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Finalitzen els treballs d’ampliació

INVERSIONS

del Gimnàs Municipal

Es licita la instal·lació de WiFi d’accés gratuït
en diferents parcs i places de la població

El Gimnàs Municipal funciona a ple
rendiment després dels treballs re-
forma que l’Ajuntament ha promo-
gut per a millorar les instal·lacions
i el servei que es presta a la ciuta-
dania des de la regidoria d’Esports.

Els treballs han estat finançats
amb una inversió de 136.000 euros
del pla SOM de la Diputació de Va-
lència i amb l’aportació de 30.000
euros procedents dels fons propis
del municipi. Han consistit en l’am-
pliació de la planta baixa per aug-
mentar la superfície de la sala de
musculació, així com la construcció
d’una nova altura per tal de dotar
d’un nou espai diàfan que permeta
la realització de diferents modali-
tats esportives, com ara les classes
de les escoles esportives de ball i
de karate o la futura oferta de ses-
sions dirigides d’spinning.

A causa de les obres, la major
part de les activitats conduïdes per
monitors i monitores especialitza-
des s’han desenvolupat fins ara en
altres emplaçaments municipals,

com el Teatret o la sala polivalent
dels Jardins de l’Ajuntament, sent
gratuïtes per a totes les persones
usuàries fins el trasllat a la nova
infraestructura. Des de principis de
març les classes ja es realitzen a les
sales del Gimnàs Municipal i s’ha

produït un increment de les perso-
nes matriculades en este servei es-
portiu. Així, més de 200 veïns i ve-
ïnes de la localitat ja utilitzen les
noves infraestructures per a tonifi-
car el seu cos a través d’una ampla
oferta d’activitats. 

Persones usuàries a la sala de musculació del Gimnàs Municipal. 

Alfara comptarà amb 10 punts gra-
tuïts de connexió a Internet sense fils
en diferents espais públics, com ara
el poliesportiu, els Jardins, el parc de
Don Emilio o la plaça de la Creu, en-
tre altres. La prestació serà possible
gràcies a la iniciativa europea
WiFi4EU, a través de la qual el nostre
poble ha estat beneficiari d’una sub-
venció de 15.000 euros que es com-
pleten amb una aportació municipal
d’altres 15.000 euros. Actualment el
projecte es troba en fase d’adjudica-
ció entre les diferents empreses que
s’han presentat com a candidates per
a subministrar el servei.

La iniciativa serveix per a esten-
dre i facilitar l’accés a Internet al ve-
ïnat i suposa una important eina con-
tra la bretxa digital. S’emmarca dins
del projecte global de les Smart Ci-
ties del qual Alfara forma part i que
encapçala la Diputació de València
amb l’objecte de promoure plans d’in-
novació i sostenibilitat cap al con-
cepte anomenat ‘ciutat intel·ligent’. 

En este sentit, a finals del passat
mes de desembre, la regidora de
Desenvolupament Local, Sònia Ro-
dado Mora, va recollir la guia Smart
City que ha elaborat l’Associació Va-
lenciana d’Empreses del Sector de

l’Energia (Avaesen) per encàrrec de
l’administració provincial, on es re-
cull l’anàlisi de la localitat respecte a
àmbits relacionats amb la innovació
social, l’energia, el medi ambient, les
infraestructures i la mobilitat urbana.

Sònia Rodado en l’acte de recollida de la guia Smart City.



Per al present exercici l’Ajuntament
d’Alfara promourà la millora i ade-
quació d’alguns emplaçaments de
la localitat. D’una banda, es realit-
zaran reformes a l’Espai Jove per a
modificar la distribució de la planta
i disposar d’una sala diàfana amb
més amplitud on es puguen realit-
zar tallers i dinàmiques de grup
amb joves.

