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Alfara crida NO
a la violència
de gènere

L’Ajuntament concreta l’ampliació del gimnàs municipal /P.2
El municipi es beneficia d’una ajuda europea per a instal·lar WiFi en els espais públics /P.5
Es presenta una programació d’activitats nadalenques centrades en la gent jove /P.12
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L’Ajuntament promou l’ampliació

INVERSIONS

del gimnàs municipal
L’Ajuntament ha projectat una am-
pliació del gimnàs municipal per a
donar resposta a la ciutadania da-
vant la gran demanda d’usuaris que
s’interessen per utilitzar este espai.

Les obres, que previsiblement co-
mençaran a finals del primer semes-
tre del pròxim any, disposaran d’una
inversió de 136.000 euros procedents
del pla SOM de la Diputació de Va-
lència, als quals se’ls sumarà fins a
30.000 euros de fons propis de la par-
tida d’inversions dels pressupostos.

El projecte contempla l’ampliació
de l’edifici amb la construcció d’una
nova altura sobre la superfície de la
terrassa seguint l’estètica actual de la
infraestructura. En el nou espai
s’ubicaran algunes màquines pesa-
des com les cintes o les bicicletes es-
tàtiques i el·líptiques.

La sala on actualment estan les
màquines de musculació, ubicada a
la planta baixa de l’immoble, també
es farà més gran, actuació que su-
posarà un augment de la superfície

disponible que repercutirà en una
major comoditat de les persones
usuàries de la instal·lació.

S’ha plantejat la possibilitat de re-
ubicar la maquinària en diferents de-
pendències municipals durant l’exe-
cució de les obres perquè els veïns i
veïnes que utilitzen el gimnàs puguen
continuar beneficiant-se del servei.

“Des de l’Ajuntament estem molt
interessats per fomentar la pràctica
dels esports entre la població i, per a
aconseguir-ho, és fonamental dispo-
sar d’unes instal·lacions adequades
on les persones usuàries se senten
còmodes”, explica Llorenç Rodado,
alcalde d’Alfara, qui ha qualificat
esta actuació com a “necessària”.

Projecció de l’aspecte del gimnàs municipal una vegada les obres d’ampliació estiguen finalitzades.

Alfara del Patriarca comptarà molt
prompte amb una zona pública de
paellers on veïns i veïnes podran
cuinar a l’aire lliure el plat més típic
de la nostra terra.

Les obres, per a les quals es des-
tinen 36.000 euros el pla SOM de la
Diputació, estan previstes que co-
mencen en gener. Els treballs con-
sistiran en la construcció de 10 pae-
llers i quatre espais per a preparar
caldera. També s’instal·laran quarts
de bany, un xicotet magatzem i una
zona amb aigua corrent on poder
netejar els utensilis. Així mateix,
l’espai comptarà amb taules de píc-
nic i una àrea de jocs infantils per-
què es convertisca en un lloc d’es-
plai on poder degustar els plats que

s’hagen preparat i del qual puguen
disfrutar persones de totes les
edats. L’espai de paellers disposarà
d’una tanca al seu voltant i actual-
ment l’Ajuntament treballa en la re-
dacció d’una ordenança municipal
amb la qual regular l’ús de l’espai.

Més enllà d’oferir un lloc on po-
der cuinar paelles i calderes, la in-
tenció és dotar a veïns i veïnes d’Al-
fara d’un nou punt compartit
d’encontre des del qual es contri-
buïsca a la cohesió social i a enfor-
tir els vincles entre alfarers i alfare-
res. Actualment el municipi no
disposa de cap infraestructura d’es-
tes característiques i s’espera que
es puga convertir en una important
opció d’oci per al veïnat. Terreny junt al Calvari on es construiran els paellers.

La construcció de la zona de
paellers s’iniciarà pròximament
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El quint contenidor arribarà
prompte al nostre poble
L’empresa encarregada del tracta-
ment de residus en els municipis de
la Mancomunitat del Carraixet, en-
tre els quals es troba Alfara del Pa-
triarca, implantarà pròximament el
quint contenidor. Este nou recipient
serà de color marró i en ell es po-
dran dipositar els residus orgànics
per al seu posterior reciclatge i trans-
formació en adob o biogàs.

