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L’Ajuntament realitza l’adequació de les

INVERSIONS

aules de música de la Fosforera
Els 38.000 euros procedents de la
subvenció per a la Millora d’Espais
Educatius Municipals de la Diputació
de València que ha rebut l’Ajunta-
ment d’Alfara del Patriarca s’inverti-
ran per a finalitzar el condicionament
de les aules de l’edifici de l’antiga
fosforera que l’escola de l’Agrupació
Musical utilitzarà per a impartir les
seues classes. L’objectiu de les  obres
és proporcionar a la societat unes
instal·lacions que permeten traslla-
dar tota la seua activitat a esta in-
fraestructura.

L’Ajuntament culminarà així el
compromís adquirit a l’inici de la le-
gislatura. Ja en febrer del 2017 es va
posar a disposició de la societat mu-
sical este edifici, amb l’objectiu que
la Banda Simfònica poguera assa-
jar en un emplaçament on no ocasio-
nara molèsties a veïns i veïnes. El
trasllat d’esta activitat es va produir
després de les obres de rehabilitació
de l’immoble, a través de les quals es
va construir una ampla sala i banys
adaptats. També es va instal·lar un
sistema de videovigilància efectiu i
una tanca al voltant del recinte. 

“L’Agrupació Musical d’Alfara re-
alitza un paper fonamental de dina-
mització cultural en el nostre muni-
cipi”, afirma Llorenç Rodado, alcalde
de la localitat. “És per això que la
nostra intenció ha sigut dotar-la d’u-
nes instal·lacions modernes, on pu-
guen dur a terme tota la seua activi-

tat sense molestar a altres alfarers i
alfareres”, afegix. “L’entitat musical
és una peça clau del teixit associatiu
del nostre poble i és una prioritat per
a nosaltres oferir tot el que estiga en
les nostres mans perquè  continuen
realitzant la seua tasca de la millor
manera possible”, conclou.

Antigues oficines de la Fosforera, a disposició de l’Agrupació Musical d’Alfara.

L’Ajuntament ha decidit canviar la
ubicació on es construirà la zona
recreativa dels paellers públics. La
idea inicial era instal·lar-los en el
terreny municipal del costat del Cal-
vari, però finalment es localitzaran
en una altra parcel·la del poble si-
tuada al costat del parc caní.

La decisió s’ha pres després que
es presentara un escrit recolzat per
16 signatures de les persones pro-
pietàries dels solars pròxims a l’es-
pai on en principi s’anaven a realit-
zar les obres. El document
exposava algunes raons per les
quals es considerava que eixe no
era un lloc adequat per a crear una
infraestructura d’este tipus.

El canvi d’ubicació suposarà un
retard en la construcció dels pae-
llers, obres que anaven a iniciar-se
en gener, ja que ha sigut necessari
enviar novament el projecte a la Di-
putació de València, entitat encar-
regada d’emetre el vistiplau i ator-
gar la subvenció amb la qual
sufragar el cost dels treballs. Con-
cretament, es destinaran 36.000 eu-
ros procedents del pla SOM de la
institució provincial.

El projecte contempla la creació
de 10 paellers i 4 espais on prepa-
rar calderes, així com la instal·lació
de banys públics, un xicotet magat-
zem i una zona amb aigua corrent
on netejar els utensilis emprats. L’es-

pai també comptarà amb taules de
pícnic i alguns elements de jocs in-
fantils amb l’objectiu de convertir
esta àrea en un lloc d’esplai de la
qual disfruten persones de totes les
edats. La infraestructura disposarà
d’una tanca perimetral i l’Ajunta-
ment redactarà una ordenança mu-
nicipal que regule el seu ús.

Amb la construcció dels paellers
l’Ajuntament no només vol oferir a
veïns i veïnes un espai on cuinar al-
guns dels nostres plats més típics,
sinó també proporcionar una nova
zona d’oci compartit que contribu-
ïsca a la cohesió social del municipi
i a enfortir els vincles entre tots els
alfarers i alfareres.

Es modifica la ubicació dels futurs paellers
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Es reemplaça el paviment
de la plaça 9 d’Octubre
La brigada municipal ha començat
les obres de remodelació de la plaça
9 d’Octubre, una intervenció finan-
çada mitjançant fons propis. Els tre-
balls consisteixen a retirar el pavi-
ment existent, el qual, amb el pas
dels temps, s’havia deteriorat consi-
derablement. A més, algunes sec-
cions del sòl s’havien alçat a causa
del creixement de les arrels dels ar-
bres d’este espai, un fet que suposa
un perill per als vianants i que ex-
plica la necessitat de portar a terme
esta millora.

