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Correus ha instal·lat un HomePaq
en el rebedor de l’accés principal
al Centre Cívic, gràcies a la sig-
natura d’un conveni de col·labo-
ració entre l’entitat i l’Ajuntament
de Vinalesa. Es tracta d’un dispo-
sitiu automatitzat que facilita la re-
cepció i l’enviament de paquets a
particulars en la ubicació desit-
jada. Així, el terminal permet
guanyar en comoditat als veïns i
veïnes de la localitat, que no han
de dependre de l’horari d’ober-
tura de l’oficina de Correus per a
fer este tipus de gestions. 

Les persones usuàries del ser-
vei tenen accés als comparti-
ments del terminal amb un codi
que els arriba a través del mòbil,

després d’haver-se enregistrat a
la pàgina web correospq.es.

Si hi haguera molta demanda
del servei, es podrien col·locar
més dispositius en altres ubica-
cions del poble.

Sóc Fran Soldado i sóc mestre.
Treballe a l'escola FPA de Vi-
nalesa des de fa 6 anys donant
les classes preparatòries per
a la prova lliure que convoca la
conselleria d'Educació  per a
obtenir el títol de Graduat en
Ensenyament Secundari Obli-
gatori (ESO),  el mínim indis-
pensable per a accedir hui en
dia al món laboral.  

Les classes estan organitza-
des a les vesprades al col·legi
públic José Blat Gimeno, de di-
lluns a dijous des de les 18 h
fins a les 21 h, però la docència
s'adapta a les necessitats par-
ticulars dels alumnes per a
planificar el seu progrés en
funció de les possibilitats per-
sonals d'assistència.  

Per a mi és molt motivant
veure l'interés amb què l’a-
lumnat es pren les classes i
com va aconseguint aprovar
assignatures any rere any fins a
obtenir el títol. És en eixe pro-
cés quan arribem a establir
una relació molt diferent de la
que ells recorden: unes clas-
ses que per a ells eren sinònim
d'avorriment en la seua etapa
escolar com a xiquets, acaven
convertint-se en hores interes-
sants d'aprenentatge i diversió
amb companys. 

Si voleu informació sobre el
curs, no ho dubteu i passeu
per l'escola a la vesprada, di-
lluns, dimarts o dijous. També
podeu anar a l'Ajuntament on
teniu els formularis per apun-
tar-vos. Ànim! 

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT

S’instal·la
un terminal
per a enviar
paquets

Una veïna utilitza el terminal de paqueteria.
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Contractació de joves amb Avalem
Vinalesa compta amb els ser-
veis de tres joves graduats, que
treballaran a l’Ajuntament du-
rant un any gràcies al programa
Avalem Joves desenvolupat per
la Generalitat Valenciana. 

Una de les persones benefi-
ciàries de la campanya és titu-
lada en comunicació audiovi-
sual. A més de desenvolupar

els continguts de les xarxes so-
cials de l’Ajuntament, du enda-
vant un projecte de recuperació
de la memòria històrica amb la
col·laboració de la Universitat
de València. L’altra jove està
graduada en Relacions Labo-
rals i desenvolupa la seua feina
a l’Oficina de Desenvolupa-
ment Local, mentre que la ter-
cera persona es troba reforçant
l’àrea d’administració.

Per altre costat, l’Ajuntament
ha renovat el contracte amb la
tècnica de joventut de suport a
través de la Beca Post de la Di-
putació, que durant altres sis
mesos continuarà dotant de
contingut les activitats que es
duen a terme a l’Espai Jove.

OCUPACIÓ

Jove graduada en Relacions Laborals.



L’Ajuntament de Vinalesa orga-
nitzarà, al llarg dels mesos de se-
tembre i octubre, cursos de for-
mació per als treballadors i les
treballadores municipals, amb
l’objectiu d’implementar les ac-
cions del Pla d’Igualtat previstes
per al 2017. 

Es dóna continuïtat així a les
accions que van començar a des-
envolupar-se al mes de juliol pas-
sat, quan es va aprovar la redac-
ció dels reglaments de
funcionament intern de la Comis-
sió d’Igualtat, el del Municipi i del
Projecte Global.

En concret, es tracta de quatre
tallers desenvolupats per l’em-
presa encarregada de posar en
funcionament el pla, Equaliyu
Momentum. El projecte contem-
pla un de sensibilització sobre te-
mes d’igualtat de gènere per a
tota la plantilla; un altre específic
per a personal polític, tècnic i po-
licies;  un curs de comunicació,
ús del llenguatge i  altres canals; i,
per últim, un d’empoderament di-
gital per a dones.

