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Complint amb el que vàrem prometre i pro-
gramar per aquesta legislatura, són moltes 
les actuacions que estem o anem a executar a 
Palma per tal de millorar-la. És cert que hi ha 
moltes altres que ens agradaria executar, però 
per a què  aquestes puguen ser una realitat, no 
tingueu cap dubte que treballem cada dia de 
valent per aconseguir-ho. 

El canvi de paradigma pel que fa a les inver-
sions municipals obri un nou temps on la reha-
bilitació, l’adequació i la regeneració urbana, 
esdevé la clau. Enrere han quedat aquells temps 
on les actuacions s’adreçaven a la construcció 
de NOVES INFRAESTRUCTURES I NOUS 
I MONUMENTALS EDIFICIS, i és per això, 
que a Palma hem sabut adaptar-nos a aquesta 
nova realitat, fent servir els recursos munici-
pals i les ajudes d’altres administracions per 
a executar projectes que hem considerat més 
urgents i necessaris. Amb totes les actuacions 
realitzades, estem tractant d’impulsar un canvi 
qualitatiu de la imatge de Palma, fent-la més 
atractiva per a tots i totes vosaltres i com no 
per a les persones que ens visiten.

Amb aquest objectiu, actuarem remodelant la 
plaça de Sant Vicent, treballant la seua acces-
sibilitat i protecció. També hem enjardinat la 
casa de cultura i ho farem en la plaça de Santa 
Anna i, finalment, repararem les voreres en 
mal estat a l’entrada de Palma.

El nostre terme i el paisatge que ens envolta 
no és menys important, és per això, que hem 
continuat amb els plans de reasfaltat de camins 
i vials i no deixem de presentar projectes per 
millorar el nostre entorn. Hem aconseguit aju-
des per actuar en espais com l’assut, per tal de 
recuperar el seu encant i seguint amb aquests 
principis, també actuarem en les arcades i les 
rutes del riu Vernissa.

I com no, la gran aposta per la cultura i pels 
nostres joves amb el nou Centre Juvenil, amb 
la creació, ara sí, de una biblioteca Municipal 
amb tots els seus serveis, l’adequació de came-
rinos a la nostra casa de la cultura i una sala 
d’exposicions que esperem plena de continguts 
en el futur. Doncs ara sí, Palma pot comparar-se 
pel que fa a infraestructures i habitabilitat amb 
altres grans poblacions de les comarques que 
ens envolten. Era necessari i de justícia!

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

EL POBLE AVANÇA, 
PROSPERA I MILLORA

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

Dilluns, dimecres i 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

Dilluns 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, 
Serveis 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:

Andreu Faus Camarena:  Regidor 
d’Urbanisme, Obra Pública  i Medi Ambient
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PALMA TINDRÀ UNA DE LES BIBLIOTEQUES 
MÉS COMPLETES DE LA SAFOR

L’ Ajuntament de Palma està decidit a 
convertir l’actual “Agència de Lectura de 
Palma de Gandia” en una autèntica “Biblio-
teca Municipal” que puga integrar-se dins 
la Xarxa de Lectura de la Comunitat Valen-
ciana. Per poder-ho fer s’ha de rehubicar 
l’actual espai físic i dotar-lo de les mesures 
mínimes que es requereix per ésser consi-
derat “Biblioteca” és a dir, 300 m2.

Les obres estàn previstes dins del pla 
d’actuacions que l’Ajuntament està fent a 
la Casa de la Cultura i per aconseguir l’ob-
jectiu, es contarà amb els 60.000 € que es 
van demanar al setembre a Presidència de 
la Diputació de València.

La biblioteca comptarà amb una gran 
zona de lectura, estudi, consultes... i s’am-
pliarà l’oferta de lectura adquirint nous 
exemplars i, per tant, noves seccions i nous 
estands. A més a més, tindrà una zona 
diferenciada per als més menuts (Biblio-
teca Infantil) i aïllada de la resta per a evi-
tar molèsties dels més menuts a la resta d’usuaris. A banda, 
comptarà amb una aula d’informàtica, separada físicament de 
la biblioteca amb una desena d’ordinadors connectats a Inter-
net per poder realitzar treballs i consultes diverses. 

Altre espai dintre de la biblioteca serà “L’Aula Taller” destinat 
a tot tipus d’activitats artístiques, plàstiques i per a qualsevol 
tipus de realització de treballs gr.upals per als diferents col·lec-
tius del poble.