En primer lloc, el contenidor s’ins-
tal·larà prop dels grans productors
d’este tipus de deixalles com boti-
gues o supermercats i, progressiva-
ment, anirà arribant a més carrers
del municipi.

Així mateix, el dia 19 de desembre
es presentarà una campanya adre-
çada a veïns i veïnes perquè apren-
guen a fer un ús correcte dels dife-
rents contenidors de reciclatge.
L’acció inclourà la mostra d’un vídeo,
el repartiment d’informació en les vi-
vendes del poble i la realització d’ac-
cions dirigides als estudiants dels
centres educatius.

Recentment, es varen reemplaçar
tots els contenidors de residus sòlids.
Els nous recipients tenen una major
capacitat per a evitar l’acumulació
de bosses al voltant i disposen d’una
apertura en la part superior per a po-
der dipositar les deixalles sense ne-
cessitat d’obrir tota la tapa.

Per últim, la freqüència de reco-
llida de trastos i altres objectes volu-
minosos s’ha ampliat. L’objectiu és
facilitar a la ciutadania la retirada
d’estos elements  i previndre el seu
abandonament als carrers o en abo-
cadors il·legals. Així, s’ha passat de
realitzar-se un dimarts al mes a fer-se
dos. Recordeu que és molt important
respectar els dies establits per a di-
positar estes deixalles al carrer de la
manera més ordenada possible,
sempre sense obstaculitzar el pas de
vianants o vehicles. 

El nostre poble rebrà més de
10.000 euros dels fons atorgats
a la Mancomunitat del Carrai-
xet a través del pla SOM de la
Diputació de València, pro-
grama que busca promoure la
realització d’importants obres
de millora en les localitats de la
província advocant sempre per
la independència municipal a
l’hora de seleccionar els projec-
tes. Esta quantia s’invertirà en
tres actuacions. 

La primera consistix en la
instal·lació d’una pèrgola que
proporcione ombra i alguns
bancs en el parc situat davant
del Centre Cívic. La segona es
portarà a terme en l’escoleta
municipal, on se substituirà el
sòl de cautxú i s’instal·laran tan-
ques per a separar la zona del
pati d’un espai adreçat a l'em-
magatzemament d’objectes. Per
últim, també es tancarà el parc
que es troba en la confluència
dels carrers Tirant lo Blanc i
Sant Vicent. Este es tracta d’un
element de seguretat que evi-
tarà que els infants puguen eixir
de l’espai.

Nou contenidor de recollida de residus sòlids urbans.

L’Ajuntament promourà una subhasta
per a decidir quina de les entitats in-
teressades en el terreny municipal
ubicat darrere del supermercat Con-
sum adquirirà este espai.

Com que tres grups han mostrat el
seu desig de comprar el solar, quali-
ficat pel Pla General d’Ordenació Ur-
bana com zona d’ús terciari, el millor
postor serà qui es convertisca en el
nou propietari. El preu d’eixida serà
de 500.000 euros, una suma de di-
ners que constituirà una important
aportació a les arques municipals i
que revertirà en benefici del veïnat.

El consistori subhasta un terreny municipal

Terreny municipal que l’Ajuntament subhastarà entre les empreses interessades en la seua adquisició.

Es planifiquen
obres amb fons
del pla SOM
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SOSTENIBILITAT

La regidoria de Benestar Social d’Al-
fara del Patriarca convida veïns i ve-
ïnes a participar en la iniciativa
“Llars Verdes”, que es posarà en
marxa a partir del mes de gener.

“Llars Verdes” és un programa
educatiu que ajuda i acompanya a
famílies a adquirir hàbits més res-
pectuosos i solidaris amb el medi am-
bient. Fer un ús responsable de l’ai-
gua i de l’energia o reduir la
quantitat de residus que generem a

casa són gestos senzills que estal-
vien diners i reduïxen les emissions
de gasos d’efecte hivernacle.

Des de l’Ajuntament i el Centre
d’Educació Ambiental de la Comuni-
tat Valenciana s’assessorarà i es
prestarà suport tècnic perquè les fa-
mílies puguen assolir els objectius
d’estalvi plantejats i finalment ava-
luar els seus progressos. En este sen-
tit, es realitzaran quatre tallers for-
matius. Així mateix, a les persones

que hi participen se’ls obsequiarà
amb un “kit d’eficiència domèstica”.

