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Set joves desenvolupen durant els
mesos de juliol i agost tasques als
diferents departaments de l’Ajun-
tament gràcies al programa “La
Dipu et Beca”. Vinalesa s’ha ad-
herit un any més a la iniciativa
promoguda per esta institució,
amb la qual es pretén oferir una
aproximació laboral als estudiants
beneficiaris. Dani, Rosa, Vicent,
Aaron i Núria donen suport a l’e-
quip de treball de l'Escola d'Estiu
i del Campament Urbà. Empar
dóna suport administratiu a l'A-
gència de Desenvolupament Lo-
cal i Jose Luís treballa en la con-
fecció de l'APP municipal adscrit
a l'Oficina de Comunicació. Tots
ells rebran una remuneració de
500 euros bruts mensuals, finan-
çats en un 80 per cent per la Di-
putació de València i en el 20 per
cent restant per l’Ajuntament.

Per altre costat, a través de la
campanya Avalem Joves de la Ge-
neralitat Valenciana, amb l’objec-
tiu de generar noves oportunitats
d’ocupació i formació per a les
persones joves, es contractarà du-

rant un any a tres menors de 30
anys. La subvenció que el Servef
ha destinat al nostre poble per a
desenvolupar esta iniciativa és
propera als 60.000 euros i es divi-
dix en dos programes concrets.
Per un costat, l’EMCUJU, dotat
amb 17.207’40 euros, es destina a
la contractació de joves qualifi-
cats en el marc del Sistema Na-
cional de Garantia Juvenil. L’ajuda
servirà per a donar feina a una
persona titulada en Comunicació
Audiovisual que, a més de desen-
volupar els continguts de les xar-
xes socials de l’Ajuntament, durà
endavant un projecte de recupe-
ració de la memòria històrica
amb la col·laboració de la Uni-
versitat de València. D’altra
banda, l’EMPUJU, amb una sub-
venció de 42.140’76 euros, servirà
per a contractar un jove graduat
en Relacions Laborals, que s’ads-
criurà a l’àrea de l’Oficina de Des-
envolupament Local, així com un
administratiu per a reforçar les
oficines municipals.

Sóc Ana, la tècnica informàtica
de l’Ajuntament de Vinalesa
des de juny del 2004.

El meu treball consisteix a
administrar i gestionar totes
les dades de l’Ajuntament ga-
rantint la seguretat informàtica
i protecció de dades.

Tanmateix, des del depar-
tament d’Informàtica se solu-
cionen totes les incidències in-
formàtiques que dia a dia
sorgeixen als treballadors i
companys de l’administració
local. Es manté actualitzat tot
el software així com el parc in-
formàtic de totes les depen-
dències municipals.

Durant aquest últim any
hem renovat i actualitzat la
web municipal, però encara
continuem esforçant-se per a
fer del servei una ferramenta
útil i senzilla per a totes i tots
els ciutadans, adaptada a les
últimes tecnologies.

Com a què avui en dia són
molt importants les xarxes so-
cials per a la comunicació ins-
titucional, també es manté la
difusió dels esdeveniments,
notícies i informació del po-
ble a través del Facebook,
Twitter i Instagram, entre al-
tres ferramentes.

Com a propòsit, volem pro-
moure i incentivar a la gent a
fer ús de l’administració elec-
trònica per a la tramitació de
documents i continuar avan-
çant amb la implantació de les
noves tecnologies.

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT Treball

remunerat
per a joves

L’alcaldessa amb els joves del “La Dipu et Beca”.
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Moció per un finançament just
La Corporació de Vinalesa va
aprovar a l’última sessió plenària,
amb els vots a favor de tots els
grups polítics llevat del Partit Po-
pular, una moció per a demanar
un finançament just al govern
d’Espanya. 

El manifest proposa la  re-
forma  immediata  del  sistema
de  finançament  autonòmic; el
reconeixement del dèficit de fi-
nançament acumulat des que es

van dur a  terme  les  transferèn-
cies  de  competències  a  la  Co-
munitat  Valenciana, xifrat alme-
nys  en  12.433  milions  d'euros
des  del  2002  fins  al  2013; i l'e-
xecució  per  part  de  l'Estat  d'u-
nes  inversions  en  infraestructu-
res equiparables, com a mínim, al
pes poblacional de la Comunitat
Valenciana i la compensació de
la insuficiència inversora patida
durant els últims anys.



