
ES FA
SABER
BIM FEBRER 2018 NÚMERO 194

Ajuntament de Vinalesawww.vinalesa.es @Aj_Vinalesa @Aj_Vinalesa Ajuntament Vinalesa
E

N
 P

O
R

TA
D

A

Se celebra el Dia
de l’Arbre amb 
l’apadrinament

de fruiters 

Es prepara una
completa programació

per a celebrar el
Dia de les Dones

Vinalesa es classifica
per a les semifinals

de la Lliga Professional
d’escala i corda

DEL
CARRAIXET

El pati de la Fàbrica acull la
presentació d’una nova ruta
turística de la Mancomunitat

CAMINS



ADMINISTRACIÓ
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L’Ajuntament de Vinalesa ha
destinat 50.000 euros, proce-
dents d’una subvenció de la Di-
putació de València, per a dur a
terme treballs de manteniment
en el conjunt de la Fàbrica de la
Seda. Esta quantia s’està inver-
tint en tasques de fusteria, obra
i jardineria d’algunes de les de-
pendències d’este històric edi-
fici de la localitat.
L’actuació més urgent co-

rrespon al tractament de les bi-
gues de fusta del sostre de l’es-
pai que ocupa la biblioteca. A
principis de febrer, el servei es-
tigué tancat pels treballs previs
de fumigació i, ara, es tractaran
estos elements per tal d’evitar
l’atac d’insectes que poden
danyar la infraestructura.
Altres tasques de manteni-

ment inclouen la millora de la
fusteria de portes i finestres,
tant en la Biblioteca com en
l’Espai Cultural La Nau, el gim-
nàs, la llar dels Jubilats, les de-
pendències de Serveis Socials i
l’Ajuntament. A causa de les
obres, alguns espais municipals
poden interrompre temporal-

ment la seua activitat per a ga-
rantir la seguretat dels veïns i
veïnes usuàries.
D’altra banda, s’han iniciat

les obres projectades per a
adequar revestiment de la part
posterior de l’escenari del Pati
de la Fàbrica, una actuació que
comportarà la millora en el con-
junt del Jardí dels Trénor. En
este sentit, conjuntament amb
el departament d’arbres monu-
mentals de la Diputació de Va-
lència, s’han començat a dur a
terme les tasques necessàries
per a recuperar el bon estat de
salut de la gran magnòlia que
presidix el parc. 

Sóc Evaristo Muñoz, Secretari-
Interventor de l'Ajuntament de
Vinalesa des de l'any 2001. Les
meues funcions més destaca-
des són la fe pública i l'asses-
sorament legal, el control i la
fiscalització interna de la gestió
econòmica, financera i pressu-
postària de l'Ajuntament, així
com la comptabilitat, tresore-
ria i recaptació del municipi. 
Tot això comprén, entre al-

tres qüestions, la preparació
dels assumptes de l'ordre del
dia del Ple, de la Junta de Go-
vern i altres òrgans col·legiats,
estendre acta de les sessions,
certificació dels actes d’Alcal-
dia i dels acords dels òrgans
col·legiats; l'emissió d'informes
i assessorament en els supò-
sits previstos legalment; la fis-
calització d’expedients que su-
posen el reconeixement de
drets i obligacions de contin-
gut econòmic emetent el co-
rresponent informe; informar
del projecte de pressupost de
l'Ajuntament i les seues modi-
ficacions; el maneig i custòdia
de fons, la coordinació de les
activitats comptables i la for-
mulació de la liquidació del
pressupost.
Per a poder dur a terme es-

tes accions compte amb la
col·laboració del personal ad-
ministratiu i tècnics de l’Ajun-
tament, que em presten un su-
port indispensable per a poder
exercir les meues funcions de
la millor manera possible.

CONEIX EL PERSONAL
DE L’AJUNTAMENT 50.000€ d’inversió per al

manteniment de la Fàbrica

Jardí dels Trenors davant la façana de l’escenari.
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Vinalesa acomiada
José Vicente Soler
L’Ajuntament de Vinalesa la-
menta profundament el traspàs
de José Vicente Soler López,
ocorregut el passat 24 de ge-
ner després de patir una malal-
tia. El vinalesí va ser regidor
del grup municipal del Partit
Popular entre els anys 2015 i
2017. L'Ajuntament fa arribar
les condolences als familiars i
amics per la pèrdua.



