LA FINESTRA
Número 34 - Juliol del 2019

Butlletí d’informació municipal d’Alfara del Patriarca

Diversió al voltant de
la sostenibilitat a

l’Escola d’Estiu

TAMBÉ EN PORTADA Es distribueixen les regidories entre el nou equip de govern /P.2

A punt de començar els treballs de reasfaltat al carrer Sant Bertomeu /P.3
Reconeiximent a la tasca dels clubs i esportistes locals amb la Gala de d’Esport /P.11

MUNICIPAL

Es distribuïxen les regidories

en el nou Ajuntament d’Alfara

Membres de la Corporació Municipal d’Alfara del Patriarca durant l’acte de presa de possessió.

Llorenç Rodado va ser reelegit alcalde d’Alfara del Patriarca el passat
15 de juny, després que el Partit Socialista guanyara les eleccions celebrades el 26 de maig amb l’assoliment de majoria absoluta.
Així mateix, ja s’han distribuït les
diferents regidories entre els membres del govern municipal. Llorenç
Rodado s’ha convertit en l’edil d’Hisenda, Seguretat i Administració General; Marisa Almodóvar serà l’encarregada de Serveis Socials, Festes
i Participació Ciutadana; Jaume Martínez ha esdevingut el responsable
d’Educació i Cultura, Esports i Joventut; Julio Berga gestionarà les àrees
de Foment, Urbanisme, Serveis Municipals i Mediambient; Sonia Rodado es dedicarà als àmbits de Desenvolupament Local, Comunicació i
Noves Tecnologies; i Inmaculada Beltrán portarà Transparència i Sanitat.
Llorenç Rodado ostenta, a més de
l’alcaldia, la representació municipal
en la Mancomunitat del Carraixet, el
Consorci d’Aigües, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies
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(FVMP), la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP) i la Universitat Cardenal Herrera-CEU. Marisa Almodóvar realitza esta funció
al Consorci Comarcal de Serveis Socials i l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (Emshi). Julio Berga
representa a Alfara en la Xarxa de
Municipis cap a la Sostenibilitat i el
Consell Agrari i Sonia Rodado exercix esta tasca en el Pactem Nord i en
l’Entitat Metropolitana de Tractament
de Residus (Emtre).

Eleccions municipals i europees
El Partit Socialista, amb un 47 per
cent de l’escrutini (790 vots), es va
convertir en la força política més votada a les eleccions municipals del
26 de maig. La formació va obtindre
6 escons, xifra que suposa una victòria per majoria absoluta.
El Partit Popular va quedar en segona posició amb el 19,69 per cent
dels vots emesos (331 vots), que li varen atorgar 2 representants. En tercera posició es troba Compromís Municipal, amb el 19,16 per cent dels

sufragis i 2 edils. Finalment, Ciudadanos va obtindre un 9,76 per cent
dels vots (164 vots) i va aconseguir el
seu primer representant a l’Ajuntament del poble.
El número total de votants als comicis municipals es va reduir i va
passar del 76,62 per cent (1.907 votants) al 68,54 per cent (1.699). Açò
significa que l’abstenció es va incrementar del 23,38 per cent al 31,46 per
cent. El número de vots en blanc va
ser de 21 i es varen comptabilitzar 18
paperetes nul·les.
Pel que fa a les eleccions europees, celebrades en la mateixa jornada que les municipals, també el
Partit Socialista va rebre el número
més gran de vots a Alfara, amb un
35,67 per cent dels sufragis (600 vots).
En segon lloc va quedar el Partit Popular amb un 19,68 per cent dels vots
(331 vots), seguit de Compromís per
Europa amb el 12,84 per cent (216
vots), Ciudadanos amb l’11 per cent
(185 vots), Unides Podem amb el 9,69
per cent (163 vots) i Vox amb el 5,53
per cent (93 vots).

