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Ja s’han complit els primers 10 mesos de 
legislatura del nou govern municipal. Per 

això volem aprofitar aquest espai i aquesta 
Revista d’Informació Municipal per donar les 
gràcies. Gràcies a tot el poble de Palma i grà-
cies, especialment a aquelles persones que han 
aportat i ajudat amb les seues idees, inquietuds, 
crítiques constructives i feina a que el nostre 
poble tinga, dia rere dia, una millor imatge i, 
un major i millor nombre de serveis a dispo-
sició de tots i cadascun dels nostres ciutadans.

Som conscients de que encara queda molt per 
fer i millorar. Fins i tot, sabem que hi ha neces-
sitats que encara no hem començat a abordar, 
però des de la confiança que ens dona la volun-
tat de millorar les coses, sabem que amb l’ajuda 
de tot el poble, a poc a poc, continuarem millo-
rant Palma per convertir-la en una població 
idònia per viure i conviure.

Tanmateix, també entenem què determin-
ades actuacions esdevindran un encert per a 
uns i, al mateix temps, un error per a altres. Hi 
ha poques decisions que acontenten a tothom. 
En tot cas, el que tenim clar és què, tot allò que 
fem i tot allò que decidim té dues vessants:  
una la d’afavorir a la majoria i l’altra la d’ajudar 
a aquells que més ho necessiten.

Fent autocrítica som conscients que hem 
comés alguns errors. No podia ser d’altra 
manera. Som humans i, a més a més, prenem 
decisions i eixa combinació de factors mai és 
infalible. Per això, no hem dubtat en demanar 
disculpes als afectats quan aquestos ens han 
plantejat les seues queixes o quan, nosaltres 
mateixos, ens hem adonat dels problemes oca-
sionats. Amb tot, pensem que estem en la bona 
direcció, que formem un equip ben cohesionat 
i que podem aportar molt més al poble en el 
qual vivim i al que tant volem. 

Per això, des d’aquest espai i en aquesta revista 
volem tornar a demanar-vos la confiança que 
haveu dipositat en aquest nou equip perquè 
n’estem segurs que amb treball, constància i 
unió aconseguirem el que volem: que Palma 
siga un poble com tots i cadascun de vosaltres 
es mereixeu.

Treballem per Palma. Treballant per Palma...

InfoPalma
Edita: Ajuntament de Palma de Gandia

Maquetació i disseny: másquediez comunicación
Impressió:  Gràfiques La  Murtera

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 
DELS REGIDORS DE 

L’AJUNTAMENT DE PALMA
10 MESOS TREBALLANT

AJUNTAMENT DE PALMA

Avgd. Sant Cristòfol, 63   
C.P. 46724
Palma de Gandia (València)

palmadegandia_ofi3@gva.es
Tlf.: (96) 280 80 01 
Fax.: (96) 280 88 84  

N.I.F.: P4618900-G

*Delegació de Personal, Seguretat, Ordre Públic:
Sra. Maria Trinidad Minyana Roig - palmadegandia_alc@gva.es

De dilluns a divendres de 13:30h a 15:00h a l’Ajuntament de Palma
Atenció:

*Delegació de Cultura, Educació, Esports, Transparència:
Sr. Manuel Sansaloni Molió - palmadegandia_dep@gva.es

Dimarts i dijous de 13:00h a 14:30h i dilluns de 16:30h a 17:30h a 
l’Ajuntament de Palma

Atenció:

*Delegació de Festes, 3ª Edat, Serveis Socials:
Sra. Lara Miñana Arlandis

Prèvia cita a l’Ajuntament de Palma de Gandia
Atenció:

*Delegació de Indústria, Sanitat, Joventut:
Sr. Adolf Miñana Pastor

Dimarts de 19:00h a 21:00h a l’Ajuntament de Palma
Atenció:

*Delegació d’Urbanisme, Obres Públiques, Agricultura, Medi 
Ambient, Participació Ciutadana, Hisenda:

Sr. Andreu Faus Camarena - palmadegandia_reg@gva.es

De dilluns a divendres de 09:00h a 13:00h a l’Ajuntament de Palma
Atenció:
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EL PARC 25 D’ABRIL 
ÉS MÉS SEGUR

Arrán de la preocupació que des de l’Ajuntament es té per 
la seguretat dels seus veins s’han executat una sèrie d’obres 
de millora al Parc 25 d’abril.

