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INVERSIONS

Avancen a bon ritme les obres
de construcció del nou trinquet
La primera fase del projecte
de construcció del trinquet
d’Alfara estarà acabada, si no
hi ha cap contratemps, a desembre. La construcció
d’esta infraestructura, situada al poliesportiu, entre
el camp de futbol i la pista
multiesportiva, va començar
en juny gràcies al ﬁnançament del Fons de Cooperació de la Diputació de València, dotat amb 112.000 euros,
i a la inversió d’altres 100.000
euros del Pla Provincial d’Obres i Serveis del 2016.
Esta primera fase ha consistit en la construcció dels
fonaments, la canxa i l’escala
del trinquet. Hi ha prevista
l’execució d’una segona fase,
la qual contempla l’ediﬁcació
de la graderia i el cobriment
de tota la pista. L’Ajuntament
està pendent de la convocatòria de la subvenció de mi-

Els operaris treballen en el tancament dels laterals del futur trinquet del poliesportiu d’Alfara del Patriarca.

llora d’instal·lacions esportives de la Diputació de València amb la qual es pretén ﬁnançar la ﬁnalització del
projecte.
En cas que esta ajuda no
es faça efectiva, el consistori
disposa d’una partida d’in-

gressos procedents del pagament de llicències d’obra,
que es podria destinar al cobriment del trinquet. És el
cas, per exemple, de l’impost
que la Universitat Cardenal
Herrera-CEU ha abonat pel
projecte que executarà prò-

ximament, consistent en la
creació de tres pistes de tenis i dos de pàdel. Este equipament s’emplaçarà darrere
del nou hospital veterinari i
estarà a disposició dels veïns i veïnes d’Alfara que vulguen utilitzar-lo.

S’executa la V fase de la
rehabilitació del Castell
El Palau de la Senyoria d’Alfara, més conegut com el
Castell, és el vestigi més antic del nostre municipi. Declarat Bé d’Interés Cultural,
s’assenta sobre una antiga
alqueria musulmana de l’època de Jaume I. Durant
prop de 8 segles, l’ediﬁci ha
estat objecte de diferents
ampliacions, i mostra d’això
són les diferents tècniques
constructives que hi trobem en la infraestructura.
L’Ajuntament d’Alfara, a
través del Pla de Protecció
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del Patrimoni de la Diputació de València, dotat amb
64.000 euros, està treballant en la V fase de la rehabilitació, centrada en la recuperació de la façana
principal, les parets del pati
interior i el front que dóna
als jardins municipals.
L’actuació contempla la
retirada del revestiment de
ciment dels murs exteriors i
la posterior aplicació d’una
capa de barreja de cal. Amb
l’execució del projecte s’aconseguix una major trans-

Retirada del revestiment de ciment de la façana lateral del Castell.

piració del material constructiu i s’alleugeren els
problemes d’humitat que
presenta l’ediﬁcació. A més,
la construcció millora el seu
impacte visual i el seu gran

valor arquitectònic, donat
que es deixen a la vista les
diferents textures de les
parets, segons les tècniques utilitzades quan van
ser construïdes.

PARTICIPACIÓ

S’inicia un procés de
participació ciutadana per
a redactar un reglament
L’Ajuntament d’Alfara ha impulsat un procés de participació ciutadana per tal que
veïns i veïnes ajuden a identiﬁcar les necessitats i potencialitats del municipi.
Una iniciativa amb la qual es
pretén oferir una ferramenta perquè els habitants
del poble tinguen una inﬂuència més directa en les polítiques municipals.
El projecte consistix en
la confecció d’un Reglament
de Participació que haurà de
deﬁnir aspectes com els canals o pràctiques participatives que s’oferiran. Per a la
redacció d’estes normes,
s’ha fet servir un grup motor
format per ﬁgures destacades del sector associatiu del
municipi. A la primera reunió
de l’òrgan, celebrada el 19
d’octubre, es va fer un diagnòstic de les necessitats
participatives del poble així

Assemblea oberta a la ciutadania per a la confecció del Reglament de Participació.

com dels àmbits que el reglament haurà de cobrir.
El 2 de novembre es va
realitzar una assemblea
oberta a tots els veïns i veïnes perquè pogueren aportar les seues idees. Posteriorment el grup motor va
discutir les conclusions
d’esta reunió i afegiren algunes de les propostes fetes.
De tot això va sorgir el pri-

mer esborrany del reglament, el qual ha estat traslladat a l’equip municipal
perquè també faça les seues
aportacions.
Finalment, el passat 22
de novembre tingué lloc l’última reunió del grup motor
en la qual es va perﬁlar la
versió deﬁnitiva del reglament, que haurà de ser aprovada pel plenari municipal.

NORMALITZACIÓ

Iniciatives
de política
lingüística
La Generalitat Valenciana
ha atorgat una subvenció
a l’Ajuntament d’Alfara
per a sufragar el cost de
les iniciatives de política
lingüística desenvolupades al municipi.
Alguns d’estos projectes són els programes
culturals i de sensibilització d’integració del valencià, manifestacions culturals en la nostra llengua i
l’ús del valencià a les publicacions oﬁcials, com
ara l’homenatge a Manuel
Palau o la temporada de
teatre per a persones
adultes.
Altres iniciatives que
també intenten promoure l’ús del valencià
són la traducció dels plenaris municipals o els programes de reciclatge dels
empleats del consistori.