L’Ajuntament de Vinalesa està
aprofitant el període estival per a
executar els treballs pendents de
millora dels espais públics i in-
fraestructures municipals que fi-
nança la Diputació de València
mitjançant diferents programes.

Per un costat, han començat les
obres de pavimentació al carrer
Sant Antoni Abat. A través del Pla
de Camins i Vials 2016-2017, dotat
amb 23.258 euros, s’està retirant
el ferm existent per a substituir-lo
per una nova capa de rodadura
asfàltica. 

D’altra banda, amb el Pla Pro-
vincial d’Obres i Serveis 2016
s’estan solucionant algunes de les
deficiències detectades en la
construcció de la coberta de la
Pista Roja. S’ha millorat el sistema
de recollida de pluvials amb la
instal·lació de canonades que evi-
taran que l’aigua entre a la canxa
i s’està repintant l’estructura de
l’equipament amb una capa d’im-
primació per a evitar la corrosió
del ferro. 

Dins de la mateixa subvenció,
que en el seu conjunt ascendix a
109.945 euros,  s’han reformat els
banys de l’Espai de la Dona. En
este emplaçament s’ha construït
un xicotet magatzem i s’ha ins-
tal·lat una bancada a la cuina, ate-

nent a les demandes de les usuà-
ries de l’edificació. Per altre cos-
tat, l’escenari del pati del Centre
Cívic presenta un millor aspecte i
funcionalitat després de la remo-
delació de la superfície del sol i
de les parets interiors, que s’han
lluït i pintat. 

Durant els pròxims dies també
s’escometran obres als lavabos
del col·legi públic José Blat Gi-

meno, que inclouran la substitució
del revestiment de les parets i la
col·locació de noves portes per a
facilitar l’accessibilitat a perso-
nes amb mobilitat reduïda. També
es durà a terme la millora de les
instal·lacions de la megafonia
municipal perquè les informa-
cions municipals emeses a través
dels bans arriben al major nom-
bre de punts possibles.
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INVERSIONS

S’executen les obres incloses en el
Pla de Camins i Vials i el PPOS 2016

Escenari del pati del Centre Cívic després de la remodelació. Inici dels treballs de pavimentació al carrer Sant Antoni Abad.

Obres a la coberta de la Pista Roja.Reforma del bany de l’Espai Dona.
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SOSTENIBILITAT

Vinalesa celebrarà el pròxim di-
vendres 28 de juliol la Nit de les
Rates Penades. Es tracta de la I
edició de l’activitat al nostre mu-
nicipi, que es desenvoluparà
gràcies a la col·laboració de
l’Associació Espanyola per la
Conservació i l’Estudi de les Ra-
tes Penades (SECEMU), que pro-
mou la protecció d’esta espècie
animal en tot l’estat espanyol.

L’esdeveniment començarà a
les 20 hores a l’Espai Jove,  on hi
haurà instal·lada una exposició
sobre la biologia d’estos mamí-
fers, els seus costums alimenta-
ris i migratoris, com volen i s’o-
rienten, les amenaces que
pateixen i les mesures de con-
servació que cal posar en marxa.
Posteriorment, farem una passe-
jada pels voltants del barranc
del Carraixet per escoltar i iden-
tificar les espècies que viuen a
l’horta amb l’ajuda d’aparells
detectors d’ultrasons.

Esta iniciativa es realitza in-
ternacionalment amb el nom de
“Bat Night”. És un esdeveniment

on participen més de 30 països i
és una activitat familiar molt xula
i ideal per a conéixer estos fan-
tàstics animals, que ens ajuden a
lluitar contra els mosquits i a
combatre les plagues agrícoles.

