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Exiliats de la seua terra. Han estat molts anys 
intentant sobreviure del seu camp, de les seves 
mans. Semblem nàufrags oblidats pel món, oblidats 
en l’illa de la memòria. La seua activitat agrícola 
va fer possible, des d’any tirurany, l’establiment del 
poble, un nucli envoltat per la tan preada agricul-
tura. Els llauradors, hereus d’aquesta feina, sembla-
ven matrones que ajuden, tant en la gestació com 
en el part, els fruits sincers a boca de recollida. A 
trenc d’alba sortien taral·lejant melodies i omplint 
el sac d’il·lusions, una bona collita i un millor preu. 
No era gaire difícil trobar entre ells diferents espe-
cialitzacions: empeltadors, tractoristes, sequiers, 
margenadors, arruixadors, rebassadors o simple-
ment treballadors de la terra. Les successives trans-
formacions del món agrari han fet que s’aparquen 
en els corrals envellits, les eines que no tornaran a la 
vida. Un filet els queda en un museu etnogràfic per-
què no s’esborren definitivament. Albardes, relles, 
xarugues i fins i tot el bestiar de matxos, mules o 
burros sols queden per la Penya de la Ferradura, 
aquells hereus dels sentiments antediluvians i que 
resisteixen com a herois del passat.

Els homes “ben vestits” i ben pentinats buscaren 
un home vell, llaurador d’ulls reposats i tranquils 
front la vida, li preguntaren sobre els delatats de la 
llista i aquest va referir, fil per randa, tot el que la 
seua clarividència podia recordar, sí, tot, jo us dic 
que tot, d’Alzheimer res de res. Un fenomen!. A la 
fi, el homes “ben vestits” se n’assabentaren d’un des-
cendent de l’antic amo del molí (el delator), clavat 
en política i de futur estel·lar que va fer un míting 
uns dies abans de la mort d’aquell. A un xamfrà de 
la plaça se’ls va veure creuant paraules, tothom va 
pensar que era a causa del seu discurs, però…

A grans trets, som conscients que les nostres 
administracions han oblidat, han foragitat, aquest 
sector econòmic, base de la nostra riquesa i esperó 
del nostre futur. Aquesta activitat primària ha 
estat considerada com una faramalla, i això que és 
primària. Omplia d’il·lusions a moltes famílies que 
podien somniar en un futur de pau i tranquil·litat, 
per contra, ara ens troben en un “salvese quien 
pueda”, el llaurador d’avuí, molt capacitat per a ges-
tionar el camp, es troba les portes tancades de les 
administracions, de les economies i dels cors dels 
seus veïns del poble. Trist.

Agricultura de proximitat, ecologia i bons ali-
ments!

En la paret de la cooperativa agrícola un grafiti de 
color roig diu: “La terra pel qui la treballa”

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

LLAURADOR

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 Miñana 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 Minyana 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:

Per Gabi Maronda. Poeta i llaurador
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LA GRUA DELS CARRERS COLOMBAIRES I 
SANT CRISTOFOL DESPAREIX DEL PAISSATGE
*L’ Ajuntament ordena la retirada només tindre la resolució judicial definitiva que ho permitia.
*El consistori reclamarà a la promotora els costos de l’operació de desmuntatge i retirada de la grua.

Després de molts anys de recla-
macions i demandes i d’ un procés 
judicial i administratiu ben complex, 
l’Ajuntament va procedir el passat 
30 de maig a desmuntar la grua que 
estava entre els carrers Colombaires i 
Sant Cristofol.

La ressolució definitiva arribava a 
Palma el dia 27, divendres, i el dilluns 
es resolvia el conflicte que ha tingut 
preocupats als veïns de les cases que 
estaven al voltant de la grua durant 
tants anys.

Tal i com vam anunciar en aquesta 
mateixa publicació fa mig any, els 
costos de desmuntatge i retirada de la 
grua han corregut a càrrec de l’Ajun-
tament el qual reclamarà ara, per la 
via judicial, els costos a la empresa 
promotora.

