
Un any més, tornem a trobar-nos en aquestes
dates tan assenyalades per a tots amb motiu
de la celebració de les Festes Patronals, en

les quals espere estigueu en disposició de passar uns
dies de convivència, relaxació i diversió en compan-
yia d’amics, veïns i familiars.

Des de l'Ajuntament hem treballat de valent per a
elaborar una programació que siga capaç de connec-
tar amb tota la societat “Alfarera” i les seues sensibi-
litats, en l'anhel d'aconseguir que tots pugueu des-
cobrir espais de connexió amb el poble i el seu festeig.

Per açò, vull des d'ací animar-vos al fet que parti-
cipeu de forma activa en els diferents actes progra-
mats al llarg d'aquests dies que passarem en comú
convivència, compartint moments especials que es
posaran en valor amb el pas del temps, per allò del re-
cord del que alegrement vivim i ens va fer passar tan
bons moments, per la qual cosa no dubteu a traslla-
dar la invitació a tots aquells amb els quals us agrada
envoltar-vos.

No vull deixar de destacar la gran labor desenvo-
lupada des de la regidoria de Festes i agrair a totes les
persones i associacions que amb ella col·laboren des
de tots els àmbits, per a fer que les nostres festes pa-
tronals es troben a l'altura de les vostres expectatives
en la mesura del possible.

Finalment, desitjar-vos que passeu unes bones
festes, que les gaudiu i les visqueu amb la màxima in-
tensitat, però amb el respecte i solidaritat que ens ca-
racteritza.

Rebeu una cordial salutació i Bones Festes!

SaLUTaCIÓ de L’aLCaLde
LLorenç
rodado
Mora
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Cuando el evangelio nos habla de hacerse como ni-
ños, de ninguna manera nos está proponiendo
que “copiemos” a los niños con toda esa carga de

egoísmo, capricho y testarudez con que suelen iniciar su
infancia. Será imprescindible educarles para que puedan
un día hacerse cargo de su propia vida. En la adoles-
cencia tendrán que vencer muchas batallas, casi todas
contra ellos mismos, y conseguir desposeerse, poniendo
los derechos de los demás por encima de los propios,
que en esto consistirá el grado de madurez psicológica.

Hacerse como niño supone mantener vico el entu-
siasmo y la gratitud por el don de la vida recibido de
Dios a través de los padres. Supondrá la capacidad de
convertir nuestra vida en una constante y creciente do-
nación a fondo perdido en favor de los demás. Quizá por
eso advertimos tanta similitud entre la madurez psico-
lógica de unos abnegados padres de familia y los célibes,
consagrados de por vida a anunciar a todos sin excep-
ción la maravilla del Reino de Dios.

En las fiestas celebramos, o deberíamos celebrar, con
gratitud el testimonio de los santos, que con su vida nos
demuestran que es posible vivir, no para nosotros mis-
mos sino para Él, que por nosotros murió y resucitó; son
los hombres y mujeres que nos demuestran que pode-
mos ensanchar el corazón hasta el punto en que quepan
por igual amigos y enemigos, de forma que nadie que
nos hiera llegue a hacernos la herida.

Desde esa libertad de los hijos de Dios, no habrá
ningún egoísmo ni injusticia que nos impida ser heroi-
cament generosos; podremos “devolver bien por mal
rogando a Dios por los que nos ofenden” como han he-
cho nuestros Patronos, San Bartolomé y Santa Bárbara,
porque lo que Dios pide SÍ QUE PUEDE SER si le per-
mitimos que cambie nuestro corazón de piedra en un
corazón de carne.

SaLUTaCIÓ deL reCTor
áLvaro 
MarTínez
SorIano
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Si nos esforzamos en esa dirección de conservar la
sonrisa acogedora y fraterna, la mirada limpia que solo
puede aflorar de un corazón donde el rencor y la injus-
ticia no tienen cabida, la voluntad de Dios prevalecerá
sobre la nuestra.

El premio de ese trabajo de toda una vida será poder
mirar sin sonrojo al niño que fuimos sin que nos acuse
de haber frustrado sus hermosos y justos sueños.

León Felioe pedía: “Que no nos hagan callo las cosas
Señor, ni en el alma ni en el cuerpo; que no digamos
nunca como el sacristán los rezos. Que no recitemos
como el cómico viejo los versos: para cada hombre
guarda un rayo nuevo de luz el sol, y un camino virgen
Dios. Que no nos hagan callo las cosas Señor, ni en el
alma ni en el cuerpo”.

Unamuno se queja a Dios de la estrechez de la puerta:
“Ensancha la puerta Padre... la hiciste para los niños y
he crecido a mi pesar”. 

Un cantautor ponía en boca de Dios: “¿Qué le faltará
a mi casa tan bonita? Tengo niños que, siempre que es-
tán cantando, cantan conmigo; si juegan, juegan con-
migo, y si ríen, ríen conmigo. Y, porque a los niños
miró, Dios en las flores pensó. Y nacieron las amapolas
todas vestidas de rojo; las violetas, pequeñitas y mora-
das; las margaritas, amarillitas y blancas. Dios nuestro
Padre pensó: “Y a las flores y a los niños, ¿quién los
cuida? Y Dios nuestro Padre: “TENDRÉ QUE CUIDAR-
LES YO”.

Si intentamos crear un mundo bello, sereno, y no sólo
divertido, a la medida que con justicia nos exigen los ni-
ños, si conseguimos contagiarnos de su ternura e ino-
cencia, a buen seguro nos encontraremos con Dios.



SaLUTaCIÓ de La
reGIdora de FeSTeS
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Estic de tornada amb vosaltres, amb la il·lusió de
qui entra de nou a l'Ajuntament amb l'oferiment
de servei a la ciutadania i amb el desig d'escoltar

les iniciatives i els problemes de tots els col·lectius i
veïns d’Alfara.

