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Mes d’Agost, mes de les vacances per 
excel·lència, mes de sol i platja... però a Palma, 
a més a més, mes de l’esport, cultura i sobretot 
de les nostres esperades festes patronals.

Com tots els anys, al mes d’Agost, es celebra a 
la nostra localitat tant l’esperada Setmana Cul-
tural i Esportiva com les nostres Festes Patro-
nals i, això suposa per a la nostra població un 
mes de canvis en molts i diversos àmbits...

Aquestos canvis ens afecten,  d’alguna manera 
o d’altra, a tots sense excepció, ja que són molts 
i de molt diversa indole i, és per això, que hem 
de ser conscients que en aquest mes, anem 
a dir-ne un  poc “anormal”, però esperat per 
molts, hem de ser més tolerants i solidaris que 
cap altre mes de l’any. No, no està tot permès, 
ni molt menys!  però determinades activitats 
que durant altra època de l’any suposarien una 
major molèstia per a molts ciutadans i ciutada-
nes, en aquest mes tan especial estan permeses 
i autoritzades per l’Ajuntament...

Siga per la raó que siga, pel què es tan esperat 
aquest mes per a molts palmissons i palmisso-
nes: les competicions esportives, les activitats 
culturals, els jocs de taula, eixir de festa amb 
els quintos/es, les mascletades, els castells, els 
sopars amb els amics, els dinars familiars, les 
orquestres, la cavalcada de disfresses, les pro-
cessons... i un munt més d’activitats o esdeve-
niments tant esportius, culturals, religiosos i 
festius... el que està clar, és que el mes d’Agost, 
Palma es transforma i ens transforma...

Aquesta transformació, que no deixa de ser 
transitòria i puntual, i què indubtablement 
provoca diversos canvis tant en el poble com 
en els seus habitants , no és igualment entesa 
per tots, però per altra banda hem de fer un 
esforç de respecte i solidaritat envers els demés 
per a una millor convivència entre tots els pal-
missons i palmissones...

Ara, “vuelta a la calma”, i a esperar a les acti-
vitats i festes de l’any que ve!!!

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

GRÀCIES A TOTS I FINS 
L’ANY QUE VE!!

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

*Alcaladia, 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:

*Segona tinença d’alcaldia. 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:

*Tercera tinença d’alcaldia. Delegació de Festes, 3ª Edat, Ser-
veis Socials:

Sra. Lara Miñana Arlandis

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

*Quarta tinença d’alcaldia. Delegació de Indústria, 
Sanitat, Joventut:

Sr. Adolf Minyana Pastor

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

*Primera tinença d’alcaldia. 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:

Manolo Sansaloni i Molió
Regidor de Cultura, Educació, Esports i 
Transparència
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La Plaça de Sant Vicent serà més segura, 
tant pels adults com, sobre tot, pels més 
menuts. L’ Ajuntament ha preparat un 
estudi per acometre aquesta obra que con-
templa una superfície de vora 500 m2  amb 
una zona d’accés de 120 m2  i una zona 
central per a jocs i instal·lacions infantils 
de 200 m2 .

A més a més, l’estudi contempla col·locar 
un nou mobiliari urbà amb bancs, pape-
reres, aparca-bicicletes,  una font d’aigua 
potable, il·luminació i un conjunt de jocs.

La nova Plaça de Sant Vicent comptarà 
únicament amb dos accessos d’entrada i 
eixida, la qual cosa augmentarà la segure-
tat dels xiquets i la tranquilitat dels pares. 
La resta del perímetré estarà protegit per 
una tanca.

Amb aquesta actuació i amb el disseny 
proposat, s’ eliminen totes les barreres 
arquitectòniques que hi havia fins ara. La 
zona ajardinada comptarà amb els matei-
xos arbres però amb un mantell de gespa  
artificial que permetrà als xiquets jugar 
amb menys riscos per a la seua integritat. 
Alhora, es pavimentarà el tram que falta 
del carrer Safor i es milloraran de les seues 
voreres.

