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Ben es conegut per tots què, per a que una 
població tinga una gran oferta d’activitats 
i què alhora esdevinga un lloc molt dinà-
mic, es deu en gran mesura a la seua xarxa 
d’associacions. Un major nombre d’associa-
cions, de qualsevol índole que siguen: cultu-
rals, educatives, esportives, humanitaries... 
implica una major oferta d’activitats, tallers, 
cursos, seminaris, xerrades i inclús festivitats 
i celebracions!!! 

Tot això, sense oblidar l’oferta lúdica, for-
mativa, cultural, esportiva... que hi suposa 
per als seus habitants, ja què sense aquestes 
associacions, es vorien limitades a les activi-
tats municipals.

El fet de que hi haja associacions que des-
apareguen suposa una lamentable pèrdua 
per a molts veïns i veïnes, ja que, amb elles, 
desapareixen totes aquelles activitats i esde-
veniments organitzats per l’associació i que 
ja no es tornaran a fer.  A la nostra locali-
tat, per desgràcia, han desaparegut algunes 
associacions, o simplement han parat la seua 
activitat, encara que, també és cert, què estan 
creant-se altres de noves (“La Batalla del Ver-
nissa”, “El Grup de Boixets”, “La Pilota Valen-
ciana (mancomunada amb altres localitats)” 
i també van renovant-se altres (com ara les 
noves directives de “l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes de Palma”, “El Palma CF” , “l’As-
sociació Cal Dir Espurna”...

Per totes aquestes raons, no hem de descui-
dar cap ni una de les associacions de la nos-
tra localitat. I, quina millor manera d’agrair 
aquesta meravellosa tasca que fan els seus 
integrants (directiva, socis, vocals, simpatit-
zants, associats i familiars...), què començar 
la celebració bianual d’aquesta mena de gales 
(Gala de les Associacions) per a que cada 
associació puga donar a conèixer i reconèixer 
públicament, tota la tasca que es fa, per tal de 
que tot puga continuar endavant. 

Aquestes noves Gales alhora, ens serveixen, 
per reconèixer també a determinades perso-
nes a títol individual, per la seua gran tasca 
que fan o han fet per Palma.

Des de l’Ajuntament vos animem a que con-
tinueu amb aquest oferta excepcional d’acti-
vitats i vos donem tot el recolzament que està 
a la nostra mà...

Moltíssimes gràcies a totes les Associacions 
Locals 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

I GALA D’ASSOCIACIONS
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. 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:
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INAUGURADA LA NOVA PISCINA MUNICIPAL 
DESPRÉS DE LES REFORMES D’AQUEST HIVERN

UNA PISCINA ACCESSIBLE 
La piscina compta, a més a més, amb una cadira 

hidràulica que permetrà l’accés a les persones 
amb mobilitat reduïda.

El dia 17 de juny, com cada 
estiu, es va obrir al públic al pis-
cina municipal. Enguany, però, 
va ser una inauguració molt 
especial perquè, per fi, Palma 
gaudeix d’una piscina del S.XXI 
que, a més a més no filtra aigua 
(principal motiu de la reforma)

La piscina no només és nova. 
També és més segura. El fet 
d’haver fet una piscina de des-
borde evita tindre l’anomenada 
pedra de coronació. Aquesta 
pedra, tots els anys, provocaba 
raspadures per bacs i esvarons. 
Ara els banyistes accedeixen 
pràcticament a peu pla a l’aigua 
des de la gespa articifial.

La piscina s’ha pogut reformar 
gràcies a una subvenció de la 
Diputació Provincial de 72.000 
euros. Ara, les seues dimensions 
són de 25 metres de llarg per 
12,5 d’ample. La seua profundi-

tat mínima és de 1,20 metres i la 
màxima de 2.

Està especialment dissen-
yada per poder dur a terme de 
manera còmoda tot tipus d’acti-
vitats esportives i recreatives.

També s’han adquirit una 
partida d’hamaques per fer l’es-
tada al recinte el més agradable 
i còmoda possible per tots els 
públics.

L’horari de la piscina serà d’11 
del matí a 14:30 i de 17:00 h a 
20:30.

Des del primer dia s’està dema-
nat a tots els usuaris que mos-
tren el seu abonament o que, 
en cas de no tindre’l, paguen el 
ticket. 

Recordem que hi ha preus 
especials per jubilats, menors 
de 16 anys, famílies nombroses i 
parats que duguen més d’un any 
en l’atur.
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Abans d’entrar a l’estiu la brigada municipal va empren-
dre la reparació i adequació de les voreres del poble que ja 
han finalitzat. D’aquesta manera no només se du a terme 
una millora necessària sinó, que a més a més, es fa abans del 
periode estival, evitant així molesties i deixant el poble ben 
endreçat de cara a tots els events d’aquest estiu.

