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Un any més, tornem a tro-
bar-nos en aquestes da-
tes tan assenyalades per

a tots amb motiu de la celebra-
ció de les Festes Patronals. Són
moltíssimes les persones que hi
han col·laborat perquè les nos-
tres festes patronals tinguen un
caràcter alfarer, i espere que es-
tigueu en disposició de passar
uns dies de convivència, rela-
xació i diversió en companyia
d’amistats, veïnat i familiars.

Des de l’Ajuntament hem
treballat de valent per a elaborar
una programació que siga ca-
paç de connectar amb tota la
ciutadania i les seues sensibili-
tats, amb l’esperança d’aconse-
guir espais de connexió amb el
poble i la seua festa.

En aquests dies acurtem les
distàncies per a compartir ca-
rrers i places, amb germanor i
convivència, per a participar de
forma activa en els diferents ac-
tes programats i compartir mo-
ments especials que es faran
valdre amb el pas del temps.

Vull agrair la gran labor des-
envolupada per la regidoria de
Festes i totes les persones i as-
sociacions que col·laboren amb
ella des de tots els àmbits, per a
fer que les nostres festes patro-
nals estiguen a l’altura de les
vostres expectatives en la me-
sura del possible.

Per últim, m’agradaria con-
vidar a tota la població i a totes
i totes aquelles persones que
vulguen visitar-nos a participar i
gaudir de les nostres festes que
amb tant d’esforç i tanta il·lusió
hem preparat. Bones festes i
continuem fent poble. 

LLORENÇ RODADO
Alcalde d’Alfara



Novament, tinc el gust de saludar-vos als veïns
i a les veïnes , i a les persones que vos uniu
a nosaltres amb motiu de les Festes Populars

i Patronals del nostre poble. És el moment d’ajornar
les responsabilitats i aprofitar l’oportunitat per con-
fraternitzar, per compartir el mateix espai, com si es-
tiguérem a casa, estar junts i juntes de manera dis-
tesa i sense presses.

Considere Alfara la meua casa i com en totes les
cases, hi ha moments millors i altres no tan bons,
però cal tenir optimisme, saber que les coses es mi-
lloren, que els somriures són necessaris per carregar-
se d’energia i seguir cap endavant. Com en Nadal,
aniversaris i altres esdeveniments, l'excusa d'una
festa és ben rebuda perquè ens permet reunir-nos
amb la nostra gent.

A la meua casa, les persones que vivim en ella
ens respectem i ens valorem. A la meua casa quan
hi ha un problema ens unim més. A la meua casa
quan hi ha festa ens ajuntem a la fresca. A la meua
casa, que és la vostra, seguim treballant amb il·lu-
sió perquè tot vaja bé.

Les festes patronals i populars poden ser l'excusa
perfecta perquè ens ajuntem, eixim al carrer, oferim
el nostre somriure i fem gala de la confiança i de la
necessitat de mirar al futur amb ganes.

Però, si a més es tracta de commemorar un cos-
tum tradicional i manifestar una expressió cultural,
religiosa i festiva del nostre poble, com és el cas, l’o-
portunitat de festejar-ho no pot ser major.

No podem oblidar que, si tots els anys anunciem
puntualment l’arribada de les festes , és perquè un
bon grapat de persones del poble les han preparat
amb dedicació i entusiasme. Clavaries, comissions,
penyes i altres entitats cíviques que, en coordinació
amb l’ajuntament, procuren que en arribar agost tot
estiga a punt i que a la programació dels actes es
conjugue la tradició i la modernitat.

Per això, des d’ací done les gràcies per la seua ge-
nerositat i vos demane el reconeixement de tot el po-
ble. Espere i desitge que estes festes que s’apropen,
les festes 2018, les pugueu gaudir amb la mateixa
il·lusió amb la qual les comissions festeres i jo, com
a regidora de Festes, les abordem. Sempre, des de
la convivència i el respecte. #viualfaraenfestes

MARISA ALMODÓVAR
Regidora de Festes



Han passat ja set mesos des que vaig arribar a la parròquia de Sant Bertomeu d'Alfara del Patriarca. És
veritat que fins que no passa el primer any complet, un sacerdot no arriba a conèixer bé tota la realitat
de la seua nova parròquia, i, encara així, sempre mancarà temps per a poder anar aprofundint en les

relacions personals i comunitàries.

El dia de la missa solemne d'entrada com a capellà del vostre poble, us deia que no portava un pla pasto-
ral concret. Simplement volia dedicar enguany a conèixer-vos, acompanyar-vos i voler-vos. Sembla alguna cosa
òbvia, però és bo recordar-ho. Durant aquests mesos he tingut l'oportunitat d'anar coneixent-vos. He conegut
a aquells que habitualment participeu en la celebració de l'Eucaristia i en les diferents activitats, compromisos
i missions de la comunitat parroquial. He conegut a aquells que esporàdicament assistiu a alguna celebració,
i també als qui no veniu per la parròquia per motius de malaltia, treball o el que siga, però ens trobem en les
vostres cases, en l'hospital, en els carrers, fins i tot en el bar. 

He de dir amb gratitud que m'he sentit molt ben acollit. És veritat que han sigut mesos de moltíssim treball,
amb tot nou en les diferents missions que l'Església de València m'ha encomanat, una situació familiar deli-
cada… però m'he sentit molt acompanyat per la comunitat. Que important és sentir-se comunitat!

