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L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca
habilitarà una zona per a l'esplai
dels animals domèstics, en la qual
serà possible portar als gossos solts
amb la finalitat de satisfer les seues
necessitats d’exercici físic.   

El parc caní s’instal·larà en una
parcel·la municipal ubicada en la
zona urbanitzada del Grauero, als
terrenys dotacionals destinats a l’am-
pliació del col·legi públic. Com que

de moment no hi ha previsió d’utilit-
zar els terrenys amb la finalitat que
recull el Pla General d’Ordenació Ur-
bana, el consistori col·locarà una
tanca al voltant del solar i instal·larà
mobiliari urbà adient, amb bancs i
papereres perquè les persones pro-
pietàries dels animals repleguen els
excrements. La previsió és que el fu-
tur parc caní estiga llest per a ser uti-
litzat en pocs mesos.

D’altra banda, dins la campanya
de conscienciació que l’Ajuntament
està desenvolupant al voltant de la ti-
nença d’animals de companyia, prò-
ximament es desenvoluparan tallers
als centres escolars d’Alfara perquè
els xiquets i xiquetes del poble apren-
guen a valorar els seus companys
domèstics, a cuidar-los i tractar-los
correctament. A més, es durà a terme
un curs d’educació canina per a totes
aquelles persones propietàries de
gossos que vulguen establir pautes
d’obediència i respecte amb els seus
animals. Pròximament es detallarà
el programa i inscripcions al curs.

La Universitat Cardenal Herrera Ceu
ha començat els treballs de la penúl-
tima fase de la urbanització del Cam-
pus d’Alfara, que suposarà la cen-
tralització definitiva de l’oferta
formativa i de serveis que la institució
impartix entre més de 2.000 estu-
diants de fins a 70 nacionalitats dife-
rents. El passat 17 de gener tingué
lloc l’acte simbòlic de col·locació de
la primera pedra de les obres, amb
les quals es construirà una plaça en-
jardinada, un espai per a la pràctica
esportiva i una nova aula magna. 

La idea fonamental és crear un
ample espai que es convertisca en
l'eix de la vida social de la Universi-
tat, i que estiga llest per a l’inici del
pròxim curs escolar. Una zona verda
de 9.000 m2 que comptarà amb zo-
nes d'estar i traçats de paviments que
relacionaran els diferents edificis del
campus d’Alfara. La intervenció
també contempla la restauració del
fumeral de les antigues fàbriques de
rajoles de Bonet.

D’altra banda, tant els universita-
ris com els veïns i veïnes de la po-
blació podrem gaudir d'una zona es-
portiva, ubicada darrere del nou
hospital veterinari, que inclourà dues
pistes multifuncionals per a la pràc-
tica d'esports d'equip, així com tres
pistes de pàdel i vestidors. 

Finalment, el projecte contempla
que per a la primavera del 2019 con-
cloguen les obres de l'Aula Magna, al
centre de la nova plaça. Amb més de
2.000 m2, s’edificarà una moderna
infraestructura a la qual s’accedirà
per un vestíbul en la planta baixa
amb zones d'ombra exterior. En la
primera planta es definirà un altre
espai per a albergar exposicions, a
més d'una aula magna amb capaci-

tat per més de 500 persones.
L'última fase del campus es cons-

truirà al solar ubicat entre la biblio-
teca i el carrer Sant Vicent, també
propietat de la universitat. Inclourà la
construcció del nou edifici del Recto-
rat i Serveis Generals, que s'adjudi-
carà en els pròxims mesos.

Les obres que acaben de comen-
çar han significat uns ingressos per a
les arques municipals de 160.000 eu-
ros, que el Ceu ha hagut d’abonar
per l’Impost sobre Construccions, Ins-
tal·lacions i Obres (ICIO). Amb eixos
diners l’Ajuntament executarà la se-
gona fase del trinquet, així com mi-
llores en l’enllumenat públic i en la
modernització de les infraestructures
esportives.
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El Ceu centralitza l’oferta formativa

Es projecta la construcció d’un
parc caní a la zona del Grauero

Simulació de les construccions projectades al Campus d’Alfara de la Universitat Cardenal Herrera Ceu.

URBANISME

en el Campus d’Alfara

L’alcalde d’Alfara, Llorenç Rodado, junt amb
l’alcaldessa de Moncada i altres autoritats.



