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L’Ajuntament de Palma, amb l’incondicio-
nal ajut de les associacions locals i també de 
voluntaris de la localitat, s’havia proposat 
programar una oferta cultural i esportiva 
molt diversa, dinàmica i integradora a l’hora 
d’omplir la Setmana Cultural i Esportiva de 
Palma 2017.

D’aquesta manera s’han programat dife-
rents activitats no sols de caire cultural i 
esportiu, sinó també amb valors transversals 
com la integració, el respecte, la solidaritat... 
de ahí que s’hagin canviat algunes normati-
ves tradicionals per altres de noves, com per 
exemple el BòlFut, en el que es premiava a 
l’equip més puntual, respectuós, esportiu (el 
que comunament s’anomena FairPlay) i que 
va ser destacada, fins i tot, per la premsa local.

Gran part de les activitats eren de caire 
esportiu com ara el frontó, tennis taula, Bòl-
fut, pàdel, karate, rítmica, marxa cicloturista, 
curses de xiquetes i xiquets, sessions d’estira-
ments i relaxació, Aquagym..., també cultu-
ral: cinema d’estiu, presentacions de llibres 
“Diània”, concerts musicals “Pep Botifarra” 
i “Andreu Valor”, danses populars Valen-
cianes, l’explicació del nostre veí de Palma 
Borja Carbó de la Batalla del Vernissa... i 
altres merament lúdiques, per a què tots i 
totes gaudirem amb els nostres veïns, amics 
o mascotes (exhibició de gossos, el joc del 
SocaTira, les curses de xiquets...)

Sense oblidar tampoc els jocs de taula, que 
enguany s’ha vist incrementada la seua oferta, 
ja que a banda del tradicional cinquet, parxís, 
domino i truc també s’ha jugat al Rabino i al 
tres en ratlla.

Per complementar tot aquesta setmana i 
totes aquestes activitats esportives i culturals, 
no volien deixar a banda les exposicions a la 
nostra nova aula Taller del nou Centre Cul-
tural i, de  quina millor manera que buscant 
protagonistes locals: fotografies de palmis-
sons i palmissones “Salva Malonda” i “Bea-
triu Jover” i l’exposició boixets de la nostra 
associació de Palma que ja compta amb un 
considerable nombre de boixeteres.

En fi, tot un seguit d’activitats que, durant 
uns dies, convertiren Palma en una població 
on aprendre, divertir-se i participar en un 
munt d’activitats que esperem que vos hagen 
agradat.

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

SETMANA CULTURAL I 
ESPORTIVA 2017

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 divendres 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:
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“EL BOTIFARRA” VA 
INAUGURAR LA SETMANA 
CULTURAL I ESPORTIVA
DE PALMA 

AMB  ELL ACTUAREN  LA BANDA DE 
MÚSICA I LA COLLA DE DOLÇAINERS DE 
PALMA I EL GRUP DE DANSES D’ADOR

L’actuació de Pep Gimeno “El Botifarra” va ser tot un 
esdeveniment que va servir per obrir la Setmana Cultural 
i Esportiva de Palma. 

L’ artista ho va donar tot sobre l’escenari i amb ell estaven 
molts veïns del nostre poble: els de l’Associació Amics de 
la Música, els del grup de Danses la Faltriquera i els de La 
Colla de Dolçainers i Tabaleters Fa-Ressòl.

El carrer es va omplir per escoltar este cantant que ha 
dut el cant d’estil valencià fora de les nostres fronteres. 



LES DANSAES DE 
LA FALTRIQUERA

El dilluns dia 7 d’agost va tindre 
lloc a l’Auditori Municipal de Palma 
l’actuació del Grup de Danses La Fal-
triquera d’Ador el qual va posar en 
escena un espectacle variat. 

Els balls i dansaes van ser interpre-
tats per tot tipus de balladors, incloent 
els més menuts.

La música de les dolçaines i els tabals  
va acompanyar tota l’actuació la qual 
va omplir tot l’auditori de públic.
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El mes d’agost ha sigut rigorós pel que fa a les temperatures, 
molt altes, i la humitat, abundant. Per això l’alternativa de pas-
sar una nit a la fresca i poder aprendre un poc més sobre la 
història de Palma no era una mala opció.

