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Palma ha demostrat a tota la comarca ser 
un poble acollidor. 13.000 persones, la majo-
ria xiquets, van vindre al nostre poble a gau-
dir d’una festa que des de l’alcaldia volem fer 
nostra: la festa pel valencià.

Va ser un dia reivindicatiu i alhora divertit, 
un dia de festa però també de molta feina per 
aquells que s’implicarem en les celebracions, 
un dia de música, de crits de xicalla al carrer 
i de molt de goig.

Des d’ací vullc agrair a tot el poble de Palma 
l’acollida que van fer als xiquets i l’esforç 
comunitari perquè tot isquera bé.

Però el nostre caràcter mediterrani fa que 
no tinga’m quasi temps per recrear-nos en 
l’èxit d’un esdeveniment perquè, immediata-
ment en ve un altre.

El proper quatre d’agost comença la set-
mana cultural i esportiva, la porta d’entrada 
a les festes de Palma. Set dies on grans i 
menuts, dones i hòmens podrem gaudir, una 
vegada més, de la vida en comú, de la vida 
al carrer, del nostre veïnat. En definitiva, del 
nostre poble.

Per això, des d’ací us anime a eixir al carrer, 
a compartir la joia de viure en un dels llocs 
més privilegiats del món, de ser mediterranis, 
d’haver nascut a València, de viure a Palma.

Diuen que Sorolla va pintar, com ningú, la 
llum de la nostra terra. Estic d’acord. Però no 
perquè usara els blancs com ningú els havia 
utilitzat fins aleshores, no perquè reflectira la 
lluentor del sol a vora mar. Sorolla és el pin-
tor de la llum perquè va saber pintar el nostre 
caràcter, la vitalitat interior que duem tots 
aquells que, havent nascut o no ací, sabem 
gaudir de cada moment.

Eixiu al carrer amics! Viscam les festes 
d’agost!

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

LA VIDA AL 
CARRER:

DE LA FESTA PEL 
VALENCIÀ A LES 

FESTES DE PALMA

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. David García Mascarell - palmadegandia_dep@gva.es

Matins o vesprades, prèvia cita a l’Ajuntament de Palma de Gandia
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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PALMA REBRÀ 466.000 € EN AJUDES DE
DIFERENTS ADMINISTRACIONS

L’EMPUJU, L’EMCUJU I EL PLA D’OCUPACIÓ 
CREARAN LLOCS DE TREBALL DIRECTES 

L’Ajuntament de Palma rebrà vora 466.000 € en subven-
cions de diferents administracions autonòmiques i estatals.

Aquestes subvencions se centren en plans d’ajuda a la crea-
ció d’ocupació i d’atenció als joves, així com en el manteni-
ment del medi rural i la seua recuperació.

El Pla d’Ocupació de la Diputació té com a objectiu pro-
moure la contractació per part dels ajuntaments de personal 
en situació d’atur per fer front a obres, serveis d’interés general 
o social.

D’altra banda, els plans EMPUJU y EMCUJU serviràn per 
contractar personal menor de trenta anys amb formació supe-
rior o sense ella. Aquests plans depenen del Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació (SERVEF)

A banda d’estes dues ajudes directes a la contractació de 
personal sens dubte, altres subvencions, ajudaran igualment 
a crear ocupació. Així el Pla de Camins i Vials de la Diputa-
ció, la recuperació d’espais degradats o el SOM (Pla d’ Obres 
Municipals) crearan llocs de treball indirectes.

En tots els casos, el requisit indispensable per poder ser con-
tractar és estar inscrit al SERVEF i, depenent dels casos, la 
titulació que siga requerida.

A més del treball, tots estos plans contribuiran a tindre un 
poble amb serveis i infraestructures òptimes perquè tots ells 
incideixen en la contractació de personal per a manteniment, 
obres o serveis. 