LA PLAÇA DE SANT VICENT 
SERÀ COMPLETAMENT 
REMODELADA PER GARANTIR
LA SEGURETAT DELS XIQUETS

L’AJUNTAMENT I L’ESCOLETA DE PALMA SIGNEN UN 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER GARANTIR L’EDUCACIÓ

Aquest mes de setembre l’alcaldessa 
de Palma, Trinidad Miñana, el primer 
tinent d’alcalde, Andreu Faus i el regi-
dor responsable de l’àrea d’educació, 
Manuel Sansaloni firmaren un nou 
conveni de col·laboració amb els repre-
sentants de l’Escoleta de Palma. Amb 
aquest acord el nostre poble continuarà 
gaudint, amb total garantia i en millors 
condicions, de la tasca formativo-edu-
cativa de l’Escoleta de Palma.

Fins ara no existia cap document 
semblant al conveni signat. En ell s’in-
diquen les quantitats econòmiques que, 
en forma de subvenció donarà l’Ajunta-
ment, sinó que també s’inclouen altres 
aspectes en els quals l’Ajuntament pot 
ajudar a l’entitat, com ara la promoció 
i publicitat de la mateixa als diferents 
mitjans de l’Ajuntament (Facebook, 
whatsapp, web, revista InfoPalma, 
fullets informatius...) l’ajuda dirècta o 

indirècte a l’hora de realitzar activitats 
extraescolars, la millora de les infraes-
tructures, la cessió d’espais municipals 
per la celebració de reunions i activi-
tats diverses, 

Al remat es tracta d’un bon nom-

bre d’actuacions i facilitats que van a 
donar-se des de l’Ajuntament que tal 
i com han assenyalat des de la propia 
AMPA de l’escoleta “venen especifi-
cades de forma clara i senzilla” al nou 
conveni.
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l’1 d’octubre entraran en vigència les 
noves concessons dels bars munici-
pals, és a dir, el del poliesportiu i el 
del Centre Social.

Les bases per accedir a aquesta con-
cessió especifricaven que els bene-
ficiats havien d’estar empadronats a 
Palma.

El termini de presentació de sol·lici-
tuts va acabar el passat vint-i-tres de 
setembre i la concessió estarà vingent 
fins el 30 de setembre de l’any que ve.

L’Ajuntament ha decidit que els 
arrendaments municipals, a partir 
d’ara, sempre seràn anuals.

Els pròxims mesos dos treballadors 
de Palma seràn llogats per l’Ajunta-
ment per complementar el departa-
ment de manteniment.

Un dels motius d’haver pres aquesta 
decisió és que els treballadors habi-
tuals han d’agafar vacances, però no es 
tracta de substitucions. De fet abans 
de Nadal hi haurà quatre persones 
treballant al servei de manteniment de 
l’Ajuntament, un dels equips amb més 
feina del consistori.

Després d’un estiu on el sol ha pegat 
de valent i d’alguns anys sense pin-
tar, l’Ajuntament ha decidit repassar 
amb pintura tots els guals del poble 
així com els passos de peatons i algu-
nes altres senyals pintades al terra que 
s’han vist afectades pel pas del temps i 
les inclemències meteorològiques. Es 
demanen disculpes per les molèsties.

Una vegada acabada la temporada 
estival, es va a procedir a la reforma de 
la piscina municipal. Unes instal•la-
cions que tenen aproximadament 30 
anys, necessiten d’una reforma per a 
adequar-les a les noves normatives de 
construcció i accessibilitat.

La nova piscina comptara amb 
menys profunditat i desbordant ( 
tipus platja), una plataforma eleva-
dora per a què els veïns amb mobi-
litat reduïda puguen gaudir de la pis-
cina amb total normalitat. Al mateix 
temps es reformaràn els vestuaris i 
serveis de la piscina.

La pròxima temporada estival Palma 
ja comptara amb instal•lacions noves 
i ajustades a normativa.

ELS NOUS ARRENDAMENTS DELS BARS 
MUNICIPALS COMENCEN L’1 D’OCTUBRE

COMENCEN LES 
OBRES A LA PISCINA

L’ AJUNTAMENT 
CREARÀ DOS NOUS 
LLOCS DE TREBALL EN
MANTENIMENT

PINTURA PER A GUALS I 
SENYALS A LA TARDOR

PLÀNOL DELS NOUS VESTIDORS
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PINTAT DE GUALS 

“LA VUELTA” CICLISTA 
PASSA PER PALMA

Televisió Espanyola va transmetre la imatge de Palma a més 
de 150 païssos de tot el món durant el final de l’etapa número 18 
de “La Vuelta Ciclista a España” del passat 8 de setembre entre 
Requena i Gandia. Cert és que l’etapa no va passar per dins del 
poble però va posar en el mapa el nom de Palma.