Totes aquelles persones que
vulguen vindre poden apuntar-

se a les oficines de l’Ajuntament, 
enviant un correu electrònic a
mediambient@vinalesa.org o un
missatge privat a la pàgina del
Facebook Sostenibilitat Vinalesa.
Per a gaudir al màxim de l’acti-
vitat cal portar entrepà, beguda
i una llanterna menudeta.

Vinalesa celebra la Nit de les Rates
Penades amb una eixida nocturna

Sostenibilitat Vinalesa

Neteja de solars
L’Ajuntament de Vinalesa ha
contactat amb les persones
propietàries de solars del
terme per a recordar-los l’o-
bligatorietat de netejar les
brosses i altres brutícies dels
terrenys. Una gran part dels
titulars de les parcel·les afec-
tades han atés la demanda
municipal. Així mateix, s’han
obert expedients a les per-
sones propietàries que no
han complit amb la seua ob-
ligació, que podran derivar
en multes fins que assumis-
quen la neteja dels solars.

Es fa un control de les colònies de
formigues a la plaça Ausiàs March
La presència de formigues al jardí
de la plaça Ausiàs March ha estat
motiu de diverses incidències per
part dels usuaris de l’espai a tra-
vés de l'aplicació Línia Verda. La
brigada municipal ha efectuat ac-
tuacions, així com una empresa
especialitzada en el control de
plagues amb la qual va contactar
l’Ajuntament per a tractar el pro-
blema. Això no obstant, el difícil
control de la població de formi-
gues que conviuen en forma de
colònies i que tenen una gran ca-
pacitat de desplaçament, traslla-

dant el seu formiguer o ocupant
d'altres que han sigut abandonats,
fa que la seua presència a la plaça
d'Ausiàs March i d'altres parcs i
jardins de Vinalesa siga contínua.
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EDUCACIÓ

L’escola infantil municipal Ni-
nos de Vinalesa ha aconseguit
per primera vegada cobrir la
totalitat de les places que oferix
el centre. Durant el curs 2017-
2018 un total de 78 places per a
xiquets i xiquetes de zero a tres
anys, que es distribuïxen en
cinc unitats.  

Esta escola es caracteritza
pel seu model d’educació res-
pectuós amb el procés de crei-

xement dels menors, i per la im-
plementació de metodologies
innovadores que fomenten la
creativitat i l’autoestima.

Ninos va aprofitar la festa de
Fi de Curs, celebrada a finals
de juny, per a acomiadar als
alumnes que l’any que ve pas-
saran a Infantil. A l’esdeveni-
ment va actuar Rodamons, en
un ambient familiar en el qual
tot el món va gaudir.

Amics des dels anys de l’escola,
cap dels quatre imaginava al co-
mençament del curs que acaba-
rien el Selectiu amb algunes de
les notes més altes d’enguany.
Són Oriol Llopis Almela, amb una
mitjana de 13’8, Vicent Carbonell
Pardo, amb una nota de 12’9, Olga
Carbonell Pardo, que ha aconse-
guit un 12 i Vicent Ros Pardo, amb
una puntuació de 12’4. 

Acabat l’institut amb honors,
els quatre veïns de Vinalesa es
preparen per a anar a la Universi-
tat. Vicent Ros estudiarà medicina
a Reus, Olga Carbonell Sociolo-
gia i Ciències Polítiques a la UV,
Vicent Carbonell la doble titula-
ció d’ADE i Dret, també a la UV, i
Oriol Llopis matemàtiques i física
a la Universitat Autònoma de Bar-

celona. Este jove  tindrà el rècord
de ser l’estudiant amb la nota
més alta de la carrera que reque-
rix la puntuació més elevada de
Catalunya.

L’èxit de la seua trajectòria
acadèmica es pot resumir en “ser
molt organitzats i treballar molt
per aconseguir els millors resul-
tats possibles”, comenta Oriol.
“Som molt tossuts i sabíem que
havíem d’estudiar molt per acon-
seguir el que volíem. Ara veiem
els resultats”, explica el vinalesí. 