Programa pilot en un sector del poble per a
temptejar noves bombetes LED a l’enllumenat públic
La incorporació de bombetes LED a
l’enllumenat públic d’Alfara del Pa-
triarca, executada durant la passada
legislatura, va resultar un fracàs per
la deficient il·luminació dels carrers.
Les bombetes, a més de ser de baixa
qualitat, no s’ajustaven bé a les faro-
les, perquè els capçals no estaven
adaptats a eixe tipus de tecnologia.
Això feu que el nou equip de govern
prenguera la decisió de retirar els
elements LED i es tornaren a
instal·lar les antigues peretes de va-
por de sodi.

La tecnologia tradicional, això no
obstant, és molt més contaminant per
al medi ambient, donada l’alta emis-
sió de CO2. A més, el sistema té un
cost significativament més elevat,
produint-se una major despesa eco-
nòmica.

Això ha portat a l’Ajuntament a in-
vestigar altres possibilitats, que pu-
guen permetre conciliar la qualitat
de la llum dels carrers amb el res-
pecte per l’entorn i l’estalvi dels re-
cursos municipals. Com a resultat,
s’ha contactat amb una empresa que

s’ha compromés a instal·lar en un xi-
cotet sector de la població, de ma-
nera gratuïta i durant un període d’un
any, unes altres perilles LED que, se-
gons sembla, oferixen majors garan-
ties de funcionar correctament. 

Passat el temps de prova, el con-
sistori haurà de decidir si vol im-
plantar la tecnologia LED en la resta
de zones de la localitat a través de
l’empresa que desenvoluparà el pro-
grama pilot, o si preferix mantindre
l’enllumenat públic amb les peretes
de vapor de sodi.

Es recuperen
les façanes
del Castell
L’antiga alqueria musulmana sobre
la qual s’assenta el Palau de la Sen-
yoria és el germen del nostre poble.
Sobre ella, i al llarg de la història,
s’han anat afegint elements construc-
tius per a configurar el que més po-
pularment coneguem, ara per ara,
com el Castell. 

Fa molts anys que l’Ajuntament,
amb la col·laboració de la Diputació
de València, treballa en la seua reha-
bilitació, per tal de mantindre l’edifi-
cació en les millors condicions possi-
bles i garantir la seua permanència
en el temps. Però de tots els treballs
que s’han realitzat fins ara, tal vegada
aquesta, la V fase, siga la més reve-
ladora pel gran impacte visual que
mostren el seus resultats. 

Els treballs consistixen en la reti-
rada del revestiment de ciment dels
murs exteriors de la façana principal,
les parets del pati interior i el front
que dóna als jardins municipals. A
més d’aconseguir-se una major trans-
piració del material constructiu i l’a-
lleugeriment dels problemes d’humi-
tat, es recupera el valor arquitectònic
deixant a la vista les diferents textures
de les parets, segons les tècniques uti-
litzades quan van ser construïdes.

Façana principal del Castell d’Alfara, amb una gran bastida des d’on els operaris retiren el revestiment de la paret.
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INFRAESTRUCTURES

Amb la retirada de les capes externes de ciment s’han destapat antigues finestres del Palau de la Senyoria.



L'Ajuntament d'Alfara del Patriarca,
a través del Pla d'Igualtat Municipal
i la regidoria de Benestar Social i
Igualtat, convoca el segon concurs
de fotografia Selfie a través de Fa-
cebook amb motiu del 8 de març,
“Dia Internacional de les Dones”.

Les fotografies que es presenten
al certamen han de mostrar situa-
cions que reflectisquen igualtat en-
tre dones i homes, com ara noves
masculinitats, la corresponsabilitat
en les tasques dins i fora de la llar,
l'esport o oci en igualtat, la conci-
liació personal, laboral i familiar,
entre altres valors.

Podrà participar qualsevol per-
sona d’entre 14 i 30 anys, enviant
fins a un màxim de tres fotografies
a l’adreça de correu electrònic co-
municacio@alfaradelpatriarca.es
entre l’1 i el 15 de març. Les imatges
es penjaran en el Facebook de l’A-

juntament d’Alfara entre el 16 i el 30
de març per a fer visible la campa-
nya de sensibilització de corespon-
sabilitat, conciliació i igualtat. A
més, les persones participants hau-
ran de tenir-la visible en el seu per-
fil de la xarxa social. 

S'establiran tres premis de 100
euros cadascun, que únicament es
podran consumir en els comerços
de la població, per a les tres foto-
grafies guanyadores, que seran se-
leccionades per un jurat. Pròxima-
ment es publicaran les bases
íntegres a través dels diferents ca-
nals informatius de la localitat.