L’ etapa la va guanyar el danés Magnus Cort Nielsen a l’esprint 
i va ser la prèvia d’una de les etapes més importants de tota “La 
Vuelta” la contrarrellotge entre Xàbia i Calp. 

Al remat la ronda espanyola la va guanyar el colombià Nairo 
Quintana de l’equip Movistar. Esperem repetir ben aviat.

CAL DIR ESPURNA
Ja tenim 15 anys

Es el moment d’agrair a totes les per-
sones que han fet possible que la nos-
tra associació siga el lloc de trobada 
per ajuntar a tants bons amics. En 
primer lloc a les nostres famílies, que 
comprenen que els furtem temps per 
a desaparèixer un diumenge de matí 
o ens anem a col·laborar en qualsevol 
activitat. Despres a amics i amigues 
que ens aguanten quan sols fem que 
parlar de lo bo que és aquesta o aque-
lla bicicleta També a l’ajuntament per 
facilitar-nos local i ajudes així com 
confiar en nosaltres per a col•laborar 
en el bon funcionament d’activitats 
per al poble Però especialment a una 
persona que va tindre la gran idea que 
ens convertirem en associació

Jo no vull dir el nom d’eixa persona 

per si de cas, antes tindria que ama-
gar-me, perquè sabem com és i igual 
ve a buscar-nos. No li agrada que es 
parle d’ell, el que fa que siga més gran 
encara. 

Sols podem dir que és capaç de 
baixar a peu kilòmetres si a un com-
pany li s’estropea la bici per acompan-
yar-lo. Donar-te tot el que ell tinga per 
a què pugues gaudir d’un gran dia de 
bicicleta, o no queixar-se de res per no 
estropejar bons moments....així tinga 
un os trencat.

Tots deprenem d’ell i pare ja per a 
què no en digueu exagerat, sols resta 
dir-vos que esperem seguir gaudint 
de l’amistat molts anys i desitjem que 
passeu molt bones festes, i ja sabeu si 
voleu passar un bon dia de bicicleta 
veniu al cap del passeig de les palme-
res els diumenges a les huit. 

Allií vos esperem



FESTES
DEL

CARRER
SANTA
ANNA
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SETMANA 
ESPORTIVA I
CULTURAL
Durante els dies previs a les festes patronals d’agost va tindre 
lloc la Setmana Esportiva i Cultural de Palma de Gandia amb 
nombroses activitats lúdiques, esportives i intel·lectuals. En 
aquestes planes volem fer un xicotet recull d’algunes d’elles.

Presentació literària

Marxa cicloturista

Campionat de
pádel 

Jocs de taula

Documentals

Karate



Truc Concerts

Futbol

Curses infantils
Volta a peu



Exhibició canina

Fotos natació sinconitzada cedides per Vimas

Exhibició
natació
sincronitzada



Entrega de trofeus



FESTES 
D’AGOST

NIT DE PRESENTACIÓ



DIA DELS SANTS DE LA PEDRA

Fotos de la presentació 2016 cedides per Juan Ortolá
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LA NIT DE LES PAELLES
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Fotos de la cavalcada de Sant Cristofol  2016 cedides per Salva Malonda Vidal
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CAVALCADA
SANT 
CRISTOFOL
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FESTA DE L’AURORA

FESTA DE SANT MIQUEL
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¡¡FINS L’ ANY 
QUE VE AMICS!!

Fotos de la festa del Cristo 2016 cedides per Juan Ortolá

FESTA 
DEL CRIST
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¡LA COPA INTERMUNICIPAL DE 
TRUC ENGUANY SE’N VE A PALMA!

El campionat interpoblacional de truc 
entre Palma i Ador, després de dos edi-
cions, està convertint-se ja en una tradi-
ció. 

El passat divendres 16 de setembre va 
tindre lloc al “Bar Gallego” d’Ador la gran 
final entre els campions de truc de cada 

poble. Palma i Adro s’enfrontaren en una 
final amb un resultat contundent. Palma 
3, Ador 1.

