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Any rere any van consolidant-se les activi-
tats que l’Ajuntament organitza anualment: 
curses populars, classes de pilota valenciana 
per a xiquets, classes de boixets, el programa 
d’atenció soci-sanitaria per a persones majors, 
el grup de voluntaris Cercafems, presentació 
de llibres, teatres d’adults, monòlegs...

Cada vegada més, s’incrementa el nombre 
de participants a les activitats que van orga-
nitzant-se: enguany per exemple a la cursa de 
Palma s’ha passat de 400 corredors a quasi 
700, el nombre de boixeteres també ha anat 
incrementant-se poc a poc (a banda de que 
s’ha creat i regularitzat l’associació) i, també, 
el nombre d’assistents a les activitats de les 
persones majors també s’ha vist reforçat...

El consistori aposta de valent per fer que els 
ciutadans tinguen una oferta lúdica, espor-
tiva i cultural del més variada i, sobretot, amb 
seu a la localitat.

Altres de les activitats periòdiques culturals 
per les que l’Ajuntament continua apostant 
són: la presentació de noves novel·les direc-
tament pels seus autors o autores (Iolanda 
Ibarra i Manel Arcos), les actuacions teatrals 
d’adults (Lletraferits i Comediants) i com no, 
les actuacions humorístiques dels nostres 
monologuistes valencians més importants (el 
suecà Eugeni Alemany torna a Palma! però, 
aquesta vegada acompanyat també de Maria 
Juan, humorista valenciana d’Ontinyent que 
de segur que no vos deixa indiferents).

Però no hem d’oblidar els esdeveniments 
puntuals que per al 2018 tenim per primera 
vegada a la nostra localitat: «La XXX edició 
de la Trobada d’Escoles en Valencià», que 
enguany coorganitzarem amb la localitat 
veïna d’Ador. Tot un esdeveniment educatiu, 
cultural i festiu, que farà que durant el 12 de 
maig Palma es converteixca en el centre de 
reunió de milers de persones de l’àmbit edu-
catiu de tota la Safor...

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

CONSOLIDACIÓ 
D’ACTIVITATS 
MUNICIPALS I 

CREACIÓ D’ALTRES 
DE NOVES

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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REUNIÓ AMB LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 
PER ADHERIR-SE AL PLA EDIFICANT”
Els Alcaldes i els regidors d’educació de Palma i Ador pregunten pel nou programa “Edificant” per rehabilitar el CEIP La Murtera
i l’administració autonòmica es compromet a solucionar, al més aviat possible, els problemes de la caldera del centre.

La Llei Orgànica del Poder Judicial estableix que en cada municipi on no hi haja Jutjat de Primera Instància i Instruc-
ció, i amb jurisdicció en el terme corresponent, hi haurà un Jutjat de Pau.

Per a desenvolupar les seues funcions o competències el Jutjat de Pau disposa del següent personal:
Un jutge de pau, que exerceix funcions jurisdiccionals, sense pertànyer a la carrera judicial. Es tracta d’un ciutadà, 

designat, a proposta de l’Ajuntament, per un període de quatre anys, sense que calga ser llicenciat en dret, que formarà 
part del Poder Judicial durant el seu mandat. Pel que fa a les competències que s’atribueixen als Jutjats de Pau, es desen-
volupen en tres àmbits: el del registre civil, l’àmbit penal i l’àmbit civil.

Per poder posar-vos en contacte amb el jutge de pau de Palma heu de trucar en horari d’oficina (de 8:00 h a 15:00 h) a 
l’Ajuntament al tel. 96 280 8001 (Extensió 1) i sol·licitar cita.

El Programa Edificant pot 
ser la solució als problemes 
de la vella escola “CEIP La 
Murtera” que Palma com-
parteix amb Ador. Per això, a 
finals de novembre, els alcal-
des i regidors d’educació dels 
dos pobles es van reunir amb 
el Director Territorial d’Edu-
cació, Investigació, Cultura 
i Esports, Santiago Estañán 
per informar-se’n sobre les 
ajudes que, aquest programa, 
pot proporcionar.

