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La Casa de la Serena podrà serrehabilitada amb inversió privada
La Casa de la Serena és un
vestigi del patrimoni del nos-
tre municipi. Declarat Bé d’In-
terés Cultural (BIC), podrà
ser rehabilitada gràcies a una
inversió de procedència pri-
vada. L'alcalde d'Alfara del
Patriarca, Llorenç Rodado,
s'ha reunit recentment amb
l'empresari hoteler Santiago
Máñez, promotor de la ini-
ciativa, per abordar el futur
de l’edificació. 

El seu objectiu  és recu-
perar la infraestructura per
a dedicar-la a la celebració
d'esdeveniments, amb la
construcció d'un restaurant
de proximitat que utilitzarà
productes locals per abastir-
se. Per això, Mánez arren-
darà algunes de les parcel·les
d'horta que envolten l'edifici.
La intenció de l'empresari és
conrear, amb la col·laboració
dels agricultors de la zona,
productes de temporada,

però també recuperar uns al-
tres que s'han anat perdent
com la vinya. A més, contem-
pla restablir el jardí i els ele-
ments originals d'aquesta
joia del Renaixement que ha
sofert nombroses transfor-
macions al llarg dels anys.

L'Ajuntament d'Alfara ha
donat el seu suport al pro-
jecte, amb la condició que la
iniciativa privada respecte
les característiques i el valor
de la Casa de la Serena, així
com el paisatge d’horta que
l’emmarca. La direcció gene-
ral de Patrimoni de la Gene-
ralitat Valenciana també tin-
drà molt a dir al respecte. De
moment, el promotor està a
l’espera de l’aprovació defi-
nitiva del Pla d’Acció Territo-
rial de l’Horta, per assegurar-
se que l’explotació que es
planteja a l’edificació i les se-
ues rodalies s’ajusta a la le-
galitat. Una vegada es puga

anar concretant el projecte,
Santiago Máñez s’ha com-
promés a reunir-se de nou
amb l’alcalde d’Alfara per a
ensenyar-li els plànols i tras-
lladar-li els detalls de la re-
habilitació.

La casa de la Serena, que
rep el seu nom pel relleu de

dona amb cua de peix que hi
havia  a l'entrada principal, és
un dels pocs exemples de
construcció palatina rural del
segle XVI que encara podem
trobar a la comarca. L’any
1983 va ser declarada pel Mi-
nisteri de Cultura monument
artístic. 

Casa de la Serena.

L'Ajuntament continua bus-
cant noves formes de finan-
çament per a impulsar la re-
cuperació del Convent de
Sant Dídac. L'alcalde d’Al-
fara del Patriarca, Llorenç
Rodado, s'ha reunit amb
Emili Altur, Diputat de l'À-
rea de Cooperació Munici-
pal, que s'ha compromés a
estudiar l'avantprojecte de
millora que haurà de pre-
sentar la localitat per a de-
terminar de quina manera
pot ajudar econòmicament
per a rehabilitar la infraes-
tructura.

Paral·lelament, s’està ex-
plorant la possibilitat de de-
manar una subvenció als
Fons Europeus per al Des-
envolupament Regional
(FEDER). Una empresa es-
pecialitzada en finança-
ment europeu està analit-
zant si la rehabilitació de
Sant Dídac es pot acollir a
estes línies d’inversió.

L’Ajuntament pretén
convertir l'antic convent en
un espai on es puguen des-
envolupar activitats, no no-
més en l’àmbit local, sinó
també relacionades amb la

resta de municipis que per-
tanyen a la Mancomunitat
del Carcaixent o, fins i tot, a
l’Horta Nord. L'objectiu se-
ria tornar a dotar de contin-
guts aquest edifici del segle
XVI, situat en el camí de
Carpesa, abans d'arribar a
l’almàssera. 

El Convent de Sant Dí-
dac pertanyia a l'ordre dels
franciscans observants. Al
segle XIX, després de la
desamortització, es va con-
vertir en una fàbrica de mis-
tos, fins que la Fosforera va
tancar el 2005. Va passar a

mans de l'Ajuntament en
2010, després de la seua
cessió per part de la promo-
tora del PAI de Sant Dídac.
Actualment resta en peu
l'església i el claustre. 

S’estudien noves formes de finançament pera recuperar l’antic convent de Sant Dídac
Convent de Sant Dídac.
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La Diputació millora el traçatde la rotonda des de Vinalesa

L'Ajuntament d'Alfara del
Patriarca i la Diputació de
València han posat en
marxa un projecte per en-
carregar-se de la neteja del
barranc del Carraixet, da-
vant la passivitat de la Con-
ferència Hidrogràfica del
Xúquer a l’hora d’assumir
les seues competències.