Si desitges inscriure’t, com a mí-
nim un membre de cada família
haurà d’anar a les reunions que es
proposen i fer un seguiment dels con-
sums d’electricitat, gas i aigua.

El dimecres 23 de gener a les 19
hores hi haurà una xarrada al Centre
Cívic per a explicar amb més detall
els objectius i el funcionament del
programa “Llars Verdes”. 

Lluitem contra el canvi climàtic des de casa
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Ajuda europea per a
WiFi en espais públics

DESENVOLUPAMENT

Alfara és un dels municipis benefi-
ciats de la iniciativa europea
WiFi4EU, l’objectiu de la qual és ofe-
rir una ajuda econòmica de 15.000
euros a diferents municipis per aju-
dar a instal·lar punts de connexió a
internet sense fils en espais públics
com ajuntaments, biblioteques, parcs
o places en les quals encara no s’o-
ferix este servei.

L’ajuda s’ha atorgat a aquells
ajuntaments que varen realitzar més
ràpidament tots els tràmits correspo-
nents i varen entregar en primer lloc
la documentació requerida, un esforç
que es va realitzar des del consistori
i que s’ha vist recompensat. Més de

13.000 municipis varen sol·licitar la
prestació i un total de 2.800 es varen
beneficiar. 224 d’estes localitats es
troben a Espanya i 17 a la Comunitat
Valenciana. S’espera que a principis
de 2019 es publique una nova con-
vocatòria d’esta iniciativa per a
aquells municipis als quals no se’ls
va adjudicar en esta ocasió.

Gràcies a WiFi4EU veïns i veïnes
podran traure-li partit als avantatges
de la digitalització en diferents es-
pais públics, on es podran connectar
a la xarxa gratuïtament amb els seus
telèfons intel·ligents, portàtils o ta-
blets, una possibilitat cada dia més
demandada socialment. 

El projecte que es finançarà a
través dels pressupostos partici-
patius es donarà a conéixer prò-
ximament, una vegada tancat el
termini de votacions el pròxim
dia 19 de desembre.

Veïns i veïnes han pogut ele-
gir entre quatre possibles actua-
cions: la renovació del parc in-
fantil del poliesportiu, la
col·locació de papereres, la mi-
llora de l’accessibilitat a l’edifici
de l’ajuntament per a persones
amb mobilitat reduïda i la ins-
tal·lació d’un parc biosaludable
on veïns i veïnes, especialment
els majors, puguen realitzar ex-
ercicis a l’aire lliure.

Per a l’execució de l’opció se-
leccionada s’ha reservat una
partida dels pressupostos de
15.000 euros, que s’invertiran en
el suggeriment que reba més re-
colzament per part de veïns i ve-
ïnes, que han pogut emetre el
seu vot a través de l’APP de l’A-
juntament o presencialment.

“La política avança cap a un
model molt participatiu en què
les veus i opinions de la ciuta-
dania han de ser escoltades”,
expressa Llorenç Rodado, al-
calde d’Alfara. “Es tracta d’un
canvi exigit per les persones i en
el nostre poble no podíem igno-
rar el fet que la gent vol partici-
par més activament en les deci-
sions relacionades amb la
manera d’invertir els diners pú-
blics”, afegix el primer edil.

Un oficial de construcció, un altre de
pintura, una tècnica en informàtica i
un conserge per al poliesportiu s’han
incorporat a la plantilla de l’Ajunta-
ment gràcies als programes Emcorp
i Emcord. Estes iniciatives estan diri-
gides al foment de l’ocupació. La pri-
mera modalitat s’adreça  a persones
sense treball en general, mentre que
els destinataris de la segona són atu-
rades de llarga durada. A més, els
professionals seleccionats en la se-
gona de les línies havien d’estar ins-
crits en algun dels itineraris profes-

sionals del Servef. Les quatre perso-
nes contractades començaren a pres-
tar els seus serveis el dia 10 de de-
sembre i el contracte que han
aconseguit té una durada de 6 mesos
a jornada completa.

També s’han unit a la plantilla tres
persones que es dediquen a la neteja
dels carrers i els edificis públics. Es-
tes contractacions es varen realitzar
recentment d’entre les persones ins-
crites en la borsa municipal de neteja
viària, la qual es va reobrir en octu-
bre després que s’haguera exhaurit.