Per un altre costat, s’escometran
obres per a eixamplar la vorera si-

tuada a la CV-304 d’enfront de la
plaça 9 d’Octubre, des de l’encre-
uament amb el carrer Sant Berto-
meu i fins a l’inici de la zona urba-
nitzada del Puntarró. Una vegada
es duga a terme la intervenció, la
Diputació s’ha compromés a modi-
ficar lleugerament l’eix de la carre-
tera cap a Vinalesa, així com a ins-
tal·lar un semàfor al pas de
vianants ubicat a l’altura de l’edifici
d’habitatges ‘Jardines de Alfara’.
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INVERSIONS

El Poliesportiu Municipal ‘El Paretó’
és un dels indrets de la població més
utilitzat per la ciutadania. Les in-
fraestructures esportives, la proximi-
tat dels centres educatius i la reober-
tura del bar fan d’aquest espai públic
un dels més concorreguts per part de
tots els sectors poblacionals, motiu
pel qual l’Ajuntament invertix una im-
portant part dels recursos humans i
econòmics a mantindre’l i millorar-lo. 

Recentment s’han executat tre-
balls a la piscina xicoteta, amb la re-
forma de la corona que envolta la in-
fraestructura i la substitució de
l’enrajolat per nous taulells de gre-
site, que presentava rugositats en al-
guns punts amb el consegüent perill
de raspar els peus i els genolls dels
xiquets i xiquetes usuàries. 

D’altra banda, fa poques setma-
nes s’ha instal·lat un canviador de
bolquers per a bebés en un dels ba-
nys del recinte per a satisfer les de-
mandes que exigeix la criança, amb
indicacions a la porta per tal que tant
les mares com els pares hi puguen
accedir. Al respecte, al Centre Auxi-
liar de Salut del parc de Don Emilio
també s’ha instal·lat un.

Hi ha previstes altres millores al
recinte esportiu. D’una banda, s’ha
projectat l’asfaltat de l’accés al Trin-
quet Municipal amb una capa de
morter per a evitar la formació de
tolls d’aigua en temporades de pluja.
D’altra part, s’invertiran 10.000 euros
procedents de fons propis per a sub-
stituir la porta principal d’entrada al
Poliesportiu Municipal.  

Canviador de bolquers per a bebés a un dels banys del recinte esportiu.

Noves inversions en edificis i espais públics 

S’executen millores a 
les infraestructures del
Poliesportiu ‘El Paretó’

Accés al Trinquet Municipal, que serà pavimentat.

Vorera a la CV-304 que serà eixamplada.
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IGUALTAT

Un any més la regidoria de Benes-
tar ha organitzat diferents activitats
al voltant del Dia de la Dona amb
l’objectiu de visibilitzar i erradicar
les desigualtats de gènere que en-
cara hui en dia arrosseguem en els
diferents àmbits de la societat.

La programació va començar el
passat 2 de març amb la presenta-
ció dels actes, l’estrena d’un docu-
mental que rescata els records de
dones que van treballar en les dife-
rents fàbriques del nostre poble i
un berenar per a totes les persones
assistents. 

L’endemà tingué lloc un cinefò-
rum al voltant de la pel·lícula Su-
fraguistas i el dimecres 4 de març
es va realitzar una classe de zumba
oberta a la ciutadania.

El dijous es van realitzar tallers
infantils al parc del Poliesportiu
amb l’elaboració de xapes i jocs in-
clusius i divendres es va celebrar
un berenar a càrrec de l’Associació
d’Ames de Casa que va culminar
amb l’espectacle del monologuista
Pablo de los Reyes.

Trobada d’Igualtat
La Setmana de la Dona va con-
cloure el 8 de març amb la IV Tro-
bada d’Igualtat de la Mancomunitat
del Carraixet. Hi tingué lloc un pas-
seig per l’horta entre Alfara i Vina-
lesa, on totes les persones partici-
pants gaudiren d’un esmorzar i
visitaren una exposició de fotogra-
fies de les dones treballadores en la
Fàbrica de la Seda del municipi veí.  

Repartiment de bosses i melmelada davant l’antiga Conservera d’Alfara.

