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Comencen les obres
finançades amb els 
programes de la
Diputació

Vinalesa serà el punt
de trobada de la
II Marxa Escolar
per l’Horta

L’Agrupament Escolta
Hiawatha guanya
el XXXIIé Festival
de la Cançó 

A LES DONES
Homenatge 

de la fàbrica
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A través de les subvencions del Pla
Provincial d’Obres i Serveis i del
programa d’Inversions Financera-
ment Sostenibles, promoguts per
la Diputació de València, l’Ajunta-
ment de Vinalesa està realitzant
obres de manteniment i millora de
les infraestructures municipals.

Per un costat, han començat els
treballs d’instal·lació de canalitza-
cions per a conduir l’aigua de les
teulades de les edificacions del
Centre Cívic Felipe Navarro Fuster
fins als albellons, amb una inversió
de 32.573’79 euros. Una actuació
necessària per a optimitzar la con-
servació de l’antiga fàbrica de la
Seda, que evitarà en gran mesura
que les façanes i les portes acumu-
len humitat per l’aigua de la pluja.

D’altra banda, els operaris estan
adequant l’antiga sala d’informà-
tica de l’escola taller, on es traslla-
darà l'arxiu històric de la Fàbrica a
un nou espai millor condicionat
perquè els exemplars més valuo-
sos es conserven en òptima tem-
peratura i amb més amplitud. El
canvi d’ubicació de l’arxiu perme-

trà, alhora, l’ampliació de la Biblio-
teca, que es dotarà de noves pres-
tatgeries i més punts d’accés a In-
ternet. Per a esta actuació s’han
destinat 12.072’33 euros.

Durant els pròxims dies està
previst que s’execute la remodela-
ció del parc de la plaça d’Espanya,
on s’ampliaran les àrees amb
cautxú i es renovaran alguns jocs
infantils. També es preveuen ac-
tuacions al parc del Remei i al parc
de l’Esperança.

Sóc Vicent Peris, Policia Local
de Vinalesa des de l'any 1998 i
Cap del Cos des del 2011.
Desenvolupe, entre altres, les
funcions de coordinació i ges-
tió del servei intern i del tre-
ball extern de la Policia Local.
La meua funció principal  és
aconseguir millorar la qualitat
de vida de les veïnes i veïns i
la protecció dels seus béns,
funció compartida amb la resta
d'agents.

Els i les Policies de Vinalesa
hem iniciat línies de treball
preventiu a llarg termini per a
aconseguir millorar la segure-
tat. Per exemple, estem prò-
xims al sector de la joventut.
En col·laboració amb els cen-
tres educatius, l'UPCCA i la
DGT, informem i formem so-
bre els perills que envolten el
seu món, relacionats amb el
consum d'alcohol, drogues,
l'assetjament escolar, l'ús de
les xarxes socials o la preven-
ció de la violència de gènere,
entre altres. També els aproxi-
mem a les normes de segure-
tat, perquè seran els pròxims
conductors i conductores.

No ens oblidem de les per-
sones majors, a qui prestem
una especial atenció; a l'horta,
a la que destinem moltes hores
i a la millora de la seguretat
viària. Tenim davant molts rep-
tes que exigiran constància i
fermesa. Sense fer massa so-
roll, procurem ser per a totes i
tots un referent positiu on es
pot acudir.

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT

Comencen les obres
finançades per Diputació

Instal·lació de canalitzacions a les teulades.
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Taller de construcció de nius
d’oroneta cuablanca amb escolars
L’alumnat de Primer d'ESO del
Col·legi Santa Joaquina de Ve-
druna, amb la col·laboració de
SEO-Birdlife, ha construït 12
nius d'oroneta cuablanca usant
fang, fustes i claus, i han après
d'on venen o què mengen estos
animals.

