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Benvolguts veïns i veïnes de Palma: 
Atenent a les vostres peticions pel que fa a 
necessitat d’informació de tot allò que està 
canviant a Palma i, sobretot per a aquells 
que no soleu utilitzar les noves tecnolo-
gies, hem dissenyat aquest primer Butlletí 
d’Informació Municipal. Tots els regidors 
de l’Equip de Govern volem que totes les 
persones del poble estiguen ben informades 
de tot el que es fa des de l’Ajuntament i que 
afecta al nostre poble i, alhora complir amb 
el nostre compromís que varem adquirir en 
la campanya electoral.
Estem treballant des del mes de juny de 
2015 per tots vosaltres sense distinció, i 
amb la voluntat ferma per fer de Palma un 
poble millor per a tots. Volem que els Pal-
missons i Palmissones tinguem tot el neces-
sari per a viure, i que el nostre poble tinga 
les infraestructures, instal•lacions i serveis 
que es mereix. 
També, com hem dit sempre, estem oberts a les vostres 
crítiques constructives i suggeriments i, per suposat, a les 
vostres iniciatives per tal d’ajudar-nos a portar endavant 
aquesta tasca. Entre tots farem de Palma un millor poble. 
Volem ser transparents en la nostra gestió. Per això, 
posem en marxa aquest nou mitjà de comunicació, què 
encara que més clàssic, és més accessible a totes les per-
sones. Amb les noves tecnologies i amb la immediatesa 
d’Internet, portem temps informant de moltes de les 
activitats que hem desenvolupat en aquestos primers sis 
mesos de govern. Ara, d’una forma més reposada, volem 
fer-vos arribar aquesta informació. 
Amb aquesta nova eina de difusió pretenem que tingueu 
una major i millor coneixença dels assumptes municipals 
però, per altra banda, no tingueu cap dubte en acudir 
personalment a demanar quanta informació considereu 
necessària al vostre Ajuntament, i així, mantenir un con-
tacte òptim i àgil per fer del nostre poble un millor lloc 
on tots puguem viure feliços.
Avui, hi ha molts més mitjans de comunicació, sobretot 
les xarxes socials que s’han difós arreu del món i que cada 
dia arriben a més grups d’edats, tot i què els més joves són 
encara els que més les utilitzen. Internet s’ha convertit 
en el primer i més important mitjà per a comunicar-se 
les persones i per a transmetre notícies. Però, no obstant 
això, creguem que es positiu que un BIM (Butlletí Infor-
matiu Municipal) arribarà a totes les persones del poble 
que, no tenen accés a les noves tecnologies. 

Esperem que aquest BIM siga del vostre gust,
Salutacions,

La Corporació Municipal

InfoPalma
Edita: Ajuntament de Palma de Gandia

Maquetació i disseny: másquediez comunicación
Impressió:  Gràfiques la  murtera
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L’ AJUNTAMENT S’ADHEREIX AL PACTSAFOR 
PER GESTIONAR LA SEUA BORSA DE TREBALL

PALMA ENTRE ELS AJUNTAMENTS 
QUE PAGUEN MÉS PROMPTE

L’Ajuntament de Palma s,ha s’ adherit a 
l’acord que en seu dia varen arribar tots els 
partits polítics, sense excepció, amb tots 
els Ajuntaments de La Safor. 

Aquests pacte, anomenat PACTSAFOR, 
és el que servirà de model per a gestionar 
les noves incorporacions que l’Ajuntament 
ha posat i vol posar en marxa. 

El conveni, al qual s’ha adherit Palma,  fa 
una baremació atenent a criteris objectius, 
com ara la situació econòmica (si s’està 
rebent algun  tipus de prestació o sub-
sidi), el nombre de fills al càrrec, el nom-
bre de parats a la unitat familiar, el grau 
de minusvalidesa  (si es el cas), si es tracta 
d’un parat de llarga durada... així com 
també la valoració personal. 

D’aquesta manera, qualsevol persona del 

poble que no estiga treballant i que estiga 
correctament de alta al SERVEF, tindrà 
l’oportunitat de treballar pel poble.

Les noves incorporacions que ja s’han 
tramitat s’encarregaran de donar servei 
al Poliesportiu Municipal (Conserge), en 
la seguretat local  (Vigilant Nocturn) i 
posteriorment també en el manteniment, 
millora i neteja del poble. 

Des de l’Ajuntament s’informa, igual-
ment, que en els poc més de sis mesos 
que du gestionant la nova corporació, han 
entrat a treballar més de deu persones de 
la població. 

D’aquesta manera l’Ajuntament intenta, 
en la mesura de les seues possibilitats, faci-
litar l’accés al mercat laboral dels aturats de 
la població.

L’ Ajuntament de Palma ha posat en marxa un nou 
sistema de comunicació que interconnectarà tots els 
locals municipals: Ajuntament, Casa de la Cultura, 
Biblioteca, Poliesportiu, etc.) 

Aquest nou sistema permetrà que el consistori puga 
prescindir de nombroses línies de telefonia mòbil. Això 
és així perquè a partir d’ara tant internet, com tots els 
telèfons i el fax utilitzaran la nova xarxa, la qual, està 
gestionada per una centraleta digital pròpia.

Aquesta nova forma de comunicació, a banda de 
resultar més econòmica i eficient, també farà que els 
ciutadans puguen tenir accés a les diferents seccions de 
l’Ajuntament en un mateix número de telèfon. Aquest 
els oferirà diferents opcions a les que s’accedirà mar-
cant el número que s’indique.