El programa permetrà 
desenvolupar noves accions 
en el mapa de les infraes-
tructures educatives de la 
Comunitat Valenciana. La 
idea de la Conselleria és dur 
a terme tota una sèrie d’in-
tervencions comptant amb 
la col·laboració dels ajunta-
ments.

L’objectiu d’aquesta reunió, 
a banda d’informar-se sobre 
el procediment per tal d’ad-
herir-se al programa, era 
també, posar a sobre la taula 
del director les carències i 
mancances que presenta el 
Centre d’Educació Infantil 
i Primària de Palma i Ador. 
Entre d’altres: l’estat de la cal-
dera, dels banys, la falta d’aï-
llament i impermeabilització 
de les finestres, el sòl de la 
pista esportiva, la falta d’una 
coberta al pati que protegisca 
del sol i la pluja, etc.

El director ens ha confirmat 
que ambdós ajuntaments 
s’hi podran adherir al pro-
grama quan aquest òbriga 
el termini corresponent per 
poder-ho fer i, a més a més, i 
com a tema més urgent, s’ha 
quedat un informe de l’estat 

de la caldera per a intentar 
resoldre el problema per 
altra via de més urgència.

Des dels Ajuntaments s’es-
pera que la conselleria tinga 
en compte les necessitats i 
mancances del centre i que 

finalment puguem tenir una 
escola amb les millors con-
dicions possibles perquè els 
xiquets i xiquetes de Palma i 
Ador puguen educar-se i for-
mar-se en les condicions que 
es mereixen.

PER A QUÈ SERVEIX EL JUTJAT DE PAU?
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LA INICIATIVA “CERCAFEMS” ES CONSOLIDA 

MANTENIMENT DE LES PISTES 
DEL POLIESPORTIU DE PALMA

El passat mes de novem-
bre, es va procedir durant un 
matí, a tractar de la manera 
més adient la gespa de les 
pistes de pàdel i del camp de 
futbol. 

El manteniment del camp 
de futbol es fa una vegada 
a l’any i el de les pistes de 
pàdel cada tres mesos. Dins 
de l’acord amb l’empresa que 
s’encarrega d’aquestos tre-

balls també s’inclou el man-
teniment de la gespa de la 
Plaça Nova.

A banda del fet que el man-
teniment és necessari per 
cuidar les pistes i tenir-les en 
òptimes condicions, cal des-
tacar que els treballs es feren 
en un sol matí. Així doncs, 
les instal·lacions tornaren a 
estar a ple rendiment eixa 
mateixa vesprada.

La iniciativa “Cercafems” 
que està duent-se a terme 
des del passat mes d’abril 
està consolidant-se com 
una de les millors iniciatives 
per mantindre net el nostre 
terme. 

La darrera eixida va ser al 
mes de novembre i els volun-
taris es van centrar a la zona 
de l’assut i, semblava prou 
neta.

Des de l’ajuntament es 
demana més respecte pel 
meravellós medi natural que 
tenim i, que es faça ús dels 
contenidors i dels punts de 
recollida de deixalles.

En poques setmanes es farà 
la quarta eixida. Els volun-
taris reconeixen que és una 
manera més de gaudir del 
nostre entorn i de mante-
nir-lo més net. Gràcies a tots.
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Dins la mateixa actua-
ció del polígon s’ha pro-
cedit a millorar la il·lu-
minació d’alguns punts 
del nucli urbà de Palma 
de Gandia.

Així, van a canviar-se 
també les lluminàries de 
l’avinguda de Sant Cris-
tòfol, tota la zona de la 
carretera i l’exterior del 
Centre Cultural.

La millora dels llums 
suposarà un gran estalvi 
per al poble, no només 
pel que fa al rebut de la 
llum sinó al manteni-
ment, ja que, aquestes 
noves lluminàries, tenen 
una major durabilitat.

