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La Diputació de València ha comuni-
cat a l’Ajuntament d’Alfara la intenció
de l’administració provincial de cons-
truir una rotonda en l’accés a Benifa-
raig des del nostre poble. La nova in-
fraestructura estarà situada en
l’encreuament del camí de Montcada
i de l’accés al col·legi de Benifaraig,

sobre terrenys del nostre terme. La
iniciativa respon a la necessitat de
ralentitzar la velocitat del trànsit ro-
dat al seu pas per la pedania, per la
perillositat que comporta per al ve-
ïnat, donat que el col·legi i un bon
grapat d’alqueries s’ubiquen a l’altra
banda de la carretera.   

El projecte es completarà en el fu-
tur amb una actuació molt interes-
sant: la creació d’un carril bici que
unirà Alfara amb la pedania de Va-
lència. Posteriorment el traçat també
s’entroncarà amb els nuclis de Bor-
botó i Carpesa.
El projecte que la Diputació ha

compartit amb el nostre Consistori re-
flectix la necessitat d’expropiar un
parell de parcel·les de propietat pri-
vada, així com un xicotet tros de l’hort
de la Casa de la Serena.

L’avinguda 1 de Maig d’Alfara su-
porta cada dia el pas de milers de ve-
hicles, molts dels quals tenen com a
destinació la Universitat Cardenal
Herrera Ceu. L’Ajuntament de la lo-
calitat està estudiant alternatives per
tal d’alleugerar el trànsit rodat per
esta arteria del municipi, motiu pel
qual l’alcalde, Llorenç Rodado, s’ha
reunit recentment amb el diputat de
Carreteres, Pablo Seguí. 
El nostre representant ha sol·licitat

a l’administració provincial la cons-
trucció d’una rotonda en la carretera
CV-304, en el punt en el qual s’en-
tronca amb el camí fondo cap a Vi-
nalesa que discorre per darrere de
l’escola pública i el poliesportiu. El
nostre poble assumiria la perllonga-
ció del carrer Carraixet, que ara per
ara és un carrer sense connexió en la
zona urbanitzada del Grauero, fins  a
enllaçar-lo amb la nova rotonda.
D’esta manera, es posaria a disposi-
ció de les persones que assistixen a
la universitat un accés directe al cen-
tre sense semàfors, que també servi-
ria per als vehicles de gran pesatge.
Això no obstant, la solució plante-

jada depén de la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer, qui ha de do-
nar el vistiplau atesa la proximitat
del Carraixet. Ara per ara, la zona on
l’Ajuntament ha proposat construir la
rotonda està en fase d’estudi per part
del PATRICOVA (Pla d’Acció Territo-
rial en Preveció de Risc d’Inundació),
però es podrien aplicar mesures cor-

rectives com l’alçada de la rasant en
el tram del barranc per on creua la
carretera.
Així i tot, si la proposta finalment

no prospera, s’ha posat damunt la
taula una segona opció, que també
passaria per connectar el carrer Car-
raixet amb la CV-304.  Com que no
existiria cap rotonda per a regular la
direccionalitat del trànsit, s’establi-
rien normes específiques, consistents

en l’obligatorietat de circular cap a la
rotonda d’Alfara per a eixir del carrer
Carraixet, i d’anar des de la rotonda
de Vinalesa en cas de voler accedir.
A més de descongestionar l’avin-

guda 1 de Maig, amb la concreció
d’una de les dues propostes es podrà
eliminar el primer tram del camí
fondo cap a Vinalesa, amb l’objectiu
d’eixamplar les parcel·les municipals
ubicades al costat del col·legi.
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S’estudien alternatives per a desviar

Diputació construirà una rotonda
en l’accés a Benifaraig des d’Alfara 

URBANISME

el trànsit cap a la universitat



Arriben al poble 231.363 euros amb el programa SOM
La Diputació de València ha presen-
tat una nova edició del Pla d’Obres i
Serveis (SOM), que en esta ocasió
abasta dues anualitats perquè els
consistoris puguen dissenyar les ac-
tuacions fins a final de legislatura,
que acaba en juny del 2019, i esco-
metre obres de major cost.
Alfara del Patriarca rebrà del pro-

grama un total de 231.363 euros, se-
gons criteris objectius com el nombre
d'habitants, la superfície del terme o
la taxa d'atur, i que s'articulen sobre
els principis de repartiment just, uni-
versalitat i autonomia municipal, ja
que són els mateixos ajuntaments els
que decidixen en quins projectes in-
vertir la dotació econòmica.
La quantitat més elevada, de prop

de 90.000 euros, es destinarà a la fi-
nalització del Trinquet Municipal,
amb la construcció d’una coberta que
permeta la pràctica de l’esport au-