MILLORA I REPARACIÓ DE LES 
VORERES DEL POBLE

Aquesta passada primavera l’Ajuntament de Palma va 
adquirir un desfibril·lador d’última generació per actuar 
en casos de parades cardio-respiratories. L’aparell, tal i com 
s’havia previst, ha sigut instal·lat al vehicle de la policia local 
perquè puga arribar en el menor temps possible allà on faça 
falta. 

De tota manera, si important és l’adquisició de l’aparell tant 
o més important és la formació del personal que pot fer-ne 
ús. Per això el personal de l’Ajuntament, del Centre Mèdic 
i dels Clubs i Associacions han estat formant-se a l’Ajunta-
ment. A més a més d’aprendre l’utilització del desfibrilador 
han aprés a actuar en primers auxilis en general, principal-
ment en casos d’hemorràgies i ofegaments.

PALMA JA TÉ DESFIBRIL·LADOR I PERSONAL 
CAPACITAT PER USAR-LO EN EMERGÈNCIES
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El Pla de Camins i Vials 
de la Diputació de Valencia 
2016 - 2017 havia previst 
per a Palma una inversió de 
vora 27.000 € per la millora i 
adequació d’aquestes vies de 
comunicació.

A eixa quantitat l’Ajunta-
ment, en els pressupostos 
d’enguany va afegir més de 
6.000 €, la qual cosa suma 
vora 33.000 € per aquestos 
treballs.

Els diners han sigut desti-
nats a l’asfaltat d’un tram del 

Camí Vell de Xàtiva i el Camí 
les Basses de la Marxuquera. 
La decissió es va prendre 
per criteris tècnics els quals, 
indicaven que aquestes dos 
zones eren les que estaven 
en pitjor estat.

La millora de camins i vials 
és important per a l’Ajun-
tament. No només perquè 
millora les feines del camp, 
sinó perquè, a més a més,  
permet gaudir del nostre 
terme d’una manera més 
adient. 

33.000 € PER LA 
MILLORA DE CAMINS 
I VIALS DE PALMA
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Si a la passada revista par-
lavem de la inauguració de 
la nova Casa de la Cultura 
en aquesta ho farem de les 
millore que estan imple-
mentant-se. Si en la notí-
cia de dalt s’hi poden veure 
les millores estètiques de 
la Biblioteca Infantil en 
aquesta volem fer-nos ressò 
de l’adquisió d’una pantalla 

de més de sis metres d’am-
plària que s’ha instal·lat a 
l’Auditori Municipal.

Aquesta pantalla servirà 
per projección de tot tipus, 
des de cinema a documen-
tals o fotografies.

Es tracta d’un tamany ade-
quat per una sala com la que 
hi ha a Palma en la que s’hi 
pot projectar en HD.

Després d’haver inaugurat el nou 
Centre Cultural, un dels més com-
plets de la comarca de La Safor, 
seguim millorant les noves instal·la-
cions.

En aquest cas hem volgut donar-li 
un altre aire a la biblioteca infantil, 

és una manera de fer més diver-
tida l’estança dels més menuts a les 
instal·lacions la qual cosa és una 
manera de fer més atractiva la lec-
tura.

Llegir ha de ser una aventura plena 
de colors i això hem volgut reflectir.

NOVA IMATGE DE LA BIBLIOTECA INFANTIL 

INSTAL·LADA A L’AUDITORI 
UNA NOVA PANTALLA PER A 
PROJECCIONS DE 6 METRES

L’ AJUNTAMENT DE PALMA 
INFORMA

Ja pots descarregar-te del Google Play la nova aplicació 
per a terminals mòbils ANEM, en la que podràs trobar 
els esdeveniments més importants de la teua localitat 
Palma de Gandia i de tota la Comunitat Valenciana.

ANEM serà una ferramenta eficaç on es farà arribar 
a tots els veïns i veïnes de la Comunitat Valenciana els 
esdeveniments que s’organitzen. Però a més a més, mul-
tiplicarà exponencialment la difusió de cadascun dels 
actes. 

Una ferramenta completa que comptarà amb diferents 
filtres per tal que la recerca d’informació s’ajuste al que 
necessitem: comarca, localitat, data, hora, lloc, tipus d’es-
pectacle, públic objectiu, agenda, alertes i venda d’entra-
des.
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TONI BENAVENT HA TROBAT 
UN DONANT COMPATIBLE

REUNIÓ COMARCAL AMB EL 
SECRETARI DE L’IVAJ

Toni Benavent ha trobat, finalment, un donant de mèdula 
100% compatible. La notícia la va rebre a principis de juny 
a l’hospital La Fe de València on estava ingressat en eixe 
moment per recuperar-se de la segona fase del tractament 
amb quimioteràpia.