A més a més, l’augment 
de la potència no supo-

sarà un augment de la 
contaminació lumínica, 
només una millora en 
la visibilitat a peu de 
carrer.

L’estalvi energètic ha 
sigut una preocupació 
constant de l’Ajunta-
ment de Palma des de 
que es va formar l’actual 
corporació. 

No només perquè amb 
ell es redueixen les des-
peses fixes del poble 
sinó perquè, a més a 
més, suposa un benefici 
medi ambiental evident.

Aquesta millora anirà 
fent-se extensiva a tots 
els carrers del poble 
millorant la qualitat de 

vida de tots els ciutadans.

LES MILLORES AL POLÍGON SÓN UNA APOSTA 
PER L’OCUPACIÓ, LA RIQUESA I LA INNOVACIÓ

Ja han començat les millo-
res al polígon industrial de 
Palma. Durant les properes 
setmanes es duran a terme 
una sèrie de millores que 
afectaran diversos àmbits.

D’entrada es repintarà la 
senyalització vial que ja 
estava molt desgastada i en 
alguns punts, fins i tot, era 
inexistent.

També es canviaràn els 
llums de les faroles per altres 
més eficients. Aquest nou 
sistema d’il·luminació farà 
més llum amb molta menys 

potència i una major dura-
bilitat.

Amb tot, la innovació més 
important i que farà que el 
polígon de Palma de Gan-
dia done un bot qualitatiu 
important a l’hora de ser 
atractiu per a les empreses, 
és l’arribada de la fibra òpitca 
a la zona.

Aquest esforç de les admi-
nistracions per un polígon 
millor i més eficient és també 
una aposta per la creació de 
llocs de treball, pel futur i 
per la modernitat.

I MÉS LLUM EFICIENT AL 
NUCLI URBÀ DEL POBLE
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Les XXX Trobades d’Escoles en Valencià de La Safor que 
enguany se celebraran a Palma i Ador el dia 12 de maig, ja 
tenen una imatge identificativa, aquesta que us mostrem. Es 
tracta d’un disseny divertit i reivindicatiu alhora.

“Amor i més amor” és una 
història que transcorre a una 
geografia que ens és cone-
guda. Albaida és el marc 
d’aquest relat d’amor que ben 
bé hagués pogut ambien-
tar-se a qualsevol altre poble 
de la nostra comarca o d’al-
tres properes.

La seua protagonista és 
Violeta Valiente la qual passa 
per uns canvis importants 
que l’aboquen a un futur ple 
d’incerteses.

La seua autora, Iolanda 
Ibarra va estar a Palma per 
presentar la seua obra acom-
panyada de Rosa Pérez, 
veïna del poble, la qual va 
exercir de ponent a l’acte que 
va tindre lloc a la nova Casa 
de la Cultura.

Iolanda Ibarra va exercir de 
periodista a TVE i l’antiga 
Canal 9-RTVV i va destacar 

en el seu parlament l’aco-
llida que va rebre del nostre 
poble així com la qualitat i 
excel·lència de les instal·la-
cions del Centre Cultural.

Si voleu llegir el llibre, cosa 
que des d’ací vos recoma-
nem, podeu trobar-ne dos 
exemplars a la biblioteca.

LES XXX TROBADES JA TENEN 
IMATGE CORPORATIVA

LA PERIODISTA D’ALBAIDA  IOLANDA IBARRA PRESENTA LA 
SEUA NOVEL·LA “AMOR I MÉS AMOR” A PALMA DE GANDIA

COL·LABORA AMB 
LES TROBADES

Les trobades d’Escoles en Valencià són un esdeveni-
ment anual que no només congrega a un gran nombre de 
xiquets i adults durant una jornada al poble on es celebra. 
És un esdeveniment amb projecció pública durant tot 
l’any. Un dels elements de major distribució i lectura és 
el llibret que es publica anualment per informar sobre les 
jornades. En total s’imprimeixen i es distribueixen 7.000 
exemplars per totes les escoles de La Safor.