Les festes patronals són importants per dos motius. En primer lloc perquè, en celebrar la memòria dels sants,
“els grans amics de Déu”, són una ocasió per a acostar-nos un poc més a Déu. Déu no és només un decorat
que adorna les nostres festes a través de les imatges que passegem pels carrers. Déu és algú que t'espera, és
més, que ix a la teua trobada si més no t'ho imagines perquè et vol i vol que sigues feliç. En segon lloc, les
festes patronals són una ocasió estupenda per a poder construir aqueixa comunitat, per a crear llaços, per a
descobrir que, encara sent diferents, tots formem part d'una gran família. És la família dels fills de Déu que ce-
lebrem la festa dels seus amics, els sants, perquè també nosaltres arribem a ser amics de Déu i membres d'a-
questa comunitat que es coneix, s'acompanya i es vol. Bones festes patronals i que el Senyor us beneïsca!

JESÚS GIRÓN
Capellà d’Alfara





Tota la ciutadania som responsables de les festes
Respecta la diversitat de cultures i ètnies que formen part del nostre poble
Ajusta’t als horaris fixats, així tots i totes guanyem
Diversió és complatible amb civisme
Involucra’t en les festes
Complix amb la legalitat per la seguretat de tots i totes
Implica’t a mantenir net l’entorn
Ocupat dels menors i mira que facen activitats adequades per a ells
No oblides que l’èxit de les festes depenen de la bona convivència
Són la nostra història, la nostra TRADICIÓ

Festers i festeres del 2017

La màgia de la festa
MÚSICA, FOC, TRADICIÓ  I  MODERNITAT



DIVENDRES
27 DE JULIOL
18:30 h Entrada i exhibició de vaques 

braves i bou en puntes
24:00 h Dos bous embolats de la

ramaderia de Fdo. Machancoses

DIJOUS
2 D’AGOST
19:00 h Exhibició de classes de toreig de saló

per a xiquets i  xiquetes impartides
per noviller del Puig, Cristian Climent
i el torero de València, Javier López
“EL JAVI”. Tot seguit es repartirà
orxata i fartons per a les persones
assistents

21:00 h Entrada de carretons i carretó
embolat per als menuts

DIVENDRES
3 D’AGOST
13:00 h Entrada i exhibició de vaques braves

24:00 h Dos bous embolats de la ramaderia de Fdo. Machancoses

18:00 h Cercavila pels carrers de la població acompanyats per una
meravellosa xaranga 

18:30 h Entrada i exhibició de vaques braves i bou en puntes
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PENYISTES
ALBERTO ROS ALONSO

MANUEL PALACIOS MUÑOZ
JOSE GABRIEL SANFRANCISCO GIL
SALVADOR FERRANDO MONTAGUT

VICENTE GRANCHA CATALÁ
VICENTE ZAMORANO ORTS

FÉLIX GALÁN SANTOS
HIGINIO ALBIACH CERVERA

ROSA MOLINA LÓPEZ
NOÉLIA MORÁN ZANÓN

XIMO ROCHER HERNANDEZ
VICENTE PRADES ROS 

FRANCISCO MEDINA SALMNERÓN
XUANO TARONCHER ARNAU

SALVADOR FERRANDO PALANCA
ALBERTO PRADES ROS
RAÚL MUÑOZ PRADES

XIMO ROCHER TARONCHER
PABLO MORA FERRANDO
XUSO GALÁN ALFONSO

FRANCISCO CLEMENTE MARTÍNEZ
MIGUEL GARCÍA SORIANO
PABLO BERMEJO MORENO



CLUB DE PILOTA D’ALFARA

DISSABTE 11 D’AGOST

I Semifinal Alfara - València Pelayo

54é TROFEU DE LLARGUES

18:00 h
Partida de Raspall femení17:00 h

DIUMENGE 12 D’AGOST

II Semifinal Faura - València Més
Pilota

Partida dels xiquets de l’escola
18:00 h
17:00 h

DISSABTE 18 D’AGOST

Gran final
Partida dels xiquets de l’escola

18:00 h
17:00 h

Organitzat pel Club de Pilota i patrocinat per l’Ajuntament



DISSABTE
11 D’AGOST
20:00 h Inici de les 24 hores

de futbol sala al
Poliesportiu
Municipal,
organitzat per les
Filles de Maria

DIUMENGE
12 D’AGOST
20:00 h Final de les 24

hores de futbol sala
al Poliesportiu
Municipal organitzat
per les Filles de
Maria

DILLUNS, 13 D’AGOST
21:30 h Sopar popular amb actuació sorpresa per a tots els

públics als jardins de l’Ajuntament organitzat per les
Filles de Maria. Entrepans a triar d’embotit amb
tomata o sense tomata. 

Les inscripcions seran els
dies 6, 7 i 8 d’Agost als
Jardins de l’Ajuntament
de 19:00h a 20:30h.