Ens disposem a celebrar les festes patronals que, com
cada any, no serien possible sense la participació de les
clavariesses i festers, comissions i penyes, que amb
molta entrega aporten tot el seu esforç per dur la festa
endavant.

Per diversos motius, des de fa ja alguns anys la falta
de col·lectius de festers complica que la setmana de
festejos es duga endavant. Però amb la bona voluntat de
les persones que estem implicades farem tot el possible
perquè les coses isquen, esperant que l'esforç del treball
realitzat es veja recompensat per la participació de tots
els veïns i veïnes en els diferents actes programats. 

Qualsevol reunió en què tots els seus integrants for-
men part d'una celebració és una festa. Amb això podem
entendre la festa com un estat mental compartit i no no-
més com un acte col·lectiu. Per això, si tots sentim que
estem de celebració, l'alegria i diversió estan assegura-
des, sense oblidar el respecte i l'educació. Són uns dies
plens d'activitats per a totes les edats i no tenim més que
eixir a compartir-les.

En nom de tots els col·lectius que participen en fes-
tes i en el meu propi convide a tota la població a la par-
ticipació de tots els actes programats, desitjant-vos que
disfruteu plenament d'ells.

Viu Alfara en Festes!! 

MarISa 
aLModÓvar
TorreS
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ProGraMaCIÓ
dIvendreS 31 de jULIoL
19:00 h
23:30 h
00:30 h

dISSabTe 1 d’aGoST
11:00 h

13:00 h
18:00 h
19:00 h
00:30 h

Entrada i solta de vaques, organitzat per la Penya Taurina Alfarense.
Dos carretons embolats per als xiquets, organitzat per la Penya Taurina.
Dos bous embolats de Fdo. Machancoses, organitzat per la Penya Taurina.

dISSabTe 8 d’aGoST
18:00 h

20:00 h

dIUMenGe 9 d’aGoST
18:00 h

20:00 h

Primera semifinal del 51 Trofeu de Llargues i Ratlles al carrer Major, enfrontant-se
l’equip de València (Pedro a la treta) contra la formació de Foios (Dani de la Nucia
a la treta). Organitzat pel Club de Pilota amb el patrocini de l’Ajuntament.
Inici de les 24 hores de futbol sala al poliesportiu organitzat per les Filles de Maria.

Segona semifinal del 51 Trofeu de Llargues i Ratlles al carrer Major, enfrontant-se
l’equip d’Alfara (Màlia a la treta) contra la formació de Borbotó (Ávaro de Tibi a la
treta). Organitzat pel Club de Pilota amb el patrocini de l’Ajuntament.
Final de les 24 hores de futbol sala al poliesportiu organitzat per les Filles de Maria.

dIjoUS 13 d’aGoST

11:00 h A la piscina municipal, jocs aquàtics per a xiquets, organitzat per l’Ajuntament
amb el patrocini del SARC. Els participants aniran entrant per grups per a
l’òptim desenvolupament de l’activitat.

dIvendreS 14 d’aGoST

23:00 h Alfara Rock al carrer Lluís Vives (zona CEU), amb l’actuació dels grups Vadebó,
Batida i Nitchapa. Organitzat per les Filles de Maria i les clavariesses de Santa
Bàrbara.

Toreig per a xiquets amb la col·laboració dels novellers Javier López i Christian
Climent, organitzat per la Penya Taurina Alfarense.
“Encierro” de bous braus i exhibició dels caps de bestiar de Fdo. Machancoses.
Entrada de carretons per a xiquets.
Solta de vaquetes de Fdo. Machancoses i dos novells de prestigioses ramaderies.
Dos bous embolats, organitzat per la Penya Taurina Alfarense.
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dISSabTe 15 d’aGoST
18:00 h

20:00 h

Gran final de 51 Trofeu de Llargues i Ratlles al carrer Major, organitzat pel Club
de Pilota amb el patrocini de l’Ajuntament.
Actuació de la soprano valenciana Mireia Marí, al Castell, amb la interpretació
de romances de sarsuela i emotives àries d'òpera amb interludis de breus
cançons espanyoles, valencianes i ruses. Organitzat per l’Ajuntament.

dILLUnS 17 d’aGoST
18:00 h

19:00 h
21:00 h

22:30 h

23:30 h
24:00 h

Taller de circ al poliesportiu, organitzat per l’Ajuntament amb el patrocini del
SARC.
Repartiment d’orxata i fartons al poliesportiu, organitzat per les Filles de Maria.
Nit de la “Torrà”, a la zona del CEU, amb el repartiment de melons i mistela. 
Organitzat per la Penya la Barrancà amb la col·laboració de l’Ajuntament.
Inscripció per grups, de 2 euros per persona, els dies 13 i 14 d’agost, al Centre
Cívic, de 19:30 a 20:30 hores.
Concurs d’allioli “Morter d’Or”, organitzat per la Penya la Barrancà. Incripció d’1
euro per persona els dies 13 i 14 d’agost, al Centre Cívic, de 19:30 a 20:30 hores.
Bingo popular. Partida única a 2 euros el cartó. Al xiringuito de la Barrancà.
Exhibició infantil de balls de saló amb l’actuació d’Itziar Pitarch, Kevin Ponce,
Nerea Pitarch i Izan Mazorriaga. Tot seguit, sessió de ball oberta a tot el públic
dirigida per Fran Almodóvar. Organitzat per la Penya la Barrancà.

dIUMenGe 16 d’aGoST
21:00 h

23:00 h

Sopar per als majors als Jardins Municipals. Organitzat i patrocinat per
l’Ajuntament amb la col·laboració de la Unió Democràtica de Pensionistes i la
participació de les Filles de Maria, les clavariesses de Santa Bàrbara i persones
voluntàries. Amenitzat per l’orquestra Gobindemusic Alfara.
Baixada de la beguda de la Penya la Barrancà amb xaranga i coets pels carrers
del poble i inauguració del xiringuito ubicat a la plaça del CEU.