Una altra de les claus del mag-
nífic expedient acadèmic, segons
manifesta el jove, és “saber quan
has de descansar, posar-te límits i
tindre aficions. No tot són els es-
tudis, les coses van millor si saps
compaginar-los amb altres
coses”. De fet, els quatre són mú-
sics i formen part de la Banda de
la Societat Renaixement Musical
de Vinalesa.  Olga Carbonell, a
més, és jugadora del València
Club de Futbol Femení B, i també
ha participat recentment en la se-
lecció valenciana Sub-18.

L’any que ve començaran una
nova trajectòria, per separat, i in-
clús lluny de casa i del seu poble.
Tota una vida al davant que de
segur estarà plena de nous reptes
i aventures. Molta sort!

Estudiants
de matrícula

Es cobrixen totes les places per al pròxim curs a Ninos

Festa de fi de curs amb l’actuació de Rodamons.

Oriol Llopis Almela, Vicent Carbonell Pardo, Olga Carbonell Pardo i Vicent Ros Pardo.
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EDUCACIÓ I JOVENTUT

A les acaballes de juliol es tan-
quen les portes de l’Escola d’Es-
tiu i del Campament Urbà amb la
gran festa d’acomiadament que
tindrà lloc el pròxim dilluns 31 a
la coberta del poliesportiu muni-
cipal. Este mes d’intenses activi-
tats s’arredonirà amb el concert
de la banda Ramonets, un grup
de rock per als més menuts, que
anirà precedit per l’actuació dels
adolescents participants en el
Campament Urbà.    

No debades, el lema de la
campanya estival d’enguany ha
estat Musicalesa, una iniciativa
pensada per a acostar la música
als 187 xiquets i xiquetes de 3 a
12 anys i als 53 adolescents d’en-
tre 13 i 17 anys que han gaudit de
les activitats organitzades per l’A-
juntament de Vinalesa.

A l’Escola d’Estiu, durant cada
setmana s’han desenvolupat di-
nàmiques, jocs i tallers relacio-
nats amb un estil de música dife-

rent: clàssica, rap, tradicional, jazz
i rock. El treball, dut a terme per
monitors amb titulació proce-
dents de la borsa d’ocupació lo-
cal, s’ha realitzat des d’una pers-
pectiva alternativa, prioritzant
l’educació no formal amb un
aprenentatge basat en la diversió
i amb actuacions didàctiques set-
manals de la mà de la Banda Ju-
venil de la Societat Renaixement
Musical (30 de juny), Suquet de
Rap (7 de juliol), Esmutrad (14 de
juliol), Tofolets (21 de juliol) i el
pròxim concert de Ramonets (31
de juliol).

Els joves també s’han embe-
gut de música al Campament
Urbà. L’organització ha posat al
seu abast instruments en dife-
rents sales de l’Espai Jove, on han
desenvolupat classes de guitarra,
baix, bateria i expressió oral.
També han realitzat esports alter-
natius, com ara el kin ball, que
promou la cooperació, el joc net,

la integració de les persones amb
menys habilitats i la igualtat de
gènere, donat que els 3 equips
que juguen cada partida han de
ser mixtes. Les jornades del Cam-
pament Urbà han finalitzat amb
un refrescant bany a la piscina
municipal.

Musicalesa, una manera alternativa
d’entendre l’estiu al nostre poble

L’aula d’infantil realitza treballs manuals a una classe del col·legi públic.

Activitats aquàtiques a la piscina municipal.

Grup de rock dels joves del Campament Urbà, que assagen a l’Espai Jove per a la festa de cloenda de l’activitat, que tindrà lloc el pròxim dilluns 31 de juliol a partir de les 11 hores a l’Espai Cultural La Nau.
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EDUCACIÓ I JOVENTUT

Campionat de tenis taula a l’Espai Jove.Concert de la banda juvenil de la SRM a l’Espai Cultural La Nau per a l’alumnat de l’Escola d’Estiu.

Participants en el Campament Urbà. Joc d’exterior de l’Escola d’Estiu. Una classe de l’Escola d’Estiu visiona una pel·lícula.