Aparéixer en una llista pot tindre conno-
tacions molt negatives o, com és el cas que 
ens ocupa, molt positives. L’ Ajuntament 
de Palma és el quart de La Safor en pagar 
més ràpidament els seus proveïdors. 

Segons els resultats del PMP (Peride 
Mitjà de Pagament) els proveïdors de 
l’Ajutament de Palma tarden en cobrar les 
seues factures menys d’una setmana.

Segons la nova llei de pagament a proveï-

dors l’Ajuntament està obligat a pagar les 
seues factures en un periòde no superior 
a trenta dies. No obstant això, eixe periòde 
és major donat que se’ls dona 30 dies més 
a les administracions per presentar al·lega-
cions.

D’aquesta manera Palma es situa en la 
quarta posició del ranking comarcal supe-
rada, només per Lloc Nou de Sant Jeroni, 
Piles i Ador.

UN NOU SISTEMA 
FARÀ POSSIBLE 
L’ESTALVI EN  
TELEFONIA MÒBIL
Tots els telèfons municipals estaran connectats.

Amb aquesta mesura es tindrà un millor servei i més barat.Segons les estadístiques l’Ajuntament de Palma tarda en pagar  les seues factures 6,22 dies

Oferta de 
treball
públic Comproveu que

esteu ben inscrits

¡¡Nota

    impo
rtant!!
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Els carrers Colombaires. 9 d’Octubre i La Safor 
presentaven nombrosos desperfectes en el seu 
asfaltat. El ferm estava en mal estat i les voreres 
presentaven nombrosos desperfectes ocasionats, 
sobre tot, pel pas del temps.

Les obres que començaren el mes de desembre 
i que duraren fins gener, eren necessàries des de 
feia temps i s’han pogut dur a terme gràcies a una 
subvencion de la Diputació de València. 

Els responsables de l’Ajuntament demanen dis-
culpes per les molèsties que s’hagen pogut oca-
sionar als veïns d’aquestes vies però consideren 
que els treballs milloraràn la qualitat de vida tant 
dels residents dels carrers com de tot el poble en 
general.

Una de les actuacions més visibles que s’han dut a 
terme els darrers mesos és la protecció, mitjançant 
una sèrie de tanques, del Parc 25 d’abril.  Aquest 
parc és un lloc habitual per a xiquets i famílies de 
tot el poble que per la seua ubicació passa al costat 
d’un carrer transitat. Aquesta situació era un risc 
evident pels més menuts que no tenien cap barrera 
que els imipedís el pas a la via.

Amb aquesta tanca eixe problema està sol·lucio-
nat, a més a més d’evitar que els gossos defequen 
sobre la gespa. Aquesta actitut és perillosa. No 
només per les molèsties obvies que pot ocasio-
nar als xiquets i pares que visiten el parc,  sinó 
pels perills que pot suposar per la salut del veïns 
de Palma. El millor seria, en tot cas, que els amos 
prengueren consciència d’arreplegar els excre-
ments.

L’alcaldessa de Palma, Mari Trini Miñana i l’al-
calde d’Ador, Joan Faus, van sol·licitar davant el 
responsable de carreteres de la Diputació, Pablo 
Seguí, l’inici dels tràmits necessaris per a la cons-
trucció d’una via de circumval·lació que traga fora 
dels dos pobles la carretera que va a Villalonga.

La carretera, actualment, es un focus important 
de contaminació ambiental i acústica, un pro-
blema pel trànsit de vehicles i un perill per als 
peatons.

Es tracta d’un projecte a llarg termini. Les obres 
de la carretera ni seràn senzilles ni seran bara-
tes.A més a més, la seua planificació serà costosa 
perquè, entre altres entrebancs, estàn els de la 
propia orografia. La carretera haurà de travessar 
diversos barrancs amb les complicacions que això 
comporta.

De fet, i abans de tot, caldrà fer un estudi d’im-
pacte ambiental abans de decidir el traçat defini-
tiu de la carretera.

ASFALTATS TRES 
CARRERS AMB UNA 
SUBVENCIÓ DE LA 
DIPUTACIÓ

PROTECCIÓ PELS 
XIQUETS AL PARC

PALMA I ADOR DEMANEN LA 
VIA DE RONDA A DIPUTACIÓ

UN PARQUING PER 100 COTXES 
I ALTRES USOS ESPECIALS

Els dos ajuntaments s’uneixen per reclamar a Diputació l’inici dels tràmits per dur-la a terme.
Es tracta d’un projecte a llarg termini donat, sobre tot, per les dificultats del terreny.

Primera proposta per la ronda al terme de Palma.

Ells no poden arreplegar els excrements. Els seus amos sí.

El nou parquing municipal està ubicat prop del cementeri i degudament senyalitzat.

Coincidint amb la festivitat de Tots Sants es 
va posar en marxa el nou parquing municipal 
de Palma. Es tracta d’una instal·lació capaç 
d’acollir 100 vehicles i que ocupa una exten-
sió de 1.000 metres quadrats. Els terrenys han 
sigut cedits per un particular al qual l’Ajunta-

ment vol agraïr públicament el gest.
A més de sol·lucionar els recurrents proble-

mes d’aparcament en certes dates, aquest espai 
s’emprarà per a altres usos com ara la disparà 
dels castells i les mascletades, la qual cosa 
millorarà la seguretat.
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Els darrers mesos l’Ajuntament a dut a terme una important sèrie de 
millores en infraestructures municipals adreçades a millorar l’eficàcia 
energètica de les instal·lacions municipals. L’ objectiu és aconseguir el 
màxim rendiment energètic al menor cost possible i, al mateix temps, evi-
tar en tot allò que està al nostre abast, la contaminació ambiental.