tòcton en condicions meteorològiques
adverses. D’altra banda, s’invertiran
60.000 euros en l’asfaltat del carrer
Sant Bertomeu, una xifra semblant
per a l’ampliació del gimnàs munici-
pal i altres 40.000 euros per a com-
pletar la VI fase de la rehabilitació
del Castell. Per a este projecte con-
cret, l’Ajuntament d’Alfara comptarà
amb altres 30.000 euros procedents
de la subvenció de Béns Immobles,
amb els quals s’actuarà sobre el pati
que connecta la infraestructura amb
els Jardins i es potenciarà la instal·la-
ció d’un ascensor.

Altres inversions
Hi ha previstes altres inversions du-
rant el 2018, procedents de fons pro-
pis, per tal de millorar els equipa-
ments de la població. Una d’elles és
la instal·lació d’una estructura de
ferro en la zona dels Rajolars on po-

der col·locar un sistema d’ombratge
durant la realització de les festes.
D’altra banda, es preveu instal·lar

aire condicionat en el gimnàs muni-
cipal i destinar 14.000 euros perquè
la ciutadania trie algunes inversions
mitjançant un procés de participació.
Altres projectes contemplats són la
construcció d’un parc caní i d’una
zona d’esbarjo amb paellers.

Es projecta
una zona
d’esbarjo
amb paellers
L’Ajuntament d’Alfara vol dotar la lo-
calitat amb nous espais públics on el
veïnat puga compartir el seu temps
d’oci amb familiars i amics. Amb esta
finalitat, el municipi ha projectat la
construcció d’una zona d’esbarjo,
que s’ubicarà en el solar municipal
situat al costat del Calvari, en el sec-
tor urbanitzat del Grauero.
Les instal·lacions comptaran amb

10 paellers, dos zones on poder llavar
les cassoles, banys públics i taules
de tipus pícnic on poder dinar i fer la
sobretaula. A més, es reservarà un
racó específic per a l’elaboració de
calderes, de manera que els diferents
col·lectius del poble que organitzen
periòdicament este tipus de menjar
popular tinguen un lloc adient i defi-
nitiu on poder cuinar i oferir les ra-
cions al veïnat.

El municipi destinarà 40.000 eu-
ros, procedents de fons propis, per a
fer realitat el nou espai. La dotació
s’anirà completant amb inversions
posteriors, amb la instal·lació de zo-
nes de joc infantil i sistemes d’om-
bratge, així com altres millores que

s’aniran implantant segons les ne-
cessitats que es detecten quan l’espai
comence a ser utilitzat. Depenent de
la demanda d’ús, l’Ajuntament valo-
rarà la idoneïtat d’establir un sistema
de reserva prèvia, per a evitar mas-
sificacions i malentesos alhora.

Solar municipal ubicat al costat del Calvari on està prevista la construcció d’un espai amb paellers.
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INFRAESTRUCTURES

Avança la construcció del Trinquet Municipal.



4 LA FINESTRA

MUNICIPAL

L’Ajuntament remodela la plaça del Centre Cívic

El consistori, a través de l’empresa
concessionària del servei de clave-
gueram públic, ha iniciat treballs de
millora en alguns punts del poble. En
este moment s’estan portant a terme
actuacions en la zona dels Grups de
la Pau amb l’objectiu de connectar
la canonada amb el col·lector del
carrer Mestre Palau. El motiu d’esta
actuació és que, actualment, el canal
al qual està annexat, el del carrer Vi-
cente Lasala, presenta alguns pro-
blemes que fan que no puga trans-
portar les aigües d’este tram del
carrer Cavallers. Al sector danyat ja
s’han reparat uns embornals que
s’havien enfonsat a causa del trans-
port de fluids bruts.
Fa poc més de dos anys, Aigües

de València ja va acometre algunes
millores de la xarxa de sanejament al
tram del carrer Dom Emilio Ramón
Llin comprés entre el carrer Cavallers
i el Calvari. Els treballs varen con-
sistir en la instal·lació de noves ca-
nonades subterrànies i la construcció
d’escomeses i embornals amb l’ob-
jectiu  d’afavorir la correcta evacua-
ció del clavegueram.

Totes estes actuacions de moder-
nització en la xarxa de sanejament
estan dirigides a millorar el transport
de les aigües subterrànies en el nos-
tre poble, una qüestió fonamental per
poder reduir el risc d’inundació al
qual estan sotmesos alguns carrers
del municipi quan es produïxen plu-
ges de certa intensitat.

