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Veïns i veïnes del poble, familiars,
amistats i representants municipals
de la comarca acudiren el passat 1
de juny al saló de plenaris de l’A-
juntament per a donar suport a la
investidura d’Alba Cataluña Pey-
dro com a nova alcaldessa de la
localitat. La candidata va rebre els
vots a favor dels seus companys
del PSPV i dels  socis de govern de
Compromís.

Tot seguit es va obrir el torn de
paraula, el qual va iniciar el porta-
veu del PP, Miguel Pelegero, qui va
donar el condol per la mort de
l’anterior alcalde, Julio Martínez. El
regidor també va donar l'enhora-
bona a l’acabada de proclamar
primera edil. Per la seua banda, el
portaveu de Compromís, Ferran
Pardo, va assenyalar la gran con-
tribució de Martínez a l’evolució
de Vinalesa durant els seus 18 anys
d’alcalde i va expressar pública-
ment el seu oferiment per a treba-
llar colze a colze amb Cataluña. 

El portaveu socialista, Diego Pe-
rona, va definir la seua companya

com una jove ben preparada que
sabrà defendre els interessos del
poble seguint l’estel de Julio. Fi-
nalment, la ja alcaldessa va remar-
car el model de poble desenvolu-
pat pel seu antecessor, i va
anunciar que continuarà el pro-
jecte amb les seues idees demo-
cràtiques i de transparència.

Alba Cataluña Peydro té 26
anys. Durant els últims dos anys ha
encapçalat la regidoria de Joven-
tut. “Vaig entrar a formar part de la
vida política del poble perquè Ju-
lio em va demanar la meua impli-
cació directa. Em semblava una
bona oportunitat per a conéixer
les necessitats de la joventut i po-
der contribuir en la millora del be-
nestar d’este sector poblacional”,
ha declarat l’alcaldessa.

Cataluña ha afegit que la seua
intenció és “apostar amb fermesa
pel projecte de Julio, centrant el
que queda de legislatura en la mi-
llora del benestar social, la im-
plantació del Pla d’Igualtat o la
lluita pels drets civils, entre moltes
altres qüestions”.

En la sessió també va prendre
la seua acta com a regidor Carles
Iriarte, del PSPV. Les delegacions
dels edils han quedat reestructu-
rades, de manera que Alba Cata-
luña assumix Personal, Policia i Ur-
banisme; Carles Iriarte es fa càrrec
d’Hisenda i Benestar i Diego Pe-
rona gestiona Esports i Joventut. La
resta d’àrees seguixen amb els
mateixos responsables.

Sóc Pilar Pascual. Sóc de Vi-
nalesa i des del 2002 ocupe la
plaça d'agutzil com a funcio-
nària d'este Ajuntament. La
meua feina consistix a regis-
trar i enviar tots els documents
que emet l'Ajuntament i fer-
los arribar a qui corresponga,
siga un veí, empresa o altra
administració, bé remitint-los
per correu o notificant direc-
tament al mateix interessat.

Altra tasca que realitze
cada dia és l'emissió per alta-
veu dels bans per a transme-
tre els comunicats autoritzats
per l'equip de govern: ordres,
convocatòries, indicacions i
comunicacions vàries perquè
siguen coneguts per tota la
població.

Per altra banda, també sóc
responsable de mantenir ac-
tualitzat el tauler d'edictes del
Consistori, que es troba a les
oficines municipals, on es pu-
bliquen les convocatòries de
treball, d'ajudes, resolucions,
a més de publicacions d'altres
administracions dirigides a
veïns, veïnes o empreses del
municipi i que no s'han pogut
notificar. Convé revisar de tant
en tant el tauler per a estar in-
formats. Per últim, també
col·labore, juntament amb els
companys d'administració, en
l'atenció al públic. 

Este treball em permet es-
tar molt a prop de les veïnes i
veïns i conéixer de primera
mà les distintes realitats del
nostre poble.

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT

Alba Cataluña, nova
alcaldessa de Vinalesa

Equip de govern després del plenari.
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Horari d’estiu de l’Ajuntament
L’horari d’estiu d’atenció al pú-
blic de les oficines municipals,
fins al pròxim 6 d’octubre, serà
de dilluns a divendres de 9 a 14
hores. Per les vesprades, durant
els mesos de juny, setembre i oc-

tubre, l’Ajuntament obrirà els di-
marts i dijous de 17 a 19.30 h. En
juliol hi haurà atenció ciutadana
els dijous, de 17 a 19.30 h., i en
agost les instal·lacions roman-
dran tancades per les vesprades.



L’Ajuntament de Vinalesa inver-
tirà una subvenció de 114.558,46
de la Diputació de València, cor-
responent al Pla Provincial d’O-
bres i Serveis 2017 (PPOS), en ac-
tuacions de millora i adequació
de diferents infraestructures i es-
pais públics municipals.