El que s’ha fet ha sigut rodejar amb una tanca tot el recinte, 
parant especial atenció a la zona on juguen els més menuts.

Aquesta tanca evitarà que els xiquets puguen accedir 
dirèctament als carrers contigus des de la zona de jocs, 
un fet que no era extrany abans de col·locar la tanca i que 
suposava, no només un patiment pels pares, sinó un perill 
evident.

El model de tanca s’ha triat atenent a criteris de seguretat 
però també amb la intenció de no llevar visibilitat, ni als 
usuaris del parc ni aquells que passejen pels seus voltants.  
El color també s’ha triat per minimitzar l’impacte visual.

Amb la tanca també s’eviten altres incomoditas com ara 
l’accés de gossos a la zona ajardinada. 

D’altra banda s’han afegit dos aparcabiciletes just a l’en-
trada del parc.

PALMA VOL RECUPERAR L’ASSUT 
I EL LLIT DEL RIU VERNISSA
*Un tècnic de Diputació visita la zona per avaluar una possible subvenció.
*Palma pretén acollir-se a un programa especial de Diputació per a espais com aquestos.

Un tècnic de la Diputació de Valèn-
cia va visitar Palma fa unes setmanes 
per avaluar el projecte de recuperació 
d’espais degradats que l’Ajuntament ha 
presentat davant la institució provin-
cial. 

L’Ajuntament de Palma pretén accedir 
a una subvenció de diputació la qual ha 
obert un programa específic de recupe-
ració d’aquest tipus d’espais.

En concret, Palma vol recuperar l’es-
pai que recorre la ruta del camí de l’as-
sut, el mateix assut i una part del llit del 
riu Vernissa. Es tracta d’un espai amb 
un gran valor emocional, paissagístic 
i també històric del nostre poble que 
mereix atenció.

La finalitat de la visita del tècnic era 
abordar els aspectes més tècnics del 
projecte així com orientar adequada-
ment el mateix. Va estar acompanyat 
en tot moment pel regidor de medi 
ambient, Andreu Faus i pels tècnics 
municipals relacionats, d’una manera o 
altra, en el projecte. 
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INSTAL·LACIÓ 
D’UNA FONT AL 
POLIESPORTIU

SENYALS NOUS I NOVA SENYALITZACIÓ
No és cap joc de paraules. Palma 

compta, des de fa unes setmanes amb 
senyals nous, és a dir, noves plaques 
metàliques que han substituit a les 
velles les quals, en molts casos, eren 
pràcticament il·legibles o havien que-

dat desfasades.
D’altra banda, el poble també dis-

posa de nova senyalització, és a dir, 
noves indicacions sobre l’us de la 
via pública, el trànsit i la normativa 
municipal.

JA ES POT USAR LA 
NOVA RAMPA D’ACCÉS 
A PEDRO VIDAL

La nova rampa millora l’accés i evitarà les relliscades que provocava l’anterior.

Aquesta és la nova rampa d’accés del 
carrer Pedro Vidal en direcció a la 
Plaça Vella, que millorarà l’accessibili-
tat a les persones majors i als pares que 
van amb els carrets dels seus fills.

Aquesta nova rampa és mes llarga i 
amb menor pendent, i s’evitaran les 
relliscades que es produïen en l’anterior 
rampa.

Ja està a disposició dels usuaris del 
poliesportiu una nova font d’aigua 
potable. 

Aquesta font substitueix la vella aixeta 
que tans problemes ocasionava per 
culpa dels embossaments.

Amb tot, el vell punt d’aigua no s’ha 
anul·lat i s’ha aprofitat per crear un 
punt d’accés per al reg del jardí.
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 El camp de futbol i les pistes de pàdel 
llueixen des de fa unes setemanes d’un 
nou aspecte. La nova empresa conces-
sionària del servei de manteniment d’es-
tes instal·lacions va començar els pri-
mers treballs el passat mes de març.

A partir d’ara, periòdicament, es pro-
cedirà al seu manteniment per intentar 
prolongar el seu període de vida útil.