COMISSIÓ DE BOUS 2005

DIVENDRES, 17 D’AGOST
18:30 h Desencaixonada dels dos bous propietat de la Comissió. A continuació, exhibició de vaques

de la ramaderia de Pedro Peris 
24:00 h Carretó embolat. A continuació, s’embolaran els 2 bous de la vesprada, propietat de la

Comissió

DIMARTS, 14 D’AGOST
21:30 h Caldereta de bou per a sopar en els jardins de l’Ajuntament organitzada per la Comissió

Inscripció de 4 euros per ració, amb beguda i picadeta inclosa. Cal apuntar-se els dies 1, 2 i 3
d’agost en el Centre Cívic entre les 19 i les 21 hores

23:30 h Macrodiscomòbil organitzada per les Filles de Maria en la zona CEU a càrrec de Mixso Events

PENYISTES
PATRICIA RODRÍGUEZ VALLS
JOSE LUIS GARCIA CATALA

FÉLIX PEINADO FERNÁNDEZ
JORGE SORIANO CATALA

JOSE LUIS ESTELLÉS FONTESTAD
LUIS RODRÍGUEZ GRANELL

MARÍA MARCO GARCIA
AMPARO SUEZA CHAPA

BARAQUISO SAURA GOMEZ
VERO HEREDIA PEREZ

JONATHAN BELMONTE SENCIANES
ÁNGEL TOMAS ROS                                                                                       

COL·LABORADORS
ADRIÁN LLUNA JIMENEZ

Mª CARMEN JIMENEZ BOSCH
FRANCISCO LLUNA MENDOZA
ESMERALDA GARCIA BLANCO
SALVADOR RIVERA SIMARRO

NEUS SORIANO DE LA FUENTE
Mª VICENTA DE LA FUENTE BAILACH

LUCIA MARCO GARCIA 
JOSE RAMON SORIANO ANDREU

JAIME SERRA PALAU
MIGUEL ÁNGEL ALBIACH CERVERA                                

MIGUEL NAVARRO POLONÉS 



DIMECRES, 15 D’AGOST
19:00 h Al carrer Major, globotada per a tots els xiquets i

xiquetes, patrocinada pel SARC
19:30 h Cavalcada amb la participació de les distintes

agrupacions festeres, encapçalada pel grup de batucada
“Perfushion”. Nota als participants: a les 19:15 hores
concentració al carrer Rajolars

23:00 h Teatre a càrrec del grup de teatre ‘Lo Nostre’ als Jardins
de l’Ajuntament, amb l’obra La barraqueta del nano. En
acabar, repartiment de coques cristines i mistela a totes
les persones assistents. Patrocinat per l’Ajuntament.

DIJOUS, 16 D’AGOST
21:00 h Sopar dels Majors als Jardins, organitzat per

l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes, les Filles de Maria i pesones
voluntàries. Vetllada amenitzada per “PPDP” showman. 

CLAVARIESSA MAJOR
MARIBEL PROSPER MARTINEZ

CLAVARIESSES
PAQUI CASAÑA LLUESMA

ESTEFANÍA CUENCA NOVELLA
VICTORIA GISBERT PROSPER
Mª DOLORES LLORIS CHIRALT

PILAR LLORIS CHIRALT
Mª TERESA MARÍ BENLLOCH

INMACULADA MARTINEZ AGUILAR
LOURDES MARTINEZ GASCÓ

MARIBEL MARTINEZ PIQUERAS
PILAR MÁS MARTINEZ
ELENA MATEO LLORIS
ELENA ORTIZ LÓPEZ

LUISA SANCHEZ PALANCA
PAULINA TORRES QUESADAMARE DE DÉU DELS DESEMPARATS

FESTA TRADICIONS



Cavalcada 2016

Sopar dels Majors 2017



PENYA LA BARRANCÀ

DIJOUS, 16 D’AGOST
19:30 h Baixada de la beguda pels carrers

del poble amb xaranga, organitzada
per la Penya la Barrancà, i
inauguració del xiringuito al C/ Luis
Vives (zona CEU)

DIVENDRES, 17 D’AGOST
23:30 h Concert al xiringuito de la Barrancà

amb els grups Besugo, Reacció i
Prozak Soup



DISSABTE, 18 D’AGOST
21:00 h Nit de la Torrà i Concurs d’Allioli a la zona CEU, amb el repartiment de melons i

mistela. Vetllada amenitzada amb música i ball. Organitzat per la Penya la Barrancà
amb la col·laboració de l’Ajuntament

DIMECRES, 22 D’AGOST
19:00 h Pequedisco al xiringuito de la Penya la Barrancà

DIVENDRES, 24 D’AGOST
24:00 h Gran nit de Remember amb DJ Pepe i DJ Adri al xiringuito de la Penya la Barrancà

Les inscripcions, de 2 euros per persona per a la Torrà, i d’1
euro per al Concurs d’Allioli, es formalitzaran els dies 27 juliol
i 3 d’agost al Centre Cívic, entre les 19:30 i les 20:30 hores