L’Ajuntament d’Alfara pretén impul-
sar i afavorir per tots els mitjans al
seu abast la potenciació de la parti-
cipació ciutadana en la gestió muni-
cipal. El plenari de la Corporació de-
batrà durant la pròxima sessió
plenària, convocada per al 7 de fe-
brer, l’aprovació d’un Reglament de
Participació, que ha estat elaborat a
partir d’un procés que ha implicat
tant a les associacions municipals
com a veïns i veïnes en general.

El document partix de la centrali-
tat i la importància del teixit associa-
tiu local, àmbit privilegiat de la par-
ticipació del veïnat, i tracta de ser
una normativa ajustada a la realitat
i característiques d’Alfara, mitjançant
la formulació de mecanismes de par-
ticipació innovadors i inclusius per a
tots els col·lectius poblacionals. 

S’estructura en tres grans capítols.
En el primer d’ells es recullen els
drets de la ciutadania (a la partici-
pació, la informació, dret de petició,
d’audiència, d’iniciativa ciutadana o
de participació en el ple municipal),
així com els canals a través dels
quals materialitzar-los en l’àmbit lo-
cal, com són el ban, l’aplicació mòbil
Alfara Connecta, el butlletí d’infor-
mació La Finestra, l’espai web o els
taulons publicitaris.

El segon bloc de l’ordenança re-
flectix els instruments de participa-
ció ciutadana que s’aniran articulant,
com són la creació d’un consell de
participació veïnal, d’un consell d’in-
fància, la realització de consultes ciu-
tadanes i la posada en marxa de
pressupostos participatius. Amb
aquesta mesura, la ciutadania po-
drà prendre decisions sobre la distri-
bució d’una part dels recursos eco-
nòmics de la població, que
anualment serà d’un mínim d’un 10%
del capítol d’inversions del pressu-
post municipal. S’obrirà un termini
per a presentar propostes, s’estu-
diarà la seua viabilitat tècnica, se-
ran estudiades pel consell de partici-
pació veïnal i, per últim, s’establirà
una fase de votació popular dels pro-
jectes finalistes.

Foment de l’associacionisme
L’ordenança de participació ciuta-
dana regula en l’últim capítol la par-
ticipació de les associacions, que
serà fomentada per l’Ajuntament
amb activitats de promoció, suport
administratiu en la tramitació buro-
cràtica i ajudes econòmiques, entre
altres qüestions. A més, es pararà es-
pecial atenció a la joventut, amb la
creació d’un registre de col·lectius de

joves, amb el qual es reconeixerà el
dret de participació dels grups o
col·lectivitats informals.

D’altra banda, i en relació al fo-
ment de l’associacionisme, al plenari
del pròxim 7 de febrer també s’in-
clourà l’aprovació de l’Ordenança
Reguladora de les subvencions per a
finalitats culturals, esportives i edu-
catives, inexistent fins ara. Este do-
cument regula el funcionament del
Registre d’Associacions i l’atorga-
ment d’ajudes econòmiques en funció
de criteris com ara la realització d’un
projecte amb col·laboració d'altres
associacions, la claredat i concreció
dels objectius perseguits, que fomen-
ten l'ús del valencià i la nostra  que es
fomente la igualtat de gènere, amb
una valoració especial dels projec-
tes que fomenten la no violència.
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El plenari debat sobre el reglament de

PARTICIPACIÓ

participació ciutadana

Concurs de
fotografia per
a fomentar la

Igualtat



La Mancomunitat presentarà la ruta turística
“Camins del Carraixet” amb una excursió guiada

Foment de l’ocupació entre
el veïnat sense treball
Alfara del Patriarca compta amb el
servei de dos pintors, un oficial d’o-
bra i un peó, que realitzen tasques de
manteniment en els espais públics
de la localitat. Entre altres tasques,
treballen en l’aplicació de pintura en
els passos de vianants i els senyals
de trànsit horitzontals, així com en la
millora i reparació de les voreres i
les edificacions municipals. 

L’Ajuntament ha dut a terme estes
noves contractacions de personal, a
jornada completa per un termini de 6
mesos, gràcies a la subvenció dels
programes Emcord i Emcorp del pla
Avalem Experiència promogut per la
Generalitat. La selecció dels treba-
lladors ha estat coordinada pel Ser-
vef, que ha traslladat al consistori el
llistat de persones aturades del mu-
nicipi que estaven inscrites amb el
codi específic per al perfil sol·licitat.
El procés, per tant, és totalment inde-
pendent de les contractacions realit-
zades a través de les borses d’ocu-
pació local, que si gestiona
l’Ajuntament de manera directa.