A més, aquestos treballs serviràn per 
reduir el nombre de lesions dels seus 
usuaris donat que una de les tasques que 
s’ha dut a terme és la d’uniformar els 
terrenys.

Abans que arribe l’estiu es duran a 
terme les millores en la gespa de la pis-
cina municipal.

LA GESPA DEL FUTBOL I DEL 
PÀDEL SERÀ MÉS UNIFORME

ELS REGIDORS DE TRANSPARÈNCIA DELS 
POBLES DE LA SAFOR ES REUNEIXEN A PALMA

Els treballs suposaran una millora en els terrenys de joc.

*Les novetats en la legislació obliguen a una reunió entre responsables municipals i de la Diputació de València
*La gestió transparent de l’ajuntament és un dels objectius d’aquesta legislatura.

Roberto Jaramillo, diputat 
provincial responsable de 
transparència, va triar Palma 
de Gandia com a seu de la 
primera reunió amb alcal-
des i responsables d’aquesta 
mateixa àrea a la comarca de 
La Safor. 

Representants de més de 
quinze municipis es reuni-
ren al nostre ajuntament per 
conéixer de primera mà les 
novetats i regulacions de la 
nova llei de transparència, 
així com les noves obliga-
cions, que en aquest sentit, 
comporta la gestió munici-
pal.

No és la primera vegada 
que Jaramillo es reuneix 
amb alcaldes de la província 
de València per explicar-los 
aquestes noves obligacions 
però sí va ser la primera 

vegada que ho feia amb els 
representants dels pobles de 
la nostra comarca.

La transparència és un dels 
objectius de la majoria de 
les noves administracions 
locals. Fruit d’eixe desig són 
els diferents portals de trans-
parència que s’han establit 
a nivell autonòmic. Tant la 
Generalitat Valenciana com 
la pròpia Diputació ja dispo-
sen d’aquestes eines de con-
sulta.

Jaramillo va estar acompan-
yat per Eduardo Cots, asses-
sor de l’àrea de transparència. 
Tant un com l’altre van que-
dar a disposició d’alcaldes i 
regidors per atendre qualse-
vol consulta que sorgís en el 
transcurs del desenvolupa-
ment normal de les tasques 
de gestió a l’ajuntament.
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UN NOU TRACTAMENT COMBATRÀ INSECTES 
I RATES AL CLAVEGUERAM MUNICIPAL

El passat mes de març, 
la regidoria de medi 
ambient, va procedir a 
la realització del primer 
tractament de desin-
sectació i desratització 
a la xarxa del clavegue-
ram municipal. Les fei-
nes varen córrer a càrreg 
d’una empresa privada 
amb ampla experiència en 
aquest tipus de treballs.

Per a la desinsectació es 
va utilitzar un tractament 
novedós. Es tracta d’un 
recobriment biopolimèric 
en base aquosa que porta 
en suspensió micro-càp-
sules polimèriques d’in-
secticides, acaricides i 
regulardors del creixe-

ment d’insectes. S’ano-
mena Pintura Inesfly 5A 
IGRNG i amb la seua tec-
nologia innovadora per-
met un alliberament lent 
dels insecticides i els IGR 
(reguladors de creixe-
ment) otorgant al pro-

ducte una alta persistèn-
cia i molt baixa toxicitat, 
mantenint la no interac-
ció de les microcapsules. 

Pel que fa a la desratit-
zació s’han colocat ceps 
raticides penjats a les 
arquetes.

Es tracta d’un nou recobriment que allibera més lentament l’insecticida, retarda el creixement i de molt baixa toxicitat.

Els treballs els ha dut a terme una empresa privada amb experiència.

VENALSOL PROVA 
A PALMA UN NOU 
SISTEMA PER 
GESTIONAR 
L’ENLLUMENAT

L’empresa tecnològica VENALSOL 
SMART LIGHT SL ubicada i fundada al 
polígon de Palma, i amb  treballadors de 
la nostra localitat, ha signat un conveni 
de col·laboració per al desenvolupament 
d’un dispositiu de tele-gestió per al con-
trol i estalvi de l’enllumenat públic amb 
l’Ajuntament de Palma de Gandia i l’Uni-
versitat Politècnica de València (Campus 
de Gandia).

