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Premi del col·legi
d’arquitectes al 

projecte executat a la
UA-12 de Vinalesa

S’inicia un procés
participatiu per a 

detectar les prioritats
de la ciutadania

Finalitza la 
Trobada d’escriptors i 
escriptores de l’Horta

amb un recital
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El plenari de la Corporació va
aprovar el passat 26 de setembre
l’adhesió de Vinalesa a l’Autoritat
de Transport Metropolità, entitat
que s’encarregarà de la gestió del
transport públic en el nostre mu-
nicipi. El cost del servei està as-
sumit des de fa un any per la Di-
putació de València, després de
les reivindicacions realitzades pel
nostre ajuntament en relació a
esta qüestió.
A la sessió plenària de setem-

bre es varen prendre altres
acords, com la declaració de par-
cel·la sobrant d’un solar munici-
pal ubicat al polígon industrial, o
l’adhesió de l’Ajuntament a la pla-

taforma d’administració electrò-
nica de la Diputació de València.
Esta iniciativa permetrà la gestió
d’expedients i la presentació de
documents per registre d’entrada
a través de la signatura digital,
cosa que agilitzarà la tramitació
burocràtica i facilitarà la gestió
sense que la ciutadania haja de
desplaçar-se fins a les oficines
municipals.
Al plenari també es va accep-

tar la proposta del grup socialista
per a la protecció de la infància
víctima de violència, així com l’e-
xigència al govern d’Espanya
perquè acorde un nou model de
finançament autonòmic.

Sóc Óscar Terrasa Sales, ar-
quitecte de l’Ajuntament de
Vinalesa des del 2009. Algu-
nes de les meues responsabi-
litats són l’assessorament en
matèria tècnica, la realització
d'informes i la redacció i di-
recció de projectes munici-
pals. També col·labore amb
altres tècnics per a coordinar
expedients de llicències i es-
tablir els criteris tècnics ge-
nerals per a la interpretació
de la normativa legal.
Durant els quasi 9 anys de

servei en l’Ajuntament, he
participat en nombrosos pro-
jectes, tant en el seu desenvo-
lupament com en la seua su-
pervisió. Alguns d’ells han
estat el Parc del Carraixet, la
rehabilitació de l’Espai Cultu-
ral la Nau, l’Espai Jove o la mi-
llora del poliesportiu.
Han sigut uns anys inten-

sos però molt gratificants pro-
fessionalment, especialment
quan veus que el municipi no
deixa de millorar. I continuarà
fent-ho amb alguns projectes
que s’executaran pròxima-
ment: la instal·lació de gespa
artificial al camp de futbol,
l’ampliació del Carrer la Fà-
brica, la pavimentació del pati
del Centre Cívic...
Per últim, m’agradaria des-

tacar el magnífic ambient de
treball que es respira entre els
tècnics i juristes municipals i
la corporació.  Sense això, els
èxits assolits mai no hagueren
estat possibles.

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT

El municipi
s’adherix a
l’Autoritat
de Transport
Metropolità
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Homenatge a Julio Martínez Blat

Els treballadors i treballadores
de l’Ajuntament realitzaren el 6
d’octubre un homenatge pòstum
a Julio Martínez Blat, alcalde de
Vinalesa entre 1999 i 2017. 
El cap de la Policia Local va

lliurar als familiars una escul-
tura, en reconeixement per la
tasca feta per l’alcalde amb la
posada en marxa i desenvolu-
pament del cos policial.

Tot seguit, Pepa Martínez i
Eugenia Ortiz, en representació
de tot el personal, expressaren
l’afecte per Julio, per la seua de-
dicació a Vinalesa i per la seua
gran qualitat humana. Trini Ga-
llent va lliurar un socarrat als
sers volguts de l’alcalde i va fi-
nalitzar l’acte amb la lectura del
poema l’Arbre Vell, de Marc
Granell.



El Col·legi Oficial d’Arquitectes
de la Comunitat Valenciana ha
premiat l’esforç per regenerar
l’espai urbà a Vinalesa. Més con-
cretament, el projecte desenvo-
lupat a la Unitat d’Actuació 12,
amb el qual es va perllongar el
carrer Carraixet i es va construir
la plaça Vicent Andrés Estellés,
va rebre el passat 28 de setembre
un guardó atorgat per la institució
en la modalitat d’Urbanisme, Dis-
seny Urbà i Paisatge.
El jurat va valorar molt positi-

vament alguns aspectes del pro-
jecte com, per exemple, que va
suposar una millora molt impor-
tant de la connectivitat amb les
zones adjacents i que va contri-
buir a la millora d’una zona de-
gradada. Precisament estos pre-
mis cada vegada primen més les
operacions de regeneració i no
tant les que s’executen a costa de
destruir l’espai agrícola, tal com
ocorria abans de l’esclat de la
bambolla immobiliària. Altra de
les raons per la qual s’ha concedit
el premi ha estat l’excel·lent

col·laboració pública i privada
que va existir i que va garantir
que el projecte fóra un èxit.
Óscar Terrasa Sales, l’arqui-

tecte municipal, va ser l’encarre-
gat de representar al poble i arre-
plegar el guardó,  el qual es va
lliurar durant la gala de la Set-
mana de l’Arquitectura que se ce-
lebra cada dos anys. Va agrair la
decisió del jurat,  sense oblidar

que este premi també represen-
tava un clar homenatge a la figura
de l'alcalde Julio Martínez Blat, qui
amb la decisió de promoure la in-
corporació de la solució urbanís-
tica de la UA-12 en el Pla General,
així com d’iniciar la seua progra-
mació, havia permés situar a 
Vinalesa a l'avantguarda de l'ur-
banisme regenerador de la Co-
munitat Valenciana.