Esta activitat forma part
d'una iniciativa per recuperar i
potenciar espècies insectívores
com les falcies, les oronetes i
les rates penades, fauna de l'en-
torn de l'Horta Nord que ajuda a

combatre els molests mosquits.
Al taller els i les estudiants

han comprès que estes aus es-
tan protegides i que, per tant,
cal respectar el seu hàbitat.

SOSTENIBILITAT Sostenibilitat Vinalesa
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EDUCACIÓ

Inscripcions per a
l’escola de Pasqua
Entre el 18 i el 21 d'abril tin-
drà lloc l’escola de Pasqua de
Vinalesa, que la regidoria
d’Educació engega un any
més per a oferir a les famílies
la possibilitat d’afavorir la
conciliació de la vida laboral
a través d’activitats per a xi-
quets i xiquetes basades en
valors i en el foment de les
nostres tradicions.

Les inscripcions es podran
formalitzar entre el 27 de
març i el 10 d'abril a les ofici-
nes de l’Ajuntament. L’escola
estarà coordinada per moni-
tors i monitores amb titulació
específica procedents de la
borsa d’ocupació local.

L’escola Infantil Municipal Ninos
de Vinalesa ja ha obert el perí-
ode de matriculació per al prò-
xim curs escolar. Cal recordar
que les famílies que formalitzen
la inscripció abans del 5 de maig
obtindran un descompte del
50% en el preu. 

A més, des de l’escoleta re-
corden que les ajudes de la con-
selleria d’Educació  es tancaran
a mitjans del mes de maig i que
fora d’eixe termini les famílies
no podran demanar cap finan-
çament relacionat amb la taxa
de matrícula escolar.

El procés  per apuntar-se es
pot realitzar a través de la pà-
gina www.escolesinfantilsni-
nos.com. Per a qualsevol dubte,
també es pot telefonar a la coor-
dinadora del centre infantil, Ve-
rónica Senent, al 96 149 27 32.

A l’escola municipal desta-
quen que el seu paper com edu-
cadors és “creure en la infància i

mirar a través dels seus ulls. Ofe-
rir-los camins emocionants,
plens de sentits i sentiments, de
curiositat i sorpreses, de parau-
les màgiques, de ritmes conta-
giosos; proporcionar-los ferra-
mentes i recursos que els
permeten plasmar en llibertat el
que porten dins; oferir-los opor-

tunitats d'expressar, sentir, ex-
perimentar un instant, un espai,
una sensació, una emoció, una
situació”.

A més, destaquen que una so-
cietat que ama l’educació pro-
voca persones lliures i valentes.
Per això és important educar des
de la infància.

Ninos obri el període de matrícula

Vinalesa serà el punt de trobada de
la II Marxa Escolar per l'Horta
El pròxim 11 d'abril la II Marxa
Escolar per l'Horta arribarà a Vi-
nalesa. Alumnes i professorat de
diferents centres d'ensenyament
de la nostra comarca i de la ciutat
de València acudiran a Vinalesa
per gaudir del nostre entorn. El
punt de trobada serà el Pati del
Centre Cívic, on les persones
participants realitzaran tallers i
visitaran l'exposició de la Fàbrica. 

La Xarxa d'Escoles per l'Horta
és una agrupació informal de
mestres de primària, ESO i esco-
les de persones adultes de Valèn-
cia i pobles de l'horta. A hores
d'ara agrupa a prop d'una quin-
zena de centres i més d'una vin-
tena de docents que han
participat en les seues activitats.

Compta amb la col·laboració es-
table de diverses associacions
com VSF-Justícia Alimentària Glo-
bal, Per l'Horta i l’Associació de
Veïns d'Orriols. La primera edició
de la Marxa Escolar per l’Horta
tingué lloc l’any passat a Bonre-
pòs i Mirambell.

