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IA L’Ajuntament de

Vinalesa està 
instal·lant noves
senyalitzacions
verticals al llarg 
del municipi per a
marcar les Rutes
Escolars. Amb la 
iniciativa es pretén
fer més segur per

als xiquets i
xiquetes del poble
el camí d’anada i
tornada des de

les seues
cases fins als 

centres educatius
de la  població.

Si a Vinalesa conviuen al voltant
de 400 gossos, tenint en compte
que defequen unes 3 vegades al
dia, es generen més de 8.000 ex-
crements a la setmana, és a dir,
prop de 440.000 caques a l’any!

Els excrements dels gossos no
són fertilitzant per a la gespa o
les plantes, al contrari, poden
transmetre malalties parasitàries
a les persones. Els xiquets i les
xiquetes són especialment vulne-
rables quan les caques s’abando-
nen a la rodalia dels col·legis o en
àrees de jocs infantils.

Xafar-les no dóna bona sort.
Quan es queden apegades a la
sola de les sabates et pots portar
a casa un bonic souvenir! També
són focus d’olors, sobretot durant
l’estiu, i poden provocar caigudes
i relliscades.

Per últim, aprofitem per a re-
cordar-vos que si veniu a l’Ajun-

tament a censar el vostre gos o
gossa, vos obsequiarem amb un
dispensador equipat amb 40 bos-
ses pels excrements.

Per higiene i salut pública. Per
respecte cap als altres. Pel teu
gos, per tu.

Sóc Xesco, l’ambientòleg de
l’Ajuntament des de gener de
2014. Les tasques que realitze
en l’àrea de Sostenibilitat són
molt diverses, però  princi-
palment són d’educació am-
biental i tot allò que estiga re-
lacionat amb l’agricultura i el
medi ambient de Vinalesa.

Durant estos tres anys hem
posat en marxa els Horts
d’Oci del camí de Foios i del
Carraixet. També hem orga-
nitzat dos edicions de la Set-
mana Inquieta, la setmana de
la ciència i del medi ambient,
diversos tallers de reducció,
reutilització i reciclatge per a
grans i menuts, i exposicions
com “L’horta de València” o
“En-arborar”, entre d’altres.
A més, hem sigut pioners en
l’àmbit comarcal en la ins-
tal·lació d’una estació meteo-
rològica i en el servei Línia
Verda, i som el primer poble
valencià que participa en els
projectes Orenetes i Mussols.

Ara mateix estem acabant
de preparar el Dia de l’Arbre
i continuem treballant en la
campanya Gosvivència. En-
guany, volem fer més ciència
ciutadana i continuar oferint
activitats que desperten la cu-
riositat i que apropen més a
les escoles i les associacions
veïnals l’agricultura ecolò-
gica, la biodiversitat del nos-
tre entorn i el canvi climàtic. 
Des de menut m’ha fascinat
la natura, per això m’apas-
siona el que faig.
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Sostenibilitat Vinalesa

DIA DE L’ARBRE AJUNTAMENT DE VINALESA
Plantació de vegetació autòctona, arbre
dels anhels i tradicional xocolatada.4 de febrer de 2017

A LES 16.30 H. AL POLIESPORTIU MUNICIPAL
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CALENDARI 2017 - RECOLLIDA DE TRASTOS

En abril del 2015 l’Ajuntament va
posar en funcionament el servei
Línia Verda perquè la ciutadania
poguera informar de manera im-
mediata sobre qualsevol tipus
d’incidència en l’equipament
urbà. El nostre poble va ser pio-
ner a la comarca en la implanta-
ció d’esta eina.

Durant este temps s’han ges-
tionat 493 incidències, de les

quals s’han resolt el 77%, la ma-
jor part relacionades amb l’en-
llumenat públic (29%), parcs i
jardins (18%), senyals de trànsit
(12%) i voreres i calçada (10%). 

Línia Verda és un servei de
proximitat i de col·laboració ciu-
tadana amb el qual s’ha aconse-
guit establir un nexe més directe
amb l’administració local. L’App
(aplicació mòbil) Línia Verda es
pot descarregar de manera gra-
tuïta i permet fer un seguiment
del procés, amb la possibilitat de
consultar l’estat de les incidèn-
cies registrades.

Es resolen 379
incidències a través

de Línia Verda
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SANITAT

L’Ajuntament de Vinalesa ha re-
visat i actualitzat el pla munici-
pal en matèria de prevenció de
les addiccions, comptant amb
l'experiència dels últims 9 anys
de treball de la Unitat de Pre-
venció Comunitària de Con-
ductes Addictives (UPCCA).

