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Se signa un conveni
amb “Conexión Felina”

per a controlar les
colònies de gats

L’Ajuntament presenta
els grups de lectura i
la programació de la
Trobada d’Escriptors

L’equip de Vinalesa
participa en la XXVI edició
de la Lliga Professional

d’Escala i Corda

DIA DE L’ARBRE
Tradicional plantació en el
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Un any més, la regidoria de Sos-
tenibilitat i Agricultura va orga-
nitzar el Dia de l’Arbre, una festa
per conscienciar-nos de la im-
portància que tenen els arbres,
perquè ens donen aire per a po-
der respirar i el purifiquen, per-
què són l’hàbitat de molts animals
i perquè formen part del nostre
paisatge.

Tingué lloc el passat dissabte 4
de febrer al Poliesportiu Munici-
pal de Vinalesa, amb la tradicio-
nal plantació amb vegetació 
mediterrània gràcies a la col·la-
boració del CIEF (Centre per a la
Investigació i Experimentació Fo-

restal), que va donar els exem-
plars. Continuàrem amb el taller
anomenat “l’Arbre dels somnis i
dels anhels”, on els xiquets i les
xiquetes van escriure un desig o
un bon propòsit individual o
col·lectiu que penjaren en un ar-
bre. La jornada va finalitzar amb
la tradicional xocolatada, gràcies
a la col·laboració de la Falla dels
Xiquets i els forns de Vinalesa, i
amb l’entrega de pinets blancs a
les persones assistents. Així ma-
teix, durant tota la setmana vàrem
rebre fotografies dels arbres del
nostre poble al Facebook Sosteni-
bilitat Vinalesa.

Som Sandra i Xelo, psicòlo-
gues de la Unitat de Preven-
ció Comunitària en Conduc-
tes Addictives de l'ajuntament
(UPCCA). Treballem juntes
des de fa 10 anys i, potser per
això, formem tan bon equip.
Per això, i perquè les dos som
psicòlogues de vocació. 

La nostra major obstinació
és que els xiquets i joves del
municipi adquirisquen uns
hàbits de vida saludables, in-
compatibles amb el consum
de drogues o l'aparició d'al-
tres conductes addictives.
Amb eixa finalitat, col·labo-
rem estretament amb l'equip
de govern, professorat, sani-
taris, policia local, àrea de
serveis socials, joventut...

El nostre treball amb els
pares i mares ocupa un lloc
primordial. Entenem, com-
partim i vivim en primera
persona les dificultats en la
criança, ja que ambdues som
mares, la qual cosa ens per-
met orientar no solament des
del punt de vista teòric, sinó
també pràctic i quotidià.

Gaudim enormement del
nostre treball, però de vega-
des ens resulta difícil tornar a
casa sense preocupar-nos.
Per conduir les emocions as-
sociades a la nostra professió
ens recolzem mútuament amb
la finalitat de seguir duent a
terme bones intervencions.

Us recordem que us ate-
nim a l'ajuntament els diven-
dres d'11.30 a 14.30 hores.

CONEIX ELS
TREBALLADORS

Sostenibilitat Vinalesa

Tradicional plantació per a
celebrar el Dia de l’Arbre

Plantació d’espècies autòctones al poliesportiu amb motiu de la celebració del Dia de l’Arbre.

Arbre dels Somnis i dels Anhels. Xiquets i majors participaren en la plantació.
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SOSTENIBILITAT

La campanya "Millor que tirar-
ho... que canvie de mà!", desen-
volupada per la regidoria de
Sostenibilitat, ha tingut una molt
bona resposta ciutadana i ha
permés recollir desenes de jo-
guets i llibres per a xiquets i xi-
quetes en risc d’exclusió. Els ob-
jectes donats s’han fet arribar a
l’associació El Rastrell perquè
puga fer bon ús dels productes
que ja no interessen als nostres
fills i filles. La iniciativa també
servix per a promoure el con-
sum responsable i fomentar la
reutilització dels recursos.

Recollida de joguets
per a fomentar el
consum responsable

L’alumnat del CEIP Josep Blat Gi-
meno ha participat en el taller
‘Ecolina a les aules’, una inicia-
tiva de la Unió de Llauradors i Ra-
maders i de la Diputació de Va-
lència per a promoure el consum
de productes ecològics, de tem-
porada i de proximitat, així com
fomentar els hàbits alimentaris
més saludables. Pròximament
este taller també passarà per les
aules del col·legi Santa Joaquina
de Vedruna.