La grua no era només un element 
anti-estètic i innecessari, a més a més, 
suposava un perill evident pels habi-
tants de les vivendes més pròximes 
pel seu estat d’abandonament. A par-
tir d’ara els veins dels carrers afectats 
viuràn més tranquils.
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Des del passat mes de juny l’Ajun-
tament de Palma disposa d’un nou 
camió multifuncional que facilitarà 
i possibilitarà la realització de noves 
feines que fins ara sols es podien fer 
llogant els serveis a empreses exter-
nes. El camió disposa de grua i vol-
quet per tal de poder fer front a un 
gran nombre de necessitas.

Aquest nou vehicle serà utilitzat 
pels treballadors de manteniment 
de l’Ajuntament per a la realització 
de treballs com poda, col·locació de 
llums (de festes i de faroles), obres 
en altura... alhora que també s’incre-
menta la capacitat de càrrega donat 
que aquest vehicle també pot ser 
aprofitat com a camió de transport.

El camió va ser recollit pels mateixos 
operaris a un concessionari i el van 
posar a treballar d’immediat. Sens 
dubte aquesta adquisició millorarà i 
augmentarà els serveis del poble i, el 
més important, reduirà els seus cos-
tos donat que no caldrà llogar, mai 
més, aquest servei. 

L’AJUNTAMENT COMPRA UN CAMIÓ
PER MILLORAR ELS SERVEIS I REDUIR COSTOS   
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Tècnics de l’empresa pública Dival-
terra van visitar Palma durant el mes 
de juny per a inspeccionar de pri-
mera mà l’accés als terrenys de  la 
zona objecte de recuperació per part 
de l’ajuntament, en concret l’Assut, 
l’Arcada i la ruta camí de l’Assut que 
recorre el llit del riu. 

Aquesta empresa pública és depe-
nent de la Diputació de València i 
compta amb brigades especialitzades 
en la recuperació d’espais naturals 
com el que es vol regenerar. 

Divalterra durà a terme els treballs 
de neteja del llit del riu Vernissa i 
esbrossejarà, retirarà i eliminarà la 
mala vegetació de la zona. Aquestos 
treballs començaràn en breu tot i que 
encara no hi ha una data fixada.

La visita va estar guiada per el regi-
dor de Medi Ambient Andreu Faus 
el qual s’ha encarregat de presentar 
el projecte a la Diputació de Valènca 
amb la finalitat d’obtenir les ajudes 
necessàries per recuperar un espai 
natural tan estimat pels habitants del 
nostre poble.

Després dels treballs de neteja per 
part de Divalterra es procedirà a 
adequar les zones amb equipament 
(indicadors, mobiliaris, senyalística) 
amb la línea d’ajudes que propor-
cionen la Diputació de València i la 
Conselleria de Medi ambient per a 
espais degradats.

ES DONEN LES PRIMERES PASSES PER LA 
RECUPERACIÓ DEL RIU I L’ASSUT DE PALMA
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EL CAMPANAR DE 
PALMA ESTRENA 
IL·LUMINACIÓ

MILLORES A LA COBERTA DE L’EDIFICI 
DEL CENTRE MÈDIC I LES ASSOCIACIONS

 El passat mes de maig van començar 
a l’edifici del centre mèdic i associacions 
les obres de reparació i millora de la teu-
lada.

La coberta de l’edifici presentava, com 
pot comprovar-se a les fotografies, greus 

desperfectes que provocaven problemes 
de filtracions d’aigua sempre que plovia.

Les molèsties ocasionades als usua-
ris es veuran compensades una vegada 
acabades les obres i solucionats els pro-
blemes.

NOU DISPENSADOR 
I SECAMANS AL 
POLIESPORTIU

Continuant amb els treballs de millora 
de les instal·lacions esportives del 
poble, l’ Ajuntament ha instalat als ves-
tidors del poliesportiu municipal uns 
nous dispensadors de sabó i secamans. 
L’intens ús de les instal·lacions esporti-
ves fa que aquest tipus d’elements, tan 
necessaris per la higiene dels esportis-
tes, patisquen un gran desgast.