Per a l'any 2017 s’han pro-
gramat nombroses accions per
a evitar o retardar el consum de
drogues i altres addiccions, pa-
rant especial atenció a la po-
blació jove. Per un costat, l’es-
cola constituïx el millor
escenari per poder reforçar els
factors de protecció davant si-
tuacions de risc (autoestima, ha-
bilitats socials, assertivitat, em-
patia, ocupació del temps lliure,
solució de problemes, presa de
decisions…). Per això, la
UPCCA acudix als centres edu-
catius i desenvolupa a cada
classe des de 4é de primària a
4é d’ESO sessions informatives
i formatives amb continguts
adaptats a cada edat.

A nivell familiar estan pre-
vistos diversos tallers de for-
mació per a pares i mares de ti-
pus presencial, amb continguts
actuals com l'educació en el
bon ús d'Internet i xarxes so-
cials i pautes d'actuació davant
situacions de consum d'alcohol
i altres drogues en adolescents.
Com a novetat s’iniciarà la for-
mació a través de l'email i l’es-
pai web municipal, amb l’accés
a continguts preventius infor-
matius i formatius dividits per
etapes evolutives.

També en l’àmbit comunitari
es participarà en l'escola d'estiu

i nadal, al campament urbà, en
les  festes locals o setmana de la
dona. Seguirem estant presents
en l’Es Fa Saber i celebrarem el
Dia Mundial sense Tabac i el
Dia Mundial contra el Tràfic Il·lí-
cit de Drogues.

D’altra banda, la UPCCA ofe-
reix atenció psicològica espe-
cialitzada tant a joves en risc,
que han iniciat el contacte amb
alguna substància o que ja pre-
senten un hàbit instaurat, com
per a aquells pares i mares que
desitgen orientació davant el
consum del seu fill o filla. L'ho-
rari d'atenció al ciutadà és els
dijous d'11.30 a 14.30 hores a
l'Ajuntament. També podeu
contactar a través del correu
electrònic upcca@ahnar.org.

LA UPCCA COMENÇA L’ANY
AMB MOLTS OBJECTIUS

UNITAT DE PREVENCIÓ 
COMUNITÀRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

M’HAN TOCAT
QUILOS DELS ROÏNS

PER CARLOS BORREDÁ,
FARMACÈUTIC ADJUNT

En estes dates que han passat
la gran majoria hem fet ex-
cessos i ho estem pagant, així
que aquest mes volem donar-
vos algunes pautes nutricio-
nals per a recuperar-nos se-
guint la dieta mediterrània.

És important realitzar 5
menjars al dia, ja que això ens
ajuda a reduir l'ansietat i ac-
celera el nostre metabolisme.
Cal acompanyar l’alimentació
amb una adequada hidrata-
ció (1’5 o 2 litres al dia). Un
got d'aigua abans ens saciarà
i ens farà reduir les ingestes.

Prioritzem en les tècni-
ques culinàries lleugeres (va-
por, planxa, forn, microo-
nes…) controlant la quantitat
d'oli, sempre sent de qualitat
(oli d'oliva) i els sucres (xo-
colata negra amb més del
75% de puresa, estèvia…).
Això si, evitem les salses co-
mercials, substituint-les per
espècies, vinagre, llimona… i
cura amb les dietes miracle.

Hem d’introduir verdures i
hortalisses i augmentar la in-
gesta de fibra diària: conté un
elevat contingut vitamínic,
afavoreix el trànsit intestinal i
té un efecte saciant.

A part de les recomana-
cions nutricionals, dos aspec-
tes importants són iniciar una
rutina d'exercici físic (cami-
nar 1 hora o córrer 30 minuts
al dia) i descansar correcta-
ment, ja que això ens ajuda a
tenir un nivell òptim d'energia
la resta del dia. Si teniu qual-
sevol dubte, en la farmàcia
vos orientarem sobre produc-
tes que ajuden a rebaixar el
pes de forma més efectiva.
Vos recordem que tenim un
servei de nutrició individua-
litzada setmanalment.

Amor a la família

La UPCCA va participar en
l'Escola de Nadal amb els jo-
ves de 6 a 10 anys abordant
la importància de ser cons-
cient de l'amor a la família.
Els xiquets i xiquetes van es-
criure una targeta d’agra-
ïment i altra de disculpes a
algú de la seua família. Va
acabar l'activitat amb el vi-
sionament de la pel·lícula
“Peter Pan: la gran aventura”.
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L’Ajuntament de Vinalesa ha
contractat a 5 persones de ma-
nera temporal a través de dife-
rents programes d’ocupació
desenvolupats per la Generalitat
i la Diputació de València.

Per un costat, mitjançant
l’Emcorp, per a l’execució d’o-
bres i serveis d’interés general i
social, la brigada municipal s’ha
vist reforçada amb dos obrers i
un pintor. Estan duent a terme
distintes accions encaminades a
millorar l’entorn urbà del nos-
tre poble, incloent-hi la repara-

ció d’humitats als diferents edi-
ficis de la Fàbrica de la Seda.