En primer terme s’ha contractat una empresa perquè gestione les calde-
res municipals, la de les escoles i la del poliesportiu. Aquesta empresa ha 
iniciat una sèrie de millores encaminades a aquesta millora de consum 
que no suposarà cap pèrdua de potència calòrica a les instal·lacions afec-
tades.

D’altra banda l’Ajuntament ha canviat els llums dels edificis municipals 
per altres tipus LED de baix consum, alhora que s’ha donat de baixa el 
contracte de llum del piso de la secretaria de l’Ajuntament vell que estava 
pendent de canviar-se des de la construcció del nou. També ha canviat els 
llums del Camp de Futbol. 

Finalment també s’han instal·lat plaques solars al sostre dels vestidors de 
la piscina. Aquestes plaques solars abastiràn d’aigua calenta les instal·la-
cions, la qual cosa rebaixarà considerablement la factura del gasoil que es 
pagava fins ara.

També s’ha contractat una empresa que gestione el manteniment de la 
gespa artificial de les diferents instal·lacions municipals: piscina, pàdel i 
camp de futbol. Des del consistori es preveu que aquestes inversions supo-
sen un important estalvi anual en la facura energètica.

A LA RECERCA DE 
L’EFICÀCIA 
ENERGÈTICA

Nous llums al camp de futbol.

Les noves plaques solars del poliesportiu ja estàn en funcionament.

La nova caldera del  poliesportiu.
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CONSTRUINT UN NOU POBLE
Palma s’ha posat guapa. Des de l’Ajuntament s’ha volgut donar una altra imatge al muni-

cipi. Una imatge més propera i amable. S’ha triat una línia rústica a base de ferro i fusta que 
concorda amb l’ambient que es respira als carrers més antics del nostre poble.

En principi s’han instalat quatre elements urbans necessaris: papereres, maceters, bancs i 
pilons.

L’utilitat dels bancs i de les paperes és obvia i la seua necessitat, al poble, era palesa. El 
pilons compleixen una funció més pragmàtica. S’han instal·lat a carrers on els veïns havien 
manifestat el seu malestar pels vehicles aparcats a la porta de casa o damunt de les voreres. 
Els pilons evitaràn aquestes situacions. 

Amb els maceters el que s’ha pretés és millorar la imatge del centre històric del poble per 
fer-la més amable i propera. 

Per altra banda també s’han abordat altres millores. Entre elles està el canvi de les senyals 
del poble o la barana del centre mèdic.

A més a més, s’ha fet una important inversió en l’adequació, millora i modernització de 
l’equipament tècnic i maquinària de la brigada de manteniment, la qual, a partir d’ara, comp-
tarà amb millors recursos per atendre les necessitats del poble.

Altres actuacions
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L’ AJUNTAMENT INICIA ELS TRÀMITS PER 
DESMANTELAR LA GRUA DEL CARRER

L’arribada de la crisi i la fallida del 
sector immobiliari ha provocat en 
molts pobles i ciutats de l’estat l’aban-
donament de grues ploma a obres 
que han quedat paralitzades. Els 
constructors, per tal d’estalviar-se els 
costos del desmantelament han pre-
ferit deixar-se aquestes grues al lloc 
on estaven plantades abans que reti-
rar-les.

A Palma passa això en un cas molt 
concret. La grua situada en entre les 
finques de l’encreuament de l’Avin-
guda Sant Cristofol i el Carrer Safor.

Llevat de ser un element antiestè-
tic i innecessari és, a més a més, un 
objecte perillós per la seguretat dels 
veïns que viuen més prop i per aquells 
que, en general, hagen de passar sota 
la grua.

Per això s’han iniciat els tràmits per 
obligar a desmantelar-la. El pimer 
que ha de fer l’Ajuntament és declarar 
la caducitat de la llicència que es va 
concedir, al seu moment, per dur a 
terme l’edificació. La base per aquesta 
retirada és que ha transcorregut el 
termini en el qual havien d’execu-
tar-se les obres. Una vegada fet açò, la 
llicència quedaria sense efècte i ja es 

podria notificar al promotor de l’obra 
l’ordre de retirada, no només de la 
grua, sinó de la resta d’elements de la 
construcció.

En aquest moment estem pendents 
que es formulen possibles al·lega-
cions i si no es formulen es procedirà 
a ordenar la retirada. Si el promotor 
no accedeix a fer-ho, l’Ajuntament 
podrà fer-se’n càrrec de la retirada 
repercutint la despesa en el propie-
tari. D’aquesta manera, llevar la grua 
no suposarà cap despesa.

CANVI EN EL 
SENTIT DE LA 
CIRCULACIÓ

S’ha canviat el sentit de la marxa 
dels cotxes en els carrers Colombai-
res i Safor quedant de la manera que 
s’explica al mapa adjunt.

Al mateix temps s’ha canviat el 
periòde d’estacionament a cada cos-
tat dels carrers. Si abans es canviava 
cada quinze dies ara es canviarà cada 
mes.

Aquesta decisió entra dins la polí-
tica de l’Ajuntament d’intentar millo-
rar la qualitat de vida dels veïns de 
Palma.
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CONVENI ADOR-PALMA PER A 
L’ÚS DE LA PISCINA COBERTA

El conveni el signaren els alcaldes i els regidors d’esports d’ambdos municipis.