Paral·lelament a la formació,
també es duran a terme tasques
d’assessorament, per a garantir
una correcta implementació del
Pla en la localitat. Entre altres co-
ses, l’equip  d’Igualtat acreditarà
que les persones responsables de
redactar i posar en funcionament
el Pla de Prevenció de Riscos La-
borals tenen formació en qües-
tions de gènere.

A més, es proposarà la realit-
zació d’activitats en els centres de
Primària i Secundària al llarg del
curs. Altra mesura que es con-
templa és l’assessorament per-
què els premis i reconeixements
que s'atorguen en la pràctica es-
portiva respecten la Igualtat d’O-
portunitats entre Homes i Dones.
Als mesos de desembre i gener
es farà una avaluació del Pla.

L’'Ajuntament de Vinalesa, amb
la col·laboració de l'Associació
de Jubilats i Pensionistes UDP,
organitzarà del 25 de setembre a
l’1 d’octubre la Setmana de la
Gent Gran amb multitud d’acti-
vitats culturals i d’oci compartit.

Els actes començaran amb
una degustació d’orxata arte-
sana en el saló de plenaris, el
dia 25 a les 10 hores, a càrrec
d’Hortaviva.

L’endemà, el dia 26, la música
africana serà la protagonista.

L’Espai Cultural La Nau acollirà
un taller de percussió africana,
que impartirà  Ker Casa Àfrica.

Les persones interessades
podran visitar la Diputació de
València, el dia 27 a les 9 del
matí, en el carrer de la Seda de
València. L’excursió a la institu-
ció provincial inclou un esmor-
zar popular gratuït.

Per als amants dels treballs
manuals s’ha organitzat un taller
de decoració nadalenca, el dia
28 a  les 10 del matí, en la sala de

la Llar dels Jubilats del Centre
Cívic de Vinalesa. Cada partici-
pant podrà endur-se les figure-
tes que realitze.

D’altra banda, la gent major
podrà conéixer de primera mà
el significat de la  Mindfulness,
gràcies al taller "Viure amb ple-
nitud la vida, centrant-nos en les
habilitats que tenim", que se ce-
lebrarà el 29 de setembre a la
sala de la Llar dels Jubilats.

La setmana de la Gent Major
acabarà l’1 d’octubre amb un di-
nar de germanor. Poden partici-
par totes les persones jubilades
empadronades a Vinalesa. Es
pot recollir el tíquet a l’Ajunta-
ment fins al dia 26 de setembre.
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BENESTAR

Formació als treballadors per a
implementar el Pla d’Igualtat

Primera jornada dels tallers, celebrada el passat 12 de setembre al saló de plenaris de Vinalesa.

Multitud d’activitats durant la
Setmana de la Gent Major
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EDUCACIÓ

Activitats realitzades durant l’estiu
La regidoria de Sostenibilitat ha
desenvolupat interessants acti-
vitats durant l’estiu que han tin-
gut molt bona acceptació entre
la població. 

D’una banda, en la Nit de les
Rates Penades descobrírem a
través d’una exposició un fum

de coses d‘estos mamífers in-
sectívors, i durant el passeig es-
coltàrem i identificàrem fins a
tres espècies diferents: la rata
penada de Cabrera (Pipistrellus
pygmaeus), la d‘horta (Eptesi-
cus serotinus) i la comuna (Pi-
pistrellus pipistrellus).

Per altre costat, al taller de
construcció de refugis per a dra-
gonets, els xiquets i les xiquetes
de l’Escola d’Estiu,  a més de ca-
ragolar les peces i decorar-les
amb pintura, van aprendre cu-
riositats sobre estos rèptils, que
són molt beneficiosos per a l’e-
cosistema, ja que es mengen les
aranyes, mosquits, escarabats,
formigues, papallones i larves
de molts tipus d’insectes.

SOSTENIBILITAT

Construcció de refugis per a dragonets.

Passeig per l’horta on les persones participants identificaren diferents espècies de rates penades.