TOTAL AJUDES

Pla d’Ocupació de la Diputació 5.712’79€

IFS de la Diputació de València 97.421’57€

SOM de la Diputació de València 194.843’14€

Pla EMPUJU 15.207’24€

Pla EMCUJU 12.800’04€

Pla de Camins i Vials de la Diputació 27.537’67€

Pla de Camins i Vials de la Diputació 27.537’67€

SEPE 21.254€

EMCORP   15.207’24€

La Dipu et Beca   1.600€

Fons de cooperació municipal   33.308€

Espais Degradats  41.013’39€

465.905’08€

LES SUBVENCIONS REBUDES
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Una de les ajudes rebu-
des és per al SOM, el Pla de 
Serveis i Obres Municipals 
que l’Ajuntament de Palma 
destinarà al nucli històric 
del poble. Ja fa molts anys 
que no s’acomet cap adequa-
ció estructural als carrers 
del centre. Això, i el pas del 
temps, han fet que presente 
un estat molt deteriorat.

Per eixe motiu, el consis-
tori considera que necessita 
una intervenció de rehabili-
tació per poder deixar estos 
carrers en un correcte estat 
d’ús general per a la pobla-
ció.

Ja en una primera fase es 
van condicionar els carrers 
Lluís Vives i Sant Miquel 
amb un import total de 

130.452 € . Amb aquesta 
línia de subvencions (SOM) 
es procedirà a l’execució 
d’obres d’una segona fase 
, amb el que es pretén anar 
actuant en tot el nucli his-
tòric de Palma.

En aquesta segona fase, 
la zona de rehabilitació 
que s’ha decidit, ascendeix 
a 194.843,14 €. Amb una 

superfície afectada de 2.820 
m².

Les zones restants per reha-
bilitar en el casc històric de 
Palma estan en fase d’estudi, 
i les intervencions podrien 
executar-se en un curt ter-
mini de temps.

Les obres s’espera que s’ini-
cien després del període 
estival.

PALMA ADEQUARÀ ELS CARRERS DEL CENTRE 
HISTÒRIC DESPRÉS D’ANYS SENSE FER RES

CARRERS ON S’INTERVINDRÀ

-Carrer Sant Josep.
-Carrer Joan Vitòria (tram)
-Plaça Vella
-Carrer Miquel Malonda
-Carrer Santissim Cris de la Salut
-Carrer Valeria Fornes
-Carrer Claudio Moyano
-Carrer Daoiz i Velarde
-Carrer Major
-Carrer Cervantes

DES D’ELLA PODRÀS:

 PRESENTAR QUEIXES I SUGGERIMENTS
 PRESENTAR INSTÀNCIES

       REALITZAR DOMICILIACIONS
 - REALITZAR CONSULTES

 ... I MOLT MÉS!

http://palmadegandia.sedelectronica.es/info.0

NOVA SEU ELECTRÒNCA
DE L’AJUNTAMENT DE PALMA
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L’AJUNTAMENT CLAUSURA UN 
ABOCADOR IL·LEGAL AL TERME 
DE PALMA 

Amb aquestes imatges, sobren les paraules. Des de l’Ajuntament s’està 
fent una tasca intensa per intentar recuperar el medi que ens envolta 
amb, per exemple, excursions mensuals per arreplegar deixalles de la 
muntanya o del terme. Per això, quan veiem aquestes fotografies ens 
quedem sense paraules. El terme, els camins, la muntanya, el medi 
ambient en general és de tots, és l’herència que deixarem als nostres 
fills i qui els embruta està atemptant contra els interessos de tots. Per-
seguirem aquests tipus d’actes.
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LA JUNTA PROVINCIAL CONTRA EL CÀNCER 
AGRAEIX PÚBLICAMENT L’ESFORÇ DE PALMA

Palma de Gandia ha rebut l’agraïment de la Junta Provin-
cial contra el càncer pel seu esforç. Aquest reconeixement és 
gràcies a la tasca de la Junta Local contra el Càncer que any 
darrere any s’esforça a aconseguir fons per continuar amb les 
investigacions.

Aquestos darrers anys gràcies al treball conjunt entre Ajun-
tament i la Junta Local contra el Càncer els resultats econò-
mics s’han vist considerablement incrementats, tant és així 
que des de València han entregat aquesta menció especial a 
la Junta contra el càncer de Palma.