dIMarTS 18 d’aGoST
21:30 h Festa eivissenca, sopar popular i jocs d’atzar als Jardins Municipals. Organitzat

per les Filles de Maria. Inscripcions del 10 al 12 d’agost, de 19:30 a 21 hores,
als Jardins Municipals.

dIMeCreS 19 d’aGoST

11:00 h

19:30 h

20:30 h

24:00 h

Taller d’orxata, al col·legi Sant Joan de Ribera, organitzat per l’Ajuntament amb
el patrocini del SARC.
Cavalcada amb la participació de les agrupacions festeres. Nota als participants:
a les 19:15 h concentració al carrer Rajolars i en l’ordre del dia de la festa.
Al Castell, inauguració de l’exposició del 25 aniversari de l’Agrupació Musical
d’Alfara, presentació d’un llibre commemoratiu i projecció d’un documental.
Nit de “Remember” organitzada per la Penya la Barrancà, amb l’actuació de
DJ PEPE i DJ ADRI, a la zona del CEU. 
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dIjoUS 20 d’aGoST
11:00 h

13:00 h
16:00 h

20:00 h

21:00 h

22:30 h

24:00 h

Divertit i animat parc infantil aquàtic per als xiquets, al carrer Lluís Vives, 
organitzat per la festa de Sant Vicent.
Volteig de campanes i trons d’avís anunciant la festa de Sant Vicent.
Continuació de la festa infantil al carrer Lluís Vives. Per a berenar es repartirà
orxata i fartons, organitzat per la festa de Sant Vicent.
Des de l’església i seguint el recorregut de la processó, passacarrer a càrrec de
Gegants i Cabuts, acompanyats pels clavaris de Sant Vicent i tots els xiquets de
la població. Durant la cercavila es llançaran caramels. Organitzat pels clavaris
de Sant Vicent amb el patrocini del SARC.
Trasllat de la imatge de Sant Vicent des de l’església fins el domicili de la
clavariessa major, al carrer Emilio Ramón Llin, 53.
Cercavila i Concert de Festes als Jardins Municipals, oferit per l’Agrupació
Musical d’Alfara del PAtriarca.
Actuació del Mag Aparisi a la plaça del CEU. Tot seguit, concurs d’acudits obert
a la participació dels assistents. Organitzat per la Penya la Barrancà.

dIvendreS 21 d’aGoST - SanT vICenT
08:00 h
13:00 h

19:00 h

19:00 h

20:00 h

21:00 h

22:30 h
23:30 h 

00:00h 

Gran “despertà”. Els clavaris de Sant Vicent anuncien la festa amb coets i trons.
Senyal amb volteig de campanes i salves que anuncien la festa de la Immaculada
Concepció. 
Inauguració de la Fireta d’Agost, ubicada al carrer Major, instal·lada fins el 
diumenge 24.
Arreplegada dels clavaris i trasllat de Sant Vicent de casa de la clavariessa major a
l’església, acompanyats per la banda de l’Agrupació Musical d’Alfara.
Solemne missa en honor a Sant Vicent, cantada pels Juniors d’Alfara. Finalitzada
la celebració es farà el sorteig de la imatge de Sant Vicent entre els xiquets i 
xiquetes de la confraria que hi assistixquen.
Solemne processó en honor a Sant Vicent, encapçalada per la colla de tabaleters i
dolçainers Carrasclet (patrocinada pel SARC) i acompanyada per la banda de 
l’Agrupació Musical d’Alfara del Patriarca.
Sopar a la fresca, organitzat pels clavaris de Sant Vicent.
Actuació de màgia, als Jardins Municipals, a càrrec de Magiki. Tot seguit 
discomòbil, organitzat pels clavaris de Sant Vicent.
Concert de rock a la zona del CEU, organitzat per la Penya la Barrancà.

dISSabTe 22 d’aGoST - FILLeS de MarIa
05:00 h
11:00 h

12:00 h
13:00 h
19:00 h

Cant de l’Aurora, a càrrec de les Filles de Maria.
Arreplegada de les clavariesses amb l’acompanyament de la banda de
l’Agrupació Musical d’Alfara del Patriarca.
Missa en honor a la Immaculada Concepció cantada pels Juniors d’Alfara.
Volteig de campanes i salves que anuncien la festivitat de Santa Bàrbara.
Fireta d’Agost, ubicada al carrer Major, fins les 24 hores.
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20:00 h
21:00 h

22:15 h

22:30 h

23:00 h

Arreplegada de les Filles de Maria i cercavila fins l’església.
Solemne processó en honor a la Immaculada Concepció amb l’acompanyament
del tabalet i dolçaina i la banda de l’Agrupació Musical d’Alfara del Patriarca.
Tot seguit, castell de focs d’artifici a càrrec de Pirolapi.
Sopar de “Caldereta de bou” als Jardins Municipals, organitzat per la Comissió
de Bous 2005 amb la col·laboració de l’Ajuntament. Inscripcions del 3 al 18
d’agost, de 19 a 20:30 hores al Centre Cívic, i a través dels telèfons 697.657.642 i
620.143.726. Preu de 3 euros per persona, que inclou ració de caldereta, beguda,
cacaus i olives. Nota: cal portar plat, cobert i cassola per a replenar de caldereta.
Trasllat de la imatge de Santa Bàrbara des de l’església fins el domicili de la 
clavariessa major, al carrer Major número 2.
Gran macrodiscomòbil al carrer Lluís Vives (zona CEU) a càrrec de l’empresa
Fam de So, organitzat per les Filles de Maria. Al llarg de la nit es repartiran els
premis de les 24 hores de futbol sala.

