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Alfara rep 94.000 euros del Plad’Inversions Sostenibles 2016
la diputació de València ha
rescatat 12 milions d'euros
del romanent del 2015 i els ha
distribuït entre els 187 muni-
cipis de menys de 5.000 ha-
bitants de la província a tra-
vés del Pla d’inversions
Financerament sostenibles.
Així, a la nostra localitat li
corresponen 94.000 euros
amb els quals l’Ajuntament
promourà l’execució de dife-
rents projectes per a millo-
rar algunes infraestructures
d’Alfara del Patriarca.

una important part d’a-
questa ajuda es destinarà a
la construcció d’una eixida
d’emergència a la graderia
del camp de futbol.
s’instal·larà una escala a l’al-
tre extrem de la infraestruc-
tura amb una inversió de
64.000 euros, que també s’a-
profitarà per a remodelar els

lavabos i el magatzem, on es
construirà un vestidor adre-
çat al futur trinquet.

la quantitat restant de la
subvenció, que ascendeix a
30.000 euros, es destinarà a
l’asfaltatge de dos trams de
carrer molt degradats pel
pas del temps i per la contí-
nua circulació de vehicles. un
d’ells s’ubica al carrer doctor
navarro, entre sant Berto-
meu i el carrer major (davant
del parc de don Emilio). l’ac-
tuació  no contempla única-

ment l’apedaçament dels
clots, sinó que es rebaixarà
el paviment per a anivellar-
lo completament i s’aplicarà
una nova capa d’asfalt per
tota la superfície. 

l’altre tram que serà re-
modelat correspon al car-
reró de sant Vicent delimi-
tat entre els carrers major i
Cavallers. En este emplaça-
ment, a més de rebaixar el
paviment i aplicar un nou as-
falt, es contempla crear un
xicotet pendent cap al cen-
tre del vial, on s’instal·laran
els albellons de la claveguera
per a recollir les aigües plu-
vials, una infraestructura si-
milar a la realitzada fa uns
anys al carrer mestre Palau.

Està prevista la realitza-
ció d’un tercer projecte, com-
pletat amb l’aportació muni-
cipal, consistent en la reha-
bilitació de la plaça nou d’oc-
tubre. Els operaris alçaran el
paviment actual i es plantarà
gespa per tal de crear una
nova zona verda integrada vi-
sualment al municipi. 

L’Ajuntament promou la in-
versió de 94.000 euros a tra-
vés del Pla d’Inversions
Financerament Sostenibles
2016 de la Diputació. La sub-
venció servirà per a construir
una eixida d’emergència a la
graderia del poliesportiu i re-
asfaltar un tram dels carrers
Sant Vicent i Doctor Navarro.

Graderia del camp de futbol del poliesportiu municipal.

HORARI D’ATENCIÓ
de dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores

dimecres de 17 a 19:30 hores
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Plaça Nou d’Octubre. Llicènciad’activitatals edificismunicipals
Amb la construcció
d’una eixida d’emergèn-
cia a la graderia del
camp de futbol, l’Ajun-
tament d’Alfara del Pa-
triarca complix amb les
recomanacions en ma-
tèria de prevenció de
riscs laborals i segure-
tat preceptives per a
obtindre la llicència
d’activitat del polies-
portiu municipal. Esta
certificació s’ha obtin-
gut recentment a les
instal·lacions de bar
dels Jubilats i pròxima-
ment es tramitarà per a
altres edificis públics
com el Centre Cívic o el
Teatret d’Alfara.
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l’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca està estudiant dife-
rents fórmules per a impul-
sar la recuperació del
Convent de sant dídac de la
població. l'alcalde, llorenç
rodado, s'ha reunit recent-
ment amb Juan Ángel Poya-
tos, director de Planificació i
serveis del sErVEF (servei
Valencià d'ocupació i Forma-
ció) per abordar una possible
col·laboració que permeta re-
habilitar la infraestructura,
declarada Bé de rellevància
local (Brl).

En la primera fase de res-
tauració del Convent s’haurà
de consolidar l'edifici, que
data del segle XVi, respec-
tant l'arquitectura de l'època
i eliminant possibles postis-
sos d'altres períodes. les
converses inicials han versat
al voltant d’un programa plu-
rianual que constaria de di-
versos tallers d'ocupació,
amb la qual cosa també s’a-
favoriria la creació de nous
llocs de treball a la població.
Pròximament tindrà lloc una
altra reunió per a seguir em-
bastant la iniciativa.