La Diputació de València ha ator-
gat al nostre municipi 73.380 eu-
ros del pla d’Inversions Finan-
cerament Sostenibles  per a la
realització d’algunes obres de
millora en Vinalesa. Els projec-
tes proposats giren al voltant de
dos eixos: vies públiques i gestió
del patrimoni.
Les actuacions per a millorar

els carrers consistiran en la re-
dacció, direcció i execució del
projecte de pavimentació dels
carrers Sant Antoni Abad, Con-

fraria Verge del Roser i Doctor
Albert Pérez, amb un cost total
de 28.905,47 euros.
Pel que fa a la gestió del pa-

trimoni, es duran a terme dos in-
versions diferents. La primera,
amb una dotació econòmica de
22.876’69 euros, consistirà en la
restauració i tractament químic
de l’estructura de la coberta de
la Biblioteca, així com la millora
dels elements de fusta d’este es-
pai, del gimnàs i de les oficines
de l’Ajuntament. 

La segona suposarà la res-
tauració d’altres elements del
Centre Cívic, entre les quals es
troba la fusteria de l’Espai Cul-
tural La Nau, l’apertura d’una
porta d’accés a les dependèn-
cies municipals i el lluïment de
la façana posterior de l’escenari.
L’import d’estos treballs s’ha es-
timat en 21.598’29 euros.
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INVERSIONS

El projecte desenvolupat a la UA-12,
premiat pel Col·legi d’Arquitectes

Imatge aèria de la UA-12, amb la plaça Vicent Andrés Estellés i l’ampliació del carrer Carraixet.

Vinalesa gestiona 73.380 € del
Pla d’Inversions Sostenibles 

Façana posterior de l’escenari del Centre Cívic.
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COMUNICACIÓ

El greixer és una figura fantàstica
usada per a fer por als infants.
D’ell es deia que matava els xi-
quets i xiquetes i que utilitzava les
parts del seus cossos amb finali-
tats terapèutiques. Utilitzant el
nom d’este personatge com a sà-
tira, un grup de veïns de Vinalesa
va publicar a finals dels anys 70 la
revista El Greixero, un fanzine vin-
culat a l’esquerra política del po-
ble d’aquella època que també

recollia trets etnogràfics i de la
nostra cultura popular.
L’Ajuntament de Vinalesa, aga-

fant com a fil conductor esta pu-
blicació, està desenvolupant un
projecte de recuperació de me-
mòria històrica sobre la transició
democràtica en la localitat. Amb
eixe objectiu s’ha realitzat una
primera reunió amb els infor-
mants clau: persones majors de
la població que visqueren el final
de la dictadura i l’inici de la de-
mocràcia d’una forma activa i que,
fins i tot, participaren en la re-
dacció, impressió i repartiment
d’aquella revista revolucionària.
La iniciativa contempla enre-

gistrar vídeos a una quinzena de
persones mitjançant entrevistes
en profunditat i recollir el seu tes-
timoni en un document audiovi-
sual que reivindique un període
concret de la nostra història.
També es treballarà en la digita-
lització de les revistes i la recopi-
lació de fotografies de l’època o
documents rellevants per a co-
néixer com va ser la transició vi-
nalesina. Amb tot el material es
realitzarà una exposició i un do-
cumental que serà presentat en
un acte públic a la ciutadania.

Una trentena de negocis de
Vinalesa, a través de la inicia-
tiva de l’Ajuntament, s’han ad-
herit a Troballengua, un portal
web que recull quines són les
empreses en les quals la
clientela pot expressar-se en
valencià. Amb esta ferra-
menta s’intenta posar fi a la
molt comuna situació en què
els valencianoparlants es pas-
sen al castellà quan entren a
un establiment per por a no
ser entesos.
El funcionament del web

és molt senzill: les persones
usuàries només han d’indicar
el sector comercial que els in-
teressa i la localitat, i el bus-
cador filtra les empreses que
entenen la nostra llengua amb
eixos paràmetres.
Qualsevol botiga de Vina-

lesa que vulga formar part
d’esta base de dades només
ha d’omplir un formulari al
portal web troballengua.com.
Les empreses adherides re-
bran un adhesiu per a indicar
que entenen el valencià.

La transició a Vinalesa
a través d’El Greixero

S’instal·len 3 nous punts de megafonia al municipi
Vinalesa disposa des de setem-
bre de tres noves torres de me-
gafonia, situades al parc del
Carraixet, la plaça del Mercat i
l’avinguda del Professor San-
chis Guarner. També s’ha ins-
tal·lat una nova central de difu-
sió que permet noves
aplicacions com la gravació i
programació dels bans munici-
pals o la connexió sense cable.
Esta inversió s’ha realitzat

després d’atendre la demanda

dels veïns i veïnes d’algunes zo-
nes del poble on els missatges
s’escoltaven amb molta dificul-
tat. Donat que la instal·lació  de
megafonia en el seu conjunt està
prou envellida, l’objectiu ara és
modernitzar tota la xarxa en di-
ferents fases.
La inversió total del projecte

ha sigut de 17.995 euros i ha es-
tat subvencionada a través del
Pla Provincial d’Obres i Serveis
de la Diputació de València.Nova torre a la zona del parc del Carraixet.

Adhesió al
portal web
Troballengua
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PARTICIPACIÓ

A l'Escola Infantil Ninos hem ha-
gut de dir-li adéu a l'arbre del
pati. Ha sigut una decisió prou
difícil i no hi ha hagut altra al-
ternativa. Estava malalt.
És per això que volem dedi-

car-li este espai a ell. L'arbre ha
estat acompanyant-nos durant
7 anys, regalant-nos la seua om-
bra, la seua bellesa i aroma
cada dia. Ell ha escoltat les nos-
tres converses, els nostres plors
i les nostres rialles.
Com que era difícil pensar

que ja no estaries a l'escola, el
que anem a fer amb tu, és fer
material didàctic de fusta amb

els teus troncs. Així sempre es-
tarà la teua essència a l'escola i
els infants podran gaudir-te
sempre. Gràcies per tot.