Així, es destinaran 34.740’24€
a la reforma els banys de l’edifici
de l’antic Ajuntament, així com a
la rehabilitació del magatzem i de
les dutxes del poliesportiu. La in-
tervenció en l’escola contempla
l’obertura de les finestres i la mi-
llora de l’accessibilitat a les ins-
tal·lacions, mentre que amb la mi-
llora dels lavabos de l’Ajuntament
vell es vol donar continuïtat a les
reformes realitzades en els últims
mesos consistents en l’eliminació
de les humitats en l’interior de
l’edifici.

Un altre projecte inclòs en el
PPOS 2017 serà la modernització
de la instal·lació elèctrica del po-
liesportiu, amb una dotació eco-
nòmica de 15.720’40 euros Per al-
tre costat, s’han reservat 36.431’94
euros per a l’eliminació de les
barreres arquitectòniques dels
carrers Jocs, Doctor Mollà, Major,
la Fàbrica i la Plaça Gafaut. Les
obres consistiran a rebaixar les
voreres en els encreuaments per

a facilitar el pas de les persones
amb mobilitat reduïda. 

Per últim, l’equip de govern
també destinarà una part de la
subvenció provincial a continuar
millorant les instal·lacions de l’Es-
pai Cultural La Nau. En este cas,
es dedicaran 26.665’88 euros per
a construir un escenari.

Obres del PPOS 2016
Ara per ara encara estan execu-
tant-se algunes obres correspo-
nents a les ajudes del Pla Provin-
cial de l’any 2016. 

En estos dies s’està executant
la reforma dels banys de l’Espai
de la Dona i s’està instal·lant una
bancada a la cuina. Per altre cos-
tat, este estiu tindrà lloc l’execu-
ció de la millora de l’escenari del
pati del centre cívic, amb la re-
forma de la superfície del sol i de
les parets interiors, que es lluiran
i es pintaran per a donar-li un mi-
llor aspecte i funcionalitat.

També està pendent l’obertura
d’una porta que comunique l’Es-
cola Taller amb l’Espai Cultural
La Nau amb l’objecte de facilitar
el pas d’un lloc a un altre. Tanma-
teix, queda per realitzar la reha-
bilitació dels banys del primer
pis del col·legi públic, progra-
mada per a les vacances escolars

d’estiu per a no interferir en el
funcionament del centre.

Dins del PPOS del 2016 ja
s’han fet efectives algunes actua-
cions, com la millora dels parcs
del Remei, Esperança i Plaça Es-
panya; la reforma dels banys de
l’Espai Jove i la construcció d’un
accés pel pati interior de l’edifici;
el trasllat de l’arxiu històric de la
Fàbrica i l’enderrocament de
l’habitacle a la Biblioteca.
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INVERSIONS

L’Ajuntament millora els espais
públics amb finançament provincial

Escenari del pati de la Fàbrica, on es millorarà el paviment i les parets. Reforma dels banys i la cuina de l’Espai de la Dona.

Voreres del carrer Major que serà rebaixada.
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SOSTENIBILITAT

La gran participació de la III Set-
mana Inquieta, que es va celebrar
del 28 de maig al 8 de juny, l’ha
consolidat com un punt de tro-
bada per a reflexionar i compar-
tir coneixements i experiències
entorn del medi ambient, la sos-
tenibilitat i la ciència. 

“La III Setmana Inquieta ha si-
gut tot un èxit, tant pel que fa a
l’assistència de públic com per la
quantitat d’activitats que s’han or-
ganitzat”, ha explicat el regidor
de Sostenibilitat, Víctor Martínez,
que ha afegit que el Consistori
“continuarà apostant per esta ini-
ciativa els pròxims anys, contac-
tant amb ponents i experts rela-
cionats amb la sostenibilitat per a
fer d’estes jornades un punt de
trobada i reflexió per a totes les
persones que ens preocupa el
medi ambient”.

La III Setmana Inquieta va co-
mençar el passat 28 de maig amb
un taller per a totes les edats
d’extracció  i intercanvi de llavors
tradicionals als Horts d’oci del
Carraixet.  Els actes van continuar
el 29 de maig, quan donàrem la
benvinguda a vuit òlibes del Pro-
jecte Mussols. Durant 2 mesos els
pollets seran alimentats fins que
aprenguen a caçar i troben un re-
fugi. Quan es facen grans volaran
lliures per l’horta, la seua llar.

El 30 de maig es va organitzar
una xarrada titulada “Hàbits salu-
dables. És veritat això que diuen
dels aliments?”. El degà de la Fa-
cultat de Farmàcia, Juan Carlos
Moltó, va parlar dels beneficis de
la dieta mediterrània al Saló de
Plenaris. A més, es van  presentar
els falsos mites alimentaris i es
van donar consells per a dur un
estil de vida més saludable. 

L’endemà va tindre lloc la pre-
sentació del llibre  “Encara no és
tard. Claus per entendre i aturar
el canvi climàtic”, a càrrec d’An-
dreu Escrivà, i l’1 de juny es va
preparar un taller d’aprofitament

alimentari, en el qual es van ela-
borar conserves i melmelades. 

