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Membres de l’Ajuntament amb els familiars de José Ramón Molins, Pedro Tortajada i Milagros Granell LLuesma.
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Atenent la petició realitzada
per l’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca, la Diputació de Va-
lència ha eliminat el punt ne-
gre de la CV-304 al seu pas
pel nostre municipi, a l’altura
de la rotonda d’entrada al
poble des de Vinalesa. S’han
desenvolupat treballs en
este emplaçament, consis-
tents en la modificació de la
curvatura del traçat de la
carretera  d’entrada al nucli,
que afavorix que els vehicles
reduïsquen la velocitat
abans d’accedir a la rotonda.
A més, l’element ha augmen-
tat el seu diàmetre per la
construcció d’una vorera cir-
cular, que ha estat senyalit-

zada i repintada de roig,
igual que l’illa separadora de
carrils i la nova mitjana tra-
çada fins al semàfor de l’en-
creuament amb el carrer
Sant Bertomeu.

Abans de l’actuació, el
vial era molt conflictiu en
este punt per la seua exces-
siva linealitat, perquè els
cotxes podien creuar la ro-
tonda sense haver de mino-
rar la marxa i es creaven si-
tuacions d’alt risc, tant per
als vehicles com per als via-
nants, que en moltes oca-
sions derivaven en accidents
de trànsit.

Les obres promogudes
per l’administració provincial

també han contemplat l’am-
pliació de la vorera dreta del
carrer Vicente Lassala i la
col·locació de pilons al car-
reró de les finques per a im-
pedir l’entrada i eixida de ve-
hicles des de la carretera.
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L’Ajuntament assumirà l’a-
dequació del pas de via-
nants que enllaça la zona
del poliesportiu amb les fin-
ques del Puntarró, donat
que la Diputació de Valèn-
cia, titular de la carretera on
s’ubica este element viari,
no ha resolt actuar de
forma prioritària en este
emplaçament.

La Corporació havia de-
manat reduir la perillositat
de l’encreuament, atenent

la poca consciència demos-
trada per molts conductors
de vehicles, que no s’aturen
per a deixar passar als via-
nants.

La iniciativa municipal
consistirà a col·locar focus
potents que enllumenen el
pas, així com  dos semàfors
amb llum ambre, un a cada
banda de la carretera, que
es posen en roig cada ve-
gada que un transeünt
vulga creuar.

La Diputació executa laremodelació de la rotonda

Adequació del pas de vianants que enllaça amb el Puntarró

Licitació deles obresdel Trinquet
L’Ajuntament està treba-
llant en la licitació dels 
treballs de construcció
del futur Trinquet Munici-
pal, després de rebre el
vistiplau del projecte per
part de la Diputació de
València, qui finança les
obres junt amb la Gene-
ralitat. A principi d’abril es
va aprovar el plec de con-
dicions que recull els 
requisits perquè les em-
preses constructores
presenten  propostes, i
en pocs dies la mesa de
contractació estudiarà
les ofertes i adjudicarà
les obres.

D’altra banda, la licita-
ció dels treballs del Pla de
Camins i Vials ja han fina-
litzat i l’execució del pro-
jecte és imminent. Con-
templa actuacions en els
carrers sant Vicent, Don
Emilio Ramón Llin i Cava-
llers, una de les zones de
la població amb el pavi-
ment més degradat.

Malgrat la senyalització, es tracta d’un pas amb molta perillositat per als vianants.

Imatge panoràmica de l’accés a Alfara del Patriarca des de Vinalesa després de la remodelació de la rotonda de la CV-304.

Vorera reformada al c/ Vicente Lassala.
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Està executant-se el pro-
jecte de construcció d’una ei-
xida d’emergència a la gra-
deria del camp de futbol del
poliesportiu municipal “El
Paretó”, una infraestructura
necessària per a complir
amb les recomanacions en
matèria de prevenció de
riscs laborals i seguretat i
preceptiva per a obtindre la
llicència d’activitat del re-
cinte esportiu.

Les obres, consistents
en la construcció d’una es-
cala a l’extrem de la grade-
ria, estan sufragades a tra-
vés del Pla d’Inversions
Financerament Sostenibles
(PIFS) de la Diputació de Va-
lència amb una inversió de
64.000 euros. Amb esta
quantitat econòmica també

es remodelaran els lavabos i
el magatzem, on s’adequarà
un vestidor adreçat per al fu-
tur trinquet.

Per altre costat, s’han re-
servat 30.000 euros de la
mateixa subvenció provin-
cial per a l’asfaltatge de dos
trams de carrer molt degra-
dats pel pas del temps i per
la contínua circulació de ve-
hicles. Un d’ells s’ubica al car-
rer Doctor Navarro, entre
Sant Bertomeu i el carrer
Major (davant del parc de
Don Emilio), i l’altre corres-
pon al carreró de Sant Vi-
cent delimitat entre els car-
rers Major i Cavallers. En
este emplaçament es con-
templa crear un xicotet pen-
dent cap al centre del vial on
s’instal·laran els albellons.Inici de les obres de construcció d’una escala a l’altre extrem de la graderia.