D’altra banda, el col·legi pú-
blic ha obtingut un premi col·lec-
tiu en la tercera edició del Con-
curs Escolar Ambiental de la
Diputació de València. Xiquets i
xiquetes de 4t, 5é i 6é de primària
ens sorprengueren amb dibuixos,
poesies i collages molt creatius
sobre el canvi climàtic, la biodi-
versitat, el reciclatge o l’univers.
Així, l’alumnat participant gaudirà
d’un nou taller ambiental i rebrà
un embolcall reutilitzable per a
l’entrepà dels esmorzars.

S’ha omplit de llibres i joguets una furgoneta sencera amb les donacions de la ciutadania.

Taller d’agricultura ecològica
amb la Unió de Llauradors

Dades de l’estació
meteorològica
Al web d’Avamet podeu con-
sultar les dades meteorològi-
ques del nostre poble en
temps real: temperatura, ve-
locitat i direcció del vent,
pluja actual i acumulada.Tota
aquesta informació és útil per
fer reclamacions a les asse-
gurances per sinistres als ha-
bitatges o danys en les colli-
tes. En les pròximes edicions
de l’Es Fa Saber publicarem a
la contraportada les dades
meteorològiques més repre-
sentatives del mes.

Material didàctic relacionat am el taller.

Taller de la Gallina Ecolina al col·legi públic.
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retirat les bosses de
processionària dels

pins de la Ronda Nord,
molt perilloses per a
les persones però
també per a la salut
dels arbres, arran la
denúncia feta per una
veïna a través de Línia
Verda. L'any passat ja
es realitzà la mateixa
acció per estes dates, i
donada la recurrència
del problema s’està 

estudiant la possibilitat
d'aplicar un tractament
d'endoteràpia vegetal.

La campanya Gosvivència
recorda que està prohibit
l’accés i l’estada dels gossos
en els parcs i zones verdes,
edificis i instal·lacions muni-
cipals. Així mateix, quan pas-
seges amb el teu gos o gossa
has de recollir els excre-
ments, dipositar-los a la pa-
perera i, fins i tot, netejar la
part de la via pública afec-
tada.  També has d’evitar les
miccions a les façanes d’edi-
ficis, voreres, portes, arbres i
mobiliari urbà. Per higiene i
salut, per civisme i educació
amb la resta de veïns i veï-
nes, pel teu gos i per tu.

La tinença d’animals im-
plica assumir unes respon-
sabilitats. D’acord amb la le-
gislació vigent, a més de
xipar l’animal, és obligatori
censar-lo a l’Ajuntament,
presentant la sol·licitud
d’inscripció al Registre Mu-
nicipal d’Animals Domèstics,
una fotocòpia del DNI del
propietari, la targeta RIVIA i
una fotocòpia de la cartilla
sanitària actualitzada. Per fa-
cilitar aquest gest, la Regi-
doria de Sostenibilitat rega-
larà un dispensador de
bosses a les persones que es
passen per l’Ajuntament.

L’Ajuntament de Vinalesa ha sig-
nat un conveni amb l’associació
sense ànim de lucre Conexión Fe-
lina perquè desenvolupe el Pla Co-
lonial Felí del municipi. El projecte
contempla l’elaboració d’un cens
dels gats i gates abandonats, la re-
gulació de l’alimentació de les co-
lònies d’estos animals als carrers,
un programa sanitari que com-
porta l’esterilització i campanyes
informatives amb l’objectiu de
conscienciar sobre el respecte cap
a la vida animal i la seua convivèn-
cia en els àmbits urbans.

A més, realitzaran diferents ac-
tivitats per a evitar l’abandona-
ment d’animals i promoure l’adop-
ció, així com iniciatives de
sensibilització sobre els drets i
deures que tenen els propietaris
d’animals.

L’objectiu del Pla Colonial Felí
és evitar l’augment incontrolat del
nombre de gats abandonats. La so-
bre població de les colònies feli-
nes pot comportar malalties de 
diversos tipus, problemes de cir-
culació per atropellaments i ma-
lestar a alguns veïns i veïnes. Per
això és important dur un control

sanitari dels animals. Per altra
banda, el manteniment de les co-
lònies de manera controlada és po-
sitiu perquè els gats ajuden a pre-
venir diferents plagues, com les de
rates o panderoles.