Primeres passes per a configurar el Consell de
la Infància amb la col·laboració dels col·legis
L’Ajuntament està treballant en la conﬁguració d’un
Consell de la Infantesa, que
estarà constituït per xiquets i xiquetes del poble i
que servirà perquè les seues opinions i desitjos es
tinguen en compte en la
conﬁguració de la política
municipal. La mesura permetrà que es promoga la
participació en la presa de
decisions per part dels més
joves del poble.

El Consell estarà complementat amb una programació d’activitats culturals
i lúdiques que reforçaran el
foment de valors, com el
respecte i la tolerància, i introduiran altres com l’ecologia i el medi ambient.
El primer pas serà fer un
diagnòstic de la situació
dels més joves del municipi
a partir d’una enquesta que
es passarà a les famílies de
l’alumnat, tant del CEIP

Sant Joan de Ribera com del
col·legi Ramón y Cajal. Una
vegada obtinguts els resultats, es procedirà a crear el
Consell de la Infantesa per
tal de començar a tractar
les diferents qüestions sorgides del diagnòstic.
La formació del nou òrgan anirà acompanyada de
l’elaboració d’un pla municipal d’infància i adolescència. Esta iniciativa servirà
per a deﬁnir les línies d’ac-

tuació que s’hauran de seguir per a tractar les qüestions relacionades amb
este sector de la població.
Així mateix, l’Ajuntament
ha manifestat el seu interés
per obtindre el reconeixement CAI (Ciutat Amiga de
la Infància) atorgat per UNICEF. Dos requisits indispensables per aconseguir el
guardó és disposar del Consell i elaborar un pla municipal d’Infància.
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EDUCACIÓ

Alumnes de
l’EPA visiten
l’Almoina
El centre de Formació de
Persones Adultes (EPA)
d’Alfara compta amb més
de 100 alumnes matriculats durant este curs escolar. S’oferixen tallers
d’alfabetització, cultura
general, preparació per a
obtindre el graduat en secundària, anglés, informàtica, gimnàstica i activitats manuals.
A més, una vegada al
trimestre es preparen eixides formatives. La primera d’enguany s’ha
realitzat al Museu Arqueològic de l'Almoina,
que conserva restes romanes, visigodes i islàmiques de València.

Alfara sol·licitarà l’adhesió
al Pla Edificant per a
ampliar el col·legi públic
El govern de la Generalitat ha
impulsat el Pla Ediﬁcant, per
a la construcció, reforma i millora dels centres educatius
de la Comunitat. L’Ajuntament d’Alfara té previst sol·licitar l’adhesió a la convocatòria del programa per a dur a
terme l’ampliació del col·legi
públic Sant Joan de Ribera.
L’alcalde de la localitat,
Llorenç Rodado, ha explicat
que es tracta d’una demanda
molt necessària, “donat el
gran augment d’alumnes que
cursen els estudis d’infantil i
primària en el centre”, segons
les reivindicacions realitzades per l’equip docent.

Alumnat a l’hemicicle de l’escola.

Bàrbara Tomàs, directora
de l’escola, ha detallat que
des d’enguany “ens hem quedat sense classe de música,
donat que per al primer curs
d’infantil hem hagut d’obrir
dues unitats per la gran demanda de famílies del poble
que volen formar part de la
nostra comunitat educativa, i
fa uns anys haguérem de renunciar a la classe d’anglés
pel mateix motiu”. La directora ha afegit que de la biblioteca i de l’aula d’informàtica “ja no podem prescindir
perquè sense estos espais
especíﬁcs no podríem dur
endavant els nostres projectes educatius.
La tendència per als pròxims anys, segons totes les
previsions, és que el nombre
de matrícules continue en ascens. Segons el padró municipal, l’any 2015 hi hagué al
voltant de 30 naixements, i

en l’any 2016 prop de 60, de
manera que per als dos pròxims cursos s’agreujaran els
problemes d’espai.
El projecte d’ampliació
consistiria en la construcció
d’un nou ediﬁci per al cicle
d’infantil amb un mínim de 6
aules, encara que, mentre la
iniciativa es materialitza, “tal
volta s’hagen d’instal·lar de
manera temporal mòduls
prefabricats per a poder
atendre a l’alumnat amb garanties mínimes”, ha expressat Tomàs.
Un altre projecte que es
demanara a través del Pla
Ediﬁcant, menys prioritari, és
la construcció d’una sala d’usos múltiples, que servisca
com a gimnàs i com a punt de
trobada per a les activitats
en les quals participa tota
l’escola, donat que a l’hemicicle de l’ediﬁci principal ja no
cap tot l’alumnat.