S’encomana
la redacció
d’una auditoria
energètica
L’Ajuntament d’Alfara ha con-
tractat una empresa especialit-
zada perquè realitze una audi-
toria que determine l’estat de la
xarxa d’enllumenat públic.
L’objectiu d’esta iniciativa és

tindre la possibilitat de poder
acollir-se a algunes de les sub-
vencions de la IVACE  destina-
des a la modernització de les
instal·lacions elèctriques, ja que
la institució exigix com a requi-
sit la presentació d’un estudi
previ sobre la situació en la qual
es troba la xarxa.
L’anàlisi es realitzarà per

sectors i entre altres coses es
comprovarà l’estat de les llumi-
nàries així com el consum elèc-
tric que generen. Açò ajudarà a
determinar de quina manera es
pot millorar la instal·lació lumí-
nica del municipi per a aconse-
guir, entre altres coses, reduir el
cost de la factura.

La brigada municipal, encarregada
de realitzar tasques de millora en di-
ferents espais de la localitat, està ac-
tualment treballant en les obres de
modernització de la plaça situada
davant del Centre Cívic, emplaçat al
carrer Mestre Palau.
Esta actuació ha suposat la reti-

rada dels arbres de l’espai perquè,
amb el pas dels anys, les arrels s’ha-
vien estés pel subsòl i alçat el pavi-
ment, fet que suposava un perill per
als vianants. A més, l’agreujament
d’este problema hauria pogut oca-
sionar danys importants en les es-
tructures dels edificis construïts al vol-
tant de la plaça. Amb la retirada de
la vegetació, la superfície de la plaça
i de la vorera  del perímetre aug-
mentarà considerablement. Un operari anivella la superfície de la plaça, sobre la qual es col·locaran noves rajoles.

Treballs de millora de la
xarxa de sanejament

Obres en les canalitzacions dels Grups de la Pau.



Es negocia amb els sindicats la
nova relació de llocs de treball

Noves incorporacions en
l’àrea de Serveis Socials
L’àrea de Serveis Socials d’Alfara
compta amb una nova treballadora,
la segona en el municipi. La seua
contractació ha sigut possible donat
que el departament s’ha mancomu-
nat recentment amb els de Vinalesa
i Bonrepòs i Mirambell. Gràcies a
esta decisió, les subvencions que ar-
riben d’altres administracions per a
l’àrea de Serveis Socials han pogut
augmentar en més de 70.000 euros,
fet que es traduïx en una major ca-
pacitat per a incorporar nous profes-
sionals i proporcionar, d’esta ma-
nera, millors prestacions i a ajudes,
especialment a aquells veïns i veïnes

que necessiten una major col·labo-
ració de l’Ajuntament per a viure.
Queda pendent la contractació

d’una tècnica administrativa i d’una
advocada que treballaran itinerant-
ment pels tres municipis mancomu-
nats. D’una banda, es contribuirà a
agilitzar els diferents tràmits buro-
cràtics al nostre poble i, d’altra, es
podrà posar a disposició de la ciuta-
dania un servei jurídic.
Estes iniciatives responen a l’inte-

rés per optimitzar els recursos eco-
nòmics i d’oferir nous serveis i pres-
tacions amb la cooperació de la
Mancomunitat del Carraixet.

5LA FINESTRA

DESENVOLUPAMENT

Pilar Andrés és la nova treballadora social de l’Ajuntament d’Alfara, que presta els seus serveis junt amb Mariló Ambou.

Convocatòria de
treball per
a la joventut
Alfara ha sol·licitat la seua ad-
hesió als programes de promo-
ció de l’ocupació juvenil del Ser-
vef EMPUJU i EMCUJU. Les dos
modalitats de la prestació es-
tan dirigides a persones menors
de 30 anys que estiguen atura-
des i subscrites al Programa de
Garantia Juvenil. Mentre que les
persones destinatàries de l’EM-
PUJU han de tindre algun tipus
de qualificació, l’EMCUJU està
oberta a qualsevol persona que
complisca els requisits, inde-
pendentment de la seua forma-
ció acadèmica.
L’Ajuntament té previst sol·li-

citar perfils professionals rela-
cionats amb les àrees d’esports,
cultura, informàtica, adminis-
tració i manteniment. A hores
d’ara, l’informàtic que va ser
contractat en la passada con-
vocatòria d’estes ajudes conti-
nua prestant els seus serveis
fins a juliol i, recentment, ha fi-
nalitzat el seu treball la persona
seleccionada per a desenvolu-
par tasques d’administració.