Una vegada finalitzada esta ac-
tuació, la brigada municipal comen-
çarà la construcció de la vorera en la
secció del camí de Rafelbunyol com-
presa entre els carrers Tirant lo Blanc
i Major. Es tracta d’un tram que no
disposa d’este element de seguretat,
el qual resulta imprescindible espe-
cialment tenint en compte la gran
afluència tant de vehicles com de via-
nants derivada de la seua proximitat
al Seminari, la Universitat Cardenal
Herrera-CEU, l’entrada cap a Mont-
cada i l’accés als camins d’horta.

L’Ajuntament invertirà els vora
10.000 euros que li corresponen
dels fons que la Diputació de
València ha atorgat a la Man-
comunitat del Carraixet a tra-
vés del pla SOM en la instal·la-
ció d’una pèrgola en la plaça
situada davant del Centre Cí-
vic. L’estructura estarà constru-
ïda amb fusta i acer lacat i, a
més, es col·locaran alguns
bancs en l’espai.

Amb esta actuació es pretén
millorar l’estètica d’esta plaça i
fer-la més agradable, de ma-
nera que es convertisca en un
punt d’encontre més atractiu per
a veïns i veïnes del poble.

El programa SOM està dis-
senyat per a promoure la realit-
zació d’importants obres de mi-
llora en les localitats de la
província de València, aspirant
sempre a la independència dels
municipis en la selecció dels
projectes. Els fons d’esta inicia-
tiva concedits directament a Al-
fara s’utilitzen, entre d’altres, en
l’ampliació del gimnàs, la cons-
trucció de la zona de paellers i
el reasfaltat d’alguns carrers.

Operaris de la brigada municipal realitzen obres de remodelació a la plaça 9 d’Octubre.

Els treballs de construcció de nous
banys públics al Poliesportiu Munici-
pal s’han completat. Els excusats se
situen entre el parc infantil i l’accés al
camp de futbol i la seua instal·lació
s’ha sufragat a través del programa
d’Inversions Financerament Sosteni-
bles de l’any 2017 atorgats per la Di-
putació de València.

Amb altres 26.000 euros d’esta do-
tació econòmica corresponent als
anys 2018-2019, també es realitzaran
millores de fontaneria en el complex
esportiu, com ara la modernització
del motor de la piscina.

Finalitza la construcció de nous banys al poliesportiu

Nous banys públics construits al poliesportiu municipal.

Nova pèrgola 
a la plaça del
Centre Cívic
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Alfara disposarà de 9 punts gratuïts
de connexió a Internet sense fils situ-
ats en diferents places i espais pú-
blics del municipi. Esta prestació serà
possible gràcies a la iniciativa euro-
pea WiFi4EU, a través de la qual el
nostre poble ha rebut una ajuda de
15.000 euros per a instal·lar alguns
punts de xarxa sense fils.

Les antenes necessàries per a
proporcionar senyal WiFi s’instal·la-
ran, preferentment, en edificis muni-

cipals. En cas que fora necessari
col·locar alguna en un immoble pri-
vat, el consistori demanaria el per-
mís corresponent.

La iniciativa servix per a estendre
i facilitar l’accés a Internet a veïns i
veïnes d’Alfara i suposa una impor-
tant eina de lluita contra la bretxa di-
gital, terme amb el qual es fa refe-
rència a la distinció entre aquelles
persones que tenen accés a Internet
i poden utilitzar-lo i aquelles que que-

den excloses dels serveis proporcio-
nats per la xarxa global.

L’ajuda es va atorgar a aquells
ajuntaments que varen realitzar més
ràpidament tots els tràmits correspo-
nents i entregaren en primer lloc la
documentació requerida. Més de
13.000 municipis de tota Europa va-
ren sol·licitar la prestació i un total de
2.800 s’han beneficiat. 224 d’estes lo-
calitats es troben a Espanya i només
17 a la Comunitat Valenciana.

WiFi gratis en 9 punts diferents del municipi

La Corporació aprova
els Pressupostos Municipals

Els pressupostos municipals per al
2019 es varen aprovar el 30 de gener
amb els vots a favor de PSOE i Acord
Ciutadà, en contra del PP i l’absten-
ció de Compromís. Enguany la par-
tida d’ingressos puja a 2.526.658’12
euros i la de despeses a 2.455.801’84,
xifres que generen un superàvit pres-
supostat en 70.856’28 euros.

Destaca la reducció de la pressió
fiscal en quasi 20.000 euros per la
caiguda de la recaptació obtinguda
a través dels tributs al  veïnat. La
principal causa ha estat la disminu-
ció de l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI), conseqüència de l’adaptació
que el cadastre està realitzant del
valor dels edificis, ajust que té un
efecte en la quantia que es cobra. La
reducció en els ingressos també ha
estat ocasionada per la disminució
en l’apartat de transferències exter-
nes, ja que moltes de les ajudes i sub-
vencions de les institucions supra-
municipals es varen atorgar per als
anys 2018 i 2019 i, per tant, es varen
comptabilitzar en l’exercici anterior.

Als comptes públics s’han reservat
150.000 euros per a inversions prò-
pies, 15.000 dels quals aniran desti-
nats a l’execució de l’opció triada per
veïns i veïnes a través d’un procés de
participació amb el qual pogueren
elegir entre quatre opcions diferents.
Així, la inversió més popular va ser la

millora de l’accessibilitat a l’edifici
de l’ajuntament, actuació que con-
sistirà en la instal·lació de portes au-
tomàtiques de vidre tant a l’entrada
principal com en l’accés a la sala
d’atenció al públic de la primera
planta. Es col·locarà així mateix una
rampa en l’entrada a l’immoble.

També es destinaran 33.000 eu-
ros a la posada en marxa de les rutes
escolars segures, dos itineraris que
conduïxen al CEIP San Juan de Ri-
bera i al Ramon y Cajal. L’objectiu
d’esta iniciativa és que xiquets i xi-
quetes puguen acudir als centres es-
colars de manera segura i per a això
caldrà adaptar els traçats a les nor-
mes de seguretat i accessibilitat.

El capítol referent a les despeses
destinades al personal de l’Ajunta-
ment s’ha incrementat un 2’25% fins
als 1.154.338’84 euros. Així mateix
s’ha contemplat l’adquisició de mo-
biliari per a la casa consistorial per
valor de 3.000 euros i la inversió de
2.000 euros en material informàtic.

12.000 euros s’adreçaran a la mo-
dernització de l’aire condicionat en la
Llar dels Jubilats, una actuació que
permetrà substituir el sistema actual,
que ha quedat obsolet, per a millorar
la climatització i l’eficiència energè-
tica de l’immoble.

L’ampliació del gimnàs disposarà
de 30.000 euros del pressupost muni-

cipal que se sumaran als 136.000
procedents del pla SOM de la Dipu-
tació de València.  El projecte con-
templa la construcció d’una nova al-
tura sobre la terrassa on s’ubicaran
algunes màquines i l’augment de la
superfície de la sala de musculació
de la planta baixa.

Reducció del deute
Des del començament de la legisla-
tura, l’Ajuntament ha aconseguit re-
duir el deute en més d’un 41 per cent.
Així, si en l’any 2015 la xifra era de
864.997 euros, en el 2019 s’ubica en
510.422 euros.

Es destinaran 33.000 € a les rutes escolars segures.
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L’Ajuntament d’Alfara organitza un
any més la Setmana de la Dona amb
motiu de la celebració del 8 de març.
Entre el 4 i el 9 de març es desenvo-
luparan diferents activitats amb un
nexe comú: la intenció per transmetre
valors feministes i mostrar la impor-
tància d’assolir una igualtat real en-
tre les persones de diferent sexe.

La programació s’inaugurarà el
dilluns 4 de març a les 17.30 hores
amb el contacontes “El cofre de la
igualtat” adreçat a xiquets i xiquetes
a partir de 3 anys.

L’Ajuntament i l’associació d’Ames
de Casa han organitzat una clown-
ferència, una mena de monòleg, a
càrrec d’Amaia Prieto que porta com
a títol “Dona, vida i risses”. Se cele-
brarà el 5 de març a les 17.30 hores
al Centre Cívic.

El 6 de març tindrà lloc una jor-
nada del projecte Supera-t, una ini-
ciativa que, a través de la fusió del
relat de les experiències de diferents
persones i la realització d’una activi-

tat esportiva, perseguix fomentar la
igualtat. Patricia Campos, primera
entrenadora dona d’un equip mas-
culí de futbol dels Estats Units i mem-
bre de l’equip de l’acció, visitarà el
trinquet municipal a les 18 hores on,
juntament amb la jugadora de bàs-
quet Anna Gómez, realitzarà un
col·loqui. Posteriorment, es jugarà un
partit de futbol obert a totes i tots.

El Teatret acollirà el 7 de març a
les 18 hores un taller de defensa per-
sonal i a les 19.30 hores un de zumba
per a tota la ciutadania. Rebombori
Cultural convertirà el mateix espai
en una Escape Room, joc que reque-
rix tot el nostre enginy per a trobar i
interpretar les pistes que ens perme-
tran eixir de l’estança on estem tan-
cats. L’activitat tindrà lloc el 8 de març
a les 18.30 hores i cal apuntar-se a
partir de l’1 de març enviant un cor-
reu a igualtat@alfaradelpatriarca.es.

El dissabte 9 de març els Jardins
seran l’escenari de la Trobada d’Igu-
altat entre les 18 i les 22 hores, en la

qual joves a partir d’11 anys podran
divertir-se amb diferents jocs. En esta
jornada es projectarà el vídeo de l’ac-
tivitat “Cançons en femení”, amb la
qual es va convidar a veïnes i veïnes
a crear una cançó sobre la igualtat,
d’entre les quals es va seleccionar
una i es va gravar un vídeo amb l’a-
juda de l’alumnat de la Universitat
Cardenal Herrera CEU.

El Consell d’Infància i Adolescència es reunirà durant el mes de febrer
per a preparar la defensa de les propostes que portaran per primera ve-
gada al Ple el dia 27 de març. L’òrgan està format per 11 joves del CEIP
Sant Joan de Ribera, el col·legi Ramon y Cajal i les associacions espor-
tives i musicals del municipi per a impulsar la participació d’este sector
de la població en la configuració de la política municipal. La primera de
les assemblees va ser en gener i s’exposaren els primers suggeriments
de millora basats en els seus interessos.

Es presenta la programació
de la Setmana de la Dona

Tota la setmana exposició de les fotografies “ Dones per a 
llevar-se el barret” al voltant de la plaça San Juan de Ribera

DIA 4 DE MARÇ
Contacontes “El cofre de la igualtat” + taula de llepolies
17:30H BIBLIOTECA
a partir de 3 anys

DIA 5 DE MARÇ
Clownferencia “Mujer, vida y risas” a càrrec de Amaia Prieto
17:30H CENTRE CIVIC

DIA 6 DE MARÇ
 Anna Gómez

18:00H TRINQUET MUNICIPAL ALFARA DEL PATRIARCA
Partit de futbol dirigit a tota la població 
19H POLIESPORTIU 

DIA 7 DE MARÇ
T
Zumba a càrrec de Mariela, dirigit a tota la població
18H TEATRET 

DIA 8 DE MARÇ
Desapareguda: Scape Room a càrrec de Rebombori Cultural.
18.30H TEATRET
a partir de 14 anys, cal inscriures, places limitades.

DIA 9 DE MARÇ
T 11 anys 
Simulador de F1, Laberint Lasser, DJ JES_SET
amb la col·laboració de Foodtruck Akimismo
18:00H A 22:00H JARDINS MUNICIPALS

“Cançons en femení” 

Este mes en el curs d'infor-
màtica ha realitzat un ca-
lendari personalitzat. Això
ha permés repassat  tots els
programes de l'ordinador
que l’alumnat ha practicat
durant el taller. Totes les per-
sones interessades a formar
part del grup poden apun-
tar-se a les classes, que es
desenvolupen els dimecres
i dijous de 9 a 10.30 hores.

Curs d’Informàtica
obert al veïnat

CULTURA I JOVENTUT
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La Mancomunitat del Carraixet ha
començat la campanya “Fem profit”,
una iniciativa dissenyada per a in-
formar i conscienciar a la ciutadania
sobre la implantació del nou conte-
nidor marró, dirigit als residus orgà-
nics, en els quatre municipis que
constituïxen l’entitat: Alfara, Vinalesa,
Foios i Bonrepòs i Mirambell.

Una de les primeres mesures va
ser el repartiment gratuït a veïns i ve-
ïnes de poals marrons de 10 litres de
capacitat perquè separen els residus
orgànics en les seues cases.  La im-
plantació dels nous contenidors va
començar als grans productors de re-
sidus, com supermercats i establi-
ments d’hostaleria, i ha continuat per
la resta dels carrers del municipi.

La presentació oficial del pro-
grama va tindre lloc a l’Ajuntament
de Vinalesa, on es varen exposar les
principals línies d’actuació per a

aconseguir que la ciutadania s’invo-
lucre amb el reciclatge. A principis
de mes, es va instal·lar un estand a la
plaça de l’Ajuntament del nostre mu-
nicipi des del qual s’informava el ve-
ïnat sobre la campanya i el nou con-
tenidor i, entre altres activitats, es
realitzaran tallers als centres esco-
lars dels municipis de la Mancomu-
nitat del Carraixet per a treballar l’e-
ducació ambiental.

Què va al contenidor marró?
El contenidor marró servix per a di-
positar restes orgàniques, que poste-
riorment seran tractades a la planta

de reciclatge per a convertir-les en
compost. En este recipient es poden
introduir restes de fruita i verdura,
restes de carn i ossos, restes de peix
i espines, closques d’ou i de fruits
secs, closques i petxines de marisc,
pòsits de café i restes d’infusions, res-
tes de menjar, paper de cuina brut de
menjar, restes de plantes i taps de
suro. Altres elements com càpsules
de café, excrements d’animals do-
mèstics, residus domèstics sanitaris i
de cures o cendra no s’han de tirar al
contenidor marró i recordeu que el
paper i cartró, els envasos i els vi-
dres tenen els seus específics.