Les activitats van continuar el 3
de juny amb un passeig ornitolò-
gic per l’horta de Vinalesa dina-
mitzat per la Societat Valenciana
d’Ornitologia (SVO). Esta inicia-
tiva va ser una bona oportunitat
per observar i conéixer les aus
que visiten o viuen al nostre po-
ble en esta època de l’any per a
reproduir-se o alimentar-se.

Estalvi energètic
El 6 de juny el saló de plenaris va
acollir un col·loqui sobre “Estalvi
energètic a la llar”, impartit per la
Fundació per a l’Eficiència Ener-
gètica. Els experts en la matèria
van explicar senzills conceptes
sobre l’energia, la factura d’elec-

tricitat i també van donar pràc-
tics consells d’estalvi per a con-
sumir menys i poder estalviar en
el rebut de la llum.

Per últim, el 8 de juny al pati de
la Fàbrica es va celebrar un sopar
de pa i porta per acomiadar la III
Setmana Inquieta. 

A l’acte es va projectar el do-
cumental “Entre el dia i la nit no hi
ha paret”, a càrrec del grup Les
Espigolaores, que han fet un au-
diovisual sobre la memòria oral
de les dones i el seu paper en
l’horta de Campanar. L’objectiu
del documental és contribuir a re-
pensar l’imaginari de l’horta i la
seua complexitat, i reconéixer
l’important paper que la dona ha
desenvolupat des de sempre tre-
ballant la nostra terra.

Es consolida la III Setmana Inquieta
amb èxit de participació veïnal

Taller del Projecte Mussols.

Intercanvi de llavors. Xerrada sobre hàbits de vida saludables.

Sostenibilitat Vinalesa
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SOSTENIBILITAT

Els participants de l’Escola
d’Estiu de Majors de Vinalesa
2017 han pogut disfrutar d’una
gran quantitat d’actes culturals
i educatius.

Les jornades es van inaugu-
rar el passat 10 de juny amb un
col·loqui sobre les emocions,
com afecten al llarg de la nostra
vida i al desenvolupament de
la nostra personalitat. Entre al-
tres coses, els assistents apren-
gueren a gestionar-les i com
transmetre una visió positiva
dels sentiments.

L’endemà es va realitzar una
excursió a un taller de pintura
de la Fundació Bancaixa. 15
persones del municipi realitza-

ren una activitat amb les tècni-
ques del pintor Julian Opie i
s’emportaren el seu quadre
emmarcat.

Els dies 19 i 26 de juny es va
organitzar un taller de joieria
ceràmica en Raku en el qual
van poder fer les seues pròpies
joies i, per últim, els dies 21 i 28
de juny es van realitzar dos ta-
llers de cuina, un de cuina me-
diterrània i canapés i un altre
de postres d'estiu amb degus-
tació final.

Per primera vegada l’Escola
d’Estiu de Majors s’han avançat
al mes de juny, amb l’objecte
d’aconseguir augmentar la par-
ticipació en les activitats.

L’Ajuntament de Vinalesa ha re-
prés la campanya de prevenció
contra el mosquit tigre per a evi-
tar la seua proliferació ara que
aplega la temporada d’estiu. El
Consistori està vigilant els llocs
més habituals per a la seua cria,
com són els embornals, la xarxa
de sanejament i els parcs i jardins
de la localitat.

Això no obstant, és necessària
la col·laboració ciutadana, per-
què el 90% del lloc de cria d’este
mosquit és en espais privats, és a
dir, a les cases dels particulars.

Per eixe motiu és important se-
guir una sèrie de recomanacions,
com vigilar qualsevol objecte ex-
posat a la intempèrie, siga xicotet,
mitjà o gran, com per exemple
peus d’ombrel·les, plecs en lones
que cobrixen mobiliari de jardí o
piscines, arruixadores, joguets o

poals. També és recomanable
buidar sovint els abeuradors dels
animals domèstics; renovar amb
freqüència els plats de baix les
plantes; tapar els bidons amb
mosquiteres d’un mil·límetre de
malla; revisar periòdicament els
desaigües i canaletes, mantenint-
los nets i sense obstruccions; evi-
tar els regs excessius en la gespa
o qualsevol altra planta i mantenir
netes i desinfectades les piscines
i les fonts ornamentals dels patis
exteriors.

Per altra banda, també s’ha re-
alitzat la campanya de desinsec-
tació de la xarxa de clavegueram.
Es tracta d'una acció programada
al calendari per tal de controlar la
població de panderoles en l’è-
poca estival.

És habitual que després de la
realització d'esta campanya apa-
reguen les panderoles als dobles
sostres, conduccions i escletxes
de finestres i portes. Es recomana
incrementar les mesures per a
evitar que apareguen.

SERVEIS SOCIALS

Prevenció
contra els
Mosquits 

Els tècnics municipals realitzen la desinsectació de la xarxa de clavegueram.