Aquest dispositiu que desenvoluparà 
aquesta capdavantera empresa, serà 
implementat durant la fase de disseny en 
diferents punts de l’enllumenat públic de 
Palma. Aquesta innovació ha estat pre-
sentada a la convocatòria de l’ IVACE 
2016 (PROGRAMA INNOVACIÓ 
PYME). 

Aquesta idea surt de la necessitat per 
part de l’Ajuntament de controlar i variar 
la lluminositat de les lluminàries atenent 
a les diferents necessitats i, a més a més, 
de forma econòmicament sostenible. Es 
tracta d’un novedós  dispositiu comer-
cial que permet realitzar ajustos a les llu-
minàries sense necessitat d’accedir a elles 
físicament, la qual cosa agilitzarà la seua 

adequació a les diferents estacions de 
l’any  i a les condicions meteorològiques.

A banda dels avantatges que propor-
cionarà el nou sistema, l’iniciativa és 
una aposta clara de Palma per l’I+D+i, 
una millora per a aquesta empresa i pels 
seus treballadors, una humil  aportació 
a la millora medi-ambiental i un estalvi 
econòmic per al poble.

Moment de la signatura del conveni entre VENALSOL i l’Ajuntament de Palma.
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L’ Ajuntament de Palma ha editat un fullet expli-
catiu en el qual intenta concienciar els propieta-
ris de gossos per que retiren de la via pública les 
deposicions de les seues mascotes. El fullet indica 
que “un sol amo pot arruinar el passeig dels seus 
conciutadans, fins i tot dels que han optat per no 
tindre mascota”.

El tríptic forma part d’una campanya titolada 
“Palma viva i neta. Un compromís de tots” i en ell 
es recorda que no arreplegar les deposicions pot 
suposar sancions per als propietaris que poden ser 
fins de 300 euros.

També s’enumeren els problemes que aquestes 
deposicions poden provocar. En total enumera 
huit problemes. L’impacte visual, la contaminació 
ambiental i olfativa, la contaminació microbiolò-
gica, les relliscades i caigudes, la molèstia per gau-
dir d’espais públics de la resta dels veins, el fet que 
la presència d’excrements en un lloc incrementa la 
possibilitat que altres gossos vullguen defecar allí, 
la presència de mosques i la contaminació de les 
aigues. A la fi, el fullet dona uns quants consells 
com ara l’habilitació d’una motxilla on transportar 
el material necessari per recollir les deposicions, 
una alimentació adequada, els llocs on és més 
còmode recollir les deposicions i l’obligatorietat de 
passejar amb ells amb corretja.

L’ Ajuntament ha posat en marxa 
un nou servei de neteja municipal. 
Aquest servei consisteix en la contrac-
tació d’una persona a mitja jornada  per 
escombrar i netejar els carrers del poble 
així com l’adquisició d’un equip com-
plet de neteja.

El servei s’encarregarà de mantindre 
nets tots els carrers del nucli urbà de 
Palma, així com Monterrey i el polígon 
industrial.

A banda de la contractació de la per-
sona responsable s’ha invertit en equi-
pament professional per dur a terme les 
feines de neteja. Així s’ha comprat un 
uniforme de treball i un carro de neteja 
completament equipat.

A banda de la millora que suposarà 
aquest servei per la imatge del poble 
també implica la creació d’un nou lloc 
de treball. Aquest lloc serà ocupat per 
persones parades de Palma i el seu 
periòde de rotació serà de tres mesos.

CAMPANYA DE CONCIENCIACIÓ 
CIUTADANA PER LA RECOLLIDA 
D’EXCREMENTS A LA VIA PÚBLICA

UN NOU SERVEI DE NETEJA
MATINDRÀ NETA PALMA



CAMPIONAT DE 
PÀDEL



Seixanta-quatre jugadors i jugadores, trenta-dos pare-
lles, es van inscriure al campionat de pàdel que es va 
organitzar al poliesportiu de Palma. Un èxit de partici-
pació i d’organització que hem d’agraïr, especialment a 
Pep Vidal. Des d’ací volem donar l’enhorabona a tots els 
equips de la població que van demostrar estar a un nivell 
molt alt i on, a més a més, tant a les finals absolutes mas-
culina com femenina vam tindre representants locals 
que van deixar el pavelló ben alt. 

