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Des de la regidoria de festes, estem inten-
tant que en una època de l’any on la climato-
logia no és la més adient, continuen fent-se 
activitats, tallers, festes... de forma que la gent 
del poble puga eixir i relacionar-se amb els 
seus en el seu poble, Palma.

Per aquesta raó, any rere any, organitzem 
les tradicionals festivitats del Pare Noel i 
dels Reis Mags d’Orient conjuntament amb 
els festers de l’Aurora, dames i regina. I a 
més a més, les cavalcades de disfresses de 
Halloween i Carnestoltes.  

A banda de les cavalcades intentem 
començar la festa abans en forma de tallers 
de disfresses, aquest any promogut per mares 
i pares d’alumnes de l’escola pública, i també 
prolongar la festa amb els posteriors sopars 
de sobaquet que s’organitzen al Bar del Cen-
tre Social i que donen pas a les corresponents 
discomòbils.

Per tal que els palmissons i les palmissones 
s’animen a participar en elles, hem començat 
a promoure els concursos de disfresses en els 
que s’intenta premiar l’originalitat, la qualitat 
de la disfressa i la gràcia en què es porta. Per 
això s’han creat les dues categories de premis 
d’adults, amb tres premis en metàl·lic, i la dels 
xiquets amb 3 premis amb detalls diversos.

Vos esperem de nou en les pròximes festes 
d’hivern!!

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

FESTES D’HIVERN: 
LA MANERA DE FER 

MÉS POBLE, 
MÉS FESTA, 
MÉS 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:

RICHAR PASTOR

Regidor de Festes



revista d’informació municipal

3

PER SEGON ANY CONSECUTIU PALMA ÉS UN 
DELS AJUNTAMENTS QUE MÉS PROMPTE PAGA

MILLORES D’ACCÉS AL 
NOU AUDITORI

La primera notícia del pri-
mer número de la nostra 
revista reflectia ja aquesta 
realitat: l’Ajuntament del nos-
tre poble és un dels que més 
prompte paga a la comarca de 
La Safor. I des d’aleshores les 
coses no han canviat.

Segons les darreres dades 
publicades pel Ministeri d’Hi-
senda, el període de pagament 
de l’Ajuntament de Palma als 
seus proveïdors és de 6,72 
dies, menys d’una setmana.

Les dades es corresponen 
al darrer trimestre de 2017 i 

demostren que la sensibilitat 
de l’Ajuntament respecte a 
aquest tema és permanent.

La llei estableix que el 
període màxim de pagament 
és de 30 dies i Palma està per 
sota de la setmana, motiu pel 
qual ens hem de felicitar.

Aquesta és una molt bona 
notícia pel que fa a la con-
fiança del consistori de cara 
a les empreses, ja que aques-
tes poden comprovar com 
l’Ajuntament abona les seues 
obligacions molt per sota del 
període establert legalment.

El nou auditori municipal 
l’Ajuntament ha decidit afron-
tar una sèrie de millores poc 
vistoses però molt importants 
per fer del nostre poble un 
municipi a l’abast de tots.

Així les coses s’han dut a 
terme una sèrie de millores 
per facilitar l’accés al recinte 
a les persones amb mobilitat 
reduïda així com l’adequació 
d’una part del pati de buta-

ques per aquestes persones.
També s’han numerat les 

fileres i butaques en previ-
sió que, en un futur, hi haja 
espectacles o esdeveniments 
d’assistència massiva. 

 D’aquesta manera es podran 
vendre les entrades numera-
des, la qual cosa evitarà pro-
blemes i confusions molestes 
a les persones que assistis-
quen.

LA NOTÍCIA A LA PREMSA
La notícia, igual que ha passat en anteriors ocasions, va 

aparéixer a la premsa comarcal. Òbviament la informació 
no se centra només en Palma però reflecteix les dades del 
nostre ajuntament. En conjunt, Palma se situa en la mit-
jana dels consistoris comarcals, els quals, d’altra banda i 
amb algunes excepcions, paguen puntualment els seus 
proveïdors
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Des de fa uns mesos 
l’Ajuntament està millorant 
la il·luminació del poble.