Els alumnes de 4t de primària
del CEIP José Blat Gimeno es-
tan estudiant a l’àrea de plàstica
al gran geni renaixentista Leo-
nardo da Vinci, que a més de
pintor, va ser escultor, enginyer,
botànic, anatomista, escriptor i
músic. L’alumnat ha intentat
emular a Da Vinci inventant ca-
dascú un avió, igual que va fer
Leonardo en el seu dia, fascinat
per descobrir com podien les
persones volar igual que feien
les aus. Trobem una mostra de
les maquetes d’aeroplans que
han construït els nostres alum-
nes a la recepció del centre.
També han fet una interpretació
del seu quadre més famós, la
Gioconda o Mona Lisa.
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El CEIP estudia al geni Leonardo Da Vinci

L'Escola Infantil Municipal de
Vinalesa realitzarà una Jor-
nada de Portes Obertes el
pròxim dissabte 10 de març,
de 10.30 hores fins a les 13.30
hores, donant així el tret d’ei-
xida a la matriculació per al
curs 2018-2019. Hi tindran lloc
dues sessions informatives,
una a les 11.15 hores i una al-
tra a les 12.15 hores, per a
aclarir tots els dubtes que ex-
posen les famílies que tin-
guen interés a apuntar els
seus fills i filles per al curs vi-
nent en Ninos.
L’activitat servirà per a

obrir el període de matrícula
del centre. La sol·licitud s’ha
de fer a través d’Internet a la
pàgina web escolesinfantils-
ninos.com. Per a resoldre
qualsevol qüestió, es pot tele-
fonar a la coordinadora del
centre, Verónica Senent, al nú-
mero 96.149.27.32.

Jornada de portes
obertes a Ninos

L’alumnat de 4t de primària del col·legi públic junt amb la mostra de maquetes d’aeroplans.

EDUCACIÓ

La conselleria d'Educació, Investi-
gació, Cultura i Esport ha donat
una empenta a l'etapa educativa
de zero a tres anys. Mitjançant
l'augment del pressupost de la Ge-
neralitat en el Bo Infantil, que en-
guany arriba als 42 milions d'eu-
ros, s'aconseguirà que en el curs
2018-2019 totes les aules de dos
anys de les escoletes municipals
siguen gratuïtes, incloent-hi la de
Vinalesa.
A més, l'augment del pressu-

post del Bo Infantil permetrà el
pròxim curs millorar les ajudes
per als trams d'edat de zero a un i
d'un a dos anys, no només les pro-
cedents de l’administració auto-
nòmica, sinó també les de caràcter
municipal. “La gratuïtat en l’edu-
cació dels menuts de 2 a 3 anys
ens permet augmentar la subven-
ció que teníem prevista per a les
famílies dels menuts d’entre 0 i 2
anys, de manera que l’aportació
que haurà de fer l’alumnat dels ni-

vells inferiors també es veurà re-
duïda”, ha explicat Ferran Pardo,
regidor d’Educació de l’Ajunta-
ment de Vinalesa.
La bona reputació de l’escola,

que recentment ha estat guardo-
nada amb el Segell d’Igualtat en
l’Empresa que atorga la Generali-
tat, ha fet que el nombre d’alum-
nes haja anat augmentant pro-
gressivament fins a cobrir-se la
pràctica totalitat de les 78 places
escolars reconegudes.

Gratuïtat en l’escolarització
dels menuts de 2 a 3 anys

Els xiquets i xiquetes de Ninos juguen al pati.



A través d’un conveni signat
amb la Mancomunitat del Car-
raixet, l’empresa Ecoembes ins-
tal·larà pròximament 3 nous
punts de recollida selectiva
d’envasos en el poble de Vina-
lesa. La iniciativa permetrà que
la ciutadania tinga un millor ac-
cés als contenidors grocs, per
tal d’afavorir el reciclatge en

aquelles zones de la població on
hi ha una major mancança d’este
tipus de recipients. 
Els veïns i veïnes podem abo-

car en estos contenidors bote-
lles i envasos de plàstic, com ara
productes d'higiene i neteja, ter-
rines, safates, embolcalls i bor-
ses; envasos metàl·lics en forma
de llaunes, safates d'alumini, ae-

rosols, desodorants, pots i taps
metàl·lics; o brics de llet, sucs i
sopes, entre altres. No hem de
dipositar altres objectes, encara
que siguen de plàstic, com per
exemple biberons, xuplons, jo-
guets, poals o utensilis de cuina.
Eixos productes els hem de dei-
xar en el contenidor de restes o
portar-los a l’ecoparc.
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SOSTENIBILITAT

Vinalesa va celebrar el Dia de
l’Arbre el passat dissabte 10 de
febrer. Enguany, a diferència d’al-
tres edicions, no s’han plantat
pins, carrasques o lledoners sinó
fruiters amb la finalitat de recu-
perar aquells arbres que des de
sempre han estat lligats a l’horta.
Arbres adaptats al nostre

clima, resistents i que necessiten
poques cures, però que han cai-
gut en l’oblit com la garrofera o el
ginjoler, que dóna uns fruits de
dolçor suau que molta gent no ha
tastat. Altres com les figueres o
els magraners han perdut el seu
protagonisme a les nostres terres,

ja que antigament es plantaven a
la vora de les séquies. Així ma-
teix, codonyers i pruneres es tro-
baven a les portes de les alque-
ries i als horts per a elaborar
conserves i confitures casolanes. 
Les noves espècies de fruiters

han sigut apadrinades per diver-
ses famílies, col·lectius i entitats
del poble com l’associació de Ju-
bilats o la dels Horts d’Oci, els
clubs de Pàdel i el de Patinatge

Artístic, l’AMPA del col·legi pú-
blic i organitzacions juvenils com
l’OJE. A partir d’ara ens aniran
contant com van creixent els seus
arbres.
Després de formar una bar-

dissa amb arbustos mediterranis
com l’aladern de fulla estreta, el
llentiscle i l’espí negre, finalitzà-
rem la festa amb un deliciós be-
renar oferit per la Falla dels Xi-
quets i els forns de Vinalesa.