dIUMenGe 23 d’aGoST - SanTa bÀrbara
13:00 h

19:15 h
20:00 h
21:00 h

23:00 h

23:30 h

Volteig de campanes i salves que anuncien la festivitat de Sant Bertomeu.
Repartiment d’orxata i fartons al poliesportiu, organitzat per les Filles de Maria.
Arreplegada de les clavariesses i trasllat de Santa Bàrbara fins a l’església.
Missa en honor a Santa Bàrbara, cantada per la coral Sant Joan de Ribera.
Processó amb l’acompanyament de tabalet i dolçaina i la banda de l’Agrupació
Musical d’Alfara del Patriarca. En finalitzar es dispararà una traca correguda pels
carrers Doctor Navarro, Cavallers, Emilio Ramón Llin i carrer Major, per a 
finalitzar a la plaça Antic Regne on tindrà lloc un final de focs d’artifici a càrrec
de la pirotècnia Caballer de Montcada.
Actuació del grup de teatre “Lo Nostre” amb l’obra “Pobrets però no honraets”,
de Felipe Melia i dirigida per Mª Pilar Calvo, als Jardins Municipals. Patrocinat
per l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca.
Macrodiscomòbil de 24.000W de só a càrrec de Label Systems, al carrer Lluís Vi-
ves (zona CEU), organitzat per les clavariesses de Santa Bàrbara.

dILLUnS 24 d’aGoST - SanT berToMeU
12:00 h

19:45 h

21:00 h

23:00 h

Solemne missa de Sant Bertomeu, patró del poble i titular de la parròquia, 
cantada per la coral Sant Joan de Ribera.
Cercavila amb la banda de l’Agrupació Musical d’Alfara, per arreplegar els 
clavaris i festers des dels domicilis dels clavaris majors.
Solemne processó amb la participació de totes les festes d’enguany, 
acompanyades pel grup de danses El Forcat (patrocinat pel SARC) i per la
banda de l’Agrupació Musical d’Alfara del Patriarca.
XVI Festival Internacional de Música i Dansa Tradicional de la Comunitat
Valenciana, amb l’actuació de grups procedents de Mèxic i Taiwan, 
als Jardins Municipals. En finalitzar es dispararà un finalet de focs d’artifici
a càrrec de Pirolapi.
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dIMarTS 25 d’aGoST
23:30 h Nit de Disfresses. Desfilada pels carrers de la població amb l’acompanyament de

Batusò i Percufest. Eixida des del carrer Mestre Palau i arribada al carrer Lluís
Vives (zona CEU) on hi haurà una fantàstica discomòbil patrocinada per
l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca. Nota als participants: al llarg de la desfilada
hi haurà un jurat que valorarà l’ingeni i treball de les disfresses. En arribar a la
zona de ball, s’atorgaran premis a la millor disfressa individual infantil, a la
millor disfressa individual d’adults, a la millor comparsa infantil i a la millor
comparsa d’adults.

dIvendreS 28 d’aGoST
18:30 h

00:00 h

Baixada de caixons. Tot seguit, desencaixonada de dos bous propietat de la
comissió (Barrelillo i Medicero). Organitzat per la Comissió de Bous 2005.
Carretó embolat. A continuació s’embolaran els dos bous propietat de la
comissió. Organitzat per la Comissió de Bous 2005.

PLÀnoLS de reCorreGUT

CavaLCada (19 d’aGoST) dISFreSSeS (25 d’aGoST)
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Lumi Muñoz Cáceres
Mª Carmen Muñoz Cáceres

Toñi Real Martínez
Mª Amparo Real Martínez
Mª José Alfonso Camps

Amparo Molins Doménech
Gloria Santos Ruiz

Inmaculada March Benlloch
Mª Carmen March Benlloch
Mª del Mar Costa Cáceres

Mare de dÉU
deLS deSeMParaTS

Paqui Costa Cáceres
Mª José Ferrer Torrijo
Lina Azanón Gómez

Luisa Ferrándiz Damián
Pilar García Cuesta

Mari Expósito Sánchez
Mª José Llop Berenguer
Amparo Sobrino Palau

Mª Carmen Muñoz López
Mer Granell Santafé
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FeSTerS de SanT vICenT

José Andrés Orts
Lola Alfonso Moreno
María Parreño Serra
Paula Lluesma Bayarri
Tavi García Llovera
Víctor Torres Naval

Gimena Carvelli Valero
Juanma Castelló Bañón
Lucia Rodríguez Albert
Marta Aguilar Castillo
Salva Solaz Nieves

Víctor Ramos Calderer

ANDREA RODRÍGUEZ GÓMEZ
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FILLeS de MarIa

Núria Bernabé Llopis
Gemma Botella León
Ana Cabo Bueno

Minerva García Bernabé
Zulima García Camuñas
Irene Marqués López
Ana Navas Rodríguez
Paula Romero Traver
María Trenco Romero

IRENE PALAU SÁNCHEZ



15

Festes 2015Alfara del Patriarca

SanTa bÀrbara

Inma Alandes Épila
Belén Casans Marqués
Eva Mª Castilla Oliver 

Sonia Domenech Camps
Inma Guillem Gabarda

María Antonia Martínez Alcañiz
Mª Carmen Miralles Camps

Mariló Pastor Ortí
Mavi Pastor Ortí

Anabel Redondo Montoya
Inma Senent Núñez
María Trenco Polones

MARILÓ BONDÍA PASTOR
25 

anIveSarI
de LeS
FILLeS de
MarIa
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José Luis García Catalá
Víctor Ibáñez Estellés

José Luis Estellés Fontestad
Vicente García Beltrán
Consuelo López Chapa
Juanvi Martínez Selles
Vicente Martínez Vela
Luis Rodríguez Granell
Jorge Soriano Catalá