Grup de rock dels joves del Campament Urbà, que assagen a l’Espai Jove per a la festa de cloenda de l’activitat, que tindrà lloc el pròxim dilluns 31 de juliol a partir de les 11 hores a l’Espai Cultural La Nau.
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SANITAT

Des que en 2012 es va regular a
Espanya el joc en línia, el ne-
goci i els jugadors no han deixat
de créixer. L'any 2015 es van ju-
gar més de 8.500 milions d'eu-
ros, un 30% més que en 2014, i
gairebé la meitat es va destinar
a apostes esportives que van
augmentar un 43%, segons la
memòria de la Direcció gene-
ral d'Ordenació del Joc (DGOJ).

Les noves modalitats de joc
són les apostes esportives digi-
tals, presentant un especial
atractiu para als adolescents,
donat que tenen la percepció
que poden demostrar la seua
habilitat a encertar apostes so-
bre temes que coneixen i domi-
nen. Això explica que la publi-
citat i les promocions de joc
estiguen especialment dirigi-
des a la població juvenil. 

Este tipus d'apostes s'han
convertit en una activitat fre-
qüent entre adolescents de 16 i
17 anys, a pesar que la legisla-
ció espanyola les prohibix a me-
nors d'edat, per ser una pobla-
ció especialment vulnerable a
desenvolupar addicció i a sofrir
els problemes derivats d'ella.

L'accessibilitat és la princi-
pal característica d'esta modali-
tat de joc, ja que es pot realitzar
des de qualsevol ordinador, dis-
positiu mòbil i en màquines ins-
tal·lades en bars. A més, és im-
mediata, anònima i oferix la
possibilitat de realitzar apostes
amb poca quantitat de diners,
el que facilita poder jugar més
sovint perquè no és necessari
esperar a disposar de grans
quantitats de diners per poder
jugar.

La UPCCA vol oferir algunes
pautes als pares,  mares i tutors,
i insistir en la seua important la-
bor de prevenció:
aEl primer i primordial és
mantenir una comunicació
fluida i empàtica amb ells.
aExplicar-los que és obligatori
ser major d'edat per poder ju-
gar a les apostes digitals.
aConversar amb ells sobre les
conseqüències legals que tin-
drien si suplantaren la identitat
d'un adult amb la finalitat de re-
gistrar-se en una pàgina web
d'apostes, i/o si utilitzaren da-
des bancàries alienes.
aExpressar-los el risc que su-
posa que participen en este ti-
pus d'apostes, encara que si-
guen "de poca quantitat
econòmica" o de contingut es-
portiu.
aNo compartir amb els adoles-
cents les dades bancàries ni les
dades de les targetes, ni facili-
tar-los l'accés a elles.
aConéixer la quantitat de di-
ners de la qual disposen, les se-
ues despeses, els seus estalvis, i
quin ús fan d'ells.
aSi tenen paga, és convenient
que es paguen els seus caprit-
xos, "sortides” amb els amics i
amigues i participen d'alguna
despesa familiar extra.
aSaber què fan quan es con-
necten a internet des de qual-
sevol dispositiu al qual tinguen
accés, fins i tot saber si acudixen
a algun locutori a connectar-se.

ADDICCIÓ EN ELS JOVES A
LES APOSTES ESPORTIVES

UNITAT DE PREVENCIó 
COMUNITàRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

LES CÀRIES
PER CARLOS BORREDÁ,
FARMACÈUTIC ADJUNT

Càries, gingivitis, periodon-
titis, halitosis... són algunes
de les malalties bucals cau-
sades per una mala higiene
bucal. Segons la Federació
Dental Mundial (FDI) el 90%
de la població mundial patirà
este tipus de patologies, i la
majoria d'elles es poden evi-
tar, les claus:
aRaspallar-se les dents du-
rant 2 minuts 3 vegades al dia
o després de cada menjar
amb un raspall de dents de
màxima qualitat, els filaments
del qual respecten, cuiden i
protegisquen les genives i
l'esmalt dental. 