Al respecte, pròximament s’obrirà
la convocatòria de la borsa de jardi-

neria, ja que l’actual, d’una vigència
de dos anys, ha quedat exhaurida.
D’altra banda, l’Ajuntament està
plantejant la creació d’una nova
borsa de conserge del poliesportiu,
amb l’objectiu que una persona co-
ordine, gestione i mantinga en bon
estat les instal·lacions esportives en
horari de vesprades.

Serà un lloc de treball rotatori,
amb un funcionament similar a les
borses de conserge del col·legi públic
i de recolzament de l’escola infantil
municipal.
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DESENVOLUPAMENT

Els operaris repinten un pas de vianants.

L’administració
electrònica ja
és una realitat
L’Ajuntament d’Alfara ha posat
en marxa un nou canal que per-
met tramitar documents amb
l’administració local sense ha-
ver d’acudir físicament a les ofi-
cines municipals. Es tracta de
la Seu Electrònica, a la qual
s’accedix a través d’un enllaç
del web municipal. 

La ferramenta permet, entre
altres coses, presentar instàn-
cies genèriques, sol·licitar la
consulta d’expedients i regis-
tres, presentar factures de me-
nys de 5.000 euros i enviar quei-
xes i suggeriments als diferents
departaments. El portal, a més,
compta amb tutorials de suport
per a utilitzar correctament la
Seu Electrònica, a la qual cal
accedir amb certificat digital.

El personal administratiu de
l’Ajuntament ha rebut cursos de
formació específica per a ges-
tionar les peticions i documents
rebuts de manera digital.

Els senders d’horta d’Alfara del Pa-
triarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios i
Vinalesa estan connectats per la ruta
turística “Camins del Carraixet”, im-
pulsada per la Mancomunitat per a
donar visibilitat a l’espai natural i els
edificis més significatius de les loca-
litats que hi formen part.

El pròxim 3 de febrer tindrà lloc la
presentació oficial de l’itinerari, amb
excursions simultànies des d’Alfara,
Foios i Bonrepòs i Mirambell, que tin-
dran com a punt de confluència la
Fàbrica de la Seda de Vinalesa. La
ruta des del nostre municipi estarà
encapçalada per l’exalcalde Enric
Cuñat, que explicarà els diferents
elements patrimonials del poble. Mollons indicadors de la ruta per l’entorn agrícola en un tram del terme de Vinalesa.



La visita dels Reis d’Orient a Alfara
del Patriarca va omplir d’alegria els
carrers del poble un any més, i va
contagiar la il·lusió d’esta festivitat a
persones de totes les edats. Però pot-
ser la satisfacció més gran és la de
veure l’emoció que generà en els xi-
quets i xiquetes l’arribada de Ses
Majestats carregats de regals.

El 3 de gener, l’Emissari Reial vi-
sità el municipi per a arreplegar les
cartes que els més menuts volien fer
arribar als Reis d’Orient. La jornada
estigué acompanyada d’una xocola-
tada per a tots els assistents.

Però el dia gran, el més esperat
per infants i majors, va ser el 5 de ge-
ner, quan se celebrà la tradicional
cavalcada. Melcior, Gaspar i Balta-
sar varen recórrer junt amb els seus
patges els carrers del poble abans de
separar-se per a entregar un per un
els regals als xiquets i xiquetes en
les seues cases.

Esta celebració  no haguera estat
possible sense l’esforç de l’associació
Amics dels Reis. Des de La Finestra
es vol agrair als seus membres el tre-
ball realitzat, el resultat del qual ha
estat, un any més, tot un èxit.
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La màgia 

FESTES

del Nadal

Centenars de veïns i veïnes de totes les edats ompliren de gom a gom la plaça de l’Església d’Alfara per a rebre a Ses Majestats, els Reis d’Orient.

Baltasar saluda a menuts i majors durant la Cavalcada dels Reis d’Orient. L’Emissari Reial anuncia la recollida de cartes.



Compte enrere per a la celebració de les Falles
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FESTES

Centenars de veïns i veïnes de totes les edats ompliren de gom a gom la plaça de l’Església d’Alfara per a rebre a Ses Majestats, els Reis d’Orient.

Correfocs, beneïda i calderes en la
festa de Sant Antoni del Porquet

Els animals domèstics són els nos-
tres companys i, tradicionalment,
han oferit la seua ajuda en les tas-
ques agrícoles. Són els protago-
nistes de la festivitat de Sant Antoni
del Porquet, organitzada per la Pe-
nya Taurina amb la col·laboració
de l’Ajuntament.