Conserge per al poliesportiu
Gràcies al Pla d’Ocupació de la
Diputació, el poliesportiu comp-
tarà entre maig i octubre amb el
treball d’un conserge, la selec-
ció del qual està limitada a per-
sones majors de 55 anys que si-
guen aturades de llarga
durada. D’altra banda, l’Ajun-
tament està treballant en l’ac-
tualització de la borsa d’ocupa-
ció de jardineria. Actualment,
s’estan realitzant les entrevistes
i en pocs dies es publicarà el
resultat de les baremacions per
a seleccionar les persones can-
didates, a les quals se’ls ha
exigit formació específica i tin-
dre el carnet de conduir. El con-
tracte començarà en abril i tin-
drà una durada de dos anys.

Una empresa especialitzada està tre-
ballant en la realització d’una relació
de llocs de treball (RPT), un docu-
ment que servirà per a valorar i ca-
talogar les tasques que realitza cada
empleat de l’Ajuntament. En la seua
elaboració s’està realitzant un esforç
per tal que el contingut de l’informe
estiga consensuat amb els sindicats.
Un dels objectius de la RPT serà

regular la política retributiva a tra-
vés de l’adequació dels salaris a les
tasques que realment realitza cada
empleat i empleada. També es pre-

tén crear un document dinàmic que
es puga adaptar a possibles canvis
en les necessitats de cada moment,
incloent-hi l’àmbit legislatiu.
La relació de llocs de treball, a

banda d’especificar salaris, haurà
d’establir les responsabilitats con-
cretes de cada funcionari. Amb això
s’aconseguirà que el personal del
consistori tinga clares quines són les
seues funcions i, per tant, allò que se
li pot exigir, marcant alhora unes di-
rectrius que eviten el conflicte de
competències.
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Com cada any, al voltant del 8 de
març l’Ajuntament d’Alfara organitza
diferents activitats per a commemo-
rar la Setmana de la Dona. Es va ini-
ciar el 5 de març amb un espectacle
teatral, a càrrec d’Amparo Oltra, que
va representar l’obra ”De categoria
Internacional”. L’endemà es va inau-
gurar l’exposició “Dona en el temps”,
es va repartir xocolate i tingueren lloc
jocs de taula en el Centre Cívic. El 7
de març es va desenvolupar una
masterclass de zumba en el Teatret i,
per últim, el dia 8 l’associació Ames
de Casa Tyrius va preparar el tradi-
cional berenar de les dones.
A més, durant tot el mes s’ha des-

envolupat el II concurs de Selfie, amb
el lema de la corresponsabilitat. La

persona guanyadora es donarà a co-
néixer durant els pròxims dies, i tin-
drà com a premi un val de 100 euros
que haurà de gastar en els comerços
de la nostra localitat.

Trobada d’Igualtat
La Mancomunitat del Carraixet va
celebrar, al voltant del 8 de març, la
II Trobada Global d’Igualtat en el
municipi veí de Foios. Amb el títol
"Fent camí amb les associacions dels
nostres municipis", tingueren lloc tres
interessants taules redones al voltant
dels diferents aspectes en els quals
la societat ha de treballar per tal d'a-
favorir la visibilitat de les dones. Hi
participaren la regidora de Benestar
i el tècnic d’esports d’Alfara.

Es commemora la Setmana de la Dona
al voltant del 8 de març

Berenar per a dones en el Centre Cívic organitzat per les Ames de Casa.

II Trobada d’Igualtat de la Mancomunitat del Carraixet celebrada el 12 de març en Foios.

Nou protocol
d’actuació contra
la violència de
gènere
La Junta Local de Seguretat,
conformada per representants
polítics i els Cossos i Forces de
Seguretat, ha aprovat el proto-
col d’actuació davant casos de
violència de gènere, per tal de
sumar esforços contra esta xa-
cra social.
La reunió, celebrada el pas-

sat 13 de març en el saló de ple-
naris de l’Ajuntament, també va
servir per a coordinar les ac-
cions de prevenció en seguretat
per a la Trobada d’Escoles en
Valencià, que acollirà el nostre
poble el pròxim 22 d’abril i per a
la qual s’espera la visita de més
de 10.000 persones.

Celebració de la Junta Local de Seguretat.
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PARTICIPACIÓ 

La falla La Unió
conclou la festa
amb la cremà

La Fira de les
Associacions
tindrà lloc el
29 d’abril
L’àrea de Participació ha esta-
blert, després de consultar els
diferents col·lectius de la locali-
tat, recuperar la Fira de les As-
sociacions com una activitat
compartida on les agrupacions
puguen mostrar que fan al llarg
de tot l’any. La cita tindrà lloc el
29 d’abril, a la vesprada, en el
poliesportiu municipal, mentre
es desenvolupa una Crazy Race
organitzada pel Club d’Aletisme
d’Alfara en el camp de futbol.
Durant el cap de setmana hi

haurà algunes activitats com-
plementàries, com la represen-
tació que realitzarà el divendres
28 la companyia Lo Nostre Tea-
tre, amb la qual s’encetarà la
temporada d’espectacles que
impulsa la regidoria de Cultura.
A més, el diumenge 30 d’abril
tindrà lloc el concert de la
Banda Juvenil en commemora-
ció del 25 d’abril. 

