
TOT PREPARAT PER 
REBRE LA 

XXX TROBADA 
D’ESCOLES

EN VALENCIÀ

e

Revista
d’Informació
Municipal

Número 13 Abril 2018

Dipòsit Legal: V-1114-2017

SUMARI:

ESPECIAL TROBADA:
PRESENTACIÓ, 
PROGRAMA, 
VOLUNTARIAT...

Planes de 2 al 9

UNA JOVE DE PALMA 
GUANYA EL PREMI 
DOCUMENTAL DEL 
FICM DE TETUÀ

Plana 11

ÀLBUM 
FOTOGRÀFIC DE LA 
CURSA DE 
MUNTANYA

Planes 12 i 13



revista d’informació municipal

2

Des d’aquesta revista, des de que es va saber 
la notícia, se n’ha informat (i molt) de la 
importància que tenen les Trobades d’Es-
coles en Valencià per al poble que les acull. 
No vaig a ser jo qui repetisca ni arguments 
ni dades només dir-vos, a tots, que eixe dia, 
al poble, no cabrà un ànima. Els carrers, els 
bars, els locals municipals, les escoles, els 
parcs... tot estarà ple de xiquets i xiquetes, de 
mestres, de pares i de representants de la vida 
pública i educativa de tota la comarca.

Això vol dir que tota La Safor estarà mirant-
nos. Per això (i per moltes altres coses segu-
rament més importants) als darrers mesos 
ens hem estat preocupant per la imatge del 
nostre poble, pels nostres carrers, pels llums, 
per les voreres... Estem deixant Palma com 
si l’anarem a estrenar. La resta és cosa vostra. 
Fer que el visitant es trobe com a casa és un 
deure de tots i cadascún de vosaltres.

I eixe deure no té res a veure en la riquesa 
que un esdeveniment d’aquestes característi-
ques pot deixar al poble, ni en la imatge que 
podem projectar als nostres veïns, ni tant sols 
per l’orgull de fer-ho millor i més bé que els 
demés. Eixe deure té a veure amb el fet que 
l’any passat els vostres fills anaren al Real de 
Gandia i gaudiren d’una festa i d’un poble 
que s’hi va volcar amb ells i que, l’any que ve, 
els vostres fills aniran a un altre poble de la 
nostra comarca i seran tractats d’eixa mateixa 
manera.

No tinc cap dubte que sabrem respondre a 
aquest repte, un repte, que no ho oblidem, és 
una festa. La festa de l’educació, la festa del 
valencià, la llengua en la qual ens comuni-
quem, vivim, sentim, estimem, treballem 
i compartim. Una festa oberta a tots, pares, 
mares, iaios, xiquets i jovens. Per això, abans 
d’acabar, em permetreu que vos demane una 
darrera cosa... Eixiu al carrer! Gaudiu de la 
festa! Participeu dels actes i les activitats. 

InfoPalma
Edita: Ajuntament de Palma de Gandia
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Impressió:  Gràfiques La  Murtera

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC 
DELS REGIDORS DE 

L’AJUNTAMENT DE PALMA

LA TROBRADA:
UNA GRAN FESTA

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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GRAN PRESENTACIÓ A L’AUDITORI DE PALMA DE 
LA TROBADA D’ESCOLES EN VALENCIÀ

A finals del passat mes de 
febrer es va celebrar a l’Audi-
tori Municipal de Palma, la 
presentació de la propera edi-
ció de la Trobada d’Escoles en 
Valencià que, com s’ha anun-
ciat en diverses ocasions des 
d’aquesta mateixa publicació, 
tindrà lloc el 12 de maig als 
pobles de Palma i Ador.

L’ esdeveniment va durar 
uns 90 minuts i va ser molt 
divers. D’una banda va actuar 
el grup de danses La Faltri-
quera i la colla de dolçainers 
i tabaleters Fa Ressol, ambdos 
d’Ador.

En el torn dels parlaments 
van intervindre el Coordin-
dor de l’Escola Valenciana 
Vicent Gràcia, l’alcalde d’Ador 
i l’alcaldessa de Palma Trini 
Miñana. També va pujar a 
l’escenari el cap d’estudis del 
CEIP la Murtera de Palma i 
Ador per agrair la confiança 

depositada en els dos pobles 
a l’hora de celebrar aquest 
esdeveniment cultural i fes-
tiu.

Per acabar l’acte es projec-
taren els vídeos promocio-
nals d’ambdues poblacions, 
la presentació dels XXX 
anys de trobades i com no, 
la genial representació dels 
nostres xiquets i xiquetes que 
de la mà del mestre Antonio 
Juan, van deixat bocabadat el 
públic assistent.

Des de l’Ajuntament es vol 
agraïr molt especialment la 
feina dels mantenidors i pre-
sentadors de l’acte, Manela 
i Carlos i també l’assistència 
del Diputat provincial per 
La Safor, Voro Femenía, del 
president de la Mancomuni-
tat  de Municipis de La Safor, 
Tomàs Ferrandis, la dels alcal-
des i regidors de les localitats 
veïnes Real i Alfauir.  
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L’AUDITORI ESTRENA NOVA 
IMATGE PER A LA TROBADA

Ja ho hem dit en alguna ocasió en aquesta mateixa revista 
i no ens cansarem de repetir-ho. L’Auditori Municipal de 
Palma en particular i tot el Centre Cultural en general són 
un referent en aquest tipus d’instal·lacions a tota la comarca.

Per això hem volgut destacar la seua presència d’una 
manera moderna i visible amb una rotulació que fa lluir tot 
l’edifici d’una manera divertida.