El passat 23 de maig es va inaugurar 
la il·luminació del campanar de Palma. 
D’aquesta manera la imatge del poble 
millorarà qualitativament. Sense entrar 
en questions religioses el que és ben 
evident és que el campanar és un dels 
elements més identificatius de Palma i 
que la seua il·luminació el fa més visi-
ble des de ben lluny.

AJUDES LLIBRES
Ja està en marxa la segona fase 

del programa d’ajudes per a lli-
bres escolars “Xarxa Llibres”. Per 
a més informació podeu adreçar-
vos a les diferents plataformes 
digitals de l’Ajuntament, a l’es-
cola o dirèctament a les oficines 
municipals.  La sol·licitut es fa 
telemàticament. També podeu 
tramitar-ho directament al portal 
de la Generalitat www.gva.es
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PER ENTRAR A LA PISCINA SERÀ OBLIGATORI
PRESENTAR L’ ABONAMENT O PAGAR TICKET
*Abans d’obrir els operaris municipals netejaren a conciència tant la piscina com la gespa que l’envolta.

Des del passat 15 de Juny està oberta 
la Piscina Municipal. En principi es 
va obrir només de vesprada (excepte 
dissabtes i diumenges)  fent coincidir 
l’horari d’apertura amb les hores que 
els xiquets ja no anaven a escola, però 
des del dia 22 s’obri tot el dia.

L’horari habitual per enguany serà: 
els matins d’11:00h a 14:30h i vespra-
des de 17:00h a 20:30h.

Des de l’Ajuntament es comunica 
que des del primer dia es demanarà 
l’abonament corresponent (el gene-
ral o el de piscines) o el pagament de 
la entrada. Este preu varia segons la 
modalitat. Hi ha dos tipus d’entrades.: 
les de tot el dia i les de vesprada, i dos 
tipus de preus, el normal i el reduït. 

El preu reduït afecta a tots els menors 
de 16 anys, jubilats o pensionistes, 
minusvàlids, parats de més d’un any i 
families nombroses o monoparentals.

Així les entrades de tot el dia valen 
3€ a preu normal i 2€ a preu reduït, 
mentre que les entrades de la vesprada 
costen 1,5€ a preu normal i 1€ a preu 
reduït.

Cal recordar que l’abonament de 
Palma també pot usar-se a la piscina 
d’estiu d’Ador sense cap recàrrec.

RÈCORD D’ABONATS 
AL POLIESPORTIU

L’Ajuntament ha agrait a tots els usuaris de 
les instal·lacions esportives municipals la seua 
confiança i vol informar que, enguany, el nom-
bre d’abonaments (en qualsevol de les seues 
modalitats) ha arribat ja als 500.

Això suposa un increment significatiu en el 
nombre d’abonats respecte a altres tempora-
des. El nou format dels abonaments, el major 
control en l’accés, el fet de que tothom haja de 
costejar l’abonament, l’increment en l’oferta i 
en les situacions personals per a l’accés a l’abo-
nament reduït han facilitat aquesta pujada.
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ELS XIQUETS DE L’ESCOLA 
NO ESTARAN MÉS AL SOL

AL 2018 PALMA 
REBRÀ ELS ALUMNES 
DE TOTA LA SAFOR

Els Ajuntaments de Palma i Ador 
han adquirit i instal·lat un tendal 
(toldo) al CEIP de la Murtera per 
tal que els xiquets puguen gaudir del 
parc de jocs sense por a insolacions.

El tendal estarà instal·lat fins que 
torne la tardor. Així els xiquets que-
daran coberts durant tot el mes de 
juny i setembre, quan encara fa calor 
i el sol està alt.

Es tracta d’una solució senzilla 
i barata però, alhora, efectiva que 
millora les instal·lacions de l’escola.

La instal·lació del tendal no implica, 
de cap manera, la retirada dels trac-
taments de protecció solar per als 
xiquets. El tendal només evita l’im-
pacte directe del sol. Allò que cone-
guem com a ressol seguirà afectant 
els més menuts per la qual cosa és 
convenient untar-los amb crema 
protectora i vigilar la seua pell per si 
necessitaren tractaments hidratants.