Música, pólvora, cercaviles i vestits
tradicionals. Cap d’estos ingredients
ha faltat en la celebració de les festes
de Sant Josep que, un any més, la
Falla La Unió d’Alfara del Patriarca
ha celebrat en un immillorable am-
bient de germanor.
Representants de la Corporació

Municipal lliuraren el 16 de març el
banderí commemoratiu que atorga
la Generalitat a les localitats per tal
de reconéixer la tasca que les comis-
sions realitzen en l’entramat social
valencià. Amb la crema dels monu-
ments infantil i gran la Falla La Unió
posà punt final a les Falles 2018. Membres de la Corporació amb les falleres majors i presidents de la falla La Unió d’Alfara del Patriarca.

Conscienciació per a
conviure amb els animals
L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca
està desenvolupant una campanya
de conscienciació ciutadana al vol-
tant de la convivència amb els ani-
mals de companyia amb la realitza-
ció de diferents accions. Per un
costat, s’han programat xerrades als
centres escolars, els dies 10 i 24 d’a-
bril, per a fomentar la responsabilitat
social a través del respecte cap a les
mascotes i els espais públics, poten-
ciant valors i habilitats socials com
l’empatia i el control de l’agressivitat. 
D’altra banda, ja està en marxa la

construcció d’un parc caní, en els ter-
renys municipals de la zona del Gra-
uero, al costat de l’escola pública. En
este emplaçament s’està habilitant
una zona tancada, que es dotarà de
mobiliari urbà adient, perquè les per-
sones propietàries de gossos puguen
deixar solts als animals amb la fina-
litat de satisfer les seues necessitats
d’exercici físic en un espai on no cau-
sen molèsties a la resta del veïnat.
Els treballs d’adequació finalitza-

ran en poques setmanes, el que per-
metrà la realització en l’espai d’un

curs d’educació canina gratuït per a
totes les persones interessades. La
formació tindrà una part teòrica, els
dies 28, 29 i 30 de maig, amb l’objec-
tiu de conéixer les necessitats, cures
i llenguatge de les mascotes, així
com aspectes relacionats amb la le-
gislació i la higiene que cal mantin-
dre per a preservar els espais pú-
blics. Finalment, el dissabte 2 de juny
tindrà lloc una jornada pràctica, en la
qual es fomentarà el control i l’obe-
diència dels animals mitjançant l’e-
ducació i la realització d’habilitats
canines, sempre promovent conduc-
tes adequades cap als animals.

Ja està instal·lada la tanca que delimita el parc caní.



Els municipis de la Mancomunitat del
Carraixet, formada per Alfara, Vina-
lesa, Foios i Bonrepòs i Mirambell,
començaren la seua participació en
el projecte Jove Oportunitat (JOOP) el
passat 20 de febrer a l’Espai Jove de
Vinalesa. Es tracta d’una iniciativa
amb seu enguany en l’espai Jove del
nostre poble finançada pel Fons So-
cial Europeu i dirigida a persones
d’entre 16 i 21 anys que no treballen
i que no tenen ni el títol de batxillerat
ni cap de Formació Professional de
grau mitjà. 
Gràcies a esta acció, una quin-

zena de joves dels pobles de la Man-
comunitat rebran assessorament i
orientació, tant en grup com indivi-
dualment, per tal d’ajudar-los a deci-
dir-se per una branca professional,
reprendre els estudis i millorar, així,
les seues perspectives laborals. El
programa és gratuït, té una durada
de 4 mesos i tots els tallers i activitats
estan coordinats per l’Institut Valen-

cià de la Joventut, mitjançant tècnics
orientadors especialitzats en el tracte
amb persones adolescents. 
A més de l’assessorament, en-

guany està prevista la realització de

visites a diverses empreses de dis-
tints sectors per tal que els joves ad-
quirisquen una perspectiva més am-
pla dels treballs i possibilitats
laborals disponibles.