Les motxilles dels nostres fills es-
tan durant els primers dies de
classe carregades d’il·lusions. Re-
trobaments, noves amistats, les
històries de l’estiu i les que que-
den per escriure, sota un riu de
rialles pels corredors. Els col·le-
gis de Vinalesa recuperen la seua
ànima mentre els xiquets i les xi-
quetes assaborixen l’inici d’una
nova etapa. En el cas de l’escola
pública, el CEIP José Blat Gimeno,
enguany són ja 175 els alumnes
d’entre 3 i 12 anys els qui tenen
l’oportunitat d’aprendre partint
d’un projecte educatiu que s’a-
dapta a les necessitats personals
de cadascú. “Som una escola in-
clusiva que busca l’autonomia de

l’alumnat per damunt de les ex-
igències acadèmiques”, explica
l’equip directiu del centre.  

L’Ajuntament de Vinalesa, que
defensa l’ensenyament públic, de
qualitat i en valencià, compartix
esta filosofia educativa i intenta,
en la mesura de les seues possi-
bilitats, adequar les infraestruc-
tures a les demandes de les famí-
lies i mestres de l’escola. Per eixe
motiu, a més de les tasques  habi-

tuals de manteniment que es re-
alitzen tots els estius al centre, re-
latives a la reparació de finestres,
llums i taulells, enguany s’ha des-
envolupat la reforma dels banys
de la planta baixa amb la col·lo-
cació de noves portes per a faci-
litar l’accés a persones amb mo-
bilitat reduïda així com la
renovació del revestiment de les
parets que presentaven un pitjor
estat de conservació. 

Comença el
curs escolar
als centres
educatius

Classe de matemàtiques de l’alumnat de 5é de primària del col·legi públic José Blat Gimeno.

Sostenibilitat Vinalesa
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CULTURA

L’escola de Persones Adultes
(EPA) de Vinalesa, a través de la
regidoria d’Educació i Cultura, va
iniciar les seues activitats el passat
14 de setembre. Com cada any es-
colar, oferix el curs preparatori
per a obtindre el títol de Graduat
en Secundària, necessari per a ac-
cedir a qualsevol lloc de treball. 

Com a novetat, enguany també
es reprenen les classes de prepa-
ració per als exàmens oficials de
la Junta Qualificadora de coneixe-
ments de Valencià, per als graus
elemental, mitjà i superior.

Les activitats oferides per l’A-
juntament es completen amb els
cursos  de l’Escola Municipal de
Teatre i les classes de Ioga. Du-
rant esta temporada les persones
que es matriculen per a realitzar
aquesta pràctica, també podran
gaudir de la resta  de propostes
que oferix el gimnàs municipal.

Per últim, per a les persones
amants dels llibres, el 29 de se-
tembre a les 18 hores comença el
Club de Lectura amb la discussió
de l’obra “El curiós incident del
gos a mitjanit”, de Mark Haddon.

Els llibres i la lectura han sigut els
protagonistes d’un any en el qual
Vinalesa ha sigut el centre de la
Trobada d’Escriptors i Escripto-
res de l’Horta. Multitud de perso-
nes de totes les edats han partici-
pat en els encontres amb els
autors, i han intercanviat amb ells
experiències i impressions tant
de la vida quotidiana com dels
textos. De fet, els grups de lec-
tura han sigut el motor d’una pro-
posta cultural que ha reivindicat
la literatura com a eina essencial
per a la transformació social, la
pau i la convivència. 

El punt final de les trobades
tindrà lloc el pròxim 21 d’Octubre
en un acte que vol acollir a tots els
escriptors i escriptores que han
passat per les jornades. Està pre-
vist fer una  presentació dels au-
tors i llegir alguns dels fragments
de les seues obres.

Després, hi haurà una visita a
la biblioteca. L’objectiu és tindre
exemplars de llibres dels invitats
perquè puguen dedicar-los al
municipi. També s’ha programat
una visita cultural per Vinalesa,
així com un dinar de germanor.

Però abans d’arribar a la
cloenda s’han programat altres
dos presentacions. La primera es
desenvolupà el passat 15 de se-
tembre. Quatre grups, coordinats
per Joan Enric Iriarte, parlaren de
les obres de Raquel Ricart que,
entre altres, ha guanyat el premi
de la Crítica dels Escriptors Va-
lencians en 2011 i el Premi de
creació literària de l’Institut In-
teruniversitari de Filologia de la
Universitat de València.  L’última
serà el pròxim 27 de setembre.
La biblioteca acollirà la presen-
tació d’Invisibles, una obra
col·lectiva que aborda l’educació
des de la crítica i el feminisme.

