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Com vos vaig dir en el darrer article 
d’aquesta publicació ací teniu la segona part 
del meu escrit que tracta d’allò que jo pense 
de la política en general i de governar en par-
ticular, que per descomptat,  no te perquè ser 
la millor opinió ni la més encertada...

... Una altra qüestió és la manera d’entendre 
la política que tenen o “tenim” la majoria de 
polítics. I és que utilitzem massa energies en 
criticar als contraris o a l’oposició. El que ha 
de fer qui governa és treballar sense parar 
pel poble i per fer les coses tot el millor que 
crega i puga, honradament, i amb coordina-
ció i harmonia,  i l’oposició ha d’estar alerta i 
observant, i criticar el que li parega, però no 
criticar i criticar per costum i facen el que 
facen. Les crítiques constructives són bones, 
però criticar només perquè ho fan els altres 
no porta a cap lloc.

També hi ha altres coses en les què fallem 
els polítics, i és que tots volem emportar-nos 
les medalles, encara que passem per damunt 
de qui tinguem que passar i encara que el 
mèrit siga totalment d’un altre. I no diguem 
dels que volen atribuir-se càrrecs que no els 
corresponen i deixar malament als altres en 
profit d’ells.

Tant de bo tots fórem un poc més humils 
i entenguérem la política com un servei a la 
comunitat i per contribuir al benestar de tots, 
i que la remuneració del càrrec siga la justa i 
necessària per a viure dignament, i no per a 
enriquir-se sense mesura ni control.

M’agradaria molt que, quan deixe el càrrec 
d’Alcaldessa,  la gent per a la qual he governat 
pensara de mi que he sigut una bona persona 
i una alcaldessa lleial i honesta  amb el seu 
poble i ha treballat tot el que ha pogut al ser-
vei de Palma.

InfoPalma
Edita: Ajuntament de Palma de Gandia

Maquetació i disseny: másquediez comunicación
Impressió:  Gràfiques La  Murtera

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 
DELS REGIDORS DE 

L’AJUNTAMENT DE PALMA

QUÈ ÉS GOVERNAR? (II)

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 
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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EL 21 D’ABRIL ES VA INAUGURAR EL NOU 
CENTRE CULTURAL DE PALMA
Aquest nou Centre Cultural donarà servei a totes les franges d’edat de la població sense excepció. Això és així perquè s’ha pensat 
en un espai multidisciplinar i polivalent que pot albergar, alhora, fins a vuit sales ben diferenciades i equipades.

ELS MITJANS DE LA 
COMARCA SE’N FAN RESSÒ 

La importància d’aquesta instal·lació ha fet que 
fins i tot els mitjans comarcals se n’hagen fet 
ressò. Eixe és el cas del diari Levante-EMV en la 
seua edició de la Safor, el qual dedicava un espai 
important a comentar la notícia.
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Aquest ja existent, però en el que s’ha 
adquirit un projector de gran tamany 
i amb alta qualitat d’imatge i so, per a 
poder projectar pel•lícules, documen-
tals i presentacions. Aquesta la sala 
consta de 200 butaques. Estem a l’es-
pera de que ens arribe la gran pantalla 
mecanitzada de 6 metres per a l’esce-
nari.

La nova biblioteca què, a banda d’in-
crementar la seua superfície en metres 
quadrats, s’han introduït altres millores 
significatives, com ara que el sòl és de 
fusta, la major lluminositat natural al 
estar rodejada de finestres, la zona de 
la biblioteca infantil es troba aïllada 
de la resta de la biblioteca per evitar 
molèsties dels mes menuts cap a la 
resta d’usuaris i, a més a més, aquesta 
es troba ara a la planta baixa amb un 
millor accés per a tothom, sobretot per 
a carrets de xiquets menuts, minus-
vàlids i gent major.

1.- L’Auditori

3.- La Biblioteca

Aquest local completament nou i que en breu es posarà en fun-
cionament, doncs falten ultimar detalls referents a la seua gestió, 
compta amb tres zones ben diferenciades:

A. La zona recreativa: amb 2 futbolins, un billar, dues dianes, 
dues màquines recreatives multijocs, una màquina de “air hoc-
key” i dues taules amb cadires per a poder realitzar jocs de taula.

B. La zona de projecció: amb un projector, una pantalla i diver-
ses cadires per a que els joves puguen rebre informació digital de 
cursos, formació...

C. La zona de reunió: amb còmodes sofàs, pufs, cadires i tau-
letes.

2.- El Centre Juvenil
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Per a que els nostres majors puguen 
gaudir de les seues activitats que 
l’Ajuntament posa a la seua disposició 
de forma totalment gratuïta de psico-
motricitat fina, estimulació cognitiva, 
tallers de manualitats...