INVERSIONS

A punt de començar els treballs de
reasfaltat al carrer Sant Bertomeu

Les obres d’asfaltat del carrer Sant
Bertomeu s’iniciaran pròximament.
Esta intervenció està finançada a través del programa SOM de la Diputació de València, l’objectiu del qual és
promoure la realització d’importants
obres de millora en les localitats de
la província advocant per la independència dels municipis en la selecció dels projectes.
De moment, ja s’han realitzat alguns treballs previs per a reparar les
voreres a l’altura dels cantons i refer
els accessos als guals. Així mateix,
s’ha reparat un blandó al paviment a
l’encreuament del carrer Sant Bertomeu i Santa Bàrbara.
Les obres de preparació també
s’han aprofitat per a canviar una canonada de sanejament al voltant
dels pisos de la fosforera, amb una
instal·lació més ampla que ja s’ha
enllaçat al col·lector general. Esta intervenció s’ha executat a través d’Aigües de l’Horta, qui gestiona la xarxa
de sanejament del municipi.
Una altra millora oferida per l’empresa encarregada de la reforma del
carrer Sant Bartomeu i que s’execu-

Últim tram del carrer Sant Bertomeu abans de la carretera cap a Vinalesa.

tarà pròximament és l’asfaltat del
carrer Major en la part que discorre
des de l’encreuament amb el carrer
Dr. Navarro fins al carrer Santa Bàrbara. També s’intervindrà en dos
trams del carrer Dr. Navarro: el primer és el comprés entre l’avinguda
de l’1 de maig fins al carrer Sant Bartomeu; el segon és el tros que queda
entre els carrers Major i Cavallers.

Així mateix, s’empraran els fons
del Pla de Camins i Vials de la Diputació de València per a millorar la
secció del carrer Major que es perllonga des de la plaça Sant Joan de
Ribera fins a la plaça Antic Regne
de València i des del magatzem de
cebes fins al Cementeri. Al final
d’este tram s’instal·larà una illeta que
ajude a ordenar el trànsit rodat.

Es millora l’accés a l’ajuntament
amb noves portes automàtiques

Portes automàtiques a l’entrada de l’Ajuntament.

La instal·lació de les noves portes
automàtiques de vidre a l’entrada
de l’ajuntament i en l’accés a la
sala d’atenció al públic de la primera planta de la casa consistorial s’ha finalitzat recentment.
La millora en l’accessibilitat en
l’edifici de l’ajuntament va ser el
projecte triat per veïns i veïnes a
través d’un procés participatiu en
què la ciutadania va poder elegir
en quina de les opcions proposades volia invertir una partida de
15.000 euros. A més de la col·locació de les portes, la proposta també
inclou l’establiment d’una rampa

d’accés per a facilitar l’entrada a
persones amb diversitat funcional.
Seguint en la línia de millora de
l’accessibilitat als edificis públics,
l’Ajuntament ha invertit 5.000 euros
addicionals de fons propis en l’adquisició d’una porta automàtica per
a l’edifici de Don Emilio.
La renovació del parc infantil
del poliesportiu, la col·locació de
papereres i la instal·lació de màquines d’oci saludable en el parc
de Don Emilio varen ser altres de
les propostes d’inversió dels pressupostos participatius, que enguany celebraran una nova edició.
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INVERSIONS

Avança la construcció

del nou espai públic de paellers

Els treballs de construcció de la
zona pública de paellers avancen a
bon ritme. Al tancament d’esta edició de La Finestra ja s’havia finalitzat la instal·lació dels banys i s’havia començat el muntatge dels 10
espais per a cuinar paella i els 4 per
a preparar caldera. Segons les dates estipulades en el termini d’execució, es preveu que la nova infraestructura estiga finalitzada
durant el mes d’agost.
La zona de paellers disposarà
d’una tanca perimetral i comptarà
amb taules de pícnic posades sobre
una superfície de llosetes així com
de pèrgoles que proporcionen ombra. Es plantaran també moreres i
garroferes per a separar l’espai del
parc caní, situat al costat.
L’Ajuntament va ampliar els
40.000 euros invertits inicialment,
procedents del programa SOM de

Arriben noves
subvencions

S’han tramitat dos noves subvencions promogudes per la Generalitat Valenciana. La primera,
de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esports i emmarcada
dins del Pla de Millora d’Instal·lacions Esportives, permetrà invertir 20.000 euros en la construcció
d’una cambra sota les escales
d’accés a les grades del trinquet,
una petició formulada pel Club
de Pilota d’Alfara. La segona, de
la mateixa quantia i desenvolupada per la Conselleria de Sanitat, s’utilitzarà per a millorar la
fusteria de les finestres del Centre Auxiliar de Salut i per a instal·lar una làmina translúcida en
la porxada que protegisca a les
persones usuàries de la pluja.
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Obres de construcció del nou espai d’esbarjo que comptarà amb serveis i la instal·lació per a cuinar a llenya.