La Diputació de Valèn-
cia, mitjançant l’empresa Di-
valterra, ha llançat una con-
vocatòria per a millorar
estos espais naturals. A tra-

vés del programa, la institu-
ció provincial assumix la 
neteja del barranc, mentre
que l'Ajuntament d'Alfara
es responsabilitza de reti-
rar les restes i dipositar-les
als llocs adients.

El camí de Rafelbunyol
serà una de les zones on
s’intervinga, amb la retirada
del canyar del marge de la
carretera. La franja que va
des del Tanatori cap als cen-
tres escolars, a la lloma que
hi ha a la vora de la rambla,

també serà netejada. La
tercera actuació se cen-
trarà en el punt on conflu-
ïxen els barrancs del Palma-
ret i del Carraixet i, per
últim, es netejaran les par-
cel·les de cultiu ubicades a
prop del camí que discorre
al costat del poliesportiu.

A més de la retirada de
canyes, s’eliminarà la brutí-
cia generada així com altres
estris que, en cas de pluja,
puguen dificultar el transit
de l'aigua pel barranc.

La institució provincial col·labora en la neteja del barranc

La Diputació de València,
atenent a la petició realit-
zada per l'Ajuntament d'Al-
fara del Patriarca, ha iniciat
obres a la CV-304 per a mi-
llorar la seguretat d’este
vial. Els treballs contem-
plen una lleugera modifica-
ció de la curvatura del tra-
çat de la carretera en el

tram que ve  des de Vina-
lesa cap a Alfara, just abans
de la rotonda, per tal d’afa-
vorir que els cotxes redu-
ïsquen la velocitat. Actual-
ment el vial en este punt és
rectilini, cosa que provoca
que els vehicles no hi hagen
de minorar per a creuar la
rotonda. Això comporta

que es produïsquen acci-
dents en este emplaçament
i que es creen situacions
d’alt risc tant per als vehi-
cles com per als vianants. 

L’alcalde de la localitat,
Llorenç Rodado, es va re-
unir fa un temps amb repre-
sentants de l'Àrea de Car-
reteres de la Diputació de
València per a sol·licitar ac-
tuacions en la CV-304, en-
tre les quals es va priorit-
zar l’eliminació d’este punt
negre. Hi hagueren altres
demandes, que la Corpora-
ció continuarà reclamant a
la institució provincial, qui
té la titularitat de la carre-
tera, com ara la instal·lació
d'un semàfor al costat del
pas de vianants que enllaça
els habitatges de la promo-
ció “Jardines de Alfara” amb
el Poliesportiu Municipal i
les escoles. La proposta re-
cull que l’element continga
un botó perquè, quan els ve-
ïns i veïnes vulguen traves-
sar la carretera, el semàfor

es pose en roig. D'aquesta
manera s'aconseguirà re-
duir significativament la pe-
rillositat d’aquesta zona de
la carretera, ja que els vehi-
cles es veuran obligats a de-
tenir-se.

Altres iniciatives pen-
dents són la col·locació
d’una barana al tram que va
des de la Plaça Nou d'Octu-
bre fins als Grupos de La
Paz i l’adequació de la vo-
rera d’enfront, que en al-
guns trams és inexistent i
impossibilita que els veïns i
veïnes hi puguen passar
amb una mínima garantia
de seguretat. 

Pas de vianants junt al poliesportiu.

Barrancs del Palmaret i el Carraixet.

Un vehicle accedix a la rotonda per la CV-304 des de Vinalesa.
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L’empresa encarregada de
remodelar les antigues ofi-
cines de la Fosforera ha re-
prés els treballs, després de
tres setmanes d’espera fins
a aconseguir restablir el sub-
ministre elèctric. Iberdrola
va desconnectar el cablejat
fa un temps per a evitar que
fóra sostret i els tràmits per
a tornar a portar llum a l’edi-
ficació han fet que les obres
s’hagen paralitzat més
temps del desitjat.

Per a la primera fase de
la rehabilitació de l’immoble
s’han destinat prop de
80.000 euros, procedents
del Pla d’Inversions Sosteni-
bles 2016 (més de 40.000
euros), d’un conveni singular
signat amb la Diputació de
València (30.000 euros) i
d’una indemnització de la
companyia asseguradora
després dels primers des-
perfectes detectats (8.000
euros). Quan els treballs fi-
nalitzen, l’espai serà cedit a

l’Agrupació Musical d’Alfara
del Patriarca perquè desen-
volupe les seues activitats
en un emplaçament defini-
tiu on no cause molèsties als
veïns i veïnes del poble.