Es prepara l’edició d’un lip dub per a convidar
als centres escolars de la comarca a la Trobada
El 22 d’abril del 2018 Alfara
acollirà la XXXI Trobada d’Escoles en Valencià de l’Horta
Nord. Més de 10.000 persones compromeses amb l’ensenyament en la nostra llengua visitaran el poble per a
participar en les cercaviles
reivindicatives, tallers infantils, música, esport i danses
tradicionals.
Hi haurà altres actes
complementaris que la comissió organitzadora ja ha

4 FINESTRA OBERTA

començat a programar, com
la celebració del Sambori Comarcal, la Trobada Musical,
el concert de la Gira d’Escola
Valenciana o el sopar homenatge en honor al dramaturg
alfarer Manuel Molins.
La primera activitat que
s’està perﬁlant tindrà lloc el
pròxim 1 de desembre. Consistirà en la gravació d’un lip
dub, en el qual participarà l’alumnat del Sant Joan de Ribera, del col·legi Ramón i Ca-

jal i de l’escoleta d’Alfara. El
vídeo, que comptarà amb la
col·laboració del grup XFanekaes i que estarà dirigit
per Rafa Navarro, servirà per
a convidar a totes les escoles de l’Horta Nord perquè
vinguen a la Trobada.
L’Ajuntament fa una crida
a tots els veïns i veïnes d’Alfara perquè també formen
part del projecte, el pròxim 1
de desembre a les 10.30 hores a la plaça de l’Ajuntament.

BENESTAR

La Mancomunitat valora la
implantació del Pla d’Igualtat
Alfara, junt amb la Mancomunitat del Carraixet i els pobles de Foios i Vinalesa, es
troba desenvolupant diferents accions per a implementar el Pla d’Igualtat. Es
tracta d’un document amb el
qual es pretenen garantir les
mateixes oportunitats entre
homes i dones, així com formar i sensibilitzar als treballadors públics i a la ciutadania en la importància
d'incorporar la perspectiva
de gènere a la seua faena.
El passat dijous 23 de novembre tingué lloc a Vinalesa
el primer encontre del Projecte Global del Carraixet,
format per tres taules redones on es va tractar la incidència del gènere en la intervenció social i la coeducació
des de diferents àmbits socials i des de la comunitat
educativa. Durant la primera
part de la jornada, la Comissió d’Igualtat del projecte va
analitzar l’estat de la implementació del Pla i valorà les
noves propostes d’execució
per a l’any 2018. Tot seguit,
les treballadores socials y
pedagogues de les poblacions que formen part de la
Mancomunitat explicaren les
pràctiques i impressions sobre la incidència del gènere
en la intervenció social, en
una xerrada moderada per la
regidora de Benestar Social
del nostre municipi, Marisa
Almodóvar. Finalment, en la
tercera taula hi hagué un debat entre membres de la comunitat educativa local, sobre la coeducació en els
centres escolars.
Les principals activitats
dutes a terme ﬁns ara s’han
centrat en la formació per als
treballadors i treballadores
de la Mancomunitat del Car-

Formació a treballadors sobre l’ús del llenguatge no sexista al Centre Cívic d’Alfara.

Taller de coeducació a l’alumnat de 3r i 4t de secundària del col·legi Ramón y Cajal.

raixet i dels ajuntaments adherits al Projecte Global d’Igualtat. Els tallers, sobre
sensibilització en temes d’igualtat de gènere i ús del
llenguatge no sexista en les
comunicacions municipals,
s’han desenvolupat durant
els últims dos mesos a les
instal·lacions d’Alfara, Vinalesa i Foios.
També s'estan realitzant
tallers d’apoderament digital
de dones, enfocats a iniciarse en el maneig de les noves
tecnologies al mateix temps
que es desenvolupen habilitats per a la resolució de trà-

mits i es realitza un recorregut per moments vitals de
les persones assistents. Una
altra de les accions que es
desenvolupen dins de la programació d’activitats per a
implantar el Pla d’Igualtat
són tallers de coeducació en
primària i secundària, dirigits
a l'alumnat dels col·legis públics i concertats i dels instituts de secundària. Estan
dissenyats amb l'objectiu
desmuntar els rols i estereotips de gènere, així com detectar i prevenir la Violència
de Gènere des de les edats
més primerenques.

Targeta per a
persones
beneficiàries
del fons social
L’alcalde i la regidora de
Benestar Social s’han
reunit amb representants de Caixa Popular,
entitat amb la qual se
signarà pròximament un
conveni per a llançar
una targeta bancària on
es puguen carregar les
despeses que realitzen
les persones beneﬁciàries de les ajudes d’emergència social. Amb
esta mesura, l’Ajuntament podrà conéixer en
quin establiment i en
quins productes s’invertixen els diners. A més,
es fomentarà la compra
en les botigues d’Alfara
a través d’un conveni de
col·laboració al qual
s’hauran d’adherir els establiments.