Arbres
fruiters,
planta’ls
a milers!

Ecoembes instal·larà 3 nous contenidors grocs

Sostenibilitat Vinalesa

Recepció de les persones participants en la celebració del Dia de l’Arbre.

Persones de totes les edats col·laboraren en la plantació de fruiters al costat del parc del Carraixet. La Falla dels Xiquets va repartir el berenar.
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SOSTENIBILITAT

La presentació de Camins del
Carraixet, un itinerari que con-
necta per senders d’horta els
quatre municipis de la Mancomu-
nitat (Vinalesa, Foios, Alfara i Bon-
repòs i Mirambell), es va presen-
tar el passat 3 de febrer al nostre
poble. Durant la jornada, perso-
nes procedents dels altres tres
municipis varen recórrer la ruta
des de cadascuna de les locali-
tats fins a la Fàbrica de la Seda, on
es varen trobar totes les partici-
pants.
Uns 50 vinalesins i vinalesines

isqueren des del Centre Cívic, on
es varen unir al grup de Bonrepòs
i Mirambell. Tots junts seguiren la
ruta fins a Foios acompanyats de

l’ambientòleg municipal, Xesco
Balanzà, qui va explicar els ele-
ments naturals, paisatgístics i pa-
trimonials pels quals passaven,
abans de tornar a Vinalesa.
Una vegada es va produir la

confluència en el pati de la Fà-
brica, tingué lloc un esmorzar  de
germanor i es varen repartir sa-
marretes amb el logotip de marca
creada per a l’itinerari. El perso-
nal tècnic de l’Agència de Des-
envolupament de la Mancomuni-
tat va informar sobre les
iniciatives que s’adoptaran per a
donar a conéixer la ruta, la qual és
un dels elements del nou Pla de
Governança Turística de la Man-
comunitat del Carraixet.

Es presenta la ruta
“Camins del Carraixet”

Ecoparc mòbil ubicat a Bonrepòs.

Una unitat mòbil d’ecoparc
s’instal·larà al nostre muni-
cipi entre els dies 22 i 24 de
març, per tal d’oferir un punt
al veïnat on poder dipositar
diferents tipus de residus per
a la seua classificació i pos-
terior reciclatge. 
Gràcies a esta iniciativa,

promoguda per l’Emtre (En-
titat Metropolitana per al
Tractament de Residus), els
veïns i veïnes ens podrem
desfer d’antics electrodo-
mèstics, telèfons que no fun-
cionen, enderrocs d’obra i
altres elements, sense la ne-
cessitat de desplaçar-nos fins
als ecoparcs de Meliana o Al-
màssera. La visita de l’eco-
parc mòbil es repetirà al
llarg de l’any amb noves da-
tes que l’Ajuntament anun-
ciarà amb antelació.
Recordem que els eco-

parcs són espais on es poden
portar gratuïtament els resi-
dus per als quals no existi-
xen contenidors específics.
Estes deixalles són trasllada-
des a unes plantes de reci-
clatge on molts dels seus
components són seleccionats
per a, posteriorment, poder
ser reutilitzats.

L’ecoparc mòbil
de l’Emtre visitarà
Vinalesa en març

Foto de grup de les persones participants en la inauguració de la ruta “Camins del Carraixet”.

Inauguració de la ruta al pati de la Fàbrica.Senyalització del sender cap a Vinalesa.
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DESENVOLUPAMENT

Els municipis de la Mancomunitat
del Carraixet, formada per Vina-
lesa, Alfara del Patriarca, Foios i
Bonrepòs i Mirambell, comença-
ren la seua participació en el pro-
jecte Jove Oportunitat (JOOP) el
dia 20 de febrer.
Es tracta d’una activitat finan-

çada pel Fons Social Europeu que
es dirigix a joves  d’entre 16 i 21
anys que ni estudien ni treballen i
que no tenen el títol de batxillerat
ni de formació professional de
grau mitjà. A través d’ella, una
quinzena de persones dels muni-
cipis de la Mancomunitat reben
assessorament i orientació, tant
en grup com de manera indivi-
dual, perquè puguen triar una
branca professional, reprendre
els estudis i aconseguir millorar
les seues perspectives laborals.
El programa és gratuït i la seua

durada és de 4 mesos. Tots els ta-
llers i activitats emmarcades dins
del projecte, així com la selecció
dels orientadors que acompan-
yen els joves durant tot el procés,
estan coordinats per l’Institut Va-
lencià de la Joventut (IVAJ). Estos
professionals treballen perquè les
persones que formen part del
projecte descobrisquen quins són
els seus autèntics interessos i les

seues característiques personals
que més els poden ajudar a des-
envolupar-se en una feina.
A més, les persones partici-

pants visitaran empreses de dife-
rents sectors amb l’objectiu que
adquirisquen una visió més am-
pla de les diferents possibilitats
professionals disponibles en l’ac-
tualitat. D’esta manera, els joves
beneficiaris podran barallar totes
les opcions a l’hora de perfilar el
seu futur.