Aquesta nova biblioteca tindrà el seu accés principal pel pati 
exterior i, per tant es facilita el seu accés tant per a persones 
majors, com a mares en carrets de xiquets menuts... i comp-
tarà amb un accés interior que donarà a la Sala d’Exposicions, 
al Bar Municipal i també a l’actual Auditori. 

Pel que fa a la primera planta, també es produiran alguns 
canvis, l’actual aula d’estudis es mantindrà per als estudiants 
i a banda s’habilitarà una gran aula destinada per a la tercera 
edat (tallers, activitat física, xerrades, cursets...)



*Diputació posarà els 60.000 € 
necessaris per dur a terme les 
obres.

*S’establiran diverses zones de 
lectura i estudi per evitar molès-
ties als usuaris.

*Els xiquets i els més majors 
tindràn els seus respectius espais 
específics.
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DIVALTERRA, l’empresa pública de 
la Diputació de València ha iniciat els 
treballs en el riu Vernissa al seu pas per 
Palma. Les brigades i equips d’aquesta 
empresa estàn especialitzats en el des-
brossament de l’excés de vegetació, la 
qual cosa és fonamental per prevenir 
els riscos d’incendis i inundacions. 

A més a més aquestos treballs millo-

ren substancialment l’estètica del pai-
satge. Aquest és el primer dels diversos 
objectius proposats per l’actual equip 
de govern per aquesta legislatura per 
a la recuperació del nostre entorn, 
un entorn que malauradament s’ha 
mantes en estat d’abandó els darrers 
anys, la qual cosa, a més a més de la 
dolenta imatge i els riscos innecessa-

ris que suposa, ha facilitat que la riba 
del riu s’haja convertit en el lloc idoni 
per l’abocament incontrolat de runes 
i deixalles a pesar dels senyals i avisos 
que prohibeixen aquesta pràctica.

 El segü ent objectiu del govern és 
la conservació de l’arcada i de l’assut 
així com la recuperació de les rutes del 
terme.

L’Ajuntament de Palma , acollint-se 
a la subvenció de la Diputació de 
València en el Pla de Camins i Vials 
(PCV 2016/2017), pretén realitzar 
les obres de pavimentació dels trams 
deteriorats en Camí Xàtiva i Camí 
Les Basses, consistent en re-asfaltat 
d’un tram d’uns 300 metres lineals 
en Camí Xàtiva i 620 metres en Camí 
Les Bases.

El motiu pel qual s’han triat aques-
tos camins i no uns altres és per l’es-
tat que presenten a causa de l’erosió i 
vessament. Aquesta situació dificulta 
molt el pas rodat dels vehicles i per 
tant l’accés a les parcel·les.

Justament, aquestos dos camins 
rurals inclosos en el projecte són 
de gran interès per al municipi de 
Palma donat el gran servei que pres-
ten com a via d’accés a un gran nom-
bre de explotacions agrícoles i zones 
urbanes de Marxuquera, facilitant les 
tasques i accés mitjançant vehicles i 
tractors.

En el projecte redactat a aquestos 
efectes, arreplega tota la informació 
necessària per a la correcta execució 
de l’obra, igualment compleix la nor-
mativa i reglaments vigents. El pres-
supost d’execució per contracta serà 
de 24.350,87 €. 

És sabut per tots, que el terme muni-
cipal de Palma és un dels mes exten-
sos de la comarca i en conseqüència 
amb gran nombre de camins públics. 

Per a posteriors  subvencions, a 
efectes de pavimentació, els tècnics 
redactaran els informes que donaran 
preferència amb caràcter d’urgència 
als camins més necessitats en aques-
tes actuacions.

Mentrestant i per a agilitar els pro-
blemes de l’estat dels carrers, la regi-
doria d’obra pública ha adquirit una 
compactadora manual per a solucio-
nar ràpidament aquests problemes. 
Es tracta d’una solució provisional 
que, no obstant, millorarà el trànsit 
per aquest tipus de vies.

L’OBJECTIU DE RECUPERAR LA RIBA DEL 
VERNISSA JA ESTÀ EN MARXA

UNA SUBVENCIÓ DE DIPUTACIÓ SERVIRÀ PER  
MILLORAR ELS CAMINS DE MARXUQUERA
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INICIADES LES OBRES DE LA NOVA PISCINA
Les obres de la piscina municipal que 

anunciarem aquest estiu ja han començat 
i es desenvoluparan durant tot l’hivern. El 
pressupost de l’actuació és de més de 72.000 
euros que seràn pagats per la Diputació de 
València gràcies a la línea de Fons al Servei 
de la Cooperació Municipal.