Rifa solidària
per comprar
un vehicle
adaptat
L'Ajuntament col·labora
amb la venda de paperetes d’una rifa solidària
promoguda per una família de la localitat per
tal d’aconseguir fons suﬁcients per a comprar un
vehicle adaptat per al
transport de la seua ﬁlla. Lucía Bellver Mas
patix una tetraplegia i
malaltia crònica per Meningitis i té un grau de
discapacitat del 86%.
Podeu ajudar amb l’adquisició de paperetes a
les oﬁcines municipals.
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DESENVOLUPAMENT

Beques
d’estudis a la
universitat
L’Ajuntament d’Alfara ha
ampliat el nombre de veïns i veïnes beneﬁciaris
de les beques per a estudiar a la Universitat Cardenal Herrera-CEU. Concretament, enguany s’han
atorgat a 11 estudiants,
dos més que el curs passat. A més, per primera
vegada, una de les ajudes
ha estat destinada a una
alumna de postgrau. Les
altres 10 s’han concedit a
persones estudiants de
grau universitari.

Programes
de treball
amb el Servef
L’Ajuntament contractarà
pròximament a quatre
persones en situació de
desocupació de llarga durada, gràcies a la subvenció del Servef a través
dels programes Emcord i
Emcorp del pla Avalem
Experiència.
Els perﬁls sol·licitats
pel municipi han estat el
d’un oﬁcial d’obra, un peó
i dos pintors, que realitzaran tasques de manteniment dels espais públics amb un contracte a
jornada completa durant
6 mesos.
El Servef proporcionarà el llistat de candidats i candidates, després de realitzar un
sondeig entre les persones que compleixen el
perﬁl laboral i els requisits establerts (persones
aturades de llarga duració i majors de 30 anys).
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Es dissenya una nova ruta que
connecta els pobles del Carraixet
La Mancomunitat del Carraixet inaugurarà pròximament la ruta anomenada
“Camins del Carraixet”, un itinerari intermunicipal que
connecta per senders
d’horta els municipis d’Alfara
del Patriarca, Bonrepòs i Mirambell, Foios i Vinalesa.
El recorregut, de 10’6 kilòmetres, discorre pels principals monuments, ediﬁcis
històrics, elements paisatgístics i camins d’horta de la
zona, així com pel barranc
del Carraixet. No es tracta
d’un itinerari circular, sinó
que es pot iniciar des de diferents punts i realitzar
completament o per trams.
En total hi ha quatre llocs d’inici propers a les connexions
amb el transport públic, amb
l’objectiu de fer la ruta accessible a persones vingudes d’altres localitats. Estos
nodes estan en les immediacions de les parades de bus
de Vinalesa i Bonrepòs i de
les estacions de metro d’Alfara i Foios. També s’ha es-

Senyal indicadora dels llocs i elements patrimonials, en este cas, el Molí d’Alfara.

tablert el barri de Mirambell
com a localització per a començar el camí.
S’ha creat una imatge de
marca per tal de vertebrar i
uniﬁcar la senyalització utilitzada, quedant establides
quatre tipus d’indicacions.
La primera servix per a marcar els cinc punts d’inici i té
unes dimensions més grans
que resta, amb la imatge del
plànol i de la ubicació; la segona consistix en mollons

que s’han situat a l’entorn
agrícola; la tercera està formada per xicotets panells
de fusta amb la imatge identiﬁcativa emplaçats dins
dels nuclis urbans; i la quarta
s’utilitza per a indicar els
llocs i ediﬁcis patrimonials.
Amb estes últimes senyals
s’han identiﬁcat tres elements per municipi. A Alfara
es ressalta la plaça Sant
Joan de Ribera, el Molí i el
convent de Sant Dídac.

Alfa-Market: mercat de segona mà per
a allargar la vida dels utensilis
Els Jardins Municipals acolliran el cap de setmana del
16 i 17 de desembre l’AlfaMarket, un mercat de segona mà on els veïns i veïnes del poble podran
vendre tot allò que no necessiten. La iniciativa està
oberta a qualsevol persona que vulga participar i
es poden vendre tot tipus
d’objectes: des de mobles
ﬁns a joguets, roba o aparells electrònics. L’Ajunta-

ment oferirà l’espai prèvia
inscripció. Cada aparador,
de 3 metres de llargària,
tindrà un preu de 4 euros.
Els veïns i veïnes interessades a instal·lar una parada han d’enviar un correu
electrònic a benestar@alfaradelpatriarca.es abans
del 13 de novembre.
Darrere d’esta idea es
troba Mª Ángeles González, qui es va posar en contacte amb la regidoria per

tal d’organitzar una activitat que promoguera la cultura del reciclatge. “Crec
que hauríem de reciclar-ho
tot”, explica la ciutadana.
“Tots anem acumulant coses a casa que ja no usem
però que ens sap mal tirar,
i moltes vegades són objectes que poden tindre
una segona vida”, afegix.
El mercat estarà obert
durant la vesprada del dia
16 i el matí del 17.