Així, en les darreres set-
manes l’avinguda de Sant 
Cristòfol ha estrenat noves 
lluminàries amb molta més 
eficiència energètica que 
les antigues. 

A més a més, amb la ins-
tal·lació d’aquestes noves 
lluminàries s’ha incre-
mentat considerablement 
la il·luminació de l’avin-
guda principal. També cal 
destacar l’estabilitat dels 
nous fanals, ja que tenen el 

capçal més menut.
També s’han canviat les 

lluminàries de la carretera, 
el poliesportiu, el centre 
cultural i algun carrer més 
del nostre poble.

D’altra banda i dins de 
les intervencions que estan 
duent-se a terme per aca-
bar l’acondicionament de 
la nova Casa de la Cultura, 
també s’han instal·lat els 
llums exteriors de l’edifici 
així com els focus que per-
metran veure el nom de les 
instal·lacions quan es faça 
de nit.

CONTINUEN LES MILLORES 
EN L’ENLLUMENAT PÚBLIC

Aprofitant que enguany la 
presentació de la Trobada 
d’Escoles en Valencià serà a 
la nostra localitat, l’ajunta-
ment té previst realitzar una 
bateria de millores per tal 
que el Centre Cultural (Audi-
tori, Accessos, Lluminàries...) 
estiga en òptimes condicions 
per a esmentat esdeveniment 
de caràcter comarcal.

La Trobada d’Escoles en 

Valencià és l’esdeveniment 
educatiu més important de 
l’any a la comarca de La Safor. 
Milers d’alumnes de tots els 
pobles del nostre entorn acu-
diran a Palma per passar un 
dia intens i divertit. Des de 
l’Ajuntament es considera 
fonamental donar una bona 
imatge de cara a la gent que 
ens visite i aquestes millores 
només en són un primer pas.

MILLORA I NETEJA DEL 
CENTRE CULTURAL 
AMB MOTIU DE LA 
TROBADA D’ESCOLES
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AIGUA PER ALS VEÏNS 
DE MONTERREY

Després de molts anys de 
reivindicacions i peticions, 
els veïns de la urbanització 
de Monterrey podran tindre 
aigua potable sense nitrats ni 
terbumeton desethyl. 

Es tracta d’una necessitat 
bàsica i una discriminació 
història a la qual, finalment, 
s’hi posarà remei.

Això serà possible gràcies al 
conveni signat amb la Dipu-
tació de València, per valor 
de 300.000 euros amb els 
quals es duran a terme les 

obres necessessàries per dur 
l’aigua fins aquest racó del 
nostre terme.

El President de la Diputació 
de València, Jorge Rodríguez, 
es va desplaçar fins la urba-
nització per signar el con-
veni, acompanyat del Diputat 
de la Safor, Voro Femenia. 
Així les coses, els veïns de la 
urbanització Monterrey, que 
ocupa part dels termes de 
Palma i del Real de Gandia, 
podrán tenir accés a un aigua 
de qualitat.

L’AJUNTAMENT DE PALMA HA POSAT EN MARXA DOS NOUS 
SERVEIS D’ATENCIÓ I AJUDA ALS CIUTADANS

Els nous serveis suposa-
ran una millora en la gestió 
i resolució de conflictes de 
caractaerístiques ben dife-
rents.

Intermediació Hipotecària

L’Ajuntament de Palma 
posa a disposició dels ciuta-
dans Servei D’Intermediació 
Hipotecària gràcies al Con-
veni subscrit entre la Dipu-
tació de València i el Col·legi 
d’Advocats de València.

En aquest servici d’interme-
diació s’atén de forma gra-
tuïta a tots aquells veïns del 
poble que puguen tenir pro-
blemes amb el pagament de 
la seua hipoteca. 

Es pot negociar amb el Banc 
un refinançament del prés-
tec hipotecari, una dació en 
pagament, un lloguer social 
o inclús arribat el cas, la sus-
pensió del llançament de 
l’habitatge, així com la revisió 
de la clàusula sòl.