Noves oportunitats per a
la joventut amb el JOOP

Els joves en el programa JOOP.

Pròxima convocatòria per a renovar la borsa de neteja
L’Ajuntament de Vinalesa està
treballant en la confecció d’una
nova borsa d’ocupació per a se-
leccionar a les persones encar-
regades de la neteja viària del
municipi. La iniciativa s’ha fet
necessària donat que tots els ve-
ïns i veïnes que formaven part
de la borsa anterior ja han des-
envolupat este servei.
En esta ocasió, les bases pre-

senten algunes novetats. Si fins a

este moment, les persones se-
leccionades firmaven directa-
ment un contracte de tres me-
sos, a partir d’ara serà d’un mes,
encara que es podrà prorrogar
fins a 3. Així, el consistori es vol
assegurar que les persones ele-
gides són adequades per exer-
cir esta funció i que ho fan co-
rrectament. A més, ja no caldrà
passar una entrevista de treball
per tal d’aconseguir el lloc.

Pel que fa a la valoració de
les persones candidates, s’esta-
bliran uns criteris de prioritza-
ció basats, entre altres coses, en
la situació econòmica, familiar i
social dels sol·licitants, amb pre-
ferència per a aquells veïns i
veïnes que tinguen fills o perso-
nes discapacitades a càrrec seu.
Pròximament es faran públiques
les bases que regiran el procés
de selecció.

Aula de consulta
sobre ocupació i
informàtica
Vinalesa comptarà amb una
aula de recolzament informà-
tic per a l’ocupació, un espai
des del qual els veïns i veïnes
podran gestionar instantània-
ment qualsevol tràmit relacio-
nat amb l’ocupació i el món
de la tecnologia. Gràcies a
esta iniciativa, promoguda
pel Consorci per a la Creació
d’Ocupació “Pactem Nord”,
les persones interessades po-
dran aprendre, entre altres
coses, a cercar feina amb l’a-
juda d’aplicacions mòbil, a
utilitzar el DNI electrònic per
a realitzar diferents tipus de
gestions, a obtindre la vida la-
boral telemàticament, a fer un
videocurrículum o a traure
partit als portals d’ocupació
d’Internet.
El servei estarà disponible

en Vinalesa els dijous entre
les 11.30 i les 14.30 hores a
l’Espai Jove a partir del prò-
xim mes de març. L’assistèn-
cia als tallers és gratuïta i està
oberta a tots i totes, però cal
apuntar-se a través de l’A-
gència de Desenvolupament
Local de Vinalesa.
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BENESTAR

L’Ajuntament de Vinalesa està
enllestint la programació de la
Setmana de la Dona que se ce-
lebra al voltant del 8 de març.
Justament per a eixa data no tin-
drà lloc cap activitat, per tal de
secundar la Vaga Internacional
Feminista, que compta amb el
suport de més de 50 països
amb el lema “Si les dones pa-
rem, s’atura el món”.
El programa s’iniciarà el dia

3, amb una activitat adreçada a
la joventut, perquè pinten els
bancs de la plaça del Mercat,
el parc del Torró i la plaça del
Castell amb els colors de la
bandera LGTB. 
El mateix dia es realitzarà la

iniciativa “Des de la infantesa
en Igualtat”, perquè les mares
dels xiquets i xiquetes més me-
nuts del poble puguen partici-
par amb una activitat de conci-
liació familiar. Amb la
col·laboració de Ninos, tindrà
lloc un esmorzar, el concert de
Dani Miquel i dinàmiques cen-
trades en la Igualtat.
D’altra banda, enguany es

desenvoluparà la II edició de
l’Homenatge a Dones. Les per-
sones guardonades en esta
ocasió tindran relació amb el

món del comerç i l’emprene-
doria a Vinalesa. Així mateix,
s’obrirà un procés de partici-
pació ciutadana perquè el veï-
nat propose i trie noms de do-
nes il·lustres amb els quals
l’Ajuntament anomenarà alguns
carrers del municipi.
L’Associació Cultural de Do-

nes proposarà tallers de pintar
samarretes i decorar palome-
tes els dies 5 i 6 de març, men-
tre que les Ames de Casa re-
partiran xocolata després de la
tradicional actuació teatral de
“Las chicas de Oro” de Vina-
lesa el diumenge 11 de març.