Eixida d‘emergènciaa la graderia delcamp de futbol

L’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca ha posat a dispo-
sició de la ciutadania un nou
parc saludable. Es tracta
d’una àrea amb aparells
gimnàstics per a persones
adultes, ubicada als solars
de les antigues fàbriques
de rajolars tocant al carrer
Cavallers. El Consistori ha
destinat la subvenció del
Pla Provincial d'Obres i Ser-
veis del 2016 de la Manco-
munitat del Carraixet a l’ad-
quisició d’este tipus de
mobiliari, consistent en un
total de 6 màquines espor-
tives d’exterior per a exer-
citar parts del cos especí-
fiques, com ara braços,
cames o malucs.

L’equipament està adre-
çat a tot tipus de persones,
podent-se utilitzar per a di-
ferents objectius segons la
intensitat dels entrena-
ments. És el segon parc sa-

ludable amb què compta la
població d’Alfara del Pa-
triarca, complementant la
dotació que podem trobar
a la zona del Puntarró amb
característiques similars.

Nou parc saludable per a adults
Un veí exercita els braços amb un dels aparells del parc saludable dels Rajolars.

A través de la contractació
d’un pintor amb un programa
del Servef, s’han condicionat
els vestidors del camp de
futbol, s’ha recuperat la pe-
dra de caravista de la façana
de l’Ajuntament i s’està tre-
ballant en la retirada d’humi-
tats i repintat del Teatret.

Millores alsedificis públics
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Pedro Tortajada, mestre
d’escola, José Ramón Mo-
lins, cronista, i Milagros Gra-
nell Lluesma, matrona, dis-
posen d’un carrer amb el seu
nom al nostre municipi. L’A-
juntament va homenatjar
estes tres personalitats el
passat 3 d’abril, juntament
amb les seues famílies, per-
què la localitat recorde la
important empremta social
i cultura que van deixar amb
la seua trajectòria. 

Llorenç Rodado, alcalde
d’Alfara del Patriarca, va
destacar la solidaritat, vo-
luntareidad i sacrifici que

van tenir Pedro, José Ramón
i Milagros en els seus tre-
balls. “Una filosofia de vida
que avui anomenem fer po-
ble”, va assegurar Rodado.

A la celebració les famí-
lies van descobrir les pla-
ques amb els noms dels car-
rers i van tenir unes
paraules de record cap als
seus éssers estimats.

Josep Marí, regidor de
Cultura, va recordar a tot el
públic assistent la valuosa
aportació per als veïns i ve-
ïnes del municipi del Mes-
tre, del Cronista i de la Ma-
trona d’Alfara del Patriarca.Els fills de Pedro Tortajada descobreixen la placa amb el nom del mestre.

S’inauguren els carrers dedicatsa personalitats del municipi

La banda simfònica de l’Agrupa-
ció Musical d’Alfara del Patriarca
està realitzant els assajos a les
antigues oficines de la Fosfo-
rera, després que l’Ajuntament
haja adequat les instal·lacions i
les haja cedit a l’associació. Més
endavant és panellaran les aules
i l’escola de música també es
traslladarà al nou emplaçament.

Nova salad’assajos pera la banda

Família de Milagros Granell Lluesma abans de descobrir la seua placa. Josep Marí va recordar l’aportació de José Ramón Molins junt amb la seua família.
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Després de la guerra civil,
cinc homes són salvatge-
ment executats una nit i so-
terrats en una fossa co-
muna. Ningú no sap el
parador concret dels cos-
sos fins que, setanta anys
després, l’arqueòloga Júlia
Ardid i el seu jove equip in-
tentaran descobrir on són
els cadàvers i qui va assas-
sinar aquells homes per tal
de fer justícia i treure a la
llum les seues restes.

A les extremes dificul-
tats d’iniciar l’excavació s’hi
afegiran coaccions de tota

mena. I és que ja se sap: tot
mort té una història al dar-
rere que potser a algú no li
interessa gaire desvetllar,
i ni molt menys desenter-
rar el passat. 

Els ossos soterrats
de Silvestre Vilaplana

En Lo que te diré cuando te
vuelva a ver, Albert Espi-
nosa construye un relato
en el que un padre y un hijo
emprenden juntos una bús-
queda desesperada y va-
liente que llevará a los pro-
tagonistas a enfrentarse
con su pasado.

Una novela que atrapa,
llena de valentía y acción,
que emocionará por su ori-
ginal estilo, y que sorpren-
derá y hará reflexionar al
lector por los giros inespe-
rados de una trama única
que no dejará indiferente.