Incorporacions a la plantilla municipal

Votació dels
pressupostos
participatius

Parc infantil del Poliesportiu Municipal.
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Alfarers i alfareres unides
contra la violència de gènere

El veïnat d’Alfara va unir un any més
les seues veus per a dir no a la vio-
lència de gènere amb motiu de la ce-
lebració del 25 N, Dia Internacional
per l’Eliminació de la Violència con-
tra les dones. La regidoria d’Igualtat
va organitzar un seguit d’activitats
amb les quals es va convidar a alfa-
reres i alfarers a dir ben alt que al
nostre poble no es tolera cap tipus
d’agressió masclista.

Les accions varen començar el 19
de novembre amb la III Trobada del
Projecte Global d’Igualtat del Carrai-
xet i l’endemà es va realitzar un taller
de defensa personal femenina. Sota
el lema “només sí és sí”, el dia 21 ve-
ïns i veïnes de totes les edats, però es-
pecialment joves, pintaren un grafiti
al carrer cavallers. El dia següent va
ser el torn d’un taller de comunicació
no violenta; el 23, l’artista Paco La-
mas va oferir en el Teatret el seu es-
pectacle musical “Las sin sombrero”,
jornada a la qual també participaren
alguns membres del club de lectura i
altres alfarers i alfareres.

El 24 de novembre es va celebrar
l’activitat “La llum de la vida”, durant
la qual es va llegir un manifest contra
la violència de gènere i es va disfru-

tar de música en directe a càrrec de
Leonor. Així mateix, es va efectuar el
lliurament dels premis a les perso-
nes guardonades al I Certamen de
relats breus sobre esta xacra social,
una iniciativa que ha sigut tot un èxit.

Finalment, el dia 25 es va realitzar
la tercera edició de la Marxa a peu
contra la violència de gènere d’Al-
fara del Patriarca, una acció en què
les persones participants varen re-
córrer els nostres carrers exigint el fi
d’este conflicte que tantes vides costa
cada any. Posteriorment, es va orga-
nitzar un esmorzar popular en els jar-
dins municipals.

Altra iniciativa de la regidoria d’I-
gualtat emmarcada en la celebració
del 25 de Novembre va ser el reparti-
ment de tovalloners i més de 20.000
tovallons amb missatges com “Vull
ser lliure, no valenta”, “Només sí és
sí” o “Alfara ho para” en els diferents
establiments d’hostaleria del poble. 

El CEIP San Juan de Ribera i el
col·legi Ramón y Cajal també vol-
gueren unir-se a les reivindicacions
amb la creació de cartells que de-
nunciaren la violència de gènere i
que es penjaren els diferents punts
dels carrers del poble.

Moltes veïnes i veïns d’Alfara s’uniren a la marxa del 25 de Novembre en commemoració del Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.

Lliurament dels premis del concurs de relats.

Lliurament dels premis del concurs de relats.

Grafiti contra la violència de gènere al carrer Cavallers.
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Cursos d’informàtica i cerca d’ocupació amb Empodera’t
La regidoria d’Igualtat i Benestar
Social de l’Ajuntament d’Alfara con-
tinua oferint els cursos d’informà-
tica i cerca d’ocupació emmarcats
en Empodera’t, una iniciativa diri-
gida a les dones del municipi i que
té com a objectiu disminuir la bretxa
salarial i digital entre sexes.

Les classes d’informàtica tenen
lloc els dimecres entre les 9 i les
10.30 hores en el Centre Cívic i es
prolongaran fins a maig.  El punt de
partida de les lliçons és un nivell
molt bàsic de coneixements infor-
màtics i les participants aprenen,
entre altres, a utilitzar programes
de processament de textos i creació
de presentacions i a navegar de

manera segura per Internet. Les tèc-
niques d’igualtat i de l’ADL s’encar-
reguen d’impartir les sessions.

El curs de cerca d’ocupació té
lloc el mateix dia entre les 11.30 i les
13 hores en el mateix espai. Les as-
sistents aprenen com confeccionar
un currículum adequadament, com
preparar-se una entrevista de tre-
ball per a tindre èxit o de quina ma-
nera es poden utilitzar les noves tec-
nologies per a trobar feina. 