La piscina de Palma ja era vella però l’an-
tigor no és el motiu d’aquestes obres. El 
problema eren les deficiències tècniques i 
físiques que presentava. Així, era palesa la 
pèrdua d’aigua per les filtracions no contro-
lades de la instal·lació. Fins i tot el sistema 
d’skimers estava deteriorat i haurà de ser 
reemplaçat.

Així, un dels objectius de l’obra serà solu-
cionar aquestos problemes tècnics i condi-
cionar les instal·lacions a les noves normati-
ves vigents pel que fa a piscines recreatives.

Les dimensions de la nova piscina seràn 
de 25 x 12,5 metres amb una profunditat 
mínima d’1,20 metres i una màxima de 2, 
i estarà especialment dissenyada per dur a 
terme activitats recreatives, des d’aquagym 
fins la natació tradicional.

Serà una piscina del tipus desbordant, es 
a dir, no hi haurà pedra de coronació com 
abans al voltant de l’aigua. A més a més es 
dotarà un accés a la piscina amb elevador 
hidràulic per a aquelles persones discapa-
citades o amb limitació de mobilitat que 
necessiten estar assegudes en efectuar la 
seua entrada i eixida de la piscina.



I ELS VESTIDORS 
TAMBÉ

Dins de totes aquestes millores 
generals, com vam anunciar al passat 
número de Info Palma, també van a 
acometre’s les millores als vestidors de 
la piscina municipal, els quals són de 
la mateixa època que la pròpia piscina. 
Amb la reforma els vestidors apro-
fitaran tant pels usuaris de la pròpia 
piscina com pels usuaris de les pistes 
de pàdel. Així les coses es repartirà el 
nombre d’usuaris entre els vestidors 
de la piscina i els del camp de futbol, 
de forma que cada usuari tindrà els 
vestidors més a la mà.
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Des de l’Ajuntament es continua invertint en les millores del 
CEIP La Murtera de Palma i Ador per tal que els xiquets del 
nostre poble reben no només una educació de qualitat sinó 
que ho facen en unes instal·lacions apropiades.

Així, arran del concert de rock del qual parlarem més enda-
vant en aquesta mateixa revista, s’han canviat les lluminàries 
del pati cobert de l’escola. També s’ha revisat la caldera i el 
diposit de gasoil per tal d’afrontar l’hivern en condicions.

D’altra banda per questions estètiques però també higièni-
ques i medi ambientals s’ha procedit a la poda dels xiprers 
del pati i al seu endreçament. 

També s’han fet millores a l’aula d’informàtica.

MILLORES A L’ESCOLA DE LA 
MURTERA DE PALMA I ADOR

ELS JOVES TINDRAN  UN 
LLOC PER A ELLS A PALMA

Un dels col·lectius amb menys opcions d’oci al poble 
són els nostres joves adolescents i, per aquesta raó, la 
regidoria de Joventut posarà en marxa el nou Centre 
Juvenil de Palma. Un nou espai on els joves de la loca-
litat podran gaudir de diferents tips de jocs (futbolí, 
billar, diana, jocs de taula, cinema...) i a banda que 
siga un nou lloc de reunió on els nostres joves puguen 
reunir-se i organitzar-se per a la realització d’activitats 
relacionades amb el voluntariat, l’associacionisme juve-
nil, etc.

 





NOVA LÍNEA 
ELÈCTRICA A LA 
CASA DE LA CULTURA

Des de principi de la construcció de la casa de cultura, 
aquesta a estat funcionant amb instal·lació de llum d’obra. 

La regidoria d’Indústria, a decidit enguany dotar l’edifici 
de la casa de cultura amb una línia de baixa tensió (MT 
2.52.01), així com la de millora i ampliar la xarxa de dis-
tribució d’energia elèctrica per a subministrar un servei 
elèctric regular.

El cost del pressupost d’execució per contracte de l’obra 
ascendeix a un total de 30.520,26 € + IVA , i la connexió de 
la línia s’iniciarà en la C.T. de ID “UE Residencial Ovo 2”, 
amb un traçat d’uns 200 metres lineals aproximadament. 