Trobada d’Igualtat
Les activitats conclouran amb
una trobada de la Mancomuni-
tat del Carraixet en el municipi
de Foios, el dia 12 de març, amb
tres taules redones en les quals
participaran diferents col·lec-
tius dels nostres municipis per
a parlar sobre la lluita contra la
Violència de Gènere i els avan-
ços en matèria d’igualtat en els
diferents àmbits de la societat.
En els pròxims dies es pu-

blicarà el cartell amb la pro-
gramació detallada de la Set-
mana de la Dona de Vinalesa.

Varietat d’activitats per a
celebrar el Dia de la Dona

Els veïns i veïnes de Vinalesa ja
disposem d’una nova aplicació
mòbil a través de la qual podem
estar informats de tot el que
ocorre al nostre poble. La nova
ferramenta inclou notícies, una
agenda d’esdeveniments, un di-

rectori de telèfons d’interés, una
guia turística i de comerç local i
informació sobre les farmàcies
de guàrdia. També ens permet
obtindre cita prèvia amb l’alcal-
dessa i la resta de membres de
la corporació municipal.
L’aplicació es pot descarre-

gar gratuïtament des de Play
Store per a dispositius Android o
des d’Apple Store per a aparells

amb sistema operatiu iOs (iPho-
nes i iPads). Permet rebre notifi-
cacions al mòbil sense necessi-
tat de tindre-la oberta.

Agenda de l’alcaldessa
D’altra banda, des d’ara es pot
consultar l’agenda municipal de
l’alcaldessa, Alba Cataluña, en
l’espai web municipal, www.vi-
nalesa.es.

Nova aplicació
mòbil per a estar
al dia en Vinalesa

COMUNICACIÓ

S’amplia la plantilla
del departament de
Serveis Socials
El departament de Serveis Socials
de Vinalesa es troben des de fa
molts anys mancomunats amb el
municipi de Bonrepòs i Miram-
bell. Des d’enguany, Alfara del
Patriarca també compartix el de-
partament, cosa que ha fet que la
subvenció que arriba a la Manco-
munitat del Carraixet per a estes
qüestions augmente en prop de
75.000 euros a l’any.
Això permetrà la contractació

d’una persona com a tècnica ad-
ministrativa a temps complet i
d’una advocada a mitja jornada,
que treballaran de manera itine-
rant pels 3 municipis implicats. A
més, la plantilla del departament
de Serveis Socials s’ampliarà en
el nostre poble d’una a dues pro-
fessionals, de manera que es po-
dran agilitzar els tràmits i progra-
mes que es gestionen des de
l’àrea, així com parar una major
atenció a les famílies més neces-
sitades de Vinalesa i oferir una
major protecció social als col·lec-
tius més vulnerables.
D’altra banda, s’ha creat una

Comissió Informativa de Serveis
Socials a la Mancomunitat del
Carraixet per a supervisar i fer
un seguiment de les activitats i
programes que es desenvolupen
en les tres localitats que compar-
tixen el servei. 
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SANITAT

Amb l’arribada del mes de
març, ens esperen les vacances
de falles i les de pasqua. Com
ens queda poc de temps per a
organitzar el que volem fer, ens
hem de posar mans a l’obra al
més aviat possible.
Malgrat que el descans de

pasqua no és tan extens com el
d’estiu, sí que és suficientment
llarg com per a haver de prepa-
rar-lo i no perdre el temps, evi-
tant acabar repetint la mateixa
frase que altres anys ja hem dit
(sobretot si les persones al nos-
tre voltant ja tenen plans): i ara
què faig?
Per això, a continuació us vo-

lem deixar unes quantes idees
per a ajudar-vos a organitzar es-
tes festes:
Si vols fer un viatge enriqui-

dor, l’Institut Valencià de la Jo-
ventut (IVAJ) ha obert el termini
per a reservar els viatges de
Pasqua i proposa conéixer Mar-
roc des del 31 de març fins al 5
d’abril. Els joves que vulguen
apuntar-se hauran de passar
per qualsevol de les oficines de
l’IVAJ, on també podràs pre-
guntar sobre els detalls d’esta
proposta.
Una altra opció prop de casa

és l’activitat Multiaventura en
l’embassament de Benagéber,
una localitat situada a 800 me-
tres per sobre el nivell del mar
i a només 105 km de distància
de València. Les activitats que
es poden realitzar són  diverti-
des, saludables i molt diverses:
piragüisme, escalada, ràpel,
senderisme, tir amb arc, euro-
bungy i quads. Per a més infor-
mació pots consultar la pàgina
web www.ivaj.es.