És important mantenir el
raspall en bones condicions,
per la qual cosa s'hauria de
canviar cada 3 mesos apro-
ximadament.
aUtilitzar seda o cinta dental,
o raspalls interproximals.
Usant únicament el raspall de
dents es deixa sense netejar
el 40% de la superfície de les
dents. Amb els interproxi-
mals  aconseguim també ne-
tejar l'espai interdental.
aTriar un dentifrici i col·lu-
tori apropiats. Antisèptics
com el clorur de cetilpiridini
garantixen una correcta pre-
venció de la inflamació i el
sagnat de genives per gingi-
vitis. El fluor enfortix i afavo-
rix la remineralització de l'es-
malt. El xilitol reduïx la placa
bacteriana disminuint la pro-
ducció d'àcid i neutralitzant
el pH.

Des de la farmàcia us re-
comanem visitar el dentista
com a mínim cada 6 mesos
per a fer-se una revisió i acu-
dir a nosaltres per a la co-
rrecta orientació en les ne-
cessitats particulars de la
vostra higiene bucodental o
per resoldre qualsevol dubte.
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BENESTAR

L’Ajuntament de Vinalesa seguirà
oferint el pròxim curs les classes
de ioga. Les sessions són imparti-
des per la professora Lola Ferrer,
titulada i amb més de vint-i-huit
anys d’experiència. Es podran
apuntar totes les persones que si-
guen majors d’edat a partir del
mes de setembre.  

Són ben coneguts els beneficis
del ioga: millora la flexibilitat,
augmenta la massa muscular, és
molt bo per a la respiració, eli-
mina tensions, produïx estats de
calma, relaxació i estabilitat emo-

cional, assossega la ment i ajuda
a eliminar l’estrés i depressions. A
més, és molt beneficiós per als
problemes ossis,  per a l’artritis,
les articulacions, el sistema im-
munològic, la tensió arterial o la
memòria. En definitiva, amb la
pràctica de ioga aconseguiràs
una vida més saludable en tots els
sentits, físic, mental, el psíquic i
l’espiritual. Una via excel·lent i
una ferramenta indispensable per
al benestar integral, tal com ho
reconeixen metges i professionals
de la salut. 

Un grup de més de 15 usuaris
d’entre 80 i 90 anys del Centre de
Dia de Vinalesa van visitar, el pas-
sat 20 de juliol, les instal·lacions
adaptades per a persones amb
mobilitat reduïda de la Pobla de
Farnals. El grup va poder gaudir
de les cadires adaptades col·lo-
cades dins de l’aigua, de la zona
d’ombra i de l’espai habilitat en la
platja per a ells. 

“S’ho van passar molt bé. Tot el
que siga canviar les rutines i fer co-
ses diferents, com anar a la platja,
els encanta”, explica Verònica Sal-
guero, infermera i coordinadora del
Centre de Dia Pere Bas. 

A més, “eixe dia férem un pícnic
i menjarem coses diferents de les
que habitualment posem al centre,
i això també els agrada molt”, co-
menta Salguero.

Els excursionistes van estar
acompanyats durant tot el dia de
personal qualificat i format. “Anà-
rem un terapeuta, una psicòloga,
una infermera i un treballador so-
cial”, afirma la coordinadora. “No
només són persones qualificades,
sinó que tots els usuaris les conei-
xen del Centre i tenen molta con-
fiança amb elles. Un requisit indis-
pensable quan treballes amb gent
gran”, continua.

El contacte amb la natura i les
activitats culturals formen part dels
esdeveniments que tots els anys
s’organitzen al Centre de Dia.
“Abans que arribe l’hivern farem
alguna activitat cultural, com visitar
la Biblioteca de Sant Miquel dels
Reis, que és on anàrem l’any pas-
sat”, afirma Salguero. 

“Cada eixida requerix molta
preparació prèvia perquè hem de
buscar llocs on tots puguem des-
cansar i donar resposta a les nostres
necessitats”, explica. Un esforç que
tots els usuaris i les seues famílies
agraïxen, perquè els fan la vida una
miqueta més divertida.

Les persones usuàries del Centre de Dia
visiten la platja de la Pobla de Farnals

Horari d’estiu dels
Serveis Socials

Els excursionistes a la vora de la mar de la Pobla de Farnals.Els grup d’usuaris del Centre de Dia a les instalacions de la platja.