Finalment Palma i Ador seràn la seu de 
les XXX Trobades d’Escoles en Valencià 
de La Safor l’any 2018.

Es tracta d’un dels esdeveniments edu-
catius més importants en el qual hi par-
ticipen alumnes de tots els pobles de la 
comarca en una sèrie d’actes festius.

A banda de l’aspecte educatiu, cultural i 
festiu, aquestes trobades han suposat un 
gran impacte mediàtic i econòmic a tots 
els pobles on s’han celebrat.

Trobada d’Escoles en Valencià 2016 a La Font

PALMA CONTRA L’ AVORRIMENT: 
ESCOLA ESPORTIVA I RECREATIVA D’ESTIU

Aquest estiu els xiquets i xique-
tes de Palma no tindràn excusa 
per avorrir-se a casa perquè 
arriba a Palma l’ Escoleta d’Estiu 
Recreativa i Esportiva, conjunta 
amb el poble d’Ador.

Així els xiquets podràn gaudir 
del doble d’instal·lacions i viure 
l’estiu amb els seues companys 
d’escola. Hi ha moltes activitats 
programades. La idea és entre-
tindre als xiquets a l’hora que 
es fomenten en ells els valors de 
l’esport i l’educació.

A les instal·lacions municipals 
podeu trobar un fullet amb tota 
la informació. També el podeu 
vore a la piscina d’Ador. Part de 
les activitats tindràn lloc a les 
instal·lacions esportives d’amb-
dos pobles i altres a l’escola 
municipal La Murtera.

D’aquesta manera s’amplia 
l’oferta lúdica i educativa pels 
més menuts al poble la qual cosa 
evita problemes als pares que 
abans havien de buscar alterna-
tives fora.

CANVIADOR DE 
BOLQUERS AL METGE

S’ha estrenat ja al centre mèdic aquest 
canviador de bolquers per nounats. També 
s’ha comprat una estora per evitar que 
entre pols o aigua a les sabates quan plou.
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El passat mes de maig va tindre lloc la 
segona fase del tractament de fumigació 
contra la processionària al parc 25 d’abril. 

La processionària és un cuc que afecta 
els arbres, principalment pins, avets i 
cedres i que, just pel maig està en la seua 
fase de transformació en papallona.

La seua presència és abundant a la nos-
tra geografia i si no es tracta a temps 
acaba amb els arbres en els quals viu i es 
reprodueix.

El parc va estar tancat dos dies per evi-
tar problemes amb els plaguicides.

 La Diputació de València ha llançat una cam-
panya contra el mosquit tigre, una espècie tropical 
que des de fa uns anys ha arribat al nostre país. Este 
mosquit causa grans danys a l’agricultura i, fins i 
tot, pot transmetre fins a 22 malalties tropicals (tot 
i que aquest extrem, al nostre clima, és molt impro-
bable)

En total s’ha destinat un milió d’euros a aquesta 
campanya que es centrarà en municipis de menys 
de 30.000 habitants.

Entre altres accions la Diputació ha editat un 
fullet en el qual es donen alguns consells per com-
batre aquesta espècie. 

El fullet a base de frases molt curtes acompanya-
des de dibuixos explicatius ens recomana que can-
viem l’aigua dels abreujadors dels animals almenys 
una vegada a la setmana, que deixem cap per avall 
qualsevol recipient que puga acumular aigua, que 
evitem posar plats sota els testos de les plantes per 
evitar l’acumulació d’aigua, que cobrim hermètica-
ment tancs o diposits d’aigua i que renovem l’aigua 
dels gerros de les plantes almenys una vegada cada 
set dies. Això és així perquè el mosquit tigre sol 
viure i reproduir-se en zones d’aigua estancada i, 
al contrari que els mosquits autòctons, és més fàcil 
trobar-lo dins dels pobles que al terme i més de dia 
que de nit.

FUMIGACIÓ CONTRA LA 
PROCESSIONÀRIA
AL PARC 25 D’ABRIL

CAMPANYA D’INFORMACIÓ PER 
COMBATRE EL MOSQUIT TIGRE





Quatre-centes cinquanta-dos dones d’entre 2 mesos i 74 
anys participaren en la I Marxa a Peu de les Dones de 
Palma que es va dur a terme el dia 8 de Maig per celebrar 
el dia de la dona. 