Es prepara la cloenda
de la Trobada Literària

Festes d’Octubre
i Fira del Comerç

Presentació de l’escriptora Raquel Ricart.

El 22 de setembre comencen
les festes del nostre poble i,
com cada any, arrancaran
amb la presentació de la re-
gina d’enguany, Amparo Ale-
jandra Mellado Manrique, i
de la seua Cort d’Honor.

Entre els actes programats
destaca el Dia dels Xiquets i
les Xiquetes, el 23 de setem-
bre, amb nombroses activi-
tats infantils, un esmorzar, una
cercavila i un sopar amb ani-
mació. El dia 24 se celebrarà
la cavalcada pels carrers del
poble, i el dissabte 30 la mú-
sica serà la protagonista en el
XXIII Festival de Bandes, or-
ganitzat per la Societat Renai-
xement Musical de Vinalesa
amb la participació de la
Agrupación Musical de Ble-
sar (Baiona).

El 9 d’octubre serà el dia
per a celebrar la nostra iden-
titat com a poble. S’instal·larà
un parc infantil, es realitzarà
l’acte institucional a l’Espai
Cultural La Nau i s’obrirà l’ex-
posició FUTUR, a càrrec del
grup La tira de dones. Es re-
partirà caldera i tindrà lloc
una partida de pilota valen-
ciana al carrer “Puchol II”, es-
pai que serà inaugurat amb
eixe nom. La jornada con-
clourà amb un espectacle de
Correfocs a càrrec de la Falla
dels Xiquets.

Les Festes d’Octubre es
completaran amb les nom-
broses activitats organitzades
pels Pilarics, la Confraria del
Rosari,  els clavaris de Santa
Bàrbara i els de Sant Honorat.

Per altra banda, els dies 21
i 22 d’octubre la XIV Fira de
Comerç tornarà a la carpa de
festes amb l’objectiu d’im-
pulsar el comerç local i de
proximitat. Comptarà amb un
fum d’aparadors, tallers i una
zona gastronòmica. 

La regidoria de cultura inicia les
classes i activitats del  nou curs
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Ja estem al setembre, un mes en
el qual tornem al treball i a la
rutina diària. Les vacances d'es-
tiu ens han permés desconnec-
tar del nostre dia a dia, recarre-
gar energia i descansar el cos i
la ment. Encara que, tot siga dit,
durant estos mesos s'abandonen
alguns bons hàbits que havíem
dut endavant durant tot l'any.

Acabades les vacances, és el
moment de tornar a organitzar-
nos i recuperar la nostra rutina
diària. Us oferim una sèrie de
consells per a incorporar de nou
eixos hàbits oblidats d'una
forma més senzilla:
aHas de tindre paciència i
molta organització! Tornem de
vacances i ens trobem relaxats,
però en alguns casos la volta a la
rutina pot ser molt esgotadora.
Cal recordar que és normal que
durant els primers dies que co-
mencem a reprendre els nostres
hàbits ens trobem cansats. Pren-
t'ho amb calma i organitza tot el
que has de tornar a incloure en
el teu dia a dia, ja que la planifi-
cació ens ajudarà a no abando-
nar. I, sobretot, fes-ho de forma

progressiva, sense pressa però
sense pausa.
aCuidem l'alimentació. Els nos-
tres hàbits alimentaris canvien
en vacances. A l’estiu els men-
jars són diferents, els horaris es
modifiquen i, de vegades, fem
algun que un altre excés. 

Ara és el moment de tornar a
la nostra rutina alimentària. Por-
tar una dieta saludable i equili-
brada ens ajudarà a millorar el
nostre estat d'ànim. 
aNo s’ha de descuidar el des-
cans. De la mateixa manera que
els menjars, el somni ho adap-
tem a l'horari de vacances. Ara
hem de tornar a introduir els hà-
bits de somni i descans que te-
níem als mesos d’hivern. 

És recomanable marcar un
horari i procurar respectar-ho,
crear un clima relaxat en el qual
et trobes a gust. Si no concilies
fàcilment el somni estes rutines
t'ajudaran a aconseguir-ho.  Ja
veuràs com a poc a poc tornaràs
a dormir sense esforç.
aHas de mantenir el cos actiu.
Amb la pràctica d'exercici físic
ajudarem a generar en el nostre

organisme la sensació de ben-
estar i a buidar la nostra ment
d'aclaparaments. 
a Desenvolupa un pensament
positiu. La nostra ment és l'eina
que més ens pot ajudar a acon-
seguir tornar a la rutina sense
frustracions. Has de tindre pre-
sent quins són els teus objectius
a aconseguir. Acompanya't de
pensaments positius. No ho ob-
lides: tu eres la teua millor moti-
vació!