Durant els treballs previs
s’ha col·locat una tanca al
voltant del recinte i s’han re-
tirat els enderrocs de l’inte-
rior. Ara s’està construint
una ampla sala d’assajos i els

banys públics. Més enda-
vant, amb la dotació econò-
mica de la segona fase del
projecte, es panellaran les
aules i l’escola de música es
traslladarà definitivament al
nou emplaçament.

Les dependències poli-
cials s’ubicaran en esta edi-
ficació i s’instal·larà un sis-
tema de videovigilància
efectiu.

Es reprenen les obres percondicionar la Fosforera
Els operaris treballen en l’adequació de l’interior de l’edifici.

Correus instal·larà pròxima-
ment dos HomePaq en edifi-
cis municipals d’Alfara del Pa-
triarca gràcies a la signatura
d’un conveni de col·laboració
amb l'Ajuntament. Es tracta
d’uns dispositius automatit-
zats que facilitaran la recep-
ció i l'enviament de paquets a
particulars en la ubicació de-
sitjada. Així, els terminals per-
metran guanyar en comoditat
als veïns i veïnes de la locali-
tat, que no hauran de despla-
çar-se fins a l’oficina de Cor-

reus de Moncada per a fer este
tipus de gestions. Les perso-
nes usuàries tindran accés als
compartiments del terminal
amb un codi que els arribarà
via mòbil (smartphone), des-
prés d’haver-se enregistrat a
la pàgina web correospq.es.

S’ubicaran a l’entrada de l’e-
difici municipal de Don Emilio i
al vestidor de l’Ajuntament.  Si
hi haguera una gran demanda
del servei, es podrien col·locar
més dispositius en altres ubi-
cacions. 

S’instal·len dos terminals per a enviar irebre paquets a través de Correus

Reformadel parc delPoliesportiu
L'Ajuntament d'Al-
fara del Patriarca
destinarà 5.000 eu-
ros per a reparar i
substituir alguns ele-
ments del mobiliari
urbà de la zona infan-
til del parc del Polies-
portiu Municipal així
com algunes papere-
res del recinte. La in-
versió per a millorar
aquesta àrea de la lo-
calitat prové de la
subvenció correspo-
nent al Pla Provincial
d’Obres i Serveis
(PPOS) 2016 de la
Mancomunitat del
Carraixet. 

Amb aquesta in-
tervenció l'equip de
govern local continua
donant resposta a
una de les principals
demandes dels veïns i
veïnes que fa referèn-
cia a la millora de l'es-
tat dels parcs i jardins
de la localitat i que
s'ha recollit a través
de l'App municipal Al-
fara Connecta.

Jocs infantils del Poliesportiu.
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El servei de jardineria de l’A-
juntament d’Alfara del Pa-
triarca ha realitzat tasques
d’adequació a la zona dels
Rajolars, amb la plantació de
gespa natural al voltant del
transformador elèctric i del
corredor de pedres que tra-
vessa l’emplaçament.

Mantindre en bones con-
dicions les zones verdes de
la localitat és una de les prio-
ritats de l’equip de govern lo-
cal, cosa que ha motivat la
posada en funcionament
d’una borsa de treball de peó
de jardineria. 

Des que està vigent, els
operaris han treballat en la
regeneració de diferents es-
pais del terme municipal,
com a la zona del Puntarró,
amb l’enjardinament de la
plaça Sant Jaume i la recu-
peració de l’empedrat, o l’à-
rea del Grauero, amb la plan-
tació d’espècies arbòries
autòctones.

Es promou l’enjardinamentde la zona dels Rajolars

El primer dimarts de cada
mes l’empresa Tetma, en-
carregada del tractament
de residus al nostre poble,
recull els mobles i efectes
que els veïns i veïnes volem
retirar dels nostres habi-
tatges. 

Perquè la recollida siga
el més efectiva possible,
hem de recordar traure els
trastos al carrer la nit ante-
rior, ja que si els deixem el
mateix dia de matí, és pos-
sible que el camió de Tetma
ja haja passat i que els efec-
tes no siguen retirats. En
estos casos, cada vegada

més habituals, és la brigada
municipal qui s’acaba em-
portant els residus, en 
detriment del desenvolupa-
ment de les feines progra-
mades per a este departa-
ment municipal. 