La quinta novela de Albert
Espinosa, nos introduce de
nuevo en su particular
mundo, a través de una na-
rración trepidante, cargada
de emoción y vida.

Lo que te diré cuando...
de  Albert Espinosa

RECOMANACIONS LITERÀRIES DE LA BIBLIOTECA

La regidoria de Cultura pre-
senta la nova temporada de
teatre, una forta aposta pel
foment de les manifesta-
cions artístiques amb una va-
riada oferta de representa-
cions per al públic adult.

L’últim divendres de cada
mes el Teatret d’Alfara aco-
llirà a partir de les 22 hores
un espectacle de qualitat del

qual la ciutadania podrà gau-
dir de forma gratuïta. La car-
tellera s’iniciarà el 28 d’abril
amb l’actuació de la formació
local “Lo Nostre Teatre”, que
ens presentarà l’obra Ací no
paga ni Déu, una versió de l’o-
bra del reconegut dramaturg
Darío Fo.

El 26 de maig la compa-
nyia Àgora Teatre interpre-
tarà l’obra Cal porgar a totó,
una representació original
que centra la seua trama en
el joc de les paraules. La pro-
posta teatral continuarà el
30 de juny amb l’escenifica-
ció de la companyia Crit Tea-
tre, que ens acostarà la fi-
gura de Miguel Hernández,
del qual enguany celebrem el
75 aniversari de la seua mort.

Després de la parada es-
tiuenca es reprendrà l’a-
genda teatral el 29 de se-
tembre amb Amant a sou, a

càrrec de Pànic Escènic Tea-
tre, i el 27 d’octubre tindrem
ocasió de veure sobre l’esce-
nari a Ferran Gadea amb l’o-
bra Apadrina un valencià.

La temporada finalitzarà
el 24 de novembre amb la
companyia Avant Va El Carro,
que ens oferirà l’espectacle
Aurora de Gollada, que inci-
deix amb la xacra social de la
violència de gènere.

Escena Erasmus
L’Ajuntament ha sol·licitat
acollir una representació del
programa Escena Erasmus,
un projecte teatral pioner a
Europa en què participen es-
tudiants Erasmus amb l’ob-
jectiu de crear una xarxa d’u-
niversitats que establisquen
un circuit teatral actiu. En cas
d’anar endavant l’activitat, es
realitzaria al llarg del mes de
juny als Jardins Municipals.

“Lo Nostre” enceta lanova temporada de teatre Alfara acolliràla Trobadad’Escoles enValencià
El nostre municipi serà
seu de la Trobada d’Es-
coles en Valencià del
2018. Així ho va anunciar
el president de la Coor-
dinadora de l’Horta Nord
d’Escola Valenciana en el
marc del lliurament dels
II Premis Sambori Local,
amb els quals l’Ajunta-
ment va reconéixer la
creació literària en va-
lencià dels escolars de la
localitat. Participà l’a-
lumnat de l’escola Sant
Joan de Ribera i el del
col·legi Ramón y Cajal.
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L'Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca té previst adquirir
dos desfibril·ladors per a fer
del municipi “un poble car-
dioprotegit”, segons ha expli-
cat l’alcalde de la localitat,
Llorenç Rodado, qui ha afe-
git que amb esta ferramenta
“es pot restablir un ritme car-
díac efectiu elèctricament en
l’hipotètic cas que algun veí o
veïna patisca una parada car-
diorespiratòria”.  Es facilitarà
la formació d'alguns treba-
lladors municipals i monitors
esportius perquè aprenguen

a utilitzar els aparells, que
estaran ubicats a l'edifici
consistorial i al recinte del
poliesportiu “El Paretó”.

Per altre costat, l’Ajunta-
ment està mantenint con-
verses amb una empresa es-
pecialitzada a detectar
quines persones són suscep-
tibles de patir una mort sú-
bita, perquè realitzen un es-
tudi detallat a tots aquells
veïns i veïnes de la població
que realitzen esport amb
certa intensitat i que desit-
gen conéixer com funciona el

seu cor de forma detallada.
Es tracta d’una companyia
dotada d’equipament i indi-
cadors d’última generació
que emet informes persona-

litzats i confidencials, amb
recomanacions sobre les ac-
tivitats més adequades per
a cada tipus de persona.

L’anàlisi té un cost de 50
euros. L’Ajuntament d’Alfara
s’ha compromés a sufragar
una part als esportistes em-
padronats. Perquè l’empresa
trasllade fins al nostre muni-
cipi els aparells necessaris
per a fer els estudis, cal que
s’inscriguen prèviament un
mínim de 50 persones. Més
informació als  Clubs i Esco-
les Esportives.

