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L’alcalde i l’arquitecte municipal visiten les antigues oficines de la Fosforera per a comprovar el resultat de la remodelació.
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Es destina el Fons
de Cooperació per al
projecte del Trinquet
La Generalitat, junt amb la
col·laboració de la Diputació
de València, ha posat en
marxa el Fons de Cooperació
Municipal, una nova línia de
ﬁnançament supramunicipal
que dóna autonomia i llibertat als ajuntaments de la província per a decidir en què
destinar la subvenció.
Al nostre municipi li pertoquen al voltant de 112.000
euros, que l’equip de govern
ha decidit destinar íntegrament a l’execució del projecte per a construir un trinquet en el poliesportiu municipal. Esta quantitat s’aﬁg a
la partida de 100.000 euros
reservada al Pla Provincial
d’Obres i Serveis del 2016,
que després d’estudiar dife-

rents pressupostos i opcions
per a ediﬁcar la infraestructura, resultava insuﬁcient
per a poder dur-la a terme.
Inicialment s’havia contemplat la possibilitat d’ediﬁcar el trinquet amb blocs
prefabricats, que previsiblement abaratiria i agilitzaria
la construcció. La realitat és
que este sistema no és tan
econòmic com es pensava i
s’ha decidit que el trinquet
s’ediﬁque amb les tècniques
constructives tradicionals en
el mateix emplaçament.
La Diputació de València
ha de donar el vistiplau al nou
projecte presentat, ajustat a
l’ampliació pressupostària,
per la qual cosa l’inici dels
treballs s’ha vist endarrerit.

Plànol del trinquet.

La previsió és que el concurs
públic per a adjudicar les obres es duga a terme durant
el pròxim mes de març i que
els treballs puguen començar al llarg d’abril.
La pèrgola del col·legi
Queda pendent d’executar un
altre projecte ﬁnançat amb
una part del Pla Provincial
d’Obres i Serveis 2016. Es

tracta de la construcció d’una
pèrgola que enllace l’ediﬁci
principal del col·legi Sant
Joan de Ribera amb el menjador, amb l’objecte que els
xiquets i xiquetes accedisquen a la infraestructura protegits per una coberta en cas
de condicions meteorològiques adverses. Els treballs
es realitzaran en estiu aproﬁtant les vacances escolars.

Comencen les obres per a construir una eixida
d’emergència en la graderia del camp de futbol

Lateral on es construirà l’eixida.

Durant els pròxims dies començaran els treballs per a
ediﬁcar una eixida d’emergència a la graderia del
camp de futbol. Es tracta
d’una infraestructura necessària per a complir amb
les recomanacions en matèria de prevenció de riscs
laborals i seguretat, pre-

Confluència dels carrers don Emilio Ramón Llin i sant Vicent.
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ceptiva per a obtindre la llicència d’activitat del poliesportiu municipal.
Les obres estan ﬁnançades amb 64.000 euros del
Pla d’Inversions Sostenibles
del 2016, que també s’aproﬁtaran per a remodelar els
lavabos i el magatzem, on es
construirà un vestidor adreçat al futur trinquet.
A través d’aquest programa, subvencionat per la
Diputació, es destinaran altres 30.000 euros a l’asfaltatge de dos trams de carrer molt degradats pel pas
del temps i per la contínua
circulació de vehicles. Un
d’ells s’ubica al carrer Doctor Navarro, entre Sant Ber-

tomeu i el carrer Major (davant del parc de Don Emilio), i l’altre correspon al carreró de Sant Vicent
delimitat entre els carrers
Major i Cavallers.
La inversió per a millorar els carrers es completarà amb el Pla de Camins i
Vials, dotat amb prop de
24.000 euros, que serviran
per a realitzar actuacions
en els carrers sant Vicent,
don Emilio Ramón Llin i Cavallers. És una de les zones
amb el paviment més degradat de la localitat, com
a conseqüència dels treballs realitzats fa un temps
per a la renovació de la
xarxa del clavegueram.

infraestructures

L’Ajuntament cedix les oficines de la
Fosforera a l’Agrupació Musical
Els treballs d’adequació de
les antigues oﬁcines de la
Fosforera han ﬁnalitzat.
L’empresa encarregada de
la remodelació va entregar
les obres el passat 15 de febrer a l’Ajuntament, després
que l’alcalde, Llorenç Rodado, i l’arquitecte municipal, Vicent Romaní, visitaren l’emplaçament per a
comprovar el resultat de la
inversió realitzada.
Han sigut prop de
80.000 euros els destinats
a la primera fase de la rehabilitació de l’immoble, procedents en la seua major
part del Pla d’Inversions
Sostenibles del 2016 i d’un
conveni singular signat l’any
passat amb la Diputació
Provincial de València. S’ha
col·locat una tanca al voltant del recinte, s’ha construït una ampla sala i uns
banys públics i s’ha instal·lat
un sistema de videovigilància efectiu.