7.- L’Aula Taller per a la Tercera Edat

Aquesta secció dintre de la nova 
biblioteca, ara està més diferenciada i 
aïllada de la resta, però alhora visual-
ment controla per la bibliotecària res-
ponsable de la mateixa. Aquesta també 
està molt més il•luminada amb llum 
natural gràcies a que es troba doble-
ment rodejada de grans finestres per 
dos de les seues parets, açò permetrà a 
la llarga estalviar energia, doncs es pro-
dueix un major aprofitament de la llum 
natural a tota la biblioteca en general. 

4.- La Biblioteca Infantil

Aquesta aula compta amb 11 ordina-
dors connectats a Internet i en xarxa, 
10 dels quals estan disposat tots en 
una mateixa aula i un últim, separat 
a banda en una xicoteta sala, sobretot 
per a aquells que vulguen realitzar tre-
balls de mescla o muntatges musicals 
o muntatges digitals en general... de 
forma més aïllada de la resta d’usuaris.

5.- L’Aula d’Informàtica

Per a activitats, tallers, xerrades... 
tant per a adults com per a xiquets/
tes. Aquesta nova sala que compta 
amb prestatgeries, calaixos per a guar-
dar material i un projector permetrà 
que es puguen realitzar tallers, cursos, 
xerrades, reunions...sense interrompre 
o molestar a la resta de usuaris de la 
biblioteca

6.- L’Aula Taller

Aquesta aula, ja en funcionament, i 
que compta amb més de 20 usuaris/
es, està destinada a estudiants majors 
de 16 anys que necessiten un lloc aïllat 
del seua ambient familiar, amb accés a 
internet, calefacció, flexos, taules (tant 
per a estudi individual, com taules 
rodones per a treballs grupals)...i el que 
és més important, oberta les 24h del 
dia els 365 dies de l’any, ja que són els 
mateixos estudiants els que es compro-
meten davant l’ajuntament mitjançant 
un conveni al seu manteniment i 
correcta utilització.

8.- L’Aula d’Estudi
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El passat 24 d’abril, el regidor d’Urbanisme i Obra Publica 
de Palma, Andreu Faus, va acudir a la població de Tavernes, 
on es va realitzar una reunió informativa sobre les ajudes per 
a projectes d’inversió per a la millora, modernització i dota-
ció d’infraestructures i serveis en polígons industrials.

La reunió va ser dirigida pel Conseller d’Economia, Rafa 
Climent i tècnics de l’Institut Valencià de Competitivitat 
Empresarial (IVACE) que es van desplaçar a la comarca de la 
Safor per a parlar-nos de primera mà el que estan fent i poder 
interactuar amb ells directament.

En els pròxims dies els regidors d’Urbanisme, Obra Publica 
i Indústria de l’Ajuntament de Palma es reuniran amb empre-
saris del polígon industrial de Palma per a concretar sobre les 
actuacions mes urgents que es poden realitzar amb aquestes 
ajudes. És una gran oportunitat per a tots els polígons indus-
trials de la comarca ja que amb ells serem un territori potent 
i competitiu. 

A finals de març, L’Ajuntament de Palma va participar en la 
Jornada sobre Joventut organitzada a Potries per la represen-
tant de Xarxa Jove, Maijo.

L’ajuntament de Palma, conjuntament amb altres Ajunta-
ments de La Safor, està interessat en mancomunar serveis 
destinats als nostres Joves de forma que en un breu futur es 
puga donar una gran oferta formativa, cultural, lúdica... de 
forma mancomunada entre tots els Ajuntaments interessats. 
D’aquesta forma l’oferta per als nostres joves es vorà incre-
mentada de forma considerable i, a més a més, les despeses 
destinades a aquestes actuacions en voran reduïdes al poder 
fer-ho de forma conjunta.

La propera reunió, en la que ja pot estar enllestit el conveni 
entre els Ajuntaments interessats, serà a la nostra localitat de 
Palma.

Estem molt agraïts a l’IVAJ, Xarxa Jove, Maijo i, en aquesta 
ocasió a L’Ajuntament de Potries per aquesta magnífica idea 
i el seu treball, el qual n’estem segurs de que beneficiarà als 
nostres Joves de la Comarca de La Safor.