“Vinalesa pren la paraula: horitzó
2019” és un procés de participa-
ció ciutadana engegat per l’Ajun-
tament per a detectar quines ne-
cessitats i potencialitats té el
poble basant-se en les opinions
dels veïns i veïnes, perquè tin-
guen una influència més directa
en la política municipal. 
Una empresa especialitzada

s’ha encarregat de seleccionar a
algunes de les persones més ac-
tives del teixit associatiu del mu-
nicipi per tal de configurar un
grup motor: representants dels di-
ferents sectors poblacionals com
ara els joves, les dones, les falles

o els col·lectius vinculats a la cul-
tura i l’esport, a través dels quals
es puga arribar a tanta gent com
siga possible.
Durant les primeres dues ses-

sions de treball del grup motor
es va realitzar un diagnòstic de la
situació actual del poble centrat
en quatre matèries: civisme i es-
pai públic, mobilitat, infraestruc-
tures i benestar social. Algunes
de les necessitats apuntades fo-
ren una major neteja dels parcs,
més parades d’autobús, la cons-
trucció d’una Casa de la Cultura o
la manca d’habitatges de protec-
ció social per a joves. 
Al tancament d’esta edició, es-

tava pendent la celebració del
primer taller de diagnòstic obert
a la participació de tots els veïns
i veïnes el dia 26 d’octubre. Les
conclusions de totes les sessions
s’aniran publicant a l’espai web
www.vinalesa.org.
L’Ajuntament s’ha compromés

a executar un parell d’iniciatives
que siguen viables en funció de
criteris tècnics i econòmics abans
que acabe la legislatura.

S’inicia un procés de
participació ciutadana

Sessió de treball amb el grup motor.

Possiblement amb este nom
no ens conegueu, però de se-
gur que tots heu sentit parlar
de nosaltres. Som aquells pila-
rics del 68/69 (llavors hi havia
quintes). Som Santa Bàrbara
2009 (els pirates). Som els de
la nit de Rock en la porta roja.
Som un d'eixos grups que tots
els anys intenta fer una dis-
fressa original. Som, fins i tot,
festers... Sí, ens agrada la festa,
però també les nostres tradi-
cions, la nostra cultura, el nos-
tre poble... Per tot açò ens hem
constituït com a associació, i
d’ahí ve este nom.
Des de la quinta del ‘69 fins

a hui, el grup ha anat creixent
i consolidant-se, però sempre
amb el mateix fi: gaudir treba-
llant per al poble.
Bé, doncs, ara que ja som

associació i ja tenim nom, vo-
lem presentar-nos al poble i,
sobretot, volem obrir les nos-
tres portes de bat a bat.
L’any 2019 (si Déu vol) fa-

rem la festa de Sant Honorat i,
encara que falten dos anys,
des d’este moment comencem
a caminar... Comença el
compte enrere!
Aprofitem l’Es Fa Saber per

a fer una crida a tots els veïns
i veïnes al voltant d´esta edat.
En primer lloc, a totes aque-
lles persones que han format
part del grup en algun mo-
ment; per descomptat, als que
seran festers eixe any; i, també,
als nous veïns del poble o als
que, encara que estiguen en
altres colles, associacions o
festes, busquen un grup on fer
amics i passar-ho bé treballant
pel poble. Ací ens teniu.
Així, ara ja sabeu qui som.

Sols falta donar el pas... Us es-
perem!

CARTES A 
L’ES FA SABER

L’ARBRE DEL PATI

FERTERS DE VINALESA
QUINTA DEL ‘69
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SOSTENIBILITAT

Descendix la població del mosquit
tigre als embornals de Vinalesa
El tractament contra el mosquit
tigre realitzat a Vinalesa ha
aconseguit reduir dràsticament
la presència d’esta espècie en el
municipi. Si en finalitzar la pri-
mera actuació a juliol es detec-
taren larves en aproximadament
el 50% dels embornals (encara
que amb molt pocs individus), a
l’última revisió només es troba-
ren en tres punts.
El control de la població

d’este insecte s’ha efectuat amb
larvicides, els quals s’han apli-
cat mensualment en tots els im-
bornals del poble. També s’ha
emprat este mateix mètode en
altres localitzacions crítiques on

s’havia detectat una major inci-
dència del mosquit tigre i en
aquells punts on hi havia risc
que es poguera desenvolupar.
Cadascuna de les zones tracta-
des foren revisades dies des-
prés per tal de constatar que,
efectivament, la presència de
larves s’havia reduït.
Cal destacar que el producte

utilitzat no afecta altres espècies
vegetals ni animals. Este larvi-
cida canvia la tensió superficial
de l’aigua amb un doble objec-
tiu: per una banda, per a evitar
que les femelles puguen posar
els ous i, per l’altra,  per a impe-
dir que les larves puguen respi-

rar i  es transformen en adults.
L’última aplicació del pro-

ducte es realitzà el 13 d’octubre
i fins al dia 27 continuarà la revisió
dels punts crítics. En total s’han
realitzat quatre tractaments men-
suals, des de juliol fins a octubre,
amb les seues respectives avalua-
cions. Els únics punts on es varen
detectar larves durant l’últim con-
trol, realitzat a setembre, va ser als
carrers Fàbrica, Mossen Sapinya i
l’encreuament dels carrers Ca-
rraixet i Mare de Déu del Remei.