Félix Peinado Fernández
Patricia Rodríguez Valls
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PenYa TaUrIna aLFarenSe
Salvador Ferrando Montagud

Higinio Albiach Cervera
Ramón Fuentes

Félix Galán Santos
Javier García Barrientos

José Vicente Grancha Catalá
Rosa Molina López

Manuel Palacios Muñoz
Vicente Prades Ros
José Ramos Orts

Javier Ramos Solaz
Ximo Rocher Hernández

Alberto Ros Alonso
José Gabriel Sanfrancisco Gil

Salvador Solaz Espolio
Juan Taroncher Arnau

Francisco Trenco Castillo
Vicente Zamorano Orts

Palmira
Noelia Morán Asenjo
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MoToCLUb

Vicente Hidalgo Ballestero
Jorge Ruano García

Enrique López Ibáñez
Carlos Cerdán Redondo
Juanjo González Pareja

Manuel Lorente Doménech
Manuel Palanca Ibáñez
Máxim Alandes Épila

Jesús Guijarro Martínez
José Luz Ortolá

David Barat Olmos
Llorenç Rodado Mora

Rafa Aparisi Gaitán
José Pozo Miranda
Rafael López López

José Luis Valls Cataluña
Mario Martínez Vázquez
Domingo Aparisi Gaitán
Sisco González Gascón

Héctor Fernández Santaisabel
Fernando Meseguer Parra
José Pedro Albert Bosch
José A. Parra Mayordomo
Domenech Aparisi Gaitán

Miguel Ángel Carnero Fernández

La MaTInaL
MoTera

TIndrÀ LLoC
en oCTUbre
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PenYa La barranCÀ

Anna Navarro Palacios
Anna Cuñat Pascual
Núria Garcia Berga
Emilio Berga Barat

Alejandro Greses Huerta
Patricia Alcover Valls

Juan Ramón Casaña Alfonso
Jesús Ruano García
Miquel Navarro Épila

Lucia Hernandis Épila
José Pedro Albert Bosch
Pepe Sánchez Doménech
Rafa Alonso Rodríguez

Manuel Martínez Sanchis
Lluís Marqués Castelló

Roser Greses García
Josep Berga Navarro
Toni Alcover Casaña
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Entrega, treball, esforç, projectes, realitats i il·lusió. Així es re-
sumix el 25é aniversari de l'Agrupació Musical d'Alfara del
Patriarca, constituïda l'any 1990.

Ara, en el 2015, l'Agrupació està celebrant els 25 anys de la seua
fundació, per a la qual cosa s'han preparat nombrosos actes, en-
tre ells una exposició cronològica en el Castell programada per a
la setmana de festes. Els actes culminaran amb el concert de
Santa Cecília el dia 22 de Novembre en el Palau de la Música de
València.

Amb el lema, "Fent Música, Fent Poble", hem volgut enaltir el
passat, consolidar el present i conquistar el futur. Una manera de
celebrar este quart de segle en què una banda va passar de ser una
il·lusió d'un grup de persones a convertir-se en una entitat fona-
mental en la vida social i cultural del nostre poble.

Durant estos anys hem anat teixint una teranyina composta
hui en dia per 250 sòcies i socis, 59 músics, 90 alumnes i 12 tre-
balladores i treballadors. Una efemèride com aquesta no pot
passar desapercebuda per a la nostra societat.

No és fàcil escriure en esta ocasió, estan de més les vanitats
oratòries i els bons literaris. Esta és una ocasió en què cal deixar-
se portar. Com va dir l'escriptor José Saramago: “Deixa't portar pel
xiquet que vas ser, pel jove, l'adolescent, per l'estudiant, il·lús, de-
solat, desesperançat, atordit que vas ser, per tot açò que significa
s'adolescent i jove".  No és fàcil intentar sorprendre a algú amb
idees originals, cal deixar que l'emoció fluïsca.

Hem passat per moltes coses però encara ens queda temps. Un
temps que no es mesura en hores i en anys. Ens queda molt de
temps per a concretar i acabar de fer d'esta una paràbola que
done compte de les nostres vides.

Res ocorre per casualitat, per la qual cosa estic segura que ens
queda molt per fer.

INMA RODRÍGUEZ,
PRESIDENTA DE L’AGRUPACIÓ
MUSICAL D’ALFARA DEL PATRIARCA

aGrUPaCIÓ MUSICaL
25 anYS
FenT

MúSICa,
FenT
PobLe
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L’estiu passat celebràvem el 50 aniversari del Trofeu de LLar-
gues i Ratlles d’Alfara del Patriarca amb una festa en la qual
participaren moltes figures del món professional de la pilota

valenciana que al llarg d’este temps han jugat mítiques partides
al carrer Major del nostre poble. Genovés, Sarasol, Puchol o Ro-
vellet, entre altres, ens delectaren amb una partida d’exhibició,
prèvia a la gran final del Trofeu.

Amb este espectacle, les persones majors del poble i d’altres
municipis del nostre voltant recordaren temps passats: els anys
d’esplendor de la pilota valenciana a Alfara on, segons testimo-
nien les antigues fotografies, la gent omplia de gom a gom el ca-
rrer Major per a gaudir del nostre esport autòcton. 

Però en esta ocasió no només els majors s’han deixat dur per-
l’atracció, la passió i el sentiment de la pilota valenciana. Arran
de la partida de grans figures i de la Champions de Pilota que
també va acollir el nostre poble durant el mes de setembre, prop
d’una vintena de joves s’han involucrat al Club i han encetat una
nova etapa que presenta un futur pròsper per a la pilota valen-
ciana a Alfara del Patriarca. A més, també comptem amb la re-
centment rellançada Escola Municipal de Pilota, el lloc més idoni
per a promocionar l’esport des de la base i aconseguir que els xi-
quets i xiquetes d’Alfara estimen, com ho fem els membres del
Club i com ho feien els nostres iaios, la tradició que representa
per als valencians el joc de la pilota.