L’ediﬁci, tal com es va
comprometre l’Ajuntament
a l’inici de la legislatura, serà
posat a disposició de l’Agrupació Musical d’Alfara del
Patriarca perquè l’entitat
desenvolupe les seues activitats en un emplaçament
deﬁnitiu on no cause mo-

lèsties als veïns i veïnes del
poble. L’acte de la cessió tindrà lloc el pròxim dissabte
25 de febrer i, a partir d’eixe
moment, la Banda Simfònica ja podrà assajar al nou
emplaçament. Més endavant, amb la dotació econòmica de la segona fase del

Les antigues oficines de la Fosforera ja estan llestes perquè la banda realitze els assajos en este emplaçament.

Se sol·licita una subvenció per a la
VI fase de la rehabilitació del Castell

Pati interior del Palau de la Senyoria.

projecte, es panellaran les
aules i l’escola de música
també serà traslladada.
S’han sol·licitat 50.000 euros a la Diputació a través
de la subvenció de Béns Musicals per a escometre estos treballs i donar per ﬁnalitzada la reforma.

L’ajuntament continua apostant per la restauració del
Palau de la Senyoria, més
conegut com el Castell, iniciada l’any 2010 amb tres
subvencions successives de
la Generalitat Valenciana.
Els treballs se centraren en
l’aplicació d’un tractament
antihumitat a la planta baixa
de l’ediﬁcació, on també es
recuperaren arcades antigues i altres elements constructius.

La IV fase de la restauració ja fou assumida per la
Diputació de València, i va
consistir en la consolidació
de les sales de la planta
baixa, la reforma dels banys
públics, la uniﬁcació d’alguns espais mitjançant corredors i la instal·lació de
portalades metàl·liques.
En 2016 estava prevista
una nova actuació sobre
l’estructura de fusta de la
torre del Castell per tal d’e-

liminar les goteres existents i sobre la façana principal per tal de recuperar la
textura i l’aspecte original
de la paret. Es tracta de la V
fase, que s’ha endarrerit per
la lenta tramitació burocràtica en ediﬁcacions de gran
valor patrimonial, però està
previst que comencen en
les pròximes setmanes.
Per a enguany s’ha sol·licitat una nova subvenció encaminada a adequar el pati i
la façana interior. A llarg termini es vol traslladar l’Ajuntament a este històric emplaçament.
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ocupació

Adhesió a un
marc mínim en
les condicions
de laborals
L’Ajuntament d’Alfara s'ha
adherit al II Acord Marc
de la Federació de Municipis i Províncies (FVMP)
i les organitzacions sindicals CCOO, UGT i CSIF
per al personal al servei
de les Administracions
Locals de la Comunitat
Valenciana. El document
establix un marc mínim
en les condicions de treball per al personal al servei de l'Administració Local Valenciana que pretén
homogeneïtzar qüestions
com la jornada laboral, l’ocupació pública, la gestió
de servicis, l’ estabilitat
en l’ocupació, les retribucions, les vacances, permisos i llicències, així com
ﬁxar un reglament que
servisca d’orientació i
punt de partida.

Es fomenta la contractació
de persones aturades
L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca està duent a terme
diferents programes de foment de l’ocupació desenvolupats gràcies a la col·laboració de la Generalitat i la
Diputació de València.
Per un costat, mitjançant
l’Emcorp, destinat a l’execució d’obres i serveis d’interés general i social, s’ha realitzat la contractació de dos
peons. Estos treballadors
s’encarreguen durant prop
de quatre mesos de la millora dels espais públics de
la localitat amb l’execució de
xicotetes obres de manteniment. Entre altres tasques,
han obert un nou accés al
poliesportiu municipal pel
parc infantil, han condicionat
la sala d’exposicions del Castell i han arreglat les voreres
de davant del Centre Cívic.
Per altra banda, mitjançant el Pla Conjunt de la Generalitat, es preveu donar