Els guanyadors foren. En la categoria de consolació 
masculina Ludo i Óscar que jugaren la final contra Tino 
Vega i Sergio. En consolació femenina guanyaren María 
Borrás i Cristina que s’enfrontaren en la final a Àngels 
i Conchín. La primera categoria masculina la va guan-
yar la parella formada per Vicente i Chuchi que jugaren 
contra Mark Reig i Javi Peiró. Mentre que la categoria 
absoluta femenina va ser per a Sara i Sandra que jugaren 
la final contra Gláucia i Carmen.
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BONA ACTUACIÓ DEL CLUB DE KÁRATE 
TORA KAI AL CAMPIONAT
“VILA REIAL DE BENIGÀNIM”

PARTICIPACIÓ EN EL CAMPIONAT PROVINCIAL DE KÁRATE

El Club Tora Kai de Palma va 
participar en el XX Trofeu Vila 
Reial de Benigànim amb una 
actuació notable. Una vegada 
més l’esforç, dedicació i entrega 
dels alumnes, dels monitors i 
de l’equip en general va tindre 
la seua recompensa.

Marc villar va quedar primer 
en Kata i en Kumite cadet i 
junior. Pau López va obtindre 
la medalla de plata en Kumite 
cadet i Junior, Joan Marc 
Vidal va ser primer en infan-
til avançat i Óscar Ferri segon 
classificat en aquesta mateixa 
categoria.
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ARRANCA L’ESCOLA 
DE PILOTA DE PALMA

Palma ja té escola de pilota. 
L’Ajuntament ha decidit posar 
en marxa esta inciativa. Ja s’han 
apuntat dotze xiquets d’entre 
quatre i treze anys, entrenats 
pels alumnes en pràctiques Janet 
Romaguera i Miguel Valdenebro 
així com també el regidor d’es-
ports Manolo Sansaloni.

Les classes i entrenaments són 
al frontó municipal i a les pistes 
de pàdel tot i que quan acabe la 
temporada de taronja també es 
practicarà al carrer on es fan les 
partides en festes.

L’ objectiu és consolidar un 
grup de xiquets i xiquetes per a 
la temporada que ve. En prin-
cipi, la idea és que els xiquets 
de Palma es fusionen amb els de 
l’escola de pilota de Vilallonga 
que ja du uns quants anys de tra-
dició i a més a més estan fede-
rats.

Amb esta idea clara, l’Ajun-
tament va decidir arrancar 

enguany per veure la resposta 
dels menuts davant aquesta ini-
ciativa.

Palma ha tingut de sempre, 
com pràcticament tots els pobles 
de La Safor, una gran aficció per 
la pilota valenciana, concreta-
ment per la modalitat del ras-
pall. 

La prova més evident és la 
tradició de les partides que es 
juguen en festes al carrer.

La idea és anar a poc a poc. Pri-
mer atraure els menuts a aquest 
esport autòcton i que tant esti-
mem. 

Després juntar-se amb l’es-
cola de Vilallonga i començar 
a competir fora del poble... i a 
partir d’ací, quí ho sap? Podria 
ser que en un futur més o menys 
pròxim, Palma puga comptar 
amb un equip federat propi que 
competisca en les lligues ama-
ters com tenen altres pobles de 
la comarca.
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TALLER DE DISFRESSES PER A 
QUE ELS MÉS MENUTS 
CELEBREN CARNESTOLTES

ELS ALUMNES DE L’ESCOLETA DE PALMA 
CELEBREN SANT JOSEP AMB UNA FESTA 
I CREMANT LA SEUA FALLA AL CARRER

L’ Ajuntament va organitzar el passat mes de febrer un 
taller a la Casa de la Cultura destinat a que els més menuts 
aprengueren a fer-se la seua pròpia disfresa per a Carnes-
toltes. Com es pot veure a les fotografies els resultats foren 
realment sorprenents. Una manera més d’aprendre de 
manera divertida.

SANT ANTONI!
Com tots els anys, el dia de Sant 

Antoni va ser especial per tots els 
amants dels animals, especialment 
els més menuts.