Passada edició de la Marxa Escolar per l’Horta.
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CULTURA

Álvaro García Hernández va visi-
tar Vinalesa, el passat 10 de març,
per a presentar les obres “TQMC”
i “León Kamikaze”, dues novel·les
juvenils que reflexionen sobre l'a-
mor, les desigualtats socials i, so-
bretot, com lluitar contra elles.
L'acte forma part de les activitats
que s'estan duent a terme al vol-
tant de la Trobada d'Escriptors i
Escriptores de Vinalesa.

Les encarregades de presentar
“TQMC” van ser Maria Pilar
Iriarte i Àngela Barranco, que
destacaren el missatge del llibre i
explicaren els principals fets dels
personatges protagonistes. Per al-
tra part, un grup d'alumnes de se-
cundària del col·legi Santa Joa-
quina de Verdruna van ser les
encarregades d'introduir la res-
senya de “León Kamikaze”, que
insistix què cal treballar per a un
futur millor.

El més apassionant de l'encon-
tre, en paraules de Joan Enrique
Iriarte, coordinador de la Tro-
bada, va ser l'entrevista que els
xics i xiques havien preparat per

a Álvaro García. L'escriptor “els
va contar com, quan era jove, se'n
va anar a Bombai per a treballar
per als més necessitats i com a la
seua tornada va decidir continuar
ajudant”, segons ha explicat
Iriarte. És per això que García

Hernàndez destina tots els guanys
de la seua obra a l'Associació FE-
DER, que treballa per a solucionar
les malalties estranyes.

Les presentacions dels llibres,
comenta Iriarte, “estan anant molt
bé, però falta que més gent s'im-
plique. Seria genial que els pares
i mares vingueren amb ells,
també els altres grups de lec-
tura”. El pròxim encontre estarà
dedicat a l'obra d'Albert Hernàn-
dez i Xulvi i seran els socis de
l'Associació de Jubilats i Pensio-
nistes de Vinalesa els encarregats
de parlar dels llibres. 

L’escriptor Álvaro García Hernández amb alumnes de secundària del Vedruna.

Presentació de les obres
d’Álvaro García Hernández
a la Trobada Literària

Xavier Sarrià i Feliu Ventura a la Setmana de Llibre de Vinalesa
Del 3 al 8 d’abril Vinalesa cele-
brarà la Setmana del Llibre amb
sessions a la Biblioteca Munici-
pal per a l’alumnat d’infantil i
primària del col·legi públic José
Blat Gimeno i del col·legi Santa
Joaquina de Vedruna. De la mà
de Xusa Miñana els escolars gau-
diran de l’espectacle anomenat
“Contes i poemes de Gloria Fu-
ertes”, que traslladarà la força
de l’escriptora de la qual cele-
brem enguany el centenari del
seu naixement. 

Els estudiants i estudiantes de
secundària  del col·legi Vedruna
també visitaran la Biblioteca du-
rant la Setmana del Llibre per a
gaudir del contacontes “Amort”
a càrrec d'Almudena Francés.

D’altra banda, Feliu Ventura i
Xavier Sarrià presentaran l'es-
pectacle “Llibres, Batalles, Can-
çons” el dia 8 d’abril, a les 19
hores a l'Espai Cultural La Nau.

L’entrada és gratuïta però cal
reservar-la a l'Espai Jove a partir
del 20 de març.
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La nau principal de l’escola ta-
ller acull una exposició perma-
nent sobre l’antiga Fàbrica de
la Seda, la seua evolució cap a la
producció de iute, els processos
de producció i els sistemes d’e-
nergia que la feien funcionar.

La regidoria de Cultura de
Vinalesa està desenvolupant vi-
sites guiades per tal de donar a
conéixer a la població una part
essencial de la història de la
nostra localitat. Recentment l’a-
lumnat de primària del col·legi

Santa Joaquina de Vedruna va
visitar la mostra i el pròxim 11
d’abril s’ha programat una ruta
per a les persones participants
en la II Marxa Escolar per
l’Horta que tindrà com a punt
de trobada el nostre poble.