Els alumnes del segon i tercer ci-
cle de primària del col·legi Josep
Blat Gimeno varen rebre una lliçó
sobre l’enorme importància que
tenen els recursos hídrics i la ne-
cessitat de protegir-los. Va ser
gràcies al taller d’Aigua i Vida, la
celebració del qual es realitzà el
passat 10 d’octubre com a premi
pel concurs escolar ambiental de
la Diputació de València de l’an-
terior curs.
L’objectiu d’esta jornada va ser

conscienciar els joves sobre la re-
llevància de l’aigua com a recurs
natural i imprescindible. Per a
aconseguir-ho, s’explicaren algu-
nes tècniques d’aprofitament dels
béns i es donaren consells per a
fer-ne un ús responsable.
La jornada va estar centrada

en el foment de bones pràctiques
mediambientals aplicables a les
platges i altres zones d’estiueig.
Una de les activitats més il·lustra-
tives va consistir a mostrar en di-

recte les conseqüències deriva-
des del malbaratament dels re-
cursos hídrics del nostre planeta i
la importància de mantindre les
aigües netes. També es va abor-
dar la necessitat de no contami-
nar el sòl i la vegetació, acció in-
dispensable per a mantenir les

aigües amb una qualitat òptima.
Els participants pogueren tocar i
sentir l’aigua després de ser con-
taminada amb productes tan quo-
tidians com, per exemple, olis i
productes de neteja, fet que els va
ensenyar que protegir les aigües
és responsabilitat de tots i totes.

Conscienciació sobre la importància
de l’aigua al CEIP José Blat Gimeno

Taller sobre la rellevància de l’aigua com a recurs natural i imprescindible al José Blat Gimeno.

Sostenibilitat Vinalesa
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DESENVOLUPAMENT

La carpa de festes ha estat una
edició més l’escenari de trobada
dels empresaris i botiguers de Vi-
nalesa amb la celebració de la XIV
Fira del Comerç Local. L’Agència
de Desenvolupament Local de l’A-
juntament de Vinalesa ha organit-
zat, junt amb l’Associació Local de
Comerciants, un complet cap de
setmana amb l’objectiu d’incenti-
var l’economia a través de la com-
pra en els negocis del municipi.
La Fira va ser inaugurada el

dissabte 21 d’octubre amb un acte
institucional presidit per l’alcal-
dessa, Alba Cataluña, i el presi-
dent dels comerciants, Vicent Na-
varro. Tallers infantils, teatre,
música, gastronomia, ambientació
d'època i la signatura de llibres a
càrrec de l'escriptora local Rosana
Ample han estat algunes de les
activitats complementàries d’una
fira en la qual hem pogut trobar
productes de qualitat, al costat de
casa i a molt bon preu.
L’atenció personalitzada, el

consum responsable i l’estalvi en
combustible, a més de la revitalit-
zació de l’economia local, són al-
guns dels motius pels quals cal
apostar pel comerç de proximitat,
no només a la Fira sinó durant la
resta de l’any.

Se celebra la
XIV Fira del
Comerç Local

L’alcaldessa de Vinalesa, Alba Cataluña, en la inauguració de la fira. La cita va estar ambientada amb la temàtica Belle Époque.

Actuació de la banda de la Societat Renaixement Musical de Vinalesa.

Veïns i visitants passegen pel recinte.

Signatura de llibres de Rosana Ample. Gran ambient a la zona gastronòmica.

Tallers infantils a càrrec de l’Elèctrica de Vinalesa.
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FESTES

Implicació i motivació
a les Festes d’Octubre

Dia dels Xiquets i les Xiquetes, amb activitats infantils a la carpa de Festes a càrrec de les associacions culturals del Pasiv, cercavila, sopar i animació.

Cercavila dels clavaris de Santa Bàrbara.

Festers i festeres de Sant Honorat.

L’equip de govern amb la Regina i Cort d’Honor.

Passacarrer de la Societat Renaixement Musical al XXIII Festival de Bandes de Música.

Tradicional partida de pilota del 9 d’Octubre.

Cavalcada pels carrers del poble.

Dinar i ball per a la gent major.

Hem celebrat les Festes d’Octu-
bre de Vinalesa amb varietat
d’activitats per a tots els sectors
poblacionals. Joves i majors, xi-
quetes i jubilats, hem gaudit
amb emoció l’engalanament
dels nostres familiars festers,
hem compartit records i rialles
amb amistats retrobades  i hem
viscut noves experiències sen-
tint que formem part del nostre
municipi.
L’Ajuntament de Vinalesa

agraïx als festers i les festeres, la
Regina i Cort d’Honor, les per-
sones voluntàries, les associa-

cions culturals i les entitats es-
portives, l’important paper que
desenvolupen durant tot l’any, i
especialment durant la celebra-
ció de les Festes, pel seu grau
d’implicació i motivació en l’or-
ganització de totes les activitats.
També mostrem un reconeixe-
ment especial a la resta de veïns
i veïnes que han participat en els
actes programats d’una manera
cívica, tolerant i respectuosa,
fent que Vinalesa continue avan-
çant en la seua qualitat com a
poble amb els seus costums i
tradicions ben arrelats.
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FESTES

Dia dels Xiquets i les Xiquetes, amb activitats infantils a la carpa de Festes a càrrec de les associacions culturals del Pasiv, cercavila, sopar i animació.

Calderes en la celebració de la Mare de Déu del Rosari.

Trasllat de la Verge del Pilar a casa del pilaric major.