Aquest servei es presta en les 

oficines situades en el carrer 
Ciutat Laval, 14, baix, dreta, 
de Gandia. El dia d’atenció és 
el dimarts i l’horari de 09:30h 
a 14:30. Això sí, és imprescin-
dible sol·licitant cita prèvia al 
telèfon 96 310 31 89.

Mediació Familiar i Veïnal

Palma també compta també 
amb un servei gratuït de 
Mediació Familiar i Veïnal 
que permet als ciutadans de 
Palma que puguen resoldre 
els seus conflictes de forma 
pacífica sense necessitat 
d’acudir a la via judicial.

El procés de mediació pot 
ser molt útil quan sorgeixen 
problemes en les relacions 
familiars i veïnals.

Dins de la mediació fami-
liar es poden resoldre proble-
mes referents a separacions, 
divorcis, ruptura de parella, 
règim de visites, problemes 
amb el compliment de les 
pensions d’aliments, discre-
pàncies en l’atenció o educa-

ció dels fills, modificació de 
mesures establides en sentèn-
cia, liquidació de ganancials. 
Es tracte de casos ja judicia-
litzats o no.

El Servei de mediació es 
presta els divendres en Ciutat 

Laval, 14 Baix Dta. de GAN-
DIA, en horari de 10:00h a 
14:00 hores. A aquest servei 
poden acudir els veïns de 
Palma de Gandia, sol·lici-
tant cita prèvia a través del 
número 96 310 31 89.
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A partir d’ara, tots els diven-
dres de 16.00 a 19.00 hores, 
vindrà a Palma un Ecoparc 
Mòbil on es podran dipo-
sitar residus sòlids urbans, 
produïts en l’entorn familiar i 
que poden ser reciclats.

L’ Ecoparc Mòbil és un vehi-
cle de grans dimensions amb 
diferents compartiments per 
a cada tipus de residus, que 
se situarà cada divendres al 
carrer 9 d’octubre, al costat 
de l’Ajuntament.

Aquest servei, a més de ser 
gratuït, permetrà anar acu-
mulant ecopunts en funció 

del tipus i la quantitat de resi-
dus que diposites. Aquests 
ecopunts es convertiran 
en una baixada del rebut 
del COR per a l’any que ve. 
Cal presentar el DNI per a 
donar-se d’alta en el sistema.

L’ús de l’Ecoparc Mòbil no 
exclou el servei habitual de 
recollida de trastos de Joa-
quim Lerma.

Per a qualsevol dubte poeu 
consultar l’ordenança regu-
ladora de l’ús i del funcio-
nament dels ecoparcs, en 
la pàgina web del Consorci   
www.consorciresidus.org

Els Ajuntaments de Palma 
i Ador han sol.licitat a la 
Direcció Territorial d’Edu-
cació diverses  millores per 
a l’ Escola CEIP La Murtera. 
Aquestes millores s’emmar-
caran dins el Pla Edificant 
2018-2022 i finalitzaran en 
un termini màxim de 5 anys. 

Amb això, les dos localitats 
tindran un centre en millors 
condicions i adequat amb el 
compliment de la nova nor-
mativa en temes d’evacuació, 
espais, millora i estalvi en 
calefacció, seguretat, i ins-
tal·lacions esportives.

Els detalls  d’aquesta 
actuació s’han estudiat en 
una reunió mantinguda a 
València amb el Director 
Territorial d’Eduació, Luis 
Santiago Estañán. La nostra 
Escola queda adherida així 
al programa Edificant que la 
Diputació ha posat en marxa 
per als propers 5 anys.

De moment, ja s’està ges-
tionant el canvi de la caldera 
i el cremador. 

Els tècnics de la Conselle-
ria ja han fet el corresponent 
informe sobre l’estat de la 
instal·lació.