la Diputació de València, amb altres 10.000 euros addicionals dels
fons propis municipals per a finalitzar els treballs. Pel que fa al termini
d’execució, el canvi d’ubicació va
suposar un retard en la construcció. Els paellers, en un principi, ana-

ven a ubicar-se en una parcel·la situada al costat del Calvari, però es
va optar per modificar la localització definitiva després que persones
propietàries de solars pròxims signaren un document sol·licitant el
canvi de lloc.

S’adeqüen quatre aules de la
Fosforera per a l’Agrupació Musical

L’adequació de 4 aules en l’edifici de
la Fosforera, utilitzat per l’Agrupació
Musical d’Alfara del Patriarca, ha finalitzat, treball emmarcat en la segona fase del projecte global de reforma de l’immoble per a adaptar-lo
a les necessitats de l’entitat cultural.
La intervenció s’ha realitzat a través
d’una subvenció de 38.000 euros procedent del Pla de Millora d’Espais
Educatius Municipals promoguda per
la Diputació de València.
Es preveu que l’Agrupació Musical puga centralitzar tota la seua activitat en este edifici a principis de
setembre. A partir d’este moment, la
idea és traslladar l’Escola de Persones Adultes, les classes de la qual
s’impartixen actualment al Centre Cívic, a les aules que quedaran alliberades al Teatret. Les dependències
del Centre Cívic quedarien així a dis-

posició de les associacions locals i
els grups polítics municipals.
La Banda simfònica d’Alfara va
començar a utilitzar l’edifici de l’antiga Fosforera com a local d’assaig
en 2017. La conversió de la infraestructura en el centre de l’activitat de
l’Agrupació és un compromís adquirit per l’Ajuntament que molt prompte
serà una realitat.

Assaig de la banda a l’edifici de la Fosforera.

DESENVOLUPAMENT

Quatre joves es beneficien
de la “Dipu et beca”

Beneficiaris de la Dipu et Beca amb l’alcalde, Llorenç Rodado, i la regidora de Serveis Socials, Marisa Almodóvar.

Quatre joves han començat a oferir
els seus serveis en l’Ajuntament gràcies a la “Dipu et Beca”, una iniciativa de la Diputació de València adreçada a estudiants de grau o formació
professional a través de la qual poden realitzar pràctiques remunerades en entitats locals durant els mesos de juliol i agost.
Les àrees en les quals treballen
les persones escollides són educació
i infància, medi ambient i administració i gestió.

Els joves beneficiats reben una
beca de 500 euros al mes durant el
temps que realitzen la seua tasca.
Esta prestació està finançada en un
80 per cent per la Diputació de València i en un 20 per cent per l’Ajuntament d’Alfara.
El programa “La Dipu et beca”
proporciona una excel·lent oportunitat als joves perquè adquirisquen experiència laboral mentre encara estan estudiant i aprofiten així els
mesos de vacances d’estiu.

Ajuda per al
Metro adreçada
a l’estudiantat

L’Ajuntament posarà en marxa a
partir de principis de setembre
una ajuda per al transport adreçada a joves d’entre 12 i 25 anys
empadronats en el municipi i
que estudien fora del poble. Per
a beneficiar-se de la prestació,
cal que la persona interessada
realitze una recàrrega de 100
euros en la seua targeta TuiN
de MetroValència, títol que funciona com un moneder, de manera que es va restant saldo a
mesura que es realitzen viatges.
La persona interessada a rebre
el descompte haurà de presentar el rebut de la despesa realitzada i, posteriorment, l’Ajuntament abonarà el 30 per cent
de l’import (30 euros), xifra que
suposa un 10 per cent més que
l’any passat. Les dades concretes sobre com i quan sol·licitar
l’ajuda es donaran a conéixer
pròximament.

ELS NOSTRES JOVES I
LES DROGUES

Pels estudis d’investigació, sabem
que l’edat d’inici en el consum d’alguns tipus de drogues (generalment
alcohol, tabac i porros) està al voltant
dels 14 anys. El món de les drogues
és un fenomen complex al qual els
nostres fills i filles s’hauran d’enfrontar, o bé en primera persona (els oferixen, consumixen voluntàriament per
curiositat...) o bé perquè alguna persona del seu entorn s’haja iniciat en
el consum. En les vostres mans està
prendre part activa en la guia, suport
i supervisió.
En funció de l’edat, la situació personal i la relació amb les drogues,
podeu actuar en prevenció (edats primerenques), contenció (primers con-

tactes amb les drogues) o intervenció
(consum habitual). En este article vos
donem algunes pautes sobre com actuar en el primer dels casos, és a dir,
quan els vostres fills i filles no consumixen però voleu fer tasques preventives. És important que apliqueu estes
ferramentes en la infància i la preadolescència, ja que este serà l’escenari sobre el qual s’assente la vostra relació futura. Hem agrupat les
pautes en tres grans blocs, pilars de
la prevenció.
a Augmentar les seues competències: fomenteu la seua capacitat crítica, doteu-li d’habilitats socials, potencieu la seua intel·ligència
emocional, la seua autoestima, en-

senyeu estratègies d’autocontrol.
a Prediqueu amb l’exemple. Porteu
una vida saludable, no fumeu davant
d’ells i elles, no “normalitzeu” el consum d’alcohol entre els joves, feu
exercici físic (i si no en feu, incentiveu
que ells en facen).
a Manteniu una comunicació fluida,
fomenteu la confiança mútua, interesseu-vos per les “seues coses”,
practiqueu l’escolta activa, respecteu
les seues opinions encara que no esteu d’acord amb elles.
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CULTURA I EDUCACIÓ

Cicle de
música molt
variada per
a les nits del
mes de juliol

Les nits d’estiu tornen a amenitzarse gràcies a “Juliol a la fresca”, un
cicle de propostes musicals molt
variades i per a tots els gustos que
arriben cada dissabte del mes a
les 22.30 hores a la plaça de l’Ajuntament d’Alfara.
El primer espectacle es va celebrar el 5 de juliol amb la visita de
la banda de jazz Swingin’ Affair,
que va portar un repertori de temes
d’essència swing compostos entre
els anys 20 i 40. El 12 de juliol va ser
el torn del grup de folk-rock format
a Ontinyent Gent del desert, que
amb les seues cançons convidaren
al públic a endinsar-se en diferents
estils i sonoritats.

Maria Carme
Arnau guanya el
“Rafael Comenge”

Maria Carme Arnau Orts, veïna
d’Alfara, va ser guardonada amb
el premi “Rafael Comenge” de
narrativa amb la seua obra “La
raó s’escampa en l’aigua”. Maria
Carme, amb una extensa i reconeguda carrera com a poetessa,
s’introduïx amb força en el panorama narratiu amb esta obra.
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Primer concert de Juliol a la Fresca a càrrec de Swingin’ Affair.

Les actuacions continuaran el
19 de juliol de la mà del grup clàssic de música antiga Ministrils Valencians. Per últim, el cicle es tancarà el dia 26 amb Amazonians,
un grup format per dones en 2016
que vol donar major presència a
les fèmines en l’escena del reggae.
Juliol a la Fresca és una iniciativa desenvolupada per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Al-

fara amb el suport de la Generalitat Valenciana. Amb quatre edicions celebrades, la proposta, ja
consolidada, perseguix configurar
un calendari de concerts de qualitat durant els caps de setmana del
mes de juliol. Les actuacions oferixen a veïns i veïnes una opció d’oci
cultural i gratuïta oberta a persones
de totes les edats amb què disfrutar
de les nits d’estiu.