Les dones interessades per
apuntar-se  poden realitzar la ins-
cripció o rebre més informació pre-
sencialment a l’Ajuntament o en-
viant un correu electrònic a
igualtat@alfaradelpatriarca.es o a

adl@alfaradelpatriarca.es. L’Ajun-
tament convida a les veïnes del mu-
nicipi a formar part d’esta iniciativa
a través de la qual podran adquirir
noves habilitats.

Taller d’informàtica per a dones d’Empodera’t

L’Ajuntament d’Alfara organitza el
Racó de la Igualtat, uns tallers gra-
tuïts dirigits als joves als quals es re-
alitzen activitats de foment de la igu-
altat entre homes i dones.

Durant el mes de gener, les ac-
cions estaran adreçades a conscien-
ciar sobre la importància de fer un re-
partiment equitatiu de les tasques
domèstiques. En febrer, es treballarà
l’erradicació dels mites de l’amor ro-
màtic i els estereotips de gènere as-
sociats amb l’objectiu de fomentar re-
lacions més igualitàries.

El Taller de la Igualtat té lloc a
l’Espai Jove i les persones partici-
pants es dividixen en dos grups: de 6
a 11 anys i de 12 a 18 anys. El primer
es reunix els dilluns entre les 17.30 i
les 19.30 hores i el segon, els dime-
cres entre les 17.30 hores i les 19.30
hores. No cal apuntar-se i les perso-
nes interessades per participar no-
més han d’acudir a les sessions del
seu rang d’edat. 

Continuen
els tallers
del Racó de
la Igualtat



L’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament d’Al-
fara ha promogut l’adhesió del poble
a la Xarxa de Municipis Protegits
contra la Violència de Gènere, una
iniciativa de la Diputació de València
dirigida a vetlar per la prevenció, de-
tenció i  erradicació d’esta inaccep-
table xacra social.

La regidora de Benestar Social,
Marisa Almodóvar, va assistir a un
acte de presentació del qual forma-
ren part el mig centenar de localitats
que s’han unit a la xarxa. En este
acte es va lliurar un distintiu a cada
municipi participant que certifica el
ferm compromís adquirit en la lluita
contra la violència de gènere.

La institució provincial destinarà
200.000 euros que es repartiran entre
els municipis fundadors. L’objectiu és
impulsar polítiques coordinades i
compartir recursos i experiències en
la matèria,de manera que les locali-
tats puguen aprendre les unes de les
altres i de les iniciatives que resulten
més interessants i efectives.

Per a accedir a l’agrupació es va-
ren establir alguns requisits. En pri-
mer lloc, era necessari disposar
d’una regidoria o delegació així com
d’un Pla d’Igualtat. Així mateix, els

municipis de menys de 20.000 habi-
tants, com és el cas d’Alfara havien
de formar part del programa Aten-
pro del Ministeri de Sanitat, Consum
i Benestar, un servei d’atenció telefò-
nica a les víctimes.

“La unió d’Alfara a la Xarxa de
Municipis Protegits contra la Violèn-
cia de Gènere és una excel·lent notí-
cia per totes les veïnes i veïns”, opina

Marisa Almodóvar, regidora de Ben-
ester Social. “Des de l’Ajuntament es-
tem molt conscienciats amb la im-
portància d’emprendre accions que
resulten efectives contra este enorme
problema i ara, gràcies a l’ajuda de
la Diputació de València i de la coor-
dinació amb altres municipis, po-
drem presentar noves iniciatives en
esta matèria”, detalla l’edil.
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Veïns i veïnes d’Alfara varen mostrar
la seua solidaritat amb la seua par-
ticipació en la recollida de joguets
promoguda per l’àrea d’Igualtat de
l’Ajuntament en benefici d’Alanna,
que va tindre lloc els dies 14 i 15 de
desembre.

L’associació, integrada per pro-
fessionals, majoritàriament dones
formades en intervenció social, dedi-
quen els seus esforços a la inclusió
de les víctimes de la violència de gè-
nere. Desenvolupen tallers d’alfabe-
tització, d’economia domèstica i d’in-

serció laboral, campanyes d’entrega
d’aliments o roba i cursos formatius
de conducció, perruqueria o valen-
cià. Així mateix, realitzen accions
centrades en els més joves com, per
exemple, el lliurament de joguets do-
nats a xiquetes i xiquetes de famílies
sense recursos o el conveni de col·la-
boració que l’associació té amb Obra
Social La Caixa per al desenvolupa-
ment del Programa Pro-Infancia.