Aquest conveni permetrà als ciutadans de Palma accedir en les 
mateixes condicions que els d’Ador a la piscina coberta. Ador 
ha signat també aquest conveni amb l’Ajuntament del Real de 
Gandia.

Va ser un dels primers acords 
signats pel nou govern municipal. 
Amb aquest conveni els ciutadans 
de Palma podràn accedir a les ins-
tal·lacions d’Ador al mateix preu 
que els veïns d’aquest poble.

El conveni es va signar a la 
mateixa piscina coberta d’Ador 
i va ser el resultat del magnífic 
ambient de col·laboració entre les 
dues corporacions municipals.

De fet, d’aquest acord va sorgir 
un de més ampli al qual es farà 
referència a la plana següent i que 

ha permés l’ús compartit de totes 
les instal·lacions esportives dels 
dos pobles.

Aquest mateix conveni, o un 
de molt semblant, va ser signat 
posteriorment entre l’Ajuntament 
d’Ador i el del Real de Gandia.

D’aquesta manera els tres 
governs municipals demostren la 
seua voluntat d’estalvi i optimitza-
ció de recursos sense que aquest 
estalvi supose retallades en la resta 
de prestacions que s’ofereix des de 
l’Ajuntament.

SUBVENCIÓ DE 61.000 € DE LA DIPUTACIÓ PER
REPARAR LA PISCINA I FER NOUS VESTIDORS

La piscina perd aigua. I a més 
ho fa d’una manera perfectament 
quantificable en diners. Vora 
3.000 € a l’any ens costa de més 
respecte a quan no tenia cap fuga.

Per això l’Ajuntament ha deci-
dir reparar-la amb els diners de la 
subvenció que ha otorgat Diputa-
ció. 

Però el problema no està només 
a les pèrdues d’aigua. La piscina 
municipal té trenta anys i la nor-
mativa sobre profundats ha variat. 
Per això les obres seràn més com-
plexes.

D’altra banda, amb eixos diners, 
també s’afrontarà una altra neces-
sitat del poliesportiu: la rehabilita-
ció i acondicionament dels nous 
vestuaris. 

L’alcaldessa de Palma de Gan-
dia li va explicar al president de 
la diputació Jorge Rodríguez cóm 
anava a repartir els 61.000 € que 
s’han otorgat des de l’organisme 
provincial en una reunió que 
va tindre lloc a l’Ajuntament del 
poble. 

En aquesta reunió també va par-
ticipar Diana Morant, diputada de 
mancomunitats i comarcalització. 
Rodríguez va indicar la voluntat 
clara de fer servir la Diputació per 
ajudar els pobles més menuts.

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez i la diputada de comarcalització, Diana Morant, visitaren Palma per conéixer el destí de les ajudes.

Amb aquesta intervenció la piscina complirà amb les normatives actuals i deixarà de provocar despeses evitables.
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L’Ajuntament de Palma ha 
aprovat una sèrie de canvis en la 
política d’ús de les instal·lacions 
esportives municipals així com en 
la d’abonaments per l’ús d’aques-
tes instal·lacions. 

El primer canvi que cal ressenyar 
és el fet que a partir d’ara els abo-
naments podràn usar-se, indistin-
tament, tant a les instal·lacions del 
poliesportiu de Palma com a les 
d’Ador. El mateix passa amb els 
ciutadans d’Ador que podràn gau-
dir de les instal·lacions de Palma 
amb el seu abonament.

Abonaments amb reducció

D’altra banda s’ha aprovat apli-
car una sèrie de reduccions en el 
preu de l’abonament a determi-
nats sectors de la població més 
sensibles. 

D’aquesta manera els menors de 
16 anys, els jubilats i pensionistes, 
les persones amb algun grau de 
minusvalidesa, els parats de llarga 
duració (més d’un any) i les famí-

lies nombroses o monoparentals, 
tindràn dret a una reducció varia-
ble en el preu dels abonaments.

Aquestes reduccions no són acu-
mulables, com tampoc s’aplicaràn 

si els beneficiaris s’acullen a l’abo-
nament familiar donat que aquest 
ja comporta una reducció.

També s’ha decidit traure una 
sèrie d’abonaments que permeten 

l’ús de les instal·lacions per sepa-
rat. 

Així, hi ha un abonament que 
inclou les piscines d’estiu de Palma 
Ador i un abonament separat per 
a l’ús de les pistes de pàdel, frontó 
i tennis dels dos pobles.

Aquests nous abonaments no 
lleven que continue emetent-se 
l’abonament global el qual, a pesar 
d’incloure més instal·lacions, 
matindrà el seu preu. 

Amb aquestes mesures encara-
des a abaratir preus i flexibilitzar 
les condicions, l’Ajuntament pre-
tén posar a l’abast de tots els ciuta-
dans les instal·lacions municipals. 

Des de l’Ajuntament es vol inci-
dir en que “en virtut de la igualtat 
entre tots els ciutadans i ciutadanes 
i, per tal d’evitar agravis compara-
tius qualsevol persona física sense 
distinció (incloent-hi qualsevol 
autoritat, polític, funcionari...) 
està obligat a complir en les quotes 
establertes per l’Ajuntament”

NOVA POLÍTICA D’ABONAMENTS I ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS
L’Ajuntament vol posar a l’abast de tots els ciutadans les instal·lacions esportives fent els abonaments més flexibles alhora que amplia l’oferta d’instal·lacions.