La nova proposta “Cultura en
família” arriba en setembre
La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alfara presentarà en setembre la primera edició de “Cultura en
família”, una iniciativa dirigida als
diferents sectors de la població i a
través de la qual es programaran entre els dies 26 i 29 de setembre diferents propostes de caràcter cultural.
Una de les activitats s’adreçarà a
bebés i consistirà en una acció d’estimulació interactiva a través de la
projecció de dibuixos, l’emissió de
llums i la reproducció de música.
En segon lloc se celebrarà un taller de ceràmica en família i una excursió al parc temàtic Port Aventura.
En esta eixida, les persones assistents rebran un descompte de 10 euros sobre el preu de l’entrada i
l’Ajuntament proporcionarà l’auto-

bús, que serà gratuït per a les persones participants en l’activitat.
També es representarà l’obra de
teatre de carrer “Fent l’indi”, a càrrec
de la companyia Frescultura. L’espectacle està integrat dins la campanya de teatre que prepara l’Ajuntament anualment i amb el qual
busca apropar a la població l’art dramàtic en totes les seues formes mitjançant obres d’estils molt diferents i
dirigides a diferents sectors d’edat.
Els shows que completaran el cicle
d’enguany i que es mostraran fins
desembre són “El refugi dels monstres oblidats”, de Rebombori; “Historia de una maestra”, de Teresa de
Juan; “La dona sol”, de Pilar Rogina;
“Xocolat”, de Teatro Paraiso; i “Rats”,
de CQPPRODUCCIONS.

CULTURA I EDUCACIÓ

Diferents millores arribaran el pròxim curs

a l’escoleta pública municipal

El pròxim curs de l’escoleta municipal
s’iniciarà amb algunes novetats. En
primer lloc, es produirà un descens
considerable en el preu del menjador. Així, l’abonament mensual passarà de 100 a 85 euros i el menú del
dia es reduirà dels 6 als 5 euros.
D’altra banda, l’Ajuntament ha
llançat una línia de subvencions (de
100 euros a les famílies empadronades al municipi i de 50 euros a aquelles que no ho estiguen) per als infants d’1 i 2 anys que estiguen
matriculats a l’escoleta. Esta prestació és independent de les ajudes del
Bono Infantil promogut per la Generalitat Valenciana i, per tant, l’obtenció d’ambdós beneficis no resulta incompatible. El 3 de juliol va finalitzar
el termini de sol·licitud de la modalitat de suport desenvolupada per la
institució autonòmica, però les famí-

lies usuàries de l’escoleta encara poden accedir a l’ajut municipal. La
subvenció no s’estén a l’alumnat
d’entre 2 i 3 anys perquè la conselleria d’Educació assumeix completament la despesa educativa en els
centres públics de tota la Comunitat
Valenciana.

Per últim, en relació a l’escola pública Sant Joan de Ribera, per al pròxim curs l’horari del conserge s’ampliarà per a cobrir les necessitats del
centre durant tota la jornada escolar. Si fins ara el servei s’oferia només
de matí, entre octubre i maig també
hi haurà conserge de vesprada.

LA BIBLIOTECA ET RECOMANA...
Una gran epopeia històrica amb aires de llegenda. La història d’una
ciutat sotmesa que anhelava la llibertat i de
l’home que va lluitar per
assolir este miracle.
Amor, ambició, secrets,
revenges i traïcions sentrellacen sobre el fons
duna època fosca i fascinant. Al segle IX, Barcelona era als límits més
llunyans del Sacre Imperi. Governada pels
francs des de la distància, la ciutat, amb prou feines amb mil cinc-centes
ànimes, havia esdevingut una terra abandonada,
assetjada per temptatives de conquesta dels sarraïns i les hordes salvatges, i sotmesa a la tirania
d’uns nobles corruptes que explotaven els seus habitants. A aquesta terra maleïda hi arriba el jove
bisbe Frodoí. El rei franc acaba de nomenar-lo en el
càrrec, i aquest destí sembla més aviat un càstig que
no pas un honor.