Alfara celebra la Setmana de la Dona

Passeig per l’horta des d’Alfara fins a Vinalesa a la Trobada d’Igualtat de la Mancomunitat. Exposició sobre les fones treballadores a la Fàbrica de la Seda de Vinalesa.

La regidora de Benestar, Marisa Almodóvar, llig el manifest pel Dia de la Dona.

Tallers infantils al parc del Poliesportiu.

Estrena del documental al Centre Cívic.
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PARTICIPACIÓ

El pròxim 25 d’abril tindrà lloc la
Trobada d’Associacions als Jardins
de l’Ajuntament. La trobada, que
arriba a la 17a edició, servix per a
donar a conéixer a la ciutadania
l’activitat que realitzen els diferents
col·lectius del poble, així com fo-
mentar l’associacionisme i l’inter-
canvi d’experiències entre les per-
sones membre dels clubs i entitats
culturals i esportives. 

Tot i que el caràcter de la tro-
bada ha anat evolucionant al llarg
dels anys, l’Ajuntament sempre ha
tractat de fer partícips als integrants
del teixit associatiu per a organitzar
les activitats. En este sentit, el pas-
sat dimarts 3 de març va tindre lloc

una primera pressa de contacte per
a perfilar com serà l’encontre d’en-
guany, amb una reunió encapça-
lada per la regidora de Participació,
Marisa Almodóvar, qui va exposar
algunes propostes d’actuació i va
prendre nota dels suggeriments de
les associacions assistents.

Tanmateix, en la mateixa reunió
es va proposar als col·lectius d’Al-
fara la creació d’un Consell de Par-
ticipació Veïnal com a ferramenta
de dinamització del municipi. Es
tracta de la constitució d’un òrgan
conformat per representants de la
ciudadania i del teixit associatiu
perquè puguen debatre amb els
responsables polítics i els tècnics

municipals els assumptes públics
del municipi. Així, el Consell de Par-
ticipació es configuraria com una
eina consultiva i de treball per a re-
collir les inquietuds de la ciutada-
nia i fer possible l’evolució del poble
amb les aportacions del veïnat.

Durant els pròxims dies les as-
sociacions designaran els membres
que hi formaran part del futur Con-
sell de Participació, però a l’entitat
també s’hi poden sumar veïns i ve-
ïnes sense lligams amb el teixit as-
sociatiu. Totes aquelles persones
que tinguen interés a formar part
poden traslladar la seua predispo-
sició a la regidoria de Participació
Ciutadana.

Es prepara la
17a edició de
la Trobada
d’Associacions

La ciutadania d'Alfara de Patriarca
porta la igualtat als seus carrers amb
el nomenament per votació popular
del carrer 8 de març: Dia Internacio-
nal de la Dona, a l'antiga Prolonga-
ció Doctor Navarro. La Corporació
Municipal va ratificar per unanimi-
tat, en la sessió plenària del passat
29 de gener, l'elecció dels alfarers i
alfareres, després del procés de par-
ticipació encetat a tal efecte. 

Hi va haver un període de reco-
llida de propostes i, posteriorment, la
possibilitat d’emetre un vot a través
de l'aplicació mòbil Alfara Connecta
i pel registre a les oficines munici-
pals. Amb 24 vots, el nom del carrer 8
de Març va guanyar a les propostes
de Margarita Salas, bioquímica va-
lenciana (10 vots) i Marie Curie,
premi Nobel i primera dona a ocupar
un treball com a professora (8 vots).

El canvi al nom del vial és una de
les accions reflectides al Pla d'Igual-
tat que s'està desenvolupant al mu-
nicipi, que recull el compromís de
compensar el desequilibri de la guia
de carrers, que fins fa pocs anys no
estava representada per cap nom de
dona. Miracles Granell Lluesma, "la
tia Cabella", és un dels primers car-
rers que reconeixen la tasca d'a-
questa matrona que va portar tants
alfarers i alfareres al món en els pri-
mers 60 anys de segle XX. L’elecció
d’este nom també tingué lloc a través
d’un procés de participació semblant
obert a la ciutadania.