“Tot el que somies comença
avui”, composta per l’Agrupa-
ment Escolta Hiawatha de Vina-
lesa, ha estat la cançó guanya-
dora del XXXIIé Festival de la
Cançó Escolta, organitzat al ba-
rri de Natzaret de València. Es
tracta d’un important esdeveni-
ment que reunix tots els agru-
paments escoltes de la província
de València pertanyents al Mo-
viment Escolta Valencià, en el
qual cada col·lectiu participant
defén les cançons, creades pels
seus components per a l’ocasió. 

L’any passat el festival tingué
lloc al nostre municipi, organit-
zat per l’Agrupament Escolta
Hiawatha amb motiu de la com-
memoració del 40 aniversari de
l’entitat de Vinalesa. Més de
2000 persones es reuniren al
pati del Centre Cívic, en un am-
bient immillorable, gràcies a la

gran tasca realitza per l’organit-
zació amb la col·laboració de
l’Ajuntament.

La Corporació felicita els i les
escoltes de l’Agrupament Hia-

watha pel nou èxit aconseguit,
fruit del treball realitzat i de l’es-
forç que any rere any realitza el
col·lectiu per tal d’emportar-se
este guardó.

L’Agrupament Escolta Hiawatha
guanya el Festival de la Cançó

Visites a l’exposició de la Fàbrica
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IGUALTAT

L’homenatge a les treballadores
de la fàbrica de Vinalesa va ser
l’acte central de les activitats or-
ganitzades a la Setmana de la
Dona, que es va celebrar durant la
primera quinzena de març. Més
de cent dones, acompanyades de
les seues famílies i amistats, van
ser les protagonistes d’una vet-
lada emotiva, en la qual es va re-
cordar la importància de la tasca
que, durant dècades, han dut en-
davant. L’Ajuntament de Vinalesa
vol que este acte per la Igualtat es
repetisca tots els anys i servisca
per a reconéixer la contribució
de les dones que han sigut im-
portants per a Vinalesa en algun
aspecte. 

Una altra activitat destacada
durant la Setmana de la Dona va
ser la representació teatral de
“Las Chicas de Oro”, que van om-
plir el saló del Musical i van fer
riure i passar una molt bona es-
tona al públic assistent. També

poguérem disfrutar de l’exposi-
ció de robes antigues i peces fe-
tes a mà organitzada per les Ames
de Casa Tyrius. 

Altres de les iniciatives desen-
volupades van ser el seguiment
de l’Aturada Internacional de Do-
nes, que va congregar a moltes

persones a la porta del Consis-
tori, la xerrada de la Farmàcia so-
bre Marie Curie i el taller de l’As-
sociació Cultural de Dones. Els
actes acabaran, el pròxim 26 de
març, amb la I Marxa Solidària
per la Igualtat, en el qual pot par-
ticipar tota la ciutadania. 

Vinalesa homenatja a les treballadores
de la fàbrica en la Setmana de la Dona

Acte d'homenatge i reconeixement a les dones de la Fàbrica de Vinalesa, inclòs en la celebració de la Setmana de la Dona Treballadora.

Durant l’homenatge es va projectar un vídeo amb imatges històriques de les dones de la fàbrica.
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IGUALTAT

Acte d'homenatge i reconeixement a les dones de la Fàbrica de Vinalesa, inclòs en la celebració de la Setmana de la Dona Treballadora.

Exposició de les Ames de Casa Tyrius. /SENSIOVinalesa es va sumar a l’Aturada Internacional de Dones per reivindicar la igualtat.

Xerrada organitzada per la Farmàcia. Representació de “Las chicas de Oro” al Musical. L’alcalde entrega un ram a una homenatjada.
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SANITAT

Com mana la tradició, entrada
ja la primavera arriben les fes-
tes de Pasqua. Estos dies van
acompanyats de molt temps
lliure, excursions, horaris més
flexibles i menys responsabili-
tats laborals o educatives. 