La festa tingué lloc els dies 20 i
21 de gener. Durant la primera jor-
nada es va realitzar el trasllat del
sant i es va cremar la foguera al-
çada al carrer Sant Vicent, després
de l’espectacle de Correfocs a càr-
rec de la Falla dels Xiquets de Vi-
nalesa, que va omplir de llum i pól-
vora els carrers del poble.

Durant el dia 21, com cada any,
els veïns i veïnes pogueren portar
les seues mascotes a la porta de
l’Església, on el retor va beneir els
animals. L’Ajuntament va aprofitar
l’esdeveniment per a repartir bos-
ses per als excrements dels gossos,
iniciativa emmarcada dins d’una
nova campanya de conscienciació.
Finalment, a migdia, tingué lloc el
repartiment de la caldera, el plat tí-
pic d’esta celebració.

La falla La Unió va celebrar la pro-
clamació dels càrrecs el passat 20
de gener. Es va presentar a María Pi-
lar Solera, Fallera Major d’enguany,
així com a Lucía Avilés, Fallera Major
Infantil. La posició de President l’o-
cupa Francisco Melchor i la de Presi-
dent Infantil,  Izan Montoya.

El 3 de febrer tindrà lloc l’arre-
plegà, dia en què els fallers i falleres
recorreran el poble repartint bande-
res, venent el llibret de la falla i de-
manant l’ajuda econòmica dels ve-
ïns i veïnes a través de donatius.

La Crida, acte que marca l’inici
oficial de les Falles, serà el dia 24.
Les Falleres Majors donaran la ben-
vinguda a la celebració des del balcó
de l’Ajuntament i convidaran a tots i
totes a unir-se a les celebracions. Proclamació de Francisco Melchor, María Pilar Solera, Lucía Avilés i Izan Montoya.

El Correfocs va recòrrer els carrers del poble.

Repartiment de bosses per a recollir excrements.

La Penya Taurina durant la cuinada de les calderes. 



Segons conta el psicòleg Cliff Arnall
de la Universitat de Cardiff en un es-
tudi realitzat l'any 2005, el tercer di-
lluns de gener és considerat com el
dia més trist de l'any (també conegut
com a Blue Monday). Es tracta del
dia en què ens adonem de les des-
peses que hem realitzat al Nadal, de
l'últim intent fracassat de deixar un
hàbit perjudicial o d'incloure un nou
saludable i, a més, ens acompanya
el temps fred de l'hivern, aspecte que
s’agreuja encara més si també és un
dia de pluja.

Cap a la fi de l'any 2017, amb
molta motivació, ens marcàrem una
sèrie d'objectius i, setmanes després,
ens adonem que els hem abandonat
i hem deixat a una banda les ganes
de deixar de fumar, de practicar es-
port o de canviar la nostra dieta per
una més saludable.

Sembla que és una cosa més ha-
bitual del que pensem. Per què ocorre
això? Moltes vegades passa que som
optimistes, la qual cosa està molt bé,
però no som realistes. Això ens porta
a cometre alguns errors en fixar-nos
objectius, com per      exemple que si-
guen metes massa altes, que ens
marquem massa objectius a la ve-
gada i/o que no tinguem una guia
adequada sobre com fer-ho.

Intentem aprofitar la tristesa que

ens provoca adonar-nos del que no
hem iniciat i a reprendre la motivació
que necessitem per posar-nos en
marxa.

I... què hem de fer per aconseguir
els nostres objectius? Podem fer una
xicoteta reflexió sobre el que hem
aparcat durant estes setmanes i re-
definirem les nostres metes amb uns
consells que us deixem a continuació
per fer-ho més senzill i, sobretot, més
motivador.

aComença amb només un pro-
pòsit. Això no vol dir que no pugues
aconseguir més d’un propòsit cada
any, sinó que hem de centrar-nos en
només un fins que forme part de ma-
nera natural dels nostres hàbits. La
resta ve en cadena, ja que un hàbit
saludable d’inici comença una reac-
ció en cadena.

a Escriu-lo i posa'l en un lloc visi-
ble. Això ens ajudarà a visualitzar-ho
de manera concreta i posar-nos
mans a l'obra cada vegada que el
llegim.

a Transforma el teu propòsit en
una acció molt fàcil d'assolir i cons-
truïx un pla de treball. Fes-ho senzill
al principi i que t'abellisca tornar a
fer-ho. Si ens posem reptes difícils
que no ens resultes agradables de
realitzar, evitarem tornar a realitzar-
los cada vegada més.

a Comença HUI i sigues CONS-
TANT. El secret del nostre propi èxit és
la constància. És molt important fer
cada dia un pas, encara que siga xi-
cotet, però fer-ho i, sobretot, NO DEI-
XAR-HO PER A L'ENDEMÀ!