A les portes de l’Església, com 
sempre, va tindre lloc la benedic-
ció dels animals. Hi va haver de tot 
tipus, gossos, gats, canaris, conills, 
cobaies...
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Atraure els joves (i els no tan joves) a la 
cultura no és una tasca fàcil. Per això, qual-
sevol millora en les instal·lacions que facili-
ten l’accés a aquesta cultura és, sempre, un 
valor positiu per un poble com Palma.

La Biblioteca municipal ha sigut pintada 
i compta amb una nova il·luminació més 
adient a les seues necessitats. 

També s’ha instal·lat un lector de codis de 
llibres per agilitzar els prèsctecs i per dur un 
millor i major control sobre el fons biblio-
gràfic.

Per últim s’ha comprat i instal·lat una 
càmera web que permetrà als usuaris fer-se 
les fotografies del carnet de la biblioteca.

Igualment s’han comprat dos memòries 
USB de 8 GB. Una d’elles podrà ser emprada 
pels usuaris durant un periòde de dos dies. 
Així, la biblioteca no només facilita l’accés a 
internet sinó que permet recuperar les con-
sultes a casa.

A banda de les millores que s’indiquen dalt, l’Ajuntament de 
Palma ha posat a disposició de tots els estudiants del poble, 
majors de 16 anys, una aula d’estudi, independent de la biblio-
teca. 

Concretament aquesta aula està ubicada a l’Aula de Cultura, un 
espai polivalent que l’Ajuntament ha disposat per tot tipus d’ac-
tivitats culturals.

L’aula disposarà d’ordinadors amb accés a internet i una WiFi 
per poder connectar-hi els dispositius mòbils. 

L’ Ajuntament vol condicionar l’espai perquè els estudiants del 
poble puguen, no només estudiar allí, sinó realitzar tot tipus de 
treballs i projectes en les millors condicions. 

A més a més, s’ha pensat la disposició de l’espai per facilitar els 
treballs en grup i/o cooperatius.

En aquest sentit, la regidoria de cultura vol fer saber que està 
oberta a qualsevol suggeriment per millorar els serveis i ins-
tal·lacions d’aquesta aula.

Per poder fer ús d’aquest espai,  els usuaris hauràn d’omplir una 
sol·licitud i acceptar-ne les condicions. Aquesta sol·licitud pot 
demanar-se a la biblioteca municipal o, dirèctament, a la regido-
ria de cultura en el mateix Ajuntament.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MILLORA

A partir d’ara treure un llibre serà més ràpid i es podràn fer, in situ,  fotografies del nou carnet.

COLORS I SERVEIS NOUS PER ATRAURE ELS 
JOVES A LA LECTURA I A LA CULTURA

LA BIBLIOTECA DISPOSARÀ 
D’UNA AULA D’ESTUDI AÏLLADA
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UN PROJECTOR ACTUAL     
A LA CASA DE LA CULTURA                

Les necessitats tecnològiques han canviat molt els 
darrers anys. On abans hi havia prou amb una con-
nexió ara en calen moltes més. Per això hem adquirit 
aquest projector per la Casa de la Cultura. Amb ell es 
podràn fer presentacións, projecció de documentals, 
exposicions etc. A banda d’oferir una major definició 
d’imatge que l’anterior el nou projector està adaptat a 
tot tipus de dispositius i disposa d’entrades ben varia-
des així com accés a internet.

PRIMERA ACTUACIÓ A LA 
CASA DE LA CULTURA                

Ja ha finalitzat la primera intervenció de millora a la 
Casa de la Cultura. Ha consistit en canviar els panys tra-
dicionals per modernes palanques d’obertura. 

D’esta manera les portes de la Casa de la Cultura com-
pleixen la normativa vigent de seguretat. Amb el nou 
sistema les portes es tanquen més hermèticament però, 
alhora, s’obrin d’una manera més fàcil.

ELS ALUMNES DE 
L’ESCOLETA S’APROPEN 
A LA NATURA VISITANT 
UNA GRANJA ESCOLA

Els alumnes de l’escoleta de Palma van gaudir 
d’una intensa jornada plena d’activitats dirigi-
des a posar-los en contacte amb la natura.

La principal de les activitats va ser la visita a 
la Granja Escola “La Torreta del Marqués” on 
els més menuts del poble van fer panets, van 
cuidar els animals, van anar al bosc i, el més 
important de tot, s’ho van passar molt be.