L’Ajuntament d’Alfara continuarà
involucrant al veïnat amb accions
que entrellacen la participació i l’as-
soliment de la Igualtat mitjançant ini-
ciatives que posen en valor la figura
de les dones de la localitat.

Es canvia el nom del carrer Prolongació
Doctor Navarro per 8 de Març S’adjudica

l’adequació d’un
pàrquing darrere
del Poliesportiu
La població va decidir que els
pressupostos participatius del
2019 es destinaren a l’adequa-
ció del pàrquing ubicat a la par-
cel·la municipal de darrere del
Poliesportiu, al costat del parc
de gossos i dels paellers. 

L’aportació inicial de 15.000
euros s’ha incrementat a 20.000
per tal d’executar el projecte
amb la major qualitat possible.
En estos moments s’està duent
a terme l’adjudicació de les ob-
res, que suposaran l’asfaltat de
l’esplanada i la distribució or-
denada dels aparcaments.
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DESENVOLUPAMENT

Actualment, els problemes amb el joc
online a través de les màquines d'a-
postes o dels propis dispositius (mò-
bil, tauleta, ordinador) ocorre a edats
cada vegada més primerenques. En
la majoria de les ocasions, el/la
jove/menor no és totalment conscient
del risc que suposa aquesta pràctica,
i molt menys si ja estan en les prime-
res fases de l'addicció. La nostra
tasca inicial serà ajudar-los a desco-
brir-ho. Per a això, podem proposar-
los que es facen les següents pre-
guntes:
aDediques més temps al joc que a
altres passatemps o interessos?
aJugues fins a tard, encara que l'en-
demà tingues classe o feina?
aGastes fins a l'últim euro que tens?
aPenses en el joc tots els dies?
aTractes de recuperar els diners que
has perdut tornant a jugar?
aQuan estàs jugant, tens dificultats
per a parar?

aParles amb els familiars o amistats
sobre els teus hàbits de joc?
aGastes més diners més del que re-
alment pots permetre't perdre?
aNecessites jugar més quantitat de
diners per a tindre la mateixa emoció
que quan vas començar a fer-ho?
aUses o vens coses per a aconse-
guir diners per a jugar?
aDeixes de comprar-te coses  o anar
a llocs per gastar eixos diners en el
joc?
aSents que tens un problema amb el
joc?
aEls teus familiars o amistats et di-
uen que jugues massa i t'animen a
deixar-ho?
aEt sents culpable per jugar?
aEls teus hàbits de joc et causen es-
trés, ansietat o algun tipus de males-
tar?
aHas agafat alguna vegada diners
de casa o del treball per a jugar o
pagar deutes de joc?

aHas utilitzat una targeta bancària
que no era teua per a jugar?

Si han respost “SI” a qualsevol
d'estes preguntes, és molt possible
que tinguen algun problema amb el
joc. En este cas, l'Ajuntament ofereix
ajuda i assessorament a través d'un
servei especialitzat en aquesta matè-
ria, la Unitat de Prevenció Comunità-
ria de Conductes Addictives. La forma
de contacte és a través de l'e-mail
upcca@ahnar.org o telefonant al
961493342 / 673126381.

El joc en línia 
en la joventut

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

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca
posa en marxa un projecte socioe-
ducatiu i laboral per a persones jo-
ves d’entre 16 i 30 anys amb la pro-
gramació de cursos de formació de
jardineria, d’educador de menjador
escolar amb el carnet de manipu-
lador d’aliments i d’educació en sa-
lut i primers auxilis. 

El curs de jardineria tindrà una
durada de 50 hores i s’iniciarà pre-
visiblement el pròxim 23 de març.
Es desenvoluparà a l’Espai Jove de
dilluns a divendres de matins. Les
inscripcions ja estan tancades.

A partir del 21 d’abril tindrà lloc
el curs d’educador de menjador es-
colar, al qual les persones interes-
sades es poden matricular de l’1 al
8 d’abril a l’Espai Jove. Tindrà una
durada de 34 hores i es desenvolu-
parà també de dilluns a divendres
al centre juvenil. 

Finalment, el curs d’educació en
salut i primers auxilis, de 20 hores
de durada, començarà el 6 de maig
i les inscripcions es podran forma-
litzar del 24 al 30 d’abril.

Els tres cursos oferits tenen un
preu de 20 euros.

Formació per a joves
d’entre 16 i 30 anys
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MANCOMUNITAT

El projecte turístic de la Mancomu-
nitat del Carraixet, integrat pels mu-
nicipis d'Alfara del Patriarca, Bon-
repòs i Mirambell, Foios, Vinalesa,
Albalat dels Sorells, Almàssera i
Meliana, va presentar la marca ‘Tu-
risme Carraixet’ a finals de fener
en Fitur, la Fira Internacional del
Turisme de Madrid, amb la qual els
set pobles de l'Horta Nord es pre-
sentaren per primera vegada com a
destinació turística complementà-
ria a València per la seua proximi-
tat amb la capital del Túria.

Segons va explicat el president
de la Mancomunitat del Carraixet i
alcalde d’Alfara, Llorenç Rodado,
«oferim una destinació natural, en-
voltat d'horta, que és un atractiu

perquè el turista allargue la seua
estada a València».

L'objectiu, que és posicionar
l'horta com a destinació turística
com a paisatge i escenari de les di-
ferents activitats que es poden fer
en els nostres municipis, passa pre-
cisament l'estratègia de producte
de Turisme Carraixet, que se sus-
tenta en tres pilars fonamentals:
Tastem l'Horta, Miradors de l'Horta
i ‘Slow bike’ amb senderisme.

Abans de la presentació oficial
de la destinació ‘Turisme Carraixet’,
el club de producte Tastem l'Horta

va organitzar un showcooking amb
la intenció de realçar la qualitat de
la cuina de l'Horta. Així, els encar-
regats d'exhibir les seues bondats
culinàries en Fitur van ser Ana Fer-
rer, del restaurant Ca Pepico; i Paco
Gimeno, del Racó. Ho van fer amb
una recepta d'arròs amb polp, faves
i carxofes. Dos dels ambaixadors
d'un club que, al costat dels restau-
rants Jadelu, Lluna de València i La
Barraca de Montoliu, componen la
primera oferta gastronòmica con-
junta inclosa en el Club de Producte
Tastem l'Horta.

La marca
‘Turisme
Carraixet’
es presenta
a Fitur

L'innegable valor paisatgístic i patri-
monial de l'Horta, unit al turisme i
l'esport sostenible, fan de la iniciativa
'Caminem amb la Manco' una opció
de luxe per conéixer el nostre territori
i, alhora, crear identitat de comarca.
El nostre entorn té una enorme po-
tencialitat per a fomentar l'esport, la
sostenibilitat i la participació ciuta-
dana, tres eixos que són la base d'a-
quest projecte que enguany ja va per
la segona de les passejades progra-
mades en l'àmbit supramunicipal. 

Per a començar la temporada, la
Mancomunitat del Carraixet va orga-
nitzar una completa excursió: la bai-
xada pel Barranc del Carraixet des
de Bétera fins a Alfara del Patriarca,
gràcies a la qual la ciutadania as-
sistent va descobrir un poc més el

nostre entorn i la nostra naturalesa.
L'eixida va tindre lloc el passat 2 de
febrer, amb un recorregut d’uns 10
km i una duració aproximada de 4
hores. La segona parada de ‘Cami-
nem amb la Manco’ va ser el di-

umenge, 1 de març, amb la visita al
Parc Natural de l'Albufera per pas-
sar un matí actiu en aquest paradís
de biodiversitat. Els participants van
gaudir d'un entorn natural privilegiat,
van conéixer de a prop una flora en
la qual destaca el cultiu de l'arròs i la
pròpia llacuna litoral; i una fauna
molt diversa en la que les aus aquà-
tiques brillem amb llum pròpia.