La primera fase del projecte
contempla l’esterilització de les fe-
melles que viuen al carrer. Cone-
xión Felina disposa d’una clínica
veterinària que pot fer estes inter-
vencions amb un preu més econò-
mic. Pròximament s’organitzarà
una reunió amb els veïns i veïnes
que donen menjar als gats del ca-
rrer, per designar al grup de per-
sones voluntàries que s’encarre-
garan d’esta faena. Estes persones
rebran una targeta que autoritzarà
i reconeixerà la tasca.

Se signa un conveni per a
controlar la població felina
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Les xarxes socials estan com-
postes per infinitat de persones,
algunes d'elles en concret (com
Instagram, Snapchat) per joves i
adolescents en la seua majoria,
transformant les vies per a co-
néixer gent, relacionar-se, ex-
pressar grat o molèstia. 

Algunes xarxes en particular
ofereixen  grans possibilitats
per a donar a conéixer els nos-
tres gustos, aficions, i la nostra
imatge, de manera que pujar
una foto obri la porta a judicis
de valor i posteriors comentaris
dels altres que poden afectar a
l'autoestima.

Actualment, l'ús de les xar-
xes està basat a aconseguir el
nombre més de “likes” possi-
bles. A través d'elles avalues si
la teua realitat és millor o pitjor
que la d'algun dels teus amics,

competeixes per les millors fo-
tos, per la quantitat de segui-
dors que tens, o  si reps més o
menys “m'agrada” en la teua úl-
tima actualització. 

Tot açò pot afectar a la per-
cepció que es té d'un mateix,
deixant que l'autoestima estiga
sostinguda per l'opinió dels al-
tres. Amb cada foto que es puja
s'esperen nombrosos comenta-
ris positius i cadascun d'ells pot
ser que ens faça sentir millor i
més acceptat socialment. Açò
sembla positiu per a l'autoes-
tima, però… Què ocorre si no
s'arriba als “likes” esperats? O
si els comentaris no són tan po-
sitius com s'esperava?

No deixes que la imatge de
tu mateix depenga del que els
altres opinen, recorda que és
impossible agradar a tothom.
Les xarxes socials són una bona
plataforma per a relacionar-te i
compartir moments de la teua
vida, encara que sempre has de
tenir present que només són
plataformes digitals.

LA NOSTRA IMATGE 
EN LA XARXA

UNITAT DE PREVENCIÓ 
COMUNITÀRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

NECESSARI 
I SEGUR

PER CARLOS BORREDÁ,
FARMACÈUTIC ADJUNT

Ja parlarem fa un parell de
mesos de la grip i la seua va-
cuna, però aquesta vegada
anem a abordar el tema glo-
balment.

Les vacunes són productes
biològics compostos per mi-
croorganismes morts (inacti-
vats), atenuats o parts d'ells,
que s'administren per preve-
nir malalties infeccioses en
les persones susceptibles de
patir-les. Aquestes recreen la
malaltia sense produir la in-
fecció, i així estimulen el sis-
tema immunitari perquè des-
envolupe defenses que
actuaran quan realment con-
tactem amb el patogen que
produïx la malaltia.

Considerem molt impor-
tant la vacunació, ja que a més
de protegir-se un mateix, es-
tem també protegint a la resta
de persones de malalties que
poden ser molt freqüents i
greus. A més, gràcies a les va-
cunes hem aconseguit dismi-
nuir la incidència de malal-
ties com la grip, xarampió,
rubèola i fins i tot eradicar al-
tres com la verola. 

Però són segures? Ara com
ara, les vacunes són els medi-
caments més segurs que exis-
teixen, doncs per a la seua
autorització han hagut de re-
alitzar-se més estudis i con-
trols que amb cap altre medi-
cament, principalment
perquè estan destinades ma-
joritàriament a persones sa-
nes. De totes maneres no ens
oblidem que com tota medi-
cació, existeixen les reac-
cions adverses, i caldria te-
nir-les en compte.

Per a qualsevol dubte, pas-
seu per la farmàcia i estarem
encantats de resoldre'ls.