Va ser un esdeveniment especial en el qual es volca-
ren les dones de Palma però també les d’Ador i de molts 
altres municipis de La Safor i de fora de la comarca com 
Bellreguard, Gandia, Alfauir, Sueca, Benicolet o Pego.

Totes les corredores van lluir la camiseta commemora-
tiva d’aquesta I Marxa de les Dones de Palma i van fer, 
cadascuna al seu ritme, el recorregut de 5 Km. Després 
de la marxa les participants es van fer un xicotet refrigeri 
i van participar a una clase de Zumba.

La incripció costava dos euros la meitat dels quals van 
ser donats a la lluita contra el càncer.

Va ser una carrera que podriem definir com una festa, 
una festa que, al remat, va ser un acte reivindicatiu per 
la igualtat entre dones i homes, una reivindicació que va 
servir per una bona causa.

MARXA DE LA
DONA
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L’EQUIP DE FUTBOL FEMENÍ DE PALMA QUEDA SUBCAMBIÓ DE 
LLIGA EN GUANYAR EL DARRER PARTIT DE LA COMPETICIÓ

XIQUETS DE TOTA 
LA SAFOR AL 
TORNEIG DE PALMA

L’ equip femení de futbol de 
Palma va guanyar el seu darrer 
partit en la lliga regular i al 
remat les nostres xiques van 
quedar segones a la competi-
ció.

El partit es va jugar contra 
l’equip de La Llosa i el resultat 
va ser de 2 a 3 a favor de les 
nostres.

Tant l’equip femení com els 
equips de futbol 8 i 11 de cate-
gories inferiors reben el suport 
de l’Ajuntament a manera de 
subvencions a més d’assumir 
les despeses de les instal·la-
cions esportives com ara llum, 
aigua, personal, manteniment. 
etc.

l’11 de juny es celebrava al poliespor-
tiu de Palma el primer campionat de 
futbol 8 del nostre poble. Jugaven dues 
categories. A la de prebenjamins parti-
ciparen els equips deVillalonga, Conde 
(Alqueria de la comtessa) Bellreguard i 
Palma. A la categoria Aleví jugaren el 
torneig els equips de Villalonga, Conde 
i Palma.

El més important de la jornada no va 
ser el resutlat sinó l’ambient de festa i 
l’esperit esportiu que els xiquets dels 
diferents pobles compartiren. De fet, 
cada equip se’n va anar a casa amb el 
seu trofeu i cada xiquet també. Els 
pares decidiren fer una copa a cada 
jugador amb el seu nom com a recor-
datori de la seua participació.

Un altre fet molt destacable, sobre tot 
per als més menuts, van ser els refres-
cos i dolços que s’oferiren a l’hora de 
berenar dels quals va quedar ben poca 
cosa.

Des de l’Ajuntament volem animar a 
tots els xiquets del poble a inscriure’s a 
l’equip de futbol i, el més important, a 
viure l’esport.



ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN 
LA III CURSA DE MUNTANYA 
PALMA - ADOR

Santi Castellà Viciano va ser el guanyador de la III 
Cursa de Muntanya Palma-Ador que es va celebrar el 
passat mes de d’abril. El segon lloc va ser per David Gar-
cía Mascarell i el tercer per Cesc Almudever Cervera. 
Pel que fa a les dones la primera va ser Isabel Cubillo 
Martín seguida per Paloma Aparicio Varon i en tercer 
lloc va arribar Elisa García Córcoles.

Va ser un èxit de participació i esportiu. Fins 114 
corredors i corredores acabaren la cursa, però sobre tot 
va ser una bona excusa per retrobar-nos amb el nostre 
entorn més pròxim. El dia va acompanyar i la muntanya 
estava en la seua millor època.

Gràcies a tots els participants. Ens veiem l’any que ve!