La regidora d’Igualtat, Marisa Al-
modóvar, ha agraït la implicació del
veïnat en la donació dels joguets.

Alfara s’unix a la Xarxa de Municipis
Protegits contra la Violència de Gènere

Es desenvolupa una campanya de
recollida benèfica de joguets

Alfara disposa d’un distintiu de la seua adhesió a la Xarxa de Municipis Protegits contra la Violència de Gènere.
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CULTURA

Josep Zamorano Pascual dona a
l’Ajuntament un dels seus quadres

Com ja és tradició al nostre poble, el
Cant de la Sibil·la, un espectacle mu-
sical parateatralitzat, tornarà a re-
presentar-se durant el període nada-
lenc. Un any més, la coral Juan de
Ribera acompanyada per la soprano
Mireia Marí i la col·laboració de Bò-
bila Col·lectiu Cultural seran els en-
carregats de fer disfrutar a veïns i ve-
ïnes de la localitat amb esta funció.

El Cant de la Sibil·la va ser molt
popular al territori valencià durant
l’Edat Mitjana però a poc a poc va
desaparéixer. Josep Marí, regidor de
Cultura de l’Ajuntament d’Alfara, va
recuperar en l’any 2005 esta tradició,
convertint el nostre poble en l’únic
municipi de l’Horta Nord on es re-
alitza. Encara que originàriament el
show no es representava el Nadal, el
seu contingut, que anuncia el naixe-
ment del Messies i l’imminent Judici
Final, va portar a establir la repre-
sentació en este període festiu.

Benedicció dels
animals per Sant
Antoni del Porquet
La beneïda dels animals, que
té lloc tots els anys amb motiu
de Sant Antoni del Porquet, es
realitzarà el 20 de gener. Este
esdeveniment està  organitzat
per la Penya Taurina Alfarense
i patrocinada per l’Ajuntament.

El dia anterior, la Falla dels
Xiquets de Vinalesa portarà als
carrers del nostre poble el seu
espectacle de correfocs i, poste-
riorment, es procedirà a la
cremà de la foguera de Sant
Antoni, ubicada al carrer Sant
Vicent davant del Calvari.

L’artista Josep Zamorano ha donat la
seua obra “Tornaran 1” al nostre
Ajuntament. Este quadre forma part
de la sèrie “Quadrats i altres”, expo-
sada en la sala El Castell el passat
mes d’agost durant les festes patro-
nals. Amb este gest, el creador vol
mostrar el seu agraïment a Josep
Marí, regidor de Cultura del nostre
poble, per la seua implicació en l’or-
ganització de la mostra.

Josep Zamorano va nàixer a
Montcada, és llicenciat en Belles Arts
i posseïx una càtedra en l’àrea de
l’ensenyament. L’artista ha realitzat
diferents exposicions al llarg de les
seues quatre dècades de trajectòria.

Arriba un
any més el
Cant de
la Sibil·la

Josep Zamorano i el regidor Josep Marí amb l’obra donada.
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Les escoles esportives municipals
presenten durant l’època nadalenca
una programació d’activitats espe-
cials destinades a promoure la pràc-
tica d’activitat física entre la gent jove
també durant les vacances.

El 15 de desembre va tindre lloc
l’exhibició trimestral de l’escola de
pre esport, una activitat que dóna l’o-
portunitat a xiquets i xiquetes de 4 i 5
anys de descobrir a través de la pràc-
tica diferents modalitats esportives a
edats primerenques abans de deci-
dir-se per una especialitat.

El dia 21 a la vesprada, els joves
d’entre 3 i 14 anys que formen part de
les escoles esportives municipals, de
l’FB Alfara del Patriarca i del Campus
Gym d’Alfara celebraran la festa de
Nadal al poliesportiu, una jornada
amb jocs i un berenar. Les persones
participants rebran un detall en re-
cord per la seua participació.