Alfara es convertirà en un poble cardioprotegitamb l’adquisició de dos desfibril·ladors

En l'última Enquesta (2014-
2015) sobre l'Ús de Drogues
en Estudiants d'Ensenya-
ment Secundari a Espanya
(ESTUDES) del ministeri de
Sanitat, Serveis Socials i
Igualtat, es van publicar, en-
tre altres, les següents da-
des:
aEl consum de tabac con-
tinua en descens des del
2004, situant-se en mínims
històrics.
aEn 2015, 137.000 escolars
de 14 a 18 anys començaren
a fumar.
aEl 49’7% dels escolars
viu en llars on es fuma dià-
riament.

L'últim punt posa en re-
lleu la importància de la la-
bor preventiva des de la fa-
mília. Les campanyes de
conscienciació, les lleis que
prohibeixen la venda de ta-
bac a menors d'edat i les
xarrades als estudiants per
part d'experts en addic-
cions són molt importants,
però no suficients. Els pa-
res i mares som el major re-

ferent dels nostres fills i fi-
lles en qüestions d'hàbits
per a una vida saludable, i
és des d'aquesta responsa-
bilitat des d'on sempre hem
d'actuar.

Pregunta't: Ara mateix
fume? Vull que el meu fill o
filla fume? Si respons “sí” i
“no” respectivament, pren
ja una determinació: deixa
de fumar i aposta per la
teua salut i la dels teus fills.

Des de l’UPCCA volem
contribuir al fet que dónes
el primer pas amb les segü-
ents recomanacions:
aComunica a la teua famí-
lia, amistats, i especialment
als teus fills que ja no fuma-
ràs més. Dis-los que pot ser
que els demanes ajuda per
a aconseguir-ho.
aEscriu els motius per a
deixar de fumar, posa'ls en
un lloc visible i llig-los 3 ve-
gades al dia.
aIdentifica, anota i evita
les situacions en les quals
sols fumar. Si no pots evi-
tar-les, protegeix-te per a

no sucumbir a la temptació.
aDemana als seus afins
que no fumen en la teua
presència, i si no poden, li-
mita el temps que passes
amb ells, o protegeix-te per
a mantenir la teua decisió
de no fumar.
aElimina de la teua casa
tots els utensilis per a fu-
mar: cendrers, encenedors,
paper de fumar... No portes
damunt encenedors quan
isques de casa.
aSi tens costum de fumar
havent dinat, llava't les
dents de seguida, passeja o
realitza alguna activitat que
et siga agradable.
aSi sents desitjos de fu-
mar, beu aigua o menja't al-
guna fruita, fes alguna acti-
vitat que et distraga.
Aquests desitjos duraran
pocs minuts.
aEn cas de nerviosisme o
irritabilitat, passeja, pren un
bany o fes alguna cosa re-
laxant. Aquest estat d'ànim
passarà en un parell de set-
manes.

aEn cas de fam beu aigua,
sucs naturals, fruita, xiclet
sense sucre, regalèssia.
Aquestes mesures t'ajuda-
ran a no agafar pes.

Recorda que eres un ex-
emple per als teus fills i que
no només ho fas per tu... en-
senya’ls salut!!!

La Unitat de Prevenció
Comunitària en Con-
ductes Addictives
(UPCCA) és un servei
municipal gratuït diri-
git a les persones me-
nors de 18 anys i les se-
ues famílies dirigit a
reduir o evitar l’ús i
abús de drogues i al-
tres activitats addicti-
ves.  L’horari d’atenció
al públic, prèvia petició
de cita a les oficines
municipals, és els di-
vendres de 9.30 a 12.30
hores a l’Espai Jove.

31 DE MAIG: DIA MUNDIAL SENSE TAbAC



BENESTAR SOCIAL

FINESTRA OBERTA 7

Jornades per a fomentar laigualtat a través de l’esport Activitats pera majors
Entre el 22 de maig i el 2
de juny tindrà lloc la Set-
mana Cultural dels Ma-
jors, amb variades activi-
tats lúdiques, esportives i
culturals. Hi haurà jocs de
taula, tallers i xerrades,
per a fomentar el creixe-
ment personal de les per-
sones majors del poble.
La programació finalit-
zarà amb un sopar als Jar-
dins per a tots els jubilats
i pensionistes d’Alfara.

Molta participació enla Setmana de la Dona
Alfara del Patriarca va ce-
lebrar la Setmana de la
Dona entre l’1 i el 8 de març
amb diferents activitats
organitzades per les regi-
dories de Cultura, Benes-
tar i Joventut amb la col·la-
boració de l’Associació de
les Ames de Casa. 

A la programació hem
pogut gaudir d’una xocola-
tada, una masterclass de
gimnàstica, un cinefòrum
amb la pel·lícula “Nannerl,
la hermana de Mozart”, el
monòleg de Pilar Rochina
“La mare antisistema” i un
contacontes per a públic

infantil sobre la igualtat de
gènere. Les activitats va-
ren concloure amb una
missa i un berenar al saló
del Centre Cívic.

Contacontes infantil a la biblioteca.