Amb el conveni amb Ador els dos pobles guanyem en oferta poliesportiva

Abonament reduït per:

*Menors de 16 anys

*Jubilats i pensionistes

*Minusvàlids

*Parats de llarga duració

*Famílies nombroses

*Famílies monoparentals
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S.P.A.M.A RECOLLIRÀ ELS 
ANIMALS SOLTS A PALMA

L’ Ajuntament de Palma i la Societat Protectora 
d’Animals i Medi Ambient (S.P.A.M.A) han fir-
mat un conveni de col·laboració pel qual aquesta 
societat passarà a fer-se càrrec dels animals solts 
i/o abandonats del poble. L’ acord estableix una 
sèrie de pagaments per cada animal recollit.

El pes demogràfic de la gent major de 
65 anys cada vegada és major. Tot i que la 
majoria de persones d’aquest col·lectiu sol 
dur una vida activa, és ben cert que hi ha 
casos en els quals els individus reclamen 
una sèrie d’atencions socials, sanitàries o 
físiques.

Per eixe motiu des de l’Ajuntament s’ha 
impulsat una sèrie d’activitat encarades 
a  solucionar aquest problema. Així, al 
Centre Social estàn duent-se a terme tres 
tallers específics destinats a millorar la 
psicomotricitat, la capacitat cognitiva i les 
articulacions. Són els tallers de psicomo-
tricitat fina, psicomotricitat grossa, entre-
nament cognitiu, fisioteràpia i creativitat.

D’altra banda també s’està duent a 
terme un taller de “Yoguilates”: una terà-

pia novedosa encaminada a millorar els 
dolors articulars,  determinats problemes 
físics i psíquics, així com l’estrés, l’ansietat 
o l’insomni.

Aquesta tècnica afronta aquestos trac-
taments des de dos vessants diferents. La 
primera són una sèrie d’exercicis físics i 
de relaxació. La segona mitjançant tècni-
ques de relaxació, meditació, concentra-
ció i visutalització.

La intenció és anar ampliant aquesta 
oferta. La gent major, sens dubte, és una 
prioritat per l’Ajuntament, qui considera 
fonamental facilitar els mitjans i els ser-
veis necessaris per a que mantinguen, 
en la mesura del que siga possible, uns 
mínims estàndards en qualitat de vida. 

PROGRAMES DE SALUT 
PER LA GENT MÉS MAJOR

Des de l’Ajuntament de Palma sempre s’ha volgut solu-
cionar el problema dels animals solts i/o abandonats des 
del respecte a la vida i a la integritat física dels animals. 
Per això no s’ha volgut signar cap acord amb “la perrera” 
donat que ací, al cap d’un termini, els animals són sacri-
ficats.

El conveni amb S.P.A.M.A garanteix esta voluntat i, a 
més a més, els treballs per recol·locar les mascotes en altres 
cases. 

En el document és contemplen tota una sèrie de condi-
cions i tarifes per a la recollida d’aquestos animals els quals  
S.P.A.M.A es compromet a cuidar mentre estiguen al seu 
alberg. Aquestes tarifes varien segons el tamany, el pes o la 
distància a la qual estiga l’animal.

L’ Alberg de l’Associació està declarat Nucli Zoològic la 
qual cosa és una garantia afegida per als animals. A més a 
més, com no podia ser d’altra manera, compta amb tots els 
permisos i llicències de la Conselleria de medi ambient.

Amb aquest conveni l’ Ajuntament vol acabar amb 
el problema dels animals solts i/o abandonats al poble 
mirant per tots els afectats. Per un costat els veïns als quals 
aquestes mascotes puguen causar molèsties, per altre als 
propis animals, els quals no tenen cap culpa d’haver sigut 
abandonats. 

L’Ajuntament vol resoldre el problema dels animals abandonats protegint, en tot moment, la seua vida.
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NOVES PLAQUES PER EVITAR 
MOLÈSTIES DE CAMIONS

EL NOU PLA DE CREMES UNIFICA EL TERME I 
DISPOSA VARIES FRANGES DE SEGURETAT

Els camions i furgonetes amb remolcs fri-
gorífics tindran prohibit estacionar o aparcar 
al casc urbà de Pâlma deixant-se el motor en 
marxa.

Aquesta és una pràctica habitual entre els 
transportistes d’aquest tipus de vehícles per-
què suposa un estalvi d’energia i una millor 
conservació del producte.

Per això, des de l’Ajuntament, s’ha volgut 
posar un poc d’ordre en aquestos casos. S’en-
tén que obligar a aturar el motor en qualsevol 
circumstància pot ser contraproduent tant 
pels transportistes com pel medi ambient, 
però considerem que hi ha hores en que les 
molèsties d’aquesta pràctica són més grans 

que els avantatges que proporciona.
Per això s’han col·locat plaques a tot el poble 

advertint que està prohibit deixar els motors 
en marxa des de les deu de la nit fins les huit 
del matí.

La mesura pretén conciliar la qualitat de 
vida dels veïns del poble amb les necessitats 
laborals del treballadors del transport que 
usen aquest tipus de vehícles.

Els responsables de la decisió pensen que 
el marge que s’ha donat als camions no ha 
de suposar cap entrebanc ni molèstia donat 
que la prohibició només afècta a una franja 
horària en la qual no és habitual que es realit-
zen treballs d’aquest tipus.