L’horari durant els mesos
d’estiu dels Serveis Socials
serà els dimarts i dijous de 9
hores a 13 hores. Al mes de
Juliol treballarà Amparo Gar-
cía i a l’Agost Mayte Azorín.
L’àrea de Dependència ob-
rirà els dijous de 9.30 hores a
13 hores. També els dime-
cres, però cal demanar cita
prèvia. L’encarregada serà
Yolanda Sanz. Per a més in-
formació es pot telefonar al
96 149 97 98. Ext 5.

Salut mental, física i espiritual a
través de les classes de Ioga



Vinalesa ha gaudit un any més
d’una variada programació dins la
campanya del Juliol a la Fresca, or-
ganitzada per l’Ajuntament per tal
d’apropar a la ciutadania una oferta
cultural de qualitat.

Les activitats començaren el 8
de juliol amb el concert d’estiu de
la banda de la Societat Renaixe-
ment Musical, que va estrenar el
pasdoble “Puchol II”, composat per
José María García Montal.

El diumenge dia 9, l'Escola Mu-
nicipal de Teatre oferí al públic de
Vinalesa una vetlada de microtea-
tre a diferents espais del Centre
Cívic, amb la interpretació de les
obres de Vicent Marco La pitonessa,
El Jalipote de l'agüela i En bragues-
baix la direcció d’Ita Aagaard.

El pilotari Xavier Puchol tornà a
ser protagonista el 13 de juliol, amb
la projecció al pati de la Fàbrica
del documental Puchol II, produït
pel grup de pilota 2.0. 

El divendres 21 es reprengué la
programació amb la cercavila i el
concert del grup 40 Funk Brass
Band, i el dia 27 finalitzà la cam-
panya del Juliol a la Fresca amb
l’actuació de la Big Bandde la SRM.
Durant aquests dos últims actes els
veïns i veïnes que hi assistiren tin-
gueren l’oportunitat de sopar en
un immillorable ambient.

Divendres 28 de juliol. I Nit
de les Rates Penades. A les
20 hores a l’Espai Jove,  visita
a una exposició sobre la bio-
logia d’estos mamífers, els
seus costums alimentaris i mi-
gratoris, com volen i s’orien-
ten i les mesures de conser-
vació que cal posar en marxa.
Tot seguit, passejada pels vol-
tants del barranc del Carrai-
xet per escoltar i identificar
les espècies que viuen a
l’horta amb l’ajuda d’aparells
detectors d’ultrasons. al por-
tar entrepà, beguda i una llan-
terna menudeta.

Dilluns 31 de juliol. Gran
festa d’acomiadament de
l’Escola d’Estiu i el Campa-
ment Urbà, a partir de les 11
hores a la coberta del polies-
portiu. Tindrà lloc el concert
del grup Ramonets, precedit
de l’actuació dels xics i xi-
ques del Campament Urbà.
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Teatre, concerts i sopars
en el Juliol a la Fresca

CULTURA

AGENDA
D’ACTIVITATS

Microteatre a càrrec de l’Escola Municipal.

Concert de la SRM al pati de la Fàbrica.

Cercavila del grup 40 Funk Brass Band pels carrers del poble el passat 21 de juliol.

Projecció del documental Puchol II

uLlibre de festes. Vicent Orts
i Ros ha guanyat el concurs de
la portada del llibre de festes
de Vinalesa, dotat amb 200 €.



ESPORTS
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uAutonòmic de pàdel. Sergi Soria, del club de pàdel de
Vinalesa, s’ha proclamat subcampió en el Campionat
Autonòmic de la Comunitat Valenciana celebrat a Alacant.
Soria consolida la segona posició en el rànquing autonò-
mic dels millors jugadors de pàdel en la seua categoria.

uPiscina municipal. Gran acceptació, un
any més, dels cursos de natació i aiguagim

organitzats per l’Ajuntament a la piscina
municipal, que complementen l’oferta

d’oci a l’estiu amb els banys lliures.

uCampus de pilota. Del 26 de juny al 14 de juliol Vinalesa
ha celebrat el III Campus d’Estiu Puchol II, en el que han
participat 43 xiquets i xiquetes d’entre 5 i 13 anys. Organit-
zat pel Club Pilotari de Vinalesa, ha compaginat l’ensenya-
ment de l’esport amb altres activitats recreatives per al
gaudi de les persones participants.