Són molts els i les joves que
s'inicien en el consum d'alcohol
en dates festives com esta. Però,
també existeixen aquells i
aquelles que decideixen no
beure, que no ho necessiten per
a passar-ho bé, i que pensen
que eixir de festa és una mica
més que beure alcohol. 

A tots i totes les joves que no
desitgen incloure el consum
d’alcohol en el seu temps lliure,
volem ensenyar-los algunes
tècniques assertives per a man-
tenir el “NO” davant la pressió
de grup d’amistats:

a En primer lloc, senzilla-
ment digues “NO”. Si l'altra per-
sona insisteix, podem emprar
noves fórmules: No, que va; ni
parlar; d'açò res… fins i tot po-
dem canviar de tema.

aPots repetir una vegada i
una altra, com un disc ratllat, la
frase que expresse el teu desig
sobre un aspecte concret, en-
cara que no aporte massa ex-
plicacions, com per exemple: 

“Ací tens, prova una mi-
queta”, al que pots contestar:
“Ho sent, no m'interessa” o, “No
t’espantes, per un glop no et
passara res”, al que pots repli-
car: “Ho sent, no m'interessa”.
També poden continuar, “Va, no
sigues així”, al que pots refutar
amb: “Ho sent, no m'interessa”.

aProva d’oferir diferents al-
ternatives al grup. Segur que

coneixes altres opcions que pu-
guen resultar atractives perquè
s'unisquen a tu. 

aSi en manifestar la nostra
negativa, la persona que ens in-
tenta convéncer, utilitza alguna
crítica injusta per a intentar ma-
nipular-nos, podem utilitzar di-
ferents respostes. Per exemple: 

Si et diu, “crec que eres un
egoista”, podem donar-li la raó:
“Pot ser que tingues raó i a vol-
tes em comporte egoistament”; 

O, tal volta et diguen, “crec
que eres un egoista”, al que
pots respondre:  “Per a tu seré
un egoista, però per a mi sóc
una persona que sap divertir-
se per mi mateix”.

Des de la Unitat de Prevenció
Comunitària en Conductes Ad-
dictives (UPCCA) aplaudim la
decisió de tots el jovent que de-
cideix no beure alcohol i viure
les festes de forma saludable.

PASQUA, TEMPS LLIURE 
I INGESTA D’ALCOHOL

UNITAT DE PREVENCIÓ 
COMUNITÀRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

MASSA SUCRE
PER CARLOS BORREDÁ,
FARMACÈUTIC ADJUNT

Falles, xurros, xocolata, bun-
yols… excessos en la dieta
que no són preocupants si no
tens patologies de base com
la diabetis.

La diabetis és una malaltia
en la qual els nivells de glu-
cosa (sucre) de la sang estan
molt alts. La glucosa prové
dels aliments que es consu-
meixen. 

La insulina és una hormona
que ajuda al fet que la glu-
cosa entre a les cèl·lules per
a subministrar energia. En la
diabetis tipus 1, el cos no pro-
dueix insulina. En la diabetis
tipus 2, el cos no produeix o
no usa la insulina de manera
adequada. Sense suficient in-
sulina, la glucosa es queda en
la sang.

Este excés de glucosa en
la sang pot causar problemes
seriosos. Pot danyar els ulls,
els renyons, els nervis i també
pot causar malalties cardía-
ques, vesses cerebrals i la ne-
cessitat d'amputar algun
membre.

Hi ha diferents i senzilles
proves de determinació, des
de la típica glucèmia sanguí-
nia (quantitat de sucre que
circula pel torrent circulatori)
fins a un tipus de prova, l'A1c
(hemoglobina glicosilada)
que ens mostra una mitjana
dels nivells de sucre durant
els últims tres mesos aproxi-
madament. 

Ambdues proves les po-
dem realitzar en la farmàcia si
tens sospites o decideixes
controlar estos nivells, cosa
molt recomanable.