MEMBRES I COL·LABORADORS
LLUÍS MARQUÉS

JESÚS BLÁZQUEZ ‘ORZA’
MARIA ALFONSO RODRÍGUEZ
RAFA ALFONSO RODRÍGUEZ

BORO PAÑOS
MANUEL MARTÍNEZ

JUANJO GARCÍA
AMPARO CHAPA

ESTER ROCA
NÚRIA GARCIA

ALEJANDRO GRESES
EMILIO BERGA

ANNA NAVARRO
AMPARO PALANCA
ANTONIO BOSCH
MIQUEL GIMÉNEZ

JOSÉ SÁNCHEZ



FESTA DE SANT VICENT

CLAVARIA
ÁLVARO DE LA CALLE BAYONA
ANDREA FERNANDEZ PALANCA 

BERNAT ALABAU I ORTIZ
CLAUDIA LOZANO PEÑA

DANIELA CARVELLI VALERO
MARIOLA SANCHIS PASTOR

NOELIA LÓPEZ BAYONA
OSCAR LLUESMA BAYARRI



DISSABTE, 18 D’AGOST

13:00 h Volteig de campanes i trons d’avís anunciant la festa de Sant Vicent

DIUMENGE, 19 D’AGOST
08:00 h Despertà pels carrers de la població
18:45 h Arreplegada dels clavaris i trasllat de Sant Vicent fins a l’església,

acompanyats per la banda de l’Agrupació Musical d’Alfara
19:30 h 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

23:00 h Actuació de l’espectacle “Piruleta”, amb atraccions de circ,
acrobàcies, contorsionistes, equilibristes i mags,
malabaristes i trapezistes i molta diversió amb els
pallassos i els nonos de la tele

20:30 h Solemne processó en honor a Sant Vicent, encapçalada per
tabal i dolçaina i acompanyada per l’Agrupació Musical d’Alfara.
Tot seguit tindrà lloc un final de focs d’artifici a càrrec de
Pirolapi

22:00 h Sopar a la fresca d’embotit amb tomaca (pisto) als Jardins
de l’Ajuntament, organitzat pels clavaris de Sant Vicent

11:00 h Divertit i animat parc infantil aquàtic per als xiquets i xiquetes,
al carrer Lluís Vives, organitzat pels Clavaris de Sant Vicent

16:00 h Continuació del parc aquàtic
18:00 h Per a berenar es repartirà orxata i fartons, organitzat pels Clavaris de

Sant Vicent
20:30 h Trasllat de la imatge de Sant Vicent des de l’església fins al domicili

de destí de la imatge, al número 38 del carrer Major, amb
l’acompanyament d’una xaranga

Les inscripcions es poden realitzar els dies 1, 2 i 3 d’agost, de
19 a 20:30 hores als Jardins de l’Ajuntament. Preu de 4€ per
persona, que inclou l’entrepà, beguda, cacaus, olives i gelat

Parc aquàtic 2017

20:00 h Torneig de Festes de Futbol. Partit de l’equip Amateur del FBA contra
la formació de Godella



DILLUNS, 20 D’AGOST
08:00 h Despertà a càrrec de les clavaries del 2018, al carrer Major, organitzat i patrocinat per

l’ajuntament
13:00 h Senyal amb volteig de campanes i salves que anuncien la festa de la Immaculada Concepció
14:00 h Mini mascletà al carrer Major, organitzada i patrocinada per l’Ajuntament a càrrec de

pirotècnia Pirolapi
19:00 h Macrobatucada, amb cercavila des de diferents punts de la població, que finalitzarà amb una

concentració en la plaça de l’Ajuntament. Organitzat i patrocinat per l’Ajuntament
22:30 h Concert de la banda de l’Agrupació Musical d’Alfara als Jardins de l’Ajuntament. Hi haurà

una cercavila prèvia amb eixida des de la plaça de l’Ajuntament. En acabar, finalet de focs
d’artifici a carrer de pirotècnia Pirolapi, organitzat i patrocinat per l’Ajuntament

FESTA MÚSICA I FOC

Concentració de
batucades a
l’octubre del 2017



Concert de la banda de 
l’Agrupació Musical d’Alfara

en el certamen ‘Horta Sonora’

Castell de focs artificials
durant les Festes 2017

21, 22 I 23 D’AGOST
L’Ajuntament posarà a disposició de la ciutadania
que ho desitge taules i cadires als Jardins
Municipals per a sopar a la fresca



DIMARTS
21 D’AGOST
05:00 h Cant de l’Aurora a càrrec de les Filles

de Maria
11:00 h Arreplegada de les clavariesses
12:00 h Missa en honor a la Immaculada

Concepció, cantada per la Coral Joan
de Ribera. Tot seguit, mascletà a la
zona dels Rajolars

19:30 h Arreplegada i cercavila de les Filles de
Maria fins l’església

20:30 h Solemne processó en honor a la
Immaculada Concepció encapçalada
per la Colla Carrasclet (patrocinat pel
SARC). En  acabar, finalet de focs
d’artifici

23:30 h Macrodiscomòbil, organitzada per les
Filles de Maria en la zona CEU, de
30.000w a càrrec de Tumbalea
Revolution

CLAVARIESSA MAJOR
CLARA ALABAJOS GUILLEM

CLAVARIESSES
ALEJANDRA CABALLER
BROSEL
MARTA CAPARRÓS BELTRÁN
MARÍA CORTINA NAVARRO
IRENE DAMON SANTOS
RAQUEL GRANELL DEVAL
ANDREA IBÁÑEZ GONZÁLEZ
LUCÍA MARQUÉS BAYARRI
MARÍA MARTÍN PENALBA
ANA MARTÍNEZ CATALÁN
ALBA MARTÍNEZ GIMÉNEZ
MARTA PARDO ALOY
ANNA PASCUAL BOSCH
AINHOA REYES GARCÍA
ALBA SAUGAR CASANÍ
MARÍA SORIANO BONDÍA 
MIREIA VALERO PITARCH