Vinalesa celebra la XVI Escola d’Estiu de Majors

Taller de pintura sobre Julian Opie.

Xerrada sobre hàbits de vida saludables.
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CULTURA

L’Ajuntament de Vinalesa ha
organitzat un concurs per a
l’elaboració de la portada
del llibre de festes d’octu-
bre 2017. En la convocatò-
ria poden participar tots els
veïns i veïnes sense restric-
ció d’edat. 

El termini per a presentar
les propostes artístiques
acaba el pròxim 14 de juliol.
La persona guanyadora re-
brà un premi de 200 euros.

Les tècniques que es po-
den presentar són fotografia,
pintura, aquarel·la, fotomun-
tatge, o qualsevol altra que
puga ser impresa. Ha de tin-
dre una grandària de full A4,
i estar fet en vertical.

La portada escollida
també podrà ser utilitzada
per a elaborar els cartells de
les festes d’octubre. 

Concurs per a la
portada del
llibre de festes

L'Escola Municipal de Tea-
tre ha participat en una lec-
tura dramatitzada al Centre
Cultural la Beneficència de
València. El grup Les Xiques
d’Or ha representat un di-
vertit sainet sobre els dies
on les servidores a domicili
eren fonamentals per a la in-
cipient burgesia.

Les dones del
teatre actuen en
la Beneficència

L’Espai Cultural La Nau va acollir, el
passat 10 de juny, la 6a Trobada de
Cors de la Mancomunitat del Car-
raixet. L’encontre va estar dedicat a
la figura de Julio Martinez Blat, pel
seu suport al llarg dels seus anys
com alcalde a este tipus d’activi-
tats, que han servit per a afavorir la
interrelació dels municipis que
conformen esta entitat.

A l’acte van participar la Coral de
Joan de Ribera d’Alfara del Patriarca,
el Cor de Bonrepòs i Mirambell, el
Cor de Santa Cecília de Foios, la SRM
de Vinalesa, i la Coral Pi de l’Anell de
Vinalesa. L’esdeveniment també va
comptar amb el suport dels Ajunta-
ments Alfara del Patriarca,  Bonrepòs
i Mirambell i Foios.

Després de les actuacions de to-
tes les agrupacions, tingué lloc el
cant comú de la cançó L’agulleta i fil,
de Josep Gil Tàrrega. Un moment
molt emotiu en el qual es va voler
simbolitzar la unitat que hi ha entre
totes les localitats de la Mancomuni-
tat del Carraixet.

L’acte el va tancar el regidor de
Cultura de Vinalesa, Ferran Pardo,
amb unes paraules d’agraïment a to-
tes les corals participants i als assis-
tents. Pardo també va tindre paraules
per a  recordar la tasca que, com al-
calde de Vinalesa, va realitzar Julio
Martinez, que sempre va treballar pel
foment de la cultura i la música, du-
rant tota la seua trajectòria profes-
sional i personal.

Els cors de la Mancomunitat
homenatgen a Julio Martínez

Moment de l’actuació de la Coral Pi de l’Anell de Vinalesa, en l’homenatge a Julio Martínez.

Concerts, teatre i activitats in-
fantils són algunes de les pro-
postes que es podran disfrutar a
la nova edició de Juliol a la
Fresca, que se celebrarà al pati
del Centre Cívic de Vinalesa.

Les activitats començaran el 7
de juliol, a les 20 hores, amb l’es-
pectacle de teatre infantil
“CLICK!” de la companyia  Ameba
Teatre.

L’endemà, a les 22.30 hores, es
podrà gaudir del concert d’estiu
de la Societat Renaixement Musi-

cal. Una molt bona oportunitat per
passar una nit d’estiu a la fresca.

Les representacions tornaran el
9 de juliol, a les 19 hores, amb una
peça de micro teatre a càrrec del
grup de joves de l'Escola Munici-
pal de Teatre. 

El 21 de juliol a les 20 hores,
s’ha organitzat una cercavila pel
poble. En acabar hi haurà sopar al
carrer i el concert de la 40 Funk
Brass Band. 

Per últim,  el 27 de juliol, es farà
el tradicional sopar de pa i porta i
el concert de la Big Band de la So-
cietat Renaixement Musical.

Per participar en els sopars, cal
apuntar-se a les oficines de l'Ajun-
tament per a reservar taula.

Nova edició del
Juliol a la Fresca
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CULTURA

Música, literatura i passió per la
lectura i la cultura van ser els in-
gredients principals de la pre-
sentació dels llibres “Esperant la
lluna plena”, de l’escriptor d’Al-
boraia Vicent Sanhermelando i l’
infantil “Elis” de Josep Cháfer i
Carlos Marquina.

El primer llibre el va presen-
tar el grup de lectura format per
alumnat de 3r i 4t d’ESO del
col·legi Santa Joaquina de Vina-
lesa. Els joves van contar que es
tracta d'una obra molt ben docu-
mentada, situada als voltants de
la València del segle XIII. 