D’altra banda, quan dei-
xem els mobles al carrer,
hem de procurar ocupar el
mínim espai possible i arri-
mar els trastos a la paret o
als contenidors de manera
ordenada perquè no impe-
disquen el pas dels vianants
per les voreres.

Els tipus de residus que
es poden retirar a través

d’este servei són: fusta (mo-
bles i caixes), metalls (de
ferro i no de ferro) i residus
elèctrics i electrònics (ren-
tadores, frigorífics, televi-

sors, ordinadors, impresso-
res), així com altres tipus
d’efectes com ara matalas-
sos, somiers. No es permet
l’abocament d’enderrocs.

Recomanacions sobre el servei de recollida de trastos

L’ajuntamentabona la II fasedel programa#XarxaLlibres
Ja s’ha fet efectiu el pa-
gament de la segona fase
del programa #XarxaLli-
bres, una iniciativa per a
impulsar la gratuïtat dels
llibres de text dirigida a
la creació d'un banc de lli-
bres i altres materials per
a l'alumnat d'Educació
Especial, Primària, Se-
cundària i Formació Pro-
fessional Bàsica als cen-
tres docents públics i
concertats de la Comuni-
tat Valenciana.

El programa està co-
finançat a parts iguals
per la Generalitat, la Di-
putació i l’Ajuntament
d’Alfara. La despesa total
a la nostra localitat ha es-
tat de 26.683’08 euros,
dels quals el municipi ha
assumit el pagament de
8.894’47 euros.Passeig central a la zona enjardinada dels antics Rajolars.



Amb motiu del Dia Interna-
cional contra la Violència de
Gènere, celebrat el passat 25
de novembre, la regidoria de
Benestar Social va desenvo-
lupar activitats esportives,
culturals i educatives per
tota la població.

La programació va arran-
car amb el contacontes in-
fantil “Totes i tots som im-
portants” a càrrec de Marta
Pereira. La Biblioteca Muni-
cipal va acollir una cinquan-
tena de xiquets i xiquetes
que disfrutaren de la histò-
ria de 5 titelles a través dels
quals es va traslladar el va-
lor de la igualtat. 

Dissabte 26 de novembre
es realitzà l’espectacle tea-
tral “Passos Lleugers”, amb
els testimonis de dones pre-
soneres a causa de la discri-
minació històrica i familiar.
L’activitat tingué lloc al Tea-
tret i va comptar amb la
col·laboració d’Amnistia In-
ternacional.

Per últim, el diumenge 27
es realitzà una “Marxa con-

tra la Violència”. Més de 150
persones es concentraren a
les 10 del matí al Poliespor-
tiu, des d’on s’inicià un recor-
regut per diferents carrers
de la població fins a arribar
als Jardins de l’Ajuntament.

Tot seguit, tingué lloc la crea-
ció d’un mural pintat amb les
mans de totes les persones
assistents i un esmorzar po-
pular, finalitzant així les acti-
vitats en prevenció de la vio-
lència masclista. 

L’Ajuntament ha utilitzat dos
hashtags, #stopviolencia i
#Alfarahopara, perquè tot-
hom poguera compartir a les
xarxes socials la campanya
de conscienciació en contra
de la violència de gènere.

BENEsTAR
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El Pla d’Igualtat d’Alfara comença a redactar-se
Des de la Mancomunitat del
Carraixet s’està treballant
en la implantació d’un Pla
d’Igualtat al nostre poble
per a promoure la integra-
ció de la igualtat d’oportu-
nitats entre dones i homes
en les polítiques, els pro-
grames i les estratègies que
es desenvolupen en l’àmbit
de l’administració local.

El programa contempla
dues vessants: una en l’àm-
bit intern de l’Ajuntament i
una altra més global que
abasta a tota la ciutadania.
La redacció del Pla d’Igual-
tat intern ha conclòs i recull
recomanacions que ja han
estat implantades com ara
no fer distincions de gènere
a les diferents categories

de les borses de treball així
com donar prioritat a la con-
tractació de dones i vícti-
mes de violència de gènere.

Ara els tècnics encarre-
gats de desenvolupar la ini-
ciativa es troben elaborant
el diagnòstic del Pla d’Igu-
altat extern. Han recavat in-
formació variada sobre la
localitat així com de les di-

ferents associacions exis-
tents. Les conclusions de
l’anàlisi es recolliran en un
document que assenyalarà
quines àrees cal reforçar
per a eliminar les desigual-
tats que es detecten i es
proposaran accions concre-
tes per a eliminar els punts
febles relacionats amb la in-
tegració de les dones. 