Discomòbil 2017

13:00 h Volteig de campanes i tir de salves
que anuncien la festivitat de la Mare
de Déu del Roser

22:00 h Trasllat de la image de la Mare de Déu
del Roser des de l’Església fins al 
carrer San Diego



FILLES DE MARIA



DIMECRES, 22 D’AGOST
06:00 h Cant de l’Aurora per la clavaria de la Mare de Déu del Roser
07:30 h Despertà pels carrers de la població per la clavaria de la Mare de Déu del Roser

23:30 h Gran actuacio de l’orquesta Next, organitzat per la festa de la Mare de Déu del Roser

11:00 h Arreplegada de clavaris i trasllat de la Mare de Déu del Roser a l’Església
12:00 h Solemne misa en honor a la la Mare de Déu del Roser cantada per la Coral Sant

Joan de Ribera
19:30 h Arreplegada de clavaris i clavariesses i cercavila fins a l’església
20:30 h Solemne processó en honor a la Mare de Déu del Roser, encapçalada per la colla

Carrasclet de tabal i dolçaina (patrocinada pel SARC).Tot seguit, final de focs d’artifici



MARE DE DÉU DEL ROSER

CLAVARIA
JOAN PALAU CASAÑA 

JOSÉ DAVID MICÓ FERRERA 
PEDRO TORRES SANFRANCISCO 

SANDRA GARCIA PEÑA 
BLANCA SANFÉLIX PASTOR 

RUBÉN UBACH MOLINS 
JOSEP BOIX LLUNA 

ALBERTO MILLÁN VAÑO 
PAULA RICARD BELLVER 

JUAN CARLOS ESTEVAN FERRER 
GLORIA MOLLÁ CASASOLA 
ISIDRO NAVARRO BUENO



DIJOUS, 23 D’AGOST
11:00 h Parc infantil organitzat per les Filles de Maria a la zona Ceu
13:00 h Volteig de campanes i salves anunciant la festa del patró Sant Bertomeu

Continuació del parc aquàtic infantil fins a les 18 hores i, en acabar, repartiment de
llimó granissat a càrrec de les Filles de Maria

22:00 h Trasllat de la imatge de Sant Bertomeu fins al carrer Santa Bàrbara, nº 9
24:00 h Discomòbil amb tot tipus de música i per a totes les edats amb el DJ Pepe Tarantino.

Organitzat per les Filles de Maria a la zona CEU

16:00 h

DIVENDRES, 24 D’AGOST
11:15 h Arreplegada de clavaris i clavariesses i trasllat de Sant Bertomeu fins a l’església
12:00 h Missa en honor a Sant Bertomeu, patró del poble

Cercavila per a replegar els clavaris i clavariesses de totes les festes,
acompanyats per l’Agrupació Musical d’Alfara

20:30 h Solemne processó amb la participació de totes les festes d’enguany, amb
l’acompanyament de la colla Carrasclet i l’Agrupació Musical d’Alfara

23:30 h Musical “FESTA MAJOR”, als jardins de l’ajuntament. Organitzat i patrocinat per
l’ajuntament

19:30 h

24:00 h Gran nit de Remember amb DJ Pepe i DJ Adri a la zona Ceu, organitzat per la Penya
La Barrancà

19:30 h Missa en honor a Santa Bàrbara



SANT BERTOMEU

CLAVARIS
JOSE MIGUEL NAVARRO

RODRIGUEZ
PACO MELCHOR SÁNCHEZ
ALFONSO ÁLVARO LLUCH

MIGUEL AVILÉS DOMÉNECH
JUAN MONTEAGUDO SILLERO

MANUEL RIAZA GARCÍA
MANUEL JOSE RIAZA UREÑA

JOSE ELIAS TARREGA ROMERO
LUIS VERDEGUER CEBRIAN



DISSABTE, 25 D’AGOST
23:30 h Nit de Disfresses. Desfilada pels carrers de la població. En finalitzar el recorregut, MACRO

DISCO-MOVIL CRAZY ZOO a la zona Ceu, patrocinada per l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca.

Nota als participants: per poder optar a premi, caldrà apuntarse del 6 al 23 d’agost a l’Ajuntament, de
12 a 14 hores, on es facilitarà un número a cada comparsa, d’un mínim de 6 persones, tant infantil
com d’adults. Este número haurà de ser totalment visible durant la desfinalda, i s’haurà de deixar una
separació mínima entre tots els grups participants per a la correcta valoració del jurat.  Totes aquelles
persones que no s’hagen inscrit prèviament, podran participar sense optar a premi. La concentració
tindrà lloc a les 23:15 hores a la plaça Sant Joan de Ribera. L’exida es realitzarà des del carrer Mestre
Palau pel recorregut habital fins arribar al carrer Lluís Vives. La desfilada estarà encapçalada per la
Xaranga Al Soroll seguida per totes les comparses infantils. A continuació desfilarà  la Xaranga Horta
Sud amb les comissions festeres i les comparses d’adults. S’atorgaran dos premis de 100€ i 50€ a
les millors comparses infantils i altres dos de 150€ i 75€ a les millors comparses d’adults.