Caminem amb la Manco

Excursió al Parc Natural de l’Albufera el passat 1 de març.
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BENESTAR

Igualtat desenvolupa el projecte de coeducació 

‘El passeig morat de Mussi’

L’Ajuntament posa en marxa Tallers
de Pasqua entre els dies 14 i 17 d’a-
bril amb l’objecte d’afavorir la con-
ciliació familiar i laboral durant les
vacances escolars. Els xiquets i xi-
quetes nascuts entre els anys 2008
i 2016 podran gaudir d’una progra-
mació d’activitats pensada, no no-
més per a emplenar el seu temps
d’oci, sinó per a fomentar valors al
voltant de respecte per l’entorn.

Amb el nom de ‘Recicla amb els
5 sentits’, durant els tallers es re-
alitzaran treballs manuals amb la
reutilització de materials, dinàmi-
ques de grup al volant del medi am-
bient i accions encaminades a fo-
mentar el reciclatge entre els joves
participants. La iniciativa conclourà
amb una jornada d’inflables i jocs
adreçats a la població infantil.

Les inscripcions, per valor de 25
euros, es poden efectuar entre el 30
de març i el 7 d’abril a les instal·la-
cions de l’Espai Jove.

La regidoria d’Igualtat desenvolupa
“El passeig morat de Mussi’, un pro-
jecte de coeducació amb l’objectiu
que les xiquetes i xiquets prenguen
consciència de les desigualtats per
raó de gènere per afavorir una acti-
tud crítica davant d’aquestes així com
l’afectivitat i les relacions personals
positives. La iniciativa, que es durà a
terme en diversos cursos escolars,
enguany se centra en la població in-
fantil de 0 a 6 anys. És per això que
des del departament d’Igualtat s’ha
repartit als centres escolars un pack
de llibres coeducatius i a l’alumnat
un saquet amb un dibuix per pintar,
una cera de color morat i un imant.

Dins dels saquets s’inclou una
guia didàctica per a les famílies que
pretén ser un instrument de suport
útil i senzill on s’integren els diferents
models familiars que conviuen en la
nostra societat.

La regidoria de Cultura també
col·labora amb la iniciativa. A més de
cedir la imatge de Mussi, la mascota
de la biblioteca, s’han adquirit els
mateixos contes que s’han lliurat als
col·legis i s’han col·locat en una pres-
tatgeria especial adaptada per a la
infància a la qual s’arriba a través
d’un passeig morat que recorre la
sala de la biblioteca.

“El passeig morat de Mussi” es
completa amb contacontes i tallers.
El primer va ser el 27 de febrer a la Bi-
blioteca i el pròxim es realitzarà en
“L‘escoleta”. El 28 de maig hi haurà
un altre espectacle educatiu al Poli-
esportiu Municipal.

Tallers de
Pasqua per a
afavorir 
la conciliació

Alumnat d’Infantil amb el saquet de la campanya.

Escola de Pasqua 14, 15, 16, i 17 d’abril del 2020
Horari de 9.00 a 13.00 h

Taller de reciclatge
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LA BIBLIOTECA ET RECOMANA...
Florència, 1564. A les
portes de l’església de la
Santa Croce, mentre
Piero s’espera per visitar
la tomba de Michelan-
gelo Buonarroti, recorda
la seua infància a Car-
rara, la fugida a Roma
desafiant el seu destí de
picapedrer i els mesos
d’aprenentatge al peu
de la bastida, mentre el
gran mestre del Renai-
xement pinta la Capella
Sixtina. Temps de si-
lenci, de solitud i de tre-
ball mentre naix una bella història d’amor entre el
mestre i el deixeble. Una tendra novel·la d’iniciació
i d’emocions a flor de pell, ambientada en el ponti-
ficat convuls de Juli II.