El futur. Eixa incògnita que les
persones anem resolent amb el
pas del temps. El col·lectiu d’ar-
tistes “La Tira de Dones”  ha ex-
posat els seus treballs al voltant
d’este concepte a l’Espai Cultu-
ral la Nau de Vinalesa entre el 9
i el 24 d’octubre. Les obres de
25 artistes vinculades a Sagunt
han format part d’una mostra
creativa sobre murals de tela en
les quals les autores han plas-
mat  la seua visió particular so-
bre què vindrà demà. Ho han
fet tractant temàtiques tan va-
riades com el medi ambient, la
societat, el feminisme o l’espiri-
tualitat interior, amb tècniques
que han combinat la pintura, la
composició i el reciclatge. 
“La Tira de Dones” està for-

mada per artistes vinculades a
Sagunt que, cada 8 de març des

de fa 25 anys, es planteja el
repte de fer una exposició en la
qual cadascuna de les seues ob-
res és una peça d’una unitat ma-
jor. La mostra de la qual hem
pogut gaudir a Vinalesa va ser
penjada a les balconades del
centre de Sagunt, per a aproxi-
mar l’art a la societat i facilitar el
diàleg entre la ciutadania i les
creacions.

Exposició
Futur a l’Espai
Cultural la Nau

Acte institucional pel 9 d’Octubre i inauguració de l’exposició a càrrec de “La Tira de Dones”.

Un dels murals de la mostra, d’A. Ripollés.
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CULTURA

Cloenda de la trobada literària

El Club de Lectura de Vinalesa ha
représ la seua activitat. La pri-
mera reunió de la temporada tin-
gué lloc el passat 29 de setem-
bre, on les persones assistents
tingueren l’oportunitat de debatre

l’obra “El curiós incident del gos
a mitjanit”, de Mark Haddon. La
pròxima cita està programada per
al 17 de novembre, amb la dis-
cussió del llibre “La guerra de
quatre”, de Víctor G. Labrado.

Reunió del Club de Lectura

Vinalesa ha estat enguany la seu
de la Trobada Literària de
l’Horta. La jornada, que tingué
lloc el passat 21 d’octubre, va
reunir una trentena d’escriptors
i escriptores de la comarca en
un acte públic per a reivindicar
el foment de la literatura de pro-
ximitat, creada pels autors dels
nostres pobles amb referències
clares a l’entorn i la societat que
ens envolta.
El regidor de Cultura de Vi-

nalesa, Ferran Pardo, va encetar
l’esdeveniment per a mostrar el
suport de l’Ajuntament a la ini-
ciativa. Tot seguit, alguns dels
escriptors i escriptores pre-
sents, com ara Mercé Viana, Te-
resa Broseta, Jesús Mollà, Vicent
Pardo, Mari Carmen Arnau, Toni

Cabo o Jaume Pérez Montaner,
entre altres, llegiren fragments
dels seus relats o poemes, al-
guns d’ells inèdits. La jornada
va finalitzar amb una ruta guiada
per Vinalesa i un dinar de ger-
manor a la Llar dels Jubilats.
La Trobada de Vinalesa ha es-

tat organitzada per Joan Enric
Iriarte, que durant un any ha

traslladat l’estima per la litera-
tura als diferents col·lectius del
nostre poble mitjançant la crea-
ció de grups de lectura i la pre-
sentació de llibres amb la pre-
sència dels seus autors i autores.
Un magnífic treball que s’inten-
tarà consolidar en el futur per a
seguir promovent l’hàbit lector
entre la ciutadania. 

Ferran Pardo, regidor de Cultura, presenta l’esdeveniment. Imatge dels escriptors i escriptores que participaren a la cloenda.

El prestigiós poeta Jaume Pérez Montaner. L’escriptora juvenil Teresa Broseta.

3 de novembre. Representa-
ció de l'obra de teatre
"Spaña", a càrrec de la com-
panyia de Purna Teatre. Serà
a l'Espai Cultural La Nau a les
19.30 hores. Es tracta d’un es-
pectacle en homenatge a
eixe ciutadà borrego que gira
l’esquena a la realitat, al vol-
tant d’un local replet de ser-
veis de plaer on l’espanyol ja
no pensa, només gaudeix.
Teatreteràpia de la bona amb
Xavo Giménez i Pau Blanco.

AGENDA
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SANITAT

Des de la Fundació d'Ajuda con-
tra la Drogadicció (FAD) ens han
transmés una mala notícia i una
altra que és encara pitjor: la
mala és que més de 480.000
menors s'han emborratxat du-
rant l'últim més; la pitjor és que
tots pensem que eixa és una
problemàtica que no va amb
nosaltres. Difícilment podríem
estar més equivocats.
Segons l'enquesta ESTUDES

2016, realitzada pel Ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
i la Delegació de Govern dins
del Pla Nacional sobre Drogues
amb l’objectiu d’analitzar el seu
ús entre els estudiants de Se-
cundària, 285.700 joves d'entre
14 i 18 anys s'iniciaren en el con-
sum d'alcohol durant l'últim any,
el 26,3% d'homes i el 37,3% de
dones d'este grup realitzaren
una ingesta de risc tots els caps
de setmana d’este període i el
1,7% han consumit alcohol dià-
riament en els últims 30 dies.
L'article 1 de la Llei 11/2010,

del 17 de desembre, el qual re-
gula tot el relacionat amb com
previndre que els menors d’e-
dat consumisquen alcohol, re-
cull la limitació en l'accés, venda
i subministre, promoció i con-
sum d'alcohol en este sector de
la població. Esta llei protegix als
menors dels danys orgànics i
els problemes de desenvolupa-
ment cognitiu que provoca la in-
gesta de qualsevol beguda gra-
duada durant el període de
creixement físic i mental.
Encara que existixen normes

molt clares en esta matèria, se-
gons l'enquesta ESTUDES 2016
la principal manera en la qual

els menors adquirixen alcohol
és per ells mateixos; en segon
lloc, a través d'altres persones
majors d'edat; posteriorment,
per familiars adults; i, en menor
mesura, amb l’ajuda  d’altres
amics menors.
Recordem que durant la pu-

bertat i l'adolescència s'experi-
menten alguns canvis físics i
psicològics que fan d'esta etapa
un període d'inestabilitat en el
qual els joves han de definir-se
com a individus i buscar el seu
rol en la societat. Esta situació
els fa especialment vulnerables
front el consum d'alcohol.
Com tots els anys, el pròxim