Masterclass de gimnàstica al Teatret d’Alfara.berenar al Centre Cívic per a les Ames de Casa.

L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca, amb la col·laboració
de la Mancomunitat del Car-
raixet, està preparant unes
jornades per a fomentar la
igualtat entre homes i dones
a través de l’esport. La ini-
ciativa es desenvoluparà els
dies 26, 27 i 28 de maig a la
nostra localitat, i comptarà
amb la participació d’espor-
tistes de primer nivell com
ara l’alfarera Anna Gómez
Igual, jugadora professional
de bàsquet.

Durant els tres dies d’ac-
tivitats es programarà una
taula redona conformada
per polítics, dones esportis-
tes i representants de fede-
racions esportives, on es
parlarà sobre les desigual-
tats de gènere en la majoria
d’esports, les diferències sa-
larials entre homes i dones

en estos àmbits i la falta de
visibilitat de les formacions
femenines als mitjans de co-
municació.

També es desenvolupa-
ran competicions mixtes in-
fantils de pilota, futbol, taek-
wondo i bàsquet, així com
partides d’esportistes pro-
fessionals. L’Ajuntament
està tramitant la confirma-
ció de la participació dels
equips de primera divisió fe-
menins del València C.F. i del
Llevant U.D., així com de la
pilotària professional Mó-
nica Moya, la Selecció Fe-
menina de Raspall, la pròpia
Anna Gómez i algunes de les
seues companyes d’equip,
entre altres.

Les jornades conclouran
amb una activitat de sensi-
bilització sobre la importàn-
cia de l’activitat física adre-

çada a les dones, amb la re-
alització d’una marxa per la
localitat, una classe grupal
motivacional i un esmorzar
als Jardins Municipals.

Anna Gómez, jugadora professional.

Conveni ambl’UPCCA
Alfara del Patriarca s’ha
adherit al conveni signat
entre la Unitat de Pre-
venció Comunitària de
Conductes Addictives
(UPCCA) i els ajunta-
ments de Meliana, Foios,
Vinalesa i Bonrepòs.  Les
tècniques de l’entitat han
presentat el projecte i el
pla d'actuació del depar-
tament a la regidora de
Benestar Social, Marisa
Almodóvar.Reglament dela Comissió
El plenari de la Corpora-
ció Municipal ha aprovat
el reglament de la Comis-
sió de Seguiment del Pla
d’Igualtat, una ferra-
menta amb més de 62
mesures per a potenciar
l’eliminació de les desigu-
altats de gènere. L’òrgan,
conformat pels grups po-
lítics i treballadors de l’A-
juntament, ha de vetllar
pel compliment de les di-
rectrius marcades al Pla.
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El dissabte 29 d’abril posa-
rem punt final a un mes re-
plet d’activitats gràcies a la
participació dels col·lectius
del poble en la II edició del
Mes de les Associacions. Els
Jardins Municipals acolliran
durant tot el dia la constata-
ció anual de l’agrupació local
de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer. De ves-
prada hi haurà un taller de
biodansa en família i a les 20
hores tindrà lloc una cerca-
vila pels carrers del poble
des del parc de Don Emilio.

La programació va arran-
car el 2 d’abril amb la II Party
Race, organitzada pel Club
d’Atletisme amb la col·labo-
ració del Motoclub. Va ser un
matí lúdic i molt participatiu
on infants i majors es diver-
tiren amb un recorregut mul-
tiesportiu al camp de futbol
del poliesportiu. 

El dia 8 les Associacions
de Mares i Pares dels col·le-

gis junt amb l’Associació de
Jubilats prepararen una ves-
prada de jocs intergenera-
cionals, i Càrites d’Alfara va
organitzar un mercat soli-
dari amb productes manu-
facturats. El dia 9 es desen-
volupà un recital de cançons
populars i el passat dissabte
22 d’abril tingué lloc un so-
par popular i playbacks or-
ganitzats per la Falla la Unió.

L’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca i la Universitat
Cardenal Herrera CEU des-
envolupen un programa de
Voluntariat Social que fo-
menta que els estudiants i
estudiantes que s’han ad-
herit passen una part del
seu temps lliure fent com-
panyia a les persones ma-
jors del nostre poble.

De moment són 7 els ve-
ïns i veïnes que disfruten de
la iniciativa, molt positiva
pels beneficis de l’inter-
canvi intergeneracional que
reporta. Per un costat, els

joves troben l’estima que
els manca de les seues fa-
mílies per la distància i sen-
ten que contribuïxen amb
xicotetes accions a millorar
l’entorn més pròxim. D’altra

banda,  les persones majors
es troben valorades amb
gent que vol estar amb ells.
Una experiència gratificant
i enriquidora per a tots i to-
tes les participants.