La formació és una qües-
tió fonamental per a tots. 
També per als càrrecs 
electes de l’Ajuntament de 
Palma. Per això, hem com 
començat a assistir a Valèn-
cia a les sessions dels nous 
cursos de formació, que 
imparteix de forma gratuïta 
la Diputació de València 
per a tots els càrrecs electes 
de la província.

Aquestes jornades de for-
mació aniran desenvolu-
pant-se periòdicament fins 
al mes vinent de Juny.

El seu objectiu és orientar, 
informar i assessorar sobre 
temes d’organització local, 
direcció pública, polítiques 
públiques, drets dels ciuta-
dans, de bona administra-
ció, transparència i rendició 
de comptes.

L’ECOPARC ARRIBA PER  
BAIXAR EL REBUT DEL FEM

GARANTIDES LES MILLORES A L’ESCOLA

FORMACIÓ EN GESTIÓ LOCAL
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L’ajuntament de Palma de Gandia informa del canvi dels 
dies d’atenció de l’equip de Serveis Socials. A partir d’ara el 
dia d’atenció és dimarts de 9.00 hores a 13.00 hores.

Cal destacar també una novetat important al respecte: la 
integració de l’equip de Serveis Socials i el Servei Municipal 
d’Atenció a la Dependència. De forma que les tramitacions 
respecte del Sistema de Dependència a partir d’aquest any 
podran realitzar-se al Departament de Benestar social del 
seu ajuntament, i no caldrà desplaçar-se fins a la seu de la 
Mancomunitat de Municipis de la Safor a Gandia.

A més a més de totes aquestes millores, s’inclouen també 
aquelles tramitacions pròpies del Servei Municipal d’Aten-
ció a la Dependència que s’han de realitzar per aconseguir 
prestacions i serveis pròpies del Sistema, sempre tractant de 
cobrir les necessitats pròpies de persones valorades en situa-
ció de dependència.

CANVIS DELS DIES D’ATENCIÓ DE SERVEIS SOCIALS I PER 
EVITAR ANAR A GANDIA PER TEMES DE DEPENDÈNCIA 

PROGRAMES I 
TRAMITACIONS

Els programes bàsics que presta son els de:
 -Servei d’informació, Orientació i Assessorament  
 tècnic
 -Servei d’ajuda a Domicili
 -Programes de Cooperació Social
 -Programes de Convivència i Reinserció Social
 -Programes d’oci i Temps Lliure.
 -Programes de Gestió de les Prestacions 
 Econòmiques
 -Programes de Prevenció i Reinserció Social  
 intervenció social
A més també desenvolupa uns Programes Específics:
 -Programa d’absentisme Escolar.
 -Programa de Suport a l’estructura i Dinàmica  
 Familiar.
 -Programa d’atenció a Menors amb Mesures 
 Judicials de Medi Obert.
Tramitacions que es porten des de Serveis Socials:
 -Discapacitats
 -Família i Menors
 -Dona
 -Tercera Edat

L’ EMOTIVA DEMANÀ DE LA REGINA DE 
LES FESTES 2018, 
ANDREA MORENO VIDAL, 
DONA PER COMENÇADES LES FESTES 
PATRONALS DE PALMA D’ENGUANY
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ESPECIAL 
FESTES 
D’HIVERN

NADAL
REIS

SANT ANTONI
CARNESTOLTES
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EL PARE 
NOEL VISITA 
ALS XIQUETS 
I XIQUETES 
DE PALMA
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ELS REIS 
MAGS DE 

L’ORIENT AL 
SEU PAS PER 

PALMA
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ELS FESTERS 
DE SANT 
ANTONI 

MANTENEN 
LA TRADICIÓ
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CAVALCADA 
DE DISFRESSES 
I ENTREGA DE 
PREMIS EN LA 

FESTA DE
CARNESTOLTES 

DE PALMA
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Novament els xiquets de 
Palma van poder gaudir de 
diverses activitats lúdico-es-
portives programades per 
l’Ajuntament, amb motiu de 
les festes nadalenques. Al 
poliesportiu municipal par-
ticiparen de jocs tradicionals 
en un dia radiant. També a 

l’aula taller de la biblioteca 
van poder aprendre i pas-
sar-ho d’allò més bé.