I recorda: per molt trist que siga el
dia, la motivació no l'has de perdre i
tens tot l'any per davant per a acon-
seguir fer realitat els canvis que t’has
proposat.

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca
està treballant en la implantació
d’un Pla Colonial Felí per a contro-
lar i evitar la concentració d'un gran
nombre de gats i gates abandonats
en el municipi. El seguiment de les
colònies és necessari per a evitar
problemes relacionats amb la sa-
lubritat pública i el benestar ani-
mal, i permetrà una gestió ade-
quada dels nombrosos espècimens
que viuen al carrer.

A través de la iniciativa es con-
trolarà la població felina en els
punts de la localitat més sensibles,
amb l'objecte de minimitzar els ris-
cos higiènics i sanitaris, mitjançant
la detecció precoç d'animals ma-
lalts i la desinfecció i la neteja dels
llocs on habiten. A més, a través
d’un conveni amb l’Hospital Veteri-
nari de la Universitat Cardenal Her-
rera Ceu, es posarà en marxa una
campanya d'esterilització, gràcies

a la col·laboració de veïns i veïnes
voluntàries, que també seran les en-
carregades de suplir les necessitats
bàsiques dels gats mitjançant el
subministrament periòdic de menjar
i de beguda.

Amb este projecte també es pre-
veu aconseguir una bona relació
entre la ciutadania i els felins dels
carrers, així com aprofitar-los com
un dels mitjans gratuïts que ens ofe-
reix la naturalesa per al control d'al-
gunes plagues, com són els ratolins
i panderoles, sense haver d'utilitzar
productes químics invasors i nocius
per a les persones, altres espècies
animals i el medi ambient.
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SANITAT

S’implanta un Pla Colonial Felí per
a controlar la població de gats

La Unitat de Prevenció Co-
munitària en Conductes
Adictives (UPCCA) és un
servei municipal gratuït.
L’horari d’atenció al pú-
blic, prèvia petició de cita
a les oficines municipals,
és els dimarts entre les
11.30 i les 14.30 hores a
l’Espai Jove.

Realisme pur i dur amb els nous propòsits
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ESPORTS

Proves de prevenció de mort sobtada i detenció de
cardiopaties en les instal·lacions municipals

L’Ajuntament d’Alfara està realitzant
importants esforços per a potenciar
hàbits de vida saludables entre la
ciutadania mitjançant l’esport. Bona
prova d’això és la implantació i crei-
xement de les Escoles Municipals,
que enguany compten amb més de
130 alumnes. També tenen  molt
bona acceptació els cursos de gim-
nàstica dirigida, així com les sessions
d’entrenament del gimnàs municipal,
a les quals en gener hi ha apuntades
més de 170 persones. A partir del mes
de febrer les inscripcions i renova-
cions per a gaudir del gimnàs muni-
cipal es tramitaran directament a tra-
vés dels tècnics esportius, Carlos
Castelló i Mariela Fortí.

Davant l’afluència d’usuaris, les
instal·lacions s’han quedat menudes,
més encara amb la recent adquisició
de nou material esportiu. Per eixe mo-
tiu, l’Ajuntament està estudiant la
possibilitat d’ampliar la sala de mus-
culació, un projecte que s’ha remés a
la Generalitat perquè s’incloga al Pla
de Millora d’Instal·lacions Esportives.
Amb la subvenció, de fins a 100.000
euros, es podria eixamplar l’edifici

fins a la tanca exterior del poliespor-
tiu, per a guanyar una important ex-
tensió de superfície i fer una millor
distribució de les màquines i aparells
gimnàstics.

D’altra banda, també s’ha sol·lici-
tat, mitjançant la mateixa subvenció,
l’execució de la segona fase del Trin-
quet Municipal, que suposarà la
construcció de la graderia i el cobri-
ment de la pista. En el cas que l’a-
juda no siga concedida, l’Ajuntament
destinarà una part dels ingressos per
l’Impost de Construcció del Ceu per a
finalitzar la infraestructura. 

Un veí del poble acudix al gimnàs municipal.