Amb aquesta actuació es regularitzarà la instal·lació elèc-
trica de l’edifici després de més de 25 anys.
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La Diputació Provincial ha aprovat 
concedir vora 93.000 € a l’Ajuntament 
de Palma per la remodelació de la Plaça 
Sant Vicent, o plaça nova.

Des de l’organisme provincial s’entén 
que la plaça de Sant Vicent és una de les 
places més importants i emblemàtiques 
del poble, entre altres coses perquè es 
troba al centre. 

Actualment la plaça està destinada a 
zona verda però en els darrers anys es 
troba en un estat d’abandó i les con-
seqüències són una degradació de la 
zona, i és per aquest motiu pel qual i 
mitjançant el projecte aprovat es vol 
procedir a les obres necessàries per a 
remodelar la plaça pública i generar un 
espai d’esplai públic, especialment de 
reunió per als xiquets i xiquetes. També 
es pretén asfaltar i adequar les voreres 
del tram del carrer Safor que falta per 
asfaltar. 

Atès que de l’anàlisi realitzada es des-
prèn que la zona s’ha convertit en un lloc 
de pas i residual és necessari realitzar 
una actuació en profunditat per a dotar 
a la plaça de vida i fomentar l’ús, com-
plint una funció d’àrea recreativa per a 
l’oci i esplai dels ciutadans, dotant-ho 
d’unes característiques formals i paisat-
gístiques, amb la finalitat d’imprimir-li 
una imatge identitària que la facen 
reconeixible i es convertisca en un punt 
de referència entre les diferents zones 
verdes de la zona. A més a més, es pre-
tén millorar la mobilitat per als vianants 
en el seu interior i configurar de forma 
unitària l’espai de la Plaça Sant Vicent.

La solució final és el resultat d’un 
procés d’anàlisi que abarca els condi-
cionants físics (topografia, clima, sòl, 
etc.), els condicionants soci-econò-
mics del mitjà urbà en què s’assenta, i el 
paisatge on es situa l’actuació, així com 
la funcionalitat i el seu posterior mante-
niment. Les obres contemplades en el 
present projecte són les necessàries per 
a la reurbanització de l’espai de la Plaça 
de Sant Vicent amb un tractament de 
materials tal que s’aconseguisca una 
uniformitat de tot el conjunt.

S’ha volgut potenciar el seu ús dotant 
a la plaça d’espais per a l’esplai i descans 
i, zona de jocs infantils.

CAP A UNA NOVA “PLAÇA NOVA”








































ALGUNS ELEMENTS DE LA NOVA PLAÇA
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L’estat de la vorera 
situada en l’accés al casc 
urbà, primer tram al cos-
tat del magatzem de la 
cooperativa , el qual pre-
senta un estat d’irregula-
ritat amb diversos pegats 
i un important desnivell. 

Considerant que és un 
espai dedicat al trànsit 
de vianants, on ja s’ha 
produït algun incident 

a causa del mal estat, la 
regidoria d’obra pública 
va a procedir a realitzar 
les obres de remodelació 
que eviten futurs danys a 
veïns i vianants.

En concret es van a 
realitzar els treballs amb 
una longitud total de 90 
m lineals i amb un pres-
supost de 8.779,39 €. 
més IVA

VORA 9.000 € PER LES 
VORERES DE L’ENTRADA 
DEL POBLE

2.750 € PER A JARDINS
La Diputació de València ha concedit una sub-

venció per l’enjardinament de Palma. La inversió 
total serà de 2.750 €. Una de les intervencions 
previstes ja es pot contemplar a la Casa de la 
Cultura. L’altra serà la plantació de cinc Ficus 
Nitida a la Plaça de Santa Anna.

Alguns veins han preguntat a l’Ajuntament sobre el rebut del fem. Les 
quüestions més nombroses són les que fan referència a les cases deshabita-
des i casetes disseminades pel terme municipal.

En aquest sentit informem que l’ordenança municipal, que es va aprovar 
en l’any 2008, encara està en vigor i que les cases del poble que, encara que 
no estiguen habitades habitualment, tinguen aigua i llum, paguen el mateix 
que la resta de cases , perquè es poden utilitzar en qualsevol moment. 

En el cas de les casetes del terme, si estan legalitzades, paguen totes un 
mateixa quantitat, i esta es més elevada que la de les cases del casc urbà, 
perquè es prou mes complicat arreplegar el fem en el terme que dins del 
poble.