Acomiadem la segona ediciódel Mes de les Associacions

Voluntariat amb les persones majors

Foment de laparticipacióa través deconcursos
L’Ajuntament d’Alfara està
promovent la realització
de concursos a través de
les diferents regidories
per a fomentar la partici-
pació ciutadana. Recent-
ment s’han desenvolupat
dos convocatòries, una
per a la creació del logo-
tip destinat a ser la
imatge representativa de
les Associacions d'Alfara
del Patriarca, que ha gua-
nyat l’alfarera Susana
Martín Regidor, i una al-
tra  anomenada “Selfi Ge-
neracions de Dones”, amb
les fotos guardonades de
Raquel Martínez, Beatriz
Bravo i Aroa Aguirre.

Isabel Gabaldón és una de les beneficiàries del programa de Voluntariat Social.

Jocs intergeneracionals als Jardins.

Recaptació alsopar de la fam
Al voltant de cent persones
acudiren el 10 de febrer a la
xerrada sobre "Crisi de va-
lors en la societat actual” or-
ganitzada per Càritas d’Al-
fara al Centre Cívic. Tingué
lloc un sopar de la fam, on es
van recaptar 1.100 euros que
s’han destinat a hospitals
maternoinfantils gestionats
per Mans Unides a Àfrica.

Premiades al concurs de selfies.

Al voltant de 200 xiquets i xiquetes participaren a la II Party Race d’Alfara.
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Diversió i conciliacióamb l’Escola de Pasqua

Proposta d’activitat nocturna en família 
La regidoria de Joventut
està preparant per al prò-
xim mes de juny una activi-
tat nocturna per a adoles-
cents i famílies amb
xiquets majors de 10 anys
dirigida a fomentar el co-
neixement del Patrimoni
Cultural d’Alfara. 

Es tracta d’una expe-
riència cultural basada en
la resolució d’enigmes, un
joc de supervivència urbana
a partir d’una ruta propo-
sada en el qual es traspas-
sarà la línia del món virtual.
Les persones participants
es dividiran en equips i s’en-

dinsaran en les històries se-
cretes de la població, a par-
tir de la figura de dos per-
sonatges: un fratricida i un
“mestre” de titelles que ani-
ran guiant els nostres pas-
sos. Pròximament és publi-
carà tota la informació
detallada de l’activitat.

L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca ha posat en marxa
una nova edició de l’Escola
de Pasqua, amb activitats
complementàries durant el
període vacacional amb l’ob-
jecte d’oferir als mares i ma-
res treballadores un temps
per a poder conciliar la vida
laboral i familiar.

Les instal·lacions del
col·legi públic Sant Joan de
Ribera i del poliesportiu mu-
nicipal “El Paretó” han acollit
entre el 18 i el 21 d’abril prop
d’una cinquantena de xi-
quets i xiquetes d’entre 4 i 12
anys. Han practicat esports
minoritaris, com la pilota o
el taekwondo, han fet una ei-
xida a un parc d’educació vià-
ria, s’han divertit amb jocs

tradicionals i han realitzat un
taller de mones.

Els adolescents fins als
20 anys també han pogut
gaudir d’una activitat adre-
çada a este sector poblacio-
nal. La regidoria de Joventut
va organitzar els dies  19 i 20
d’abril una “Lan Party”,  un es-
deveniment on la gent con-
viu i es diverteix jugant vi-
deojocs multijugador o
intercanviant arxius per
mitjà d'una xarxa local. Entre
altres títols, les persones
participants pogueren jugar
al Fifa 17, Lego, Teken, Mine-
cra, Guitar Hero o Kinect
Sport.

També, per a la població
més menuda, tingué lloc el
dijous 20 d’abril el contacon-

tes anomenat “La casa de
Carmeta”, un espectacle d’Al-
mudena Francés amb el qual
les famílies assistents pas-
saren una bona estona a la
Biblioteca del poble. 

Party Lan al Centre Cívic.

NORMALITZACIÓ

Gabinet reconegut. El Ga-
binet de Normalització
Lingüística d’Alfara del
Patriarca ha estat reco-
negut per la Generalitat i
forma part de la Xarxa
Tècnica de Serveis Lingü-
ístics Locals de la Dipu-
tació. És el resultat de
l’important treball admi-
nistratiu realitzat al res-
pecte que permet aug-
mentar els serveis per a
la ciutadania i aportar el
valor lingüístic que me-
reix el valencià. A més
dels cursos de valencià
preparatoris per a obte-
nir els certificats de la
Junta Qualificadora, el
municipi es beneficiarà
de subvencions i campa-
nyes de promoció proce-
dents de la Diputació així
com d’assessorament so-
bre material de consulta
en valencià, i resolució de
dubtes, correcció i redac-
ció de textos en retola-
cions, anuncis i impresos
per als veïns i veïnes de
la localitat.