FI DE FESTA





Del 18 al 24 d’agost podrem
visitar a la sala d’exposicions
del Castell d’Alfara la segona

part del treball de José Zamorano
Pasqual (Moncada, 1954) realit-
zat al voltant dels quadrats. Ell ma-
teix ens detalla el projecte a través
d’aquestes línies:

“Algunes de les obres d'aquesta
exposició són la continuació d'una
anterior al mes de maig i sorgeixen
dels apunts realitzats en diversos
quaderns durant els últims anys a
l'IES per explicar diferents temes
de la programació. Contemplant
aquests apunts vaig decidir plas-
mar alguns dels dibuixos que havia
anat acumulant en quadres, i
aquests, al seu torn, han portat a
anar investigant més possibilitats. Els quadrats van servir per tractar el tema de la composició, explicant als
alumnes que hem d'intentar l'equilibri de les masses i que la vista no se'ns ha de desviar a un lloc concret
de la composició, sinó que hem d'aconseguir veure-la en el seu conjunt. Començàvem amb uns pocs ele-
ments i després anàvem augmentant el nombre de quadrats, cercles, rectangles, etc. Els altres eren treballs
de taques en els quals, a partir d'unes fetes a l'atzar, ens podien suggerir altres formes i havien d'anar des-
envolupant el treball. En aquesta exposició, he afegit altres quadres de temàtica completament diferent, al-
gunes mes realistes, com les que van sorgir de diverses visites a la platja de Pinedo en observar un tros que
tenen acotat de dunes. D'aquestes n’és una sèrie de quadres fets amb tinta i acolorits amb barres de pig-
ment. Altres obres són d'idees sorgides en l'estudi o poden ser simplement la plasmació d’ un racó d'aquest”.

L’EXPOSICIÓ DE FESTES



QUADRATS
i altres
(segona part)
DEL  18 AL 24 D’AGOST
EN  LA  SALA  D’EXPOSICIONS
DEL  CASTELL D’ALFARA
DE 19:30 A 21:30 HORES

De José
Zamorano
Pascual 



La família Lassala, una conspícua
dinastia de la burgesia mercan-
til valenciana, va tindre  vincles

i interessos a Alfara del Patriarca des
del segle XVIII fins a finals dels anys
seixanta del segle passat. 

En 1710, procedent del Bearn
francés, i degut possiblement a que la
inestabilitat social de la regió a causa
dels conflictes religiosos entre catòlics
i hugonots i la integració a França  va
provocar una massiva emigració,
arriba a València Pedro Bergés, co-
merciant seder,  i el seu nebot ado-
lescent Bernardo Lassala. Després de
treballar amb el seu oncle,  molt
prompte comença a establir-se a Va-
lència, adquirint un palau del mar-
quès de Castelnovo en la coneguda
plaça del Negrito. En 1751 obté, mit-
jançant real cèdula, el reconeixement
de noblesa per ser   senyor i abat laic,
amb dret d'administrar justícia, co-
brar delmes i nomenar cures  de Pre-
chac en la seua regió natal. A Valèn-
cia exerceix càrrecs oficials relacionats
amb l'administració de la hisenda i els
consolats de comerciants. Es va casar
amb Inés Sangerman, segorbina d'o-
rigen francés, amb la qual va tindre

cinc fills. Manuel  va ser  un eminent
jesuïta i prolífic autor i traductor que
va residir a Itàlia després de l'expulsió
de la companyia. Una calculada es-
tratègia de matrimonis i d'administra-
ció de les herències va fer que el pa-
trimoni familiar es mantenira, i
s'incrementara al llarg del temps.

El seu fill Bernardo, en favor del
qual  s'havia establit una  primogeni-
tura, es  va casar amb Dionisia Bel-
trán i Bonet. Un fill d’ aquest matri-
moni, Luis Lassala Beltrán, va ser un
peculiar canonge de la catedral de
València. Luis i el seu germà Ber-
nardo Lassala Beltrán també van tin-
dre un paper destacat en l'adminis-
tració de la ciutat, després de la
invasió napoleònica, i en entitats in-
fluents com la Societat Valenciana
d'Amics del País, on Bernardo va em-
prendre iniciatives de calat per a afa-
vorir l'agricultura i el comerç valen-
cians, o en la universitat de la qual
Luis va arribar a ser rector.

Cap a finals de segle, adquiriren en
Alfara unes cases i hort on establiren
una fàbrica d’aiguardent que en anua-
ris comercials de l'època apareixen
com a Vda. de Lassala e Hijos. Una
de les iniciatives de Lassala va ser la
constitució d'una societat naviliera,
amb els comerciants Canet, Vergés i
Carrá,  per a l'exportació a Amèrica  de
produccions valencianes com  sedes,
ceràmica i aiguardent. En 1803 par-
teix cap a Veracruz la primera nau,  La
Concepció a la qual li donen el nou
nom de La Societat Valenciana. El se-
güent viatge va acabar malament en
ser capturats pels anglesos i la socie-
tat va tancar.