L'exercici, el control de pes
i respectar el pla de menjars
saludables pot ajudar a con-
trolar la diabetis, i si té re-
cepta mèdica, prendre els
medicaments adients.

FE D’ERRADES
En l’edició número 183 del
Butlletí d’Informació Muni-
cipal Es fa saber de Vina-
lesa, corresponent al mes
de Febrer del 2017, es va
publicar que l’horari d’a-
tenció ciutadana de la Unitat
de Prevenció Comunitària
en Conductes Addictives
(UPCCA) era els divendres
d’11.30 hores a 14.30 hores,
quan en realitat  és els di-
jous a les mateixes hores.
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Amb la Cremà dels monuments
fallers la Nit de Sant Josep els fa-
llers i falleres de Vinalesa, junta-
ment amb els veïns i veïnes de la
localitat, posaren el punt final a
unes festes que han inundat de
pólvora, música, ball i foc els ca-
rrers del poble.

La Falla dels Xiquets va ser la
primera a botar foc al seu monu-
ment, la nit del dia 18. Deien així
adéu a una setmana en la qual han
gaudit dels correfocs, l’ofrena,
cercaviles o els jocs del parc in-
fantil que van organitzar. La falla
Marqués de Sotelo de Vinalesa va

trobar-se amb el seu destí amb el
foc la tradicional Nit de la Cremà.
Des de l’exaltació de les falleres
majors, cada cap de setmana el
casal ha sigut el punt de trobada
de les persones amants d’esta

tradició. Amb les últimes hores
del dia 19, les Falles acabaven, ce-
lebrant l’aplegada de la prima-
vera, recordant els bons moments
compartits i pensant ja en les fes-
tes de l’any pròxim. 

Pólvora i
foc en la Nit
de la Cremà

S’organitzen multitud d’activitats al voltant de les Falles
Un any més, les diferents enti-
tats del poble han celebrat la
Setmana Fallera amb multitud
d’esdeveniments. Així, les per-
sones usuàries del Centre de
Dia realitzaren un monument en
homenatge a l’escriptor i polític
valencià Vicente Blasco Ibáñez
en el seu 150 aniversari, que es
va cremar gràcies a la col·labo-
ració de voluntaris i voluntàries.
D’altra banda, a l’Espai Jove es
va realitzar una globotada per
als i les adolescents del poble.

Castell de foc abans de la cremà de la Falla Calvo Sotelo de Vinalesa.

Activitat fallera al Centre de Dia de Vinalesa.

Entrega de Premis i col·locació de banderins a l’Ajuntament de Vinalesa.

Cremà del monument gran de la Falla dels Xiquets.

Globotà organitzada a l’Espai Jove.
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ESPORTS

Coordinació esportiva a la Mancomunitat

Dissabte 25 de març. Jornada
de Portes Obertes a l’escola in-
fantil municipal Ninos de Vina-
lesa, d’11 a 14 hores. Sessió in-
formativa per a les famílies
interessades a les 11.30 hores.

Diumenge 26 de març. I Marxa
Solidària per la Igualtat, oberta a
la participació de tota la ciuta-
dania. S’establirà un recorregut
amb diferents parades amb ac-
tivitats d’oci. La passejada aca-
barà al pati del Centre Cívic, on
hi haurà un esmorzar i una ac-
tuació musical.

Dimarts 28 de març. Celebra-
ció del ple ordinari. A les 20.45
hores al saló d’actes de l’Ajun-
tament de Vinalesa.

Dimecres 29 de març. Presen-
tació de l'escriptor Albert Her-
nandez i Chulvi i les seues
obres, “La Ciutat de les Flors” i
“Temps de Fang”, a càrrec de
l’Associació de Jubilats i Pensio-
nistes. A les 19.00 hores al saló
de plens de l’Ajuntament.

Divendres 31 de març. Conta-
contes infantil amb l’espectacle
“Contes d’ací i d’allà”, de Jara

Sanchis. A les 17.30 hores a la
Biblioteca Municipal.