feina a un pintor perquè adeqüe els ediﬁcis municipals i
altres espais públics que necessiten una mà de pintura.
El municipi també s’ha
adherit un any més al programa Salari Jove, que ha
permés la contractació
d’una orientadora laboral per
a potenciar la inserció de
persones aturades i un auxiliar administratiu per a l’atenció al públic en les oﬁcines de l’Ajuntament. Són
joves menors de 30 anys que
estaven aturades amb titulacions superiors que durant
els pròxims 6 mesos adquiriran la formació teòrica i
pràctica necessària per al
desenvolupament d’un treball adequat a la seua formació. La selecció dels candidats ha estat realitzada
pel Servef i, en el cas de l’oferta d’auxiliar administratiu, el llistat remés per l’entitat s’utilitzarà com una borsa

de treball per a cobrir les
pròximes vacances i baixes
del personal.
Ara per ara es troba
obert el procés de selecció
de candidats per a cobrir l’oferta de la Beca Postgrau de
la Diputació de València, que
es vincularà al projecte municipal difusió del patrimoni
cultural de la localitat.
Iniciativa municipal
L’Ajuntament també destina
recursos propis al foment de
l’ocupació. La borsa de treball per a la contractació de
personal laboral temporal en
la categoria de conserge ja
està en funcionament, de
manera que el candidat que
va obtindre una major puntuació desenvolupa la seua
feina al col·legi públic.
D’altra banda, la borsa de
neteja d’ediﬁcis i de neteja
viària ha estat renovada fa
poques setmanes.

infraestructures

Es reivindica la canalització del barranc per
a millorar les comunicacions amb Vinalesa

CV-304 entre Alfara i Vinalesa, submergida baix la corrent d’aigua del Carraixet.
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Els alcaldes d’Alfara i Vinalesa, Llorenç Rodado i Julio
Martínez respectivament,
visitaren junt amb les diputades autonòmiques Conxa
Andrés i María José García
la CV-304 al seu pas pel
nostre municipi. Volgueren
comprovar la situació de la
carretera que enllaça els
dos pobles després que el
cabal d’aigua que discorria
pel barranc del Carraixet
per les fortes pluges ocorregudes a mitjans de gener

Els alcaldes es reunixen a la CV-304.

impedira la connexió entre
les dos localitats.
Els representants municipals traslladaren la necessitat de canalitzar el
barranc i comunicar els accessos entre els dos nuclis.
Una vegada solucionat este
problema d’aïllament, que
porta més de 50 anys reivindicant-se, es podrien
abordar altres qüestions
com la construcció de camins per a vianants i carrils
per a bicicletes.

iGualtat

Es prepara la Setmana de la Dona
La regidoria d’Igualtat ha
preparat multitud d’activitats per a la Setmana de la
Dona que se celebrarà entre
l ‘1 i el 8 de març. Els actes
començaran amb una xocolatada i jocs d’atzar, organitzada per l’Associació de les
Ames de Casa, a les 18 hores en el Centre Cívic.
El dia 2 tindrà lloc una
màsterclas de gimnàstica a
càrrec de Mariela, anomenada Dones en Acció, gràcies a la col·laboració de la
regidoria d’Esports. Serà a
les 18 hores en el Teatret.
Per al divendres 3 de
març la regidoria de Benestar ha programat un cinefòrum, a les 18 hores en el Teatret, amb la projecció de la
pel·lícula “Nannerl, la hermana de Mozart”, un ﬁlm
francés de René Féret. El
llargmetratge conta la vida
de la germana del mític músic, una xiqueta prodigi amb
poques possibilitats de
triomfar per la seua condició de dona.
Les activitats continuaran el dilluns 6, amb la col·laboració de la regidoria de
Cultura, que ha programat
un espectacle teatral amb el
monòleg “La mare antisistema”, de l’actriu Pilar Rochina. El dimarts 7 de març a
la Biblioteca, a les 17.30 hores, tindrà lloc el contacontes infantil “Bruna i Bruno”
preparat per la Regidoria de
Benestar. Conta la història
de dues oronetes a través
de les quals es tractarà de
representar el canvi de rols i
situacions d'igualtat entre
homes i dones per afavorir
que els més menuts ho vegen com una cosa real, possible i natural, present en la
nostra vida.