ZONES DEL PLA LOCAL DE CREMES
Menys de 30 m del sòl forestal - Zona de màxim risc

Menys de 20 m del sòl de rius o barrancs - Zona de màxim risc

Més de 30 m del sòl forestal i més de 20 m de sól de riuis o barrancs

HORARI DE CREMES

De dilluns a dissabre de 
06:30 a 12:00h

La regidoria d’agricultura de l’Ajun-
tament de Palma informa que el passat 
30 de setembre es va aprovar al plenari 
municipal la proposta per al nou pla de 
cremes de Palma.

Aquesta proposta es va enviar a la 
Diputació de València per la seua apro-
vació definitiva.

El pla antic, dividia el terme en tres 
zones. El nou pla proposa convertir 
aquestes tres zones en una zona única 
que englobe tot el terme municipal. 
Existiran, a més, dues franges de segu-
retat, una de 30 metres junt les zones 
forestals i una altra de 20 metres a la 
vora de rius i barrancs.

Els dies de crema aniràn de dilluns 
a dissabte des de les primeres 

hores del matí fins les 12 
del migdia.
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L’ AULA DE CULTURA:
UN ESPAI PER A TOTS

L’HISTORIADOR FERNANDO SASTRE 
RECUPERA LA BATALLA DE PALMA

Des de fa poc Palma compta amb un nou espai de cul-
tura i reunió. Es tracta de “l’Aula de Cultura” un espai 
integrat a la Casa de Cultura i situat entre aquesta i el 
centre Mèdic.

Es tracta d’una sala habilitatda per fer tallers, classes, 
xarrades, conferències o qualsevol altre tipus d’activitat 
social i cultural.

L’ espai també està a disposició de les associacions 
esportives i culturals del poble així com per al propi 
Ajuntament per desenvolupar allí les activitats que 
necessiten d’un espai d’aquestes característiques. 

Amb l’habilitació d’aquest espai totes les entitats del 
municipi disposaràn d’un espai en condicions per des-
envolupar, per exemple: cursets, reunions informatives 
o juntes.

Aquesta és la posició de les tropes a l’inici de la batalla. 
En ella participaren entre 10 i 15 mil homes. La xifra de 
baixes no degue ser molt nombrosa donat que els nobles 
reialistes fugiren en veure apresada la seua artilleria, 
evitant així l’enfrontament dels cossos d’infanteria.

Els veïns, sobre tot els més majors, gaudiren amb el documental sobre els riu raus que es projectà després de sopar.

UNA NIT DE RIU RAU I 
PANSES AL FRONTÓ

Els més major recordàven els temps en els quals a 
Palma es feia pansa. No era l’activitat agrícola més extesa 
però se’n va fer. 

Per això, dins la setmana cultural, es va programar un 
sopar després del qual es va projectar el documental 
“Temps de pansa. La memòria del riurau” 

Les imatges i els testimoni ens va transportar a tots a 
altres èpoques i de pas va permetre als assistents gaudir 
d’una nit de “cinema” d’estiu.

L’ encarregat de les explicacions prèvies va ser l’histo-
riador especialitzat en el món dels vells riurau Carlos 
Fuster.

En acabar el sopar, com no podia ser d’altra manera es 
va repartir coca d’anous i panses i mistela fresca. 

Ara que la televisió ha posat de moda la 
figura de l’Emperador Carles V i de la seua 
amant, la virreina de València, Germana 
de Foix, pot ser bon moment per retro-
bar la relació del nostre poble amb aquest 
monarca i aquest apassionant periòde de la 
història.

El 25 de juliol de 1521 va tindre lloc a la 
vora del riu Vernissa i dins del terme de 
Palma una de les batalles més importants 
de la I Germania. Va ser important perquè 
la victòria dels agermanats va fer que aquest 
moviment social i revolucionari (el pri-
mer d’aquestes característiques a la Europa 

moderna) es radicalitzara, la qual cosa, a la 
llarga, va suposar la seua derrota.

La batalla va tenir lloc entre Palma i el 
monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Els 
agermanats s’apostaren prop de l’assut men-
tre que els reialistes partidaris de l’Empera-
dor Carles V tingueren es situaren a l’est del 
monestir.

De tot això se’n va parlar en una conferèn-
cia que va tindre lloc al frontó municipal 
(acompanyada d’un sopar de baix braç) a 
càrrec de l’historiador Fermando Sastre 
qui va contar els detalls més interessants 
d’aquell enfrontament. 

TRES NOUS ORDINADORS  A LA BIBLIOTECA
La biblioteca municipal compta amb 

tres nous ordinadors personals amb 
accés a internet que estàn a l’abast de tot 
el món de manera gratuïta.

D’aquesta manera l’Ajuntament reforça 
els serveis culturals i de comunicació. 

Aquestos aparells seràn molt útils pels 
estudiants i els usuaris de la biblioteca en 
general.

Les còpies fetes des dels ordinadors és 
l’únic servei que sí es cobrarà. 5 centims 
per les còpies en B/N i 15 si són a color.
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UNA NOVA COMISSIÓ 
PER TOTES LES FESTES

La nova comissió està composada per dos repre-
sentants de cada festa. L’ objectiu és coordinar amb 
l’Ajuntament les diferents necessitats dels festers per 
a que no hi haja duplicitats ni carències de cap tipus. 
Permisos, tanques, tancament de carrers, presència 
policial, horaris, organització d’events... són algu-
nes de les tasques que, a partir d’ara, s’exposaràn 
en aquesta comissió per a que des del consistori 
es puguen previndre les necessitats dels diferents 
col·lectius.