Les trobades han suposat sempre una forta injecció 
econòmica als pobles on s’han celebrat per això pot ser 
interessant tindre una projecció en l’entorn educatiu.

Per això, qualsevol empresa o negoci que vulga aparèixer 
al llibre ho pot fer des de només quinze euros. Si esteu 
interessats, podeu contactar-nos a palmadegandia_dep@
gva.es o telefonar directament a l’Ajuntament i preguntar 
pel departament d’educació. 

palmadegandia_dep@gva.es 
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L’ Associació Amics de la 
Música de Palma de Gandia 
va tornar a recollir un bon 
grapat de premis Hermes a 
la gala que els músics de La 
Safor van celebrar el 21 d’oc-
tubre als salons d’una cone-
guda discoteca de Gandia.

En l’apartat de músic, el 
reconeixement va ser per 
Sergio Bataller Reig, mem-
bre de l’Associació des de fa 
anys i un destacat percussio-
nista

En l’apartat que reconeix 
l’activitat dels socis l’estatueta 

va ser per Salvador Català 
Estruch, que toca el trombó, 
mentre que el reconeixe-
ment als membres de l’escola 
de música va ser per Ana 
Escrivà Garcia professora de 
clarinet, la qual per motius 
personals no va poder reco-

llir el premi. Va ser Maria 
José Arlandis qui el va agafar 
per ella.

A Palma de Gandia tenim 
la sort de comptar amb una 
Associació de grans músics 
que passegen el nom del nos-
tre poble per tot arreu.

AMICS DE LA MÚSICA DE PALMA TORNA A 
BRILLAR ALS PREMIS HERMES DE LA SAFOR

Sergio Bataller, millor músic de la banda de 
Palma amb el president de l’Associació Joan Puig

Vicent Martí Ferrer, director de la banda, Salvador Català, Sergio Bata-
ller i el president de l’Associació Joan Puig

El mateix grup de la foto de l’esquerra amb Andreu Camarena, Primer 
Tinent d’Alcalde i Manolo Sansaloni, regidor de cultura.

Salvador Català Estruch, premiat com a soci, 
amb el president de l’Associació Joan Puig

Maria José Arlandis va arreplegar el premi d’Ana 
Escrivà
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EL CENTRE CULTURAL JA ÉS 
UN REFERENT PER A L’OCI

TORNEN LES CLASSES DE 
BOIXETS AL CENTRE SOCIAL

El multicentre cultural va agafant cos. Cada dia són més 
les activitats que allí es desenvolupen. Aquests mesos, sense 
anar més lluny, s’han celebrat tallers per la tercera edat,  clas-
ses d’informàtica i tot un seguit d’esdeveniments dels quals 
hem informat puntualment. Per això el centre es mereix una 
imatge que es corresponga amb la seua importància. Així 
doncs, en novembre es va procedir a retolar com cal l’escola 
de música. 

El passat curs, una de les 
activitats més interessants 
i amb més èxit de les que 
es programaren van ser els 
cursos de boixets al Cen-
tre Social. Per eixe motiu, 
enguany, hem volgut repe-
tir l’experiència i, com es pot 
veure a les fotografies, amb el 
mateix èxit que la temporada 
anterior.

Qui vulga aprendre a fer 

boixets o, senzillament tinga 
ganes de posar en comú els 
seus coneixements pot apun-
tar-se a aquesta activitat. Per 
fer-ho només heu de posar-
vos en contacte amb Mari 
Trini Miñana.