15 de novembre se celebra el
Dia Mundial sense Alcohol i ens
agradaria recordar que el con-
sum per part dels menors es
deu a molts factors, entre els
quals es troben la família, els
amics, l'entorn social, els mit-
jans de comunicació, les normes
culturals o la religió. És neces-
sari que ens adonem que tots i
cadascun de nosaltres tenim
certa responsabilitat en esta
problemàtica. Hem de fer tot el
que estiga en les nostres mans
per protegir els joves i obstacu-
litzar que puguen tant adquirir
com ingerir estes begudes en
qualsevol dels contextos als
quals hi participen. Açò va amb
tots nosaltres. Quan t’enfrontes a
este problema, recordar esta
frase: Tu no deus beure i jo no
puc deixar que ho faces.

15 DE NOVEMBRE, DIA
MUNDIAL SENSE ALCOHOL
UNITAT DE PREVENCIÓ 
COMUNITÀRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

TOT CLAR
PER CARLOS BORREDÁ,
FARMACÈUTIC ADJUNT

M’he pres ja la pastilla? Esta
d’ací és la del colesterol o la
de la tensió? Em toca al matí
o a la nit? Preguntes com es-
tes se les fan diàriament els
pacients que necessiten me-
dicació. Com solucionar-ho?
Hi ha una nova manera que
està resultant molt efectiva:
els Sistemes Personalitzats
de Dosificació (SPD).
El SPD és una ferramenta

d’Atenció Farmacèutica que
ajuda a millorar el compli-
ment de les indicacions de
presa de medicaments i evi-
tar l’error, l’oblit i facilitar la
seua administració. Este sis-
tema ajuda a millorar l’eficà-
cia del tractament i, en con-
seqüència, el benestar i la
qualitat de vida de les per-
sones que es mediquen. Està
indicat per a pacients amb
posologies complicades,
poli-medicats i/o incapacitats
per a complir correctament
amb el tractament.
Des de la farmàcia valo-

rem, revisem i custodiem tota
la medicació receptada pel
metge i estem en contacte di-
recte amb els facultatius
prescriptors per tal d’opti-
mitzar els tractaments. Els
medicaments s’envasen en
un contenidor tancat hermè-
ticament, de manera que
ningú no els pot manipular
fins al moment de ser submi-
nistrats. Així, la seua segure-
tat, estabilitat i eficàcia que-
den garantides sota la
supervisió d’un farmacèutic.
Si tens alguna pregunta

sobre el SPD, no dubtes en
passar-te per la farmàcia, on
podràs rebre tota la informa-
ció que necessites sobre este
nou servei del qual ja estan
disfrutant molts veïns i veï-
nes de Vinalesa.
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Els usuaris del
Centre de Dia visiten
el Parc del Carraixet
Aprofitant el bon oratge dels úl-
tims dies, les persones usuàries
del Centre de Dia Pere Bas de
Vinalesa han fet una eixida al
parc del Carraixet. A més de
passejar per l’entorn natural, a
la vora del barranc, i trencar
amb les activitats més rutinà-
ries, han realitzat activitat física
de baix nivell amb els aparells
de gimnàstica instal·lats al parc.

La Setmana de la Gent Major, ce-
lebrada entre el 25 de setembre i
l’1 d’octubre com a preàmbul de
les festes locals, ha comptat un
any més amb l’enorme entrega
dels veïns i veïnes de Vinalesa.
Les persones participants han dis-
frutat de les nombroses activitats
culturals i d’oci organitzades per
l’Ajuntament amb la col·labora-
ció de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes UDP.
Els actes començaren amb el

Taller d’Orxata a càrrec d’Horta-
viva, en el qual els assistents po-
gueren degustar orxata artesana.
Un altre  esdeveniment progra-

mat va ser el taller de percussió
africana, una activitat que va per-
metre als participants conéixer de
primera mà este tipus de música
en una jornada plena de ritme i
diversió.
Un grup de 50 veïns i veïnes

també visità la Diputació de Va-
lència en una excursió guiada que
els portà a edificis històrics de
l’entorn de la institució. A més,
per petició popular, es va repetir

el taller de ceràmica. Les perso-
nes que hi varen assistir realitza-
ren figures d’este material i se les
emportaren a casa.
Finalment, la Setmana de la

Gent Gran apropà la tècnica del
Mindfullness als nostres majors.
En este taller, titulat “Viure amb
plenitud la vida amb les habili-
tats que tenim”, els assistents des-
cobriren en què consistix la cons-
ciència plena i per a què servix.

Se celebra la
Setmana
dels Majors

Visita als palaus de Batllia i Scala de València a través del programa “Açò és la Dipu”.

Taller de música africana per a persones majors a l’Espai Cultural la Nau. Xerrada al voltant del Mildfullness o consciència plena. 
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JOVENTUT

L’Espai Jove va desenvolupar el
20 d’octubre un taller anomenat
“Feministeres, samarretes vina-
lesines i feministes”, amb el qual

les persones assistents es con-
feccionaren peces de roba que
transmeten valors com la diver-
sitat, el respecte i la igualtat.