SANITAT

AFRONTAR LA TORNADA A LA RUTINA

Balls i cançons al
Centre de Dia
Els usuaris del Centre de Dia
Pere Bas de Vinalesa van passar
una molt bona estona ballant i
recordant cançons populars de
diferents èpoques, gràcies a la
visita d’un grup de voluntaris.
Este tipus d’activitats  augmenta
el benestar integral dels majors,
donat que fan exercici al mateix
temps que passen moments de
diversió. Els participants en l’ac-
tivitat van passar un dia espe-
cial, animat i alegre sobre una
improvisada pista de ball.

El nou horari d’atenció al
públic de la Unitat de Pre-
venció Comunitària en Con-
ductes Addictives de l’A-
juntament de Vinalesa és els
dilluns entre les 11.30 i les
14.30 hores.



ESPORTS
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Esports Vinalesa

L’ajuntament de Vinalesa co-
mença la seua participació en un
programa europeu, l’objectiu del
qual és la integració de persones
discapacitades a través de la
pràctica d’esports.

La iniciativa està dirigida a ofe-
rir facilitats a totes aquelles per-
sones amb diversitat funcional
que no poden practicar esports, o
bé perquè no poden  accedir a
les instal·lacions existents per no
estar adaptades, o  bé perquè no
hi troben ni l’equipament adequat

ni una oferta de proximitat que
tinga en compte les seues neces-
sitats especials.

El projecte té una durada de 2
anys i compta amb la participació
d’altres entitats búlgares i italia-
nes. Mitjançant reunions transna-
cionals entre els diferents inte-
grants, s’intentarà traçar un
programa comú per a eliminar les
barreres físiques i psicològiques
amb les quals es troben les per-
sones amb diversitat funcional
quan volen practicar esport.

Un any més comença la tempo-
rada d’esports a Vinalesa amb
una ampla oferta d’activitats. Els
equips de bàsquet i de futbol jan
han iniciat els seus entrenaments,
i l’alumnat de la resta d’escoles
municipals (karate, ciclisme, pati-
natge, pilota valenciana, educa-
ció física de base, pàdel i prepa-
ració física) ho faran després de
les Festes d’Octubre.

Al voltant de 400 xiquets i xi-
quetes del poble formen part
d’alguna modalitat esportiva, dins
d’un sistema implantat que és re-
ferent en l’àmbit comarcal per la
metodologia emprada. Fins als 6
anys, els infants reben una forma-
ció física general i no és fins a esta
edat quan comencen la seua es-
pecialització en un esport deter-
minat.

Els monitors realitzen un se-
guiment personalitzat dels xi-
quets i xiquetes i emeten avalua-
cions periòdiques per a informar
a les famílies de l’evolució. A més
d’això, les escoles esportives de
Vinalesa són també pioneres en

la regulació dels monitors, ja que
tots ells estan donats d’alta en la
Seguretat Social.

El gimnàs municipal també ha
presentat l’oferta de les classes
per a la temporada 2017 - 2018,
dirigides per professionals amb
formació, tant des del punt de
vista de l’esport com de la salut.
Entre les novetats d’enguany, es
pot trobar l’entrenament en sus-
pensió i l’aerostep, a banda de les
activitats ja oferides en tempora-
des anteriors com pilates, zumba
cardiotone, gimnàstica de mante-
niment o spínning. A més, el gim-
nàs està obert a oferir nous cursos
i activitats sempre que hi haja un
nombre mínim de persones inte-
ressades. La programació de les
classes es pot consultar a la web
de l’Ajuntament i les inscripcions
es poden fer telemàticament o a
les oficines municipals.

Comença la
temporada
a Vinalesa

Gran participació a
la Volta a Peu i el
Dia de la Bici

Classe de gimnàstica al gimnàs municipal.