Des d’ací volem felicitar a tots els par-
ticpants i als finalistes d’Ador, Pep, Pere i 
Javi, però molt especialment als guanya-
dors de Palma, Grauero, Vicent i Víctor.
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GRAN ÈXIT DE LA MARXA 
NOCTURNA A L’ORXA

Amb l’estiu a punt d’acabar-se però amb la calor present encara en 
l’ambient es va convocar la “Marxa Nocturna a L’Orxa” en la que par-
ticiparem més de cent persones.

No és tractava de competir, tan sols d’estirar un poc les cames i gau-
dir d’un bon sopar acompanyats pels nostres amics i veïns.

Dos autobusos isqueren de la porta de l’Ajuntament fins L’Orxa, 
allí caminarem un poc i pararem en un bar a sopar. Els participants 
pogueren triar per sopar entre: entrepans de llom amb formatge, pit 
de pollastre amb verdures, embotit variat o truita de creïlles.

Al remat una bona nit per acomiadar un estiu molt intens.
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PRESENTACIÓ DEL POEMARI 
“A RITME DE TANGO”             

NOUS LLIBRES A LA 
BIBLIOTECA DE PALMA

La biblioteca de Palma va ser l’escenari d’una curiosa 
i exitosa presentació del poemari “A ritme de tango” 
i de la col·lecció de biografies de dones que ha editat 
L’associació de Dones Universitàries (AMMU)

La presentació va consistir en un recital de poemes 
acompanyats a la guitarra per Mayte Sanz i a la flauta 
travessera per Míriam Zarycka. En acabar la “bal-
laora” María García Gómez va fer una demostració 
del seu art ballant un tango ple de sentiment.

Els ponents de la presentació foren Vicenta Llorca, 
Rosa Mascarell, Anna Enguix i Maria Rosa Sabater.

Continuen arribant llibres nous a la biblioteca 
de Palma. Aquest passat mes de setembre s’han 
adquirit deu títols nous. Entre les novel·les que 
han entrat està “Antonia” de Nieves Concostrina, 
“Sobre Grace” d’ Anthony Doerr, “Olvidé decirte 
quiero” de Mónica Carrillo i “Un cop morta” de 
Laura Tejada.

També s’ha adquirit el llibre de pediatria domès-
tica “Tu eres la mejor madre del mundo” del doc-
tor José María Pancio i fins a cinc conters intantils: 
“¡Pato! ¡Conejo!” que juga amb la indefinició de 
les seues il·lustracions,  “Un lobo boquiabierto”que 
és un conte amb realitat augmentada, “El mirall 
d’Africa”,  “Cuando el yayo era peque” i la “Can-
ción del oso”.

Ja podeu consultar el nou tríp-
tic municipal en el qual s’in-
forma de totes les activitats cul-
turals, esportives i per a la salut 
que s’han programat al poble.

En el fullet trobareu, per una 
part, la informació de contacte 
necessària per poder accedir 
dirèctament a la informació de 
cada associació com ara el Club 
de Futbol, l’associació ciclista 
“Cal dir espurna”, el Club de 
Kárate “Tora Kai” el monitor 
de Pàdel o els responsables del 
fitness, TRX o pilates. També 

trobareu la informació de con-
tacte de l’Associació Amics de 
la Música així com un recull de 
tots els instruments que s’im-
parteixen a l’escola de música de 
l’associació.

Un dels apartats més complets 
és el que fa referència a la salut. 
Al fullet podeu trobar el con-
tacte per informar-vos sobre 
els massatges del fisoterapèuta, 
el podòleg, el quiromassagista, 
les classes de ball i dansa, les de 
natació sincronitzada, ioga, ioga 
dinànic i fitness

NOU TRÍPTIC D’ACTIVATS 
CULTURALS I ESPORTIVES
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TELÈFONS D’INTERÉSL’ AJUNTAMENT AL 
MÒBIL

VIGILÀNCIA 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

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

DIUMENGE  13 DE NOVEMBRE
A LES 18:30 h
A LA CASA DE LA CULTURA
Entrada: 5€ - 6 € en taquilla

1 
 

FES-ME TEATRE!

Si vols rebre en el teu mòbil els bàndols, notícies, esdeveni-
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. 
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