Curs de doblatge. L’Ajun-
tament durà endavant el
taller anomenat “Vols do-
blar una pel·lícula?” du-
rant el pròxim mes de
maig. És un projecte per a
la promoció de l'ús social
del valencià a través
d'una proposta divertida
i participativa, amb la
tècnica del doblatge per
a no professionals com a
element vertebrador.
Adreçada a tots els pú-
blics a partir de, més o
menys, els 8 anys i sense
límit d'edat, es doblaran
fragments de pel·lícules
de ficció, de documentals
i de dibuixos animats.
Pròximament ampliarem
la informació.

Matí de pràctica esportiva a l’Escola de Pasqua d’Alfara. Contacontes amb Almudena Francés.
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ESPORTS

L’última sessió de les Esco-
les Esportives d’Alfara del
Patriarca abans de les va-
cances de Pasqua es va ob-
rir a la participació dels pa-
res, mares i tutors dels
xiquets i xiquetes que estan
inscrits en les activitats. 

Les persones assistents
comprovaren personalment
el funcionament del centre

esportiu públic, així com les
dinàmiques que duen a
terme els seus fills i filles,
dirigits sempre per moni-
tors i monitores amb titula-
ció específica.

La jornada va transcór-
rer en un ambient lúdic, en el
qual els  familiars van com-
partir amb els més joves de
la casa un moment de diver-

sió i complicitat, amb l’es-
port com a protagonista. La
iniciativa va ser un èxit de
participació, per la qual
cosa la regidoria d’Esports
la repetirà en altres oca-
sions. A més de l’esport, es
van tractar altres temes,
com els relacionats amb els
comportaments dels me-
nors i els hàbits saludables.

Jornada compartida amb lesfamílies a les Escoles Esportives

Els pares i mares de l’escola de ball assistixen a una classe.L’escola de futbol rep l’alumnat de la Federació Espanyola
El dissabte 29 d’abril tindrà
lloc una jornada d’esport i
convivència al poliesportiu
d’Alfara. El Club de Futbol
Base rebrà a l’escola de la
Federació Espanyola de
Futbol i es disputaran par-
tits amistosos de diferents
categories. 

Per altra banda, tres
equips d’Alfara encapçalen
la lliga de futbol base a la
data de tancament d’este
butlletí d’informació muni-
cipal. Es tracta de les cate-
gories Juvenil, Prebenjamí i
Infantil A. Enhorabona a
tots els jugadors!

Subcampió defrontó als JocsEsportius
El jove veí d’Alfara del Pa-
triarca Xavier Sepúlveda
ha quedat subcampió auto-
nòmic individual en la mo-
dalitat de frontó valencià
als Jocs Esportius de la Co-
munitat Valenciana.

És alumne de l’escola
municipal de Pilota Valen-
ciana de la localitat des
d’enguany i amb poques
setmanes d’entrenament
ha demostrat tindre un
gran potencial per a la pràc-
tica del nostre esport au-
tòcton. Amb una bona pe-
gada de bot i braç i només
13 anys té al davant la pos-
sibilitat de polir-se com a
jugador amb projecció de
futur de la mà del seu en-
trenador Pepet d’Alfara. L’escola de Preesport i els seus pares i mares.

Alumnes de l’escola de Pilota amb familiars. Participació dels pares i mares a una sessió de kàrate amb els seus fills i filles.

Presentació de l’Escola de Fútbol base d’Alfara del Patriarca.

Xavi Sepúlveda amb la seua medalla.
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El Club de Pilota d’Alfara i l’A-
juntament organitzaren el
passat 9 d’abril l’activitat
“Porta un amic a la Pilota”.
L’objectiu d’esta iniciativa és
promocionar i donar a conéi-
xer este esport tradicional
valencià entre els xiquets i xi-
quetes de la localitat. 

D’altra banda, la Manco-
munitat del Carraixet, de la
qual forma part el nostre po-
ble, organitzant actes al vol-

tant de la pilota valenciana.
El pròxim 27 d’abril s’iniciarà a
Alfara una escola de tecnifi-
cació de pilota, dirigida a
alumnat de secundària.

També està promovent
este esport entre els estu-
diants i estudiantes de pri-
mària amb jornades especí-
fiques de pilota, que
començaren en març a Foios
i que continuaran este mes a
la nostra localitat.

Recolzament i promocióde la Pilota Valenciana

Activitat “Porta un amic a la Pilota” desenvolupada el passat 9 d’abril al carrer Major.

Ja està en funcionament el
nou gimnàs del poliesportiu
municipal d’Alfara del Pa-
triarca. El passat divendres
31 de març la regidora d’Es-
ports, Noelia Morán,  inau-
gurà les instal·lacions, que
compten amb màquines de
musculació i exercitació de
braços, cames i tors, entre
altres coses.