Esports Vinalesa

GALERIA
D’IMATGES

uCampions de Copa.  L’equip de Vina-
lesa ha guanyat la X Copa d'Escala i Corda

President Diputació de València.
El nostre veí Puchol II i el seu company

Monrabal superaren en la final, celebrada
el passat 16 de juliol al trinquet de Llíria, a

la parella de Montserrat, formada per Marc
i Pere, per un ajustat resultat de 60 per 55. 

uTrofeu de Galotxa. José Boira, David Fer-
nández, Alejandro Cerezo i Vicent Peydro

han guanyat el trofeu El Corte Inglés de Ga-
lotxa de 3a categoria. Van disputar la final el

passat 23 de juliol contra Borbotó en el carrer
de Godelleta amb un resultat de 70 per 55.

uCampió benjamí. Guille Rodrigo, alumne de l’escola de
pilota de Vinalesa, va proclamar-se campió autonòmic in-
dividual en la categoria benjamí als Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana en la modalitat d’escala i corda. La
final tingué lloc al minitrinquet de Massamagrell a mitjans
del passat mes de juny. Enhorabona!
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Envie les seues 
cartes a l’Es fa

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

o en mà.

TELÈFONS D’INTERÉS

CONTRAPORTADA
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Temperatura mitjana: 24,9 ºC 
Temperatura mínima: 14,2 ºC
Temperatura màxima: 32,3 ºC

Velocitat mitjana del vent: 1,7 km/h
Ràfega màxima: 49,9 km/h
Precipitació total: 3,6 mm

DADES
METEOROLÒGIQUES

DE JUNY

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Pell de seda” 

de Vicent Sanhermelando
“Restos mortales” 
de Donna Leon

En la convulsa València dels
inicis del segle XV, Caterina
Boil, neboda del governador,
coneix el jove Guillem de
Pertusa al taller de seda de
la família del xic. Encara que
ella està compromesa, nai-
xerà entre els dos un amor
tan intens com impossible, ja
que les respectives famílies
pertanyen a bàndols rivals en
la lluita pel poder de la ciutat.
Un inesperat crim posara a
prova la relació de la parella
en una successió de fets cap a
un destí que mai no hague-
ren imaginat...

Entrega número 26 de la exi-
tosa serie del comisario Bru-
netti, la primera que aborda
los delitos medioambientales.
El comisario Brunetti necesita
unas vacaciones. Tiene pen-
sado pasar unas semanas casi
en plena soledad, pero una
vez allí, Brunetti entabla amis-
tad con Davide Casati, el
hombre encargado de cuidar
la casa. Cuando Casati apa-
rece ahogado, Brunetti pon-
drá a su equipo a resolver un
asunto que implica a una gran
empresa dedicada al manejo
de residuos tóxicos.

Estem en estiu, el període de
l'any en més intensitat de trànsit
per oci; i a més trànsit, més pro-
babilitat d’accidents. 

A les vies urbanes, els traçats
estan plens d'encreuaments amb
senyals de stop, de cediu el pas,
de passos de vianants i encreua-
ments en forma de redona. Estos
són els punts dins dels nuclis ur-
bans on es produïxen la majoria
d'accidents.

És habitual veure la confiança
en què els conductors arriben
als encreuaments pensant que no
s'aproximarà cap altre vehicle a
qui cedir el pas, i no reduïxen la
velocitat. En conseqüència es do-
nen les situacions de rics immi-
nent d'accident amb fortes fre-
nades, maniobres evasives... Tot
per no tindre la percepció de pe-
rill que advertix la senyalització.

Cal recordar als conductors,
així com als pares dels xiquets i
xiquetes que transiten en bici-
cletes, que les normes de trànsit
estan per donar seguretat en les
vies a tots els usuaris. Altra qües-
tió  a l'estiu són els robatoris a ha-
bitatges buits. Cal prendre me-
sures de seguretat i fixar-se en si
hi ha senyals sospitoses.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA


