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La Regidoria de Benestar Social i
Igualtat està treballant en la creació
d’un itinerari segur perquè els xiquets
i xiquetes d’Alfara puguen anar a peu
als col·legis del municipi, tant al Sant
Joan de Ribera com al Ramon y Ca-
jal, d’una manera més autònoma.

S’ha enviat un mapa a les famílies
sobre el qual han de marcar la ruta
que seguixen els infants per a acudir
a l’escola. L’Ajuntament analitzarà
estes dades per a descobrir quins són
els punts de major confluència i tra-
çar un itinerari sobre estos trams.

S’espera que esta iniciativa ajude
als escolars a augmentar la seua au-
toestima en veure que poden realitzar
el recorregut a l’escola a soles.
També pot servir per a impulsar la in-
teracció social entre els joves. Grà-
cies a esta ruta, s’aconseguiria re-
duir el nombre de vehicles privats
que traslladen als xiquets i xiquetes
als centres educatius, fomentant així
el valor de sostenibilitat, i constitu-
iria una eina de lluita contra el se-
dentarisme, ja que es potenciarien
els desplaçaments a peu.

L’inspector de la Conselleria d’Edu-
cació responsable del col·legi públic
Sant Joan de Ribera, Francisco Mas-
quefa, va visitar l’escola a mitjans de
maig per estudiar la possibilitat
d’ampliar les instal·lacions. L’actua-
ció estaria emmarcada dins del Pla
Edificant, desenvolupat per la Gene-
ralitat Valenciana per a impulsar la
construcció, reforma i millora dels
centres educatius de la Comunitat.

L’inspector es va reunir amb l’al-
calde, Llorenç Rodado, l’arquitecte
municipal, Vicent Romaní, i la direc-
tora del col·legi, Bàrbara Tomàs, per
analitzar les possibles solucions a la
mancança d’espai que patix actual-
ment el centre. L’actuació proposada
consistiria en la construcció d’un nou
edifici d’infantil de dos altures amb 5
aules, que s’ubicaria entre la pista
esportiva i l’arener. Així, les instal·la-
cions que empren ara per ara els més
menuts passarien a ser els espais de
les especialitats de música i psico-
motricitat. 

El present curs 2017/2018 hi ha un
desdoblament del curs d’infants de 3
anys, que ocupen tot l’edifici d’infan-
til, el qual només disposa de dos au-
les. Açò ha obligat a traslladar a l’es-
tudiantat de 4 anys fins a l’edifici

principal, on també s’ubica la classe
de 5 anys i tot el cicle de primària.

Tenint en compte que en 2016 nas-
queren més de 70 nadons al poble,
segons dades del padró municipal,
s’espera que per al curs 2019-2020 es
produïsca un nou desdoblament de
classes. Com que les úniques estan-
ces lliures de tutories que queden són
la biblioteca i l’espai d’informàtica,
de les quals no es pot prescindir, de
no fer-se efectiva l’ampliació del cen-
tre caldria recórrer a la instal·lació
d’aules prefabricades.

El pròxim pas per a continuar amb
els tràmits de sol·licitud de l’ajuda
del Pla Edificant consistix a remetre a
la Generalitat Valenciana la memò-
ria tècnica del projecte, amb què està
treballant l’arquitecte municipal, i
l’acceptació de competències. Es
tracta d’un document que la Corpo-
ració ha d’aprovar en sessió plenària
per a demanar la delegació de com-
petències en les obres a executar de
la Generalitat al consistori, mesura
preceptiva perquè el col·legi públic
siga beneficiari del Pla Edificant. 
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Conselleria visita l’escola pública per a

Benestar inicia un estudi per a
crear una ruta escolar segura

EDUCACIÓ

estudiar l’ampliació del centre

Escolars d’Alfara caminen cap a l’escola pel carrer la Nòria.

Pati davanter del col·legi públic Sant Joan de Ribera i, al fons, l’aulari del cicle d’infantil.
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INVERSIONS

La Generalitat subvenciona
la coberta del trinquet 
La Generalitat Valenciana ha conce-
dit a l’Ajuntament d’Alfara una sub-
venció emmarcada dins del pla d’a-
juda als municipis de la Comunitat
per a la millora, ampliació o repara-
ció de les instal·lacions esportives. El
nostre poble rebrà 87.000 euros que
s’invertiran en la construcció d’una
coberta en el trinquet municipal.