El libro narra los avatares de un supuesto
poema manuscrito inédito de Emily Dickinson, que en 1997 apareció en un remate de
Sothebys que luego
fue detectado como
una espléndida falsificación. A partir de esa
historia, Worrall introduce a los lectores en
la historia del autor de
dicha falsificación, un
estudiante de medicina norteamericano
llamado Mark Hoffmann, quien en las décadas de
1980 y 1990 fue autor de algunas de las más perfectas falsificaciones literarias de la historia y adémás
autor de dos asesinatos que le costaron una condena a cadena perpetua que aún purga. El libro desarrolla estos hechos y, a la vez, se extiende en consideraciones acerca de cuestiones como la relación
arte-autenticidad, la mente y las técnicas del falsificador y la falsificación a lo largo de la historia.
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SERVEIS SOCIALS

Alfara celebra la diversitat

amb la programació del mes LGTBI

El Dia Internacional de l’Orgull
LGTBI se celebra cada any el 28 de
juny, jornada en què es commemoren els disturbis de Stonewall a
Nova York produïts en 1969, moment considerat com l’inici de l’alliberament d’este col·lectiu.
L’Ajuntament va mostrar el seu
total suport a la defensa de la diversitat sexual a través d’un seguit
d’activitats desenvolupades al llarg
del mes de juny. La casa consistorial va lluir al seu balcó la bandera
de l’arc de Sant Martí, gest amb què
es manifesta que Alfara és un poble
obert. També es varen pintar alguns
dels bancs del parc de Don Emilio
amb estos mateixos colors.
El 3 de juny, la Biblioteca Municipal va acollir el contacontes “Mis
dos mamás momias”, a càrrec de
Rebombori Cultural, una història
que pretén naturalitzar entre els

Programa
d’activitats per a
persones majors

La regidoria de Benestar Social
ha presentat una programació
d’activitats per a persones majors dissenyades per a fomentar
un estil de vida actiu i saludable.
Les accions tenen un preu de 15
euros, s’inicien en octubre i les
persones interessades s’hi poden
inscriure al Centre Cívic de dilluns a dijous d’11 a 13 hores.
En l’àmbit de l’activitat física,
es proposa un taller que es realitzarà al gimnàs municipal.
També es desenvoluparà una introducció a les noves tecnologies, un taller de memòria i un
altre de treballs manuals. Finalment, el local de les Ames de
Casa acollirà un curs de cuina.
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Globotà “Donem pas a la diversitat”.

Selecció de llibres de temàtica LGTBI a la Biblioteca.

més joves una realitat cada vegada
més present a la nostra societat: la
diversitat familiar.
A la Biblioteca també es va instal·lar una prestatgeria amb obres
de temàtica LGTBI i es varen posar
a disposició de les persones usuà-

ries polseres amb els colors de la
bandera del col·lectiu.
Finalment, es va realitzar la globotà “Donem pas a la diversitat”
amb l’alumnat del CEIP San Juan
de Ribera, que va tindre lloc el 19 de
juny a la plaça de l’Ajuntament.

S’obri el període de matrícula
a l’Escola de Persones Adultes
L’Ajuntament ha presentat el catàleg
de disciplines que s’oferiran al Centre Municipal de Formació de Persones Adultes durant el curs 2019-2020.
Es realitzaran classes d’alfabetització i d’iniciació a la formació bàsica. També s’impartiran lliçons dirigides a l’obtenció del graduat en
Educació Secundària així com d’informàtica. Pel que fa als idiomes, hi
ha disponibles classes d’espanyol i
valencià per a persones estrangeres
i cursos d’anglés de nivells A1, A2, B1
i orientació a B2.
El preu d’inscripció és de 55 euros
per a persones empadronades en el
municipi i 100 euros per a persones
que no ho estan. La matrícula es pot
formalitzar al Centre Cívic de dilluns
a dijous entre les 11 i les 13 hores
durant els mesos de juliol i setembre.

SERVEIS SOCIALS

Els menuts
disfruten
de l’Escola
d’Estiu

Les instal·lacions del Sant Joan de
Ribera acullen un any més l’Escola
d’Estiu. Durant el mes de juliol, xiquets i xiquetes aprofiten el primer
mes de les vacances d’estiu per a realitzar activitats lúdiques i d’oci saludable, al mateix temps que s’oferix
a mares i pares una opció de conciliació de la vida laboral i familiar.
Els prop de 70 infants d’entre 3 i 12
anys matriculats realitzen accions
que versen al voltant del medi ambient i la sostenibilitat, amb tallers,
jocs i treballs manuals. També acudixen a la piscina a refrescar-se i realitzen esports de la mà de monitors
i monitores especialitzades.
A més de les activitats programades, hi ha disponible un servei de
menjador perquè xiquets i xiquetes
puguen romandre a l’escola fins més
tard, així com una escola matinera,
que permet deixar als joves en el centre des de les 8 del matí.