A la presentació d’”Elis”, ce-
lebrada el passat 10 de maig,
Joan Enrique Iriarte, coordinador
de les jornades, va agrair la par-
ticipació del professorat i l’a-
lumnat de l’Escola de Música Es-
teban Esteve. Tanmateix, va
mostrar el seu afecte a l’escrip-
tor Josep Cháfer i al compositor
Carlos Marquina per formar part

de la trobada. El grup de lectura
format per Helena Campos Mer-
cader, Lucía Pérez Navalon i Car-
men Bañuls Mercader va pre-
sentar el llibre,  acompanyades
pels músics de 1r a 4t de solfeig
de l’escola de música de la So-
cietat Renaixement Musical de
Vinalesa. 

Cal destacar, segons Iriarte,
“la concentració de l’alumnat
perquè tot isquera perfecte, el
bon treball del seu professorat i
la directora Elena Edo. Així ma-
teix, la participació de mestres
com María Orenga, al piano, o
Manel Borredà, a la flauta”. 

L’actuació musical es va com-
pletar amb la participació del
grup coral que acompanyà la
melodia de “Cançó de bressol
del donyet”. Per al coordinador
de les Trobades “va ser una acti-
vitat especialment emotiva que
el públic va viure amb especials
sentiments”. 

Trobada d’Escriptors i Escriptores

L’escriptora de Vinalesa Ro-
sana Ample va presentar el
passat 26 d’abril les seues
obres en un acte titulat  “La
novel·la romàntica”.

A l’acte es van repassar
els treballs literaris d’Am-
ple, des dels seus inicis,
amb títols com “Sobre las
estrellas dibujé mi destino”,
fins a les obres actuals, en-
tre les quals destaquen “No-
tas de Himelbaum”, “Nunca
más seré tu puta” o “Pava
llicenciada en zorra”. A la
trobada també va interve-
nir l’escriptora Vanessa
Gonzàlez Villar.

Rosana Ample
presenta la
seua obra

Presentació del llibre de Jospep Cháfer. Els joves amb l’escriptor Vicent Sanhermelando.

La Comissió de Cultura del Pa-
tronat de Serveis Integrals (Pa-
siv) on estan representades les
associacions culturals i juvenils
de Vinalesa es va reunir el pas-
sat 5 de juny.

La Comissió va avaluar les ac-
tivitats de Nadal, tant el dia del
Visir com la Cavalcada de Reis
per tal d'incloure canvis o millo-
res. El balanç de les associa-
cions respecte a la coordinació i

el resultat ha sigut positiu. En-
guany es milloraran els vestits
més vells i es teixiran de nous,
també s'invertira en el canvi de
les rodes de les carrosses per a
millorar la seguretat. També es
tractà la programació del dia

dels Xiquets i Xiquetes que es
farà el dissabte 23 de setembre
al Pati del Centre Cívic. 

Per últim, es va repartir als re-
presentants de les associacions
una proposta per tal d'acordar
les bases de subvencions a les
associacions culturals i juvenils.
L'objectiu és aprovar-les abans
de finalitzar l'any després de re-
bre les aportacions que puguen
fer les associacions.

Comissió de
Cultura del Pasiv
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SANITAT

El 26 de Juny és el Dia Interna-
cional contra l’ús indegut i el
tràfic il·legal de drogues. L'As-
semblea General de les Nacions
Unides va decidir commemorar
este dia com a expressió de la
seua determinació a reforçar
l'acció i la cooperació per a
aconseguir l'objectiu de tenir
una societat  lliure de l'abús de
drogues. Esta resolució va reco-
manar accions addicionals res-
pecte a l'informe i les conclu-
sions de la Conferència
Internacional sobre Tràfic Il·lícit
i Abús de Drogues de 1987. 

En este escenari d'actuació,
l’UPCCA de l'Ajuntament pu-
blica el següent MANIFEST:

L'Assemblea General de
l'ONU va realitzar una Sessió Es-
pecial sobre drogues (UNGASS)
a l'abril del 2016. El document
recomana mesures per a abor-
dar la reducció de l'oferta i la
demanda, i per millorar l'accés
a medicaments controlats men-
tre es limita el seu desviament.
Les recomanacions inclouen les
àrees de drets humans, joves, xi-
quets, dones i comunitats; des-
afiaments emergents, incloses
les noves substàncies psicoacti-
ves; reforçar la cooperació in-
ternacional; i el desenvolupa-
ment alternatiu.

El text ressalta de manera in-
novadora polítiques i pràctiques
condemnatòries proporcionals
en delictes relacionats amb dro-
gues, i té un marcat enfocament
en la prevenció.