Més de 150 persones participaren a la Marxa contra la Violència de Gènere pels carrers de la localitat.

Creació d’un mural amb les mans dels participants. Els regidors de Cultura i Benestar Social llegiren un manifest.

Alfara,contra laviolènciamasclista
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Més de 70 veïns i veïnes d’Al-
fara del Patriarca participen
en les activitats proposades
per la regidoria de Benestar
Social a través de l’anome-
nada “Ruta pels Sentits i les
Emocions”. El programa con-
templa la realització de di-
ferents tallers al llarg de tot
el curs amb la finalitat d’a-
favorir el desenvolupament
personal i social de les per-
sones del poble.

Una de les activitats
amb més bona acollida ha
estat el taller dels sentits,
amb l’experimentació de te-
ràpies alternatives per a im-
plantar un major benestar
personal. Els tallers de tre-
balls manuals i de memòria
també tenen una gran ac-
ceptació, seguint la línia de
les edicions anteriors, i a les
classes de gimnàstica s’ha
hagut de crear dos grups

donada la gran demanda de
persones apuntades.

Queda pendent el curs
d’habilitats a la llar, que de
moment no s’ha encetat per
l’escassa inscripció de par-
ticipants. La iniciativa es
tornarà a llançar en gener,
quan es realitze una pre-
sentació específica per a
atraure a un major nombre
de veïns i veïnes donada la
gran utilitat d’este seminari.

Les persones interessa-
des a apuntar-se a una o và-
ries de les activitats propo-
sades poden fer-ho fins que
s’esgoten les places.

Gran participació ciutadana en laRuta pels Sentits i les Emocions

L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca, a través de les regi-
dories de Joventut, Educació
i Benestar Social, desenvo-
lupa el servei d’acompanya-
ment infantil dirigit a xiquets
i xiquetes de la localitat amb
algun tipus de carència eco-
nòmica o social. 

L’Obra Social la Caixa ha
donat 3000 euros al municipi
per al desenvolupament d’ac-
cions relacionades amb este
servei, que permetran sub-
vencionar totalment o de

manera parcial a les famílies
amb menys recursos les
classes d’anglés oral organit-
zades a l’Espai Jove. Amb l’a-
juda econòmica de l’entitat
bancària també s’està pro-
gramant una eixida nocturna
a un museu de València per a
un màxim de 30 xiquets i xi-
quetes; una divertida activi-
tat amb la qual les persones
participants dormiran a les
instal·lacions museístiques.   

És el segon any consecu-
tiu que La Caixa atorga la

subvenció a través de l’Obra
Social. L’any passat l’ajuda va
servir per a organitzar dife-
rents contacontes a la Bi-
blioteca i per a realitzar una
eixida de cap de setmana a
l’Escola de la Mar de Bor-
riana. Un total de 16 xiquets i
xiquetes d’entre 6 i 12 anys
viatjaren a esta localitat de
Castelló per a conviure i des-
envolupar diferents activi-
tats esportives i d’aventura
relacionades amb el món
aquàtic.

L’Obra Social la Caixa finança amb 3.000euros el servei d’acompanyament infantil
Les persones participants al taller dels sentits disfruten en les sessions.Activitats per al desenvolupament cognitiu del taller de memòria.

Taller de treballs manuals.

CONCURS DEMANNEQUINCHALLENGE
L'Espai Jove proposa
als joves de 12 a 18 anys
participar en el concurs
“Mannequin Challenge
Alfara del Patriarca”,
amb temàtica de contin-
gut social o inquietuds
pròpies de l’edat. Les ba-
ses es publicaran en ge-
ner però podeu comen-
çar a treballar projecte.
El premi serà per a tot el
grup de treball.
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L'autora recull en aquesta
edició 69 escrits seleccio-
nats del seu blog personal
del mateix nom, Premi El
Penjoll al millor blog d’ hu-
mor de les Comarques
Centrals Valencianes.
Sense pèls a la llengua i
amb un humor mordaç, Lu-
crècia ens explica les grans
veritats de la dona mo-
derna. “Si estàs amb una
persona és perquè vols,
ningú no t’obliga. Si sols vull
sexe, el tinc i sense lligar-
me a ningú, i així puc estar
amb qui vulga, amb tots i

amb ningú. Però el dia que
decidisca estar amb algú
serà perquè me l’estime de
veritat, sense condicions,
perquè vull compartir la
meua vida amb ell”.

Les dones no som...
de Lucrècia de Borja

Justo antes de que la bella
emperatriz del Indostán,
Mumtaz Mahal, cerrara los
ojos para siempre, su es-
poso le prometió honrar su
recuerdo con el monu-
mento más hermoso jamás
construido.