S’impulsa la recuperació de Sant Dídac

El ple de l'Ajuntament de
València va aprovar el pas-
sat 26 de juliol el conveni de
col·laboració entre la Gene-
ralitat Valenciana i el con-
sistori del cap-i-casal per a
la prestació del servei de
l’EmT en montcada i altres
municipis de la província.
Així, està previst que al llarg
del mes de setembre els au-
tobusos de la línia 16 co-
mencen a arribar a la parada
ubicada a pocs metres del

nostre municipi, al costat
del pas a nivell on comença
el carrer Antonio Espolio.

l’any 2014, quan el ser-
vei es posà en marxa, la ini-
ciativa li costava al nostre
municipi 12.000 euros anu-
als, que completaven els
36.000 euros que aportava
montcada. Ara, el servei
serà finançat íntegrament
per la diputació i la Genera-
litat, almenys fins que es
cree una Autoritat metro-

politana, des d’on es verte-
brarà la mobilitat i altres as-
pectes d’interés comunitari
per tota l’àrea metropoli-
tana de València. Amb la po-
sada en funcionament
d’eixa entitat, València po-
drà optar al contracte-pro-
grama, del qual altres capi-
tals espanyoles ja gaudixen,
i que podria suposar una
transferència de fins a 40
milions d’euros per part del
Govern d’Espanya.

Restabliment del servei de l’EMT

Façana principal del Convent de Sant Dídac.
l’antic convent de sant dí-
dac, declarat Bé de relle-
vància local, està situat en
el camí de Carpesa, abans
d’arribar a l’almàssera. Fou
fundat en 1599 sobre una
alqueria vora la séquia de
montcada per donació de
Gaspar Jaca. Pertanyia a
l’orde dels franciscans ob-

servants. resta en peu l’es-
glésia i el claustre. l’esglé-
sia és d’una nau, amb cape-
lles entre els contraforts,
tota bastida amb rajola.

Al segle XiX, després
de la desamortització, es
convertí en fàbrica de mis-
tos i fins que la Fosforera
va tancar el 2005, l’edifica-

ció va ser utilitzada, princi-
palment, com a magatzem
per a maquinària i com a
habitatge de treballadors.

l’Ajuntament es va con-
vertir en propietari de l'e-
difici en 2010, després de
la seua cessió per part de
la promotora del PAi de
sant dídac.

De convent franciscà a fàbrica de mistos

Parada de l’EMT d’Alfara-Montcada.
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El municipi d’Alfara del Pa-
triarca rebrà de la diputació
de València 23.968’63 euros
per a la realització d’actua-
cions d’asfaltatge a través
del Pla de Camins i Vials
2016-2017.

les obres se centraran
en el triangle conformat
pels carrers sant Vicent,
don Emilio ramón llin i Ca-
vallers.  l’Ajuntament ha de-

cidit actuar sobre esta zona
concreta donat que és una
de les més degradades de
la localitat. Fa poc més d’un
any s’alçà el paviment en al-
guns trams d’estos vials
amb l’objecte de renovar la
xarxa del clavegueram i ara
cal eliminar els clots exis-
tents amb el reasfaltatge de
la superfície perquè quede
anivellada i compacta.

Asfaltatge decarrers amb el Plade Camins i Vials
Triangle conformat pels carrers Sant Vicent, Don Emilio Ramón Llin i Cavallers.

Els tècnics municipals estan
tramitant la documentació
necessària per a fer efectius
els projectes que es desen-
voluparan a través del Pla
Provincial d’obres i serveis
2016 que ja avançarem a la Fi-
nestra oberta del passat mes
de juny.

Per un costat, amb un
muntant econòmic proper als
100.000 euros, es construirà
un trinquet al poliesportiu
municipal, als terrenys ubi-
cats entre el camp de futbol i
la pista multi esportiva. l’ar-

quitecte de l’Ajuntament està
treballant en l’esborrany del
projecte, que a finals de se-
tembre es presentarà al Club
de Pilota d’Alfara per a reco-
llir les aportacions dels seus
membres. Abans que acabe
l’any es licitaran les obres i es
preveu que la nova instal·la-
ció esportiva puga començar
a utilitzar-se, si no hi ha cap
contratemps, en juny del
2017.  Els fonaments es dei-
xaran preparats per a cobrir
el trinquet en el futur així com
per a construir vestidors a

través d’altres línies de fi-
nançament que es puguen
anar gestionant.