REUNIÓ AMB CONSELLERIA 
PER MILLORAR ELS POLÍGONS

CAP A UNA OFERTA LÚDICA I 
FORMATIVA MANCOMUNADA

L’ AJUNTAMENT DE PALMA 
INFORMA

L’Ajuntament informa a tots els joves menors de 30 anys 
i que estiguen interessats en treballar que tenen que estar 
inscrits en la Garantia Juvenil del Servef. Si voleu més 
informació la podeu trobar a l’Ajuntament. Pregunteu 
per Isabel. 

http://www.empleo.gob.es/ca/
garantiajuvenil/queesGJ.html
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Durant el passat 2016 el 
deute financer del con-
sistori s’ha vist reduït en 
111.412,43 euros, passant 
de 537.173,89 euros a data 
31/12/2015 a 425.761,46 
euros a 31/12/2106.

Això suposa un descens 
del 20,74% sobre el total del 
deute viu de l’any 2015.

Aplicat al percentatge del 
capital viu sobre els drets 
reconeguts nets implica 
una disminució apreciable, 

passant del 34,96% a data 
31/12/2015 al 27,71% a final 
de l’exercici 2016.

Des del consistori con-
tinuarem treballant per a 
intentar donar el màxim 
servei als nostres ciutadans 
i ciutadanes, alhora que 
intentem deixar el nostre 
Ajuntament  lliure de deu-
tes i poder destinar així en 
un futur el 100% del pressu-
post a la millora de la nostra 
població.

L’Ajuntament de Palma ha 
situat el període de paga-
ment als seus proveïdors 
en els 4’16 dies, és a dir, per 
sota dels 30 dies que marca 
la llei. La normativa esta-
bleix que des que la factura 
entra al consistori disposen 
de 30 dies per revisar-les, 
gestionar i solucionar pos-
sibles errors. Un cop passat 

aquest mes, arrenquen altres 
30 dies que corresponen al 
termini legal de compte a 
l’efecte del Ministeri d’Hi-
senda dins dels quals s’han 
d’abonar. Doncs bé, per 
al cas de l’Ajuntament de 
Palma aquesta mitjana de 
dies en que les factures son 
abonades a les empreses o 
proveïdors està per davall de 

5 dies (concretament en 4’16 
dies de mitjana en els últims 
quatre trimestres, les dades 
de l’últim trimestre del 2016 
encara no han estat publica-
des).

Al igual que Palma, són 
molts els ajuntaments que 
han aplicat mesures per 
reduir el temps en el que 
paguen les factures a les 

empreses contractades, però 
en el nostre cas no arriba ni 
a una setmana.

Les dades han estat extretes 
de la pàgina del Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública:

https://serviciostele-
maticos.minhap.gob.
es/PMP_NET/aspx/
consulta/consulta.
aspx?tipoPublicacion=2 

PALMA REDUEIX EL SEU DEUTE FINANCER 
DURANT L’EXERCICI 2016 EN MÉS DEL 20%

PALMA PAGA LES FACTURES PER BAIX DEL 
PERIODE DE PAGAMENT QUE MARCA LA LLEI
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TRACTAMENTS A LA XARXA 
DE CLAVEGUERAM DE PALMA

L’ASSOCIACIÓ CONTRA EL 
CÀNCER ARREPLEGA 1.100€

A mitjans de març es va procedir a la realització del primer 
tractament de Desinsectació i Desratització a la xarxa de cla-
vegueram del Palma de Gandia i el Polígon Insdustrial per 
part de l’empresa contractada Ambiser S.L.

En Control de Plagues Urbanes és molt important la 
col·laboració ciutadana. Per això al mínim indici d’observar 
presència de plaga preguem ho comuniquen a l’Ajuntament 
per actuar el més aviat possible

Fa unes setmanes es va celebrar a Palma de segona edició 
de la marxa de les dones de Palma de la qual podreu veure 
un ampli reportatge fotogràfic en aquesta mateixa revista 
un poc més endavant.

Aprofitant l’esdeveniment, l’associació local contra el càn-
cer va estar al costat de totes i tots els participants i assistents 
per recaptar fons per lluitar contra aquesta malaltia.

A més a més, l’Ajuntament de Palma, tal i com s’havia 
compromès, ha destinat 600 euros de la recaptació de la 
venda de samarretes per a aquesta associació local. Entre els 
diners recaptats i els que aporta l’ajuntament fan un total de 
1.100 euros que l’associació destinarà a la investigació con-
tra aquesta malaltia.

Afortunadament cada any que passa els avanços són molt 
grans en aquest camp però necessitem que en siguen més i 
millors i això només ho poden aconseguir els investigadors.

L’associació vol agrair a tots la vostra col·laboració!!!