Des de 1948, cada 7 d’abril se cele-
bra el Dia Mundial de la Salut per a
commemorar la fundació de l’Or-
ganització Mundial de la Salut
(OMS). Tots els anys s’elegix per a
esta jornada un tema de salut es-
pecífic: depressió, diabetis, envelli-
ment... Tots ells molt importants per
a nosaltres, ja que estan presents
en moltes famílies i, possiblement,
en la nostra.
Convé recordar que la salut no

és només absència de malaltia,
sinó que, tal com defén l’OMS, és
un estat de complet benestar físic,
mental i social.
És segur que sabem quins són

els hàbits perjudicials: tindre una
vida sedentària, seguir una mala

alimentació, mantindre postures
corporals incorrectes, consumir
substàncies tòxiques... Per això, no
anem a parlar d’eixos aspectes, ni
tampoc  d’eixes malalties més co-
munes. El que volem és centrar-nos
en un dels aspectes que més influ-
ïxen de manera positiva en la nos-
tra salut integral. Ens referim a l’e-
quilibri emocional com a eix d’un
estil de vida saludable, situat a la
base de la coneguda piràmide de
salut i benestar.
Un dels ingredients per a acon-

seguir este equilibri emocional és
l’autoestima, pilar indiscutible so-
bre el qual s’assenten el nostre
benestar social, mental i, inclús, fí-
sic. Per això, la UPCCA, amb l’ob-

jectiu d’enfortir els coneixements i
actituds dels nostres menors, im-
partix als centres escolars tallers en
els quals es fomenta l’autoestima
com a guia per a una vida saluda-
ble. Som conscients que esta és una
carrera de fons que s’ha d’iniciar a
edats primerenques, però entre tots
i totes, docents, personal sanitari,
polítics, pares, mares, mitjans de
comunicació, etc. aconseguirem
que els nostres fills i filles es con-
vertisquen en adults i adultes que
estiguen sans i siguen feliços.
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JOVENTUT

Dia Mundial de la Salut

Orientació perquè el jovent
millore la perspectiva laboral

Els joves participants en el projecte Jove Oportunitat reben assessorament per tal de millorar les perspectives laborals.
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ESPORTS

El Club de Futbol Base rep un curs de formació per
a utilitzar el desfibril·lador del poliesportiu

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca
ha arribat a un acord amb l’empresa
Pilota 3.0 a través del qual es pretén
promocionar la pràctica d’este esport
a la nostra localitat. Gràcies al con-
veni, els jugadors professionals
d’este grup començaran a entrenar al
nostre poble a partir d’abril, tant al
gimnàs del poliesportiu com al trin-
quet situat al costat del camp de fut-
bol, la construcció del qual finalit-
zarà pròximament.
Com a contraprestació, Pilota 3.0

oferirà alguns serveis a l’Ajuntament,
com la promoció de la Pilota Valen-
ciana a les escoles de la població, la
formació dels tècnics de l’escola mu-
nicipal o la planificació dels entre-
naments esportius del Club de Pilota
d’Alfara. Així mateix, contribuiran a
la creació d’una escola de tecnifica-
ció de la modalitat d’Escala i Corda,
i prestaran el seu assessorament per
a l’explotació del nou trinquet muni-
cipal. Finalment, exportaran el nom
del nostre poble a tots els llocs on Pi-
lota 3.0 i els pilotaris membres esti-
guen presents.

Alguns d’estos professionals de
l’esport autòcton participaran en el
Campus de Pilota que organitzen
l’Ajuntament i el Club entre els dies 3
i 6 d’abril al poliesportiu. Els veïns i
veïnes del poble, per un preu de 20
euros, podran veure una partida en-
tre professionals i gaudir de la pilota
durant les vacances de Pasqua amb
activitats adaptades a cada edat i
nivell dels jugadors.

Exhibició de
les escoles
esportives
Els xiquets i xiquetes de les es-
coles esportives d’educació 
física de base, presport, pati-
natge, ball i taekwondo realit-
zaren una exhibició el passat
divendres 23  de febrer en el
Teatret d’Alfara. 
D’altra banda, el dia 24 març

se celebrà la presentació dels
equips de l’escola de pilota va-
lenciana, i durant tot el cap de
setmana es desenvoluparan al
poliesportiu municipal competi-
cions federades de patinatge,
en les modalitats de freestyle i
artístic.

Els membres del Club de Futbol Base
del nostre municipi varen rebre un
curs per a aprendre a utilitzar el des-
fibril·lador ubicat al poliesportiu.
Amb esta iniciativa, es pretén dotar
als esportistes de la competència ne-
cessària per tal de fer front a casos
de parada cardiorespiratòria.
Esta formació s’emmarca dins del

projecte “Alfara: espai cardioprote-
git”, a través del qual s’adquiriren
l’any passat dos desfibril·ladors  se-
miautomàtics. Un d’ells està ubicat
permanentment al vehicle policial i
l’altre, a les instal·lacions esportives.
A més del curs que va rebre el Club
de Futbol Base, es va programar altre
per als agents de la Policia Local. Reunió informativa del passat 25 de gener al voltant de la conscienciació i prevenció de la mort sobtada.