COMUNICAT REGIDORIA DE
MEDI AMBIENT

ACLARACIÓ SOBRE EL REBUT DEL FEM

Son diversos els punts de la nostra població que són víctima de l’abo-
cament incontrolat de brutícia com podeu veure a les imatges que vos 
adjuntem, des de l’ajuntament de Palma de Gandia treballem per a 
que la nostra població i el seu terme estiguí el mes net possible, motiu 
pel qual s’han estat netejant reiteradament aquestos punts, però es poc 
el temps que passa en que els tornem a trobar plens de brutícia sobre-
tot restes d’enderrocs.

Volem informar-vos que existeixen plantes autoritzades on podeu 
dipositar-los, en concret Palma de Gandia ha de dur-los a “Rótova”, 
vos deixem fullet informatiu per a que fem un bon ús.
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UNA SALA D’EXPOSICIONS  COM CAL 
PER LA CASA DE LA CULTURA...

...I CAMERINOS PER ALS ARTISTES

Dins de tot el projecte d’actualització 
de la Casa de la Cultura del qual ja hem 
parlat en aquesta revista, està prevista 
l’adequació d’un espai com a sala d’ex-
posicions.

Aquest espai era necessari en tant en 
quan, fins ara, les exposicions es penja-
ven allí on es podia. Aquest espai està 
dissenyat per poder acollir mostres 
pictòriques, fotogràfiques, escultures 
etc. 

Serà una gran sala longitudinal amb 
una il·luminació adequada per con-
templar les obres d’art.

La sala estarà just al costat del saló 
d’actes i en ella esperem acollir mostres 
tant d’autors foranis com, sobretot, dels 
artistes que viuen i treballen al nostre 
poble.

En aquestos últims mesos s’està 
donant una important activitat en la 
casa de cultura.

A part dels concerts de la nostra 
banda de música, l’activitat cultu-
ral s’amplia amb actuacions teatrals, 
d’humor, exhibicions de les associa-

cions locals...
La programació de la regidoria de 

cultura en aquests mesos i en vistes als 
pròxims anys, és incrementar les acti-
vitats en tots els sentits.

Moltes més actuacions és sinònim de 
qualitat i açò comporta la contractació 

cada vegada més de companyies que 
necessiten d’un espai on canviar-se, 
maquillar-se i d’assear-se després de 
les representacions.

Aquest és l’objectiu d’aquesta amplia-
ció de la casa de cultura que en pocs 
mesos es vora dotada d’uns camerinos 
amb totes les seues necessitats per a la 
normal utilització d’una companyia 
de teatre.

Al mateix temps es dotarà d’un 
magatzem per a tots els equips, mate-
rial i eines que es solen utilitzar en un 
edifici d’aquestes característiques.

Aquesta obra està prevista per als 
primers mesos del 2017.
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El passat 18 de novembre 
Palma es va unir contra la 
violència de gènere en un 
acte comarcal que es va cele-
brar a la Casa de la Cultura 
del nostre poble.

Les activitats van començar 
amb una xarrada col·loqui 
a càrrec de Vanessa Rosa 
Yepes, policia local experta 
en violencia masclista. 
Aquesta xarrada va estar 
acompanyada per la música, 
en dirècte, del duet de guita-
rra i violoncel compost per 
Felis i Manuela. 

Els músics, a banda de 
tocar varen dur a terme una 
performance sobre l’escenari 
per fer palès aquest pro-
blema social de dramàtiques 
conseqüencies.

A continuació Xaro Fras-
quet va llegir un manifest a 
l’exterior de la casa de la cul-
tura.

Des de l’Ajuntament de 
Palma es vol agraïr l’assis-
tència del públic així com als 
artistes Felis i Manuela i a les 
intervinents, Vanessa Rosa i 
Xaro Frasquet.

PALMA S’UNEIX CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE



revista d’informació municipal

11

PALMA AJUDA EN LA DIFUSSIÓ DE LA 
CAMPANYA DE LA GENERALITAT

LES DONES D’AUSIÀS MARCH, UNA EXPOSICIÓ 
DE LA VEÏNA DE PALMA ROSA MASCARELL
 QUE ES VA VORE A GANDIA

L’Ajuntament de Palma ha ajudat 
en la difussió de la campanya que 
enguany ha dut a terme la Generalitat 
Valenciana contra la violència mas-
clista durant les celebracions del Dia 
Internacional de la Dona. 