Molta gent ho va pensar així i acudiren al sopar a la fresca que 
s’organitzà al frontó i en el que es projectà un audiovisual sobre 
la Batlla del Vernissa que alguns nomenen Batalla de Gandia.

Aquesta batalla va suposar un abans i un després en les revol-
tes de la I Germania i va tindre lloc al terme de Palma.

La Batalla es va lliurar entre les tropes del Virei de València, 
Diego Hurtado de Mendoza i els rebels de la I Germania, el 25 
de juliol de 1521, al terme municipal de Palma, just al costat del 
riu Vernissa i que va acabar amb el saqueig de Gandia per part 
del agermanats.

Durant tot aquell any la Germania s’havia extés per tot el 
regne i havia triomfat a València i Xàtiva, motiu pel qual els 
agermanats es fixaren com objectiu Gandia. El Virrei i el duc de 
Gandia, Joan de Borja i Enríquez (el pare de Sant Francesc) van 
eixir al seu encontre amb vora 2000 soldats d’infanteria, 500 de 
cavalleria i 250 cavallers.

Els agermanats eren molt menys però l’encert de l’artilleria 
agermanada va equilibrar la balança i, al remat, els va permetre 
la victòria. Els ducs de Gandia i el Virrei acabaren fugint de la 
ciutat per por als revoltats.

LA BATALLA DE VERNISSA: UNA HISTÒRIA 
QUE HEM APRÉS SOPANT A LA FRESCA



revista d’informació municipal

6

Un dels objectius de la setmana cultural és implicar a 
tots els qui viuen al poble, des dels més majors fins els 
més menuts. Per això la regidoria de cultura considera 
tan importants els tallers de manualitats que se cele-
bren a la Biblioteca durant tota la Setmana Cultural i 
Esportiva. 

Aquesta és la millor manera d’implicar els més 
menuts en la vida social i cultural del poble, una 
manera de fer créixer les arrels de Palma.   

A més a més va servir per fer una gran presentació 
en societat de la nova biblioteca, tant de la general com 
de la infantil les quals ja us hem mostrat en números 
anteriors.

La convocatòria va ser un èxit de participació i des 
de l’Ajuntament volen fer pública la seua satisfacció i 
la seua esperança en els que, sens dubte, seràn el futur 
del nostre poble.

TALLERS PER ALS 
MÉS MENUTS A LA 
BIBLIOTECA
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El frontó municipal va ser un focus d’activitats durant 
la passada setmana cultural i esportiva de Palma. 

Un dels esdeveniments que tingueren lloc allí va ser 
la presentació del llibre “Diània, Terra Nostra”.  Diània, 
terra nostra és un emocionat viatge per les més anti-
gues sendes de les nostres muntanyes, una expedició 
fotogràfica encapçalada i guiada per tres personatges 
il·lustres, possiblement els més entusiastes i erudits 
exploradors que ha conegut mai l’agraciada Diània: 
Cavanilles, Joan Pellicer i Rafael Cebrián. Tots tres ens 
portaran de la mà pels més bells paisatges de la terra, de 
vegades acompanyats d’altres entesos col·laboradors, 
avançant tots junts en grup per vells camins empedrats 
sovint sobre un bon talló de neu, o per estretes sendes 
cingleres, plovent, al capvespre, o ja en nit tancada, en 
altres ocasions progressant individualment en segura 
cordada per angostos barrancs, o per fabuloses cresta-
lleres, a poqueta nit.

Diània, terra nostra és un llibre eminentment foto-
gràfic, esguitat de cites, cançons i poemes de nombro-
sos autors de la terra, que es presenta en un format 
quadrat, molt elegant i acurat. 

Com a preludi de la vetlada els assistents pogueren 
gaudir de la música d’Andreu Valor, un cantautor 
valencià que es va fer càrrec del preludi musical de la 
nit. Andreu va interpretar temes inèdits que publicarà 
al seu proper disc.

Com no podia ser d’altra manera la nit va acabar amb 
un bon sopar a la fresca.

ES PRESENTA A PALMA EL LLIBRE DIÀNIA I 
ELS TEMES DEL NOU DISC D’ANDREU VALOR
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EXPOSICIÓ DE 
BOIXETS AL 
CENTRE CULTURAL

El Centre Cultural de Palma, que com 
qui diu acabem d’estrenar, va ser el marc 
per a l’exposició de boixets organitzada 
pel grup de boixeteres de Palma.