Per a ﬁnalitzar, el dimecres 8 de març, efemèride
mundial del Dia de la Dona
treballadora, se celebrarà
una missa a les 17.30 hores i
un berenar al saló del Centre Cívic organitzat per les
Ames de Casa.
A més, per afavorir la
participació dels veïns i veïnes, al llarg de tot el mes es
desenvoluparà el concurs
fotogràﬁc anomenat “Selﬁe,
Generació de Dones”, amb
un premi de 100 euros per a
consumir als comerços de la
població per a les tres imatges que més agraden al Facebook de l’Ajuntament.
Totes estes activitats es
completen amb la presentació del I Pla d’Igualtat de la
localitat, posat en marxa
amb la ﬁnalitat d’avançar en
el reconeixement dels drets
de les dones i garantir la
igualtat d’oportunitats de
totes les persones.

Alfara presenta el Pla d’Igualtat
L'Ajuntament d'Alfara del
Patriarca va presentar el
dia 22 de febrer el I Pla d'Igualtat per a garantir les
mateixes oportunitats entre homes i dones a la localitat, així com formar i
sensibilitzar als treballadors públics i a la ciutadania en la importància d'incorporar la perspectiva de
gènere a la seua faena.
L’acte va comptar amb
la presència de la Diputada d’Igualtat, Isabel García, i de l’Alcalde d’Alfara
del Patriarca, Llorenç Rodado, junt amb representants de la resta de pobles
de la Mancomunitat. A l’es-

deveniment va actuar el
quintet de metalls “Carraixet Cu Zinc” de Vinalesa.
Abans de fer la presentació oﬁcial es va convocar una comissió de seguiment, el passat 16 de
febrer, per a donar a conéixer el Pla als sindicats
amb representació municipal.
El projecte tindrà una
durada de quatre anys. Té
una fase interna, orientada a la plantilla de treballadors públics, i una altra externa, dirigida a la
ciutadania. La formació i
sensibilització és la clau
fonamental sobre la qual

es recolza el treball que es
farà. L'objectiu és comptar amb les associacions i
els col·lectius d'Alfara, per
a treballar entre tots i totes les qüestions de gènere i eliminar qualsevol
rastre de discriminació.
També està previst la
creació d'equips multidisciplinaris d'atenció a les
víctimes de violència de
gènere i als seus ﬁlls i ﬁlles, en els quals la Policia
Local i els serveis socials i
de salut del municipi treballaran de manera coordinada per a poder donar
una millor resposta a este
tipus de situacions.
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noVes tecnoloGies

Accés wifi a
Internet a la
Biblioteca i
l’escola EPA
Per primera vegada els
equips informàtics de
tots els ediﬁcis municipals d’Alfara del Patriarca estan connectats
al mateix servidor. Això
permet organitzar de
manera més òptima la
informació municipal,
dotar-la d’una major seguretat i permetre la
baixada de documents
amb accés des de tota la
xarxa. L’Ajuntament disposa de 50 megues simètrics de pujada i de
baixada de dades a través de la ﬁbra òptica i
s’ha habilitat accés wiﬁ a
Internet a la Biblioteca,
l’Espai Jove i l’Escola de
Persones Adultes.

Nou canal per a
pagar impostos
Amb l’objectiu de facilitar els
tràmits administratius i millorar la qualitat de vida de
tots els veïns, l’Ajuntament
d’Alfara del Patriarca ha posat en marxa el programa
Newpay, un sistema pioner a
la Comunitat Valenciana que
permet el pagament de tributs i multes municipals amb
targeta bancària i amb la
possibilitat de fer-ho a través d’Internet.
Aquest nou i ﬁable mètode de pagament permet, a
més, que es complisca la normativa tributària, la de protecció de dades i la de pagament electrònic. D’aquesta
manera, el procés de pagament amb targeta es converteix en una cosa senzilla, tant
en les oﬁcines d’atenció al
públic com per Internet.