Fotos cedides per Joan Puig, MyChip i Javier Palacios
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WALDO PARTICIPA EN LA 
CLOENDA DEL CURS DE 
DE PILOTA DE PILOTA 

El 16 de juny va finalitzar el curs de l’Escola Municipal de 
Pilota de Palma. Per l’ocasió va assistir als entrenaments el 
pilotari d’Oliva Waldo Vila. El campió de raspall va estar 
jugant una partideta amb els xiquets de Palma i en acabar 
va signar nombrosos autògrafs i va berenar amb ells. 

Volem agrair des de l’Ajuntament l’assistència a les ses-
sions de tots els xiquets i pares dels mateixos, als dos 
alumnes de pràctiques Janet i Miguel i al Sr. Waldo per 
vindre al nostre tancament de l’escoleta.

JOAN F. VIDAL SUBCAMPIÓ 
AUTONÒMIC DE KATA EN LA 
CATEGORIA DE VETERANS

Des de “Info Palma” volem 
felicitar Joan F. Vidal pel seu 
podi al campionat autonò-
mic de Kárate en la cate-
goria veterans majors de 
cinquanta anys.  Vidal va 
quedar segon després de 
molt de temps sense com-
petir.

Joan F. Vidal és el director 
i entrenador de l’escola de 

Kárate “Tora Kai” amb seu 
a Palma i, fins ara, haviem 
parlat d’ell com entrena-
dor dels nostres menuts, als 
quals, per cert, ha dut ja a 
diversos campionats amb 
resultats molt positius.

Esperem que Joan conti-
nue vinculat al nostre poble i 
continue formant als nostres 
xiquets. Enhorabona!



revista d’informació municipal

15

BORJA CATALÀ, 
EL FUTUR DE
L’ATLETISME VALENCIÀ

Borja Català és de Palma, com-
peteix amb el Club de Córrer “El 
Garbí” de Gandia, és especialista 
en la mitja distància (3.000 m) 
i pensem, que si tot va be, sen-
tirem parlar d’ell molt i molt be 
d’ara endavant.

La darrera gran carrera de 
Borja ha sigut als campionats 
autonòmics on competia contra 
els 18 millors de la Comunitat 
Valenciana i va quedar tercer. 
Abans ja s’havia proclamat cam-
pió provincial.

Ara, l’objectiu del seu club és 

sol·licitar a la federació d’atle-
tisme que el considere “Atleta 
d’elit” la qual cosa suposaria una 
gran empenta a la seua formació 
esportiva així com una sèrie de 
facilitat i beques a l’hora d’entre-
nar i competir.

Des de Palma l’única cosa que 
podem dir és que ens sentim 
orgullosos d’ell i que seguirem 
de ben aprop la seua evolució.

Qui sap? Pot ser als propers 
Jocs Olímpics de Tokio 2020 tin-
ga’m un atleta de Palma corrent 
a la pista de l’Estadi Olímpic.

En els darrers mesos el jove de Palma, especia-
lista en la distància de 3.000 m, ha sigut primer 
al campionat provincial i tercer al campionat 
autonòmic.
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El passat 24 d’abril Palma va cele-
brar la seua “Fireta” del llibre. I ho 
va fer com els llibres es mereixen, 
amb una gran festa. Muixarangues, 
dolçaines, balls i paradetes per tota la 
plaça ompliren el matí d’aquell diu-
menge tan especial.

Des de l’Ajuntament de Palma 
s’agraeixen els tallers voluntaris de 
Càritas, Tecnologia i Refugiats; els 
tallers de venda de Sabonets, Marca 

pàgines, Llibres (Gavina Llibres) i 
Llibres i Cintes de VHS de la Biblio-
teca de Palma; a les associacions 
locals de Cal Dir Espurna (de Bici-
cletes), Amics de La Música de Palma 
(Estand de la música), Jaume I (Mun-
tatge i Carpes) i a les associacions de 
Fa Ressol (Dolçainers i Tabaleters), 
Muixeranga La Safor, Danses Roda 
i Volta Danses La Safor i al grup de 
Danses d’Ador La Faltriquera.