Davant este panorama, amb el ressorgir de l’afició, després de
50 anys i un dia, el membres del Club de l’època actual (que co-
mençarem a palmejar les pilotes de vaqueta ja fa prop de 20 anys)
ens tornem a il·lusionar en veure que el gran esforç realitzat du-
rant tot este temps per a no deixar morir la nostra passió té ara
els seus fruïts. La pilota valenciana a Alfara del Patriarca té pas-
sat, present i un futur que s’endevina sòl·lid. És hora de gaudir i
conviure amb la nova generació de pilotaris.   

CLUB DE PILOTA
D’ALFARA DEL PATRIARCA

CLUb de PILoTa
50 anYS I
Un dIa, eL
reSSorGIr
de L’aFICIÓ

ParTIda de 1983

ChaMPIonS 2014

eSCoLa MUnICIPaL
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exhIbICIÓ de FIGUreS

50 anIverSarI deL TroFeU de LLarGUeS I raTLLeS

MeMbreS deL CLUb



24

Festes 2015 Alfara del Patriarca

Aquesta cursa va començar fa un parell d’anys, quan a les diferents
competicions que hi ha a les nostres rodalies començàvem a
coincidir corredors d’aquest poble.

Un bon dia, a dos companys de quilòmetres, se’ls va ocórrer la idea
de començar a ajuntar eixa gent que sempre et trobes corrent pel ba-
rranc o per Masies quan es fa de nit... i començàrem a crear una xarxa
de contactes del poble que de manera sorprenent es multiplicà. 

A un poble de les dimensions d’Alfara, podries pensar que coneixes
a tots els corredors que hi poden haver però res més lluny de la reali-
tat. Es va interessar gent que comparteix aquesta afició però que, o bé
no es coneixíem o bé no coincidíem, ja que cadascú té uns horaris i en-
trena quan pot. 

Durant aquest primers quilòmetres, hem intentat créixer, conèixer-
nos i unir-nos a poc a poc, a un ritme “rodador” que es sol dir. Com no
pot ser d’altra manera, com en tots els grups, existeix una diversitat que
pensem que hem d’aprofitat per a alimentar-nos d’una manera enri-
quidora. El que va molt de pressa, de vegades busca a qui va més a poc
a poc, per tal d’obligar-se a no entrenar massa; el que vol millorar in-
tenta motivar-se amb aquells que van més ràpid; però, al final, el més
important, és que quan toca ajuntar-se i gaudir de la bona companyia
tots estan disposats a matinejar. 

Després d’haver recorregut uns quants quilòmetres més, vàrem
pensar que estàvem preparats per anar un pas  més enllà i democràti-
cament vam triar que la millor manera de fer oficial la nostra relació
era crear una Associació i així ho vam fer, sent actualment un total de
31 socis. 

Cal destacar, que el principal objectiu de la nostra Associació és fo-
mentar l’esport al poble. És ara quan pensem que estem a l’equador d’a-
questa primera cursa que hem decidit fer tots junts i per això, els se-
güents quilòmetres que volem recórrer volem que siguen amb el major
nombre de gent possible. 

D’una banda estem col·laborant amb el foment de l’Atletisme entre
els xiquets i xiquetes del poble, participant en les Mini-Olimpiades  que
es van realitzar a la I Setmana Esportiva Infantil organitzada en Juliol
per les Escoles Esportives Municipals i pel Tècnic d’Esports. D’altra
banda, estem disposats a col·laborar amb la creació de l’Escola Muni-

CLUb d’aTLeTISMe
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cipal d’Atletisme per al proper curs i per això estaran les inscripcions
obertes fins a la tercera setmana de setembre, al igual que les Escoles
de Pilota, Patinatge, Educació Física de Base, Inicia Esport i Ball Mo-
dern.

Ens sentim també preparats i amb moltes ganes de col·laborar amb
l’Ajuntament en l’oferiment que ens han brindat per tal de fer realitat
una VOLTA A PEU al nostre municipi. Un dia de festa per a tots i to-
tes mitjançant una de les habilitats físiques més bàsiques com és el có-
rrer. Un dia, on xiquets i xiquetes de totes les edats, joves i majors, pu-
guem gaudir del nostre entorn de la manera més saludable possible.
Vos esperem a tots en Octubre!!!!

Finalment, agraïm la col·laboració de totes aquelles persones que es-
tan fent possible que aquesta cursa la puguem fer tots junts i l’acabem
de la millor manera possible. Volem que cada dia siga més gran la quan-
titat de gent que practica esport a Alfara i estem disposats, amb la nos-
tra experiència acumulada, a ajudar a tots aquells que coincideixen amb
nosaltres en aquest repte.

RAÚL COMPANY I SUAY,
MEMBRE DEL CLUB D’ATLETISME
D’ALFARA DEL PATRIARCA
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TELS DE BOIRA
Somies amb la mar i somies amb el bosc.
La pell a la mar feia olor de salobre, 
de navilis, de dunes de platja...
al bosc de llenya cremada i de ramat.

La teua casa és un vaixell en el grau
que espera els vents del nord
o un perfum amarg a carbó vegetal,
d’arrels que travessen les roques.

Vagareges entre jorns tenyits d’irrealitats.

De quina terra vens que has après
a ser estimat i odiat? Què t’empesta
a defugir de tu mateix? Ets incapaç
de descriure les constel·lacions, l’alegria
del somriure, els recolzes del riu.

Fràgil, al peu de l’olivera, quins són 
els instants de la vida que no has entès? 
I ets tu qui dubtes? Observes la sortida
del sol, que s’alça sobre l’horitzó.