Segons l'Enquesta sobre al-
cohol i altres drogues a Espa-
nya 2015 (EDATS), les substàn-
cies consumides per un major

percentatge de persones són
l'alcohol, el tabac i el cànnabis.
A més, estes són les drogues d'i-
nici més primerenc, mantenint-
se l'edat mitjana al voltant dels
16 anys. Tant l'alcohol com el
cànnabis continuen sent dro-
gues percebudes de baix risc i
elevada disponibilitat. D'altra
banda, el consum d’hipnose-
dants ha frenat la seua tendèn-
cia ascendent, sent una droga
més estesa entre dones (65%)
amb edats entre 45 i 64 anys. 

Respecte a altres drogues
com el Spice, Ketamina, Sàlvia i
Mefredona, un 3.5% de la po-
blació entre 15 i 64 anys les ha
provat en alguna ocasió, sent
valorades com a substàncies
molt disponibles i de baix risc.

La majoria dels enquestats
(90.8%) consideren l'Educació
a les Escoles com la mesura pre-
ventiva més important. En este
sentit, la UPCCA du a terme ac-
cions de prevenció, a fi d'evitar
o retardar l'inici del consum de
drogues i els problemes asso-
ciats. Oferim també orientació,
informació i intervenció tera-
pèutica a joves que han iniciat
un consum ocasional i a les se-
ues famílies, promovent en ells
hàbits de vida saludable i un oci
alternatiu. De forma paral·lela,
duem a terme accions formati-
ves en els col·legis i instituts,
col·laborant amb el seu equip
directiu, tutors i associacions de
pares i mares.

Per últim, cal recordar la co-
ordinació i col·laboració de la
UPCCA amb els tècnics de Ser-
veis Socials, Joventut, Policia Lo-
cal, centres de salut, agència de
desenvolupament local, regido-
ries, alcaldia, entitats i organis-
mes municipals,  possibilitant un
resultat molt més eficaç en la
nostra labor contra l'ús indegut
de drogues.

26 DE JUNY: DIA MUNDIAL
CONTRA LES DROGUES

UNITAT DE PREVENCIó 
COMUNITàRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

MAL DE CAMES
PER CARLOS BORREDÁ,
FARMACÈUTIC ADJUNT

És conseqüència de la Insufi-
ciència Venosa Crònica
(ICV). Però, què és? La ICV és
la incapacitat de les venes
per a realitzar l'adequada tor-
nada de la sang al cor, la qual
cosa provoca la seua acumu-
lació en les cames. Per vén-
cer a la gravetat i fer que la
sang torne al cor existixen fo-
namentalment dos sistemes:
les vàlvules venoses única-
ment amb un moviment  uni-
direccional ascendent, la
qual cosa permet el flux cap
al cor, i la bomba muscular. 

Les venes de les extremi-
tats inferiors estan situades
entre els músculs, per això,
amb cada pas que donem, es
produïx una contracció mus-
cular que esprem les venes i
permet el flux ascendent de
la sang.

La dilatació i perduda d'e-
lasticitat venosa fan que estes
vàlvules no tanquen bé, i
això, al costat del sedenta-
risme, la falta d'activitat, el
sobrepés o la calor produï-
xen el cúmul de sang en les
cames, produïx la IVC. 

Esta patologia afecta en
Espanya al 30% de la pobla-
ció, fent que símptomes com
el dolor, formigueig, pesa-
desa, unflament de cames,
enrampades nocturnes, sen-
sació de calor i sequedat,
aranyes vasculars i varius
que sofrixen més de 15 mi-
lions de persones.

La solució consta de tres
passos: hàbits de vida salu-
dables, teràpia compressiva
(mitjanes terapèutiques), i te-
ràpia farmacològica amb fàr-
macs flebotònics com el rusc,
diosmina o oxerutina, entre
altres.  

Per a més informació po-
deu passar per la farmàcia. 
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L’Espai Jove va acollir el 12 de maig el concert
de presentació de la formació Smussa,

així com una exhibició del taller de guitarra.
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JOVENTUTJoventut Vinalesa

La Dipu et Beca ha concedit 8
beques de formació per als
joves empadronats al muni-
cipi de Vinalesa. Els benefi-
ciats realitzaran pràctiques
adreçades a diferents depar-
taments municipals durant el
període estival. El programa
està cofinançat per l’Ajunta-
ment i l’administració provin-
cial i vol afavorir la inserció
en el món laboral.

La Dipu et Beca

L’Espai Jove va celebrar el
passat 9 de juny  la Festa de
Final de Curs amb diferents
d’activitats i un berenar al
qual es va convidar a tots els
alumnes que al llarg de l’any
han participat en alguna de
les activitats organitzada per
l’entitat. Entre altres coses, els
assistents a la festa van jugar
al chess-ball, un joc d'escacs
humà, i van gaudir d’un con-
cert de l'alumnat de guitarra.

L’Espai Jove és un lloc pú-
blic per als joves en el qual
poden estudiar i fer els tre-
balls de classe, a més de gau-
dir d'accés a Internet i a jocs
per a passar el seu temps
lliure. Enguany com a novetat
s’ha posat en marxa la sala
d’estudi nocturna, la qual ha
tingut una gran acceptació.