Segons el pla, les obres hauran
d’estar finalitzades abans del 30
d’octubre. Per això, amb l’objectiu
d’agilitzar els tràmits administratius i
iniciar els treballs tan prompte com
siga possible, ja s’ha començat a tre-
ballar en la redacció del projecte i la
confecció de les bases per a licitar les
obres. En total, la Generalitat ha des-
tinat dos milions i mig d’euros a este
pla, gràcies al qual moltes localitats
podran millorar les seues instal·la-
cions esportives.

Actualment, s’està finalitzant l’e-
xecució de la primera fase de cons-
trucció del trinquet i ara per ara es
treballa en la instal·lació de les gra-
des del dau. La materialització d’esta
infraestructura va començar en juny
de l’any passat gràcies a altres dos
subvencions, en este cas de la Dipu-
tació de València. Amb la primera
d’elles, corresponent als Fons de Co-
operació, es va dotar al municipi amb
112.000 euros; amb la segona, pro-
cedent del Pla Provincial d’Obres i

Serveis,  es varen aconseguir 100.000
euros addicionals per a executar la
primera fase del projecte.

També al poliesportiu, pròxima-
ment es duran a terme tasques de
millora del frontó i de la pista mul-
tiesportiva. Esta actuació consistirà
en l’aplicació d’un nou tractament al
sòl per a la millora del paviment.

Pel que fa al parc situat a les ins-
tal·lacions esportives, es procedirà a
la modernització dels elements de joc
infantils i a la substitució del cautxú
amb l’objectiu de millorar la segure-
tat dels xiquets i xiquetes que utilitzen
este espai. Altra zona on es realit-
zarà una actuació similar és a la
plaça situada entre els carrers Lluís
Vives, Sant Vicent i Tirant lo Blanc.

Obres de millora
de l’asfalt en el
carrer Cavallers
L’Ajuntament està promovent la
millora de l’asfalt del carrer Ca-
vallers. Les obres han comen-
çat amb la revisió dels guals vi-
gents i el rebaix de les voreres
afectades per l’entrada de vehi-
cles. La intervenció continuarà
amb el fressat de tota la cal-
çada i l’aplicació d’una nova
capa asfàltica. Els treballs s’han
finançat amb fons del Pla Pro-
vincial d’Obres i Serveis 2017
de la Diputació de València. Re-
centment, també s’ha millorat el
paviment en un tram dels car-
rers Sant Vicent, Doctor Navarro
i pròximament està previst ac-
tuar en el carrer Sant Bertomeu.

Avança la construcció del Trinquet Municipal.

Adequació de les voreres afectades pels guals.

La piscina municipal comptarà este
estiu amb noves dutxes exteriors. La
construcció d’estos elements respon a
la demanda de la ciutadania, donat
que les que s’ubiquen dins dels ves-
tidors són insuficients per al volum
de persones usuàries que gaudixen
de la piscina municipal durant la
temporada de bany.

Estes obres s’han realitzat gràcies
a una part dels 80.650 euros que el

poble va rebre del Pla d’Inversions
Financerament Sostenibles (IFS) de
l’any 2017.

Amb esta dotació, també s’ha op-
timitzat la depuradora de la piscina,
ja que durant l’any passat va pre-
sentar alguns problemes. La subven-
ció també permetrà la construcció de
nous serveis públics en el poliespor-
tiu, que s’ubicaran entre el parc in-
fantil i l’accés al camp de futbol.

La piscina municipal comptarà amb dutxes exteriors
que complementen a les situades als vestuaris

Construcció de les noves dutxes exteriors.



La Mancomunitat del Carraixet ha
renovat la concessió del servei de re-
collida de residus sòlids a l’empresa
TETma, després que la companyia
haja guanyat el concurs públic con-
vocat. Així, durant els pròxims 8 anys,
la mercantil adjudicatària continuarà
desenvolupant este servei a Alfara
del Patriarca, Vinalesa, Bonrepòs i
Mirambell i Foios.

L’empresa ha incorporat un bon
nombre de millores dirigides fona-
mentalment a oferir un servei més
acord amb els valors ecològics. Entre
elles es troben la instal·lació d’un
quart contenidor per a la recollida
de residus orgànics, la realització de
campanyes de conscienciació entre
la ciutadania, la incorporació d’un
camió elèctric i la renovació dels con-
tenidors verds. També s’augmentarà
la freqüència de recollida del cartó i
el plàstic i s’implementarà un control
de pesatge del fem recollit.

Esta empresa porta en funciona-
ment més de 20 anys i actualment
realitza una gestió integral del cicle
dels residus, ja que desenvolupa to-
tes les tasques, des de la recollida

fins al tractament. A més, no s’encar-
rega exclusivament dels residus ur-
bans sòlids, sinó que també treballa
amb el vidre, el cartró i els envasos i
ara, addicionalment, ha incorporat
el tractament dels residus orgànics.
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MUNICIPAL

Se sol·licita una subvenció per a instal·lar bombetes LED

Es presenta
una nova
ordenança que
regula els guals
L’Ajuntament ha actualitzat l’or-
denança que regula la gestió
dels guals. Si fins a este moment
la quota era de 25 euros anuals,
ara ha passat a 36’91 però s’in-
troduïxen algunes novetats. Des
d’este moment, la col·locació de
les plaques, així com l’aplicació
de la pintura groga que delimita
l’espai del gual, seran assumi-
des pel consistori i no per la per-
sona propietària del garatge.

A l’ordenança també s’ha es-
tablert un sistema d’escalat en
el preu. Així, en una parcel·la a
la qual hi ha més d’una plaça
d’estacionament, el preu que ca-
dascú haurà de pagar no serà
de 36’91 euros, sinó que serà
lleugerament menor depenent
del nombre de vehicles que hi
fan ús de l’espai. No es tracta,
per tant, d’augmentar la recap-
tació sinó de realitzar-la de ma-
nera més equilibrada.

Alfara intentarà accedir a una sub-
venció atorgada per l’IVACE (Institut
Valencià de Competència Empresa-
rial) a través de la qual es pretén im-
plantar la instal·lació de lluminàries
amb tecnologia LED en el municipi.

La primera zona on es realitzarà
la intervenció serà al poligon indus-
trial. Si es concedix l’ajuda, l’IVACE
aportarà el 50 per cent de la inversió
a fons perdut. L’altra part l’aportarà
l’Ajuntament amb un crèdit a 10 anys
concedit per la mateixa institució
sense cap tipus d’interés.

L’ús de la tecnologia LED en l’en-
llumenament dels carrers permetrà
un estalvi d’energia pròxim al 60 per
cent, sempre mantenint-se la sensa-
ció lumínica actual. L’objectiu és op-
tar a les ajudes de l’IVACE en anys

successius per a anar progressiva-
ment instal·lant bombetes d’este ti-
pus en totes les àrees del poble.

Poder optar a la subvenció serà
possible gràcies a l’auditoria ener-
gètica que s’ha realitzat recentment
en Alfara, ja que es tracta d’un re-
quisit indispensable que l’IVACE es-

tablix per a accedir a les ajudes de
modernització de les instal·lacions
elèctriques. La realització de l’in-
forme ha permés determinar l’estat
de la xarxa d’enllumenament públic,
amb la comprovació de l’estat dels
fanals i les bombetes i el càlcul del
consum elèctric que generen.

Un dels carrers del polígon industrial, on es realitzarà la primera intervenció per a millorar l’enllumenat públic.

La Mancomunitat renova
la recollida de residus

Camió de recollida del fem de TETma.
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TURISME

Es presenta el Pla de
Governança Turística
El Castell de la Senyoria d’Alfara va
albergar el 26 d’abril la presentació
del Pla de Dinamització i Gover-
nança Turística de la Mancomunitat
del Carraixet. A través de la inicia-
tiva, entre el 2018 i el 2020 es porta-
ran a terme diverses accions amb
què es pretén crear un producte tu-
rístic embastat al voltat de la riquesa
cultural, territorial, paisatgística i
gastronòmica de l’Horta.

A banda dels quatre municipis de
la Mancomunitat, en l’acte estigue-
ren presents representants de Gode-
lla, Albalat dels Sorells, Almàssera,
Montcada, Alboraia i Meliana, loca-
litats que s’han mostrat interessades
a formar part del projecte. Així, el pla
no quedaria limitat a Alfara, Vina-
lesa, Bonrepòs i Mirambell i Foios,
sinó que tindria una aplicació més
àmplia i representativa de la co-
marca en el seu conjunt i ajudaria a
aprofitar millor les seues fortaleses.

El Pla de Governança Turística su-
posarà una injecció de 900.000 eu-
ros procedents a parts iguals de les
tres institucions implicades en el seu
desenvolupament: Mancomunitat del
Carraixet, Agència Valenciana de Tu-
risme i Patronat Provincial de Tu-
risme. Els fons es dividiran en els tres
anys d’aplicació de l’acció: 210.000
euros en 2018, 300.000 euros en 2019
i 390.000 euros en 2020.

De moment ja s’han iniciat les pri-
meres converses i tràmits per a de-

terminar i desenvolupar els projectes
que es duran a terme durant la pri-
mera anualitat. Representants dels
municipis adscrits al Pla es reuniren
amb Viu l’Horta, grup d’empresaris
que gestionen negocis relacionats
amb el turisme, per a veure quins són
els punts en comú i com pot col·labo-
rar cada part dins l’estratègia.

Premis EPDA
El Pla de Governança Turística va ser
guardonat a la V edició dels premis
EPDA de l’Horta Nord, atorgats per El
Periódico de Aquí en reconeixement
al treball realitzat per persones, enti-
tats, empreses i institucions de la co-
marca de l’Horta Nord. L’alcalde del
nostre municipi va acudir a la ceri-
mònia d’entrega junt amb represen-
tants de les altres localitats.

Projectes de
revalorització 
de l’Horta
La Diputació de València està
promovent l’elaboració del Pla
Director del Barranc del Carrai-
xet, del qual s’ha presentat un
estudi previ a partir del qual es
definirà l’actuació. La iniciativa
té com a objectiu millorar la con-
nectivitat de manera sostenible
entre la Calderona i l’Horta a
través dels pobles pels quals
discorre el canal.

El Pla afectarà 35 dels més
dels 50 kilòmetres del Carraixet
i gràcies a ell es crearà un cor-
redor al costat del barranc que
ajudarà a posar en valor el seu
entorn i patrimoni natural. L’ac-
ció contempla la recuperació
ambiental i de la biodiversitat
de la zona, que contribuirà a re-
vitalitzar els ecosistemes.

D’altra banda, la Conselleria
d’Habitatge, Obres Públiques i
Vertebració del Territori ha adju-
dicat les obres per a la construc-
ció del primer tram de l’anome-
nat Anell Verd Metropolità de
València. Esta primera fase con-
nectarà Moncada amb Meliana
i passarà pel nostre terme muni-
cipal. El projecte global té una
longitud de 52 kilòmetres que
unixen els municipis de l’àrea
metropolitana de valència amb
un itinerari ciclopeatonal.

L’alcalde d’Alfara, Llorenç Rodado, va recollir el premi junt amb representants de la resta de municipis de la Mancomunitat.

Presentació del Pla de Governança Turística.

Tram de l’Anell Verd que passa pel terme d’Alfara.
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DESENVOLUPAMENT 

Com cada any, el 31 de maig se ce-
lebra el Dia Mundial Sense Tabac
amb la finalitat de posar en relleu
els riscos associats al tabaquisme,
tant en la salut com en altres àm-
bits, i advocar per polítiques efica-
ces per a reduir el seu consum.

Enguany, l’OMS ha commemo-
rat la jornada amb el lema “Tabac
i cardiopatia”, centrant l’atenció en
la relació entre el tabac, les cardio-
paties i altres malalties cardiovas-
culars, ja que estes són les princi-
pals causes de mort en el món.

Des de l’any 2011, amb l’entrada
en vigor de la Llei Antitabac, es pro-
hibix fumar en tots els espais pú-
blics tancats, i en alguns espais a
l’aire lliure com les zones infantils o
els recintes hospitalaris. Set anys
després, podem dir que estem més
que adaptats i adaptades a esta
llei, i inclús valorem de manera molt
positiva estos canvis.

Hui en dia, trobem desgavellat
que algun encenga una cigarreta
en un espai públic tancat, ja siga un
restaurant, un mitjà de transport o

inclús a la feina. Han sigut molts
els avanços aconseguits en esta di-
recció, però encara queda un llarg
camí per davant. Defensem el nos-
tre dret a un espai lliure de fum. In-
clús recriminem a la persona que
s’encén una cigarreta en un espai
públic. Així i tot, en un espai obert...
què li ocorre a la persona que no
fuma i s’exposa al fum del tabac?
Pensem en el fumador passiu?

Segons l’Associació Espanyola
Contra el Càncer, el risc de patir
càncer broncopulmonar s’incre-
menta en un 35% en els fumadors
passius, a més d’exposar-se a un
risc elevat d’infart i a malalties co-
ronàries.

El fum del tabac també pot ser
una causa d’emfisema en adults no
fumadors. En el cas dels infants ex-
posats al fum del tabac, posseïxen
un risc major de patir malalties res-
piratòries greus com pneumònia,
bronquitis, asma infantil... i podem
augmentar les seues possibilitats
de patir malalties al llarg de tota la
seua vida.

Des de l’UPCCA, volem fer visi-
bles a totes eixes persones que di-
uen “JO NO FUME”, i aplaudim eixa
decisió. Considerem imprescindible
augmentar la conscienciació de la
població sobre les conseqüències
de l’exposició al fum del tabac alié.

Si hem estat capaços d’adaptar
les nostres vides a un canvi tan im-
portant com el marcat l’any 2011,
serem capaços de preguntar-li a la
persona que tenim al costat si li mo-
lesta el fum de la nostra cigarreta.

Jo no fume, i tu?

Alfara accedix a diferents plans de foment d’ocupació
L’Ajuntament d’Alfara s’ha adherit un
any més al programa “La Dipu et
Beca”. Es tracta d’una subvenció de
la Diputació de València amb la qual
es fomenta la realització de pràcti-
ques formatives als ajuntaments du-
rant els mesos de juliol i agost.

A través d’esta iniciativa, el con-
sistori oferirà contractes de pràcti-
ques a estudiants tant universitaris
com de Formació Professional. Les
persones seleccionades aportaran
els seus serveis durant dos mesos i
rebran una prestació econòmica de
500 euros al mes, dels quals el 80 per
cent procediran de Diputació i la
resta de l’Ajuntament. Pròximament,
es publicaran les bases de la convo-
catòria amb els diferents perfils pro-
fessionals demandats i s’obrirà el ter-

mini de presentació de sol·licituds. 
Altra iniciativa de la institució pro-

vincial és el Pla d’Ocupació. A través
d’esta prestació, l’òrgan dota als mu-
nicipis d’uns fons que poden invertir
en la contractació de persones no
qualificades majors de 55 anys. L’a-
juntament buscarà una persona que
realitze tasques de manteniment dels
espais públics durant prop de 5 me-
sos treballant una jornada de 30 ho-
res setmanals. La selecció la realit-
zarà el Servef i considerarà les
persones que hi estiguen apuntades.

Finalment, hi haurà una nova edi-
ció dels programes EMCUJU i EM-
PUJU, emmarcats dins de la inicia-
tiva Avalem Joves de la Generalitat
Valenciana. Estes accions tenen com
a objectiu afavorir la incorporació de

les persones menors de 30 anys al
mercat laboral. La primera de les mo-
dalitats es dirigix a joves amb algun
tipus de qualificació, mentre que a la
segona no s’establixen requeriments
pel que fa a la formació. L’Ajunta-
ment està actualment estudiant quins
perfils professionals se sol·licitaran,
però la decisió final dependrà de si el
Servef confirma que existixen perso-
nes al municipi que s’ajusten a eixes
característiques. Des del consistori
s’ha mostrat interés a oferir llocs de
treball de pintor, auxiliar administra-
tiu i tècnic d’igualtat en la tipologia
EMPUJU i d’orientador laboral, tècnic
d’esports, tècnic de cultura i informà-
tic en la d’EMPUJU. El que sí que està
clar és que s’oferiran 7 contractes
d’un any a jornada completa.

La Unitat de Prevenció Co-
munitària en Conductes
Adictives (UPCCA) és un
servei municipal gratuït.
L’horari d’atenció al públic
és els dimarts d’11.30 a
14.30 hores a l’Espai Jove.
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BENESTAR 

Alfara, nou
municipi contra
la violència

Visibilització del
col·lectiu LGTBI
Alfara acollirà diferents activi-
tats durant el mes de juny que
tenen com a nexe comú visibilit-
zar del col·lectiu LGTBI (Lesbia-
nes, Gais, Transexuals, Bisexu-
als i Intersexuals). Durant tot el
mes, a la biblioteca es recoma-
naran llibres relacionats amb la
diversitat de gènere i sexual i
entre els dies 1 i 15 l’espai al-
bergarà una exposició envers
esta temàtica.

El dia 16, als jardins munici-
pals es projectarà la pel·lícula
francesa “Tomboy”, dirigida per
Céline Sciamma. A les 21.30 h,
abans de veure el film, es con-
vida a la població a participar
en un sopar de pa i porta.

Per últim, el dia 17 a les 9.30
hores se celebrarà una marxa
“holi run” des del poliesportiu
fins als jardins i es pintarà la
bandera LGTBI al costat del pas
de zebra del col·legi. Per a par-
ticipar en esta activitat cal ins-
criure’s prèviament al correu es-
ports@alfaradelpatriarca.es.

El nostre poble s’ha adherit recent-
ment al grup de municipis contra la
violència, una xarxa de localitats a
través de la qual es vol deixar clar
que en el nostre poble no es toleren
les agressions masclistes. L’objectiu
de la iniciativa és garantir la igualtat
d’oportunitats als recursos de pre-
venció d’este tipus de violència, es-
pecialment de les dones i els infants.

Recentment, la regidoria de Ben-
estar de la localitat ha encetat una
campanya amb la qual s’han col·lo-
cat cartells a la policia, el metge i
l’Ajuntament per a animar a les do-
nes maltractades a demanar ajuda. El personal de l’Ajuntament d’Alfara, amb el cartell de la campanya per a animar a les dones maltractades a denunciar.

Nombroses activitats a
la Setmana dels Majors
Les persones més majors d’Alfara
disfrutaren de nombroses activitats
culturals, formatives i d’oci entre els
dies 15 i el 18 de maig durant la Set-
mana de Majors.

Entre les activitats destaca la vi-
sita a les Coves de Vinromà, un poble
situat a la província de Castelló i de-
clarat Patrimoni de la Humanitat.  Les
persones assistents pogueren visitar
tant els carrers del nucli urbà com
l’impressionant barranc de Valltorta,
l’entorn on s’emplaça el municipi i on
es poden veure algunes pintures ru-
pestres. 

També es realitzaren algunes xar-
rades. Valero Monblanc s’encarregà
de “Viure amb soledat” i Carmina
Torres va presentar “Caigudes, cures
i la importància d’una vida saluda-
ble”. Per últim, Fran Ferrer, professor
de fisioteràpia de la Universitat CEU
Cardenal Herrera, va coordinar la
jornada “Cures del sistema cardio-
respiratori”. La setmana va concloure
amb un sopar de germanor als Jar-
dins Municipals amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament d’Alfara.

Sopar de les persones majors en els Jardins Municipals.

Excursió a les Coves de Vinromà.



L’àrea d’Esports de l’Ajuntament
d’Alfara del Patriarca està prepa-
rant un nou esdeveniment amb
l’objectiu de reconéixer la tasca
que realitzen esportistes i clubs de
la població en l’entramat associa-
tiu i esportiu. Amb eixe objectiu
s’està organitzant la celebració de
la I Gala de l’Esport en la nostra lo-
calitat, que serà el pròxim 29 de
juny a les 19 hores. 

Durant la iniciativa, que es des-
envoluparà als Jardins de l’Ajunta-
ment, s’atorgaran premis als i les
millors esportistes durant la tem-
porada; les millors promeses per
la seua projecció de futur; reconei-
xement als entrenadors i les entre-
nadores de les escoles esportives
municipals; i un premi excepcional
al millor o la millor esportista local.

També hi haurà un premi a la
igualtat en l’esport, complint amb
els preceptes establerts en el Pla
d’Igualtat de la localitat, amb el
qual es guardonarà una o persona
que hi haja contribuït a la visibilit-
zació de les dones en el món de
l’esport.

El sistema per atorgar els pre-
mis es realitzarà mitjançant la pro-
posta i votació dels clubs i escoles
de la localitat.

En finalitzar l’acte tindrà lloc
una picadeta per a totes les perso-
nes assistents, per tal de finalitzar
una vetlada de germanor entre els
estaments esportius del poble.
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El pròxim dissabte 23 de juny se ce-
lebrarà la festa de fi de curs de les
Escoles Esportives Municipals. Les
instal·lacions del poliesportiu muni-
cipal acolliran exhibicions d’algu-
nes de les modalitats esportives que
es practiquen en Alfara, i els prop de
140 xiquets i xiquetes inscrits durant
esta temporada gaudiran d’un di-
vertit matí amb la realització de jocs

adaptats a les seues edats. Enguany
s’ha ampliat l’oferta d’activitats amb
la posada en marxa de l’escola d’es-
cacs i el grup de psicomotricitat re-
lacional per als menuts i menudes
d’entre 2 i 4 anys.  Ja estan obertes
les inscripcions per a la pròxima
temporada, amb la possibilitat d’o-
ferir nous esports si hi ha suficient
demanda per part de les famílies.

Festa de fi de curs de l’alumnat
de les Escoles Esportives

Curs de gestió
esportiva per a
responsables dels
clubs del poble
La Mancomunitat del Carraixet i l'As-
sociació de Gestors Esportius Profes-
sionals de la Comunitat Valenciana
organitzen entre el 14 i el 23 de juny
un curs de gestió esportiva per a di-
rectius i responsables d'entitats es-
portives. El taller, obert a qualsevol
persona interessada en la matèria, i
especialment indicat per a membres
de les associacions esportives de la
província, té un preu de 60 euros, en-
cara que està subvencionat íntegra-
ment per a les entitats d’Alfara i de la
resta dels municipis que conformen
la Mancomunitat del Carraixet.

Els professors i professores del
curs (Francisco Orts, Julián Hontan-
gas, Marcos Fernandez i Marian Chi-
lleron Lloret) proporcionaran recur-
sos i experiències amb la finalitat de
millorar els serveis que els clubs es-
portius oferixen a la societat i abor-
daran els instruments necessaris per
a planificar la gestió administrativa i
l'organització general de les entitats.
El curs se celebrarà en el Centre Cí-
vic d' Alfara del Patriarca i les ins-
cripcions s'han de formalitzar con-
tactant  amb el correu electrònic
esports@alfaradelpatriarca.es.