El Saló de Plens de l’Ajuntament
va acollir el passat 27 de setem-
bre la presentació del llibre “In-
visibles”. Esta obra, escrita per
10 dones joves, recull diferents
articles que fan una anàlisi peda-
gògica sobre la realitat social, a
més de fer diferents aportacions
per la igualtat de gènere.
Es tracta d’un compendi amb

un objectiu clar: presentar eines
que puguen contribuir a aconse-
guir canvis substancials en el sis-
tema educatiu i que aposten més
per la coeducació i no tant per les
dinàmiques escolars impregna-
des pels valors del sistema sexe-
gènere. De l’obra també destaca
que s’aborden totes estes qües-
tions d’una manera transversal.
La presentació va comptar

amb la participació d’Anna Mu-
ñoz, una de les autores i coordi-
nadores del llibre. L’escriptora és
especialista en Ciències Socials i
actualment treballa en projectes
relacionats amb la sobirania ali-

mentària i l’economia coopera-
tiva. També hi forma part de la
Repartidora, una llibreria i tenda
associativa de Benimaclet.
La presentació d’Invisibles

forma part d’un conjunt més am-
ple d’iniciatives realitzades a l’Es-
pai Jove, dirigides per Noèlia
Aparisi, beneficiària de la beca
Postgrau de la Diputació de Va-
lència. La regidoria de Joventut
pretén amb estes activitats cons-
cienciar sobre la importància de
promoure la igualtat de gènere i
la inclusió social.

Crítica feminista en la
presentació d’Invisibles

Cursos d’escacs
i de guitarra
a l’Espai Jove

Presentació del llibre amb Anna Muñoz.

Un any més, tornen a l’Espai
Jove de Vinalesa les classes
d’escacs i de guitarra desti-
nades a les persones joves
del nostre municipi.
Com en altres edicions, el

curs d’escacs està impartit
per tècnics de la Federació
Valenciana d’este esport i re-
colzat per la Diputació de Va-
lència, institució que vol pro-
moure els valors pedagògics
i fomentar esta activitat entre
els més menuts juntament
amb l’Ajuntament. D’aquesta
manera, Vinalesa forma part
dels pobles adscrits a l’Es-
cola Itinerant d’Escacs, inicia-
tiva que incorpora la seua
pràctica en infants d’entre 6 i
12 anys i que es desenvolupa
els divendres de 17.30 a 18.30
hores a l’Espai Jove. 
El curs va començar el

passat 20 d’octubre, així com
el taller de guitarra, adreçat a
tota la població. Hi ha dos
grups, un per a joves fins als
16 anys, que practiquen els
dimecres de 17 a 18 hores; i
un altre per a persones adul-
tes, que es reunixen el diven-
dres entre les 17.30 i les 18.30
hores. Les persones interes-
sades a aprendre a tocar este
instrument o a iniciar-se als
escacs encara poden apun-
tar-se, fins que totes les pla-
ces estiguen cobertes.

Taller de samarretes per la
diversitat, el respecte i la igualtat

Joventut Vinalesa
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ESPORTS Esports Vinalesa

Els Clubs organitzen els trofeus de festes

Les Festes Esportives s’han des-
envolupat un any més en un im-
millorable ambient de camara-
deria i esportivitat. A la Volta a
Peu i el Dia de la Bici, organitza-
des per l’Ajuntament de Vinalesa
amb la col·laboració dels Clubs
Locals, s’han afegit els campio-
nats programats per diferents

entitats esportives. Del 24 de se-
tembre al 8 d’octubre es va des-
envolupar el torneig de Billar,
del qual va resultar guanyador
Gabriel Montalt.  El Trofeu de
Bàsquet tingué lloc els dies 30
de setembre i 1 d’octubre, amb
la participació del C.B Vinalesa i
el Col·legi Alemany. El 7 d’octu-

bre va ser el torn del campionat
organitzat pel Club de Futbol,
que va convidar a l’Sporting Be-
nimaclet per a disputar partits
en totes les categories. Final-
ment, el 21 d’octubre se celebrà
el Trofeu de Festes del Club de
Pàdel, que van guanyar Domingo
Morera i Marcial García.

Acabades les Festes d’Octubre,
l’engranatge de les escoles es-
portives municipals comença a
rodar gràcies a la participació
dels prop de 400 xiquets i xique-
tes que es formen a les diferents
modalitats esportives que oferix
l’Ajuntament de Vinalesa. El mo-
del esportiu implantat al municipi,
referent a seguir per altres po-
blacions veïnes, desenvolupa les
qualitats físiques de l’alumnat i fo-
menta l’aprenentatge de valors. 

Comencen les
escoles municipals

Sessió d’entrenament de l’escola municipal de Pilota Valenciana de Vinalesa.

Campionat de Billar. L’alcaldessa i el regidor d’esports en el campionat de bàsquet.

CF Vinalesa va convidar enguany a l’Sporting Benimaclet per al Trofeu de Festes. Lliurament de premis del Trofeu de Pàdel.
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La Federació de Pilota Valen-
ciana va lliurar el passat 24 de
setembre els premis anuals  en
el marc del XXVI Dia de la Pi-
lota. L'entitat va fer un reconei-
xement a títol pòstum a l'alcalde
de Vinalesa, Julio César Martí-
nez Blat, que va recollir el seu
fill, per la seua vinculació i
constant suport a la pilota va-
lenciana.  Així mateix, Puchol II
obtindre el guardó com a mi-
llor jugador professional de la
modalitat d´escala i corda.
D’altra banda, els equips

benjamí, cadet, infantil i juvenil
de l’escola de pilota de Vina-

lesa van recollir els trofeus cor-
responents als campionats dis-
putats en els Jocs Esportius de
la Comunitat Valenciana que
van guanyar en les distintes
modalitats practicades durant
la passada temporada.