Per altra banda, la cons-
trucció d’una pèrgola que en-
llace l’edifici principal del
col·legi públic sant Joan de
ribera amb el menjador es
desenvoluparà durant el pe-
ríode vacacional de l’estiu del
2017, per tal de no causar mo-
lèsties a la comunitat educa-
tiva durant el curs escolar
amb l’execució de les obres.
no ha estat possible realit-
zar els treballs durant este

estiu, ja que el permís defini-
tiu de les administracions su-
pramunicipals per a construir
la pèrgola no ha arribat a
temps.

Amb este projecte millo-
rarà la qualitat del servei edu-
catiu a la població, ja que ara
per ara, en condicions me-
teorològiques adverses, l’a-
lumnat que utilitza el menja-
dor hi accedix sense tindre al
seu abast una mínima in-
fraestructura que el prote-
gisca en cas de pluja o calor
intensa.

El futur trinquet començarà a construir-se abansque acabe l’any i la pèrgola del col·legi, l’estiu que ve
Carrer Don Emilio Ramón Llin. Carrer Cavallers. Carrer Sant Vicent.
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l’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca ha constituït una
borsa de treball d’educa-
dors infantils a través de la
convocatòria d’una prova
selectiva, amb l’objecte de
cobrir el servei d’hora ma-
tinera i de recolzament
diari per a l’escola infantil
municipal. 

un total de 48 perso-
nes han presentat la seua
candidatura, de les quals
38 han estat admeses. les
altres 10 persones han que-
dat fora per no estar en
possessió de les titula-
cions de Tècnic especia-
lista en Jardí d'infància o
Tècnic superior en Educa-
ció infantil o titulació equi-
valent, requisit indispensa-
ble per a formar part de la
borsa segons es va publi-
car a les bases.

la persona amb major
puntuació obtinguda ja
està treballant a l’escoleta
i desenvoluparà la feina du-

rant els pròxims 9 mesos.
l’any que ve l’Ajuntament
d’Alfara contractarà a la se-
güent persona segons l’or-
dre de la llista, i així suc-
cessivament.

Amb la posada en fun-
cionament de la borsa de
treball d’educadors infan-
tils es dóna resposta a la
demanda de les famílies
usuàries de l’escoleta, que
havien sol·licitat que el ser-
vei de recolzament a les tu-
tores es mantinguera du-
rant tot el curs per tal que
els xiquets i xiquetes que
hi assistixen al centre tin-

gueren la millor atenció
possible.

El procediment de la
contractació ha sigut total-
ment transparent, de ma-
nera que les persones que
complien amb els requisits
establerts han tingut les
mateixes oportunitats. l’A-
juntament d’Alfara ha ope-
rat de la mateixa manera
en la confecció de la borsa
de treball de peó de jardi-
neria, creada recentment
per a donar resposta a la
necessitat de mantindre en
òptimes condicions els es-
pais verds de la localitat. 

Contractació d’aturats ambles borses de treball local Subvencionsen matèriad’ocupació
El servei Valencià d’ocupació
i Formació (sErVEF) ha po-
sat en marxa diferents pro-
grames per a promoure una
major ocupació als municipis
de la Comunitat. l’Ajuntament
d’Alfara ha sol·licitat adherir-
se a totes les subvencions vi-
gents amb l’objecte de donar
majors possibilitats de feina
als veïns i veïnes desocupa-
des de la localitat.

Entre les ajudes publica-
des destaca el programa des-
tinat a la contractació d’un
orientador laboral per a l'a-
tenció individualitzada a per-
sones en situació de desocu-
pació de llarga duració a
través d’itineraris d’inserció
específics i personalitzats. 

l’Ajuntament també ha
sol·licitat beneficiar-se de les
subvencions d'ocupació ini-
ciativa social, destinades a la
contractació de persones jó-
vens sense feina, així com les
adreçades a la contractació
de persones desocupades
per a la realització d'obres o
serveis d'interés general.

l’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca posa a disposi-
ció dels veïns i veïnes de
la localitat el Centre mu-
nicipal de Formació de
Persones Adultes (FPA),
ubicat al Centre Cívic, per
a facilitar l’aprenentatge
a totes aquelles perso-
nes de la localitat que
vulguen o necessiten ad-
quirir coneixements bà-
sics en determinades
matèries.