Taj es la historia de esa
obra magnífica y de sus 
veinte mil héroes: arquitec-
tos, calígrafos, maestros
artesanos y obreros que,
encaramados al lomo de los
elefantes, arrastraban los
enormes bloques de már-
mol. Una narración épica

vista a través de los ojos de
Balu, un muchacho del de-
sierto con unas dotes ex-
traordinarias para el dibujo
que se enfrentará a todos
los convencionalismos.

Taj
de Andrés Pascual

RECOMANACIONS LITERÀRIES DE LA BIBLIOTECA

La campanya teatral enge-
gada per la regidoria de Cul-
tura de l’Ajuntament d’Alfara
del Patriarca arriba a la seua
recta final. L’últim divendres
de cada mes la població
adulta ha pogut gaudir, de
forma gratuïta i durant tota
la temporada, d’espectacles
de qualitat a l’escenari del
Teatret de la localitat. 

La programació finalit-
zarà el pròxim 29 de desem-
bre amb l’actuació  del grup
Rondaballs. La proposta en
este cas s’adreça al públic fa-
miliar amb cançons, endevi-
nalles, embarbussaments,
poemes i balls tradicionals a
càrrec d’Almudena Francés i
Lluch Llorens. Dos personat-
ges de la nostra tradició ron-
dallística, un llop i una ra-
bosa, fan de fil conductor de
tota la història, i altres ani-

mals de les nostres contra-
des expliquen les seues his-
tòries: conills, cabretes, ha-
ques, rucs i corbs.

La varietat del tipus d’es-
pectacles al llarg de tota la
temporada ha estat una de
les característiques princi-
pals de la iniciativa, amb l’ob-
jectiu d’atraure al major nom-
bre de veïns i veïnes possible
a les diferents activitats.
Així, l’agenda teatral es va en-
cetar el 29 d’abril amb l’ac-
tuació de la companyia local
Lo Nostre Teatre, amb la re-
presentació de l’obra “I vosté
què haguera fet”. El 27 de
maig es desenvolupà l’es-
pectacle “Cataclown” d’Arle-
qua Teatre i el 24 de juny la
companyia Crit ens apropà
l’obre “El nou Tirant”, una 
versió actualitzada del per-
sonatge de Joanot Marto-

rell. Després de la parada es-
tiuenca, la campanya es va
reprendre el 30 de setembre
amb “El mussol i la gata”, d’À-
gora Teatre, i va continuar el
28 d’octubre amb “Sexes”, de
Burumballa Teatre.

Finalment, el passat 25
de novembre la companyia
Barana Teatre va represen-
tar “Sense Talls”, amb dife-
rents esquetxos que produ-
ïren grans carcallades entre
les persones assistents.

Finalitza la temporada de teatreamb un espectacle familiar
Rondaballs, contes i música tradicional a càrrec d’Almudena Francés i Lluch Llorens.
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Recuperar la memòria viva
del Camí de Moncada i re-
valorar el seu patrimoni
cultural és l'objectiu del lli-
bre que Blanca Sanfélix va
presentar el passat 28
d'octubre a la Sala d'Expo-
sicions del Castell d'Alfara
del Patriarca. “Camí” és el
nom d'aquest treball foto-
gràfic amb el qual l'autora
vol documentar els milers
d'històries que transcorren
en aquesta carretera. “És
un camí que conserva la
seua essència i que forma
part del lloc on visc i m’he
criat”, comenta Sanfélix.
Un trajecte, continua, “molt
important per a moltes
persones que el fan cada
dia” perquè connecta els
municipis amb la ciutat de
València. 

L’objectiu del llibre “és
que es conega el camí i se li
done la importància que
mereix. Una carretera que
manté l’essència medieval,

en la qual pots trobar
horts, cavalls, tractors”. Per
això, afegix, “és estrany
que no haja localitzat in-
formació sobre la història
de la carretera, d’ací la idea
de dedicar-li un llibre”. 

Sanfélix no descarta
continuar investigant so-
bre el Camí de Moncada.
“Ha sigut un treball molt
bonic. Cada dia que anava a
fer fotografies em passava
alguna anècdota. Ara, vull
anar a ensenyar el llibre a la
gent que ix en ell. Persones
que jo no coneixia perso-
nalment, però que, sense jo
saber-ho, sí que coneix la
meua família”, postil·la. 