També podeu acudir al Cen-
tre Social qualsevol divendres 
de vesprada, teniu l’entreteni-
ment garantit tant per l’activi-
tat com per la companyia.
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EN MARXA EL PROGRAMA D’ATENCIÓ 
SOCIO-SANITÀRIA PER A LA GENT MAJOR

Des del 17 d’octubre, tots 
els dimarts i dijous, tenen 
lloc, al Centre Cultural de 
Palma les sessions del Des 
del 17 d’octubre, tots els 
dimarts i dijous, tenen lloc, 
al Centre Cultural de Palma 
les sessions del Programa 
d’Atenció Socio-Sanitaria 
per a gent major que està 
organitzant l’Ajuntament.

Aquest programa s’estruc-
tura al voltant de tres tallers. 
El primer és un taller d’es-
timulació cognitiva desti-
nat a millorar la memòria i 
exercitar-la. El segon és un 
taller d’estimulació de la psi-
comotricitat i la creativitat 

per millorar i matindre les 
activitats manuals. El tercer 
taller està centrat en la reha-
bilitació i la promoció de la 
salut.

Com es pot veure a les 
fotos l’acceptació i segui-
ment d’aquest programa ha 
sigut tot un èxit.

Amb aquests tallers es pre-
tén donar resposta a dos 
grans necessitats. En primer 
lloc frenar el deteriorament 
físic i intel·lectual que el 
pas del temps implica. En 
segon terme la dificultat 
que per oferir aquests tipus 
de serveis tenim els pobles 
menuts, com Palma.
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DIUMENGE 14 DE GENER - 18:00 h CENTRE CULTURA 
Venda d’entrades anticipades a l’Ajuntament i la biblioteca. Venda anticipada 3 € - Venda taquilla 5 €
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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.

ANDREA MORENO VIDAL ELEGIDA REGINA 
DE LES FESTES PATRONALS DE L’ANY 2018

Andrea Moreno Vidal va ser escollida regina de les festes 
patronals de Palma 2018 el passat 1 de desembre en el sorteig 
que va tindre lloc al saló de plenaris de l’Ajuntament.

Andrea va ser escollida entre les dos candidates a Regina, de 
les dos úniques dames que enguany ens representaran a les 
nostres festes patronals.
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RECULL FOTOGRAFIC
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ÈXIT DE LA VOLTA A PEU 
DE PALMA

Més enllà dels resultats esportius que ja han 
sigut analitzats en la premsa esportiva des d’ací 
volem destacar l’èxit de participació i organització 
d’aquesta edició., la primera en la qual la nostra 
cursa entrava a formar part del Circuit de Curses 
Safor-Valldigna.
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LES FOTOS DE TOTS ELS GUANYADORS DE LA CURSA PER CATEGORIES
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SI VOLS VEURE LA 
CARRERA AL 
PROGRAMA 

SOUL RUNNERS 
DE TELE SAFOR, 

ESCANEJA 
EL CODI QR

LA PREMSA COMARCAL SE’N FA 
RESSÒ DE LA CURSA DE PALMA

La premsa de La Safor es va fer ressò de la cursa de Palma, tot desta-
cant-hi la gran organització d’aquesta V edició. Des de l’Ajuntament han 
agraït a les empreses patrocinadores, als voluntaris i a les associacions 
locals la seua dedicació i treball perquè la volta a peu de Palma 2017 esde-
vinguera un èxit d’organització i participació.

LES FOTOS DE TOTS ELS GUANYADORS DE LA CURSA PER CATEGORIES
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El passat 26 de novembre, 
al poliesportiu municipal de 
Palma va tindre lloc la pre-
sentació de l’equip Benjamí 
del Palma C.F per a la tem-
porada en curs, la 2017/2018.

Va ser un acte de presen-
tació amb un gran ambient 
gràcies a la implicació de la 
direcció de l’equip i dels pares 
i mares dels xiquets. Ells són 
els que fan possible que el 
nostre poble continue pro-
mocionant el futbol base.

Agraïm a la direcció del 
club i de l’equip, la seua dedi-
cació i treball perquè els 
xiquets i xiquetes de Palma i 
Ador puguen continuar gau-
dint d’un esport que, massa 
sovint, perd la seua essència.