“Fem profit”
amb els
nostres
residus
orgànics

La regidoria de Benestar Social ha
iniciat “Llars Verdes”, un programa
format per diferents sessions disse-
nyat per a ajudar a les famílies del
municipi a adquirir hàbits que siguen

més respectuosos amb el medi am-
bient en les seues cases. Les perso-
nes participants assistiran a quatre
tallers que els ajudaran a assolir els
objectius d’eficiència marcats.

La primera de les sessions va tin-
dre lloc el 23 de gener amb una jor-
nada de presentació per als veïns i
veïnes que formen part de la inicia-
tiva. El 27 de febrer es realitzarà un
taller al qual es donaran les claus
per a poder entendre correctament
la factura elèctrica i al mes de març
hi haurà un altre sobre eficiència en-
ergètica. La jornada del mes d’abril
versarà sobre l’estalvi d’aigua i a la
de març les persones participants
descobriran alguns trucs per a reduir
la producció de residus. En octubre
es farà una avaluació per a determi-
nar si s’han assolit els objectius plan-
tejats i en novembre se celebrarà
l’acte de cloenda. 

Millorar l’eficiència energètica amb “Llars verdes”

Es va instal·lar un estand a la plaça de l’Ajuntament per a informar sobre l’ús del quint contenidor.

Primera sessió del programa d’eficiència energètica Llars Verdes.
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Nova campanya de conscienciació
El teu gos, la teua responsabilitat

L’Ajuntament d’Alfara ha redactat una
ordenança municipal que té com a
objectiu regular la protecció, control i
tinença d’animals així com contribuir
a fomentar la convivència, el civisme
i el benestar col·lectiu, de manera que
totes les persones, posseïdores o no
de mascotes, puguen desenvolupar
en llibertat les seues activitats diàries.
La nova regulació recull, entre altres
coses, les condicions bàsiques d’a-
llotjament i transport dels animals, les
responsabilitats de la persona posse-
ïdora, l’obligatorietat de portar als
gossos lligats (excepte en zones ca-
talogades de lliure circulació d’estos
animals) o les normes relacionades
amb el manteniment de la via pública
en bones condicions higièniques.

L’aprovació de l’ordenança ha si-
gut la primera acció de la campanya
“El teu gos, la teua responsabilitat”,  i
ara el consistori ha iniciat l’etapa de
conscienciació, a través de la qual es
perseguix que els propietaris i pro-
pietàries d’estes mascotes estiguen
sensibilitzades amb la importància
de mantindre nets els nostres carrers.
És per això que no només cal arre-
plegar els excrements, sinó també
s’han de prendre les mesures neces-
sàries perquè façanes, fanals i altres
elements del mobiliari urbà no aca-
ben coberts d’orins, una situació
massa habitual que genera proble-
mes higiènics, estètics i de mals olors.

La primera mesura ha sigut posar
a disposició de veïns i veïnes una can-
tonera que poden col·locar als seus
edificis per a demanar als posseïdors
i posseïdores de cans que no deixen a
les seues mascotes orinar en eixe es-
pai. Estos elements es poden arreple-
gar en l’Ajuntament entre les 9 i les 14
hores. Així mateix, ja s’està utilitzant
en l’agranadora municipal detergent
biològic desodoritzant i higienitzant
que permet evitar l’aparició de mals
olors en els vials. També es té la in-
tenció de pintar amb recobriment
d’alta grossària i resistència química
els elements metàl·lics urbans com
els baixos dels fanals o els peus de
papereres i bancs amb l’objectiu que

els orins no corroïsquen estes superfí-
cies. A més, a l’ordenança municipal
s’especifica que cal sempre diluir l’o-
rina amb aigua i vinagre i el mateix
document contempla multes d’entre
100 i els 3.000 euros en cas de no re-
collir els excrements, deixar que les
mascotes orinen en les façanes o so-
bre el mobiliari urbà o no netejar els
orins dels seus animals.

Cens d’animals de companyia
S’ha posat en marxa un cens munici-
pal per a incloure els animals de com-
panyia del municipi. Este registre ser-
vix, entre altres coses, per a agilitzar
els tràmits de recuperació en cas de
pèrdua, robatori o abandonament,

així com per a establir les mesures
sanitàries pertinents en cas d’aparició
de malalties. La inscripció de cans i
èquids en el cens és obligatòria. Cal
realitzar el tràmit dins el termini mà-
xim de 3 mesos des de la data de nai-
xement de l’animal o abans de 30
dies des de la data d’adquisició o
canvi de residència de l’animal. La
gestió és gratuïta i es realitza en el Re-
gistre General de l’Ajuntament. Abans
de començar el procediment, cal que
el ca porte un microxip.