Dins els teus ulls batega un cor: 
desig i pensament; i, ben endins
de la sang, l’obscuritat brunzida
d’un infinit indesxifrable.

MarIa CarMe arnaU,
PoeTeSSa eSPIrITUaL42 PreMI 

badeneS
daLMaU
de PoeSIa
d’aLberIC

LLIUraMenT deL PreMI

L’últim poemari de Maria Carme Arnau i Orts (Alfara del Pa-
triarca, 1958) anomenat “Aquest so entre el no res i l'infinit”, ha
estat guanyador del 42 Premi Badenes Dalmau de Poesia Ciu-

tat d’Alberic. Amb esta obra, la mirada de l’autora fendeix molt més
incisiva encara sobre el fet humà, parteix de que gràcies a les creen-
ces la humanitat ha aconseguit avançar i sobreviure, per elles som el
que som i, alhora, esdevenen una clara condemna: no haver estat ca-
paços de recrear un món alternatiu, qui sap si millor.

La poetessa acumula nombrosos reconeixements en forma de
guardó per poemaris anteriors, com ara “Itinerari de Tendresa”, “Bas-
tir la mar endins” o “Paraules sota la pell de l’univers”.



Els somnis, perquè s’acomplisquen, han de treballar-se.
D’això en sap molt José Sánchez Doménech, conegut al
món de la pilota valenciana com “Pepet d’Alfara”. Partida

darrere partida, pilotada darrere pilotada, el nostre veí ha anat
suant la samarreta per a aconseguir fer-se un lloc a la cima del
nostre esport autòcton.

El passat dissabte 18 de juliol Pepet va deixar ben clar que mai
ha estat de passada. La seua lluita és una constant, com les pilo-
tades que encalava a les galeries del carrer de Faura malgrat la ca-

lor asfixiant i les prop de dues hores i mitja que va durar la
partida. Hi va disputar una gran final, amb la qual  l’equip
de Montserrat, del que forma part des de fa 3 anys, es
proclamava campió del Trofeu de Galotxa del Corte In-

glés en la categoria absoluta. 

Al seu palmarés trobem altres èxits
d’especial rellevància, sent el nostre
pilotari campió de la Copa Generalitat

de Galotxa 2014 o subcampió de la
Copa Promeses d’Escala i Corda
2013. Durant esta temporada ha
jugat partides amb professio-

nals de primer nivell i ha 
estat convocat per la

Selecció Valen-
ciana de Pi-
lota, on es

prepara per al
campionat europeu que es dis-
putarà a finals de setembre a
França junt a figures com
Puchol II, Fageca, Víctor
de Meliana o Genovés II.

Amb només 23 anys el
nostre mitger està afian-
çant la seua consolidació
a la pilota valenciana per
a arribar a ser una gran

figura dins i fora dels
trinquets.
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PePeT d’aLFara,
La PILoTada ConSTanT CaMPIÓ deL

TroFeU de
GaLoTxa
deL CorTe
InGLÉS

CeLebraCIÓ deL TrIoMF

PePeT aMb La CoPa

PePeT aMb L’aFICIÓ
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El Carraixet a l’altura d’Alfara és un espai compartit amb Montcada
i Foios.  Una zona d’al•luvió i meandres que a cada barrancà ha dei-
xat molta terra, matèria primera de l’eix industrial rajoler Alfara-

Foios. Barranc amunt, i  l'altra banda, hi ha el Pla de Foios, l'última
lloma abans d'arribar a la mar.  El Piló de la Campana marca la fita  de tres
pobles.  I diuen que en temps de moros (és a dir quan no saps quan) van
amagar una maedéu dins d’una campana. Els llauradors que la van tro-
bar la volgueren dur al seu poble, però la gent dels altres dos pobles van
protestar. Llavors, van fer un sorteig per decidir on acabaria la imatge. Per
tercera vegada va eixir Foios, i aquests es van quedar amb  la Mare de Déu
del Patrocini. Coses de la sort i devocions, ja se sap. Els de Montcada van
endur-se la campana, que els feia goig, però amb el temps s’hi va perdre
o la deurien fondre en alguna guerra. Els d’Alfara, sense maedéu ni cam-
pana, tenien almenys una història que contar.

El barranc del Carraixet és l’accident geogràfic més contundent del po-
ble. A mi no m’acaba de fer això de dir-li barranc, jo m’estime més la de-
nominació antiga ─riu sec─ perquè ens recorda que sempre duu aigua,
encara que només ocasionalment en superfície. La idea de barranc a l'-
horta fa pensar en un lloc on va a parar tot allò que sobra: un femer, vaja.
I, de tant en tant,  una bona barrancà ho netejarà tot, com un acte de pu-
rificació: i torna a començar. Quan el barranc baixava era una notícia
bona, perquè significava que els pous de reg sobreexplotats s'havien re-
cuperat. Per als xiquets era una festa i un espai d'aventura. Tot el món s’a-
costava al barranc a vore l’espectacle, i els més majors i els vells aprofi-
taven per contar anècdotes de fa anys, quan les coses sembla que eren més
de veritat; també les desgràcies que provocava un barranc desbocat. És
cert que el poble d’Alfara està més alt i difícilment es podia inundar, no
així els pobles dels voltants. Això sí, totes les hortes acabaven fetes un fan-
guer, i el camp de futbol de El Paretó es quedava sense porteries.