Un plànol d’Alfara traçat per encà-
rrec del Col•legi del Patriarca en
1828  permet     localitzar les propie-
tats dels Lassala en el nostre poble.
En el detall reproduït corresponent l’i-
lla de cases Mª 10 identifica amb un
8 (porta falsa de l'herència de Lassala)

en l'actual carrer Maestro Palau, el
número 12 i 13 en el carrer de la Sè-
quia i el 14,  en la cantonada de la
plaça 9 d'Octubre, on estava la fàbrica
d’aiguardent. El carrer de Sant Diego
era conegut, per aquesta raó, com a
carrer de la fàbrica. En el plànol no fi-
gura el que era l'hort vinculat a aques-
tes propietats que començava en la
fàbrica i s'estenia cap a Vinalesa. 

Qui dóna major impuls als seus
negocis del vi va a ser Vicente Lassala
Palomares (1817-1876). Fill de Ber-
nardo Lassala Beltrán i de Josefa San-
tiago Palomares, representa la quarta
generació dels Lassala. Va fer la ca-
rrera militar que abandonà als trenta
anys després d'haver guanyat dues
medalles de l'ordre de San Fernando
per les seues actuacions en la primera
guerra carlista en Belascoain i Pera-
camps Torna a València i es dedica
enterament a l'agricultura i les indús-
tries derivades. Adquireix del duc de
Medinaceli una extensa finca entre
Riba-roja de Túria i Xiva, on estableix
la Masia del Mar amb els seus  cellers
i molí d’oli. La Masia del Mar va ser
venuda cap a 1930 a una compan-
yia belga que va crear Regadios y
Energía de València (REVA), però re-
centment ha tornat ,en part, a la fa-
mília Lassala. Més tard obri a Valèn-
cia. al costat de la seua casa natal, la
qual amplia i remodela, un comerç de
vins, aiguardent i oli, las Bodegas Al-
demar, on es venien encara productes
d’Alfara

Des de la Sociedad Econòmica de
Amigos del País, on va ocupar distints
càrrecs,  desplega una gran activitat
per a la modernització de l'agricultura
valenciana introduint i seleccionant
varietats; millorant els  instruments
de treball. Els seus fullets sobre la
constitució de la guarderia rural, l'en-
senyament de l'agricultura mitjançant
granges escola i els debats sobre els
aranzels van tenir gran difusió i in-

ELS  LASSALA I ALFARA
Per Enric M. Cuñat Sesé

Vicente Lassala Palomares



fluència. Va escriure a Las Províncies des del primer nú-
mero i en altres periòdics nacionals. Però no solament va
ser un teòric. Va crear la Societat Valenciana d'Agricultura,
va muntar una escola d’agricultura i ramaderia en la seua
finca, un jardí d'experimentació i aclimatació de cultius en
els Jardins del Real, antecedent del IVIA, i va promoure la
presència de comerciants valencians en fires internacio-
nals com Londres, Viena o Filadèlfia. on els seus vins com-
petien entre els millors. Va ser l'impulsor de la gran “Ex-
posición Regional de Agricultura, Industria y Artes a
València en 1867” .  Tot açò li va valdre el nomenament
de comissari regi per a l'agricultura que va exercir amb de-
dicació viatjant per tota la regió i redactant informes sobre
la taronja, la morera o l’arròs, que constitueixen tot un do-
cument històric.

Va heretar la biblioteca d'un oncle de la seua dona, Pas-
cuala Camps Lafora, i amb aquesta ampliació la seua
col•lecció de llibres va ser la més important biblioteca va-
lenciana de l'època solament superada per la del llibreter
Salvá. Igualment va enriquir la seua col•lecció d'obres d'art
que ha sigut una referència per als historiadors de l'art

Va intervenir també en negocis immobiliaris, de ma-
nera que el seu fill Vicente es va convertir en un dels prin-
cipals arrendataris de la ciutat amb 26 immobles que li
produïen més de 16.999 pessetes anuals. 

La casa i l’hort d’Alfara van ser deixats a poc a poc de
costat. En el cens electoral d’Alfara de 1865 encara figura
Bernardo Lassala Palomares com un dels deu propietaris
amb dret a vot. Les propietats es van anar alienant per par-
cel•les, la fàbrica es converteix en cases populars, fins a
arribar a 1965 que l'ajuntament adquireix una gran part
de l'hort per a la construcció dels grups de la Pau i obrir
el carrer de Cavallers. Per a la compra va comptar  amb
un préstec sense interessos que li va concedir la Diputa-
ció de València presidida per Bernardo Lassala González
l'últim dels Lassala que va tindre a veure amb el nostre po-
ble al qual acudia amb freqüència en visites privades amb

els seus fills o en visites oficials per a diferents inaugura-
cions.

La carretera de Vinalesa s’obri a la fi dels anys trenta i
el carrer era conegut com Darrere de l’obra. Després de la
Guerra d'Espanya, va ser dedicat a Vicente Lassala Miquel,
el qual havia sigut diputat a les Corts i regidor de Valèn-
cia. Fou un destacat membre de la Dreta Regional Valen-
ciana assassinat en 1938, però el primer ajuntament de-
mocràtic, a diferència d'altres carrers del poble, no li va
canviar el nom. M'agrada creure que el carrer està dedi-
cat a Vicente Lassala Palomares, el gran promotor de l’a-
gricultura valenciana.