L’OFICINA DE CORREUS 
S’HA TRASLLADAT A 

L’EDIFICI DE L’AJUNTAMENT

Correus prestarà els mateixos serveis 
i amb el mateix horari que havia 

tingut fins ara.
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PRIMERA EIXIDA DEL GRUP 
DE CERCAFEM DE PALMA

El 2 d’abril va tindre lloc la primera 
eixida del nou grup de voluntaris de 
Palma CercaFem. Va ser una eixida 
espectacular: la climatologia va acom-
panyar, el bon sentit de l’humor, les 
ganes de treballar per la natura i, com 
no, el gaudir de la meravella que tenim 
a la nostra terreta, el Castell de Palma.

Des de l’ajuntament agraïm a tots 
els voluntaris que van participar en la 
neteja del terme.

Vos animem a tots aquells que vos 
agrade la natura i que voluntàriament 
vulgueu participar...
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UNA DESTACADA 
PALMISONA 
PEL MÓN: 
ROSA CARBÓ

Rosa Carbó Mascarell. Amb partida de naixement de 
Palma. Neta de Paco Baiona i de Rosita la de Guadalupe. 
És graduada en arquitectura per la “University for the 
Creative Arts” a Canterbury (Regne Unit).

És màster en teoria i disseny de vídeo-jocs (“MA in 
Digital Games:Theory and Design”) per la “Brunel Uni-
versity London” (Regne Unit) Treballa a Londres a “The 
Creative Industies Federetion” (La Federació d’Indús-
tries Creatives) com a “Content Officer” (responsable de 
la creació de continguts per als mitjans de comunicació). 
L’organització aconsella al govern del Regne Unit sobre el 
nou sector productiu de les indústries creatives.

Quan era de 16 anys després de viure a Irlanda, a Suècia 
i a Alemanya i en més cases que anys tenia, es queixava 
del fet que arribaria a tindre 18 anys i no hauria eixit 
d’Europa. Malauradament, 8 anys després no ha viscut 
fora d’Europa. 

Aquest any ha sigut nominada en dos certàmens: com 
a una de les “30 under 30” (30 persones de referència 
mundial de menys de 30 anys) així com a finalista per 
a les “Women In Games Awards” (premis per a dones 
en la indústria dels videojocs). La llista de consecucions 
de Rosa és ja prou llarga. Començant a l’àrea en 2015 va 
fundar “Ludic House” que va guanyar el Premi d’Aplica-
cions d’Internet Innovatives MYGEOSS de la Comissió 
Europea.Ha treballat com artista per a l’empresa “Chi-
nese Room” ajudant a la creació de l’illa de “Dear Esther” 
i com a productora de “VideoBrains”, a les conferències 
londinenques de Vídeo-Jocs.Va exhibir dues vegades al 
centre cultural “Somerset House” a Londres en 2016 i 
2017 amb les obres “Meeting” i “Invisible Garden” que 
van ser cobertes pel periòdic d’àmbit internacional “The 
Guardian”. 

També ha treballat per a “GamesAid” (fundació benè-
fica) on ajudà a incrementar els donatius caritatius a 
quasi 1 milió de lliures (un milió d’Euros) i ha organit-
zat molts esdeveniments incloent la “Slow Game Jam” 
i la “Ludum Dare” (dos certàmens mundials per a fer 
videojocs en equips) i les exposicions de “GamesAid” 
al “London Games Festival” (Festival de video-jocs a 
Londres). Rosa ha sigut reconeguda pel “BAFTA Guru 
Scheme” i “BAFTA Crew” (expertes de l’Acadèmia Brità-
nica de Cinematografia i Televisió) com una estrela pro-
metedora del 2016 i 2017.

La seua pàgina a la internet és: rosacarbo.co.uk
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COMUNICAT DE L’ESCOLETA DE PALMA PELS 
SEUS VINT ANYS EDUCANT AL POBLE

L’escoleta i l’associació que la dirigeix estem, 
aquest any, de celebració i enhorabona.

Ara fa 20 anys que l’escoleta de Palma va 
començar el seu camí, acompanyant 20 
generacions de xiquets i xiquetes, que hui, 
molts, ja són adolescents i adults.

Han sigut 20 anys de somnis, il•lusions, 
alegries, esperances, risses i promeses...ara 
ja, moltes complides.

Hem fet, de l’educació dels mes menuts, 
bandera i emblema...seent l’escoleta de 
Palma pionera i referent en la comarca de la 
Safor en convertir el tram d’edat de 0-3 anys 
en un cicle educatiu reconegut per Conselle-
ria d’Educació.

Agraïm la confiança depositada en l’equip 
educatiu per part de les mares i pares dels 
nostres alumnes, (per la nostra part dir que 
vos durem sempre dins del nostre cor i que 
heu format, formeu i formareu ara i sempre 
part de la nostra vida i que vos volem i vos 
respectem moltíssim), també volem agrair a 
les diverses corporacions municipals, que al 
llarg de tots aquest anys han recolzat el nos-
tre projecte educatiu, i a tantíssima gent que 
ens ha acompanyat en aquest meravellós i 
llarg viatge.