D’entre totes les foto-
grafies, l’autora destaca la
que tanca el llibre, feta des
del pont on està la Ronda
Nord. Una imatge que re-
presenta l'espai de tro-
bada entre l’horta i Valèn-
cia. “És un lloc molt curiós
perquè, segons on et fi-

ques, es veu l’horta o no. És
com si estigueres entre
dos mons, i la carretera és
el que els unix”.

Els primers cinquanta
exemplars del llibre ja s’han
esgotat, per la qual cosa
Sanfélix no descarta
traure una segona edició.
“Estic molt contenta que a
la presentació vinguera
tanta gent, no m’esperava
la bona acollida que ha tin-
gut l’obra”, finalitza. 

Blanca Sanfèlix presentael llibre “Camí” amb unaexposició fotogràfica

La Coral  Juan de Ribera
d’Alfara del Patriarca va
participar el passat 19 de
novembre a la Trobada de
Corals de la Mancomunitat
del Carraixet, celebrada a
l’auditori de l’Ajuntament de
Bonrepòs i Mirambell. Va in-
terpretar 4 obres del seu
repertori i actuà junt amb el
Cor Pi de l’Anell de Vinalesa
i la Coral de Bonrepòs i Mi-
rambell amb un cant comú.

Trobada de Corals de la Mancomunitat del Carraixet
Imatge que tanca el llibre, feta des del pont de la Ronda Nord.

El regidor de Cultura amb l’artista.
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NOVEs TECNOLOGIEs

Més accessible, més fàcil
d'usar i amb més informació
d'utilitat per als veïns i ve-
ïnes. Aquestes són algunes
de les millores de la nova pà-
gina web del municipi, que ha
canviat de cara i presenta al-
gunes modificacions, amb
les quals es busca apropar la
informació municipal a la ciu-
tadania d’una manera més
efectiva i amable.

Al nou espai web les notí-
cies i l'agenda d'activitats
s'actualitzaran amb una ma-
jor periodicitat, per tal d’ofe-
rir les últimes novetats a la
ciutadania. A més, apareix un
enllaç directe a la Finestra
Oberta, on es poden consul-
tar les diferents edicions del

butlletí, tant en valencià com
en castellà. 

Una altra millora desta-
cada és la inclusió dels ví-
deos enregistrats dels Plens
Municipals, que ara estan a
només un clic de distància.

Demanar cita amb l'alcal-
dia, accedir als servicis so-
cials o consultar les ofertes
laborals i de formació del
Consorci Pactem Nord per a
la Creació d'Ocupació són al-
tres de les opcions que ofe-
rix la nova la plana municipal.
També es poden consultar
els bans i accedir directa-
ment a les pàgines de les xar-
xes socials que té habilitades
l'Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca.

La web de l'Ajuntament es modernitza

L’Ajuntament  d’Alfara ha con-
vocat una borsa de treball
per a la contractació de per-
sonal laboral temporal en la
categoria de conserge d’edi-
ficis públics.

Les funcions dels treba-
lladors que formen part de
la borsa seran obrir i tancar
el col·legi públic, les portes,
finestres i tancaments exte-
riors; encarregar-se del man-
teniment i funcionament  de
les instal·lacions de calefac-
ció, llum, aigua, telèfon, fo-
tocopiadora i maquinària
existent; avisar al servei tèc-
nic en cas d’avaria; efectuar
les reparacions de tipus me-
nor dels edificis; netejar els
patis i jardins; netejar els edi-
ficis i instal·lacions en cas
d’accidents, situacions o ac-

tivitats extraordinàries;
transportar material  a  les
aules  i  altres  dependències,
sempre  i  quan  estos  movi-
ments  no requerisquen la
utilització de maquinària es-
pecífica (cadires, taules, ma-
terial educatiu...); recollida i
lliurament de correspondèn-
cia en l’oficina de correus;
transmetre ordres, avisos i
comunicacions relacionades
amb les activitats del cen-
tre; i prestar ajuda en la ce-
lebració de totes les activi-
tats i actes ordinaris i
extraordinaris que tinguen
lloc al col·legi.

Hi tindran una major pun-
tuació les persones amb di-
versitat funcional, aquelles
que es troben en situació d’a-
tur i les que tinguen respon-

sabilitats familiars. A més, hi
haurà una discriminació po-
sitiva en favor de les dones i
s’atorgaran més punts a
aquells candidats o candida-
tes amb una renda per cà-
pita familiar baixa.  

La borsa estarà dotada
de retribucions bàsiques i
emoluments que correspon-
guen d’acord amb la norma-
tiva vigent i les persones
beneficiàries seran  contra-
ctades  per  ordre de  pun-
tuació . La duració dels con-
tractes s’ajustarà al curs
escolar en vigor. 