En el primer dels casos,
les oﬁcines municipals disposen d’una pantalla tàctil integrada amb l’aplicació informàtica per operar amb
targetes de crèdit, de dèbit,
virtuals o de prepagament,
sempre que aquestes tinguen implantat el sistema de
pagament segur per a compres per Internet.

conViVÈncia

Campanya de recollida d’excrements
L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca va aproﬁtar la celebració de Sant Antoni per a
repartir als veïns i veïnes propietaris de gossos uns clauers
amb bosses per a la còmoda
recollida d’excrements.
Sota el lema “El teu gos, la
teua caqueta”, es pretén reprendre la campanya de sensibilització que ja es va iniciar
l’any 2016 per a mantenir net
el nostre entorn i evitar problemes de salubritat. L’Ordenança Municipal sobre tinença de gossos especiﬁca
que l’abandonament d’excrements canins en l’espai públic
està sancionat amb 150 euros.
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En la segona opció, el sistema Newpay també inclou
un enllaç al web municipal
cap a la plataforma digital
per facilitar i simpliﬁcar als
ciutadans la seua relació
amb l’Administració i poder
pagar els tributs amb targeta des de qualsevol dispositiu electrònica. Així, els
ciutadans poden realitzar pagaments de manera senzilla i
segura, com quan fan una
compra per Internet. Alhora
que es faciliten els tràmits
als ciutadans, Newpay augmenta l’eﬁcàcia en la gestió
de l’administració pública.

Obri el nou
hospital
veterinari
El nou Hospital Veterinari del CEU ha obert
al públic al carrer Ramón y Cajal de la població. La infraestructura, a l’avantguarda
en les últimes tecnologies, multiplica per
cinc les antigues instal·lacions i incorpora
nous serveis per atendre animals de companyia i animals exòtics.
Compta amb la llicència d’activitat atorgada per l’Ajuntament
d’Alfara del Patriarca.

participació

Multitud d’activitats per
al Mes de les Associacions
L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca continua amb la iniciativa desenvolupada l’any
passat per a donar-li una
nova dimensió a l’àrea de
Participació convertint la
ﬁra de les Associacions en
tot un mes on els col·lectius
del poble realitzen activitats per a la ciutadania.
La planiﬁcació començarà el 2 d’abril amb la II
Party Race, organitzada per
les entitats esportives junt
amb la regidoria d’Esports.
Tallers, xerrades, sopars,
teatre i espectacles completaran l’oferta d’activitats,
que pròximament es presentaran a la població amb
la programació detallada.
Les activitats es completen amb la convocatòria
del concurs del disseny d’un
logotip destinar a ser la
imatge representativa de
les associacions. Es poden
enviar les propostes ﬁns al
28 de febrer.

L’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca oferix a les famílies del poble una nova
edició dels Tallers de
Pasqua, per a xiquets i xiquetes d’entre 4 i 12 anys.
Tindrà lloc del 18 al 21 d’abril al col·legi públic en
horari de 9 a 13 hores i estarà coordinat pels tècnics de joventut i esports
de l’Ajuntament.
La iniciativa està promoguda per a oferir als
pares i mares treballadores un temps per poder
conciliar la vida laboral i
familiar, alhora que els
menuts i menudes participants poden gaudir
d’un temps d’oci compartit de qualitat dirigit per
monitors especialitzats.
Les inscripcions es
podran formalitzar del 27
de març al 10 d’abril.

Tot a punt
per a les Falles

Col·locació de plaques als carrers que
homenatgen personalitats d’Alfara
La Corporació va ratiﬁcar
l’any passat els noms dels
carrers que faltaven per adjudicar a les zones de nova
urbanització del poble. Es va
inaugurar el carrer José Martínez Valero “El Tigre d’Alfara”
amb motiu del reconeixement que el nostre municipi
va fer a la ﬁgura del boxejador, però encara queden altres plaques per col·locar.
Per este motiu, l’Ajuntament organitzarà pròximament un acte per a homenat-

Tallers de
Pasqua 2017

jar algunes personalitats
amb clara transcendència local, a les quals també se’ls
dedicarà un carrer, com són
el cronista José Ramón Molins o el mestre Pedro Tortajada al sector de Sant Dídac,
o la Tia Cabella a la zona dels
Rajolars. Este últim nom fou
triat per la població durant la
Setmana de la Dona del 2016.
Va ser ajudant de matrona
amb Don Emilio i molts veïns
i veïnes encara recorden el
seu bon fer.

El 25 de febrer tindrà lloc
la Crida al balcó de l’Ajuntament, l’acte que marcarà l’inici oﬁcial de les
falles al nostre poble.
Eixa vesprada la Unió
d’Alfara convidarà a berenar a les persones assistents i en els dies successius organitzarà variades
activitats que culminaran
la Setmana Gran amb la
plantà, la truita gegant,
els playbacks, paelles, l’ofrena i la Cremà. Mayte
Gutiérrez Caballero i
Carla Castelló Muñoz són
les falleres majors d’enguany, mentre que Iván
Alfonso Gutierrez i Francisco Melchor Sánchez
són els presidents.