LA FIRETA DEL LLIBRE! 
LA FESTA DELS LLIBRES!
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A PALMA LI AGRADA EL TEATRE Èxit absolut. D’aquesta manera tan 
simple i contundent podem qualifi-
car les primeres representacions de 
la temporada de teatre que, des de la 
regidoria de cultura, vol instaurar-se 
al saló d’actes de la Casa de la Cul-
tura.

Quasi 200 persones per funció i un 
auditori de gom a gom demostren el 
que diem. 

Primer va ser amb el grup “Transtor-
nats” i després amb el “Trio Faraona”

La intenció és continuar progra-
mant teatre, a la contraportada de la 
revista podreu informar-vos de les 
pròximes funcions.

Amb esta iniciativa no només apro-
pem l’entreteniment i la cultura a 
Palma, si no que, a més a més, donem 
ús a unes instal·lacions que, d’estar 
aturades, només aporten despeses i 
cap benefici.

Podeu seguir la programació a tra-
ves de la web municipal i el facebook.

GAL·LA BENÈFICA DE LES 
BALLARINES DE PALMA A 
FAVOR DELS REFUGIATS

 El diumenge 12 de juny, tingué lloc la Gal·la Top Dance, 
a la Casa de Cultura de Palma en col.laboració amb la 
Regiduria de Cultura, Educació i Esports, els grups de ball 
del municipi i activistes independents.

Es tractava del festival de fi de curs de les ballarines de 
Palma que, enguany, van decidir destinar la meitat dels 
fons recaptats a benefici dels refugiats siris.

L’acte, a més del ball, va comptar amb una xicoteta mos-
tra de fotos sobre l’estada d’una voluntària independent 
de Gandia, Onera, al camp de refugiades d’Eko (Grècia) 
i també amb el seu testimoni, en el que ens va donar a 
conéixer la realitat a aquest camp. 

Els diners recaptats seran destinats directament als camps 
de refugiades, a través d’un grup de voluntàries indepen-
dents que, si res canvia, anirà cap a Grècia en agost. En cas 
que no anaren, els diners es canalitzaran fins allí a través 
d’algun col·lectiu que estiga treballant als camps de refu-
giades.

Des de l’Ajuntament es vol agrair als ciutadans del poble 
la seua resposta a aquest esdeveniment solidari el qual va 
ser seguit per un gran nombre d’espectadors. També es vol 
agrair l’esforç desinteressat dels voluntaris independents 
així com de la direcció de l’escola de ball que es va volcar 
en aquesta iniciativa solidària.
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RECUPERANT LES HERBES
MENGÍVOLES DEL TERME                

NOUS LLIBRES A LA 
BIBLIOTECA DE PALMA

Licsons, roselles, camarroges... tots n’hem sentit par-
lar. Són herbes que els nostres avis sabien distingir, 
recollir i cuinar en plats tan gustosos com els pastis-
sets o les herbes amb all. 

Antoni Orengo, especialista i estudiós del tema va 
vindre a Palma a donar una conferència sobre la qües-
tió i, la veritat, el públic assistent va demostrar que, al 
nostre poble, encara es conserven coneixements sobre 
el tema. No només es va parlar de gastronomia sinó 
també d’algunes propietats terapèutiques que les plan-
tes ofereixen. Els llibres d’Orengo els podeu trobar a la 
biblioteca de Palma.

Els amants de la lectura en general i de la novel·la 
en particular estan d’enhorabona. Aquest estiu la 
biblioteca de Palma incorporarà nou títols nous als 
seus fons.

Es tracta, principalment de novel·les, tant en cas-
tellà com en valencià, que toquen pràcticament 
tots els gèneres. Els seus títols són: “Ser feliz en 
Alaska” de Rafael Santandreu, “El invierno en tu 
rostro” de Carla Montero, “El jilguero” de Donna 
Tartt, “Entre limones” de Chris Stewart, “El hipno-
tista” de Lars Kepler, “La modista de Dover Street” 
de Mary Chamberlain, “Tot això ho faig perquè 
tinc molta por” d’Empar Moliner i “Las puertas de 
fuego” de Steven Pressfield. L’estiu es gaudeix més i 
millor amb llibres.