Per a fomentar la inscripció, l’A-
juntament regala a les persones que
la formalitzen una motxilla, una pi-
lota  i una botella amb el lema “El teu
gos, la teua responsabilitat”.



El Castell de la Senyoria d’Alfara acull
fins al 27 de febrer l’exposició “Festes
Valencianes”, una mostra de fotogra-
fia organitzada pel Museu Valencià
d’Etnologia amb 51 instantànies pre-
ses a principis i  mitjans del segle XX.

Les imatges donen constància de
la riquesa i complexitat de celebra-
cions tan populars com les de Sant
Antoni Abat, Falles, Corpus Christi,
Moros i Cristians, la Mare de Déu de la
Salut, Romeries i Enfarinats. Es mostra
des de multitudinàries festes urbanes
fins a celebracions ancestrals de po-
bles de l'interior i aborda també els
festejos que deuen la seua existència
a un intens fervor religiós o aquells
que tenen un origen clarament pagà.
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L’exposició de fotografia “Festes
Valencianes” es mostra en el Castell

L’exposició “Festes valencianes” conté fotografies sobre diferents celebracions al nostre territori.

LA BIBLIOTECA ET RECOMANA...
Pot amagar-se una obra
mestra de Rembrandt
sota una anodina pin-
tura de l’incendi de Lon-
dres de 1666?

El jurament es basa
en la història d’una mis-
teriosa peça que l’Ajun-
tament d’Amsterdam va
encarregar al famós pin-
tor i que, finalment, no
va ser acceptada. Acui-
tat pels deutes i pràcti-
cament arruïnat després
d’haver dilapidat la seua
immensa fortuna, l’autor
va decidir retallar l’obra per reduir-ne les dimen-
sions i poder vendre-la amb major facilitat.

A partir d’aquesta anècdota, Sílvia Romero i Olea
basteix una trama elaborada i àgil que connecta els
fets del segle XVII amb els personatges de l’actuali-
tat. Tot comença amb una parella que rep un paquet
inesperat amb un quadre sobre l’incendi de Lon-
dres i el seu astorament en sospitar que, sota
aquesta pintura, n’hi ha una altra d’amagada. Com
imaginar, però, la importància del descobriment que
estan a punt de fer?

La famélica España
de 1939 estuvo a
punto de convertirse
en la principal poten-
cia exportadora de pe-
tróleo. Eso al menos
es lo que Franco creía
entonces y lo que
pronto la prensa del
régimen se encarga-
ría de pregonar a los
cuatro vientos. Un quí-
mico austriaco lla-
mado Albert von Filek,
inventor de un com-
bustible sintético que
mezclaba extractos vegetales con agua del río Ja-
rama, había puesto su fórmula secreta al servicio
del engrandecimiento de la nueva España después
de rechazar generosísimas ofertas de las grandes
compañías petroleras. Protegido y adulado por el ré-
gimen, Filek gozó de la estima de sus más altas per-
sonalidades hasta que un simple análisis químico
desveló el engaño y provocó su ingreso en prisión. Fi-
lek había aparecido en Madrid en 1931. Aunque para
entonces tenía ya un largo historial delictivo a sus es-
paldas, no pasaba de ser un pequeño estafador. 
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L’Ajuntament publica noves borses d’ocupació 
i oferix un curs de formació en socorrisme
L’Ajuntament publicarà pròximament
les bases d’una borsa d’ocupació per
a monitors i monitores amb tres mo-
dalitats: culturals, esportius i d’edu-
cació especial. Amb aquesta inicia-
tiva es pretenen oferir possibilitats
laborals al jovent del poble, alhora
que es regula la contractació de per-
sonal per a activitats municipals com
l’Escola d’Estiu, la de Pasqua i la de
Nadal. Una vegada es donen a co-
néixer els detalls, les persones inte-
ressades disposaran de 15 dies per a
lliurar tota la documentació requerida.

Així mateix, el consistori està pre-
parant junt amb Creu Roja un curs de
socorrisme aquàtic per a veïns i veïnes
d’Alfara. El període de preinscripció
s’obrirà pròximament i es tancarà  el
15 de març. El títol aconseguit una ve-
gada completada la formació habili-
tarà a treballar en piscines, platges i
parcs aquàtics de tota la Comunitat
Valenciana.

La Regidoria de Benestar Social, Fes-
tes i Participació d’Alfara del Pa-
triarca i la Unitat de Prevenció Co-
munitària en Conductes Addictives
(UPPCA) llancen la campanya “Més
Festes Sense Alcohol”, en resposta a
la preocupació pel consum d'alcohol
en joves menors d'edat durant les fes-
tes patronals i les conseqüències que
d'això es deriven.

La primera acció comença el mes
de febrer amb la distribució de car-
tells adhesius entre els establiments
del municipi en els quals es dispen-
sen begudes alcohòliques, amb la fi-
nalitat de dissuadir a les persones
menors de 18 anys de la compra d'al-
cohol.