Un any més, tant el Dia de la
Bici, celebrat el passat 10 de
setembre, com la Volta a Peu,
la qual va tindre lloc el matí
del dia 17, han sigut tot un
èxit. Els dos esdeveniments,
organitzats per la regidoria
d’Esports, han comptat amb
la participació de veïns i ve-
ïnes de totes les edats, que
varen gaudir d’unes jornades
esportives posades en fun-
cionament ja fa un grapat d’a-
nys. Altres competicions em-
marcades en les Festes
Esportives, organitzades pels
Clubs locals, són els trofeus
de pilota, bàsquet i futbol; el
torneig de billar; i el campio-
nat de pàdel.

Projecte d’integració esportiva
per a persones amb discapacitat

Dia de la Bici, celebrat el 10 de setembre.

Inauguració del nom
del carrer de pilota
El dia 9 d’Octubre a les 17.30
hores tindrà lloc la inaugura-
ció del nom del carrer de pi-
lota, el qual passarà a ano-
menar-se carrer de pilota
Puchol II. Amb este gest, l’A-
juntament de Vinalesa home-
natjarà al nostre veï  Xavier
Puchol Cataluña, guanyador
de l’últim Campionat Indivi-
dual d’Escala i Corda.

El reconeixement del tre-
ball fet pel vinalesí batejant la
infraestructura esportiva amb
el seu nom va ser aprovada
per la Corporació Municipal
en un plenari.



Ajuntament 
Fax
Policia Local
Centre de Salut
Centre Cívic (Bar)
Biblioteca Municipal
Gimnàs Municipal
Centre de Salut Foios

961 499 798
961 495 621
629 393 967
961 205 660
657 895 909
961 496 515
961 481 229
961 926 260

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

961 926 980
961 467 050
961 244 000
963 469 563
961 973 500
961 309 105
112
016
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Envie les seues 
cartes a l’Es fa

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

o en mà.

TELÈFONS D’INTERÉS

CONTRAPORTADA
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Temperatura mitjana: 25,6 ºC 
Temperatura mínima: 15,8 ºC
Temperatura màxima: 35,3 ºC

Velocitat mitjana del vent: 4,4 km/h
Ràfega màxima: 41,8 km/h
Precipitació total: 32,4 mm

DADES
METEOROLÒGIQUES

D’AGOST

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“Cor d’Elefant” 
de Teresa Broseta

“Patria” 
de Fernando Aramburu

Mentre contemplen delero-
sos, com cada dia, el bany
dels elefants a les  aigües fan-
goses del Mekong, Pakpao i
Atid no poden sospitar que la
roda de la fortuna està a punt
de girar en la seua contra. Ho
farà, però, i descobriran que
a Tailandia, com passa a al-
tres llocs del món,  les criatu-
res poden esdevindre només
una trista mercaderia, un jo-
guet  trencat en les mans d'un
turista. Tan sols la intensa
connexió entre els dos joves
pot marcar la diferència entre
la vida i la mort.

El día en que ETA anuncia el
abandono de las armas, Bit-
tori se dirige al cementerio
para contarle a la tumba de
su marido el Txato, asesinado
por los terroristas, que ha de-
cidido volver a la casa donde
vivieron. 
¿Podrá convivir con quienes
la acosaron antes y después
del atentado que trastocó su
vida y la de su familia? ¿Podrá
saber quién fue el encapu-
chado que un día lluvioso
mató a su marido, cuando vol-
vía de su empresa de trans-
portes? 

Poques setmanes abans del co-
mençament de les Festes Locals,
des de la Policia Local es du a
terme la coordinació necessària
perquè estos dies discórreguen
amb la normalitat i seguretat que
tots desitgem. Confiem un any
més en què la col·laboració i con-
sideració dels veïns i dels que
ens visiten ajudaran al normal
discórrer i gaudir de les Festes.

Enguany posem una nota en
referència a la seguretat ciuta-
dana. Tots hem sabut que en les
celebracions d’alguns pobles del
voltant han ocorregut fets de gra-
vetat que han causat preocupa-
ció en els últims temps. Com que
ningú s’escapa a la possibilitat
de patir fets semblants, en Vina-
lesa des de fa anys prenem me-
sures de seguretat abans i durant
els actes, sobre tot els nocturns,
destinades específicament a evi-
tar situacions de violència.

Però, pot ser que la millor me-
sura siga la de la participació veï-
nal en actitud festiva, cívica i do-
nant el caràcter de festa a
cadascun dels actes, cosa que,
per altra banda, és el que desit-
gem i pel que treballem des del
cos policial de Vinalesa.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA


