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El Ple extraordinari acorda nomenar fill predilec-

te a títol pòstum a Carlos Seguer Pont  

Davant la mort inesperada de 
l’ex Alcalde Carlos Seguer Pont es 
va celebrar Ple extraordinari i 
urgent per acordar, per unanimi-
tat dels 2 grups polítics que for-
men l’Ajuntament d’El Palomar, 
reconèixer la tasca duta a terme 
per ell durant els anys que va es-
tar al front del Consistori. Al llarg 
d’este temps Carlos, amb el re-
colzament dels seus regidors, van 
encetar la transformació i planifi-
cació del poble d’El Palomar 
construint el poliesportiu munici-
pal, urbanitzant la zona, renovant 
l’avinguda València, el Parc dels 
Astres, la Font de Sis, accions de 
millora en molts camins rurals 
municipals, el centre de salut, la 
compra de l’immoble on s’ubica 
l’actual ajuntament, etc. 

Des de la Corporació muni-
cipal es van recordar estos i 
altres projectes que va dur a 
terme i es van considerar raons 
més que motivades per otorgar 
la distinció de Fill Predilecte a 
Títol Pòstum. 

També el 30 de setembre va 
tindre lloc un ple ordinari en el 

que es van tractar 
diversos assump-
tes. El primer d’ells 
va fer referència al 
darrer ple i va con-
sistir en l’apro-
ció de la denomi-
nació del Polies-
portiu com a Poli-
esportiu municipal 

Carlos Seguer Pont. 
El Ple de l’Ajuntament va 

acordar amb 4 vots a favor i 
dos abstencions nomenar a 
Amparo Guerrero Català com 
a Jutgessa de Pau per als pro-
pers 4 anys. A l’elecció s’ha 
considerat, a més de ser l’act-
ual suplent, la seua capacitat, 
forma de ser i compatibilitat de 
les titulacions que disposa 
(Graduada en Educació Infantil, 
Nivell Superior de Coneixe-
ments en Valencià i Nivell B2 
en Llengua Estrangera). 

També s’ha escollit a Abel 
Sancarlos Gonzàlez com a su-
plent de Jutge de Pau conside-
rant els premis i distincions 
atorgades en els seus estudis 
de Grau en Enginyeria Elèctri-
ca, Coneixement del Valencià i 
Llengua Estrangera Nivell 
Avançat. En el procés s’ha dei-
xat fora el tercer candidat An-
tonio Gil Castillo. 

També es va acordar la 
compensació d’una retribució 
mensual bruta de 400 € per la 
dedicació que du a terme el 
Segon Tinent d’Alcalde, Hora-

cio Vidal, en la seua tasca de 
responsabilitat en la gestió del 
Poliesportiu municipal. 

D’altra banda es va donar 
compte dels dies no lectius 
escollits pel Consell Escolar de 
l’Aulari d’El Palomar CRA Riu 
d’Albaida que seran el 2 de no-
vembre de 2015 i el 18 de març 
i 9 de maig de 2016. 

A més, 
es va 
a p r o v a r 
posar en 
m a r x a 
una me-
sura per 
reduir la 
velocitat 
en la avin-
guda València donat que enca-
ra hi ha gent que circula de 
manera descontrolada i el que 
es pretén és garantir la segure-
tat dels veïns i veïnes d’El Palo-
mar. Per este motiu es 
col·locarà de manera provisio-
nal i per 6 mesos d’un radar 
que controlarà els vehicles que 
circulen a la velocitat de 40 km 
per tot el tram de l’avinguda. 
Amb esta mesura l’Ajuntament 
vol aconseguir conscienciar la 
gent perquè circulen correcta-
ment pel poble. 

Per últim i a petició del grup 
Compromís es farà band a tota 
aquella persona que falte del 
poble previ consentiment dels 
seus familiars i comunicació a 
l’Ajuntament.  
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Consells per reduir la presència a 
les nostres cases del mosquit tigre 

Gran èxit del curs de cuina low cost al Palomar 

Al voltant d’unes 50 persones estan assistint al 
curs de cuina low cost que imparteix al Palomar 
el cuiner Jordi Cuquerella Boscà. A la primera 

sessió van poder preparar 4 plats d’entrants que 
van fer les delícies de tots els assistents i que van 
deixar a tots amb ganes de més. 

Davant la proliferació del mosquit ti-
gre, l’Ajuntament d’El Palomar ha po-
sat en marxa una campanya per la se-
ua eradicació en la que tots els veïns i 
veïnes poden previndre la seua apari-
ció i reproducció. 

Estos insectes normalment es crien 
a l’aigua, pel que és important no tin-
dre dins o fora de casa recipients que 
acumulen aigua com plats de testos, 
joguets, etc. Si tenim algun lloc amb 
aigua estancada, hem de procurar 
buidar-los com a mínim dos vegades 
per setmana o cobrir-los amb tela 
mosquitera o sorra. 

També és recomanable mantenir-se 
lluny dels espais on hi haja aigua estancada com 
desaigües, estancs, fonts amb aigua dipositada, 
forats d’arbres o inclús els garrons del cementir. 

Els experts en plaguicides recomanen a més 
no emprar colònies amb olors dolços ni sabons 
amb perfums o aerosols per al monyo perquè 

atrauen als mosquits i portar roba de manega 
llarga per impedir-los el pas.  