Com protegir l’autoestima
La UPCCA voleu promoure el
bon ús d'aquestes xarxes i aju-
dar-te a protegir l'autoestima.
Recorda:

aSigues realista. No publi-
car en les xarxes socials no sig-
nifica que la teua vida siga més
monòtona o avorrida que la
dels altres. 

aNo valores la teua vida
per la quantitat de “likes” que
tingues, o la teua imatge pel
nombre de persones que et se-
guisquen a les xarxes socials.
El que publiques és una  xico-
teta porció que només a tu t'ha
d'encantar. 

aNo perdes temps tafane-
jant els perfils dels altres. In-
verteix este temps en tu mateix
i en el que et faça feliç.

aNo mesures el teu èxit a
través dels altres. Les xarxes
socials no mostren la realitat de
cadascun.

aPublicar de tant en tant no
té per què generar problemes.
Obligar-se a publicar, o viure
amb ansietat de fer-ho sí.

aViu situacions o expe-
riències sense necessitat d'ex-
plicar-ho en les xarxes, i el que
publiques, no ho faces amb
ànim de presumir o danyar.
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El saló de plenaris de l’ajunta-
ment de Vinalesa va acollir, el
passat 27 de gener, la presenta-
ció dels grups de lectura i de les
activitats a realitzar a la població
amb escriptors de l’Horta, inclo-
ent-hi les exposicions al voltant
de la seua obra i de la Trobada
d’Escriptors de l’Horta Nord i
Sud que se celebrarà el 21 d’oc-
tubre al nostre municipi. 

El regidor de Cultura, Ferran
Pardo, va obrir l’esdeveniment,
agraint al públic assistent l’inte-
rés per les jornades literàries i
donant pas al seu coordinador,
Joan Enrique Iriarte, que va des-
tacar que el veritablement im-
portant “és la creació de grups
de lectura com a eina per a mi-

llorar la societat”. Iriarte va re-
cordar que l’esdeveniment “és
molt important, però la trobada
arribarà i se n’anirà. Per això és
cal que aprofitem este moment
per a crear grups de lectura que
perduren en el temps”.

A més, Iriarte també va de-
manar l’ajuda i la col·laboració
dels veïns i veïnes del municipi
per a dur endavant els grups de
lectura i altres activitats relacio-
nades amb el foment de la lec-
tura. “M’apleguen moltes idees
interessants, però fa falta més
gent involucrada per poder dur-
les endavant”, va especificar.

A la presentació també van
intervenir tres dones que van
explicar de quina manera l’amor
per la lectura havia transformat
les seues vides. Mercé Viana,
professora universitària, escrip-
tora i una de les persones res-
ponsable de la Trobada, va res-
saltar la necessitat de millorar
el món a través de la cultura.
Alejandra Moreno va contar com
la lectura va canviar la seua vida,
i ara està a punt de fer un viatge
solidari a Ghana. “Sé que seré
feliç ajudant els més necessi-
tats”, va declarar. Per últim, Eva
Izquierdo va relatar com la lec-
tura l’havia conduït a l’escrip-
tura i com només amb 19 anys ja
ha guanyat certàmens literaris.

La pròxima activitat emmar-
cada en la Trobada d’Escriptors
serà el pròxim 10 de març, amb
la presentació dels llibres d’Ál-
varo García Hernández.

El regidor d’Educació i Cultura, Ferran Pardo, va obrir la presentació de la Trobada d’Escriptors.

Presentació
de la Trobada
d’Escriptors

Primera recomanació de llibres
amb Maria Jesús Bolta Bronchú
La primera presentació de lli-
bres a càrrec de tres grups de
lectors i lectores de Vinalesa
es va produir el 2 de febrer,
amb obres de Maria Jesús
Bolta, que va estar present a
l’esdeveniment. “La bruixa
merenga” es va posar en
comú per part de deu xiquets
i xiquetes de 3r de primària
del col·legi Santa Joaquina de
Vedrura. L’alumnat va conta-
giar la seua il·lusió i esponta-
neïtat, donant les seues raons
per a recomanar el llibre, par-
lant-nos dels personatges, i
entrevistaren l’escriptora.

Neus Pardo Ros i Anna
Lleonart Pardo presentaren
d’una manera molt original
“Animals!”. Per mitjà de redo-

lins contaren com són els pro-
tagonistes i missatges del lli-
bre. 

Per últim, Maria Pilar Iriarte
Ferriol i Àngela Barranco Fer-
riol tancaren les recomana-
cions, amb el llibre “A l’altra
banda de les muntanyes”,
obra que tracta l’emigració.

Maria Jesús Bolta amb el grup de lectura
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A l’escola infantil  Ninos acabem
d’iniciar un projecte de col·labo-
ració amb l’associació A.A.P.S
(Associació d’ajuda al poble si-
rià). Durant uns mesos hi haurà
un punt de recollida a la nostra
escola. Podeu ajudar portant
menjar en llauna, material hospi-
talari i d’higiene, material escolar,
mantes, bolquers de bebés i d’a-
dults, llet en pols i alimentació in-
fantil, mantes i joguets en bon es-
tat de conservació.

Un pas meu, un pas teu, un pas
de l’altre i farem camí. Ajudem a
la infància!

GALERIA D’IMATGES
uMotivació i tècniques d’estudi. Els dies 23 i 31 de ge-
ner l'AMPA del col·legi públic José Blat Gimeno organitzà,
amb la col·laboració de l'Ajuntament, un taller de motiva-
ció i tècniques d'estudi obert a totes les famílies del poble.
Un curs gratuït orientat a millorar la motivació i la capaci-
tat d'aprenentatge dels més menuts.

uContacontes infantil. La campanya d’animació lectora
desenvolupada a la Biblioteca Municipal es va encetar en-

guany l’últim divendres de gener amb el contacontes infantil
“En busca del tresor” de la companyia La Monda Lironda.

Per al pròxim 24 de febrer tindrà lloc una altra
actuació a càrrec d’Ameba Teatre.  

Ninos recull material
per a les persones
refugiades de Síria

uViatge a la neu. Prop de 40 persones viatjaren el
passat 19 de febrer a Valdelinares per a gaudir d’una
jornada en la neu. L’excursió va estar organitzada per
la regidoria de Joventut.
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ADMINISTRACIÓ

La Diputació de València està re-
alitzant reunions amb diferents
sectors de la ciutadania per
apropar els fons europeus al tei-
xit econòmic de la província. La
tècnica de l’Agència de Desen-
volupament Local de Vinalesa,
com a representant de l’admi-
nistració més propera, ha assis-
tit a un parell de jornades per a
conéixer les línies de finança-
ment que es poden tramitar des
de la Unió Europea per al crei-

xement i desenvolupament de
la societat en diferents àmbits
d’actuació.

Vinalesa va liderar fa uns
anys un programa d’intercanvi
educatiu finançat amb fons eu-
ropeus per a generar habilitats
socials en esta àrea junt amb
Turquia i Romania, i va partici-
par en un altre projecte sobre
l’empoderament de les dones,
en este cas coordinat per l’A-
juntament de Quart de Poblet. 

El municipi participa en les jornades de formació
sobre projectes europeus que convoca la Diputació

L’Ajuntament de Vinalesa ha sig-
nat un conveni de col·laboració
amb la Generalitat perquè el mu-
nicipi s’adherisca a la Xarxa de
Comunicacions Mòbils Digitals
d'Emergències i Seguretat de la
Generalitat (Xarxa COMDES).

Es tracta d’un servei fiable de
comunicacions mòbils digitals
per a totes les organitzacions i flo-
tes que presten serveis de pre-
venció, rescat, emergències i se-
guretat a la Comunitat Valenciana.
Permet la comunicació de tots els
operatius amb el Centre de Co-
ordinació d'Emergències (CCE)

de la Generalitat i jerarquia de
comandament, inclús en situa-
cions en les quals la xarxa de te-
lefonia mòbil i Internet puga estar
saturada. Dóna cobertura a més
de 8.800 usuaris de 177 flotes i
167 ajuntaments, entre els quals ja
es troba Vinalesa. En l'actualitat
es troba en ple procés d'amplia-
ció. Al llarg dels últims mesos s'ha
ampliat la seua capacitat per in-
cloure a 2.000 nous usuaris i el
nombre de canals de comunica-
cions, la qual cosa ha permés as-
similar un augment substancial
del tràfic de trucades simultànies.

Pròximament la Policia Local tindrà al seu abast nous terminals connecats a la xarxa Comdes.

Vinalesa forma part de la
xarxa Comdes del Consell

S’amplia la jornada
laboral de la
treballadora social
Els Serveis Socials de la Man-
comunitat del Carraixet s'han
vist reforçats amb la incorpo-
ració d'una nova treballadora
social. La gestió de l'àrea de
Benestar està mancomunada
als municipis de Vinalesa i
Bonrepòs i Mirambell, i ca-
dascun d'ells disposen des
d'ara d'una tècnica a jornada
completa per a atendre els
assumptes relacionats amb
este departament.

D’altra banda, el nostre
municipi comptarà amb els
serveis d’un tècnic en depen-
dència perquè valore els ex-
pedients relacionats amb 
estos assumptes. La incorpo-
ració d’este servei servirà
per a facilitar i agilitzar la
gestió dels tràmits relacionats
amb els casos de dependèn-
cia, amb la finalitat de millo-
rar el servei. Quan el treba-
llador ocupe el seu lloc de
treball, les persones usuàries
no hauran de desplaçar-se a
un altre municipi per a trami-
tar documentació. 

Jornada de formació a la Diputació.
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Cada 8 de març se celebra el
Dia Internacional de la Dona Tre-
balladora. L’Ajuntament de Vi-
nalesa està enllestint les activi-
tats que es duran a terme al
voltant de l’efemèride, que co-
mençaran els dies 4 i 5 de març
amb l’exposició de treballs de
les Ames de Casa Tyrius. 

El diumenge 5 tindrà lloc una
actuació teatral a càrrec de l’Es-
cola Municipal de Teatre, les co-
negudes com “Las chicas de
oro”, que representaran l’obra
“Un torero de cartó”. L’actuació
serà a les 18 hores al saló de la
Societat Renaixement Musical.   

El dilluns dia 6 l’Associació
Cultural de Dones realitzarà un
taller de treballs manuals a l’aula
de pintura, al qual caldrà ins-
criure’s prèviament, i el dijous 9
de març serà el torn de la tradi-
cional xerrada de la Farmàcia.

L’acte central de la Setmana
de la Dona tindrà lloc el cap de
setmana, amb la implementació
d’una nova iniciativa consistent
en un homenatge titulat “Dones
per la Igualtat”. L’Ajuntament
farà un reconeixement a dones
que siguen representatives per a
Vinalesa en algun aspecte de la
vida, ja siga laboral, econòmic,
social, cultural o esportiu. Es
convocarà a la ciutadania en
l’Espai Cultural La Nau, on la re-
gidora d’Igualtat farà lectura
d’un manifest i tot seguit es do-
narà pas al reconeixement. Se’ls
entregarà un recordatori a les
homenatjades i tindrà lloc un vi
d’honor per a totes les persones
assistents. La idea és que este
acte es repetisca any rere any
amb l’objecte de donar la mà-
xima visibilitat al col·lectiu de
les dones del poble.

Per al diumenge 26 de març
s’ha programat una altra activi-
tat, la I Marxa Solidària per la
Igualtat, oberta a la participació
de tota la ciutadania. S’establirà
un recorregut amb diferents pa-
rades amb activitats d’oci. La
passejada acabarà al pati del
Centre Cívic, on hi haurà un es-
morzar i una actuació musical. 

S’organitza la Setmana de la Dona

Estimulació cognitiva
per als usuaris
del Centre de Dia
Les persones usuàries del Cen-
tre de Dia Pere Bas de Vinalesa
tenen al seu abast tot un equip
de professionals que dirigixen
les activitats que es realitzen en
les instal·lacions, no només per
a afavorir la mobilitat física dels
nostres majors, sinó també a tra-
vés de programes d’estimula-
ció cognitiva. A hores d’ara es
troben preparant la falla, que
enguany estarà dedicada al 150
aniversari del naixement de
Blasco Ibáñez.

Actualment el Centre de Dia
compta amb 57 persones usuà-
ries i està quasi assolint la mà-
xima ocupació disponible.
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FESTES

Pòlvora, música i molta festa a les Falles 2017

24 de febrer. Contacontes in-
fantil amb l’espectacle “Carro
de fuego” a càrrec d’Ameba
Teatre. A les 17.30 hores a la Bi-
blioteca Municipal.

4 i 5 de març. Exposició dels
treballs manuals realitzats per
les Ames de Casa Tyrius. D’11 a
14 hores al local de l’associació.

5 de març. Teatre a càrrec de
l’Escola de Teatre Municipal
amb la representació de l’obra
“Un torero de cartó”. A les 18.00
hores a l’auditori de la Societat
Renaixement Musical.

6 de març.Taller de manualitats
a càrrec de l’Associació Cultural
de Dones. A les 17.30 hores a
l’aula de pintura.

9 de març. Xerrada de la Far-
màcia amb motiu de la celebra-
ció de la Setmana de la Dona. A
les 17.30 hores al saló de plens.

10 de març. Presentació de l'es-
criptor Álvaro García Hernán-
dez i les seues obres. A les 19.00
hores al saló de plens de l’Ajun-
tament.

11 de març. Homenatge “Do-
nes per la Igualtat” a l’Espai Cul-
tural La Nau, lectura del mani-
fest pel Dia Internacional de la
Dona Treballadora i vi d’honor
per a les persones assistents.

16 de març. Recollida de pre-
mis i col·locació de banderins a
l’Ajuntament de Vinalesa, amb
la participació de la Falla dels
Xiquets i la Falla Marqués de So-
telo de la localitat.

26 de març. I Marxa Solidària
per la Igualtat, oberta a la parti-
cipació de tota la ciutadania.
S’establirà un recorregut amb
diferents parades amb activitats
d’oci. La passejada acabarà al
pati del Centre Cívic, on hi
haurà un esmorzar i una actua-
ció musical.

29 de març. Presentació de l'es-
criptor Albert Hernàndez i Xulvi
i les seues obres. A les 19.00 ho-
res al saló  de plens de l’Ajunta-
ment.

AGENDA
D’ACTIVITATS

La Comissió dels Xiquets després de fer el correfocs durant les Falles de l’any passat.

Esbossos dels monuments que plantarà la Falla Marqués de Sotelo de Vinalesa.  

Estem a punt de donar inici a la
festa fallera, molt important a Vi-
nalesa per la gran quantitat de
veïns i veïnes que estan involu-
crats de manera directa o indi-
recta en alguna de les dues co-
missions.

La Falla Marqués de Sotelo ce-
lebrà demà, 25 de febrer, l’exal-
tació de les falleres majors i els
seus presidents. Des d’eixe mo-
ment, tots els caps de setmana hi
haurà activitat al casal fins a la
setmana gran de la festa, que es-
tarà repleta de cercaviles, l’ofrena
i la cremà dels monuments fallers
el dia 19 de març.

Un dia abans, com és tradició
al nostre poble, serà la Falla dels
Xiquets qui bote foc al seu 
monument. Un parc infantil, xoco-
latada, l’ofrena, la plantà i un co-
rrefoc formen part de la progra-
mació d’esta comissió. 

L’entrega de premis i la col·lo-
cació de banderins per part de
l’Ajuntament de Vinalesa tindrà
lloc la vesprada del 16 de març a
la sala de juntes de la Casa Con-
sistorial. 
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Esports Vinalesa

Vinalesa va acollir el passat 19
de febrer el campionat sub 21
de billar a tres bandes de la Co-
munitat Valenciana, en el qual
participaren els alumnes de l’es-
cola de la localitat.

Daniel Sainz, amb només 12
anys, va arribar a les semifinals,
aconseguint un merescudíssim
bronze.  L’altre jugador vinalesí,
Ramón Cabrera, va obtindre un
triple empat amb els compo-
nents del seu grup i finalment es
va quedar fóra de la fase final
per diferència de caramboles. 

Campionat de billar sub 21 a tres bandes de la Comunitat

L’equip de Vinalesa, conformat
per Puchol II i Jesús, participa en
la XXVI edició de la Lliga Profes-
sional d’Escala i Corda. La pri-
mera partida disputada pels nos-
tres representants, el passat 15 de
febrer, va finalitzar per 45 a 60
punts a favor de l’equip de l’A-

juntament de València. El trio for-
mat per Santi de Silla, Santi de Fi-
nestrat i Nacho va agafar con-
fiança a la meitat de l’encontre i
Puchol i no va poder jugar amb la
contundència que acostuma.

Les sensacions varen ser total-
ment diferents en la segona par-
tida de la lliga, celebrada el pas-
sat diumenge 19 de febrer al
trinquet de Borriana. En esta oca-
sió, l’equip de Vinalesa va supe-
rar a la formació de Benidorm per
60  a 50 punts. El nostre veí no va
deixar perdre ni una pilotada i va
estar magníficament recolzat pel
seu company Jesús.

La pròxima cita serà el diu-
menge 26 de febrer, a les 11.30
hores al trinquet de Dénia contra
el trio de Pedreguer format per
Marc Pere i Héctor.

El veí de Vinalesa continua re-
collint reconeixements per l’ex-
cel·lent temporada jugada l’any
passat. El 23 de gener va rebre el
premi Anuari d’Or de l’Esport Va-
lencià a la gala Yosoynoticia.es,
celebrada al Palau de les Arts
Reina Sofia de València.Xavier Puchol amb el premi Anuari d’Or.

Vinalesa participa en la
Lliga d’Escala i Corda 

Trofeu Social
de l’Associació
Ornitològica
L’Associació Ornitològica de
Vinalesa va celebrar l’acte
del lliurament de premis del
Campionat Social el passat 4
de febrer. S’entregaren guar-
dons individuals i per equips,
així com una placa comme-
morativa al jutge que ha ar-
bitrat les jornades, Manuel
Campaña García.

Per altre costat, el presi-
dent de l’entitat, Vicent Mer-
cader, ha participat en el
Campionat Mundial de Mali-
nois celebrat recentment a
Múrcia, obtenint una puntua-
ció que l’ha situat a la tercera
posició del rànquing junt
amb altres participants.

Daniel Sainz, enmig de la fotografia, va quedar tercer al campionat.
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LA BIBLIOTECA RECOMANA
“1984” 

de George Orwell
“Los príncipes valientes” 
de Javier Pérez Andújar

1984 situa la seua acció un es-
tat totalitari amb característi-
ques estranyaments familiars
que ha arribat a apoderar-se
de la vida i la consciència
dels seus súbdits. Tot hi és
controlat per la figura omni-
present del Gran Germà, el
cap que tot ho veu, tot ho es-
colta i tot ho disposa. Wins-
ton Smith, el protagonista, es
perfila inicialment com el
símbol de la rebel·lió, però a
mesura que avança el relat es
veurà cada vegada més atra-
pat pel seu engranatge per-
fecte. Per la seua ombrívola
recreació ha estat conside-
rada una de les novel·les més
inquietants del segle XX.

Las páginas de este libro, Los
príncipes valientes, son el re-
flejo de un lugar y una época
concreta, la del cinturón in-
dustrial de la Barcelona de los
años setenta, de una clase so-
cial que madrugaba al alba
para ir a trabajar a la fábrica y
la de un estado de ánimo pa-
recido a la nostalgia. En un
tono evocador y lleno de imá-
genes poéticas, asistimos al
relato de iniciación de un
niño que, inspirado por la li-
teratura de quiosco, las series
de televisión y también por
el mundo que le rodea, des-
cubre la que será su verda-
dera vocación. 

En el mes de gener la Direcció
General de Trànsit va avançar les
dades del balanç de Seguretat
viària del 2016 amb un augment
de víctimes mortals en accidents
de trànsit respecte a 2015.

Algunes dades que ens han
de fer pensar als conductors, via-
nants i als pares i mares:
aEl número total de morts a les
carreteres és de 1.160.
aNo feien ús dels elements de
seguretat com cascs, cinturons,
cadiretes de retenció infantil, 161
entre les víctimes.
aLes principals causes dels ac-
cidents de trànsit van ser dis-
traccions, velocitat excessiva, no
respectar senyals de prioritat de
pas i el cansament.
aEn la Comunitat Valenciana el
nombre de víctimes mortals ha
augmentat en 19 persones més
respecte a l'any anterior.
aLa franja d'edat de 35 a 54 anys
ocupa el 48 per cent del total de
víctimes mortals.
aA la fi, del mateix balanç es
desprén que és necessari un es-
forç per part de tots i totes per
tornar a rebaixar la xifra de víc-
times tal com va ser la tendència
dels darrers anys.

LA POLICIA
LOCAL INFORMA