Aquesta participació conjunta s’ha fet efectiva en les dife-
rents activitats esportives i culturals que ha organitzat el con-
sistori: curses, marxes, fires... de fet, part dels ingressos que 
el consistori ha rebut, els ha destinat a aquesta l’associació 
sense ànim de lucre.

Des de l’ajuntament donen les gràcies a totes les perso-
nes que componen la junta local contra el càncer, així com 
també a totes aquelles persones que han fet la seua donació 
per a aquesta lluita contra una de les malalties amb major 
índex de mortalitat.
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QUADERN ESPECIAL DE LA
XXX TROBADA D’ESCOLES 
EN VALENCIÀ



ENTREGA DELS 
PREMIS SAMBORI

Uns dies abans de la gran festa del valencià a l’escola i com 
a part d’ella va tindre lloc al frontó d’Ador l’acte d’entrega 
dels premis “Sambori”. Aquestos premis reconeixen el talent 
literari en diferents vessants dels alumnes de tots els nivells 
educatius no universitaris.

Com es pot comprovar a les fotos l’acte va ser ja una gran 
festa que feia preveure l’ambient del dissabte següent.

Perquè tot estiguera a punt un bon nombre de voluntaris 
tant de Palma com d’Ador van ser els encarregats de decorar 
i preparar-ho tot perquè a l’arribada dels primers alumnes i 
professors estigués cada cosa al seu lloc.
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Palma i Ador acolliren el passat mes de maig la XXXa 
Trobada d’Escoles en Valencià de la Safor-Valldigna. No 
és gens fàcil fer una síntesi de totes les activitats que van 
donar forma a aquest encontre que, a més a més, era un 
aniversari assenyalat per la Coordinadora de la Safor-Vall-
digna pel Valencià que és la màxima responsable d’aquestes 
jornades.

Entre la gran varietat d’actes, cal destacar-ne la desfilada 
de cultura popular de la cercavila, que ha comptat amb la 
Colla de Cabuts El Llidoner, les dolçaines i tabals Fa ReSol, 
les associacions Batalla de Vernissa, Cal Dir Espurna i 
Amics de la Música de Palma, l’Agrupació Musical Sant 
Cecília d’Ador, les Danses la Faltriquera i la Murtera, els 
Moros i Cristians d’Ador...

En aquest aplec pel valencià els assistents han pogut veure 
exhibicions de natació sincronitzada i pilota valenciana, 
a més de visitar les exposicions dels ajuntaments d’Ador i 
Palma amb tot allò que és típic de cada poble. Així, «la gent 
aprecia i valora la riquesa cultural que tenim al nostre abast 
i sovint no en som conscients», ha comentat la portaveu de 
la Coordinadora de la Safor-Valldigna pel Valencià, Pilar 
Gregori, i ha afegit: «Nosaltres també hem confeccionat 
una mostra especial: hem reunit tot el material gràfic que 
disposem de les 30 Trobades que hem celebrat i ha que-
dat preciós. L’hem exposat i la gent ha quedat meravellada. 
Hem pogut percebre el pas del temps...».

Pilar Gregori ha fet un balanç positiu tant de la jornada de 
germanor com de les tres dècades de dedicació a les festes 
pel valencià: «Hi ha hagut anys que ens ha sigut més difícil 
organitzar Trobades, però la gent s’anima cada vegada més, 
la participació és creixent. Les famílies d’altres pobles, quan 
arriba Pasqua, ja volen saber on es farà la Trobada. Aquesta 
gran festa és per a les veïnes i els veïns un esdeveniment al 
qual volen assistir. No se’l volen perdre. I nosaltres, des de 
l’organització, estem contents que siga així».

Continua en pàgina 12
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Ador i Palma de Gandia han constituït el nucli de les 
comarques de la Safor i la Valldigna, on s’han donat cita més 
de 13.000 persones procedents del Real de Gandia, Bell-
reguard, la Font d’en Carròs, Benirredrà, Alfauir, Potries, 
l’Alqueria de la Comtessa, Daimús, Almiserà, Tavernes de 
la Valldigna, Xeresa, Almoines, Barx, Rafelcofer, Beniarjó, 
Piles, Castellonet de la Conquesta, Simat de la Valldigna, 
Benifairó de la Valldigna, Beniflà, Gandia, Guardamar de 
la Safor, Llocnou de Sant Jeroni, Miramar, Oliva, Palmera, 
Ròtova, Vilallonga i Xeraco.  