Per últim, també és important la sudoració i 
els olors forts  que desprèn el nostre cos per cu-
rar-se de les picades, pel que es recomanable 
mantenir una bona higiene corporal. 
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Comencen les classes 
de Chikung i Taijí al 
gimnàs municipal  

El 7 d’octubre començaran les classes de Chi-
kung i Taijí al Palomar, unes arts xineses con-
sistents en moviments lents, suaus i relaxats 
que tracte d’unir totes les parts del cos, en-
trellaçant-les i donant-les sentit en el con-
junt. Donada esta forma de pràctica, durant 
la seua realització es manté l’alé i es permet 
el control del cos, evitant els pantaixos i el 
risc de lesions. A més, possibilita que la ment 
puga concentrar-se en el treball que s’està 
duent a terme, alliberant-la així d’altres ocu-
pacions i donant al practicant una sensació 
de benestar. 

El Chikung treballa la vitalitat, captant-la i 
distribuint-la amb la respiració i la relaxació 
en els moviments, afavorint que els nutrients 
arriben per tot el cos i isca allò emprat dels 
llocs on es concentra. El Taijí té els mateix 
principis que el Chikung, diferenciant-se d’a-
quest per ser una lluita en l’aire, sense con-
trincant, i tindre aplicacions marcials de de-
fensa i atac.  

Ambdues disciplines beneficien al practi-
cant donant-li un major equilibri, quietud, 
flexibilitat, coordinació de moviments, propi-
ciant el funcionament del metabolisme i els 
processos vitals i proporcionant una millor 
qualitat de vida. 

 

Classes de futbol al Palomar 

A partir del mes d’octubre començaran les 
classes de futbol al pati de l’Aulari El Palomar 
CRA Riu d’Albaida. Estes tindran lloc els dilluns 
i dimecres, de 18 a 19h i el cost serà de 12 eu-
ros al mes. Els interessats poden apuntar-se a 
l’Ajuntament d’El Palomar. 

Curs de Ioga al Palomar 

El Palomar ofereix classes de ioga per a tots 
aquells que vulguen iniciar-se en esta discipli-
na. Els interessats poden passar a apuntar-se 
per les oficines municipals. 

Els Jubilats i Pensionistes 
celebren el seu dia 

L’associació 
de Jubilats i 
Pensionis-
tes d’El Pa-
lomar cele-
brarà el 
proper 25 
d’octubre 
el seu dia 
amb una 
missa per a tots els associats i un dinar de ger-
manor. Als actes s’espera l’assistència de la 
Directora General de Serveis Socials i Persones 
amb Situació de Dependència de la Generalitat 
Valenciana Mercé Martínez i Llopis. El preu és 
de 12 € i per apuntar-se han de passar per casa 
Juanito o casa Tere Semper. 
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L’Ajuntament prepara la 3a edició de 
la Fira Gastronòmica i del Comerç 

Després de dos edicions de fi-
res aconseguint un gran èxit, 
l’Ajuntament d’El Palomar or-
ganitza la III edició de la Fira 
Gastronòmica i del Comerç al 
Palomar. La data escollida en 
esta ocasió serà el 21 i 22 de 
novembre de 2015. 

Com la resta d’edicions i per 
assegurar l’afluència de públic 
també coincidirà amb una con-
centració de caravanes i auto-
caravanes a la que estan convi-
dades nombrosos grups       
d’associacions d’amants d’esta 
forma de viatjar, molts dels 
quals ja han confirmat la seua 
assistència. 

Dins del programa d’activitats 
preparades per a esta edició 
figuren l’actuació del grup Ñ, 
diverses espectacles d’exhib-
icions de ball i gimnàstica i es-
pectacles de circ, humor i foc. 
Tanmateix, està programat un 
gran dinar amb una barbacoa 
de carn el preu del qual serà 
de 5 euros o una ruta de sen-
derisme pels voltants del muni-
cipi. 

En esta fira s’admetran arti-
cles d’alimentació i gastrono-
mia, comerç, artesania i oficis 
artesans, associacions i altres 
entitats. 

Els mòduls o unitats          
d’ocupació són: 

 carpes municipals de 
3x3m de lona i estructu-
ra d’alumini. Són es-
tands oberts, sense tau-
les ni mostradors 

 Cessió d’ús de sòl pú-
blic: amb un mòdul mí-
nim de 3x3m  

 
El dret d’ocupació de la via 

pública per als dies de la Fira 
serà efectiu prèvia presentació 
de la sol·licitud de participació 
emplenada on-line i resguard 
bancari del pagament del cà-
non corresponent de participa-
ció.  Esta participació inclou 

l’enllumenament públic de        
l’exposició, la vigilància per 
personal de seguretat, la nete-
ja pública, el muntatge i des-
muntatge dels expositors mu-
nicipals, els punts d’infor-
mació, megafonia, hostesses i 
publicitat de la Fira i venda de 
tiquets de degustació i gastro-
nomia. Cal destacar que l’orga-
nització d’esta fira no es fa res-
ponsable dels robatoris o des-
perfectes que es puguen pro-
duir durant el seu desenvolu-
pament. 

Els preus per a participar 
seran els següents:  

 establiments de la loca-
litat: 30 € 

 Establiments que no si-
guen del municipi: 60 € 

 
En cas de força major o cir-

cumstàncies particulars sobre-
vingudes l’Ajuntament d’El Pa-
lomar podrà retardar, acurtar, 
prolongar, interrompre o anu-
lar la Fira sense que en estos 
casos se’ls puga exigir cap res-
ponsabilitat. Tanmateix, l’orga-
nització es reserva el dret a 
realitzar les modificacions 
oportunes per garantir el bon 
desenvolupament  

La participació en la III Fira 
Gastronòmica i del Comerç su-
posa acceptar estes normes. 

 

El 21 i 22 de novembre és la data de celebració d’este esdeveniment. 