Si preferixes quedar-te a
casa i fer altres tipus de plans
que et permeten descansar, es-
tudiar, fer esport, anar al ci-
nema... segur que et podrien in-
teressar els Tallers Apunta’t,
impartits als Centres Municipals
de Joventut, situats en els dife-
rents barris de València. Entre la
seua ampla oferta trobaràs ta-
llers de ball urbà, iniciació al
maquillatge professional, ioga,
manipulador d’aliments... i tots
ells són gratuïts! Informa’t a
w w w . j u v e n t u d -
v a l e n c i a . e s / g u i a -
actividades.php o a la Delega-
ció de Joventut de l’Ajuntament
de València. L’adreça de l’ofi-
cina és C/ Campoamor número
91 i el número de telèfon, 96 352
54 78 (extensió 7103).
I si d’entre totes les activitats

que hem proposat no has trobat
cap que t’interesse o t’agradaria
informar-te sobre altres opcions
disponibles, et recomanem que
visites les ofertes d’oci i temps
lliure que prepara la teua locali-
tat, les de l’Ajuntament de Va-
lència i també consultar altres
pàgines web com, per exemple,
http://www.ivaj.gva.es/temps-
lliure, www.juventud-valen-
cia.es.
Recorda que no es tracta de

fer més coses, sinó de fer mi-
llors activitats. El que vol dir
això és realitzar activitats salu-
dables que aporten més valor a
la teua vida.

OCI I TEMPS LLIURE 
EN PASQUA

UNITAT DE PREVENCIÓ 
COMUNITÀRIA DE 

CONDUCTES ADDICTIVES

LLUITA CONTRA
EL CÀNCER

PER ROSA Mª PITARCH,
FARMACÈUTICA

El mes de febrer, té un dia
molt destacat: el 4 de febrer,
Dia Mundial Contra el Càn-
cer. Els experts preveuen
que dins de 8 anys, els casos
de càncer disminuiran. Fins
a esta data, les xifres conti-
nuaran augmentant, en gran
mesura per l’envelliment de
la població. Els plans de pre-
venció podrien evitar fins al
40% dels tumors. Donada la
seua importància, val la pena
repassar el codi europeu
contra el càncer:
· No fumar
·Mantindre un pes saludable
· Fer exercici diàriament 
·Menjar saludablement, con-
sumir cereals integrals, lle-
gums, fruites i verdures. Li-
mitar els aliments
hipercalòrics i begudes en-
sucrades. Evitar la carn pro-
cessada, limitar la carn roja i
també els aliments amb
molta sal
· Evitar l’alcohol
· Evitar una exposició exces-
siva al sol i utilitzar protecció
solar. No usar cabines de ra-
jos UVA
· A la feina, protegir-se de
substàncies cancerígenes
· Per a les dones, alletar els
bebés reduïx el risc que des-
envolupen càncer
·Comprovar no estar exposat
a alts nivells de radiació a
casa
·Assegurar la vacunació dels
xiquets i xiquetes contra
l’hepatitis B i el virus del pa-
pil·loma humà
· Participar en programes de
detecció de càncer colorec-
tal i mamari
Recorda: en la lluita contra

el càncer, la prevenció és
l’arma més eficaç.



Les comissions falleres de Vi-
nalesa ultimen els detalls de la
seua programació i la ciutada-
nia en general es prepara per a
viure uns dies de festa i tradi-
ció. Enguany, la Falla dels Xi-
quets complix 25 anys i ho vol
celebrar amb tots nosaltres. Si
el monument de l’any de fun-
dació va consistir en la repro-
ducció d’una barraca típica va-
lenciana, la falla d’enguany
tindrà el mateix element cen-
tral amb la peculiaritat que es
podrà accedir a l’interior per
tal de veure l’estructura. Com
és tradició en esta comissió,
han sigut els mateixos fallers i
falleres els encarregats de
construir el monument, el qual
es cremarà la nit del 18.
La Falla Marqués de Sotelo

donarà la benvinguda a les fes-
tes el 24 de febrer amb l’exal-
tació de les falleres i fallers ma-
jors. Entre altres activitats, el 4
de març a les 11.30 hores
arrancarà des del casal  una ca-
rrera Sant Silvestre, el dia 10 el
còmic Andreu Soler ens diver-

tirà amb un monòleg i l’11 serà
el torn del concurs de paelles.
L’Ajuntament anima a tot el

veïnat a unir-se a les celebra-
cions organitzades per les nos-
tres falles, així com a assistir a
l’acte d’entrega dels bande-
rins, el 16 de març, a les portes
del Consistori.
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FESTES

Els dies 20 i 21 de gener se cele-
brà a Vinalesa la Festa de Sant Ho-
norat, amb el trasllat, la missa i la
processó en honor al patró, a més
del repartiment de les calderes
entre tota la població. 
La Festa del Sant Antoni, mal-

grat que té lloc cada 17 de gener,
a Vinalesa es realitzà els dies 10 i
11 de febrer. A més dels actes re-
ligiosos hi tingué lloc la beneïda
dels animals, la rifa de Sant Antoni
i les calderes organitzades per la
Parròquia de la localitat.

Compte enrere per a
gaudir de les Falles

Festes de gener:
devoció i tradició

La Falla dels Xiquets complix 25 anys.

Festers i festeres de Sant Honorat 2018. Beneïda a càrrec dels festers de Sant Antoni.

Presentació de la Falla Marqués de Sotelo.