Valeria, una joven maestra
de escuela que tiene una
relación secreta con Tom,
que le lleva treinta años, se
enfrenta al dilema de los
sentimientos y quiere en-
tender el significado del
amor. En el pueblo donde
enseña, Lilian desaparece
mientras su marido está en
la otra punta del mundo.
Greg, un hombre a quien le
pierden las mujeres, fre-
cuenta un club de alterne
hasta que se ve descu-
bierto.

El mapa de los afectos persigue el rastro de las
personas que construyen las historias escondidas
de los lugares; sitios donde solo la pulsión del bien
sedimenta el poso necesario para seguir viviendo.

La regidoria de Cultura llança per a
enguany la nova programació tea-
tral amb l’objectiu d’apropar el gè-
nere a la població, amb propostes
fresques i d’actualitat de les quals
podrem gaudir gratuïtament en dife-
rents emplaçaments de la localitat.

En esta edició hi haurà un acte
oficial d’obertura, el pròxim 26 d’abril
a les 18.30 hores en el Teatret, amb
l’actuació musical del guitarrista Mi-
quel Pérez Perelló i la cantant alfa-
rera Maria Moreno que ens oferiran
l’espectacle ‘Sense meta ni rumb’.
Durant l’esdeveniment el departa-
ment de Cultura presentarà la pro-
gramació específica per a tota la
temporada, que començarà l’en-
demà, el 27 d’abril, amb un conta-
contes per a xiquets i xiquetes a càr-
rec de la narradora Ana Canet.
L’Agenda Teatral compta amb altres

actuacions adreçades a la infantesa,
com l’obra Horta de la companyia
Horta Teatre (29 de desembre) o l’es-
pectacle ‘Contes sense por de mons-
tres valencians’ per a la celebració
de Tots Sants (22 d’octubre).

El públic adult també té interes-
sants propostes teatrals al seu abast.
El reconegut humorista Xavi Castillo
oferirà l’actuació ‘Xavi Castillo News’,
(29 de  maig) i el mag Rubén Aparisi,
veí de Vinalesa, portarà a l’escenari
del Teatret l’obra ‘L’Espill’ (27 de no-
vembre).  També tindrà lloc la repre-
sentació teatral de ‘L'arròs del dijous’
de Carme Juan i Estela Martínez (30
d’octubre), una obra poètica i costu-
mista que homenatja les filles de la
guerra i la postguerra espanyola i
que posa en contacte el drama i la
quotidianitat enmig d’un ambient
d’allò més còmic.

Torna l’Agenda Teatral
amb espectacles per
a tots els públics

Arriba una nova
edició dels
Concerts de
Primavera Jove
La regidoria de Joventut reedi-
tarà enguany els Concerts de
Primavera Jove, una iniciativa
encetada l’any passat per a ofe-
rir activitats dirigides especial-
ment a les persones joves de la
localitat. Estava prevista la
seua celebració el pròxim 28 de
març als Jardins de l’Ajunta-
ment, però l’esdeveniment ha
sigut ajornat per l’emergència
sanitària del coronavirus.
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L’escola municipal d’Escacs
d’Alfara del Patriarca va partici-
par el passat 1 de febrer en el
Campionat Municipal d’Escacs
per equips Ciutat de València
2020. Els alumnes Mario Giner,
David Villarroya i Aaron Camps
van representar la nostra escola
amb molt bons resultats.

Campionat
d’Escacs de
València

Davant la situació d’emergència
sanitària per l’epidèmia del coro-
navirus s’ha ajornat la carrera
Runcàncer prevista per al 22 de
març. Es tracta d’una marxa a peu
organitzada per l’Associació Es-
panyola Contra el Càncer (AECC)
amb un recorregut de 4 kilòmetres
amb la qual es pretén visibilitzar
la tasca que realitza l’entitat i re-
collir fons econòmics per a la lluita
contra el càncer.

S’han venut dorsals per valor
de tres euros i samarretes esporti-
ves pel preu de sis euros per a re-
captar fons per a la causa. Pròxi-
mament s’anunciara la nova data
de celebració de l’esdeveniment.