Dissabte 1 d’abril. Concert de
la banda simfònica de la Societat
Renaixement Musical de Vina-
lesa per a presentar al nou di-
rector de la formació, Enrique
Hernandis.

Dijous 6 d’abril. Presentació
del segon número de la revista
Ferida, una publicació especí-
fica relacionada amb el món de
la pilota valenciana. A les 19 ho-
res a l’Espai Cultural La Nau.

Dissabte 8 d’abril. Presentació
de l'espectacle “Llibres, Batalles,
Cançons” de Feliu Ventura i Xa-
vier Sarrià dins la celebració de
la Setmana del Llibre. A les 19
hores a l'Espai Cultural La Nau.
L’entrada és gratuïta però cal re-
servar-la a l'Espai Jove a partir
del 20 de març.

Dimarts 11 d’abril. II Marxa
Escolar per l’Horta, que reunirà

al pati del Centre Cívic a cente-
nars d’alumnes i mestres de di-
ferents centres d'ensenyament
de la comarca i de la ciutat de
València acudiran a Vinalesa per
gaudir del nostre entorn. 

Del 18 al 21 d’abril. Escola de
Pasqua de Vinalesa, de 9 a 13
hores al col·legi públic José Blat
Gimeno. Les inscripcions es po-
dran formalitzar entre el 27 de
març i el 10 d'abril a les oficines
de l’Ajuntament.

AGENDA
D’ACTIVITATS

Trobada esportiva per a persones majors de la Mancomunitat del Carraixet.

Vinalesa ha estat designada per a
coordinar l’àrea d’esports de la
Mancomunitat del Carraixet. S’ha
aprovat un ambiciós programa
orientat a la salut, a la relació so-
cial entre les persones i a l'educa-
ció per als pobles que conformen
l’entitat. Una de les primeres acti-
vitats que s’està desenvolupant és
el programa de promoció de la
pilota, amb jornades lúdiques al
voltant de les diferents modalitats
de l’esport. També s’està treba-
llant en la implantació de la ini-
ciativa “Juga net al Carraixet”,
amb el disseny d'un protocol de
comportament previ i posterior a
totes les competicions.
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Esports Vinalesa

L’escola de pilota de Vinalesa ha
aconseguit excel·lents resultats a
les últimes competicions disputa-
des, refermant el seu reconeixe-
ment per tot el territori valencià
en la pràctica d’este esport.  

Vicent Peydro s’ha proclamat
campió de lliga de tecnificació
cadet i subcampió de lliga de tec-
nificació juvenil a la categoria
d’Escala i Corda.

Pel que fa a frontó individual,
Xavi Bonet ha estat subcampió

aleví autonòmic dels Jocs Espor-
tius de la Comunitat Valenciana
(JECV), i Guille Rodrigo ha acon-
seguit la tercera posició en la ca-
tegoria de benjamí autonòmic.

Per últim, a la modalitat de Ga-
lotxa, l'equip benjamí B format
per David, Álvaro, Eloy i Alejan-
dro han estat els tercers classifi-
cats provincials; l'equip benjamí A
format per Guille, Jose i Alonso,
han quedat campions provincials
i subcampions autonòmics; la for-
mació aleví formada per Xavi, Uli-
ses i Jorge va assolir la tercera
classificació provincial;  l’agrupa-
ció cadet formada per Jorge, Ale-
jandro i Rubén es va proclamar
campiona provincial i subcam-
piona autonòmica; i l’equip juve-
nil format per Vicent, Enric i Ale-
jandro fou tercer classificat
provincial i obtingué el quart lloc
autonòmic dels JECV de pilota va-
lenciana. Enhorabona a tots!Xavi i Guille, guardonats als JECV de frontó.