Activitat al voltant del reciclatge de vidre per al grup dels més majors de l’Escola d’Estiu.

Treball manual amb la reutilització de tapons.

Activitat d’equip al voltant dels animals marins.

Les Festes Patronals arribaran amb novetats

Les Festes Patronals d’Alfara, que
tindran lloc entre els dies 15 i 25
d’agost, arribaran enguany amb
una novetat adreçada a garantir la
seguretat de les persones assistents
als diferents esdeveniments programats per l’Ajuntament, les clavaries i les penyes.
Així, s’establirà un dispositiu de
seguretat amb l’estipulació d’un recinte de festes. Això vol dir que l’espai de celebracions, situat a la
plaça del Fumeral de la Universitat
Cardenal Herrera-CEU, disposarà
per primera vegada d’una tanca
perimetral. Encara que l’accés serà
lliure per a qualsevol persona, esta
mesura servirà per a impedir l’en-

trada amb objectes que puguen resultar perillosos.
A més, veïns i veïnes podran
aconseguir una polsera amb el
lema “Viu Alfara en festes” i missatges contra les actituds masclistes en el moment en què recullen el
Llibret de Festes, una mesura amb
la qual el consistori vol deixar clara
l’absoluta intolerància cap a qualsevol tipus d’agressió. Per últim, es
repartiran 5.000 gots de plàstic reutilitzables, una decisió amb la
qual es pretén reduir el volum de
residus generats durant els festejos i conscienciar a la ciutadania
sobre la importància d’evitar la utilització de recipients d’un sol ús.

Got i polsera que es repartiran durant les festes.
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ESPORTS

Comencen les
obres al gimnàs
municipal

Els treballs de millora del gimnàs municipal s’han iniciat. Durant l’estiu s’acometrà l’ampliació de la sala de la planta baixa
on s’ubiquen les màquines esportives. És per això que, d’una
banda, este equipament s’ha
traslladat a l’estança contigua,
on es realitzen les activitats dirigides, i, d’altra, estes classes es
realitzaran al trinquet fins que
els treballs estiguen finalitzats.
L’objectiu d’estos canvis és minimitzar els inconvenients que les
obres puguen causar en les persones usuàries de l’espai.
La gran demanda del gimnàs
municipal va obligar a l’Ajuntament a projectar la seua actualització. Així, a més de l’ampliació de la sala de musculació,
actuació recentment iniciada, l’edifici augmentarà les seues dimensions amb la construcció
d’una nova altura sobre la superfície de la terrassa que seguirà l’estètica de l’immoble.
L’execució ha estat possible
gràcies a l’obtenció d’una inversió de 136.000 euros procedents
del pla SOM de la Diputació de
València, als quals cal sumar
30.000 euros de fons propis.

Obres al gimnàs.
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Se celebra el primer
Campus Multiesportiu

Xiquets i xiquetes durant la visita a l’Alqueria del Bàsket, emmarcada en el Campus Multiesportiu.

El primer Campus Multiesportiu
celebrat a Alfara es va desenvolupar entre els dies 25 i 29 de juny,
una acció amb què es convidava a
xiquetes i xiquets a practicar bàsquet i pilota valenciana.
A més dels entrenaments en estos esports, els joves visitaren la
piscina en totes les jornades i realitzaren una visita a l’Alqueria del

Bàsket, on, a més de conéixer les
instal·lacions, varen practicar de
la mà d’entrenadors del València
Bàsquet. També els visitaren els
esportistes professionals Natxo de
Beniparrell, Puchol II, Iborra i Ana
Gómez, qui conduïren una taula
redona. Finalment, l’últim dia, es
varen celebrar campionats dels
esports practicats.