Ajornada la carrera contra el Càncer

Els alumnes de l’escola d’Escacs al Campionat.

El nostre veí Carles Català Muri-
llo ha rebut el reconeixement de
la Federació Valenciana d’Es-
ports Bodybuilding i de Força
pels seus resultats esportius i la
seua destacada labor en la pro-
moció de l’esport. Català és un
dels monitors de les classes de
Crossfit a l’oferta d’activitats del
Gimnàs Municipal. 

Carles Català,
premi a la
promoció de
l’esport

Reconeixement a Carles Català Murillo.

Jugadors del FBA als
entrenaments de la
Selecció Valenciana

Juan Alexander Márquez i José Andrés Orts. Hugo Gaspar Martín i Darío Balaguer Chacón.

La Selecció Valenciana de Futbol va
celebrar el passat 18 de febrer un en-
trenament per a avaluar l’avanç dels
jugadors de les escoles de la Comu-
nitat. Va tindre lloc a les instal·la-
cions de La Pedrera del Puig i en la

sessió participaren Hugo Gaspar
Martín, Darío Balaguer Chacón, Juan
Alexander Márquez i José Andrés
Orts, membres de les categories in-
fantil i cadet del Club Futbol Base
d’Alfara del Patriarca.
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Exhibicions esportives de les escoles
de Ball, Taekwondo, Preesport i Fid-Kid 

Escola esportiva de Preesport.

Nou equip femení
al Club de Pilota
El Club de Pilota d’Alfara compta
des de gener amb un equip femení,
format a partir de la inquietud d’al-
gunes veïnes del poble interessa-
des a practicar l’esport. Entrenen
dues vegades per setmana a les
instal·lacions del Trinquet Munici-
pal en les modalitats de raspall i
frontó valencià. El debut oficial de
la formació tindrà lloc en festes i
l’any vinent disputaran les compe-
ticions oficials promogudes per la
Federació Valenciana de Pilota. 

L’alumnat de les Escoles Esportives
Municipals de Preesport, Ball Mo-
dern, Taekwondo i Fid-Kid es dona-
ren cita el passat 21 de febrer al
Teatret per a oferir a les seues fa-

mílies una exhibició de les activi-
tats que desenvolupen.

En poc més de quatre anys de
funcionament, les Escoles compten
amb prop de 200 alumnes que re-

alitzen un itinerari esportiu variat
des de les edats més primerenques
per a anar especialitzant-se en els
esports que els agraden a mesura
que van creixent.

Escola de Ball Modern.

Escola esportiva de Fid-Kid.

Escola de Karate.



Ajuntament 96 139 19 46
Policia Local 607903901

Centre Auxiliar de Salut d’Alfara 96 120 58 95
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Escola de Persones Adultes 600 467 784
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Al tancament d’esta edició de
La Finestra, divendres 13 de
març, el president del govern
anunciava la declaració de
l’Estat d’Alarma en tot el país,
sense especificar encara les
mesures que això comportarà
durant els pròxims quinze
dies, per a fer front a l’expan-
sió del Coronavirus.

Això no obstant, l’Ajunta-
ment d’Alfara emetia al matí
una resolució d’alcaldia amb
l’adopció de mesures preven-
tives fins al 29 de març, que
inclouen el tancament de les
instal·lacions municipals, la
suspensió de les activitats
programades, de les classes
de l’EPA, de l’Escoleta Munici-
pal i del mercat dels diven-
dres. Tanmateix, els serveis
de registre a les oficines mu-
nicipals, i tots aquells que re-
querisquen atenció persona-
litzada, s’han de realitzar
preferentment per via telemà-
tica o telefònica amb el de-
partament corresponent.

Així mateix, a la resolució
es demana col·laboració,
comprensió i serenitat de la
ciutadania davant les mesu-
res adoptades.
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TELÈFONS D’INTERÉS

Lluita contra 
el Coronavirus