Com en qualsevol donació, no ha trascendit l’identitat del 
donant, però si s’ha confirmat que la compatibilitat és abso-
luta.

Segons les informacions que han trascendit el nostre 
“Tonet” serà transplatat aquest mes de juliol. El procés, que 
dit així, sembla senzill i fàcil no ho és gens. Toni haurà de 
sometre’s a una altra sessió de quimioteràpia abans d’afrontar 
la transfussió de mèdula. Després haurà d’estar en observació 
fins que els metges comproven si el seu organisme accepta o 
rebutja la mèdula rebuda.

Des de la nostra revista volem donar-li tots els ànims del 
món al nostre veí i fer-li saber que tot el poble està amb ell. La 
seua voluntat i coratge són un exemple per a tots.

El 29 de juny, representants de l’Ajuntament de Palma 
varem assistir a la reunió amb el Secretari General del Ins-
titut Valencià de la Joventut al saló d’actes de la Seu de la 
Mancomunitat de Municipis de la Safor. Des de l’IVAJ es 
pretén crear una Xarxa Jove per tal d’impulsar polítiques de 
Joventut locals, donant suport als Ajuntaments i les entitats 
juvenils de la Comunitat, una iniciativa que comptarà, sens 
dubte amb el suport del nostre Ajuntament.

FOTOCOPIES A LA 
BILBIOTECA MUNICIPAL

Ja està operatiu el servei de fotocòpies, en color i blanc i 
negre, tant en A4 com en A3, a la vostra Biblioteca Palma 
de Gandia. També per poder imprimir treballs o docu-
ments qualsevol.

El preu per còpia és de 5 cèntims en blanc i negre i 15 
cèntims a color en tamany A4.

A 10 cèntims i 30 cèntims respectivament en blanc i 
negre i a color en tamany A3.
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SEGONA EIXIDA DEL 
GRUP CERCAFEM

Durant el mes de maig es va desenvolupar a Palma un curs 
de poda que va durar quatre dies. El curs es va impartir a les 
noves instal·lacions municipals del Centre Cultural, concre-
tament a l’aula taller. Al tractar-se d’un curs amb una gran 
part de pràctica també es va eixir a diferents partides del 
terme. En total hi van participar més de 30 inscrits.

La segona eixida del grup de voluntares CercaFem va 
ser per les zones de La Plana i la Jovada. Rercordem a tots 
que podeu apuntar-vos al grup a l’Ajuntament de Palma.

CURS DE PODA DE QUATRE 
DIES PELS AGRICULTORS 
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I GALA DE LES 
ASSOCIACIONS DE PALMA

Tots els col·lectius que donen vida al nostre poble estigueren represen-
tats en la I Gala de les Associacions de Palma. Un acte que es va con-
vertir en una festa a la qual acudiren un gran nombre de veins. Associa-
cions com la dels jubilats, les boixeteres, la banda de música, els equips 
de futbol, de pilota, esportistes destacats del poble, colombaires, caça-
dors... tots tingueren el seu moment perquè tots ells fan poble. Esperem 
ser-ne més l’any que ve. 
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HOMENATGE A 
VICENT TAVALLO
Hi ha persones que deixen emprempta. Emprempta i 

dolor per la seua absència. Eixe és el cas del nostre amic i 
veí Vicent Tavallo. Músic excepcional, home compromés 
amb les seues idees i amb la seua terra, aficcionat a la pilota 
i empresari. Vicent Tavallo era això i moltes coses més però 
el passat 10 de juny només en varem poder recordar unes 
quantes. La resta sempre quedarà al nostre cor, com que-
darà el seu record. 

FOTOGRAFIES 
DE JAVIER CLOQUELL
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GALA TOP 
DANCE 2017

Com tots els anys els alumnes de l’Acadèmia 
de Ball de Palma “Ballem o què?” ens oferi-
ren aquest festival de dança. Gràcies pel vostre 
esforç. L’any que ve, més!!
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El passat mes de juny les associacions de Colombaires de 
Palma i Ador, ambdues conjuntament, feren l’entrega de 
trofeus a la regularitat i també als més joves en el marc del 
dinar d’acomiadament de la temporada al Bar Restaurante 
el Blanco.

Els dos Ajuntaments van estar convidats i, a més a més, 
se’ls va agraïr la col·laboració dels mateixos durant la present 
temporada.