A més d’oferir classes
de preparació per a ob-
tindre el Graduat en Edu-
cació secundària, a tra-
vés de l’FPA es
desenvolupen cursos
d’informàtica, anglés i va-
lencià en diferents ni-
vells. També es proposa
la realització de classes
de cultura general i es
desenvolupa l’exitós ta-
ller de memòria per a
persones majors.

Comencen les activitatsa l’Escola d’Adults d’Alfara
Jocs infantils al pati de l’Escola Infantil Municipal d’Alfara del Patriarca.
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l’èxit de participació en les ac-
tivitats per a dones i persones
majors desenvolupades entre
abril i juny del 2016, subven-
cionades parcialment per la
diputació, ha fet que l’Ajunta-
ment oferisca el programa des
de l’inici de curs, assumint ín-
tegrament les despeses del
primer i segon trimestre. les
classes de gimnàstica i el ta-
ller de memòria augmenten la
freqüència setmanal, es man-
tenen els tallers de treballs
manuals i noves tecnologies i
s’incorpora un curs d’habilitats
a la llar i el taller dels sentits,
amb l’experimentació de terà-
pies alternatives per a un ma-
jor benestar personal. 

les persones interessa-
des només han d’aportar 6 eu-
ros a l’any en concepte de ma-
trícula per a assistir a tots els
tallers proposats. El 28 de se-
tembre, a les 17 hores al Cen-
tre Cívic, tindrà lloc la presen-
tació de les activitats on es
detallarà la informació de
cada taller. des d’eixe dia i fins
al 6 d’octubre s’obri el període
d’inscripció al Centre Cívic.

Activitatsdirigidesa donesi majors

Taller de prevenció en l’ús de noves tecnologies
Per tal de garantir la forma-
ció d’una societat preparada
per a conduir els riscos i res-
ponsabilitats educatives so-
bre les noves generacions,
l’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca s’ha adherit al Pro-
grama Provincial d’Activi-

tats Preventives de la dipu-
tació de València amb l’ob-
jectiu d’afavorir la implanta-
ció d’hàbits de consum
saludable.

la iniciativa versarà so-
bre les noves tecnologies,
per a evitar l’abús que se’n

pot derivar i maximitzar la
seguretat i privacitat de les
persones usuàries. Per un
costat, el 21 de setembre
tindrà lloc un taller formatiu
per a joves, a les 11.30 hores
al Centre Cívic, sobre els
usos segurs de les noves

tecnologies. d’altra banda,
adreçada a les mares, pares,
tutors i educadors, el 5 d’oc-
tubre es desenvoluparà una
sessió informativa de famí-
lia, a les 11.30 hores al Centre
Cívic, sobre internet i les
Xarxes socials.
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Cada nou d’octubre cele-
brem l’entrada de Jaume i a
la ciutat de Valéncia amb
una festa comunitària que
sempre gaudix d’una gran
participació. les tradicio-
nals paelles cuinades al car-
rer s’han convertit en un
símbol del nostre municipi,
una jornada de convivència
amenitzada amb música i
castells unflables per als
més menuts.

Els grups d’amics i famí-
lies que desitgen ins-

criure´s, ho podran fer els
dies 26, 28 i 29 de setembre
i 3 d’octubre a l’Espai Jove,
en horari d’11 a 13 hores i de
17 a 18 hores. l’últim dia per a
apuntar-se serà el 4 d’octu-
bre d’11 a 13 hores. no s’ac-
ceptaran inscripcions fora
del termini establert.

Per a celebrar la diada
de la Comunitat Valenciana,
el departament de Cultura
ha organitzat altres activi-
tats complementàries. El
dia 6 d’octubre es faran les

jornades de portes obertes
amb les escoles i un cavaller
vindrà per a explicar la his-
tòria de la conquesta de Va-
lència realitzada pel rei
Jaume i en 1232, així com la
forma de governar en temps

passats amb la diferència
de l’actual Ajuntament.

d’altra banda, el dis-
sabte 8 d’octubre hi haurà
cercavila a càrrec de la
banda de l’Agrupació musi-
cal d’Alfara del Patriarca.

Multitudinàries paellesper al Nou d’Octubre

Sopar dels Majors.

Comparsa guanyadora del concurs de disfresses. Globotada al carrer Majors per a xiquets i xiquetes.

Paelles del 9 d’octubre de 2015, cuinades a la zona del Ceu.