Festa a l’Espai
Jove per a 
final de curs

Concert de l’alumnat de guitarra.



El Patronat de Serveis Integrals
de Vinalesa (PASIV) va celebrar el
passat divendres 16 de juny la
XVII Gala de l’Esport, en la que es
va fer un reconeixement als mi-
llors esportistes i futures prome-
ses dels Clubs Esportius de la lo-
calitat. En l’apartat de millor
esportista, els guardonats varen
ser María José Villanueva (Club
Bàsquet), Equip Aleví (Club de
Futbol), Expedició barranquista
Illes d’Azores (Club Deportivo Es-
peleo Tracalet), Equip Divisió
d’honor (Club de Billar), Borja
Oliver (Penya Ciclista Guti), Hugo
Martín Madrid (Club Patinaje Ar-
tístico), Honorato Pardo Ortega
(Club de Karate Kyusho) i Lorenzo
Ciudareal Valero (BTT). Pel que fa
a les millors promeses, els reco-
neixements varen ser per a l’E-
quip Aleví (Club Bàsquet), Enric
Canet (Club Pilotari), Equip Ben-
jamí (Club de Futbol), Antonio
Moreno Orts  (Club Deportivo Es-
peleo Tracalet), Daniel Sainz

(Club de Billar), Equip Aleví (Pe-
nya Ciclista Guti), Andrea Lozano
Alandes (Club Patinaje Artístico),
Adam Alemán Montalt (Club de
Karate Kyusho) i David Santarru-
fina Llopis (BTT).

Per altre costat, hi hagué un re-
coneixement extraordinari al mè-
rit esportiu durant la temporada
2016-2017 en favor de Vicent Pey-
dro Ros, Aitor Pascual Casaña, Ju-
lio Peris Marco, Olga Carbonell,
Beatriz Valls Priego, Nerea Soria
Vigo i Sergi Soria Vigo.

Esta edició de la Gala de l’Es-
port va comptar amb una impor-
tant càrrega emotiva, per l’ab-
sència de l’alcalde, Julio Martínez
Blat, a qui els diferents regidors
d’Esports de la Corporació Muni-
cipal (Paco Orts, Noelia Rigoberto
i Diego Perona) recordaren per
l’impuls de l’associacionisme es-
portiu i el foment de l’activitat fí-
sica des d’edats primerenques,
convertint-se Vinalesa en un refe-
rent en la matèria a tota la co-
marca de l’Horta Nord.

Dimarts 27 de juny. Ple ordi-
nari de la Corporació Munici-
pal, a les 20.45 hores al saló de
l’Ajuntament.

Divendres 30 de juny. Taller
per a persones emprenedores
impartit pel Consorci per a la
Creació d'Ocupació Pactem
Nord. De 9.30 a 12.30 hores a
l’Espai Jove.

Divendres 30 de juny. Festa de
fi de curs de l’escola infantil mu-
nicipal Ninos.

Dissabte 1 de juliol. Paelles a
la fresca organitzades per la
festa de Sant Honorat. A partir
de les 21 hores al pati de la Fà-
brica de la Seda.

Divendres 7 de juliol. Especta-
cle infantil de teatre amb l’obra

Click de la companyia Ameba. A
les 20 hores al pati de la Fàbrica
de la Seda.

Dissabte 8 de juliol. Concert
d’estiu de la Societat Renaixe-
ment Musical. A les 22.30 hores
al pati de la Fàbrica de la Seda.

Diumenge 9 de juliol.Microte-
atre a càrrec del grup de joves
de l'Escola Municipal de Teatre.
A les 19 hores al pati de la Fà-
brica de Vinalesa.

Dissabte 15 de juliol. Sopar i
ball a la fresca de l’Associació
de Jubilats de Vinalesa. A les
21.30 hores al pati de la Fàbrica.

Divendres 21 de juliol. Cerca-
vila, sopar de pa i porta i con-
cert de la 40 Funk Brass Band. La
cercavila començarà a les 20 ho-
res en la Plaça del Castell. Cal
apuntar-se a les oficines de l'A-
juntament per a reservar taula.

Dissabte 22 de juliol. Sopar i
ball a la fresca de l’Associació
de Jubilats de Vinalesa. A partir
de les 21.30 al pati de la Fàbrica
de la Seda.

Dijous 27 de juliol. Sopar de
pa i porta i concert de la Big
Band de la Societat Renaixement
Musical. Cal apuntar-se a les ofi-
cines de l'Ajuntament per a re-
servar taula.