La manera actual de viure, o és que el poble ha crescut d’esquena al ba-
rranc, fa no pensem  que és l’espai natural que tenim més a tocar i que
l’hem de recuperar abans que el progrés en faça una barbaritat. L’encai-
xament del barranc que el fa inaccessible arriba fins la carretera de Vi-
nalesa, i volien allargar-lo a Bétera  per fer-ne una via d’eixida de la base
militar. Un lloc que a molts sembla estrany, un espai que històricament
havia estat font de riquesa i natura del poble: del barranc s’extreia la te-
rra que donava vida als rajolars. Quina llàstima que de la vella arquitec-

deL PILÓ de La CaMPana
aL MoLí d’aLFara: eL

barranC a ToCar de  CaSa
TexT de PaU
MarQUÉS,
dedICaT a
Irene

MarQUÉS, 
FILLa de
MarIa

d’enGUanY
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tura  industrial del poble quede poca cosa, només quatre fumerals i un lli-
bre de fotografies! No oblidem que enguany, 2015, és l’any europeu del pa-
trimoni industrial i tècnic. Queda també molta literatura oral de les per-
sones que van treballar als rajolars, afanyem-nos a replegar històries i
costums. 

Un altre element vora barranc és el molí, que prenia la força de la Sè-
quia Gran, que en travessar el barranc s’amaga en un cano, conducció sub-
terrània per salvar el barranc. Al llom d’aquest encara queden els pilons
sobre els quals el camí d’Alfara arribava a Vinalesa. I el paretó (s. XVII),
un mur de contenció de les baixades del barranc, no fet tant per evitar in-
undacions, Alfara està més alta, sinó per protegir el molí de més avall. Ara
ja no baixa tants anys el barranc, però això no vol dir que no siga de té-
mer, l’aigua sempre acaba buscant el seu camí, i ja se sap que menja més
que una revolta de riu. És salvatge quan no té el fre natural de la vegeta-
ció de ribera o, com han fet de la carretera de Vinalesa fins avall, on l’han
encaixat perquè l’aigua baixe més forta. De moment, el tram d’Alfara és
manté. Només caldria netejar-lo de la runa dels vells rajolars i altres ac-
tivitats de construcció, evitar el creixement excessiu dels canyars i poca
cosa més. Tot i que a Alfara, enfront mateix del Paretó ─sobrepassat ara
pel terraplé d’una futura zona residencial─, s’amaga una carbonera rere
un mur de xiprers que estreta el barranc al seu pas poc abans de la ca-
rretera.  



Poca gent recorda el
barranc d’abans dels
anys 50, quan era un es-
pai de vida, on s’anava a
caçar, pescar, banyar-
se, hi havia hortes fami-
liars... Era un riu de
vida.  Recorde l’anèc-
dota d’un any que un
porc senglar que anava
barranc avall buscant
menjar, es clavà dins la
Fosforera. Els gossos els
van acaçar i amb l’ajuda
d’alguns treballadors
del torn de nit, entre
ells mon pare, es feren
amb ell. I al cap d’uns
dies se’l foteren en un
bon dinar. 

Malgrat tota la merda que hi aboquen, el barranc segueix sent un es-
pectacular, l’únic espai natural entre la serra i la mar. A tocar del po-
ble pots sentir el silenci de la natura o caminar sense veure construc-
cions. És un espai per redescobrir, només cal fer-li una miqueta de cas.
Encara hi ha gent a qui li agrada anar a passejar o banyar-se a les bas-
ses de la Bocamina al Pont Sec, o fer-s’hi una paella. Afortunadament
ja són inexistents, o quasi, els qui hi anaven a netejar-se el cotxe o can-
viar-li l’oli. Ja no s’aboquen al barranc les runes de les reformes que en
quatres caps de setmana un conegut feia a casa, -encara hi ha qui ho
fa-: tenim Ecoparcs i alguna consciència ambiental. 

Des de fa dotze anys, cada primer diumenge de febrer,  en una ro-
meria ancestral, hi ha una baixada del barranc des de Bétera. Gent que
se l’estima, i encara fa més: jornades de neteja, o un sopar amb la lluna
plena de primavera. Desconeixem el valor paisatgístic i natural  d’al-
gunes zones del barranc: no és el moment ni l’espai, però convé saber
que El Pont Sec està inclòs dins de les zones humides del projecte Emys,
sobre el cens i recuperació de la tortuga d’aigua ibèrica.  Una altra més
de les moltes iniciatives i propostes per descobrir i gaudir d’un  espai
natural que hem de recuperar, i de manteniment més barat que qual-
sevol jardí de disseny postmodern.  Només cal estar-hi atents.

Festes 2015Alfara del Patriarca
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vICenT andrÉS eSTeLLÉS
PoeMa 
L’oFICI

Poeta i periodista. Va nàixer l’any 1924 a Burjassot. De família hu-
mil, fou aprenent de forner i d'orfebre, i mecanògraf. Estudià,
becat, a l'Escola Oficial de Periodisme. Des de 1949 treballà al

diari “Las Provincias” de València, i en fou redactor en cap.
Està considerat l'element més representatiu en la renovació de l'ac-

tual poesia valenciana. Va morir l’any 1993 a València.

VENIES d’una llarga família de forners
i a tu t’agradaria ser forner, com els teus,
i entrar feixos de llenya, de pinassa, en el forn,
i fer el rent, en caure el dia, com el feien,
i a mitjanit anar al forn per a pastar,
creuar amb una ràpida ganivetada la pasta,
i escombrar lentament, prendre-li foc al forn,
ficar el cap al forn, aquell infern de flames
que olia intensament als matins del Garbí,
pujar a l’alcavor, aquell calor humit.
I deixar caure el pa, aquell pa cruixidor,
i alegre, a les paneres, i tripular el forn,
fer-li créixer el foc, o fer-li-lo minvar.
Tu series forner, com ho foren els teus.
i al costat del teu pare aprengueres l’ofici,
nit a nit, dia a dia, i ara en tens l’enyorança.
Una amarga enyorança per a tota la vida
et creua el pit de banda a banda amb aquell ràpid
senyal de ganiveta que no pots oblidar.
Allò que més t’agrada, d’on et vénen els versos,
els arraps en la carn, aquells dies salvatges
quan entraves els feixos de pinassa en el forn.