El balanç de les passades
Festes 2016 ha estat molt po-
sitiu, donada la gran partici-
pació registrada en quasi to-
tes les activitats proposades
per l’Ajuntament, les clavaries
i els diferents col·lectius fes-
tius i culturals del municipi. 

Enguany ha destacat el
major nombre de sopars po-
pulars organitzats així com un
augment de les persones que
hi han assistit, de totes les
edats i condicions, amb l’en-
riquiment intergeneracional
que això suposa. d’aquesta
manera, la cohesió social i
convivència dels ciutadans i
ciutadanes d’Alfara del Pa-
triarca és molt elevada, sent
aquest un dels signes més po-
sitius pel que fa al benestar
general d’un poble.

Els veïns i veïnes estan tan
involucrats que per a les Fes-
tes del 2017  han recuperat les
clavaries del roser i de sant
Joan de ribera. 

El municipicelebra lesFestes 2016
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Carles magraner proposa
un viatge musical per la
mediterrània medieval de
la mà dels viatges que va
realitzar ramón llull. El
programa de concert cir-
cula entre els llocs on va
peregrinar el personatge i
l'entorn musical que hi ha-
via en aquestes ubicacions,
fortament vinculades
també a les obres que va
escriure al llarg de la seua
vida. Així, va començar el
seu pelegrinatge des de
mallorca cap a santiago de
Compostela l'any 1265. i de

Barcelona a montpeller
fins a diverses ciutats de la
itàlia actual, Xipre o la llu-
nyana Jerusalem. El llibret
va acompanyat de 3 com-
pact disc.

l’últim pelegrinatge
de Capella de ministrers

Tasio ortiz de Zárate, el
brillante arqueólogo con-
denado por los extraños
asesinatos que aterroriza-
ron la tranquila ciudad de
Vitoria hace dos décadas,
está a punto de salir de pri-
sión en su primer permiso
cuando los crímenes se re-
anudan de nuevo: en la em-
blemática Catedral Vieja
de Vitoria, una pareja apa-
rece desnuda y muerta por
picaduras de abeja en la
garganta. Poco después,
otra pareja es asesinada en
la Casa del Cordón, un co-

nocido edificio medieval.
una novela negra absor-
bente que se mueve entre
la mitología y las leyendas
de Álava

El silencio de la ciudad...
de Eva Gª Sáenz

RECOMANACIONS LITERÀRIES DE LA BIBLIOTECA

Els veïns i veïnes d’Alfara del
Patriarca hem pogut gaudir
els divendres del mes de ju-
liol de diferents estils de mú-
sica en directe a la plaça de
l’Església. El programa “Juliol
a la Fresca”, desenvolupat
per les regidories de Cultura
i Joventut, arrancà amb l’ac-
tuació de la Capella de mi-
nistrers, que estrenà l’espec-
tacle inèdit “la Gelosia:
maquiavelisme musical al
Quaocento”. Jesp Quartet
Jazz ens va oferir un ampli re-
pertori musical amb la mag-
nífica sensació de tancar els
ulls i deixar-se portar. la for-
mació rockera Aullido Ató-
mico ens presentà el seu se-
gon àlbum “Todo y ahora” i
Gent del desert va tancar la
programació musical de ju-
liol amb música folk fusio-
nada amb literatura.

Qualitat musical amb el programad’actuacions “Juliol a la Fresca”

Actuació del grup de folk Gent del Desert, el 29 de juliol a la plaça de l’Església dins del programa “Juliol a la Fresca”.
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després del període vaca-
cional, l’Ajuntament d’Alfara
reprén la temporada de tea-
tre per a persones adultes
amb la programació d’una re-
presentació l’últim diven-
dres de cada mes. 

El pròxim 30 de setem-
bre serà el torn de la compa-
nyia àgora, que ens presen-
tarà l’obra “El mussol i la
Gata”. És una adaptació de
rodolf Cirera de l’obra de
William  manhoff, dirigida
per Vicent Giner i interpre-
tada per silvia Valero i Jo-
semi ortolá. l’obra conta la
història de Fèlix, un aspirant
a novel·lista, que és denun-
ciat al seu casolà per una ve-
ïna a la qual l’esclafit de la
màquina d'escriure no deixa
dormir. Fèlix, alhora, la de-
núncia per rebre visites mas-
culines a altes hores de la nit.
El propietari la tira al carrer,
i doris, la veïna primmirada,
envaeix l'apartament del no-
vel·lista, cridant-li delator i

obligant-lo a què li deixe pas-
sar-hi la nit. Amb "El mussol
i la Gata", àgora ha aconse-
guit diversos premis d'inter-
pretació a la millor actriu i al
millor actor, així com a la di-
recció i millor muntatge.

