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La paraula governar ve del llatí “gubernare” que 
és l’acció que realitza el que pilota o condueix un 
vaixell (governar una nau). Però el terme gover-
nar s’ha adoptat en política i la majoria de les 
persones ho associa a “manar”. El qui governa, 
tant siga en una nació, en una comunitat, en un 
poble..., és el qui mana d’eixe lloc. El terme gover-
nar va adquirint cada vegada més el significat 
actual de regir, gestionar i administrar un estat 
o un territori. I este és el que a mi més m’agrada. 

El meu objectiu principal com Alcaldessa de 
Palma és gestionar i administrar els béns del 
Poble per al Poble. Jo no entenc la meua missió 
com una excusa per manar i fer el que jo vullga. 
Sinó fer tot el que sàpia i puga per a que el poble 
vaja endavant i millorant tot el que calga millorar 
i, com no, el primer són les persones que viuen al 
meu poble, que no els falte de res i que estiguen 
molt a gust i feliços. En els temps que corren, 
quasi tots el dies veiem o sentim en les notícies 
casos  de corrupció i malversació entre els polí-
tics. Cóm pot ser que les persones utilitzen els 
seus càrrecs polítics per enriquir-se cada vegada 
més i més? Cóm pot ser que ens enganyen d’eixa 
manera fent-nos creure totes les mentides que 
volen?

Jo pense que un polític és una persona que 
treballa per al poble. És una vocació i un ofici 
com qualsevol altre. No és una excusa per a fer 
el que vullga i canviar les lleis a la seua conve-
niència i furtar als ciutadans tot el que pugua i 
més. Un polític ha de  tindre un jornal o un sou 
com un altre treballador i el que li corresponga 
al seu càrrec o per la seua responsabilitat. Però 
d’ahí a cobrar eixes barbaritats i per a tota la vida 
és aprofitar-se’n de les persones descaradament. 
Sé que açò ho sabem tots, però què podem fer? 
És la pregunta del “millón”... Cadascú de nosal-
tres tenim diferents opinions pel que fa a molts 
temes. La vida, va ensenyant-nos a poc a poc, i 
una de les coses que jo he aprés és que les dis-
cussions no porten a cap lloc, perquè al final de 
la “correguda” ningú sol convèncer a l’altre.  Tots 
pensem que la nostra opinió és la bona. Desit-
jaria  que tots respectàrem l’opinió dels altres a 
l’igual que volem que es respecte la nostra, i que 
practicàrem el diàleg constructiu. En la propera 
ocasió vos parlaré de les diferents maneres d’en-
tendre la política i de la funció que consideré ha 
de tindre cadascuna de les persones que hem 
decidit presentar-nos per treballar pel poble.

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

QUÈ ÉS GOVERNAR? (I)

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:

Sr. Ricardo Pastor Vidal

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:

Maria Trinitat Minyana Roig
Alcaldessa de Palma de Gandia
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LES OBRES DE MILLORA QUE CANVIARÀN EL 
POBLE JA HAN COMENÇAT A BON RITME

La regidoria d’urbanisme i obra 
pública ha posat en marxa diverses 
millores al nostre poble encaminades 
a millorar la vida dels veïns del poble.

En primer lloc, al parc 25 d’abril s’ha 
talat dos pins que suposaven un perill 
pels usuaris del parc. També s’han 
podat la resta de pins per evitar l’efècte 
vela, és a dir, que l’aire puga provocar la 
seua caiguda com va passar al tempo-
ral del mes de desembre. Els pins que 
s’han talat seràn reemplaçats per altre 
tipus d’arbres més adequats i segurs per 
al parc.

Pel que fa a la piscina municipal ja 
han començat les anunciades obres de 
la piscina municipal, la gran, la qual 
com ja s’ha dit en anteriors edicions 
d’aquesta mateixa revista, perdia aigua. 
Amb la reforma la piscina serà del 
tipus “desbordant” és a dir: sense pedra 
de coronació. Així s’evitaràn accidents 
amb l’esglaó perimetral. També tindrà 
un accés per minusvàlids. A més a més, 
les obres permetràn ajustar les mesures 
de profunditat a la normativa actual 
per tal de poder-hi desenvolupar acti-
vitats aquàtiques com Aquagym.

També han començat les obres per 
al trasllat de la biblioteca i poder uti-
litzar l’espai on està actualment per al 
nou Local Juvenil (amb diferents jocs: 
futbolins, dianes, billar...) i espai per 
poder estar amb els companys assegut 
i conversant...