Dilluns 31 de juliol. Festa de
cloenda de l’Escola d’Estiu a la
Pista Roja del poliesportiu.
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Vinalesa celebra la Gala de l’Esport
ESPORTS

AGENDA
D’ACTIVITATS

Esports Vinalesa
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GALERIA D’IMATGES
uEscola de Karate. El 5 de juny es va lliurar
una placa d'agraïment a Javier Puchol com a
representant de la Cooperativa Elèctrica de
Vinalesa per la desinteressada col·laboració
de l’entitat amb l’escola esportiva municipal
que ha permés l'adquisició de material es-
portiu durant esta temporada.

uEscola de futbol.
Els equips aleví i benjamí

de l’escola municipal,
campions de lliga de les

seues categories, reberen el
passat 20 de maig trofeus i

medalles durant un dinar de
germanor  per la magnífica

temporada realitzada.

uClub de Billar. Després d'una llarga temporada, l’equip
de Vinalesa ha aconseguit romandre una altra temporada
en la categoria Divisió d’Honor, per tercer any consecutiu.
Ha estat una lliga molt disputada, on guanyar o perdre
un partit suposava mantenir-se al capdavant de la taula
classificatòria o en els llocs de descens.
Enhorabona per l’èxit aconseguit!

uPresentació del documental “Puchol II”.
La Filmoteca de València va acollir el passat 18 de juny la

presentació del documental “Puchol II”,
un metratge de 50 minuts dirigit per Pilota 2.0 i Sergi Tarín

que recull la professionalització dels entrenaments del
pilotari vinalesí des de la derrota de la final del Campionat
Individual d’Escala i Corda de 2015 fins a la consecució del
títol en 2016. Amistats, familiars i veïns i veïnes de Vinalesa

assistiren a l’estrena, així com importants  personalitats
relacionades amb l’esport  autòcton.

uTemporada d’estiu. Vinalesa va encetar la temporada
d’estiu el passat 24 de juny amb l’obertura de la piscina
municipal. A més d’oferir el servei de banys lliures, dels
quals es pot gaudir a través de la compra d’entrades 
diàries o de la tramitació d’abonaments mensuals o de
temporada, la regidoria d’Esports oferix cursos d’activitats
esportives aquàtiques per a menors i persones adultes.
Enguany, com a novetat es presenta durant el mes de juliol
la possibilitat de gaudir de les instal·lacions del gimnàs
municipal i d’un curs de natació per només 35 euros.
La piscina romandrà oberta de dilluns a divendres entre
les 12 i les 19 hores, els caps de setmana i festius entre les
11 i les 20 hores, i els dimarts i dijous de 22 a 01 hores.
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o en mà.

TELÈFONS D’INTERÉS

CONTRAPORTADA
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LA BIBLIOTECA RECOMANA
“El ciutadà perfecte” 
de Raquel Ricart 

“La curandera de Atenas” 
de Isabel Martín

Quin és el preu que estàs dis-
posat a pagar per viure en un
món de bellesa i benestar, un
món sense complicacions i
sense dolor? Si vols aconse-
guir-ho, només has de com-
plir un requisit: no t'escapes
del control del Biopoder. Vols
ser el ciutadà perfecte?

Esta és una novel·la distò-
pica de lectura obligada per
als amants de la ciència-fic-
ció, i es presenta com la porta
d'entrada perfecta per a qui
encara no s'ha atrevit a visitar
este gènere que s’aventura a
imaginar el futur.

La novela se sitúa en el siglo V
a. C. Helena, hija del filósofo
Empédocles, es secuestrada
y vendida en Atenas a Aspa-
sia de Mileto, amante de Peri-
cles. Allí conocerá a Hipócra-
tes, uno de los más afamados
médicos de la antigua Grecia,
cuya sabiduría ha llegado
hasta nuestros días. 

Junto a él se introducirá en
el mundo de la sanación y del
verdadero amor. De esclava
a hetaira, de hereje a curan-
dera, el personaje de Helena
nos muestra el momento cum-
bre de la Atenas clásica.

Recentment hem vist als mitjans
de comunicació uns accidents de
trànsit en els quals han perdut la
vida ciclistes i vianants. A prop a
València un vianant, i a Oliva 3 ci-
clistes van morir en pocs dies.
Darrere d'estos accidents han es-
tat l'alcohol i les drogues.

Quan ocorren estos casos
ningú troba cap excusa que ho
justifique, però, malauradament,
la societat continua sense tindre
una percepció clara del perill
que suposa conduir baix els
efectes de l'alcohol o les dro-
gues. Seguix estesa l'afirmació
del "jo controle", encara que s’ha
demostrat que no.

Aprofitem per a recordar als
conductors i conductores la dis-
tància mínima d'un metre i mig
que hem de deixar respecte als
ciclistes i les ciclistes, així com la
precaució que s'ha de tindre
quan se'ls avança, especialment
quan és un grup.

Disminuir les xifres d'acci-
dents a curt i llarg termini és
prou fàcil augmentant la precau-
ció, donant exemple als més jo-
ves, disminuint el consum d'al-
cohol, no consumint cap droga i
comportant-se de forma cívica.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 19,7ºC
Temperatura mínima: 10ºC

Temperatura màxima: 28,9ºC
Velocitat mitjana del vent: 4,8 km/h

Ràfega màxima: 54,7 km/h
Precipitació total: 11,4 mm

DADES
METEOROLÒGIQUES

DE MAIG