Moltes gràcies i esperem acompanyar-vos 
en moltes mes generacions.
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EL XIQUETS DE L’ESCOLETA
CREMAREN LA SEUA FALLA 

L’ESCOLA DE PALMA I ADOR PLANTA 
UNA FALLA PLENA D’EMOJIS

Els xiquets de l’escoleta de Palma, xiquets d’entre 0 i 3 anys, cremaren la 
seua falla al pati de l’escola. Ben be no la construiren tota ells, les mares, 
els pares i les mestres ajudaren a dur endavant este monument que ens va 
deixar a tots sopresos per la seua gran qualitat artística.

Les figuretes del Watshapp que s’usen habitualment per indicar emo-
cions pel mòbil, foren les protagonistes de la falla de l’escola La Murtera 
de Palma i Ador. Va ser un monument ben farcit de figures, de color, de 
crítica i humor que, com tots els monuments, va ser cremat abans que els 
alumnes gaudiren del xicotet pont que Sant Josep ens ha oferit enguany.
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ACTIVITATS ESPORTIVES PER PASSAR
UNES BONES VACANCES DE PASQUA

ÈXIT DEL CLUB TORA KAI DE KÁRATE AL 
CAMPIONAT AUTONÒMIC DE VETERANS

Abans era costum celebrar el tercer dia de Pasqua. Si més 
no, les botigues i les empreses obrien pel matí i tancaven a 
migdia. Eixe costum s’ha perdut però des de l’Ajuntament 
de Palma hem volgut recuperar-lo, en certa manera, ofe-
rint als més menuts tot un seguit d’activitat esportives i 
lúdiques per eixa jornada.

Va ser el 18 d’abril, el dimarts després de Pasqua i com es 
pot comprovar a les fotos va sert tot un èxit.

Els xiquets van jugar al futbol, al bàsquet i al mini-bàs-
quet, al tenis, al frontenis, al pàdel i al joc de Pitcher. A 
més a més, l’Ajuntament els va preparar un esmorzar a 
tots per a que recuperaren forces.

El campionat es va celebrar a la població de l’Eliana. I els resultats, pel que 
fa al club de Palma són destacables. Joan Francesc Vidal va eixir del torneig 
com a Campió Autonòmic en la categoria de Kumite (combat) de més de 50 
anys i Juan Luis García Subcampió Autonòmic  en Kumite de  36 anys fins 
a 40 anys. A més tots  dos  aconseguiren la medalla de bronze en Kata duo 
en equips.
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El passat 14 maig es va celebrar la cursa de muntanaya Palma de 
Gandia - Ador amb 16,3 Km per aquells que la feren corrent i 11 per 
als qui varen preferir fer-la caminant. Un èxit de participació i una 
bona excusa per gaudir i conéixer el nostre terme. Els guanyadors 
absoluts foren Valentín Moncho, David García i Jesús Yllarramendi. 
als qui podeu vore en la foto de baix. Patrícia López va ser la primera 
dona en creuar l’arribada. Vos esperem l’any que ve!!

CURSA DE MUNTANYA ENTRE 
PALMA DE GANDIA I ADOR
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XAVI CASTILLO 
OMPLI L’AUDITORI

El passat diumenge 26 de març, l’humorista Valencià Xavi 
Castillo va aconseguir que l’Auditori de Palma de Gandia es 
quedés menut per al seu espectacle anomenat “Xavi Castillo 
News”.

Aquest espectacle d’humor, que durà quasi dues hores des 
de les 18:30h i fins quasi les 20:30h, va estar ple de referencies 
a personatges de la nostra actualitat política, religiosa... i , de 
segur, que no va deixar indiferent ningú. 

L’humorista va agrair tant al públic assistent com a la locali-
tat de Palma la seua bona acollida i esperem que tots els assis-
tents s’ho passareu d’allò més bé.
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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
Subaltern 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

DEL 16 DE JUNY 
AL 2 DE JULIOL
POLIESPORTIU DE PALMA
III Circuit de Pàdel Sant Esteve

DISSABTE 5 D’AGOST
A L’AVINGUDA SANT CRISTÒFOL 
Entrada gratuïta

PROPERS ESDEVENIMENTS CULTURALS I ESPORTIUS

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. 

 

Amb la colla Fa Ressol i el grup de 
danses la Faltriquera d’Ador.
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Ajuntament de Palma de Gandia