Concienciar-los sobre el respecte al medi 
ambient és fonamental si volem que els xiquets 
es convertisquen en uns adults responsables.



PROGRAMACIÓ CULTURAL   
ABRIL - MAIG 2016             

Divendres 8 d’abril
Hora: 17:30 h
Lloc: Biblioteca Municipal
Edat: De 3 a 8 anys
Amb: Carolina García 

TALLER “L’ ARRIBADA DE LA PRIMAVERA”

Taller a partir de 3 anys, amb l’arribada de la primavera ixen les 
flors, els xiquets faran arribar la primavera a la Biblioteca de Palma 
creant la seua gerra amb flors.

Divendres 15 d’abril
Hora: 17:15 h
Lloc: Biblioteca Municipal
Edat: Pares i Mares
Amb: Annick Martínez

XERRADA PER A PARES

Pautes i consells per a millorar la comunicació amb els xiquets. Per-
què no alçar la veu als xiquets, consells per evitar-ho, gestos claus en 
la comunicació amb xiquets…

Divendres 22 d’abril
Hora: 17:30 h
Lloc: Biblioteca Municipal
Edat: A partir dels 10 anys
Amb: Annick Martínez

CLUB DE LECTURA JUVENIL

Taller de club de lectura juvenil

Divendres 29 d’abril
Hora: 17:15 h
Lloc: Biblioteca Municipal
Edat: Pares i Mares
Amb: Annick Martínez

XERRADA PER A PARES

Com funcionen les emocions positives. Definir les emocions bàsiques

Divendres 6 de maig
Hora: 17:30 h
Lloc: Biblioteca Municipal
Edat: Pares i Mares
Amb: Anna Enguix

XERRADA DE LLIBRES ELECTRÒNICS

Presentarem el servei de préstec de llibres electrònics d’ebiblio de la 
Xarxa de lectura pública Valenciana. Aprendrem a prestar-nos lli-
bres electrònics de forma gratuïta.

Divendres 13 de maig
Hora: 17:30 h
Lloc: Biblioteca Municipal
Edat: De 3 a 8 anys
Amb: Dolors Todolí

CONTA CONTES

Com que no li quedava paper, en Perico va haver de buscar alguna 
cosa per netejar-se. I a partir d’aquí van començar els  problemes.

Divendres 20 de maig
Hora: 17:30 h
Lloc: Biblioteca Municipal
Edat: De 4 a 12 anys
Amb: Anna Enguix

TALLER AMB PINCES

Com que no li quedava paper, en Perico va haver de buscar alguna 
cosa per netejar-se. I a partir d’aquí van començar els  problemes.

Divendres 27 de maig
Hora: 17:30 h
Lloc: Biblioteca Municipal
Edat: Pares i Mares
Amb: Annick Martínez

XERRADA PER ALS ADULTS: XIQUETS AMB PERSONALITAT SENSIBLE”

Xerrada per adults: Definir els models de personalitat a la infantesa.
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TELÈFONS D’INTERÉSNOU SERVEI DE 
VIGILANT NOCTURN

ATENCIÓ NOCTURNA

615 86 52 72

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) 96 284 95 00
Hospital de Gandia (Cita previa) 96 280 97 00
Guàrdia Civil Villalonga 96 280 50 01
Guàrdia Civil Gandia 96 287 14 44
Guàrdia Civil SEPRONA 96 287 14 47
Emergències 112
Generalitat Valenciana 012
Poliesportiu Municipal 648 657 711

Amics de la música 96 280 92 00
Tora Kai  Kárate 656 270 435

Palma C.F 653 156 627 
626 042 123

DIUMENGE  8 DE MAIG
A LES 18:30 h
A LA CASA DE LA CULTURA
Entrada: 3 €

DIUMENGE  17 D’ABRIL
A LES 18:30 h
A LA CASA DE LA CULTURA
Entrada: 3 €

AMBFI
TEATRE

FES-ME TEATRE!

Ja inforarem a l’anterior revista sobre la contractació d’un 
nou vigilant nocturn. Aquest vigilant ja està treballant i a 
disposició de tot aquell que ho necessite. Ací vos deixem el 
telèfon mòbil per si tinguereu que contactar amb ell.