Activitats de
les escoles
esportives
Durant el mes de febrer tindran
lloc dues activitats promogudes
per la regidoria d’Esports, en les
quals podrem veure l’evolució
dels xiquets i xiquetes de les es-
coles esportives d’Alfara del Pa-
triarca. Per un costat, el dissabte
23  de febrer tindrà lloc en el
Teatret una exhibició de les es-
coles esportives. Una variada
demostració dels avanços dels
menuts en les modalitats de pre-
esport, patinatge, ball i taek-
wondo, que es potencien en la
localitat per a afavorir la pràc-
tica d’esports alternatius.

D’altra banda, el dia 24 de
matí se celebrarà una trobada
d’escoles de patinatge en la
pista multifuncional del polies-
portiu “El Paretó”. Serà una jor-
nada d’intercanvi amb xiquetes
i xiquets d’altres localitats, que
mostraran la seua destresa so-
bre el patins de línia en la mo-
dalitat de freestyle.

La prevenció de mort sobtada i de-
tenció de cardiopaties estarà a l’abast
dels esportistes de la localitat gràcies
a la col·laboració d’una empresa que,
durant el mes de febrer, realitzarà pro-
ves mèdiques a totes les persones in-
teressades a conéixer amb profunditat
el seu estat de salut. El dijous 25 de
gener tingué lloc una reunió informa-
tiva en el Centre Cívic, on es va deta-
llar el tipus de reconeixement mèdic
que es durà a terme per a conéixer els
límits físics de les persones que s’hi
vulguen sotmetre a les anàlisis, asse-
gurant-se així la pràctica de l’esport
segur. Les proves tindran un preu
aproximat de 50 euros. Més informa-
ció al Servei Municipal d’Esports. Reunió informativa del passat 25 de gener al voltant de la conscienciació i prevenció de la mort sobtada.

Foment de l’esport amb la
millora d’equipaments



La regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Alfara del Patriarca ha des-
envolupat durant les últimes set-
manes dos tallers de plàstica al
col·legi públic Sant Joan de Ribera.
L’alumnat de primària ha realitzat
activitats relacionades amb la ce-
ràmica i el gravat, gaudint els xi-
quets i les xiquetes d’una aproxi-
mació pràctica a l’art mitjançant
aquestes tècniques.

Pròximament es duran a terme
estes activitats en el centre educatiu
Ramón y Cajal, amb tallers adre-
çats a l’estudiantat d'ESO. “Ha estat
una activitat molt bonica que tenim
la intenció de promoure novament
en cursos escolars successius, per
traslladar als menuts el gran nom-
bre de possibilitats que es presen-
ten al voltant de l’art”, ha explicat
Josep Marí, regidor de Cultura.

Milers de persones inundaran els car-
rers del nostre poble el pròxim 22 d’a-
bril amb la celebració de la Trobada
d’Escoles en Valencià de l’Horta
Nord. Per a convidar a la comunitat
educativa de la comarca a partici-
par-hi, s’està ultimant l’edició d’un ví-
deo, que es va enregistrar a principi
de desembre, amb la col·laboració
de l’escola infantil, el col·legi públic
Sant Joan de Ribera i el centre Ra-
món y Cajal. Es tracta d’un lipdub,
gravat amb una única seqüència, on
es mostren les peculiaritats del nostre
municipi sobre la cançó “Historietes”
de la formació X-Fanekaes.

Les Trobades, però, no es limita-
ran a l’encontre reivindicatiu en favor
del valencià del 22 d’abril, sinó que
al voltant de l’esdeveniment s’articu-
laran tota una sèrie d’activitats cultu-
rals i artístiques en les quals Alfara
serà enguany l’amfitriona.

La programació començarà l’11
d’abril amb el lliurament de premis
del Sambori Local. El dia 12 tindrà
lloc un recorregut històric a càrrec de
l’alumnat del col·legi públic i el dia 13
es realitzarà el tradicional sopar ho-
menatge d’Escola Valenciana, enti-
tat promotora de les trobades, que
enguany se centrarà en la figura de
l’alfarer Manolo Molins,  l’últim gua-
nyador del Premi Octubre de Teatre.

Els dies 17, 18 i 19 serà el torn de
la Trobada Musical i el divendres 20
d’abril tindrà lloc una botellada per a
iniciar el cap de setmana gran de
l’esdeveniment. Durant eixe matí es
realitzarà una Crazy Race al camp
de futbol i de nit gaudirem d’un Con-
cert de Rock. El 21 d’abril es lliuraran
els premis del prestigiós certamen li-
terari escolar Sambori Comarcal, i el
diumenge 22 conclourà la progra-

mació d’activitats amb la jornada
central de les Trobades.