FES-TE 
VOLUNTARI!

8 de Maig
20:00 h

Ajuntament de Palma
Tots aquells interessats en participar com a 

voluntaris/es a la nostra trobada d’escoles en Valencià, 
podeu assistir a la reunió informativa que tindrà lloc 

el proper dimarts dia 8 de Maig a les 20h a la 
sala de plens de l’ajuntament de Palma.

Allí vos donarem les instruccions, acreditació i detall 
per a que la XXX edició de la trobada d’escoles en 

Valencià de la Safor/Valldigna esdevinga tot un èxit 
per a les nostres poblacions de Palma i Ador.
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LA IMPORTÀNCIA DE LA DONA A LA HISTÒRIA 
TEMA DEL PRIMER ACTE DE PRE-TROBADA

El Centre d’Ensenyament 
Infantil i de Primària La 
Murtera ha acollit aquestes 
darreres setmanes una expo-
sició que s’emmarca dins 
dels esdeveniments que amb 
motiu de la Trobada d’Esco-
les en Valencià del pròxim 12 
de maig, estan celebrant-se al 
nostre poble.

L’ artista responsable de les 
obres és Diana Raznovich qui 
ha titolat l’exposició amb el 
nom “Lenguaje para la igual-
dad ¡No tiene nombre!”

A l’exposició també ha parti-
cipat tot l’alumnat de l’escola, 
que ha aportat els seus treballs 
sobre dones importants en la 
història, i així donar-les visi-
bilitat.

HUMOR I REIVINDICACIÓ EN 
ELS MONÒLEGS DE LA DONA

L’humor és l’arma de comunicació més efectiva i poderosa que 
hem inventat els humans. Allí on no arriba l’educació, la con-
cienciació o la pegagia arriba l’humor. Per això la iniciativa dels 
“Monòlegs de la dona” ens va semblar tan atractiva. 

La monologista valenciana “Amparo” va ser l’encarregada de 
donar eixa visió àcida de les desigulatats entre els dos gèneres que 
conformem l’espècie humana i amb el somriure i les rialles dels 
espectadors pot ser, va fer més, que totes les campanyes del món.
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LA PALMISONA SOFIA CATALÀ GUANYA EL FICM 
DE TETUÀ AMB UN DOCUMENTAL DE DENÚNCIA

El documental espanyol 
titulat Paquet sospitós/Collis 
suspect, de Sofia Català i 
Rosa Pérez Masdeu va estar 
premiat com el millor docu-
mental. 

En aquest film, les dues 
realitzadores ens descobre-
ixen la realitat que s’amaga 
rere les polítiques de segure-
tat de la Unió Europea sobre 
el control de la immigració; 
un negoci pur i dur a gran 
escala.

 El jurat va valorar el gran 
esforç que ha suposat aquest 

treball, al qual han dedicat 
gairebé dos anys de rodatge, 
i que posseeix un gran valor 
testimonial i de denúncia. 
Aquest estiu el podreu gau-
dir a Palma, en la nostra set-
mana cultural i esportiva, als 
sopars de “baix braç” que hi 
fem sempre al frontó muni-
cipal (la data prevista serà el 
9 d’agost), vos esperem per 
gaudir-ne junts d’un dels 
millors documentals que a 
més a més ha estat realitzat 
per la veïna de Palma, Sofia  
Català.
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ÈXIT DE PARTICIPACIÓ EN LA 
V CURSA DE MUNTANYA

El passat 25 de març, va tindre lloc la V Cursa de Muntanya 
Ador-Palma, organitzada col·laborativament pels ajuntaments 
de les dues localitats. Va resultar un èxit de participació amb 
130 inscrits entre els corredors, que van recòrrer 16,5 Km i els 
caminants que feren un circuit d’11 Km. En total 50 partici-
pants més que l’any passat que no tingueren cap problema grà-
cies a la cooperació de les associacions dels dos pobles com ara 
la Junta de Moros i Cristians que va organitzar l’esmorzar o el 
Club Sincro d’Ador que va col·laborar en les tasques de vigi-
l`’ancia de punts complicats. Destacar també la participació 
de voluntaris dels dos municipis que ajudaren en els diferents 
punts d’avituallament.

Des dels dos ajuntaments s`ha fet pública la satisfacció estem 
pel resultat i des de les dues institucions s’ha agraïts a totes les 
persones que han ajudat desinteressadament la seua participa-
ció. 
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EL CLUB DE KÀRATE TORA-KAI ACONSEGUEIX 
UN BRONZE EN EL CAMPIONAT AUTONÒMIC

El Club de Kàrate Tora-Kai de Palma va participar en el Cam-
pionat Autonòmic d’aquesta disciplina esportiva que va tindre 
lloc a Benidorm.

Des del Club ens fan arribar l’agraïment i felicitació a tots 
els esportistes que hi participaren i, molt especialment, al jove 
Joan Marc Vidal qui va guanyar la medalla de bronze en la 
categoria de Cata Juvenil.

Les arts marcials (Kàrate, Judo, Tae-Kwondo) són un esport 
que segons els experts no només ajuden a desenvolupar físi-
cament el cos dels xiquets sinó que, a més a més, els ajuden a 
concentrar-se i a desenvolupar altres capacitats.
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TELÈFONS D’INTERÉS
L’ 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. 

PROGRAMACIÓ CULTURAL

o dones només

18:30 h - Auditori Municipal
Entrades: 

Anticipada 3 € - Taquilla 5 € 

Diumenge 27 de Maig
18:30 h - Auditori Municipal

Entrades: 
Anticipada 3 € - Taquilla 5 € 

Diumenge 10 de Juny
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