La segona iniciativa començarà
el 9 de març en la Trobada d’Igualtat
amb la distribució de polseres amb
l'eslògan imprés “Més festes sense
alcohol”. 

A més, s’organitzarà un sorteig a
través d’Instagram, on aquelles per-
sones que vulguen participar hauran
de pujar una fotografia, amb les eti-
quetes #mesfestasensealcohol
#upcca #benestaralfara, en la qual
apareguen realitzant activitats d'oci
saludable portant la polsera. Els pre-
mis consistiran en diferents comple-
ments per a acampar (motxilla, re-
llotge, sac de dormir, cantimplora,
carmanyola, llanterna i tenda de
campanya).

MÉS FESTES SENSE ALCOHOL

La Unitat de Prevenció Co-
munitària en Conductes
Addictives (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.
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Recepta Esport, un programa
d’activitat física dirigit a perso-
nes que patixen certes patolo-
gies, es posarà en marxa en
març. La iniciativa naix d’un con-
veni signat entre l’Ajuntament
d’Alfara i la Conselleria de Sa-
nitat Universal i Salut Pública, i
està coordinat pel Centre d’A-
tenció Primària d’Alfara i el Ser-
vei Municipal d’Espots.

Esta acció servirà perquè ve-
ïns i veïnes d’Alfara que patixen
certes malalties milloren la seua
salut a través de pràctiques es-
portives dissenyades i supervi-
sades per professionals. Les pa-
tologies contemplades són
obesitat i sobrepés, diabetis, fac-
tors de risc cardiovascular, ma-
lalties cardiorespiratòries, pato-
logies dels músculs i l’esquelet
cròniques o malalties mentals.
Així i tot, cal remarcar que és el
metge la persona encarregada
de derivar als pacients al pro-
grama, la qual cosa vol dir que
patir una de les condicions es-
mentades no assegura la perti-
nença al programa si el profes-
sional sanitari no considera que
siga oportú.

Les persones seleccionades
pel metge per a formar part de
Recepta Esport hauran d’acudir
al Gimnàs Municipal, on el mo-
nitor encarregat del programa li
realitzarà una entrevista. També
haurà de completar una sèrie de
tests físics amb els resultats dels
quals es realitzarà un pla d’acti-
vitat. El treball proposat podrà
ser individual o guiat per un pro-
fessional i les pautes hauran de
seguir-se durant 12 setmanes.
Una vegada finalitzat este pe-
ríode, es repetiran els exàmens
per a comprovar l’evolució i de-
terminar si es prorroga la parti-
cipació 12 setmanes més (fins a
un màxim de 32).

Receptar esport
per a millorar
l’estat de salut

L’Ajuntament culminava el passat 17
de febrer un projecte d’il·lusions com-
partides amb un ampli sector de la
localitat amb la inauguració del Trin-
quet Municipal d’Alfara. Es va des-
envolupar una jornada festiva mar-
cada per la tradició, la cultura i
l’esport valencià, amb la realització
de partides entre tots els nivells i ca-
tegories de jugadors.  

La infraestructura va ser estre-
nada de matí pels xiquets i xiquetes
de l’Escola Municipal de Pilota i, tot
seguit, els membres del Club jugaren
a la que des d’ara és la seua casa.
La vesprada va començar amb un
encontre entre els membres de l’es-
cola de tecnificació de la Mancomu-

nitat del Carraixet i a continuació tin-
gueren lloc els parlaments inaugu-
rals, de la mà de Llorenç Rodado, al-
calde d’Alfara, i Josep Miquel Moya,
Director General d’Esports. El mo-
ment més emotiu de la jornada va
arribar amb l’homenatge a Honorat
Navarro, president d’honor del Club
de Pilota d’Alfara, que va rebre una
placa commemorativa per la seua
dedicació a l’entitat local des de fa
més de 30 anys.

La inauguració va concloure amb
la partida més esperada, la dels pro-
fessionals, que va enfrontar l’actual
número 1 de l’escala i corda, Puchol
II, formant parella amb Pepet d’Al-
fara, contra Bueno i Marc.

S’inaugura el Trinquet
Municipal d’Alfara

Foto de grup dels membres del Club i de l’Escola de Pilota al Trinquet Municipal d’Alfara durant la inauguració.

Homenatge a Honorat Navarro, president d’honor del Club. Partida de professionals al Trinquet d’Alfara.
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David Martínez, veí d’Alfara, es va in-
troduir en el món del motociclisme
quan només tenia 6 anys i ara, amb
17, és una figura molt destacada
d’este esport. L’any passat el jove es
va proclamar campió de la Comuni-
tat Valenciana i també va pujar a la
posició més alta del pòdium en el
campionat Motodes, un torneig a es-
cala nacional.