Excel·lents resultats
de l’escola de pilota

S’amplia l’horari
de les classes
d’espíning 
A partir d’abril el Gimnàs
Municipal amplia l’horari de
les classes d’espíning, tenint
en compte la gran demanda
de persones usuàries que
practiquen esta modalitat es-
portiva. Les sessions que es
desenvolupen habitualment
els dilluns i dimecres tenen
molta acceptació, per la qual
cosa la regidoria d’Esports
ha decidit obrir un altre grup
per als dimarts i dijous. 

GALERIA D’IMATGES
uVisita al camp del Llevant. L’escola de futbol de Vina-
lesa va visitar l’estadi Ciutat de València per a animar al
Llevant Unió Esportiva el passat 5 de març en el partit de
lliga contra l’Elx.

uCampionat de Karate. L’escola de Karate Kyusho va participar
el 25 de febrer en el III Campionat d’Aldaia. Els xiquets i xiquetes

de Vinalesa aconseguiren un total de 5 trofeus.

uJornada de pàdel. L’últim cap de setmana de
febrer tingué lloc una gran jornada lúdica i espor-
tiva de l'escola municipal de Pàdel junt amb l'es-
cola de Rafelbunyol a les pistes del nostre poble.
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LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Murmuris i crits” 
de Carmen Miquel

“Terror en las aulas...” 
de Eduardo Roldán

Carme Miquel torna a endin-
sar-se en el món complex de
la reflexió. Ara ens mostra
moltes qüestions que preocu-
pen els joves com ara les dro-
gues, la sexualitat, les noves
tecnologies, els canvis en les
estructures familiars, les mi-
gracions, els moviments ciu-
tadans i socials i el món de la
globalització. Qüestions, to-
tes aquestes, que reclamen
atenció i un debat profund.
Es tracta d’un recull de car-
tes, dirigides per l’autora a la
seua filla, on endinsa la mi-
rada en la condició humana
en un món globalitzat ple de
desigualtats.

El título del mismo es un re-
flejo de lo que Eduardo Rol-
dán vivió y sufrió durante los
años en los que fue objeto de
acoso escolar. Pero Eduardo,
al concebir y coordinar el
contenido, persiguió algo mu-
cho más profundo que una vi-
sión subjetiva de su caso.
Para lograr sus objetivos, se
ha rodeado de expertos y
profesionales del acoso esco-
lar que han aportado su gran
experiencia en el tema, lo
que hace de este libro una
obra inédita y diferente.
Este manual es mucho más
que una obra divulgativa, es
una denuncia social. 

Des de l'inici del 2017 fins a l'1 de
març, en Espanya moriren assas-
sinades 20 dones, una xifra més
que preocupant. En l'any 2016, al
telèfon 016 contra el maltracta-
ment es reberen 85.318 telefona-
des; rècord històric en negatiu.

Al baròmetre del CIS solem
veure com les màximes preocu-
pacions releguen prou darrere a
la violència de gènere, però, les
famílies i amics de les víctimes,
les dones amenaçades, maltrac-
tades i els seus entorns voldrien
que fora una de les primeres pre-
ocupacions.

La lluita contra esta violència
és quasi sempre silenciosa, les
dones amenaçades no solen fer
massa soroll i sí molt d'esforç per
seguir vives. Si totes i tots som
conscients d'esta realitat i en al-
gun moment hi ha qui pense que
déu o pot ajudar, que ho faça
sense por.

La Policia Local, per proximi-
tat, rep i gestiona informació so-
bre situacions de violència de
gènere. El telèfon d'ajuda  és el
016, és gratuït i no deixa rastre a
la factura. També es poden fer
consultes a través del correu:
016-online@msssi.es.

LA POLICIA
LOCAL INFORMA

Temperatura mitjana: 13ºC
Temperatura mínima: 4ºC
Temperatura màxima 23ºC

Velocitat mitjana del vent: 7 km/h
Ràfega màxima: 60 km/h

Precipitació total: 10,6 mm

DADES
METEOROLÒGIQUES

DE FEBRER