Acord amb Pilota 3.0
per a promoure la pilota

Actuació de l’escola d’educació física de base.
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El grup Lo Nostre d’Alfara enceta

LECTURES RECOMANADES

CULTURA

la nova temporada de teatre

Quan el van desembarcar a la
platja amb una xalupa, el va sor-
prendre que l'únic habitant de l'illa
no anara a rebre'l.  Però prompte
descobrix que apareixen cada nit
molts visitants amenaçadors. Des
d’este moment, la seua vida -que
haurà de compartir amb el brutal
Batís Caffó i Aneris- es converteix
en una lluita amb ell mateix i amb
els altres, on es barregen els sen-
timents de rebuig i desig, de cru-
eltat i amor, de por i esperança.

Este libro narra la historia de Eu-
géne Chignon, una joven institutriz
francesa que en 1932 viaja a
Nueva York para cuidar de una
niña, Alice, cuya pasión por el
mundo creado por Lewis Carroll
ha provocado que sus padres le
prohíban leer sus libros. La pri-
mera misión de Eugéne será evitar
que Alice se entere de que Alice
Liddell, la auténtica Alicia que ins-
piró a Lewis Carroll, va a visitar la
ciudad para recibir un homenaje.

El Molí d’Aigua
acollirà un
dels concerts
d’Horta Sonora
El Molí d’Aigua del nostre poble es
convertirà el 12 de maig en l’escenari
de presentació de dos de les peces
guanyadores del concurs musical
Horta Sonora. Les obres que s’inter-
pretaran seran “The Soundpainting
Project” d’Óscar Vidal, i “Les Ones
de la Terra”, de Carles Lizondo.
El certamen, creat pel col·lectiu

cultural Nitrato de Chile amb la
col·laboració dels ajuntaments dels
municipis de la Mancomunitat del
Carraixet (Alfara, Vinalesa, Foios i
Bonrepòs i Mirambell), va convidar a
compositors i compositores a presen-
tar obres inspirades en l’horta que
pogueren ser interpretades per al-
guna de les agrupacions musicals de
la regió. A més de l’espectacle pro-
gramat en el nostre poble, les altres
dos peces guanyadores podran es-
coltar-se al Motor del Tercet de Foios
el dia 5 de maig. Des de La Finestra
felicitem als quatre guanyadors.

La regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment presenta per tercer any conse-
cutiu un cicle de teatre.  Si fins ara les
obres es dirigien principalment a un
públic adult, enguany la meitat de la
programació està formada per peces
per a tota la família. Per este motiu,
també els horaris i dies de represen-
tació s’han modificat. Així, es conti-
nuarà realitzant un espectacle al mes
excepte a juliol i agost, període al
qual s’atura el cicle. La diferència és
que no tots se celebraran divendres a
la nit com s’havia fet fins ara sinó
que, amb l’objectiu de facilitar l’as-
sistència dels més menuts, alguns
d’ells tindran lloc altres dies de la
setmana al matí o a la vesprada.

Una vegada més, la companyia
local Lo Nostre serà l’encarregada
d’iniciar les representacions amb l’o-
bra “La bellesa fallera” el dia 27 d’a-
bril a les 22.30 hores al Teatret.
La segona representació anirà a

càrrec d’Eugeni Alemany i Maria
Juan. Els dos populars còmics valen-
cians unixen forces a l’obra “No es-
tem bé”, una comèdia en la qual el
públic té un paper molt actiu. L’es-
pectacle, que se celebrarà el dia 25
de maig a les 22.30 hores, garantix a
totes les persones assistents una vet-
lada divertida. Les persones adultes
també podran disfrutar de les obres
“Totes mortes” de Pànic Escènic Tea-
tre, i “Assumpció”, de Lola Moltó.

Quant a les actuacions familiars,
la primera d’elles tindrà lloc  el 28 de
setembre a les 18 hores a la plaça de
l’Ajuntament, on la companyia Scu-
raplats interpretarà “Corralkaos”.
L’objectiu d’esta iniciativa és dotar

al nostre municipi d’una programació
de teatre estable i de qualitat, perquè
veïns i veïnes puguen disfrutar d’este
art gratuïtament. A més, tal com ex-
plica Josep Rafael Marí i Mollà, regi-
dor de Cultura, “amb la incorporació
del teatre familiar s’ha apostat per
oferir activitats que puguen agradar
tant a les persones adultes com als
seus fills i filles i perquè els infants es
familiaritzen amb el teatre quan en-
cara són molt joves”.