Es tracta d’una sèrie de cartells en els 
quals es llancen diferents missatges, 
tots ells, acompanyats de fotografies 
d’homes que, en principi, no semblen 
agressors i sota el hastag #UnHome-
DeVeritat Aquest hastag és l’inici de 
totes les frases que acompanyen al car-
tell. 

Així, en un primer missatge s’indica 
que un home de veritat és aquell que 

“denúncia qualsevol forma de mas-
clisme”. 

En un altre cartell s’indica que un 
home de veritat és aquell que “res-
pecta la intimitat de la seua parella”. 
En un tercer cartell s’afirma que un 
home de veritat és aquell que “vol al 
seu costat una dona completa, no un 
complement”. El quart missatge que 
ens fa arribar la campanya és que un 
home de veritat “comparteix decisions 
amb la seua parella”. 

Per últim, el darrer cartell fa una 
al·lusió dirècta al problema de la pros-
titució tot i afirmant que un home de 
veritat “no compra dones” 

Del 28 d’octubre al 27 de novem-
bre es va poder veure a la Casa 
de la Marquesa l’exposició “Les 
dones d’Ausiàs March”.

Es tractava del darrer treball de  
la pintora Rosa Mascarell Dauder, 
resident a Palma.

Per a la inauguració es va comp-
tar amb la presència de la magní-
fica coral “Veles e vents”. També 
hi va assistir l’alcaldessa d’aquella 
ciutat Diana Morant.

La mostra és un homenatge a 
les dones del S.XV valencià i és 
un dels molts esdeveniments que 
s’han celebrat per recordar el Dia 
Internacional de la dona.

La millor manera 
d’aturar els maltractes 

és denunciar-los

016
*Aquest telèfon és gratuit
*No apareix a la factura

Fotografies de l’Ajuntament de Gandia
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MÉS DE 500 PERSONES AL
I FESTIVAL MURTERA MUSIQUERA
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MÉS DE 500 PERSONES AL
I FESTIVAL MURTERA MUSIQUERA
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VICTOR VIDAL DE L’ASSOCIACIÓ 
AMICS DE LA MÚSICA DE PALMA, 
PREMI HERMES A LA VETERANIA

UNA INTENSA TARDOR MUSICAL

El passat dissabte 22 d’octubre tenia lloc la XIII Gala de 
la Música - Premis Hermes que organitzen les Societats 
Musicals de La Safor-Valldigna de la Federació de Socie-
tats Musicals de la Comunitat Valenciana.

L’ event va tindre lloc a uns coneguts salons de Mira-
mar. Com quasi tots els anys hi va haver músics de Palma 
premiats. En aquest cas va ser Víctor Vidal de l’Associa-
ció Amics de la Música de Palma, qui va rebre el premi 
Hermes a la veterania. 

Des de l’Ajuntament volem donar l’enhorabona al pre-
miat i a tots els membres de l’associació per l’esforç i 
dedicació a la cultura del nostre poble.

Durant aquestos últims mesos l’Associació Amics de la 
Música de Palma de Gandia ha realitzat una programació 
molt diversa amb actuacions, concerts, entre altres activi-
tats. El passat dissabte 17 de Setembre, l’Associació Amics de 
la Música de Palma de Gandia va participar a la I Trobada 
de Bandes de la comarca Safor-Valldigna que va tindre lloc 
a Villalonga. On totes les bandes participants realitzaren un 
desfile pel poble. 

També el dilluns 17 d’Octubre al hospital La Fe de Valèn-
cia, va tindre lloc la presentació del projecte “Can de la Mano”. 
Aquest projecte va dirigit als xiquets i xiquetes de oncolo-
gia infantil del hospital la Fe de València. Un projecte en el 
que participa la nostra banda, amb la donació recaudada al 
Concert de Nadal del any passat. Un concert on vam estre-

nar el espectacle “Els Pallasos de la Tele”, on es repassaven les 
cançons més significatives d’aquestos personatges. Un concert 
on varèm comptar amb la col.laboració de Raúl Jorques Sanz.

Sense oblidar l’acte principal de l’any, les festes en honor 
de Santa Cecilia. El cap de setmana del 2 al 4 de Desembre, 
on els nostres música vàren gaudir de sopars, dinars, entre 
altres activitats per a cel.lebrar la festa de Santa Cecilia. Sense 
oblidar el concert on s’incorporen els nous components a la 
banda. Enguany ha entrat a formar part de la nostra banda 
Laura Jaén Solbes.