l’agenda teatral conti-
nuarà el 28 d’octubre amb
“sexes”, de Burumballa Tea-
tre, amb el text de Xavier
Bertran i Pep Antón Gómez.
A l’obra es trau a la llum allò
que es pensa però que quasi

mai es diu, allò que es fa però
no es conta. El sexe deixa de
ser un tabú per convertir-se
en una embolicada història.
un diàleg fresc i obert on els
seus personatges i les seues
reflexions es convertiran en
els absoluts protagonistes.
Es narra la vida de cinc amics
amb problemes, amb pro-
blemes al cap, amb proble-
mes sexuals, i tot per no par-
lar, bé… de vegades per
parlar massa.  

Es reprén la temporada deteatre per a persones adultes AGENDA

30 de setembre
22 hores -Teatret

28 d’octubre
22 hores -Teatret

Del 19 al 30 de setembre.
Exposició del ii Concurs
de Fotografia de la man-
comunitat del Carraixet,
a la sala d’exposicions del
Castell.

21 de setembre. Taller for-
matiu per a joves, a les
11.30 hores al Centre Cí-
vic, sobre els usos segurs
de les noves tecnologies.

28 de setembre. Presen-
tació de les activitats per
a dones i persones majors
emmarcades a la “ruta
pels sentits i les emo-
cions”. A les 17 hores al
Centre Cívic.

30 de setembre. “El mus-
sol i la Gata”, de la compa-
nyia àgora. A les 22 hores
al Teatret.

1 d’octubre. A les 20 hores
a l'Església sant Berto-
meu, concert amb la par-
ticipació de la Coral san
Juan de ribera d'Alfara
del Patriarca, la Coral de
montcada i la Coral End-
less Voices de Gantes.

5 d’octubre. sessió infor-
mativa de família, a les
11.30 al Centre Cívic, so-
bre internet i les xarxes
socials. 

9 d’octubre. Paelles per a
celebrar la festa de la Co-
munitat Valenciana.

24 d’octubre. Animació
lectora per a xiquetes i xi-
quets d'1 a 4 anys a càrrec
de marta Pereira.  serà a
les 18 hores a la biblioteca
i caldrà inscripció prèvia
del 10 al 21 d'octubre.

28 d’octubre. “sexes”, de
la companyia Burumballa.
A les 22 hores al Teatret.

24 d’octubre
a la Biblioteca



la Federació de Pilota Valen-
ciana ha lliurat a l’escola de pi-
lota d’Alfara del Patriarca el
premi Paco Cabanes “El Ge-
novés”, per la promoció de
l’esport realitzada durant la
temporada 2015-2016.  

El guardó va ser recollit el
passat diumenge 11 de se-
tembre a la plaça de l’Ajunta-
ment de València, al lliura-
ment dels Premis Anuals de
la Federació, en el marc de la
celebració de la XXV edició
del dia de la Pilota. la jornada
festiva per excel·lència del
nostre esport autòcton ar-
rancà a les 9.30 hores amb la
disputa de partides d’exhibi-
ció femenines, de les escoles
de pilota, de les falles i de ras-
pall adaptat. A partir de les 10
hores es varen lliurar els tro-
feus dels XXXiV Jocs Espor-
tius de la  Comunitat Valen-
ciana de Pilota amb la
presència de totes les esco-
les participants. 

A més, durant tot el matí,
també es realitzaren tallers i
activitats lúdiques amb ani-
mació i inflables per als me-
nuts. El plat fort de la jornada
arrancà a partir de les 11.45
hores amb la disputa d’una

gran partida a llargues que
enfrontà la selecció Valen-
ciana contra un combinat de
jugadors participants en la
lliga a llargues.

moltó de Barxeta, ian de
senyera, soro iii i marc de

montserrat també reberen
un premi com a millors espor-
tives del moment i millors
promeses. l’acte també va
servir per a entregar el premi
a la memòria d’Álvaro lópez
Cremades, “Álvaro de Tibi”.