El taller d’arquitectura infantil va co-
mençar el 3 de març amb una classe
demostració gratuïta per a donar a
conéixer esta iniciativa. L’activitat, di-
rigida a xiquets i xiquetes d’entre 6 i
12 anys, es realitza tots els dissabtes
de matí fins al 21 d’abril. Els joves
participants milloren la seua creati-
vitat i visió espacial amb la construc-
ció de maquetes arquitectòniques
elaborades amb diferents materials.
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CULTURA

11 abril
12 abril

13 abril

17,18 i 19 abril

20 abril    

21 abril
22 abril

18:00h
9:30h

matí 
20:00h

   
21:00h
10:00h
19:00h

matí
09:30h
22:00h
18:00h

10:30h
11:00h     
12:30h
13:00h
13:30h
13:45h
14:30h
16:00h

Sambori local
Passejada cultural secundària (organitzada pel CEIP Sant  Joan de Ribera
d'Alfara del Patriarca)
Pregó 
Inauguració exposicions (mestres Freinet, Joan Fuster, Cartells  trobada, 
Concurs Fotos ‘’La natura a l’Horta Nord’’)          
Sopar homenatge a Manuel Molins - Centre Cívic
Trobada musical  - “Teatret” C/ Doctor Navarro
Teatre  a càrrec de Lo Nostre  “Ací no paga ni Déu”  de Dario Fo - “Teatret”
Botellà              
Trobada esportiva
Concert Jove - Plaça Ajuntament 
Premi Sambori amb l'actuació de Marcel el marcià  - Jardins de l’ajuntament
DIA GRAN DE LA TROBADA 
Cercaviles              
Tallers              
Inauguració Mural               
Dansà popular
Actuació colles dolçaina i tabal                
Jove Muixeranga de València              
DINAR              
Cloenda amb l'actuació del grup La Duche 

Actes trobades Horta Nord
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Taller infantil
d’arquitectura

Alguns dels treballs realitzats pels xiquets i xiquetes.

Confecció del detall
commemoratiu de
la Trobada 2018
Ja està en marxa l’elaboració del de-
tall que el poble d’Alfara del Pa-
triarca tindrà com a record per l’efe-
mèride d'haver estat el municipi
amfitrió de la Trobada d’Escoles en
Valencià 2018 de l’Horta Nord. En la
confecció del projecte han participat
60 centres escolars, entre escoletes
infantils, col·legis i instituts de la co-
marca. Tant la destinació dels mu-
rals com el resultat final es coneixe-
ran el dia de la seua inauguració, el
22 d'abril, com una de les activitats
del dia gran de la Trobada 2018.
Al voltant de l’esdeveniment es

desenvoluparan una gran varietat
d’activitats culturals, esportives i mu-
sicals en el nostre municipi, que co-
mençaran l’11 d’abril amb la cele-
bració del lliurament dels Premis
Sambori Local.

El Correfocs va recòrrer els carrers del poble.



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
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Escola de Pasqua 3, 4, 5, i 6 d’abril del 2018

de 4 a 12 anys. Horari de 9.00 a 13.00 h
Inscripció: Espai Jove del 21 al 28 de març d’11.00 a 13.00h
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CIÓAREGIDORIA D’ EDUC

L’Ajuntament ha publicat el
catàleg d’activitats que re-
alitzaran els xiquets i xique-
tes que assistisquen a l’Es-
cola de Pasqua, que tindrà
lloc entre el 3 i el 6 d’abril al
col·legi públic Sant Joan de
Ribera. La programació s’o-
brirà amb castells inflables i
jocs gegants. El 4 d’abril es
realitzarà una excursió al
parc Adai, espai que
compta amb una granja es-
cola i un centre d’educació
viària. L’endemà hi tindrà
lloc un taller artístic i durant
l’última jornada les perso-
nes participants practicaran
esports i elaboraran mones
de pasqua.
L’escola de Pasqua es di-

rigix a infants d’entre 4 i 12
anys. Té un preu de 20 euros
i el període d’inscripció es-
tarà obert fins al 28 de març.
Les activitats es realitzaran
en el pati del col·legi i el
menjador i l’horari és de les
9 a les 13 hores.
Amb esta iniciativa, l’A-

juntament oferix una ferra-
menta per tal d’afavorir la
conciliació dels pares i ma-
res que han de treballar du-
rant les vacances escolars.
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CONTRAFINESTRA

TELÈFONS D’INTERÉSHORARI D’ATENCIÓ

Conciliació
amb l’Escola
de Pasqua