SOCIETAT

A ritme de batucada en
el festival Tots per Alfara
La percussió va ser l’eix
transversal de la II edició
del festival Tots per Alfara,
celebrat durant els dies 28 i
29 d’octubre al nostre municipi. La proposta es va
centrar en la realització de
diferents tallers de batucada, aerosalsa i salsa enredo, que culminaren amb
una gran festa en la plaça
de l’Ajuntament. Hi tingué
lloc una macrobatucada
que va comptar amb la participació de membres de
les formacions Green Gos
(Port de Sagunt), Kultrún
(València), Dakitu (València), Batucats (Alacant), Ondaraack (la Marina Alta) i
Esmuvi (Vinaròs).
També es va desenvolupar un espectacle infantil al
Teatret, amb el qual es va
convidar als xiquets i xiquetes assistents a fer un
viatge pel temps i per l’espai per a conéixer una varietat de ritmes i personatges de la música.
L’artífex de la iniciativa
ha sigut el músic, compositor i mestre alfarer Rafa

Presentació
literària
Maria Carmen Arnau i Orts
presentarà el pròxim 2 de desembre el poemari En el decréixer de la pluja, Premi Marià Manent 2016. Un cant
universal i de transició des
del jo ﬁns a la humanitat i una
reﬂexió sobre la possibilitat
de transformar el món.

Agrupacions participants en la macrobatucada del festival Tots per Alfara.

Rafa Navarro Cabo.

Navarro Cabo, amb l’objectiu de dinamitzar la cultura
de la localitat amb propostes innovadores i atractives
per a la ciutadania. Parlem

d’un percussionista jove i
versàtil, amb una ampla trajectòria d’aprenentatge i
d’ensenyament arreu de tot
el món, capaç d'expressarse amb elegància en llenguatges tan diversos com el
jazz, clàssic, ètnic, contemporani, corporal, creatiu o
pedagògic. Recentment ha
guanyat el Concurs Internacional de Percussió de Sicília (Itàlia) i, entre altres tasques, oferix classes a
mestres de percussió de la
Xina. El seu canal de Youtube rep una mitjana de
20.000 visites diàries.

Activitats
de Nadal
Pròximament publicarem la programació de
les activitats de Nadal
preparades per l’Ajuntament i les associacions
del poble, amb la data i
horari de la visita de l’emissari, la cavalcada de
Reis, el concurs de Betlems, el cant de la
Sibil·la, el concert de l’Agrupació Musical o el
Festival de Nadalenques, entre altres.

Castell
del Terror
La Falla la Unió va organitzar la vespra de Tots
Sants un passatge del
Terror al Castell d’Alfara.
La iniciativa va comptar
amb una gran acceptació per part de menuts i
grans, que han reconegut la gran tasca realitzada pels fallers i les falleres durant els passes.

Presentació del llibre de
Maria Carme Arnau i Orts

Que tindrà lloc el dissabte 02 de desembre a les
18.30h a El Teatret (Doctor Navarro, 24)
G·Alfara del PatriarcaWRWVHJXLWG·XQUHFLWDOSRqWLF
amenitzat amb la música de Manolo García.
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CULTURA

Certamen
de creació
musical
El festival “Horta Sonora”,
organitzat per Nitrato de
Chile, un col·lectiu que
treballa per la dinamització cultural de l'Horta
Nord, i amb la col·laboració de la Mancomunitat
del Carraixet, és un certament de composició per
a promoure el nostre patrimoni natural com a
font d’inspiració musical.
Les persones interessades a participar poden
presentar les seues creacions ﬁns al 31 de desembre. La temàtica de les
obres ha de ser l’Horta
Nord i la seua interpretació ha d’anar a càrrec d’alguna de les agrupacions
musicals de la Mancomunitat del Carraixet. Un jurat s’encarregarà de seleccionar les peces que
s’interpretaran al mes de
maig en punts emblemàtics de la zona.

El Centre Cívic acull una
exposició itinerant sobre
les escriptores valencianes
El Centre Cívic d’Alfara acollirà l’exposició itinerant
“Nosaltres, les escriptores”.
La mostra presenta diferents autores valencianes,
des d’Isabel de Villena ﬁns a
l’actualitat, la importància
de les quals queda relegat
pel simple fet de ser dones.
L’objectiu és, per tant, reivindicar el legat cultural deixat per les escriptores i omplir el buit dels currículums
escolars en esta matèria.
L’exposició conté 12 panells, cadascun dels quals es
titula amb un mes de l’any i
conté informació sobre una
escriptora important acompanyada d’un dibuix realitzat per l’artista Manola Roig,
una de les comissàries de la
mostra junt amb Rosa Roig.
Les dades de cadascun d’estos panells es complementen amb un text creat per
una escriptora forana on es

contextualitza i explica la
importància i aportacions
fetes per l’autora valenciana.
A la mostra també es
presenta un catàleg de les
450 escriptores documentades i, encara que no s’ha
fet cap exclusió per qüestions lingüístiques, s’ha posat especial èmfasi a aquelles que escriuen en valencià,
ja que moltes vegades patixen una doble discriminació:
d’una banda, per ser dones i,
d’altra, per utilitzar la nostra
llengua. A més, es pretenen
incorporar nous noms en el
futur a mesura que les investigacions recuperen ﬁgures oblidades.
La proposta forma part
de la programació dissenyada per l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca per tal de
commemorar el Dia Internacional contra la Violència de
Gènere al voltant del 25 de

novembre. La inauguració
de la mostra tindrà lloc el dia
20, a les 19.30 hores al Centre Cívic, amb la celebració
d’una lectura dramatitzada
a càrrec de les comissàries
de l’exposició amb l’acompanyament musical d’Enric Casado. L’exposició es podrà
visitar ﬁns al dia 26 entre les
18 i les 20 hores.