Des de l’Ajuntament de Palma s’agraeix a ambdós associa-
cions de Colombaires la seua invitació i també s’anima des 
dels dos consistoris que es treballe des de les associacions per 
a que aquestos costums locals, tan arrelats des de sempre, no 
es perden

Els xiquets i xiquetes de l’escola de pilota de Palma varen 
celebrar el final del curs 2016/2017 amb una sèrie de parti-
des d’exhibició al carrer José Escrivà, també conegut com el 
Carrer del Metge.

Els assistents van gaudir d’un bon espectacle i, de pas, van 
comprovar de primera mà les evolucions dels xiquets del 
poble, els quals amb el poc de temps que duen entrentant 
han assolit un nivell que ens permet pensar en altres fites.
Enhorabona a tots! però sobre tot, gràcies per el vostre esforç 
en que el nostre esport més autòcton continue viu al poble.

FESTA FINAL DE TEMPORADA 
DELS COLOMBAIRES 

FI DE CURS DE L’ESCOLA DE 
PILOTA VALENCIANA 
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CAMPIONAT 
DE PÀDEL

El 30 de maig va finalitzar el torneig de pàdel de 
Palma i, seguidament s’entregaren els trofeus als 
guanyadors de les diferents cateogires.

Des de l’Ajuntament es vol felicitar tant als guan-
yadors/res com a tots els participants, als patro-
cinadors i, com no, a Pep Vidal i Glaucia pel seu 
treball en l’organització del Torneig.

La febra del pàdel continua a Palma i ja tenim 
en marxa el proper torneig. Vos esperem a tots, 
tant si jugeu com si no. Com podeu veure a les 
fotos hem disposat unes bones grades cobertes 
per a que el sol no siga un impediment a l’hora de 
veure els partits.



III TORNEIG DE 
SANT ESTEVE A 
PALMA

Palma va ser la seu de la final 
del III Circuit de Pàdel Sant 
Esteve en el qual hem partici-
pat des de la seua posada en 
marxa.

Els nostres representants, a 
més a més, tinguerem un paper 
destacat ja que foren finalistes 
en dues categories.

Des d’ací agraïm la confiança 
de l’organització del torneig. 
Fins l’any que ve!
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Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Medi 
Ambient, escoles i instituts de la Safor es van organitzar per 
a baixar a la vora del riu Serpis en el tram que passa per cada 
poble; Vilallonga, Ador, Palma, El Real de Gandia, Potries, 
Beniflà, Beniarjó, Almoines, Gandia i el Grau es van unir en 
aquestes jornades que tenien com a intenció visibilitzar la 
importància d’aquest ecosistema. 

Almenys 11 centres educatius de primària i secundària de 
la comarca van participar en Un riu d’escoles. La iniciativa, 
impulsada des de Vilallonga, on es realitza des de fa uns anys, 
ha tingut molt bona acollida entre els municipis de la Safor 
i ha comptat amb la col·laboració de diversos ajuntaments i 
col·lectius.

Del 2 al 14 de juny, més de 1000 alumnes van realitzar dis-
tintes activitats al voltant del riu com: recollida de fem, obser-
vació i interpretació de l’entorn, inspecció del riu, dibuix i 
pintura del paisatge o fotografia, entre altres. Especialment 
emotiu va ser l’acte que es va proposar des del CRA Mondú-
ver-Safor, de Potries, el dia 6 de juny, a les 11 del matí, quan 
totes les escoles i instituts que havien previst acudir aquest 
dia, llegiren la Carta Europea de l’Aigua i interpretaren el 
fragment de la Novena Simfonia de Bethoven, conegut com 
a Himne de l’Alegria.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és que l’alumnat conega el riu 
i la importància que l’ecosistema fluvial té per a la vida de la 
comarca a través d’activitats lúdiques i gaudidores. 

Representants de l’Ajuntament de Palma varen acudir al 
Real de Gandia per viure “in situ” la Trobada d’Escoles en 
Valencià 2017.  Tots ells prengueren bona nota de l’organit-
zació d’aquest esdeveniment donat que l’any que ve Ador i 
Palma seran els encarregats de dur a terme la trobada. Des 
d’aquestes planes volem felicitar l’organització del Real de 
Gandia i animar a tot el poble a preparar aquesta cita per 
l’any que ve.

PALMA ES MULLA I S’INTEGRA 
AL RIU D’ESCOLES PEL SERPIS

PALMA I ADOR PREPARADES 
PER A LES TROBADES 2018
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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. 

Cinema d’estiu

AL POLIESPORTIU MUNICIPAL
Aquesta programació pot sofrir canvis.

DIVENDRES 21
 DE JULIOL A LES 22:00 H
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