Així les coses a la comissió hi participen dos repre-
sentants dels festers dels Sants de la Pedra, dos dels 
festers de Sant Cristòfol, dos dels festers de l’Aurora, 
dos dels festers del Cristo i dos regidors de l’Ajunta-
ment els quals, també representen, les festes de Sant 
Miquel. D’aquesta manera es pretenen evitar malen-
tesos i problemes que puguen sorgir en les nostres 
festes Patronals. 

LA FINAL FOUR DE TRUC AGERMANA POBLES

Les fotos són de les partides finalistes de Palma. 1.- Óscar, J.Pedro i J.Miguel 2.- Javi, Tonet i Adriàn 3.-Ximo, Vicent i Grauero 4.- Santiago, Ismael i Adriàn. 

Palma: Óscar, J.Pedro i J.Miguel

       4rt     Tonet, Capi i Adrián      
       3er    Òscar, J. Pedro i J. Miguel

      Subcampions      Àlex, Colomina i Nandet
     Campions             Lucas, Penya i Raúl

Final i 3er 4rt lloc . 5 de septembre
 Bar Coyote de Palma 

Palma: Javi, Toner i Adrián

Ador: Lucas, Penya i Raúl

Semi-finals. 29 d’agost
 Bar Vallet d’Ador

Palma: Óscar, J.Pedro i J.Miguel

Ador: Lucas, Penya i Raúl

Palma: Javi, Tonet i Adrián

Ador: Álex, Colomina i Nandet Ador: Álex, Colomina i Nandet

El nom de Lucas, Penya i Raúl, els 
campions d’Ador, quedarà inscrit 
en la copa intermunicipal de truc 
que es va celebrar enguany per pri-
mera vegada.

Jugaven els finalistes del cam-
pionat de truc de Palma contra els 
finalistes d’Ador. Les semifinals a 
Ador i la gran final a Palma.

El sistema del torneig era senzill: 

Primers contra segons. Malau-
radament a les semifinals els dos 
representants de Palma quedaren 
fora amb la qual cosa la gran final 
la disputaren els dos equips d’Ador. 

A partir d’ara, cada any, s’ins-
criurà el nom dels guanyadors a la 
copa i aquesta residirà durant tot 
l’any en el poble que l’haja guan-
yada.

ISABEL MASCARELL VIDAL RATIFICADA COM 
A REGINA DE LES FESTES 2016

Isabel Mascarell Vidal, va ser ratificada 
com a regina de les festes de Palma 2016 
en el transcurs del plenari que es va cele-
brar el passat 3 de desembre. 

Des de l’Ajuntament li desitgem tant 

a ella, com a les dames i familiars unes 
molt bones festes patronals.

L’ Ajuntament confirma que estarà al 
costat de tots els festers i festeres i els 
ajudarà en tot el que estiga a la seua mà.

L’alcaldessa, Trini Mascarell, va felicitar Isabel i les demés festeres en acabar el plenari municipal.

1 2 3 4
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ÀLBUM DE LES 
FESTES DE NADAL
Visita del Pare Noel 
i de SS.MM Els Reis 

Mags d’Orient
a Palma
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PALMA CELEBRA LA 
NIT DELS FANALETS

EXPOSICIÓ MULTIDISCIPLINAR

Els fanalets d’estiu són una tradició que ha estat 
a punt de desaparéixer. Afortunadament a Palma 
l’hem pogut recuperar. 

Durant la setmana cultural es va fer un taller 
de fanalets pels més menuts en el qual no només 
s’explicà la tècnica per fer-los sinó també en què 
consisteix la tradició de dur-lo.

Eixa mateixa nit, majors i xiquets isqueren al 
carrer a passejar els seus fanalets deixant clara 
la voluntat dels ciutadans de Palma de recuperar 
aquesta bonica tradició estiuenca.

Participants

La setmana cultural 2015 ens va donar l’oportunitat d’apro-
par-nos a la feina d’ artistes locals. Les pintures a l’oli de Leire Soler 
i Antonio Vidal van compartir espai a la Casa de la Cultura amb les 
fotografies de Vicent Mascarell.

D’altra banda i a la mateixa sala es van montar dues mostres més. 
Per una banda, una escena amb les mítiques figuretes dels “Clicks 
de playmobil”. Aquesta escena que ocupava més de dos metres de 
llarg representava un carrer de la “Belle Epoque” de principis del 
S.XX.

D’altra banda es va exposar una col·lecció de gorres artístiques 
del creador Javier Roig.

Antonio Vidal
Leire Soler Sanfélix
Vicent Mascarell
Javier Roig
Yolanda Bustos

Pintures a l’oli
Pintures a l’oli
Fotografies
Gorres decorades
Escena Playmobil
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“AMICS DE LA MÚSICA” DE PALMA DESTACA 
EN LA GALA DELS PREMIS HERMES 

L’ Associació “Amics de la música” de Palma 
de Gandia va recollir 4 premis a la gala Hermes 
que cada any junta als millors músics de La 
Safor Valldigna.

Entre els premiats va estar la mateixa associa-
ció que va rebre el reconeixement per la sessió 
del local on es realitzen les reunions de la Junta 
Comarcal. 

El músic José Vidal, per l’esforç i implicació 
demostrats fins l’actualitat, Maria José Arlandis, 
pel seu esforç i David Vidal de las Heras per la 
seua Titulació Superior en l’especialitat de Tuba 
Tenor. Enhorabona a tots!

David Vidal de las Heras Joan Puig amb el Dtor. General d’esports

Foto de tots els guardonats a la XII Gala Hermes de la múisca de La Safor Valldigna que es va celebrar a la localitat de Miramar.

Maria José Arlandis i David Vidal de las Heras

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ 
AL CURS DE TUBA

Organitzat per l’Associació Amics de la Música amb 
el suport del departament de cultura de l’Ajuntament 
de Palma de Gandia va tindre lloc el I Curs de Tuba i 
Bombardino de Palma. Al curs es varen inscriure vora 
vint alumnes de tota la comarca i va durar quatre dies. 
Aquest curs d’especialització va còrrer a càrrec d’Alejan-
dro Marco, professor del Reial Conservatori Superior de 
Música Victoria Eugenia de Granada.

SEGUEIX L’ ASSOCIACIÓ A
Facebook  i twitter  @AAMPalmaGandia

 A palmadegandia.blogspot.com
o contacta a

amicsmusicapalma@gmail.com
96 280 92 00 -638 450 133
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FUTBOL BASE I FEMENÍ EN LA 
PRESENTACIÓ 
DELS EQUIPS DEL PALMA C.F.

Equip Sénior Femení

Equip Pre-Benjamí

Des de l’Ajuntament de Palma s’ entén la política esportiva com una 
política d’integració i socialització. Per això, quan l’equip del Real de 
Gandia va decidir no continuar amb la seua secció femenina es va deci-
dir donar suport a aquest equip i integrar-lo dins del Palma C.F.

Dit així, alguns poden pensar que un equip de futbol no deixa de 
ser una cosa exòtica. Fin i tot,  algú pot pensar que és una frivolitat. 
Res més lluny de la realitat. L’exigència del futbol femení és, fins i tot, 
major que la dels homes. Si algú no s’ho creu ho té ben fàcil per com-
provar-ho. D’altra banda l’Ajuntament ha continuat recolzant els dos 
equips de futbol base que hi ha al poble. El Pre-Benjamí i l’Aleví. 

Les tres formacions foren presentades en un acte festiu que va con-
gregar un bon grapat d’aficcionats i familiars a les instal·lacions muni-
cipals. 

Contacta amb el
Palma C.F

653 156 627 
626 042 123

Equip
Aleví
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L’ESCOLA ESPORTIVA DE KARATE
I EL CLUB TORA KAI DE PALMA:
ESPORT, VALORS I MEDALLES

PALMA ÉS QUARTA EN EL 
CAMPIONAT AUTONÓMIC

EXIBICIÓ DE KARATE EN LA 
SETMANA CULTURAL I
ESPORTIVA

L’ equip infantil de kárate del Club Tora Kai de l’Escola Esportiva 
de Palma va quedar quart en el Camiponat Autonòmic d’aquest 
esport que es va disputar el passat 6 de febrer al Poliesportiu  
Municipal de Xest.

En aquest campionat competiren clubs de tota la Comunitat 
Valenciana en les categories aleví, infantil i juvenil. 

Palma va participar en les categories d’infantil, amb Óscar Ferri, 
Joan Marc Vidal i David Pons, i juvenil, amb Mireia Carrillo, 
Nacho Quintairos i Laia Marco.

Es dona el cas que els xiquets d’infantil competiràn el pròxim 
any en la mateixa categoria pel que és d’esperar resultats encara 
més bons que els d’enguany.

Des del club es destaca, sobre tot, l’esforç dels dos equips i 
s’anima als xiquets a continuar pel camí de la dedicació, el treball 
i la humiltat per aconseguir els guardons que aquest any, per molt 
poc, s’han escapat.



revista d’informació municipal

20

SEGUEIX LA NOSTRA 
PLANA DE FACEBOOK

¡¡L’AJUNTAMENT 
T’INFORMA!!

O CONSULTA LA WEB
WWW.PALMADEGANDIA.ES

La voluntat del nou equip de govern de l’Ajun-
tament de Palma de Gandia és la de facilitar els 
ciutadans l’exposició del seus dubtes, queixes i 
suggeriments. Per eixe motiu Trini Miñana ha 
fet públic un nou telèfon particular en el qual 
atendrà els ciutadans.

En aquest telèfon l’alcaldessa pot rebre telefonades, missatges SMS o watssapp. 
D’altra banda també s’ha posat a disposició dels ciutadans una bústia pública a la 
porta de l’Ajuntament per a que els veïns puguen deixar constància de les seues 
reclamacions, sol·licituts, queixes o peticions.

EL TELÈFON DE L’ALCALDESSA ALTRES TELÈFONS D’INTERÉS

608 71 84 32

Ajuntament 96 280 80 01

Policia Local 608 867 210

Alguatzil 686 759 243

Centre Mèdic 96 282 98 60

Urgències Ador 96 282 99 81

Hospital de Gandia (Centraleta)

Hospital de Gandia (Cita previa)

Guàrdia Civil Villalonga

Guàrdia Civil Gandia

Guàrdia Civil SEPRONA

96 284 95 00

96 280 97 00

96 280 50 01

96 287 14 44

96 287 14 47

Emergències 112

Generalitat Valenciana 012

Poliesportiu Municipal 648 657 711

Amics de la música

Tora Kai  Kárate

96 280 92 00

656 270 435

Palma C.F 653 156 627 
626 042 123

QUÈ MÉS NECESSITES?
SI PENSES QUE PODEM MILLORAR LA NOSTRA COMUNICACIÓ 

FES-NOS SABER COM PER QUALSEVOL D’AQUESTES VIES