ESPORTS
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l’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca aposta per con-
solidar les Escoles Esporti-
ves municipals com a eina
fonamental en el desenvo-
lupament integral dels xi-
quets i xiquetes de la po-
blació. A l’itinerari esportiu
proposat, l’element princi-
pal són els menuts, als qui
se’ls vol incorporar els be-
neficis de la pràctica espor-
tiva pel que fa a l’educació
en valors i a l’adquisició
d’hàbits saludables.

El curs començarà a par-
tir del 5 d’octubre i les i ins-
cripcions es poden fer fins
al 30 de setembre en l’Es-
pai Jove, de  10 a 13 hores, o
a la Biblioteca municipal en
horari de 16 a 20 hores.

Els esports oferits en-
guany són Educació física
de base per a xiquets de 3
anys, Preesport per a l’a-
lumnat de 4 i 5 anys, i  Taek-
wondo, Pilota Valenciana,
Patinatge i Ball per als me-
nuts d’entre 6 i 16 anys.

L’escola de pilota recull un premiper la promoció esportiva al poble

Nova temporada deles Escoles Esportives

Els alumnes de l’escola municipal de pilota, junt amb l’alcalde, el tècnic d’esports i el monitor/. FOTO DE MIQUEL NAVARRO.
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la setmana del 8 al 13 d’a-
gost tingué lloc la i Festa de
l’Esport d’Alfara del Pa-
triarca, amb la celebració de
competicions de petanca i
de frontó i amb la realització
d’una ruta saludable de 2,5
kilòmetres de distància pels

diferents carrers de la po-
blació. més de 50 persones
participaren en la marxa, que
es pogué realitzar a peu, cor-
rent o amb patins, contro-
lada per l’organització amb
l’objectiu de gaudir d’un matí
esportiu i saludable. 

la ruta finalitzà als Jar-
dins de l’Ajuntament, on tin-
gué lloc un esmorzar per a
totes les persones inscrites
a les activitats de la Festa de
l’Esport i on es lliuraren els
trofeus de les competicions
disputades. 

Panelació del gimnàs. l’A-
juntament realitzarà prò-
ximament obres a sala
del gimnàs municipal per
a dividir la sala amb un
mòbil acústic. Així, una
part del gimnàs es desti-
narà a l’entrenament indi-
vidualitzat i l’altra a les
classes grupals de ioga,
pilates o gimnàstica. les
dues sales quedaran aïlla-
des acústicament una de
l’altra per a poder tindre
dos ambients d’entrena-
ment totalment distints.
Com es tracta d’un panell
mòbil, en el cas que es ne-
cessite utilitzar tota l’aula
es podria retirar el mòdul
que separa.

Pretemporada de futbol.
El Futbol Base Alfara del
Patriarca i l’Alfarense han
iniciat la pretemporada.
l’escola compta amb 15
equips  i més de 230 xi-
quets. l’equip amateur,
després de l’ascens de
l’any passat, enguany ju-
garà en Primera regional.

Gran Fons de la Manco-
munitat. la XiV edició del
Gran Fons de la manco-
munitat del Carraixet, en
benefici de l’onG Aspa-
nion, se celebrarà el diu-
menge 2 d’octubre. les
persones participants re-
correran 15 kilòmetres al
llarg de Vinalesa, Foios,
Alfara del Patriarca i Bon-
repòs i mirambell, on es-
tarà fixada l’eixida i l’arri-
bada. la prova reina
tindrà lloc a les 10 hores i
abans es disputaran les
carreres de les catego-
ries inferiors. Cal forma-
litzar les inscripcions a
través de l’espai web 
carreraspopulares.com.

Ruta saludable pels carrers de la població.

Alfara celebra la I Festa de l’Esport
Finalistes del campionat de frontó.

El Club d’Atletisme Alfara
del Patriarca i l’Ajuntament
de la població estan prepa-
rant la ii Volta a Peu solidà-
ria, que tindrà lloc el pròxim
dissabte 15 d’octubre.

la cursa discorrerà al
llarg de 5 km pel terme mu-
nicipal. Abans de la prova
reina hi haurà carreres de
les categories inferiors. Per
a participar cal inscriure’s a

l’Espai Jove en horari d’a-
tenció o enviar un correu a
e s p o r t s @ a l fa ra d e l p a -
triarca.es. El dia de la car-
rera caldrà aportar un ali-
ment en benefici de Càritas.

II Volta a Peu en benefici de Càritas

NOTíCIES BREUS



FINESTRA OBERTA12