L’horari d’obertura esta-
blert inicialment és dilluns,
dimecres i divendres de 17 a
22 hores, encara que l’Ajun-
tament s’ha compromés a
obrir la infraestructura en
una franja més ampla sem-

pre que hi haja suficient de-
manda per part de la ciuta-
dania. De moment ja s’ha
conformat un grup de matí
que entrena els mateixos
dies de la setmana entre les
9 i les 10 hores. 

Les sessions estan su-
pervisades per un entrena-
dor especialitzat, llicenciat
en educació física amb un
màster en alt rendiment es-
portiu, que adequa els exer-
cicis de manera personalit-
zada a cada usuari o usuària
del gimnàs segons el seu es-
tat físic i els objectius que
s’haja fixat.

El compromís de l’Ajun-
tament d’Alfara és continuar
ampliant l’horari en funció
de la demanda, amb la pos-
sibilitat d’adaptar la planta
superior de l’edificació, ac-
tualment en desús, amb no-
ves instal·lacions. 

Les persones interessa-
des a gaudir del servei po-
den demanar informació en
el poliesportiu municipal,
enviar un correu electrònic a
e s p o r t s @ a l fa ra d e l p a -
triarca.es o telefonar al nú-
mero 647.763.107.

La regidora d’Esports, Noelia Morán, inaugura el nou equipament esportiu.

S’inaugura el gimnàs municipali s’amplia l’oferta d’activitatsInstal·lacions i màquines de musculació disponibles per a la ciutadania en el nou gimnàs del poliesportiu municipal d’Alfara del Patriarca.



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

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

Dimecres de 17 a 19:30 hores
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CONTRAPORTADA

Nova proposta educativaamb la filosofia Reggio
Un gran nombre de pares,
mares i educadors acudiren
el  passat 27 de febrer a un
taller educacional sobre la fi-
losofia Reggio. Es tracta
d’una proposta educativa on
s'emfatitza la individualitat
del xiquet o la xiqueta, junta-
ment amb la importància del
seu entorn i la participació
activa de les persones que
els eduquen i cuiden.

La proposta compta amb
el suport de la regidoria d’E-
ducació d’Alfara del Patriarca,
que té l’objectiu d’implemen-
tar esta filosofia respec-
tuosa amb el procés d’apre-
nentatge dels xiquets i
xiquetes en l’escola infantil
municipal el curs vinent. 

Per a dur endavant este

projecte educatiu, l’equip do-
cent ha realitzat diversos
cursos i tallers de formació
especialitzada en esta meto-
dologia creada per la peda-
goga Reggio Emilia.

Entre altres coses, l’enfo-
cament, es basa en el fet que
els xiquets i xiquetes tenen
cadascú maneres diferents
d’aprendre i de resoldre els
problemes que se’ls plante-
gen. Rebutgen d’esta forma
la concepció homogeneïtza-
dora de l'ensenyament tradi-
cional, perquè la realitat és
heterogènia i la manera en la
qual s’ensenya a mirar i en-
tendre el món també ho ha
de ser. 

És per això, que la creati-
vitat en tots els sentits i el

respecte per la diversitat són
la base fonamental d’este ti-
pus d’educació que també vol
véncer la relació de poder
tradicionalment vertical en-
tre els més menuts i els
adults, per tal de buscar rela-
cions equilibrades basades
en l’escolta.

Donada la bona acollida
que va tindre la xarrada, la re-
gidoria de Benestar Social
organitzarà a  partir de se-
tembre un taller de llarga du-
ració per als pares, mares o
tutors que vulguen aprofun-
dir en este sistema d’ense-
nyament dels més menuts.
Les persones interessades
podeu enviar un correu a ben-
estar@alfaradelpatriarca.es
per a demanar informació.

Xerrada - Taller sobre la filosofia educativa Reggio a la biblioteca d’Alfara.

Amb el tradicional volteig
de campanes i la disparà
de 21 salves començarà,
el pròxim 13 de maig a les
13 hores, la Festa de la
Mare de Déu dels De-
semparats d’Alfara del
Patriarca, organitzada
per les clavariesses de la
localitat.

Els actes continuaran
a les 18.30 hores amb l’o-
frena de flors i fruits a la
Mare de Déu encapça-
lada per la colla de tabals
i dolçaines Carrasclet i
acompanyada per la
Banda de l’Agrupació Mu-
sical d’Alfara. A les 21 ho-
res hi haurà un sopar po-
pular als Jardins
Municipals i tot seguit ac-
tuarà l’orquestra “Quinta
realidad”. 

El 14 de maig,  a les 8
hores, tindrà lloc la Des-
coberta, seguida del Ro-
sari pels carrers de la po-
blació i una Santa Missa
cantada per la Coral San
Juan de Ribera d’Alfara. A
les 20 hores es farà el
passacarrer per arreple-
gar les clavariesses que
participaran en la so-
lemne processó. 

Festa de la Marede Déu delsDesemparats
Taula de llum a l’escoleta, basada en Reggio.