Tota aquesta festa per la dignitat de l’ensenyament 
en valencià ha conclòs amb el concert de la Gira d’Es-
cola Valenciana a càrrec de Lilit i Dionís i la Trocamba 
Matanuska. La Trobada ha comptat amb la presència de 
nombrosos dirigents polítics i institucionals de les dues 
comarques, que han donat suport a aquesta festa pel valen-
cià. Els representants de l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua, Artur Ahuir i Immaculada Cerdà no s’han volgut per-
dre aquesta cita amb la llengua.

La portaveu de la Coordinadora també s’ha mostrat 
satisfeta amb l’acte de lliurament de premis del Concurs 
Sambori, que es va desenvolupar el dijous 10 de maig i va 
comptar amb la representació del Grup de Danses la Fal-
triquera. Tothom va quedar embadalit amb el Ball dels 
Nanos, el Ball de la Mangrana i la Cuca Fera, el drac que 
va recórrer els carrers del poble fins al Trinquet, lloc on 
s’atorgaven els guardons.
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ELS XIQUETS DE LA MURTERA 
VISITEN L’AJUNTAMENT I 
L’ACALDESSA TRINI MIÑANA

A petició dels mestres, els pares i els propis xiquets, esta 
primavera es va organitzar una visita dels xiquets de segon 
de primària a l’Ajuntament de Palma. En ella, l’alcaldessa 
Trini Miñana els va mostrar el funcionament del consistori, 
els va ensenyar tot l’edifici i es va sotmetre a una complicada 
entrevista. En acabar els xiquets van fer un treball sobre el 
que farien ells si foren alcaldes i una sèrie de dibuixos sobre 
la visita. L’alcaldessa els ha promés anar a veure’ls al

La piscina municipal de 
Palma és lloc de múltiples 
activitats durant l’estiu. Des 
del seu ús habitual per als 
banyistes fins activitats de 
tot tipus com la gimnàstica 
o el ioga.

Hui, però, volem fer-nos 
ressò de les classes d’estira-
ments que du a terme Joan 
Francesc Vidal.

Una forma més de man-
tindre en forma el nostre 
cos sense necessitats d’exer-
cicis extrems. Ideal per a 
qualsevol edat. Cal recordar 
que els estiraments són part 
fonamental de qualsevol 
preparació física abans de 
practicar esport.

ESTIRAMENTS 
A LA PISCINA
MUNICIPAL
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JOAN F.VIDAL ACONSEGUEIX 
UN BRONZE AL CAMPIONAT 
AUTONÒMIC DE VETERANS

3 ORS, 4 PLATES, 7 BRONZES 
PEL CLUB TORA KAI AL 
TROFEU CIUTAT DE GANDIA

El campionat de Karate autonòmic de veterans va tindre en 
el Club Tora Kai de Palma dos dels seus protagonistes. Es va 
celebrar a Benigànim i hi van participar Juan Luis García i 
Joan F. Vidal. Juan Luis es va presentar a kumite i kata duo i 
va obtindre una medalla de bronze per cada categoria. Joan 
F. Vidal va competir en kata individual i en kata duo acon-
seguint una medalla de bronze en aquesta darrera categoria. 
L’enhorabona a tots dos.

Una gran jornada de Kàrate al pavelló del Raval de Gandia.
Els ors foren per Edgar Sala, Jorge López Moral i Joan Marc 

Vidal. Les plates per Laura Pellicer, Jorge Lopez, Sergi Miota  
i Joan Calafat. I els bronzes per 

Marta Lorente, David Pons (2), David Frasquet, Marc Bata-
ller, Laura Pellicer i Carolina Martinez.