PRESENTACIÓ AL POLIESPORTIU DE 
L’EQUIP BENJAMÍ DEL PALMA C.F

TRX: L’EXERCICI DE MODA 
ARRIBA AL POLIESPORTIU

El TRX continua siguent 
una de les disciplines que 
continuen impartint-se al 
pavelló municipal d’esports 
de Palma. Es tracta d’una 
sèrie d’exercissis que mit-
jançant uns tirants elàstics i 

el pes del mateix cos ajuden 
a cremar calories i mante-
nir-nos en forma. Qui vulga 
apuntar-se a aquesta activi-
tat pot fer-ho al poliespor-
tiu municipal. Les classes 
són dilluns i dimecres.
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ELS XIQUETS DE LA PILOTA VAN A MÉS!

GRAN EXHIBICIÓ DE RASPALL 
D’ALUMNES I PROFESSIONES 
AL CARRER, AMB MOTIU DEL 
TROFEU DE FESTES 2017

Quan encara no duem ni 
dos cursos de l’Escola de 
Pilota Valenciana de Palma i 
Ador, els xiquets i xicons que 
hi participen ja estan acon-
seguint actuacions veritable-
ment destacables.

De fet, aquesta tardor s’ha 
donat el primer èxit esportiu 
de l’escola. Zaira, Ivan i Joan 
Marc, tres dels xiquets que hi 
participen, han passat la fase 
de classificació i disputaran 
el campionat provincial de 
frontó per parelles. Des d’in-

foPalma els donem la més 
sincera enhorabona, a ells i a 
tots els xiquets que, setmana 
darrere setmana, s’esforcen 
a recuperar aquest emocio-
nant i bell esport al qual li 
calen, no només jugadors, 
sinó també aficionats joves 
que puguen mantenir-lo viu 
i atractiu.

Ajuntament es comprome-
ten a seguir donant suport a 
l’escola i a donar suport a de 
la manera que siga necessari 
la pilota valenciana.

PRIMERS ÈXITS DE L’ESCOLA
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EXCURSIÓ A EXPOJOVE EL 28 
DE DESEMBRE PER 5€

Si vols vindre el dijous 
dia 28 de Desembre a la 
fira d’ExpoJove on podràs 
gaudir de: Arqueologia, 
jocs de taula, exposicions, 
monòlegs científics, soli-
daritat, simuladors de vol, 
experiments científics, 
tempestes sobre l’escenari, 
bateig subaquàtic, tirolina...

Tan sols has de fer la teua 
reserva des del dia 30 de 
novembre i fins al 27 de 
desembre tant a l’Ajunta-
ment (en horari de 9:00 h 
a 14:00 h) com a la Biblio-
teca (en horari de 16:00 h a 
20:00 h).

L’eixida serà des del mateix 
Ajuntament a les 9:30 h del 

matí i l’arribada serà a les 
20:00 h aproximadament, ja 
que a les 19:00 h abandona-
rem la Fira.

El preu és de 5 euros per 
persona (adult o xiquet/a) i 
inclou tant el desplaçament 
en bus d’anada i tornada 
com l’entrada a la Fira d’Ex-
poJove (l’entrada es donarà 
abans de l’eixida del Bus per 
un responsable de l’Ajunta-
ment el mateix dijous dia 
28). En qualsevol cas, cada 
menor haurà d’anar obliga-
tòriament acompanyat d’al-
gun adult, ja que una vegada 
a la Fira, cadascú anirà per 
lliure i es quedarà al Bus de 
tornada a les 19:00 h.
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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. 



revista d’informació municipal

23DIUMENGE 18 DE FEBRER - 18:00 h CENTRE CULTURA 
Venda d’entrades anticipades a l’Ajuntament i la biblioteca. Venda anticipada 10 € - Venda taquilla 12 €
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Ajuntament de Palma de Gandia

L’Ajuntament
de Palma us
desitja
Bones Festes