Finalitza la temporada de teatre amb una obra
provocativa sobre la violència domèstica
La temporada de teatre es
tancarà amb l’obra “Aurora
de Gollada”, dirigida per Josep M. Casany. La representació s’emmarca dins dels
actes commemoratius del
25N, Dia Internacional contra la Violència de Gènere.
L’esdeveniment és gratuït i
se celebrarà el 24 de novembre a les 22 hores al
Teatret d’Alfara.
Es tracta d’una provocadora peça que d’una manera
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molt irònica i àcida retracta
la terrible situació de les
dones víctimes de la violència masclista. L’obra comença amb Aurora dirigintse a la comissaria de policia
per denunciar el seu propi
assassinat. El públic acompanyarà el personatge a
través del seu calvari, que
el portarà a diferents espais, des d’una sala d’autòpsies ﬁns al paradís, presentat com un reality show.

Amb “Aurora de Gollada”
ﬁnalitza el cicle de teatre
gratuït organitzat per la regidoria de Cultura i gràcies
al qual veïns i veïnes d’Alfara
han disfrutat de diferents
espectacles presentats a
l’escenari del Teatret tots
els últims divendres entre
abril i novembre.
L’Ajuntament ha anunciat que la nova temporada
de teatre començarà a la
primavera del pròxim any.

CULTURA

Manuel Molins guanya el
Premi Octubre de Teatre
Un jove aspirant a sacerdot
té una crisi espiritual i dues
ànimes en forma d’immigrants li mostren el sentit
més pur de la sodomia, entesa com la mancança d’hospitalitat i altres conceptes
que se’n deriven com l’homofòbia, la corrupció o la pederàstia. Aquesta és la història
que Manuel Molins ens trasllada amb Ratzinger Papa
265 (els àngels de Sodoma),
l’obra amb què acaba de guanyar el Premi Octubre Pere
Capellà de Teatre.
L’autor realitza un
paral·lelisme entre la corrupció del Vaticà i la perversió de la humanitat per a presentar-nos un treball molt
complex, amb textos potents i amb una llengua que
va del vers a la prosa, del registre col·loquial al registre
formal, allunyant-se de l’estil
teatral contemporani per a
col·locar-se a l’avantguarda
de la dramatúrgia actual. El
jurat ha valorat especialment “la visió polièdrica i la

riquesa de matisos d’una temàtica tan sensible com els
abusos sexuals comesos en
el si de l’església catòlica,
així com la densitat de l’obra,
la qualitat de l’escriptura i
l’esforç documental que s’hi
reﬂecteix”.
Va ser justament el rector de l’església d’Alfara dels
anys 50, Vicente Torres, qui
va proporcionar a Molins un
dels seus primers contactes
amb un text dramatúrgic, en
deixar-li alguns llibres de
teatre. Amb 12 anys va escriure la seua primera obra i
sent un adolescent va ser un
dels precursors del Grup de
Teatre ‘49, on va començar a
escriure i dirigir els espectacles. “Aquest premi és un homenatge a la gent d’Alfara
amb la qual em vaig introduir
al món del teatre i sempre
portaré aquella època i
aquells actors i actrius al
meu cor”, ha manifestat Manuel Molins.
Actualment es troba preparant l’edició de l’obra pre-

miada, que serà publicada
per Nadal a l’Editorial 3i4.
Eixa és la part del premi que
més valora el dramaturg alfarer: la difusió en paper del
seu text, donada la diﬁcultat
d’aconseguir que una ﬁrma
de llibres s’interesse pel teatre, més encara l’escrit en valencià. “Quan cree un text no
ho faig perquè siga representat. És una perversió pensar que una obra ha de ser
escrita expressament per a
ser interpretada, com també
ho és creure que les dones
viuen expressament per a
ser mares”, expressa Molins,
que lamenta que les lectures
teatrals hagen desaparegut
ﬁns i tot de les escoles.

Nou club
de lectura
La Biblioteca ha posat en
marxa un club de lectura
per a persones adultes
on els amants dels llibres
poden compartir les seues impressions sobre diferents obres. La primera
pressa de contacte va ser
el 10 de novembre i la pròxima reunió ha quedat
ﬁxada serà el 12 de desembre al voltant de
“Perdida”, de Gillian Flynn.

Animació
infantil
La pròxima sessió de contacontes infantil tindrà
lloc el 27 de desembre a
les 17.30 hores a la biblioteca i anirà a càrrec d’Engrata Teatre amb l’obra
Clowntamos Clowntigo.
L’anterior proposta fou el
25 d’octubre amb l’espectacle de la narradora d’Almudena Francés “Contes
molts monstres”.