L’esforç ha sigut essencial en l’ob-
tenció d’estos i molts altres títols. L’en-
trenament que l’alfarer realitza és do-
ble. D’una banda, cal practicar amb
la moto aspectes com la velocitat o
els derrapatges. D’altra, cal fer molt
exercici físic. “Enguany competiré en
600 i les motos d’este tipus són molt
pesades”, explica el jove. “És per això
que és molt important exercitar els
braços, les cames i el tors per a poder
controlar el vehicle”, detalla.

L’alfarer descriu este esport com
una activitat molt individual, en què

la victòria depén més d’un mateix i no
tant d’altres persones. Destaca el
temps i el sacrifici necessaris, però
també “el bon rotllo” present en el
món d’este esport. Això sí, “necessites
una bona moto”, apunta. “No es
parla moltes vegades de la part eco-
nòmica d’este esport, de totes aque-
lles persones que es queden pel
camí”, comenta David. “Amb la ma-
teixa moto, tot depén del pilot, però hi
ha gent que té molts diners i així és
molt més fàcil arribar lluny”.

David actualment també cursa se-
gon de batxillerat i li agradaria anar
a la universitat i estudiar criminolo-

gia per a, més tard, optar a una po-
sició de Policia Nacional. Vol, això sí,
compaginar els estudis amb el moto-
ciclisme. “Jo de moment puc conti-
nuar corrent i ho faré, i si continue
aconseguint l’ajuda necessària i no
em lesione podré seguir amb més fa-
cilitat”, explica el veí. Si amb la crisi
obtindre patrocinis per part de les
marques va esdevindre més compli-
cat, David fa una menció especial a
l’ajuda que rep dels seus pares que,
juntament amb la seua passió, han
sigut garantia d’èxit. Des de La Fi-
nestra li desitgem molta sort en les
pròximes proves. 

El veí David
Martínez, jove
promesa del
motociclisme

Exhibició esportiva de les Escoles Municipals
El Teatret d’Alfara va acollir el pas-
sat divendres 15 de febrer l’exhibi-
ció de l’alumnat de les Escoles Es-
portives Municipals d’Alfara. Les
famílies ompliren l’auditori per gau-
dir del festival i comprovar l’evolu-
ció dels xiquets i xiquetes del poble
en la pràctica esportiva de Prees-
port, Ball Modern, Karate i FidKid,
una nova modalitat que s’ha im-
plantat aquest curs al nostre poble
amb una gran acceptació amb la
qual es combina la dansa amb ex-
ercicis gimnàstics. 

La vesprada va finalitzar amb el
repartiment de berenar per a tots
els xiquets i les xiquetes que parti-
ciparen en l’exhibició.

Escola municipal de Presport.

Escola Municipal de Karate.

Escola Municipal de Ball

Escola Municipal de FidKid.



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

23 MARÇ

CONCERT
 PRIMAVERA JOVE
JARDINS DE L’AJUNTAMENT 
ALFARA DEL PATRIARCA

TARDOR
MORONDA · TIRANO
20.30H OBERTURA DE PORTES 

ENTRADA GRATUÏTA
PUNT DE RECOLLIDA D’ENTRADES 

DEL 4 AL 22 DE MARÇ
WAW THESHOP · ESPAI JOVE · ALFACOPY

FOODTRUCK NOMADA TRUCK

Tardor, Maronda i
Tirano: música
per a rebre la
Primavera
L’Ajuntament d’Alfara, a través de la
regidoria de Joventut, ha organitzat el
festival de música Primavera Jove,
que se celebrarà el 23 de març a les
21 hores als Jardins Municipals. Amb
este esdeveniment el consistori con-
vida a la ciutadania a celebrar l’arri-
bada de la nova estació amb una ini-
ciativa de caràcter cultural i dirigida
principalment als joves.

L’espectacle comptarà amb les ac-
tuacions de tres grups valencians:
Tardor, Maronda i Tirano, el guitar-
rista del qual és veí del nostre poble.
L’accés als concerts és gratuït, però
com que l’aforament està limitat a
500 persones, caldrà arreplegar una
polsera que servirà d’entrada. Els
punts establerts per a recollir-les són
l’Espai Jove, la copisteria Alfacopy
(carrer Ausiàs March, 13) i la tenda
WAWtheshop (plaça de la Creu). Es
tracta d’una activitat per a persones
majors de 18 anys i l’accés a menors
no està permés.

El nom del festival es va decidir a
través d’un concurs realitzat a través
de Facebook i Instagram, en què es
va demanar que la gent enviara les
seues propostes. Una vegada tancat
el termini de presentació de suggeri-
ments, es va seleccionar un d’ells i es
va decidir que fora “Concert Prima-
vera Jove”.