Campus esportius
Per als dies 2, 3 i 4 de gener, l’Ajun-
tament ha preparat un Campus Mul-
tiesportiu on els xiquets i xiquetes po-
dran practicar bàsquet, pilota
valenciana, taekwondo, escacs, pati-
natge i fit kid. La inscripció és gratu-
ïta i es pot formalitzar al Centre Cívic.

Així mateix, el Club de Futbol
Base d’Alfara organitza entre el 24 i
el 28 de desembre i des del 2 fins als
4 el Campus de Nadal, una inicia-

tiva amb la qual l’associació proposa
una opció d’oci saludable als joves
del municipi al mateix temps que ofe-
rixen a pares i mares un lloc on els
seus xiquets i xiquetes poden passar
part de les seues vacances. Les per-
sones participants treballaran la
seua tècnica individual, aprendran
nous aspectes tàctics, realitzaran
jocs, jugaran partits i assistiran a al-
gunes xarrades i sessions de vídeo.
L’horari de l’activitat serà de 9 a 13.30
hores i la inscripció té un preu de 35
euros per a persones que pertanyen
al club i de 50 per a aquelles que no
en formen part.

ESPORTS

L’EQUIP DE PILOTA D’ALFARA
ha resultat campió a la 32ena
edició del Campionat Interpo-
bles de Galotxa en primera ca-
tegoria, després de véncer el seu
rival, formació d’Alfara de la Ba-
ronia. La final va tindre lloc el
dia 1 de desembre al trinquet
d’Onda. Pepet, José i Manu de-
mostraren una gran capacitat
de superació en remuntar el
marcador fins a quedar 70 a 50
a favor dels nostres veïns.

Activitats de Nadal de
les escoles esportives

Dos esportistes
d’Alfara triomfen
en el fit kid
Dos veïnes d’Alfara, Jula San-
chez i Paula Miravet, s’han pro-
clamat subcampiones del cam-
pionat europeu de fit kid que va
tindre lloc els dies 9, 10 i 11 a la
ciutat italiana de Bibione. Es
tracta d’una disciplina que com-
bina la dansa amb els exercicis
gimnàstics i els integra en una
coreografia. Este esport es pot
practicar en el nostre municipi
des d’esta temporada i el dia 14
va tindre lloc l’exhibició de Na-
dal  al teatret, on les practicants
mostraren el que han aprés.

S’amplia l’horari
de la sala de
musculació
Les instal·lacions de muscula-
ció del gimnàs municipal han
ampliat el seu horari. Si ante-
riorment estaven obertes entre
les 9 i les 11 hores de dilluns a
divendres, l’horari actual és en-
tre les 9 i les 14 hores. Amb esta
mesura es dóna resposta al
gran número de veïns i veïnes
interessades per utilitzar este
servei i s’adapta millor a la seua
disponibilitat.



Probablement, en moltes nits de cap
d’any preparades per joves aparega
l’alcohol com a primer plat, segon i
postre. Així i tot, no tots volen optar
per esta opció. Segurament, alguns
marquen la diferència i elegisquen
no veure. Estos serien els més va-
lents, els més segurs d’ells mateixos...
aquells que diguen amb veu clara i
gest ferm “jo passe”. I ho faran per-
què seran capaços de divertir-se, ba-
llar, riure, disfrutar i aguantar fins a
la matinada sense necessitat d’aga-
far “el punt”. 

Sabem que un percentatge molt
elevat de joves, massa per a ser ob-
viat, abusa de l’alcohol durant les
festes. Però també és cert que un per-
centatge (xicotet, però molt impor-
tant) no ho fa, i potser és perquè co-
neixen les conseqüències i efectes
negatius, potser perquè no els fa

falta, potser perquè saben divertir-se
sense afegits, potser perquè han vist
com altres persones han fet un ridícul
espantós quan han begut... o potser
perquè es volen, es valoren i apre-
cien enormement el seu cos com per
a maltractar-lo ingerint una substàn-
cia tòxica per al cervell. El que és cert
és que estos joves mereixen este arti-
cle, en reconeixement per la seua
elecció: per elegir no beure.

En este sentit, la Unitat de Pre-
venció Comunitària en Conductes
Addictives de l’Ajuntament fa un gran
esforç per a fomentar entre els nos-
tres joves un estil de vida saludable,
en el qual la diversió i l’alcohol no for-
men parella.