En l’exposició es varen poder veure 
nombrosos i delicats treballs de boixet, 
alhora que es va comprovar que l’encaix 
de boixet no serveix només per a roba 
delicada sinó que té una infinita quanti-
tat d’aplicacions.

Entre aquestes aplicacions va cridar 
l’atenció els ventalls fets amb encaix de 
boixets, autèntiques meravelles de fili-
grana per poder lluir en qualsevol oca-
sió.

Les boixeteres, a més a més, aprofita-
ren l’exposició per mostrar com fan el 
seu treball i per animar a les més joves a 
iniciar-se en una tradició que no només 
és bella sinó que a més és molt relaxant.
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EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA DE MINIATURES 
DE BEATRIU JOVER I SALVADOR MALONDA

Interessantíssima la proposta 
que ens van fer aquestos dos 
fotògrafs palmisons durant la 
Setmana Cultural. Un seguit de 
fotografies d’escenes en miniatura 
i un altre de fotos amb els famosos 
barrufets.

Eren fotografies de detalls que 
aconseguien fer d’un món menut 
un gran món jugant amb perspec-
tives, desenfocament i altres trucs 
visuals.

Des de l’Ajuntament de Palma es 
vol deixar palés que sempre s’es-
tarà al costat dels artistes locals 
i d’aquells del nostre entorn més 
pròxim. Propostes com aquesta 
sempre seran benvingudes en la 
programació cultural.
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GRAN COMPETICIÓ DE PÀDEL EN LA 
SETMANA ESPORTIVA DE PALMA

Campions i subcampions de la 3ª categoria masculina: 
Ferran i Marc / Ferran i Jordi

Campions i subcampions de la 2ª categoria masculina: 
Marc i Carlos / Víctor i Sergio

Campions i subcampions de la 4ª categoria masculina: 
Adrián i Eric / Carles i Gerard

Campiones i subcampiones de la 2ª categoria femenina: 
Anacris i Lara / Elena i Sandra

Campiones i subcampiones de la 3ª categoria femenina: 
Andrea i Alba / Susana i Maria

Campiones i subcampiones de la 4ª categoria femenina: 
Conchín i Amparo / Yolanda i Laura

El campionat de pàdel de la Setmana Esportiva de Palma de Gandia ja és una tradició. Enguany com no podia ser d’altra 
manera s’ha celebrat a les pistes del poliesportiu municipal amb una gran participació i un alt nivell en els participants. Ací 
vos deixem les fotografies dels guanyadors de les categories i les d’altres participants. Enhorabona a tots!
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LA MARXA CICLO-TURISTA

EXHIBICIÓ DE LA NATACIÓ 
SINCRONITZADA D’ADOR

Una altra de les activitats amb molta participació d’aquesta 
Setmana Cultural i Esportiva va ser la marxa Ciclo-Turista 
que férem pel terme de Palma, Alfauir i els seus voltants. 
Natura i esports junts i molt ben acompanyats.

Les xiquetes de l’escola de natació sincronitzada d’Ador 
oferiren una excel·lent exhibició durant la Setmana Cultural 
i Esportiva. La natació sincronitzada és un esport olímpic 
de gran dificultat i exigència tècnica i física. Les menudes ho 
varen bordar i els espectadors varen gaudir d’un gran espec-
tacle. Quí sap si tenim ací amagada una campiona?
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EXHIBICIÓ DE 
L’ESCOLA TORA KAI

Un any més l’escola de kárate Tora Kai 
ha participat a la Setmana Cultural i 
Esportiva de Palma amb una exhibició 
del seu art mil·lenari. Enguany, a més 
a més, amb la satisfacció d’haver arro-
donit una temporada ben exitosa en la 
qual els membres de l’escola han acon-
seguit guardons ben importants tant a 
nivell provincial com autonòmic. Sobre 
el tatami que s’instal·là al carrer vege-
rem els progressos de les futures pro-
meses del Kárate .
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PALMA ES 
CONVERTEIX 
EN PIONERA 

DEL 
BÒLFUT
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El BòlFut és una disciplina de futbol en la qual 
no només conten els gols. Es tracta d’una moda-
litat amb regles ben curioses que premien el que 
sol conéixer-se com a Fair Play (Joc net).