CONTA CONTES A LA 
BIBLIOTECA MUNICIPAL              

La millor manera de tindre uns ciutadans formats és 
educar-los de ben menuts i la millor manera d’educar-los 
és apropant-los a l’eina que més sabiduria ens pot pro-
porcionar: Els llibres. Per això des de la regidoria de cul-
tura està impulsant-se un programa de conta contes per 
apropar els xiquets als llibres i a la mateixa biblioteca.

Les fotos són del conta contes que va tindre lloc el pas-
sat 13 de maig i la intenció és repetir l’experiència. Podeu 
informar-vos a la web i facebook de l’ Ajuntament.
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EL CICLE RETROBEM LA NOSTRA 
MÚSICA OMPLI DE PÚBLIC
L’ AUDITORI MUNICIPAL DE PALMA

AMICS DE LA MÚSICA DE PALMA 
TANCA EL CURS 2015-16 AMB EL 
TRADICIONAL CONCERT I
AUDICIÓ DELS ALUMNES

UN GRAN CONCERT DE 
SOLISTES PROTAGONITZA 
EL “CONCERT PRIMAVERA”

l 14 de Maig, l’Associació 
Amics de la Música de Palma 
de Gandia realitzà el Concert 
del Retrobem, enmarcat dins 
la 37a Edició de la Campanya 
Retrobem la Nostra Música de 
la Diputació de València. En 
aquesta ocasió es varen inter-
pretar obres de compositors 
valencians.

Es tractava d’obres festeres i 
més clàssiques, sobre tot en la 
primera part del concert.

En la segona, amb la col·labo-
ració de la colla de dolçainers 
del Real de Gandia es varen 
interpretar obres composades 
per a banda i dolçaina que pro-
fundisaven en les arrels més 
antigues de la nostra música.

Negar que l’educació musical és fonamental en la formació de 
les persones és negar l’evidència. Afortunadament a la Comunitat 
Valenciana, en general, i al nostre poble, en particular, tant els 
pares com els xiquets ho tenen prou clar.

Per això cada any s’incorporen nous alumnes a l’Associació Mus-
cial Amics de la Música de Palma de Gandia. Uns alumnes que 
han estat estudiant i practicant amb els seus instruments durant 
tot l’any i que ens ho demostren el dia de l’audició de final de curs.

Aquestes audicions tinguerenlloc el diumenge 19 de juny amb 
una gran assistència de públic. Amb aquesta audició els alumnes 
tancaren el curs escolar 2015-2016 de l’escola de música de Palma. 
Alumnes del poble i també forasters vàren interpretar, cadascú 
amb el seu corresponent instrument diferents cançons mostrant 
els progressos tant artístics com tècnics adquirits durant el curs.

Analitzant el que es pogué escoltar a l’Auditori Municipal no 
tenim cap dubte a l’afirmar que el futur musical de Palma està 
garantit.

Els músics de Palma, José Estruch, Salvador 
Català, Antonio Ortolà i els germans David i 
Óscar Vidal protagonitzaren el “Concert Prima-
vera”. Enguany, el concert, s’ha dedicat als músics 
solistes i, en concret, als metalls greus (trombons 
i tubes). Va tindre lloc el 30 d’abril i s’interpreta-
ren obres de Jose Grau Benedito, James Curnow, 
Edmun Loffer, Pedro Sosa i Philip Sparke.
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TELÈFONS D’INTERÉSL’ AJUNTAMENT AL 
MÒBIL

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  16 D’OCTUBRE
A LES 18:30 h
A LA CASA DE LA CULTURA
Entrada: 4€ - 5 € en taquilla

1 
 

DIUMENGE  17 DE JULIOL
A LES 18:30 h
A LA CASA DE LA CULTURA
Entrada: 4€ - 5 € en taquilla

FES-ME TEATRE!

Si vols rebre en el teu mòbil els bàndols, notícies, eveni-
ments, etc.. de l’Ajuntament de Palma. Posa les teves dades 
en la inscripció de sol·licitud del servei, que podràs trobar 
a l’Ajuntament, Biblioteca, Centre Social, Poliesportiu i cen-
tres comercials de Palma. Dóna’t pressa !! En breu estarà 
operativa l’aplicació.