Volem aprofitar l’ocasió per a de-
sitjar a totes les veïnes i veïns del mu-
nicipi SALUT i FELICITAT en estes
festes.

LECTURES RECOMANADES
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A finals del segle XIX, un
fotògraf es guanya la
vida fent retrats. Però no
sols de gent viva. També
dels esperits dels morts.
Raquel, la seua filla, vol
conèixer el secret del
pare. I l' haurà de descu-
brir, si vol resoldre l'e-
nigma que amenaça
d'afonar el seu estimat
Miquel, a qui acusen
d' assassinat. Escrita en
clau d'humor, centrada
en la resolució d'un mis-
teri i amb personatges
entranyables, "La retratista d'ànimes" ha permès Vi-
cent Usó, "treballar en un registre més àgil del que
tinc per costum, amb uns paràmetres diferents, però
sense renunciar a la meua idea de la literatura".
Una novel·la juvenil apta per a tots els lectors.

Vicent Usí, malgrat haver treballat com a perio-
dista i guinista, és de narrador on més cómode es
troba. Altres novel·les publicades per l’autor són “La
mirada de Nicodemus”, “La taverna del Cau de la
Lluna”, “L’herència del vent del sud”, “Crónica de la
devastació” o “Les ales enceses”.

NIT DE CAP D’ANY: “TRIE NO BEURE”

192d.C. Varios hom-
bres luchan por un im-
perio, pero Julia, hija
de reyes, madre de
césares y esposa de
emperador, piensa en
algo más grande: una
dinastía.Roma está
bajo el control de Có-
modo, un emperador
loco. El Senado se
conjura para terminar
con el tirano y los go-
bernadores militares
más poderosos po-
drían dar un golpe de
Estado. Albino es Britania, Severo en el Danubio o
Nigro en Siria. Cómodo retiene a su esposa para evi-
tar su rebelión y Julia, la mujer de Severo, se con-
vierte así en rehén.

De pronto, Roma arde. Un incendio asola la ciu-
dad. ¿Es un desastre o una oportunidad? Cinco hom-
bres se disponen a luchar a muerte por hacerse con
el poder. Creen que la partida está a punto de em-
pezar. Sin embargo, para Julia la partida está a
punto de empezar. Sabe que solo una mujer puede
forjar una dinastía. 

La Unitat de Prevenció Co-
munitària en Conductes
Adictives (UPCCA) és un
servei municipal gratuït.
L’horari d’atenció al pú-
blic, prèvia petició de cita
a les oficines municipals,
és els dimarts entre les
11.30 i les 14.30 hores a
l’Espai Jove.



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
Escola Infantil Tus Pasitos 647 03 03 04

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
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TELÈFONS D’INTERÉS

Una programació
de Nadal per a
tots els gustos
L’Ajuntament ha presentat una pro-
gramació d’activitats nadalenques
molt centrada en els joves, un sector
de la població que viu este període
de l’any amb especial il·lusió.

El dia 26 de desembre se cele-
brarà la festa índia “Pobla Guajari”
en el parc de Don Emilio a partir de
les 11 hores, una jornada amb dife-
rents jocs, tir amb art i pintacares en-
tre moltes altres coses. L’endemà, la
companyia La Baldufa portarà al
Teatret a les 18 hores l’obra per a pú-
blic familiar “Safari” i, posteriorment,
es convidarà a berenar els xiquets i
xiquetes assistents. El mateix dia, el
jurat del concurs de betlems, un cer-
tamen organitzat tradicionalment per
la Falla La Unió, visitarà els naixe-
ments que participen en la competi-
ció i el dia 28 hi haurà instal·lat a
partir de les 11 hores un planetari en
el Teatret on els joves i les seues fa-
mílies podran descobrir alguns dels
impressionants misteris que amaga
el nostre univers.

El 3 de gener a les 18 hores els
patges reials visitaran el nostre poble
perquè xiquets i xiquetes els entre-
guen les seues cartes per a fer-les ar-
ribar als Reis d’Orient i el dia 5 se ce-
lebrarà la festa més emocionant de
l’any amb la Cavalcada dels Reis
d’Orient, que recorreran els nostres
carrers i entregaran regals a veïns i
veïnes. 