Els menuts, com sempre, ho 
donaren tot i les seues caretes 
així ho varen reflectir. Mol-
tes gràcies a tots els xiquets 
i xiquetes participants i als 
monitors voluntaris!

L’ESPORT, UNA MANERA DE 
PASSAR EL NADAL ELS MENUTS
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A principis del mes de 
febrer l’ajuntament de Palma 
va ser guardonat pel Circuit 
de Curses de la Safor-Vall-
digna, per la participació en 
l’organització d’una de les 
curses de dit circuit

Des de l’Ajuntament es 
vol fer palés l’agraïment al 
Circuit i a la seua direcció, 
amb Vicent Esteve al capda-
vant, pel seu reconeixement. 
Igualment, des del consistori 
es vol donar l’enhorabona a 
aquests mateixos organitza-
dors pel gran treball que des-
envolupen perquè el Circuit 

de cursos s’haja convertit en 
un èxit en la seua segona edi-
ció.

A més a més, des de l’Ajun-
tament es confirma que 
Palma continuarà formant 
part d’aquesta gran iniciativa 
esportiva mantenint-se com 
a seu d’una de les curses del 
circuit.

D’aquesta manera podrem 
tornar a gaudir, un any més, 
dels grans esportistes que 
visiten el nostre poble eixe 
dia. Un dia que ompli de 
gent els nostres carrers i que 
uneix esport i festa.

PALMA REP EL RECONEIXEMENT PER LA 
SEUA ORGANITZACIÓ DE LA VOLTA A A PEU
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GRAN AMBIENT EN EL SOPAR 
DE NADAL DELS JUBILATS

MANEL ARCOS PRESENTA EL 
SEU DARRER LLIBRE A PALMA

El sopar de Nadal de l’Asso-
ciació de Jubilats de Palma 
va estar marcat enguany per 
un gran ambient entre els 
assistents. Les ganes de festa 
eren evidents i estem con-
tents que així siga. Des de 
l’ajuntament volem agrair 
a la nova junta directiva la 
gran tasca que està fent i 
també a tots els membres la 
seua participació en l’asso-

ciació.  El sopar es va cele-
brar al Bar Restaurant El 
Blanco, on l’ajuntament va 
fer entrega a l’associació de 
la corresponent subvenció 
sol·licitada a la Mancomu-
nitat. Esperem que els veïns 
i veïnes de Palma vagen 
animant-se i es puga incre-
mentar així els 138 associats 
amb què compta l’Associa-
ció en l’actualitat.

L’aula taller del Centre 
Cultural de Palma va ser 
escenari de la presentació 
de “Desafiant el destí”, el lli-
bre de Manel Arcos, escrip-
tor i director de l’editorial 
“Edicions del Sud” i natural 
d’Oliva.

La biblioteca municipal 
de Palma ha adquirit uns 
quants exemplars de la seua 
obra de lectura en valencià, 
tant d’adults com d’infantil.

Manel Arcos s’ha especia-
litzat els darrers anys en la 
història del bandolerisme 
en terres valencianes durant 
els segles XVIII i XIX. Entre 

els títols més destacats 
podem citar: “Acabarem 
com Camot”,  “El tresor de 
Benimassot”,  “Bandolers 
de llegenda en terres del 
Xúquer i del Túria” o “El 
llop del comptat”

També és un destacat autor 
de llibres infantils com ara 
“Les gallinetes de dol”, “La 
colla de Bèrnia” o “Colors”

Si sentiu curiositat per 
qualsevol d’aquestos llibres 
podeu trobar-los a la biblio-
teca municipal i, si al final 
canvieu d’opinió, sempre en 
teniu centenars més al vos-
tre abast. Llegir és viure!
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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. 

DISSABTE 10 DE MARÇ
Monòlegs 
de la dona
18:30 h. Auditori municipal

Espectacle d’humor gratuït 
per a tots els públics
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