I ja per a finalitzar l’any, el diumenge 19 de Desembre, vàren 
tindre lloc les audicions de Nadal de l’escola de música, on van 
participar els alumnes de l’escola i la banda jove de la nostra 
associació.
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EUGENI ALEMANY ENS VA 
FER RIURE “SENSE ACRITUD”

“QÜESTIÓ D’ACTITUD” UNA OBRA DE M. LLORET QUE VAN 
DUR A PALMA “LA, LA, LA TEATRE” I “LLEVANT ENSEMBLE”

Eugeni Alemany, humorista, presentador de televisió i alguna cosa més va 
passar pel saló d’actes de la Casa de la Cultura de Palma amb el seu espec-
tacle “T’ho dic sense acritud”. El de Sueca, representant del que comença 
a coneixer-se com “nou humor valencià” ens va fer riure sense deixar-nos 
respirar. El teatre va estar ple de gom a gom, demostrant novament, que a 
Palma li agrada la cultura.

“Qüestió d’actitud” és una comèdia 
escrita per l’autor teatral Mariano Llo-
ret qui va guanyar el premi de l’SGAE 
2012 i el Premi Escalante de Teatre 
Infantil.

En l’obra hi participaren el quintet 
de vent Llevant Ensemble i les actrius 
de La la la teatre que oferiren al públic 
una gratificant combinació de riure i 
música. Tant uns amb la música, com 
les altres amb la seua actuació, van 
mostrar des de diversos punts de vista 

que la vida no és altra cosa que una 
questió d’actitud.

La comèdia està estructurada en dife-
rents escenes amb música en directe. 
Les protagonistes foren Dolors Palo-
nés, Pepa Rovira i Joana Sales per 
part de La, la la Teatre i per l’oboe de 
Fermín Clemente, la trompa de Josep 
Antoni Alberola, la flauta de Tomàs 
Estornell, el clarinet de Sergi Perelló i 
el fagot de Rafa Grau per part de Lle-
vant Ensemble.
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HALLOWEEN A PALMA...
UNA FESTA DE POR!

CLARA ESTRUCH VIDAL NOVA REGINA DE LES FESTES

El dilluns 31 d’octubre es desenvoluparen els actes festius de Halloween a 
Palma. Tot i tractar-se d’una festa importada, el ben cert és que ja està totalment 
arrelada als nostres costums i, la festa, com sol dir-se no fa mai de sobra.

Per a celebrar-ho des de l’Ajuntament es va organitzar un teatre de titelles, una 
cavalcada de disfresses terrorífiques i un sopar de baix braç.

El de 10 de desembre es va escollir la propera Regina de Festes. La senyoreta Clara Estruch   Vidal serà la propera 
representant de les festes del nostre poble en ser triada entre dues candidatures.
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BORJA 
CATALÀ JA 
ÉS CAMPIÓ 
D’ESPANYA

MARC ESTRUCH QUART AL 
CAMPIONAT D’ESPANYA DE 
PATINATGE ARTÍSTIC

El jove atleta de Palma, Borja Català, 
està d’enhorabona. L’ equip en el qual 
corre, el Playas de Castellón, s’ha procla-
mat Campió d’Espanya.

Endavant Borja!! Tota Palma està amb 
tu!!

Marc Estruch Merino és un jove 
de Palma que ens ha demostrat 
que tot a l’esport no és futbol, ni 
basket, ni tan sols tenis o atle-
tisme. 

Marc s’ha especialitzat en un 
esport tan minoritari com el 
patinatge artístic en el qual acaba 
d’aconseguir la quarta plaça als 
camipionats d’Espanya, celebrats 
a Lloret de Mar, en la província 
de Girona. En concret Marc ha 
competit en la categoria Aleví.

Abans d’aquesta fita, el jove que 
pertany al Club Patinem Gandia, 
s’havia classificat primer als cam-
pionats provincial i autonòmic.

ENHORABONA MARC!! 
ESTEM TOTS AMB TU!!
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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

DISSABTE  24 DE DESEMBRE
A LES 12:00 h
A LA CASA DE LA CULTURA
Entrada gratuïta

DATA PER DETERMINAR (2017)
A LES 18:30 h
A LA CASA DE LA CULTURA
Entrada: 3€ - 4 € en taquilla

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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i un gran any

2017