Totes aquelles persones que vul-
guen col·laborar econòmicament
amb l’organització de l’esdeveni-
ment, poden adquirir rifa, fins al prò-
xim 13 de febrer, al col·legi públic
Sant Joan de Ribera. Tanmateix, es
poden encomanar les samarretes de
l’edició 2018 de la Trobada d’Escoles
en Valencià 2018 de l’Horta Nord.
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El municipi es revoluciona amb 

CULTURA

l’organització de la Trobada

Concentració en la plaça de l’Església durant la gravació del lipdub de benvinguda a la Trobada d’Alfara.

Tallers de gravat i ceràmica
als centres escolars d’Alfara

Alguns dels treballs realitzats pels xiquets i xiquetes.



La lectura no ha de ser necessà-
riament una activitat solitària. De
fet, pot resultar encara més plaent
quan es compartix amb altres per-
sones. Eixe és precisament l’objec-
tiu del Club de Lectura d’Alfara,
que una vegada al mes es reunix
per a discutir una obra que prè-
viament totes les persones mem-
bre han llegit.

La pròxima cita serà el 20 de fe-
brer a les 19 hores a la biblioteca i
se centrarà en el llibre “De parte
de la princesa muerta”, de Kenizé
Mourad, una història ambientada
en l’Estambul de 1918.

OBRES RECOMANADES
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CULTURA

El plaer de
compartir la
lectura

Els membres del Club de Lectura durant una reunió.

Guillem Gual, un crític literari in-
flexible que s’ha guanyat fama i
enemics a parts iguals, apareix
assassinat. Al costat del cadàver,
s’hi troba un petit llibre: L’assassi-
nat com una de les belles arts, de
Thomas de Quincey. Una coinci-
dència o una pista que cal seguir?
Quan apareix mort el filòsof J.F.
Escrivà amb un llibre de Jean-Paul
Sartre al costat, el desconcert dels
inspectors valencians Tena i Espi-
nosa no fa sinó augmentar.

Amparándose en la coartada del
terrorismo islámico, unos políticos
teócratas se hacen con el poder y,
como primera medida, suprimen
la libertad de prensa y los dere-
chos de las mujeres.  En el estado
de Gilead, donde tras una heca-
tombe nuclear, la población ha
visto disminuida su capacidad de
reproducción, las Criadas, vesti-
das con hábitos rojos, desempe-
ñan una función esencial: concebir
y dar a luz a futuros ciudadanos.



Ajuntament 96 139 19 46
Policia Local 607903901

Centre Auxiliar de Salut d’Alfara 96 120 58 95
Farmàcia 96 139 43 74

Escola Infantil Municipal 96 139 33 46
Escola Infantil Tus Pasitos 647 03 03 04

Col·legi Ramón i Cajal 96 139 09 29
Col·legi Públic San Juan de Ribera 96 120 55 65
Departament de Serveis Socials 96 130 19 46

Espai Jove Alfara 699 787 746
Poliesportiu Municipal 96 139 34 00

Biblioteca Pública 96 139 33 82
Escola de Persones Adultes 600 467 784

De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores
Dimecres de 17 a 19:30 hores

EDICIÓ: ALAMIDA PERIODISME I COMUNICACIÓ / IMPRESSIÓ: IMPREMTA NÀCHER

L’empresa encarregada de
la recollida de residus sòlids
urbans en Alfara del Pa-
triarca també assumix la re-
tirada de trastos vells. Es
tracta d’un còmode servei
que en moltes ocasions ens
evita haver de traslladar-nos
fins a un ecoparc, però hem
de col·laborar per a mantin-
dre l’espai públic en bon es-
tat. El camió de recollida
passa pel poble el primer di-
marts de mes. Perquè el ser-
vei siga efectiu, cal que dei-
xem els trastos la vespra,
entre les 20 i les 23 hores. A
més, quan deixem els mo-
bles i electrodomèstics vells
al carrer, hem de procurar
arrimar-los al màxim als
contenidors, evitant que les
voreres siguen impractica-
bles per als vianants. 

Ecoparc mòbil
Els dies 19, 20 i 21 de març
s’instal·larà en Alfara un
ecoparc mòbil. Es tracta
d’una unitat itinerant que
s’anirà ubicant pels dife-
rents pobles de la comarca
perquè el veïnat tinga una
major facilitat per a traslla-
dar els aparells vells.
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CONTRAFINESTRA

TELÈFONS D’INTERÉSHORARI D’ATENCIÓ

Campanya de
conscienciació
ciutadana