D’altra banda,  també s’ha
convocat la borsa de treball
per a la contractació de per-
sonal de neteja viària, edifi-
cis i dependències munici-
pals, donada que la que està

vigent fins ara ha quedat ex-
haurida. En aquest cas
també es valorarà, a més del
currículum vitae, la situació
econòmica, laboral i familiar
dels aspirants.

El termini per a presen-
tar les instàncies es va per-
llongar fins al passat 1 de de-
sembre. Ara el tribunal es
troba realitzant la barema-
ció segons la documentació
aportada i pròximament els
candidats i les candidates
seran convocats per a la re-
alització d’una entrevista.

Estes borses se sumen a
les que ja estan en funciona-
ment, d’educadors infantils i
de peons de jardineria, amb
les quals es vol donar una
major oportunitat laboral a
les persones aturades de la
localitat. Pròximament es
posarà en marxa una nova
convocatòria en la categoria
d’auxiliar d’administratiu per
a cobrir les baixes i períodes
vacacionals dels treballa-
dors de l’Ajuntament.

Es convoca una nova borsa de treball depersonal de conserge d’edificis públics OCUPACIÓ
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L’Ajuntament d’Alfara està
organitzant una Festa de Na-
dal a les escoles esportives
de la localitat amb un mar-
cat caràcter solidari: els xi-
quets i xiquetes que hi vul-
guen participar hauran
d’aportar un joguet utilitzat
que estiga en bon estat de
conservació. Els elements
recollits seran donats a una
associació sense ànim de lu-
cre perquè els repartisca en-
tre famílies amb escassos
recursos econòmics. 

A la jornada, la data de la
qual s’anunciarà en els prò-
xims dies, es desenvolupa-
ran jocs i activitats de tipus
lúdic i estarà adreçada tant a
les persones matriculades
en alguna de les escoles es-

portives del municipi  així
com a la resta de xiquets i xi-
quetes de la localitat que hi
vulguen participar.

Les escoles esportives
d’Alfara del Patriarca comp-
ten esta temporada amb

prop de 100 persones matri-
culades en alguna de les mo-
dalitats proposades per l’A-
juntament per a fomentar el
desenvolupament físic i el
creixement personal dels
menors del poble.

Escoles itinerants. Alfara
del Patriarca promocio-
narà la pràctica d’esports
minoritaris a través de les
escoles itinerants d’es-
cacs i de billar, organitza-
des per la Diputació de
València amb la col·labo-
ració de les federacions
autonòmiques d’estos es-
ports. Les classes es diri-
giran a xiquets i xiquetes
majors de 6 anys, que tin-
dran al seu abast iniciar-
se en la pràctica dels es-
cacs i del billar. 

Gestió del poliesportiu.
L’Ajuntament posarà en
marxa a partir de gener
una aplicació mòbil que
permetrà gestionar les
instal·lacions esportives
de la localitat. S’establirà
un servei de reserva i ins-
cripcions de manera tele-
màtica, amb el pagament
a través de targeta de
crèdit. A més de facilitar
un major control de l’ús
dels espais esportius, la
ferramenta possibilitarà
realitzar la matrícula i pa-
gament de les escoles 
esportives així com apun-
tar-se al gimnàs munici-
pal, que es posarà en fun-
cionament en poques
setmanes.

Campionat de frontó. El
Club de Pilota d’Alfara del
Patriarca ha organitzat un
campionat de frontó va-
lencià. Es disputarà una
lliga durant els dissabtes
del mes de desembre al
poliesportiu municipal. La
iniciativa està oberta tant
als membres del club com
a la resta de veïns i veïnes
que vulguen participar.
Més informació al Face-
book.

L’escola de preesport realitza els entrenaments als frontons del poliesportiu.

Campanya solidària a la Festa deNadal de les escoles esportives

Una dotzena d’integrants
del Club d’Atletisme d’Al-
fara del Patriarca partici-
paren el passat 20 de no-
vembre a la XXXVI edició
de la Marató de València.

Més de 19.000 corre-
dors van iniciar la prova,
que va discórrer al llarg de
42’195 kilòmetres pels car-
rers de la capital.  La ke-
niana Valary Jemeli Aiyabei

va ser la primera dona a ar-
ribar a la meta i va establir
un nou rècord. En la cate-
goria masculina va véncer
Victor Kipchirchir, de la ma-
teixa nacionalitat.

El Club d’Atletisme a la Marató de València

NOTÍCIEs BREUs
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