Divendres 2 de març. Con-
tacontes infantil amb l’espec-
tacle “Xiquets i xiquetes del
món”. A les 17.30 hores a la
Biblioteca Municipal.

Del 3 al 12 de març. Activi-
tats per a celebrar la Setmana
de la Dona.

Dijous 8 de març. Vaga In-
ternacional Feminista.

Dissabte 10 de març. Jor-
nada de portes obertes a l’es-
cola infantil municipal Ninos,
a partir de les 10.30 hores.

22, 23 i 24 de març. Servei
d’ecoparc mòbil al carrer
dels Jocs.

Divendres 23 de març. Reu-
nió del Club de Lectura amb
l’anàlisi de l’obra “La isla de
la Pasión” de Laura Restrepo.

ESCOLA DE PASQUA. Del 3
al 6 d’abril al col·legi públic,
per a xiquets i xiquetes de 3 a
12 anys. Inscripcions a les ofi-
cines municipals entre el 12 i
el 26 de març.

AGENDA
D’ACTIVITATS
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ESPORTS Esports Vinalesa

Les persones usuàries del gim-
nàs municipal disposen de nou
equipament per al desenvolu-
pament de l’activitat física. L’A-
juntament ha adquirit una nova
cinta per a córrer, així com ma-
nuelles i sacs de diferents pe-
satges, corretges, barres, esto-
retes i altres elements per a la
pràctica esportiva en el gimnàs.

La pràctica d’esports té uns bene-
ficis innegables i a Vinalesa s’han
fet grans esforços per tal de pro-
moure la seua pràctica entre els
veïns i veïnes del poble. Trobar
l’activitat que més s’adapte als
nostres gustos i característiques
és fonamental per a disfrutar de
l’esport i al nostre municipi po-
dem estar ben orgullosos de dis-
posar d’una ampla oferta que va
més enllà de les disciplines tradi-
cionals. Hi trobem un bon exem-
ple a l’escola municipal de Pati-
natge Artístic.
Es va fundar l’any 2012 i, anys

després i per petició popular, es

va crear el club. Actualment hi for-
men part 63 persones dividides
en diferents nivells, des del cons-
tituït per xiquets i xiquetes que
mai no s’han posat uns patins, fins
a aquells practicants que ja com-
petixen en l’àmbit provincial. Hi
ha també un grup d’adults con-
format per 14 persones, de les
quals algunes ja havien practicat
esta activitat quan eren més joves
però d’altres no en tenien cap ex-
periència prèvia.
Pablo ha sigut el professor res-

ponsable de les classes de pati-
natge des que es va inaugurar
l’escola i, amb la fundació del

club, també va assumir el paper
de president. Fa 22 anys que prac-
tica este esport, del qual assen-
yala alguns dels seus beneficis.
“Amb el patinatge s’exercita molt
l’elasticitat i la força, però també
ajuda a desenvolupar la ment, ja
que implica un important treball
creatiu”, explica el jove. “Es tre-
ballen, per tant, aspectes espor-
tius i psicològics al mateix temps”,
resumix. Afegix que el fet que els
practicants es dividisquen en ni-
vells “aporta l’element de la su-
peració personal”.
Entre les activitats que realitza

el club es troben els anomenats
passos de nivell per a determinar
la competència dels practicants,
la participació en els trofeus esta-
cionals, la implicació en la com-
petició infantil “Liga Amistad”
amb altres associacions de la zona
i l’organització d’una exhibició de
patinatge a l’estiu. A més, ja ha es-
tat al càrrec tres vegades de pre-
parar les activitats d’entreteni-
ment durant la Patinada Popular
de València, a través de les quals
es donen a conéixer les diferents
modalitats que es poden practi-
car amb complet esport.

Exercita el cos i la ment amb l’escola 
municipal de Patinatge Artístic

Un grup de patinadores i patinadors de Vinalesa finalitzen una coreografia sobre “La Bella i la Bèstia”.

Es dota de nou
equipament el
gimnàs municipal

Una usuària del gimnàs municipal sobre la nova cinta de còrrer adquirida recentment.



L’equip de Vinalesa, format per
Puchol II i Nacho, es troba mate-
màticament classificat per a dis-
putar les semifinals de la Lliga
Professional d’Escala i Corda, la
competició professional per
equips més important del calen-
dari anual de la pilota valenciana.
La formació que ens representa
va guanyar les 3 primeres parti-
des de la fase regular, encapça-
lant la classificació general. En la
quarta partida, celebrada el pas-
sat diumenge a Vilamarxant con-
tra Pere Roc, Jesús i Carlos, de l’A-
juntament de Benidorm, l’equip
de Vinalesa no va poder imposar-
se davant els seus oponents, que
guanyaren 60 per 40.
Nacho va ser baixa per al duel

de Vilamarxant per una lesió a la
mà, i no està clara la seua partici-
pació en la pròxima partida, el
dissabte 24 de febrer al trinquet
de Pelayo, contra Genovés II, Fèlix
i Monrabal. D’altra banda, a data
del tancament d’esta edició de
l’Es Fa Saber, també hi havia dub-
tes sobre la presència del vina-
lesí Xavier Puchol en la pròxima
partida, donat que a l’encontre
del passat diumenge va patir mo-

lèsties en la mà dreta. El seu
equip tècnic està estudiant la pos-
sibilitat que Puchol no jugue a Pe-
layo, donat que no és una partida
decisiva, perquè es recupere to-
talment per tal d’afrontar amb ma-
jors garanties la semifinal del tor-
neig. Les partides d’esta fase
tindran lloc els dies 4 i 11 de
març, mentre que la gran final es
disputarà el 18 de març, una jor-
nada en la qual de segur hi haurà
un gran ambient.