Per altra banda, amb la Beca
Post de la Diputació de València
es dissenya la programació
d’activitats de l’Espai Jove amb
una perspectiva d’inclusió. El
projecte està desenvolupat mit-
jançant una beca remunerada
durant un període de 6 mesos.

Finalment, el programa Salari
Jove ha permés contractar a una
jove graduada en Administració
i Direcció d’Empresa que rea-
litza tasques de suport en l’Ofi-
cina de Desenvolupament Local.
Fins al pròxim mes de juny tre-
ballarà en l’orientació i  inserció
de les persones aturades de la
localitat.

Contractació de persones aturades
amb programes supramunicipals

OCUPACIÓ

Al Tall va publicar l’any 1976 la
cançó “Tio Canya”, que es va con-
vertir ràpidament en un himne
popular. Quaranta anys després,
se li ha retut homenatge decla-
rant el 2016 com l'Any Tio Canya,
que va cloure el passat 19 de ge-
ner al Teatre Principal de València
amb un concert homenatge a la
mítica formació musical.

La coral Pi de l’Anell de Vina-
lesa va tindre el privilegi de for-
mar part de l’espectacle, junt amb
la formació de l’Eliana i la Socie-
tat Coral del Micalet, amb la in-
terpretació de la cançó com a
apertura del concert. La vetllada
va continuar amb col·laboracions

tan especials com Musicants, 6
veus per al poeta, Miquel Gil, Xi-
romita Trad Project o Pep Gimeno
“Botifarra”, entre altres. Al Tall fou
l’encarregat de tancar l’especta-
cle amb “Darrer diumenge d’Oc-
tubre” i el “Cant dels Maulets”.
Finalment,  tots els músics, inclo-
ent-hi els membres de la coral Pi
de l’Anell, cantaren per última
volta el “Tio Canya”.

Els organitzadors de l’esdeve-
niment convidaren a la formació
de Vinalesa a participar arran l’in-
terés mostrat pel director, Sergi
Cunyat Martínez, en assabentar-
se que se celebrava l’any del “Tio
Canya”.

El públic en peu després de la interpretació final del Tio Canya . /Foto d’Ulisses Ortiz - laveupv.com

La coral de Vinalesa participa
en l’homenatge al Tio Canya

Presentació
de la Trobada
d’Escriptors 2017
Esta vesprada a les 19 hores
tindrà lloc la presentació de
la Trobada d’Escriptors de
l’Horta al saló de plens de l’A-
juntament. L’esdeveniment
estava programat per a la set-
mana passada, però s’hagué
d’ajornar pel temporal.

A l’acte participarà l’es-
criptora Mercé Viana així com
Alejandra Moreno i Eva Iz-
quierdo, membres dels grups
de lectura. La trobada d’es-
criptors està coordinada pel
veí de Vinalesa Juan Enrique
Iriarte.
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FESTES

El Nadal al nostre poble és sinò-
nim d’il·lusió, de solidaritat, de
celebració i de convivència. Vi-
nalesa ha comptat un any més
amb l’ajuda de les associacions
culturals i juvenils de la localitat,
així com de persones que a títol
individual han col·laborat en l'or-
ganització del dia de Visir i de la
cavalcada de Reis. L’Ajuntament
manifesta el seu agraïment a tots
els veïns i veïnes implicats en el
correcte desenvolupament d’es-
tos actes, així com a les entitats i
col·lectius  que de forma directa o
indirecta han contribuït al gaudi
de les vacances nadalenques per
a joves i majors.

Vinalesa acomiada el Nadal
amb la visita dels Reis d’Orient

Cavalcada de Reis pel carrer Major. Reines Magues del Centre de Dia. Ninos al concert de la Factoria dels Sons.

Visita al betlem del carrer Verge del Roser.

60 xiquets participaren en l’Escola de Nadal.

El Visir Reial va recollir les cartes.

Felicitació elaborada per les auxiliars d’ajuda a domicili de Vinalesa junt amb les persones usuàries del servei.
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Esports Vinalesa

GALERIA D’IMATGES

uClub de Futbol. El 4 de gener tingué lloc la celebració
de la Jornada Solidària del Club de Futbol de Vinalesa,

que un any més va comptar amb la participació del Club
No Sólo Fútbol de Sagunt. Els participants aportaren 
aliments no peribles que han sigut donats a Càritas.

uFesta de Nadal. Les escoles esportives
es donaren cita el 23 de desembre en la

Festa de Nadal. Es realitzaren jocs 
adaptats a l’edat de l’alumnat, tingué

lloc un berenar i es va repartir un 
calendari a les persones participants.

uClub de Bàsquet. La Pista Roja va acollir el passat 15 de
gener la presentació dels equips de les escoles de bàsquet i
preesport. Al voltant de 150 xiquets i xiquetes passaren una
agradable vesprada i posteriorment assistiren al partit de
l’equip sènior contra el Club de Bàsquet de Moncada.

uEscola de Ciclisme. Els alumnes de l’escola de ci-
clisme de Vinalesa Leire Almena (categoria principiants) i
Pablo Calvo (categoria alevins) s’han proclamat campions
de la Comunitat Valenciana de Ciclocròs. Una prova molt
exigent, amb grans dificultats tècniques, disputada en 15
etapes diferents al llarg del territori valencià.

D’altra banda, la tradicio-
nal excursió al Parc Fluvial
del Riu Túria tingué lloc el
passat 2 de gener, una jor-
nada de convivència per a
gaudir de la natura.

uEscola de Pilota. Immillorable inici d’any per al Club Pilotari
de Vinalesa. Vicent Peydro  s’ha proclamat campió de la lliga

cadet de tecnificació d’escala i corda i es perfila com a una
futura promesa de l’esport autòcton (imatge de dalt). Per altre

costat, els equips infantil i juvenil de l’escola de pilota han 
aconseguit medalla de bronze i de plaga, respectivament,

al campionat autonòmic de frontó (imatges de la dreta).  
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Fax
Policia Local
Centre de Salut
Centre Cívic (Bar)
Biblioteca Municipal
Gimnàs Municipal
Centre de Salut Foios

961 499 798
961 495 621
629 393 967
961 205 660
961 480 338
961 496 515
961 481 229
961 926 260

Ambulatori Massamagrell
Urgències Massamagrell
Ambulatori Carrer Alboraia
Ambulatori C. Padre Porta  
Hospital Clínic Universitari
Guardia Civil Moncada
Emergències
Violència de gènere

961 926 980
961 467 050
961 244 000
963 868 321
961 973 500
961 309 105
112
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LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Cita a Sarajevo”
de Francesc Bayarri

“La Templanza”
de María Dueñas

El general Luburic fou assas-
sinat el 1969 a Carcaixent. Ha-
via comandat els camps de
concentració de la Croàcia
aliada dels nazis en la Segona
Guerra Mundial. La policia va
buscar infructuosament l’únic
sospitós del crim: un jove
anomenat Ilija Stanic, a qui la
premsa franquista va definir
com a “espia enviat per la Iu-
goslàvia comunista de Tito”.
"Cita a Sarajevo" és el resultat
d’una investigació de tres
anys per trobar Stanic i re-
construir narrativament tota
la història. El llibre està con-
cebut com un viatge perio-
dístic i com una reflexió in-
tel·lectual del seu autor.

Oficina de Comunicació
Ajuntament de Vinalesa

C/ La Fàbrica, 1. 46114 Vinalesa
www.vinalesa.es

ajuntament@vinalesa.org
comunicacio@vinalesa.org
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Envie les seues 
cartes a l’Es fa

saber... a través del
correu electrònic 
de l’Ajuntament 

o en mà.

Nada hacía suponer a Mauro
Larrea que la fortuna que le-
vantó tras años de tesón y
arrojo se le derrumbaría con
un estrepitoso revés. Aho-
gado por las deudas y la 
incertidumbre, apuesta sus
últimos recursos en una te-
meraria jugada que abre ante
él la oportunidad de resurgir.
Hasta que la perturbadora So-
ledad Montalvo, esposa de un
marchante de vinos londi-
nense, entra en su vida en-
vuelta en claroscuros para
arrastrarle a un porvenir que
jamás sospechó. Una historia
de coraje ante las adversida-
des y de un destino alterado
por la fuerza de la pasión.

TELÈFONS D’INTERÉS

Com en relativa freqüència sol
passar, els coneguts com “revi-
sors del gas” visiten la població
amb la intenció de fer accions
que poden ser innecessàries o
amb preus abusius. Estes perso-
nes estan especialitzades a 
distraure l’atenció i donar-se cre-
dibilitat. La majoria dels proble-
mes que atén la Policia Local són
a requeriment de persones d’e-
dat avançada, per la qual cosa
tornem a donar tres consells bà-
sics que evitaran que siguen víc-
times d’estafes ni que contrac-
ten serveis innecessaris.
aNo signar cap document.
aNo pagar diners a ningú que
es presente a casa.
aCridar a la Policia Local.

Per altre costat, sobre els ro-
batoris, s’està duent a terme una
vigilància específica sobre un
grup de persones que utilitzen
dones per a cometre sostrac-
cions de joies als vianants d’e-
dat avançada. Estes situacions
solen ocórrer en ple carrer, pel
que demanem que no es fien de
cap persona a qui no coneguen
personalment encara que els di-
guen coses o noms de persones
que els resulten familiars.

LA POLICIA
LOCAL INFORMA

CONTRAPORTADA
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