ACTIVITATS PER LA MUNTANYA
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ELS MÚSICS DE PALMA CELEBREN A MESTALLA ELS 50 ANYS 
DE LA FMSCV I PARTICIPEN EN DIVERSOS RÈCORDS GUINESS

DAVID VIDAL DE LAS HERAS PARTICIPA EN UN CONCERT DE 
L’ORQUESTRA DE VALÈNCIA DIRIGIT PER RAMÓN TÉBAR

L’Associació Amics de la Música de Palma va participar 
el passat 26 de maig en l’acte central de celebració del cin-
quanta aniversari de la Federació de Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana (FSMCV).

L’acte va tindre lloc en un dels espais que més ha fet per 
divulgar al món la nostra música: l’estadi de Mestalla, a 
València. L’esdeveniment, a més a més, va suposar la primera 
transmissió d’un acte en dirècte de la nova televisió valen-
ciana, À Punt.

A l’estadi del Valencia C.F s’ajuntaren més de 20.000 músics 
de tot el territori i s’arribaren a batre un total de 10 rècords 
Guiness.

Amb aquesta demostració, el moviment associatiu més 
important de la Comunitat Valenciana, i pot ser de tot l’estat, 
va demostrar la seua força i el seu bon estat d’ànim i de salut.

Un dia després acompanyarem els xiquets del poble que 
prenien la primera comunió, un acte al qual l’Associació sol 
acudir anualment.

Entre les fites més assenyalades d’aquest estiu per l’Associa-
ció Amics de la Música està el concert que oferiran el proper 
4 d’agost com a obertura de la Setmana Cultural i Esportiva. 
Si l’any passat aquest concert va comptar amb la participació 
de Pep Gimeno el Botifarra, enguany hi estarà present Enric 
Valor, un dels cantautors valencians amb més projecció i èxit 
de la nova escena musical en la nostra llengua.

El jove bombardino de Palma, David Vidal de las Heras, 
va tornar a participar el passat 25 de maig en un concert de 
l’Orquestra de València. Vidal va estar dirigit pel titular de la 
formació, el prestigiós Ramón Tebar qui va felicitar pública-
ment el músic de Palma en acabar la interpretació.

El concert va tindre lloc al Palau de la Música de València 
i formava part del cicle de concerts que la orquestra ha pro-
tagonitzat amb motiu del seu 75 aniversari. Al concert es va 
escoltar el conjunt de peçes que sota el títol genèric de “Els 
Planetes” va compondre G. Holts. Era la quarta participació 
de David de las Heras amb l’orquestra de València.
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El 28 d’abril va visitar Palma, per segona vegada, l’humo-
rista Eugeni Alemany. En aquesta ocasió el de Sueca anava 
acompanyat de la també humorista, i també valenciana, 
Maria Juan.

A Eugeni ja el coneixíem però quan va vindre encara no era 
un dels rostres més reconeixibles de la nova televisió valen-
ciana Á Punt “Trau la llengua” “Atrapam si pots”. A Maria la 
coneixerem més d’ara endavant, ja que també serà una de 
les cares protagonistes d’À Punt “Malnoms” i pròximament 
“Comediants”. Amb tot Maria Juan ha fet carrera els darrers 
anys a escenaris de tota Espanya, especialment a Madrid 
on va triomfar en diverses obres teatrals i en els circuits de 
monologuistes de la capital.

L’obra que van dur a Palma es titola “No estem Bé” i la veri-
tat és que ens van fer passar una vesprada d’humor (molt 
d’humor!!!) a tots els assistents.

En finalitzar, els actors ens varen expressar la gran acollida 
que havien sentit respecte al públic de Palma i els voltants i 
es varen fer nombroses fotografies amb ells.

Xirimi Teatre és una companyia vinculada amb la Falla 
Plaça El·líptica de Gandia que ens va dur a Palma la seua 
obra “Superheroïnes”. Molt d’humor, moltes risses i també 
una fantàstica reivindicació per la igualtat entre gèneres.

MARIA JUAN I EUGENI 
ALEMANY PRESENTEN 
A PALMA LA COMÈDIA 
“NO ESTEM BÉ”

XIRIMIRI TEATRE I 
“SUPERHEROÏNES” 
TEATRE SOCIAL AMB 
MOLT D’HUMOR
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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. 
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