Al Poliesportiu Municipal, a banda 
dels forats fets al sòl del frontó per tal 
de fer desaiguar l’aigua de pluja i que es 
puga jugar a pilota valenciana i frontó 
poques hores després de ploure, s’estan 
repassant les barres de protecció peri-
metral del camp de futbol, ja que hi ha 
algunes que estan soltes. 

A més a més, s’han posat dues canas-
tes de bàsquet (una de bàsquet i altra 
de minibàsquet) a l’interior del frontó 
Municipal.

Finalment, s’han plantat nous arbres 
a la Plaça de Sta. Anna que li donen un 
poc de vida i vegetació a la zona, la qual 
cosa sempre és d’agrair.
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Des de fa mesos el manteniment dels 
camins rurals és una constant a Palma. 
De fet, en aquesta mateixa publica-
ció hem comentat més d’una vegada 
aquesta mateixa qüestió. Aquest 
hivern, per causa de les tempestes de 
pluja que hem tingut, han aparegut 
molts clots i els que hi havien s’han fet 
més profunds.

Per eixe motiu des de l’Ajuntament 
s’han intensificat les obres de millora 
d’aquestos camins fonamentals per a 
l’agricultura però també per al turisme 
i el medi ambient.

Des de l’Ajuntament es prega que 
qualsevol incidència en aquest sentit 
es comunique el més aviat possible per 
poder solucionar els problemes.

Sempre s’ha dit que no és més net 
el que més neteja, sinó el que menys 
embruta. Pot ser que alguns no cone-
guen la dita... o que la coneguen massa 
bé  i per netejar casa seua prefereixen 
embrutar la de tots.

Este hivern l’Ajuntament va haver 
d’invertir diners en la neteja de la 
zona de l’arcada on s’havia acumulat 
un contenidor de trastos vells, runes i 
deixalles. 

Es tracta d’abocaments il·legals 
comesos per persones insolidàries que 
prefereixen embrutar el terme que fer 
ús de les eines i serveis que s’ofereixen 
des de l’administració.

Des de l’Ajuntament seguirem nete-
jant el terme però també perseguint 
aquestos ciutadans que embruten allò 
que és de tots de manera irresponsable 
i egoista.

MANTENIMENT DELS CAMINS RURALS

L’AJUNTAMENT NETEJA L’ARCADA DELS TRASTOS, DEIXALLES 
I RUNES ACUMULADES PELS ABOCAMENTS IL·LEGALS

MOLTA AIGUA,
POCS PROBLEMES.

Hem tingut un hivern ben remu-
llat i sobretot ventós. Això ha 
implicat algunes molèsties, sobre-
tot als agricultors i als usuaris dels 
camins del terme.

Per precaució es van haver de 
tallar alguns accessos a la riba del 
riu i els dies de vent es va parar 
atenció a tot allò que poguera 
resultar perillós.
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El dia 22 de febrer varen començar les obres d’adequa-
ció de la Plaça Sant Vicent o Plaça Nova, amb la subven-
ció de la Diputació Provincial de 93.000 euros.

L’objectiu principal és el de generar un nou espai lúdic 
i recreatiu per als xiquets i xiquetes de Palma, a banda 
d’asfaltar i adequar les voreres del tram del carrer Safor 
que queda per asfaltar.

93.000 EUROS PER 
RENOVAR LA PLAÇA 
DE SANT VICENT

L’ajuntament conjuntament amb la protectora SPAMA de Gan-
dia estem duent a terme una sèrie de mesures per intentar erra-
dicar el problema dels gats a la nostra localitat.

A banda dels bàndols, tríptics informatius i les diferents adver-
tències i publicacions a les xarxes socials i també via WhatsApp, 
ara també estan posant-se unes gàbies trampa en diferents punts 
de la població, en les que són atrapats contínuament i sense fer 
cap tipus de mal als animals. Però aquesta mesura tampoc servirà 
de res si determinats veïns no col•laboren i continuen donant-los 
menjar.

Una vegada el gat és capturat, la protectora SPAMA se’n fa 
càrrec, però continuen haguent molts gats a la població que ara 
inclús entren dins de les cases particulars.

Des de l’ajuntament tornem a cridar a la responsabilitat de les 
persones que els donen menjar ja que aquestos suposen un perill 
per diversos motius...

Gràcies per la vostra col·laboració.

COMUNICAT SOBRE EL 
PROBLEMA DELS GATS A PALMA
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A principis de febrer es va fer el trasllat del mobiliari i l’ordi-
nador de l’anterior aula d’estudi per als joves a una de nova. El 
motiu és l’ optimització de les aules de la Casa de la Cultura.

Aquells estudiants que vulguen fer-ne ús han de passar per 
l’Ajuntament i canviar la clau vella per la nova, Les noves 
instal·lacions comptem amb les mateixes comoditats que les 
antigues, és a dir: ordinador amb accés gratuït a internet, fle-
xos, aire condicionat, taules i cadires adients per a l’estudi... i 
està just al costat de l’anterior (és la porta que està a l’esquerra 
de l’anterior aula d’estudi)

Ja està totalment habilitada i en funcionament la nova sala 
per a jugar al Bingo (dimarts, dijous i diumenges) i altres jocs 
de taula, a la primera planta del Centre Social de Palma.

Aquesta compta amb totes les comoditats: noves taules, 
aparell d’aire condicionat, ascensor, serveis a la primera 
planta (xics, xiques i minusvàlids), servei de cafeteria també 
a la primera planta... Ara a gaudir i jugar!!!

MILLORES I CANVIS A L’ AULA 
D’ESTUDI DE PALMA

NOVA SALA DE JOCS DE 
TAULA AL CENTRO SOCIAL
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L’ Ajuntament de Palma va assistir a la reunió informativa 
que, juntament amb altres regidors de cultura i tècnics de la 
Comunitat Valenciana, va servir per informar-se de la nova 
App (Aplicació per a mòbil) que donarà informació de tipus 
cultural, festiu i esportiu, entre d’altres, de tots els pobles de 
la comunitat.

Amb aquesta App anomenada ANEM s’intenta aplegar a 
molta més gent i amb un colp d’ull el ciutadà podrà saber les 
activitats del seu municipi i les dels voltants. A més disposarà 
de filtres per cercar allò que més ens interesses de forma fàcil 
i intuïtiva. Aquestes recerques podràn fer-se per municipi, 
zona, data, tipus d’esdeveniment, etc. 

L’ Ajuntament informa que publicarà la informació de des-
càrrega quan l’App estiga totalment enllestida donat que la 
versió actual és el que s’anomena una beta, és a dir, una versió 
de prova per als programadors de l’aplicació.

Aquesta App podrà descarregar-se tant en dispositius amb 
sistema operatiu Android (GoogleStore) com en dispositius 
Apple (AppStore).

L’Ajuntament de Palma va participar en les Jornades de la 
Joventut organitzades per la Mancomunitat de Municipis de 
la Safor i que es van celebrar a l’alberg mar i vent de Piles.

Un dels temes que es va tractar en profunditat va ser la 
millora del “Calaix Jove” valorant-se les actuals actuacions a 
la comarca però també atenent propostes de noves activitats.

Al llarg de la jornada es van proposar diferents accions com 
la modernització de la pàgina web del Calaix Jove, a més 
d’aprofitar les vies d’informació que proporcionen les xarxes 
socials.

També es va proposar l’edició una Guia de Recursos Comar-
cal on posar a l’abast dels joves tota la informació d’activitats 
per a joves que es fan al llarg de la nostra comarca, encetant 
també nous projectes de reconeixement del talent de la nos-
tra joventut.

Jornada molt productiva que de segur que es beneficien 
els nostres joves i també per a la direcció i pròxima apertura 
del nou centre Juvenil.

Acabades les Jornades des de la regidoria de joventut 
de l’Ajuntament de Palma es vol agrair a tots els tècnics i 
municipis que ens han acompanyat aquest cap de setmana. 
Sense el vostre esforç i compromís diari la nostra tasca seria 
impossible.

UNA APP INFORMARÀ 
DE LES ACTIVITAS DE 
TOTS ELS POBLES

PALMA VA PARTICIPAR A LES JORNADES DE 
LA JOVENTUT DE LA MANCOMUNITAT
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EL PARE NOEL I ELS 3 REIS MAGS 
VISITEN ELS XIQUETS DE  ALMA
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EL PARE NOEL I ELS 3 REIS MAGS 
VISITEN ELS XIQUETS DE  ALMA
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SANT ANTONI DEL PORQUET... 

...I CARNESTOLTES
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DEMANÀ DE LA REGINA 2017 CLARA ESTRUCH
El divendres 17 de febrer es va 

celebrar al “Bar Restaurant El 
Blanco” el sopar de celebració 
de la demanà de la Nova Regina 
per a les festes del 2017, Clara 
Estruch Vidal.

A l’esdeveniment no només 
van acudir els familiars i amics 
de la Nova Regina. També van 
estar els convidats les Dames,  
els Auroros, els Damets i les 
Dametes, la Regina de les festes 
del 2016 i la Corporació Muni-
cipal.

En la celebració va haver de 
tot, bon ambient, rialles, emo-
ció i sobretot moltes ganes de 
fer festa que és el que interessa 
al poble. Les joves i els joves van 
demostrar que són un gran grup 
i que les festes del 2017 estan en 
bones mans. Cada vegada queda 
menys per comprovar-ho.

ES FA SABER!
MERCAT DE PALMA

QUE A PARTIR DEL 
PROPER DIMARTS 
DIA 7 DE MARÇ EL 

MERCAT DE PALMA 
ES TRASLLADARÀ AL 

CARRER 
9 D’OCTUBRE
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JA PODEU INSCRIURE’S EN LA II MARXA A PEU 
DE LES DONES QUE ES CORRERÀ EL 7 DE MAIG

Ja podeu inscriure-vos a l’Ajuntament 
de Palma (de 9:00h a 14:00h de dilluns 
a divendres) a la segona edició de la 
marxa de les dones a Palma.

El preu de la inscripció és de 3€ (1€ es 
destinarà a l’associació local que lluita 
contra el càncer). El preu inclou la ins-
cripció, el refrigeri i la sessió de zumba 
que celebrarem en acabar la cursa. 
També, com no podia ser d’altra manera, 

inclou la samarreta la qual es podreu 
provar al mateix Ajuntament. Enguany 
hem previst samarretes de xiquetes, rec-
tes i entallades, totes de color verd.

A més a més, enguany es dóna l’opció 
de fer la cursa corrent o caminant. El 
recorregut serà el mateix de l’any passat 
amb una distància de 5 Km que valdrà 
tant per als runners com per aquells que 
preferisquen fer-lo caminant.

També hi ha oberta una llista de volun-
taris a la qual poden apuntar-se tots 
aquells que vullguen.

Per tal de facilitar tant a les participants 
de la marxa com als seus acompanyants 
la possibilitat d’esmorzar o fer-se un 
refrigeri al poble adjuntem el llistat dels 
Bars de la Localitat amb el corresponent 
tlf. de contacte i el servei que presen-
taràn eixe dia.

*Bar “El Blanco” 
96 280 87 10
*Bar “Akimequedo” 
96 280 81 19 
*Bar Paloma 
620 285 757
*Bar Coyote (Torrades, begudes i cafè)

622 320 037 
*Cafeteria - Bar Centre Social 
630 369 024
*Bar El Jardí                                      

 El passat dilluns 28 de novembre a la 
Gala Anual de lliurament de Premis de 
la Federació de Futbol de la Comunitat 
Valenciana, celebrada al Palau de Con-
gressos de València, el Palma Club de 
Futbol, va rebre una placa commemora-
tiva pels 25 anys del club, aquest premi, 
és un reconeixement a tots els jugadors, 
entrenadors, pares dels jugadors, direc-
tius i presidents que durant aquests anys 
han defensat els colors del club.

LA FEDERACIÓ 
VALENCIANA
CELEBRA AMB UNA 
PLACA ELS 25 ANYS 
DEL PALMA C.F.
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RECUPEREM 
ELS BOIXETS

A principi de març va començar, a la 
segona planta del Centre Social, el curs /
grup d’encaix de Palma.

Li diem curs/grup perquè en ell es pot 
anar tant a aprendre com a ensenyar, a 
començar com a perfeccionar-se. La 
idea és juntar les dones (i homes) per 
a que mantinguen viva la tradició dels 
boixets i l’encaix tradicional valencià. 

Per tal de donar suport a esta iniciativa, 
l’alcaldessa Trini Miñana, també s’ha 
apuntat!
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NICO I TINA L’OBRA 
QUE VA FER RIURE 
TOT EL TEATRE 

La companyia de teatre Lletraferits i 
Comediants va omplir l’auditori municipal 
de rialles i bon humor el passat 19 de febrer. 
Ho va fer amb la seua obra “Nico i Tina” una 
comèdia molt ben concebuda i produïda.

L’humor continuarà sent protagonista del 
teatre municipal amb la propera actuació de 
l’alcoià Xavi Castillo.

Des de l’Ajuntament es va agrair pública-
ment la companyia per fer passar al poble 
de Palma una estona tan divertida.

PRESENTACIÓ DE LES
TROBADES 2017

El passat 24 de febrer els representant de l’Ajuntament de 
Palma i els d’Ador així com els de l’escola La Murtera varen 
acudir a la presentació de la Trobada d’Escoles en Valencià 
2017 que es celebrarà al Real de Gandia. 

L’ acte va eixir perfecte i els representants de Palma i Ador 
prengueren bona nota per a la trobada de 2018 que se cele-
brarà en els nostres pobles.
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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 26 DE MARÇ
A LES 18:30 h
A LA CASA DE LA CULTURA
Entrada: 10€ - 12 € en taquilla

DILLUNS 1 DE MAIG
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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