Carrer dedicat al Tigre d’Alfara.
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cultura

Torna el concurs literari
escolar “Sambori Local”
Vesprada de
teatre amb
Dario Fo
El dilluns 6 de març tindrà lloc un espectacle
teatral amb el monòleg
“La mare antisistema”,
basada en l’obra de teatre de Dario Fo. Dirigida
per Fernando Soler, amb
la magistral interpretació de Pilar Rochina, l’obra reﬂexiona sobre la
igualtat de gènere i el paper de la dona com a
mestressa de casa un
text adaptat a l’actualitat valenciana. Serà a les
18.30 hores al Teatret.

Donada la gran acollida dels
premis “Sambori Local“ celebrat en 2016, les regidories
de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Alfara continuen
la seua aposta per fomentar
la creació literària entre l’alumnat del col·legi públic amb
l’organització de la segona
edició del certamen.
El lliurament dels premis
tindrà lloc el pròxim 22 de
març al Teatret i tindrà una
dinàmica similar al festival
de l’any passat. Serà l’avantsala dels premis Sambori organitzats per Escola Valenciana en l’àmbit autonòmic,
que té com a ﬁnalitat fomentar l’escriptura de relats en
la nostra llengua en tots els
cicles de l’ensenyament.
L’alcalde de la localitat,
Llorenç Rodado, i el regidor
de cultura, Josep Marí, en-

tregaran diplomes acreditatius així com un llibre recopilatori amb una mostra de
tots els treballs a l’alumnat
participant. L’exemplar, editat per l'Ajuntament, formarà
part de la biblioteca i arxius
de la població.

L’any passat es va realitzar una menció especial al
conte titulat "Un viatge misteriós", de l'aula de 5 anys, dirigida per la mestra Bàrbara
Tomàs, que va estar guardonat amb el premi Sambori
Comarcal.

Aula de 5 anys va recollir la menció especial del Sambori Local en l’edició de 2016.

RECOMANACIONS LITERÀRIES DE LA BIBLIOTECA

“El dia de demà
de Teresa Broseta

Hablarán de nosotra
de Sandra Barneda

A la València actual, marcada per la crisi económica
i les seues conseqüencies
en tots els àmbits, s’ entrecreuen les vides de tres
personatges units per la
fragilitat i les ombres del
passat. Sara, a la vora dels
cinquanta anys, contempla
dolguda el fracàs del seu
matrimoni amb Miquel, un
empresari addicte a la cocaína, alhora que recupera
la memoria d’ Andreu, a qui
va estimar profundament
quan el futur encara semblava construir. Però mai

Desde los albores de la humanidad, las mujeres hemos estado siempre vinculadas al pecado. Mujeres
pecadoras, lascivas, fornicadoras,¿por qué no virtuosas, inteligentes, ambiciosas?
¿Utilizar nuestras virtudes en un mundo dominado
culturalmente por hombres
es pecado? ¿Pueden la historia o la opinión pública
condenarnos por buscar las
vías para ser libres?, ¿para
pensar por nosotras mismas, para dejar de ser obje-
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podría imaginar-se que, per
una casualitat, Miquel i Andreu entraran en contacte i
es precipitaran els esdeveniments que devastaran les
seues vides.

tos de posesión, de belleza,
de maternidad y decidir
cómo queremos que sea
nuestra vida? Las mujeres
de las que habloi son las
dueñas de sus destinos.

Benestar

Nou servei per a la prevenció
d’addiccions a l’adolescència
L’Ajuntament d’Alfara ha posat en funcionament la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives
(UPCCA). Es tracta d’un servei gratuït oferit pel Consistori i dirigit als menors
de 18 anys i familiars, acreditat per la Conselleria de
Sanitat, a través de la Direcció General d`Ordenació i Assistència Sanitària.
L’objectiu d’esta unitat
és reduir o evitar l'ús i l’abús
de drogues, així com activitats relacionades amb altres conductes addictives,
com són el mal ús o l’abús
de les tecnologies o jocs
d’atzar, i els problemes associats a estes, a través
d'actuacions que promoguen hàbits de vida saludables entre la població jove
incompatibles amb el consum i una cultura comunitària de salut.
L'horari d'atenció al públic, prèvia petició de cita,
és el divendres de 9.30 hores a les 12.30 hores a l'Ajuntament d’Alfara.
El Servei està format
per dues psicòlogues especialitzades en addiccions.