Obert el termini
d’inscripció a les
Escoles Esportives

El Servei Municipal d’Esports d’Alfara obri el període d’inscripció per a
les Escoles Esportives Municipals.
Les disciplines oferides són educació física de base, pre-esport, ball
modern, bàsquet, escacs, taekwondo
i pilota valenciana.
El full d’inscripció es pot trobar al
web municipal (www.alfaradelpatriarca.es) i cal que s’entregue en l’ajuntament. Tots els esports requerixen el pagament de 14 euros en
concepte de matrícula, així com
d’una taxa anual que varia en funció
de l’activitat seleccionada.
El Servei Municipal d’Esports té
com a objectiu dinamitzar la pràctica d’activitat física en el poble i promoure-la com a una eina fonamental
per a garantir una bona salud, però

també com a part important en l’educació general dels infants. És per
això que, amb l’objectiu de fomentar
la pràctica, les escoles esportives oferixen opcions adaptades a les diferents edats dels joves.

ESPORTS

Reconeixement a esportistes i clubs locals

a la Gala de l’Esport d’Alfara

Els esportistes locals es varen donar
cita el passat 28 de juny als Jardins
Municipals durant la Segona Gala
de l’Esport d’Alfara. Este esdeveniment, organitzat per l’Ajuntament,
servix per a reconéixer el treball
desenvolupat pels clubs i esportistes
del nostre poble.
Cada club i escola esportiva va
rebre dos premis: un per al millor esportista i un altre per a la principal
promesa. El guardó a l’equip directiu
més destacat va ser per al club de
Futbol Base d’Alfara i es va fer entrega a Jesús Pardo d’un trofeu al millor monitor. També es va realitzar un
reconeixement específic a Honorato
Navarro, expresident del Club de Pilota Valenciana d’Alfara, per la seua
dedicació al llarg dels anys.
La jornada es va iniciar amb un
sopar, que va donar pas al lliurament
dels premis. Així, la Gala, a més de
reconéixer l’esforç, ha servit un any
més per a posar en contacte als diferents practicants d’activitat física del
poble i ha contribuït a enfortir els vincles entre els agents que constituïxen
el teixit esportiu d’Alfara.

Persones guardonades durant la segona Gala de l’Esport d’Alfara.

Trofeus lliurats a esportistes destacats.

L’esdeveniment es va iniciar amb un sopar.

Pepet, campió individual autonòmic de Galotxa
José Sancho, pilotari conegut com a
Pepet d’Alfara, va alçar-se amb la
victòria a la final del vuité Campionat Autonòmic Individual de Galotxa, celebrada el 22 de juny al recentment inaugurat Trinquet
Municipal. A la partida es va enfrontar a Manolo de Torrent, a qui
va guanyar per 70-35.
Nombrosos aficionats a l’esport
assistiren a la cita, en què també es
disputaren les partides finals de les
categories B, veterans i juvenils.
Així mateix, hi va estar present
Jaume Martínez, regidor d’Esports
d’Alfara, qui va fer entrega del guardó al pilotari del poble, tot un referent d’esta activitat.

Pepet d’Alfara celebra la victòria amb aficionats i membres del Club de Pilota d’Alfara després de guanyar la final.
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CONTRAFINESTRA

L’artista d’Alfara
Enric M. Català
porta l’exposició
“Jo pinte per pintar”
El Castell de la Senyoria d’Alfara
acollirà entre els dies 20 i 24 d’agost
l’exposició “Jo pinte per pintar”, de
l’artista local Enric M. Català. L’horari de visites serà entre les 19.30 i les
21.30 hores.
La mostra està formada per una
sèrie de peces en les quals l’artista
“visita” Picasso, Léger, Juan Gris i altres pintors de les avantguardes del
segle XX, als quals posa en relació
amb uns altres de més pròxims com
Lichtenstein o Hochney. En paraules
de l’alfarer, en les obres que constituïxen l’exposició ha mirat “amb els ulls
dels mestres del Pop Art les obres dels
altres pintors”.
Enric M. Català és llicenciat en
Pintura per la Facultat de Belles Arts
de la Universitat Politècnica de València, on també va realitzar estudis
de doctorat. El seu interés per ampliar els seus estudis l’han portat a Dinamarca, Itàlia, País de Gal·les, Anglaterra o Estats Units. Les seues
obres es poden trobar en col·leccions
particulars a València, Barcelona, París, Nova York, San Francisco, Detroit
o Cristiansant, així com a la col·lecció
Martínez Guerricabeitia de la Universitat de València i al Museu Salvador
Allende de Xile. Els seus treballs
també han format part d’exposicions
en tot el territori valencià.
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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