Reconeixement als
clubs i esportistes locals
amb la I Gala de l’Esport
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L’FBA acaba la
temporada

Després de molts anys fent el que
més li agrada arreu del món, l’alfa-
rera Anna Gómez torna a casa. Ho fa
per a lluir la samarreta taronja del
València Bàsquet. El Club ha fitxat a
la jugadora per a dos anys amb l’ob-
jectiu de reforçar l’equip, que ha pu-
jat a la categoria principal de la lliga
nacional. Gómez ha superat la revi-
sió mèdica, completant així el seu fit-
xatge, i al tancament d’esta edició
de La Finestra estava pendent de ser
presentada de manera oficial.

La jugadora té una àmplia expe-
riència en la Lliga Femenina 1, i ha
arribat fins i tot a disputar competició
europea en el seu pas per Bèlgica,
sent una de les jugadores més des-
tacades del seu equip, el Belfius Na-
mur. Gómez va començar a jugar en
les categories inferiors del Ros Ca-
sessis per a acabar la seua formació
en l'UB Barça de Barcelona. La seua
experiència en la Lliga Femenina co-
mença en 2004 de la mà de Puig D'A
Valls d'Eivissa. Des d’aleshores ha
rodat pel CB San José de León, Sedis
Bàsquet, Universitari Ferrol, CD

Bosco i Ciutat de Burgos, abans d'as-
sentar-se en el Club Bembibre, on
està tres temporades.

En 2016, Anna Gómez decideix
provar sort a Bèlgica després del seu
pas per León. Allí realitza una gran
temporada, tant en la lliga com en
l’Eurocup. En 2017 la jugadora, inter-
nacional amb les categories inferiors
de la selecció, torna a Espanya de la
mà del Guernica KESB, sent de nou
peça clau en la primera divisió de la
Lliga Femenina, fins al recent fitxatge
realitzat per part del Club València
Bàsquet.

Pròxima
obertura de
la piscina
La piscina municipal obrirà les
seues portes el pròxim 22 de
juny i romandrà oberta ininter-
rompudament fins al 9 de se-
tembre, entre les 11.30 i les
19.15 hores entre setmana i d’11
a 19.30 hores els caps de set-
mana i dies festius. A partir del
5 de juny ja es poden tramitar
els abonaments individuals i fa-
miliars, que mantenen el preu
de la temporada passada.

Un any més, es torna a oferir
el curs d’aiguagim durant els
mesos de juliol i agost per un
preu de 15 euros, així com els
cursos de natació per a tots els
nivells i entrenament per a per-
sones adultes. 

El Club de Futbol Base ha finalitzat la
temporada lliguera. Els xiquets i xi-
quetes no només han millorat la seua
tècnica esportiva, sinó que han aprés
valors relacionats amb el respecte i el
joc en equip. Els equips Infantil A,
Benjamí A i Benjamí C han quedat
subcampions en el campionat.

El València Bàsquet fitxa
l’alfarera Anna Gómez

El Club de
Pilota celebra
una jornada
Diumenge 15 d'abril tingué lloc
en Alfara el Dia de la Pilota Va-
lenciana, organitzada pel Club
local i l’Ajuntament. Hi tingué
lloc la presentació dels equips
de l’escola municipal a la plaça
Sant Joan de Ribera, i tot seguit
es disputaren partides de ras-
pall i de galotxa. Els actes fina-
litzaren amb un dinar per a to-
tes les persones sòcies del Club
de Pilota d’Alfara en el Centre
Cívic de la població.

Presentació del Club de Pilota. /@epvalfara

Equip Benjamí A.

Equip Benjamí C.

Anna Gómez amb la samarreta del València Bàsquet.

Equip Infantil A.
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Horta Sonora ens acosta els sons

LECTURES RECOMANADES

CULTURA

contemporanis de la terra

Dos xiquets. Dos secrets. Una
amistat sincera. David Piper ha es-
tat sempre un raret. Els seus pares
pensen que és gai i a l'institut pen-
sen que és un friki. Només els seus
dos amics saben realment la veri-
tat: David vol ser una xica.  El pri-
mer dia a la seua nova escola Leo
Denton només té un objectiu: pas-
sar desapercebut. Però, quan ar-
riba, crida l'atenció de la jove més
bonica de la classe. I així la seua
amistat comença a forjar-se.