RECOMANACIONS LITERÀRIES DE LA BIBLIOTECA
Júlia
d’Isabel-Clara Simó

Una corte de rosas y...
de Sarah J. Maas

En plena Revolució del Petroli, Júlia es deixa la pell
als telers alcoians. Lluny de
conformar-se amb la vida
d’obrera que li ha tocat,
aproﬁta la primera ocasió
que se li presenta per a
canviar d’estatus i esdevenir una senyora. No obstant
això, el seu passat continuarà perseguint-la.

Feyre, una cazadora de diecinueve años, mata a un
lobo en el bosque. Como
consecuencia, una criatura
monstruosa llega buscando venganza y la arrastra a una tierra encantada.
Allí descubre que lo que
siente por su captor pasa
de la fría hostilidad a una
pasión que arderá.
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PREVENCIÓ

CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Segons l'últim informe de la
Delegació del Govern sobre
la violència de gènere del
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, cada
any el nombre d'assassinats oscil·la cap amunt o
avall, però mai posem un
zero a la casella de víctimes
mortals. Enguany 48 dones
(i a 5 dels seus ﬁlls i ﬁlles)
han sigut assassinades per
les seues parelles.
En la societat actual es
normalitzen alguns comportaments tòxics que es
donen en relacions sentimentals. Un exemple són
els micromasclismes, als
quals ens hem acostumat i
que cada vegada apareixen
més sovint més prompte.
Els micromasclismes
són una pràctica de violència sense agressió física,
que passa desapercebuda,
però que reﬂecteix i perpetua les actituds masclistes i
la desigualtat de les dones
respecte als homes.

Per exemple, quan demanem el compte i li’l lliuren directament a l'home, o
la distinció entre senyora i
senyoreta, cosa que no es
fa amb senyor i senyoret, o
donar dos besos a la dona i
la mà a l'home per a saludar,
són alguns exemples de micromasclismes que estan
molt interioritzats en la
nostra societat.
L’adolescència és l’etapa
en la qual sorgixen les primeres relacions i els primers desamors. La falta
d'experiència fa que siga
més difícil percebre aquelles conductes abusives i
comportaments de control.
Tot açò, acompanyat de les
idees estereotipades de l'amor romàntic, fa que es
mantinga la violència contra la dona.
Citem a continuació alguns exemples dels micromasclismes més comuns en
les relacions sentimentals
dels i les més joves, i que

sens dubte són les formes
subtils i invisibles de la violència de gènere:
aQue un home corregisca la manera de vestir de
la seua parella, no és amor,
és violència.
aQue un home limite el
potencial o el desenvolupament professional de la
seua parella, no és amor, és
violència.
aQue un home manifeste gelosia i inseguretat
quan la seua parella es relaciona o té opinió positiva
d'algú del sexe oposat, no
és amor, és violència.
aQue un home jutge les
amistats de la seua parella
per a reduir el seu espai personal amb una ﬁnalitat possessiva, no és amor, és violència.
aQue un home manifeste un comportament obsessiu i acaparador, disfressat de passió i
enamorament sense límits,
no és amor, és violència.

L’UPCCA és un servei
municipal gratuït. L’horari d’atenció al públic,
prèvia petició de cita a
les oﬁcines municipals,
és els dimarts entre les
11.30 i les 14.30 hores a
l’Espai Jove.
Des de la UPCCA volem
reivindicar que per a aconseguir eradicar la violència
contra les dones és imprescindible créixer amb una
base teixida en la igualtat,
sensibilitzant des de les aules, donant les eines necessàries per a generar una societat crítica en la qual la
tolerància als micromasclismes siga zero, i en la
qual les dones estiguen
prou empoderades per a
ser responsables de si mateixes i en la presa de les seues decisions.

Fisioteràpia cardiorespiratòria gratuïta
La Universitat Cardenal
Herrera-CEU presenta un
nou servei de rehabilitació
cardíaca i respiratòria del
qual es poden beneﬁciar
gratuïtament els veïns i veïnes d’Alfara, gràcies a un
acord entre el centre educatiu i l’Ajuntament.
Es tracta d’un tractament amb una efectivitat
amplament demostrada
que es dirigix a pacients
amb malalties com bronquitis crònica, asma o ﬁbrosi quística. També està
indicat per a persones que,
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per exemple, hagen patit un
infart o una angina de pit.
L’objectiu és, d’una banda,
realitzar una prevenció primària que evite que les persones amb factors de risc
puguen desenvolupar certes malalties i, d’altra, trac-

Reunió per a coordinar el projecte.

tar a qui ja patix alguna per
a evitar que empitjore o
tinga recaigudes. Els professionals de la Universitat
compten amb la implicació
dels metges d’atenció primària del Centre Auxiliar de
Salut d’Alfara per tal d’oferir
una prestació personalitzada a cada cas i amb tota
la qualitat possible.
“Als centres públics, normalment, no s’oferix atenció post hospitalària d’estes
malalties, no es realitza una
prevenció primària i, moltes
vegades, tampoc secundà-

ria. Només es tracten els casos greus”, lamenta Fran
Ferrer, responsable del servei. “Evitar recaigudes i que
no es produïsquen casos
crítics són alguns dels nostres objectius”, afegix.
El procediment per a
sol·licitar l’assistència comença per demanar cita
prèvia telefònica (96 136 90
00) o contactar amb el
metge de capçalera perquè
els professionals realitzen
una valoració i determinen
la pertinença del tractament i la seua conﬁguració.