Puchol II, un dels màxims expo-
nents de la pilota valenciana ac-
tual, passeja el nom de Vinalesa
per tota la geografia valenciana.
L’Ajuntament sempre ha recolzat
el nostre veí, patrocinant els
equips de Xavier Puchol Cataluña
en les diferents competicions que
ha anat disputant. Ara, a més, el
carrer municipal de pilota ha si-
gut batejat amb el seu sobrenom,
Puchol II, com a homenatge per la
impressionant trajectòria del ju-
gador, que va culminar fa ara un

any amb la consecució de l’Indi-
vidual d’escala i corda. 
El passat 9 d’Octubre, dia gran

a les Festes de Vinalesa, tingué
lloc la inauguració del nom de la
instal·lació esportiva. El pilotari
va destapar la ceràmica que re-
tola el carrer poc abans de la tra-
dicional partida que es disputa
tots els anys, en un acte senzill
però ben emotiu per a les perso-
nes que sempre han cregut en el
potencial de Puchol II.
Enguany el jove jugador no ha

pogut revalidar el títol més im-
portant del món professional de
l’escala i corda, que li ha permés
lluir la faixa roja en totes les par-
tides disputades durant els últims
12 mesos per ser considerat com
a número u de la pilota. Això no
obstant, la projecció del nostre veí
continua sent imparable, tant en
l’àmbit esportiu com en la  tasca
que està realitzat junt amb el seu
equip de treball per a dignificar
la pilota valenciana.

El carrer de pilota es bateja
amb el nom de Puchol II

Xavier Puchol destapa el nom del carrer.

Club de Karate. L'itinerari
d'iniciació esportiva de Vina-
lesa continua contribuint a
millorar la salut i l'educació
dels nostres menors i, d'altra
banda, és una pedrera d'es-
portistes d'elit. Esta vegada
ha sigut l'alumne de l'escola
municipal del club Karate Ky-
usho-Vinalesa Martín Miralles
Tamorlán, qui ha aconseguit
la victòria al trofeu de Para-
karate de la CV.

Gimnàs municipal. El ser-
vei oferit al gimnàs de Vina-
lesa s’ha ampliat esta tempo-
rada amb l’entrenament en
suspensió amb el sistema
TRX, que desenvolupa la
força funcional al mateix
temps que millora la flexibili-
tat, l'equilibri i l'estabilitat de
la part central del cos dels qui
ho practiquen.

Juga Net al Carraixet. La
Mancomunitat ha redactat un
codi de conducta i un protocol
d'actuacions per a eradicar la
violència esportiva en les com-
peticions que es desenvolupen
a les instal·lacions municipals.
El programa, anomenat "Juga
Net al Carraixet", pretén po-
tenciar comportaments de ca-
maraderia entre l’alumnat de
les escoles municipals, els es-
portistes dels clubs, les seues
famílies i aficionats.

Homenatge pòstum a Julio
Martínez en el Dia de la Pilota

EN CLAU
DE BREU
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Temperatura mitjana: 22,4 ºC 
Temperatura mínima: 14,1 ºC
Temperatura màxima: 36,4 ºC

Velocitat mitjana del vent: 4,7 km/h
Ràfega màxima: 41,8 km/h
Precipitació total: 5,8 mm

DADES
METEOROLÒGIQUES

DE SETEMBRE

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“La filla del capità groc” 

de Víctor Amela
“Rosy & John” 

de Pierre Lemaitre

Manuela Penarrocha té tretze
anys. Asseguda en una cadi-
reta baixa al portal de casa
seua, cus les espardenyes
com ningú. La nena d'ulls gri-
sos i cabells d'or recorda el
seu pare. Ell, per fer la gu-
erra, n'ha portat unes com
aquestes, com la resta de car-
listes. Vol abraçar-lo. Enyora
la mirada dura i alhora plena
de tendresa, el seu riure es-
trident. Només espera que
torne per veure'l lluitar de
nou pels seus ideals, per re-
tornar a la seua família i al
poble la dignitat perduda.

Jean Garnier es un joven que
lo ha perdido todo: su trabajo,
tras la muerte misteriosa de
su jefe; su novia, en un ex-
traño accidente, y Rosie, su
madre, que ha sido encarce-
lada. Para dar rienda suelta a
su dolor, planea hacer explo-
tar siete obuses, uno por día,
en distintos puntos de la geo-
grafía francesa. Después del
primer estallido se entrega a
la policía. Su única condición
para evitar la catástrofe es la
liberación de su madre. ¿es
Jean un lunático o una verda-
dera amenaza para el país?

El popular servei de recollida de
mobles i trastos és una prestació
de gran ajuda però que, en algu-
nes ocasions, pot causar molès-
ties i inseguretat per a les perso-
nes i el trànsit.
Quan es depositen els mobles

al carrer, demanem que es faça
de manera ordenada al costat
dels contenidors i sempre evitant
envair les voreres i la calçada.
També s'ha d'anar amb molta
cura quan es deixen objectes que
tinguen arestes o altres elements
que puguen  causar danys als via-
nants o que es puguen trencar.
Respecte als residus, recor-

dem que hi ha diversos eco-parcs
a la comarca de l'Horta Nord. El
més pròxim se situa al polígon
industrial de Meliana. Estos es-
pais són adequats també per a
depositar les restes de la poda.
Aprofitem per a tornar a avisar

de l'existència dels fraudulents
revisors de gas. Hem ensenyat als
més majors com han de reaccio-
nar en cas que un d'ells toque a la
seua porta, però seguim insistint
en estos tres consells bàsics: no
deixem entrar a desconeguts en
casa, no signem cap paper i no
donem diners en metàl·lic.
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