Había una vez una princesa...
¿una princesa? ¡¿Qué?! Había
una vez nin ̃a que quería llegar
hasta Marte. Érase una vez una
mujer que se convirtio ́ en una de
las mejores tenistas del mundo y
otra que descubrio ́ co ́mo se da la
metamorfosis de las mariposas.
De Frida Kalo a Jane Goodall, de
Coco Chanel a Nina Simone, de
las hermanas Bronte a Marie Cu-
rie este libro narra las extraordi-
narias vidas de 100 mujeres.

La temporada de
teatre continua
amb sàtira i humor
a l’obra d’Ana Juan
i Eugeni Alemany
Eugeni Alemany i Maria Juan porta-
ren la seua obra conjunta “No estem
bé” al Teatret d’Alfara el passat 25 de
maig. La delirant peça presentada
per estos reconeguts còmics va
atraure un gran nombre de veïns i
veïnes que disfrutaren d’una diver-
tida vetlada. L’espectacle va incloure
monòlegs i converses carregades de
sàtira, però també molta interacció
amb el públic.

Esta represetanció està emmar-
cada dins la programació de teatre
gratuït que presenta la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament cada últim
divendres del mes en el Teatret. La
pròxima cita serà el 29 de juny, amb
la companyia Pànic Escènic Teatre,
que presentarà l’obra “Totes mortes”.
Després d’un descans els mesos de
juliol i agost, la programació es re-
prendrà amb l’obra familiar “Corral-
kaos” d’Scuraplats.

Els voltants del Molí de l’Aigua d’Al-
fara es varen convertir el 5 de maig
en l’escenari de presentació de dos
de les peces becades a Horta So-
nora, un certamen de composició mu-
sical desenvolupat per l’associació
cultural Nitrato de Chile amb la
col·laboració de la Mancomunitat del
Carraixet. La convocatòria va convi-
dar a compositors i compositores a
crear peces sonores contemporànies
que estigueren inspirades en el nos-
tre entorn natural i que pogueren ser
interpretades per alguna de les agru-
pacions musicals dels municipis de
la Mancomunitat. De totes les  obres
rebudes, quatre varen rebre una
beca per a finançar la producció.

La jornada de presentació es va
iniciar des de la plaça de l’Església
amb una cercavila fins al Molí. La
primera de les peces “Les Ones de la
Terra” de Carles Lizondo va ser in-
terpretada per la Societat Renaixe-
ment Musical de Vinalesa; la segona,
la creació experimental “De fecundi-
tats i altres voreres” d’Oscar Vidal,
va estar executada per l’Agrupació
Musical Alfara del Patriarca.

Les altres dos obres becades”Sä-
niya”, de Gerard Valeverde i Sarah
Claman, i “Matalfs i Tremolors”, de
David Alarcon, varen ser interpreta-
des per agrupacions de Foios i Bon-
repòs i Mirambell al Motor del Tercet
del primer municipi.Concert de la banda d’Alfara en el Molí.



El Museu de Prehistòria de València
porta a Alfara del Patriarca l’exposició
“Les dones en la Prehistòria”, una
mostra que ens apropa a les impor-
tants activitats que les dones realit-
zaven en les primeres societats caça-
dores, recol·lectores i pescadores i fins
a l’Edat de Bronze.

L’exposició s’ubicarà al Castell de
la Senyoria i es podrà visitar entre els

dies 6 i 22 de juny. L’espai quedarà di-
vidit en sis seccions que es correspo-
nen amb diferents blocs temàtics: ac-
tivitats econòmiques desenvolupades
per les dones de l’època, els treballs
domèstics, la seua imatge, aspectes
de reproducció i socialització,  inter-
pretació de restes de dones trobades
en excavacions arqueològiques i una
anàlisi de les societats.

11LA FINESTRA

CULTURA

Arriba a Alfara l’exposició
“Les dones en la Prehistòria”

Joc de rol per
a la joventut
L’Ajuntament convida a les persones
d’entre 16 i 25 anys a participar el
pròxim 8 de juny en el joc de rol “His-
tòries per a no morir”. Durant la jor-
nada, el jovent s’endinsarà en una
misteriosa història per resoldre un as-
sassinat que els portarà als punts
més destacats del municipi, on po-
dran conéixer millor el patrimoni his-
tòric, artístic i cultural del poble.

Els interessats i interessades es
poden inscriure fins al 6 de juny en-
viant un correu electrònic a cjuve-
nil@alfaradelpatriarca.es o presen-
cialment a l’Espai Jove.

La regidoria de Cultura aposta per tercer any consecutiu pel programa
de música Juliol a la Fresca, per a consolidar una programació amb
concerts de qualitat de manera estable durant els divendres de juliol.