Les tècniques del servei es
van reunir, el passat 10 de
febrer, amb l’equip docent
de l’escola pública San Juan
de Ribera per a informar el
centre educatiu de les accions i activitats conjuntes
de prevenció que l’UPCCA
pot ﬁcar a disposició de l’alumnat i professors.
L’equip també s’ha presentat a la plantilla de l’Ajuntament i ha mantingut

trobades amb els departaments de Serveis Socials,
Educació i Policia Local, entre altres, que per les seues
funcions, treballen amb temes relacionats amb dependències i addiccions.
L’UPCCA ofereix serveis a l’àmbit educatiu, familiar i comunitari, amb activitats com xerrades
formatives i informatives,
orientació i assessorament

a personal docent en matèria de prevenció de les conductes addictives i gestió
dels programes a implementar, atenció individualitzada per a orientació, assessorament i intervenció
amb pares, mares i ﬁlls.
També activitats de promoció de la salut, com el taller de còctels sense alcohol, la commemoració de
Dies Mundials relacionats
amb àmbits de la salut i
campanyes de sensibilització, informació i participació en accions municipals
dirigides al foment d’hàbits
saludables.

La tècnica de l’UPCCA es reunix amb els treballadors municipals per a coordinar el sevei amb els diferents departaments.

Un tècnic valora els casos de dependència d’Alfara
L’ajuntament d’Alfara comptarà un matí a la setmana
amb els serveis d’un tècnic
en dependència. L’alcalde
del municipi, Llorenç Rodado, ha negociat amb la
resta de localitats de la
Mancomunitat del Carraixet la cessió d’este treba-

llador perquè valore els expedients d’Alfara. La incorporació d’este servei servirà per a facilitar i agilitzar
la gestió dels tràmits relacionats amb els casos de
dependència. Fins ara, els
aspectes relacionats amb
les ajudes a este sector po-

blacional eren derivats al
departament de Serveis
Socials de Montcada, on hi
ha un gran nombre d’expedients d’este tipus. Amb la
incorporació del tècnic en
dependència es pretén millorar el servei, ja que a partir d’ara les persones usuà-

ries no hauran de desplaçar-se a un altre municipi
per resoldre dubtes o tramitar documentació. La
cessió del treballador per
part de la Mancomunitat
demostra la voluntat dels
municipis de treballar de
manera coordinada.
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sanitat

Unicef acredita l’equip de
Jareño per la promoció i
suport a la Lactància Materna
El Centre de Salut de Montcada ha estat acreditat com
a Centre de Salut IHAN (Iniciativa per la Humanització
de l'assistència al Naixement i la Lactància). Esta
acreditació la concedeix
UNICEF a hospitals i centres de salut com a reconeixement a la qualitat en l'assistència a les mares i els
seus ﬁlls i ﬁlles en les institucions de salut, especialment per la dedicació a la
promoció, respecte i suport

a la Lactància Materna.
La iniciativa, promoguda
amb el suport de l’Organització Mundial de la Salut, té
diferents objectius, com
permetre a les mares una
elecció informada de com
alimentar als seus nounats,
recolzar l'inici precoç de la
lactància materna i promoure-la de manera exclusiva els primers sis mesos.
Montcada és el quart
Centre de Salut a rebre la
distinció en tot el territori

espanyol, al que està adscrit l’ambulatori d’Alfara. Enrique Jareño, el pediatre del
poble, forma part de l’equip
que promou la Lactància
Materna a la nostra zona.
El guardó serà lliurat a la
Sala de Juntes del Centre
de Salut de Montcada per
representants de la iniciativa IHAN de l’Organització
Mundial de la Salut i UNICEF a Espanya, el divendres
24 de febrer de 2017 a les
13.00 hores.

educació

Taller sobre la
filosofia Reggio
per a famílies
La regidoria d’Educació ha
organitzat un taller educacional per a mares i pares
amb els seus ﬁlls i ﬁlles sobre la coneguda com “Filosoﬁa Reggio”. Es tracta d’un
sistema pedagògic que oferix una nova mirada sobre
els xiquets i xiquetes i que
tracta de potenciar la capacitat, el talent i la curiositat
dels més menuts com al
més infal·lible sistema d’aprenentatge.
La xerrada serà el divendres 24 de febrer, a partir
de les 18.30 hores a la Biblioteca. No cal subscripció,
però hi ha places limitades
a 30 adults, que poden anar
amb els seus ﬁlls.