Així, els equips sumaven punts si, per exem-
ple, acudien tots a l’hora al partit i n’aconse-
guien encara més si tots anaven uniformats 
com tocava.

El no cometre faltes, el no tindre expulsats, el 
no discutir amb l’àrbitre eren maneres d’anar 
aconseguint punts. 

Els gols donaven punts, òbviament, però 
també podien aconseguir-se en els córners, tre-
tes de banda, tirs al pal i altres tipus de juga-
des que fan del BòlFut una proposta educativa i 
esportiva a parts iguals.

La proposta va sorprendre tant que, fins i tot, 
a la premsa comarcal se’n van fer ressò de la ini-
ciativa de Palma.

Al remat tots els xiquets recolliren el seu tro-
feu per haver participat en aquesta iniciativa en 
el que, el més important no era participar... sinó 
participar amb valors i esportivitat.
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CURSES I COMPETICIÓ DE 
SOCA-TIRA EN FAMÍLIA

Qualsevol excusa és bona per practicar esport en 
família, i la competició que es va organitzar en el 
transcurs de la Setmana Cultural i Esportiva de Palma 
va ser de les millors. La vesprada va començar amb 
curses adaptades a xiquets de totes les edats. La idea 
era que els “nanos” feren esport però també que es 
cansaren un poc de cara a la competició de Soca-Tira 
en la qual també participaren els pares. 

El resultat va ser una vesprada ben divertida, plena 
de riures, de germanor, de família i de comboi. 
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El tradicional campionat de truc entre Palma i Ador 
ha viscut enguany una de les edicions més igualades 
que es recorden donat que, en un dels tres grups, hi 
havia un triple empat a quatre victòries i tan sols el 
recompte de cames a favor i en contra va ser el que 
va decidir la classificació. Els quarts de final es van  
disputar al Bar Coyote i les semifinals al Bar Paloma. 
Enguany l’equip campió és de la localitat de Palma i 
els Subcampions del poble veí d’Ador. La final es va 
decidir pel resultat de 3 a 0 a favor dels locals. cal 
tenir en compte que per a les finals entre ambdós 
pobles veïns, aquestos dos mateixos equips es tor-
naran a enfrontar doncs es tracta dels campions de 
Palma i els subcampions de Palma són els actuals 
campions d’Ador. Esperem que la sort continue al 
nostre costat.

 CAMPIONS DEL TRUC 2017: 
JOAN, PABLO I JUANLU

Campions: Joan, Pablo i Juanlu

Subcampions: Xavier, Joan Manuel i Vicent
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Durant dues setmanes des del dilluns dia 7 d’Agost 
i fins el divendres dia 18, al Bar de la Plaça Vella (Bar 
dels jubilats o centre Social), van tenir lloc els jocs de 
taula. Cinquet, domino, parxís, Rabino i Tres en ratlla. 
Els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana de 
17h i fins acabar les partides, tots els participants varen 
poder gaudir dels jocs que més els agrada. L’any que ve 
s’intentarà també introduir el joc de cartes Valencià de 
“La fallera Calavera”.

COMPETICIÓ JOCS DE TAULA
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I PER ACABAR LA 
SETMANA CULTURAL 

I ESPORTIVA... 
L’ENTREGA DE 

TROFEUS!!
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EXHIBICIÓ 
CANINA 

Quantes vegades no heu pensat: 
“Com el meu gos? Com el meu gos 
no hi ha!” 

A Palma ara la cosa és més com-
plicada perquè durant la setmana 
esportiva es va organitzar una exhi-
bició canina que va premiar aspec-
tes diversos dels gossos del poble.

Ací el que menys importa és saber 
qui va guanyar sinó l’èxit de partici-
pació i la satisfacció de veure com 
els nostres veïns cuiden de les seues 
mascotes. 

Ah! I estem convençuts que com el 
vostre gos... no hi ha!
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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

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. 

MATRICULAT A L’AJUNTAMENT 
O A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

* INFORMÀTICA
*RECERCA DE TREBALL

*REDACCIÓ CURRÍCULUMS

INFORMAT DELS CURSOS DE 
FORMACIÓ A PALMA