Planol d’Alfara de 1828

En primer pla, la fàbrica de Lassala



La regidoria de Festes i Igualtat
de l'Ajuntament d'Alfara del
Patriarca ha organitzat la pri-

mera campanya "Només sí  és sí.
Viu unes festes lliures d'agressions
sexistes" per a la prevenció d'agres-
sions sexuals que pogueren pro-
duir-se en les Festes Patronals que
tindran lloc en el pròxim mes d'a-
gost.

Des de l'Ajuntament s'adverteix
que les agressions a dones aug-
menten en els contextos de festes.
Ni l'alcohol ni les festes són justifi-
cació, les persones tenim dret a no
ser tractades com a simples objec-
tes sexuals ni sentir-nos insegures
o intimidades en certs llocs i a par-
tir de certes hores.

Per aquest motiu, aquesta pri-
mera campanya, impulsada per la
regidoria d'I-
gualtat i Festes
de l'Ajunta-
ment d'Alfara
del Patriarca
amb el lema
"Només sí és
sí. Viu unes
festes lliures
d 'agressions
sexistes", va di-
rigida a la ciu-
tadania en ge-
neral, però de
manera més
concreta a la
joventut, la

qual  participa durant aquests dies
en diferents esdeveniments mas-
sius com berbenes, concerts o la nit
de disfresses.

Amb aquesta campanya es pre-
tén sensibilitzar i conscienciar que
la diversió ha d'anar associada al
respecte pel cos i la decisió de les
dones. També es tracta de posar en
evidència i denunciar actituds i
comportaments denigrants per a
les dones, i advertir que les rela-
cions sexuals sense consentiment,
per mitjà de la violència, l'abús o el
xantatge, són un delicte que recau
sobre els agressors.

Dins la campanya, l’Ajuntament
d'Alfara del Patriarca proporcionarà
cartells, informació i polseres. S'en-
tregaran al voltant de 1000 polse-
res als estands assignats, en què

s'inclou el lo-
gotip de la
campanya i el
telèfon de la
Policia Local.
No t'oblides de
passar a reco-
llir-la a festes!

Les regido-
ries de Segu-
retat Ciuta-
dana, Festes i
Igualtat volen
que es puga
gaudir d'unes
festes lliures
de violència.

NOMÉS SÍ ÉS SÍ

Campanya de la Regidoria d’Igualtat
per unes festes sense agressions sexistes





ACULL LA CASA

Cada pedra ha de preservar el nom del poble.
Els buits que arrosseguen les nits
amb el gemec de les campanes.

Cada pedra ha de cobejar els racons 
més profunds de l’ésser 
quan cerca les formes 
silencioses de les paraules.  

Cada mur de terra i calç amaga 
la remor de les coses, la solitud
o la llum que il·lumina
el cor i la memòria. 

Obri la porta. La casa on habites:
és brisa ben endins de les ungles,
la flaire dolça dels éssers estimats
o germinar del verd en cada sospir.

Cada mur indiferent a la mort i al temps
s’ha de preservar d’aquells núvols
que es desfan en pluja lenta. 

MARE TERRA

Ser l’habitatge de la casa,
arrels dels avantpassats,
l’estima del camí
que, sent la font de la vida,
mires amb els ulls dels altres.

Ser l’harmonia i la bellesa,
la raó de la resistència
en els infortunis.

Les artèries de la llar,
els reptes que invoques en el camí
i el gran silenci d’una vida.

Ser l’habitatge de la casa.
Les pedres són l’ombra
i l’escalfor del sol.

Ciments d’una odissea
—plena de gorges incertes—
on tatues el perfil dels mots
fràgils sobre el temps

RACÓ POÈTIC
Dos poemes inèdits de M. Carme Arnau i Orts
del poemari Habitatge de Mirades i Secrets

Presentació de
l’últim poemari

de M. Carme
Arnau i Orts, 

En el decréixer
de la pluja,

en la Biblioteca
de Vinalesa



Finestra i festejador del Castell

Llibre de festes editat
per l’Ajuntament d’Alfara

Maquetació a càrrec
d’Alamida Periodisme i Comunicació

Impressió de 1.200 exemplars
a Edición Gràfica

Portada d’Enric M. Català, llicenciat en Pintura per la
Facultat de Belles Arts de la Universitat Politècnica

de València, on també ha fet estudis de doctorat.
Ha ampliat coneixements de dibuix a Holbaeck, Dina-
marca; tècniques de la incisió i calcografia a Urbino,
Itàlia; de pintura a l’oli a Welshpool, País de Gal·les; i
d’Història de l’Art Modern a Cambridge, Anglaterra,
Wagner College, Nova York, Regis College, Denver,

Colorado i la Universitat de San Francisco, Califòrnia.
Ha exposat a València (Val-i-30), Torrent (La Torre),

Castelló (Cànem), Xàtiva, Tarragona (La Rambla),
Arte Xerea (València) i a les sales municipals de Vi-
nalesa, l’Eliana, Alfara del Patriarca, Cullera, Sueca,

Xàtiva, Almussafes i la Pobla de Vallbona. Hi ha obra
seua a col·leccions particulars de València, Barce-
lona, París, Nova York, San Francisco, Detroit, Cris-
tiansand, entre alcres ciutats i pobles valencians.

Igualment, figura obra seua a la col·lecció Martínez-
Gurricabeitia de la Universitat de València i en el

Museu Salvador Allende de Xile.