Comissió de Lactancia del Centre de Salut de Montcada i els consultoris auxiliars d’Alfara, Massarrojos i Sant Isidre.

Voluntariat d’acompanyament per a persones majors
L’ajuntament d’Alfara, a través de la regidoria de Benestar Social, s’ha posat en
contacte amb la Universitat
Cardenal Herrera Ceu per a
oferir als estudiants i les estudiantes la possibilitat de
desenvolupar un programa
de voluntariat consistent
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en l’acompanyament a les
persones majors de la nostra localitat.
La idea és fomentar el
contacte intergeneracional
entre la joventut i la tercera
edat, perquè es puguen
traslladar valors i conceptes en desús segons les di-

ferents etapes de la vida,
com ara la il·lusió i la fortalesa dels estudiants o l’experiència i la meditació de
les persones majors.
De moment s’han presentat 7 joves voluntaris,
que han mantingut una reunió amb la regidora de l’à-

rea, Marisa Almodóvar, i
l’assistenta social, Mariló
Ambou. Les visites tindran
una periodicitat setmanal i
s’estan perﬁlant els detalls
per dur el programa a
terme, que també està
obert a la participació de joves veïns del municipi.

esports

TROBADA D’ESCOLES DE PILOTA
El carrer Major va acollir el passat diumenge 4 de febrer
una jornada amb partides amistoses entre l’alumnat de
les escoles de pilota d’Alfara del Patriarca i de Meliana en
la categoria de prebenjamins. L’àrea d’Esports organitza
este tipus d’esdeveniments perquè els xiquets i xiquetes
del municipi compartisquen l’esport amb menuts d’altres
poblacions.

ESCOLA DE PATINATGE
Alfara albergarà un esdeveniment de la Federació Valenciana de Patinatge el pròxim diumenge 26 de febrer:
el Trofeu Freestyle, on l’alumnat de la nostra escola
competirà amb alumnes d’altres municipis en esta modalitat. D’altra banda, per al pròxim 5 de març es desenvoluparà una altra jornada dirigida al grup d’iniciació
on es realitzaran jocs i tallers.

EXHIBICIÓ D’ESCOLES ESPORTIVES
El dia 24 de febrer tindrà lloc una exhibició de les escoles
esportives de Presport, Ball i Taekwondo.
L’alumnat farà una xicoteta demostració
d’allò que han estat entrenant ﬁns al moment
durant esta temporada. L’activitat serà a les 18 hores
al Teatret d’Alfara.

Taranet d’Alfara es proclama campió de
tercera individual de frontó valencià
Rafa Alfonso, més conegut
en el món de la pilota com Taranet d’Alfara, ha guanyat el
campionat individual de
frontó valencià en la categoria de tercera disputada entre setmana. Va disputar la
partida ﬁnal a Almussafes
contra Fermín de Massamagrell, sent el resultat de 41 a
22 a favor del veí d’Alfara.
Taranet va estar acompanyat pels seus familiars i
amics del Club de Pilota d’Alfara, que animaren el jugador
en un ambient immillorable.

Atenció a la
ciutadania
Per a oferir un millor servei a la ciutadania, el departament d’Esports s’ha
traslladat al despatx número 6 del Centre Cívic.
La ubicació és més pròxima al poliesportiu i s’agilitzaran els tràmits i les
consultes de les famílies
usuàries del servei. L’horari d’atenció és de matins de dilluns a divendres
i les vesprades dels dilluns i dimecres.

El jugador de la dreta, Taranet d’Alfara, mostra el trofeu junt al subcampió.
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HORARI D’ATENCIÓ

De dilluns a divendres de 8:30 a 14 hores
Dimecres de 17 a 19:30 hores
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telÈfons d’interÉs
Ajuntament 96 139 19 46
Policia Local 607903901
Centre Auxiliar de Salut d’Alfara 96 120 58 95
Farmàcia 96 139 43 74
Escola Infantil Municipal 96 139 33 46
Col·legi Ramón i Cajal 96 139 09 29
Col·legi Públic San Juan de Ribera 96 120 55 65
Departament de Serveis Socials 96 130 19 46
Espai Jove Alfara 699 787 746
Poliesportiu Municipal 96 139 34 00
Biblioteca Pública 96 139 33 82
Escola de Persones Adultes 600 467 784