ESPORTS
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Vinalesa es classifica per a les
semifinals de la Lliga Bankia

Espeleologia. L’Associació
Espanyola d’Espeleologia, de
la que forma part el Club Es-
portiu Tracalet de Vinalesa, va
realitzar el passat 10 de febrer
l’assemblea general ordinària
de l’entitat en l’Espai Jove de
Vinalesa.

Colombaires. El Trofeu Co-
marcal de Columbicultura de
Vinalesa ha permés la classi-
ficació de 15 coloms que han
passat a la següent ronda i
disputaran el campionat in-
tercomarcal d’Albuixech.

Ornitologia. Durant el mes
de gener ha tingut lloc l’en-
trega de trofeus del Campio-
nat Social de l’Associació Or-
nitològica de Vinalesa.

EN CLAU
DE BREU

Puchol al rest. /Foto del Club Pilotari de Vinalesa

Lliurament de premis del trofeu d’ornitologia.

Alejandro, Vicent i Jorge, amb la copa de subcampions junt amb el president del Club Pilotari.

Subcampions
de la Copa
Generalitat
L’equip juvenil de l’escola de pi-
lota de Vinalesa, format per Ale-
jandro, Vicent i Jorge, ha quedat
subcampió de la Copa Generali-
tat en la modalitat de frontó. La fi-
nal, disputada a la canxa d’Al-
mussafes el passat 11 de febrer,
va tindre lloc contra l’equip de
Montserrat, que finalment es va
imposar per un ajustadíssim 37 a
41 punts davant els de Vinalesa.
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cartes a l’Es fa
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o en mà.

TELÈFONS D’INTERÉS

CONTRAPORTADA
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DADES
METEOROLÒGIQUES

DE GENER

LA BIBLIOTECA RECOMANA
“La bèstia del cor” 
de Herta Müller

“El jardín colgante” 
de Javier Calvo

Ambientada a Romania en el
moment més àlgid de la dic-
tadura, La bèstia del cor ens
endinsa en l’experiència d’un
grup de joves que abando-
nen els pobres dominis on vi-
uen i opten per l’exili, a la re-
cerca d’un futur millor. Però
les seues esperances són de-
vastades per l’evidència que
en aquest nou escenari tam-
poc és possible fugir de la
mirada omnipresent de la
dictadura. Per a molts, l’única
eixida serà el suïcidi, davant
d’un estat totalitari que do-
mina totes les esferes.

Había una vez un país lla-
mado España que permane-
cía dormido sin advertir que
los servicios secretos trata-
ban de rediseñar el sistema
institucional a la nueva era de
libertad. Así es como Arísti-
des Lao, un agente con una
mente matemática prodigiosa
y problemas de sociabilidad,
es designado para luchar
contra la organización terro-
rista de extrema izquierda
TOD. Lao cuenta con el
agente Melitón Muria, un fiel
escudero con unos principios
muy peculiares.

Enguany, com l’any passat, infor-
mem del balanç de sinistralitat
per accidents de trànsit segons
les dades facilitades per la DGT
respecte a l’any 2017. S’ha enre-
gistrat novament un augment,
malgrat que cada vegada es fan
més esforços per reduir els acci-
dents i les víctimes. Des de 1998
no hi havia dos anys seguits
d’augment de la mortalitat.
El nombre provisional de

morts a les carreteres és de
1.200, 40 més que l’any passat;
el de ferits hospitalitzats, 4.837.
Les principals causes dels acci-
dents varen ser les següents:
· Conducció distreta: 32%
· Conducció inadequada: 26%
· Alcohol i altres drogues: 23%
·Cansament o somnolència: 12%
En la Comunitat Valenciana la

quantitat de víctimes mortals ha
disminuït en 17 respecte a l’any
anterior.
Fent l’exercici de dividir la xi-

fra de morts entre els dies de
l’any ens podem fer una idea
dels drames personals i familiars
que es produïxen diàriament i
ens obliga a fer un esforç per ser
molt més prudents i considerats
quan conduïm.

LA POLICIA LOCAL
INFORMA

Temperatura mitjana: 12,1 ºC 
Temperatura mínima: 2,6 ºC
Temperatura màxima: 25,8 ºC

Velocitat mitjana del vent: 5,1 km/h
Ràfega màxima: 48,3 km/h
Precipitació total: 45,2 mm