ESPORTS

Se celebra la Volta a Peu
en benefici de Càrites

La Mancomunitat
desenvolupa la
campanya “Juga
net al Carraixet”

Prop de 400 persones participaren el passat 21 d’octubre en la III edició de la
Volta a Peu d’Alfara del Patriarca, organitzada pel
Club d’Atletisme local amb
la col·laboració de l’Ajuntament. Es disputaren diferents carreres per a les categories inferiors, per a
corredors i corredores des
dels 5 ﬁns als 14 anys, amb
les distàncies adaptades
per trams d’edat, i tot seguit tingué lloc la prova
reina, amb un recorregut
de 5 kilòmetres al llarg del
terme municipal.
A més de fomentar la
pràctica esportiva, la carrera va mantindre el seu
caire social, com en les edicions anteriors, donat que
es recolliren ﬁns a 6 carros
de productes alimentaris i
d’higiene personal per a l’agrupació local de Càrites.

“Juga net al Carraixet” és una
campanya desenvolupada per
la Mancomunitat del Carraixet amb l’objectiu d’erradicar
la violència a les competicions
esportives que se celebren a
les instal·lacions municipals
dels municipis que hi formen
part (Alfara del Patriarca, Vinalesa, Foios i Bonrepòs i Mirambell).
Per tal d’aconseguir-ho,
s’ha redactat un codi de conducta i un protocol que tant
els xiquets i xiquetes com els
seus familiars, clubs i aﬁcionats hauran de seguir. Amb
esta iniciativa es volen potenciar valors com la companyonia, la germanor i el joc net.
La Mancomunitat està
desenvolupant xerrades per a
conscienciar a les famílies
dels menors. En Alfara la conferència tingué lloc el passat
10 de novembre a càrrec del
departament de Psicologia
del Vilarreal CF.

Alfara, seu del Circuit de la Bolata
Alfara es va convertir el passat 12 de novembre en l’escenari d’algunes de les partides
del II Circuit de Llargues La
Bolata. En esta jornada, la
tercera del campionat, participaren els clubs de Parcent,
Agost, Benidorm, Campello,
Sella i Pelayo. Pel carrer Major llançaren pilotades jugadors de la talla de Sacha Kruihof, Malia o Jan de Murla.
També ho va fer Pepet d’Alfara, jugador convidat per l’equip de Pelayo per a disputar
esta jornada.
L’arribada del Circuit de la
Bolata al nostre poble ha estat possible gràcies a un con-

veni que l’Ajuntament va signar amb la Federació de Pilota. Així, Alfara ha sigut l’únic
municipi de la província de
València que ha acollit una de
les fases d’esta competició.

Es pretén mantenir l’acord al
qual s’ha arribat enguany per
a futures edicions, al mateix
temps que es vol obrir la
porta a la celebració d’altres
jornades d’este tipus.

Trobada multiesport: el
pròxim 25 de novembre
tindrà lloc un encontre esportiu per a xiquets i xiquetes nascuts entre els
anys 2010 i 2014, organitzat per la Mancomunitat.
Partida al carrer Major, el passat 12 de novembre, pel II Circuit de la Bolata.
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CONTRAPORTADA

Alfara, contra
la violència
de gènere

EDICIó: ALAMIDA PERIODISME I COMUNICACIó
IMPRESSIó: IMPREMTA NÀCHER

El Dia Internacional sobre la
violència de Gènere, que es
commemora cada 25 de novembre, s’encetarà enguany
amb un taller i la inauguració
de l’exposició “Nosaltres les
escriptores”. Serà el 20 de novembre al Centre Cívic.
Per al dia 24 s’ha programat una representació teatral,
a les 22 hores en el Teatret,
amb la qual es tancarà la programació de la temporada
anual. La companyia Avant va
el Carro ens presentarà “Aurora de Gollada”, dirigida per
Josep M. Casany.
El 25 de novembre es durà
a terme l’activitat anomenada
“Esports sense violència”, en
els partits que es desenvolupen al poliesportiu municipal,
i l’endemà se celebrarà la II
Marxa a Peu a Alfara del Patriarca, una cursa d’un kilòmetre de longitud que anirà
acompanyada d’una batucada
i d’un esmorzar popular per a
les persones que hi participen.
També s’han planiﬁcat tallers de prevenció contra la
violència de gènere a les escoles dins de les accions d’implantació del Pla d’Igualtat.

HORARI D’ATENCIÓ

De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores
Dimecres de 17 a 19:30 hores
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TELÈFONS D’INTERÉS
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
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

