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ÀREA D´ESPORTS D´ ALFARA DEL PATRIARCA
Regidor: Jaume Martínez Romero
Responsable: Toni AlmelaZamorano
Direcció: C/ Doctor Navarro, 32 (Espai Jove)
Contacte: 647 76 31 07
Horari d´atenció: De dilluns a divendres de 09.00h. a 14.00h.

Jaume Martínez Romero
Regidor d’Esports de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca

És per a mi un plaer adreçar-vos unes paraules com a regidor 
d’esports de l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca. El creixement de 
l’activitat esportiva en el municipi, ha fet que el diagnòstic esportiu 
que es realitza des del Servei d’Esports de l’Ajuntament tinga una 
rellevància i impacte molt important, en tant en quant és la 
ferramenta per tal d’establir els objectius i prioritats i marca les 
línies de treball per a aconseguir els dos objectius principals que 
té establida la regidoria: la vida activa i saludable i l’educació en 
l’esport. 
   Des de la Regidoria d’Esports, estem treballant per a poder fer 
complir aquests objectius en un moment en el que la pràctica 
esportiva a nivell municipal va augmentant poc a poc (com així ho 
corroboren les dades d’inscripció de xiquetes i xiquets en les 
escoles esportives i de les activitats del gimnàs municipal amb 
una mitja mensual de 230 persones inscrites) en cada temporada 
i on els reptes de la gestió s’estan encaminant a oferir 
programes de qualitat basats en l’esport per a totes les persones 
i en la promoció de l’esport escolar. Es fa imprescindible la 
participació dels diferents clubs i associacions per tal 
d’aconseguir-los.
   La nostra proposta es complementa amb el Programa 
d’Esports de la Mancomunitat del Carraixet des d’on es 
desenvolupen importants accions, reconegudes per institucions i 
organismes,  com el “Juga Net al Carraixet” i que posa de 
manifest la importància de la Mancomunitat com a estructura de 
col·laboració dels pobles que la conformem amb un treball de 
cooperació molt important. 
   Desitge que aquesta guia servisca per a apropar-vos més al(s) 
nostre(s) poble(s), i al treball que es fa en aquesta part de la 
comarca.
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Les activitats esportives que s’ofereixen 
durant el curs escolar als xiquets i xiquetes 
de 3 a 18 anys de la localitat, son diferents 
modalitats esportives amb una finalitat 
educativa, d’oci, social i d’adquisició 
d’hàbits saludables. 
Els esports organitzats actualment en l’àmbit
local són: escacs, bàsquet, taekwondo, 
patinatge, ball, futbol, pilota valenciana, 
preesport, i educació física de base.

ACTIVITATS PER A XIQUETS, XIQUETES I JOVES

DECÀLEG ESPORT ESCOLAR

-Respectar i valorar les normes bàsiques
i l’esperit del Joc Net.

-Gaudir de la pràctica esportiva, divertir-se
és el més important

-Un esport amb un clar sentit educatiu i
formatiu, estant orientat a la millora de
les persones i de la societat.

-Respecta els companys, contraris,
entrenadors, àrbitres i públic.

-Respecta el material i les instal·lacions.
-Compleix les regles
-No deixes sols els teus companys i

companyes, participa i ajuda’ls en tot.
-Aprén a guanyar i a perdre.
-L’esport és salut.

A més de les jornades esportives, 
durant l’any se celebren nombrosos 
esdeveniments esportius, entre els 
quals destaquem per a xiquets i xiquetes 
la Partyracekids (Primera setmana 
d’Abril) i la Setmana esportiva infantil 
(Primera setmana de Juliol) ambdues 
al Poliesportiu Municipal. Al final de la 
temporada té lloc la Festa de l’Esport
(Segona setmana de setembre), on es 
premia als/les tres primers classificats/
des en les diferents categories i 
modalitats esportives.
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ACTIVITAT ORGANITZADOR EDAT DIES ENTRENAMENTS INSTAL·LACIÓ PERIODICITAT CONTACTE
Educació Física de Base Ajuntament D´alfara del Patriarca 3 a 4 anys dimarts i dijous Gimnàs municipal Setembre-Juny 647 76 31 07
Preesport Ajuntament D´alfara del Patriarca 4 a 5 anys Dilluns i dimecres Trinquet Setembre-Juny 647 76 31 07
Futbol Futbol Base Alfara del Patriarca 4 a 18 anys (horaris segons grup) Camp de futbol Setembre-Juny 610 99 10 69
Pilota Valenciana Ajuntament D´alfara del Patriarca 6 a 18 anys (horaris segons grup) Frontons i trinquet Setembre-Juny 647 76 31 07
Ball Ajuntament D´alfara del Patriarca 5 a 18 anys Dilluns i dimecres Gimnàs municipal Setembre-Juny 647 76 31 07
Patinatge Ajuntament D´alfara del Patriarca 5 a 18 anys Dimarts i dijous Pista poliesportiva Setembre-Juny 647 76 31 07
Taekwondo Ajuntament D´alfara del Patriarca 5 a 18 anys dimarts i dijous Gimnàs municipal Setembre-Juny 647 76 31 07
Bàsquet Ajuntament D´alfara del Patriarca 5 a 18 anys dilluns i dimecres Pista poliesportiva Setembre-Juny 647 76 31 07
Escacs Ajuntament D´alfara del Patriarca 5 a 18 anys divendres Centre cívic Setembre-Juny 647 76 31 07

PER A MÉS INFORMACIÓ D´HORARIS, PREUS O ALTRA, CONSULTAR 
EN ELS MITJANS DE CONTACTE:
Ajuntament d’Alfara del Patriarca - esports@alfaradelpatriarca.es
Futbol Base Alfara del Patriarca - f.b.alfaradelpatriarca@gmail.com 
Club Pilota Valenciana Alfara - clubpilotaalfara@gmail.com / 675 44 96 14

ACTIVITATS PER A XIQUETS, XIQUETES i JOVES



ACTIVITATS PER A PERSONES ADULTES

Els beneficis de la pràctica esportiva són 
moltíssims a nivell físic, com a prevenció 
de malalties en l’àmbit mental i emocional, 
i a nivell social per a la persona que ho 
realitza. 

Els esports organitzats actualment en 
l’àmbit local són: pilates, ioga, GAP, 
bodypower,  cross training, entrenament 
personalitzat, pilota valenciana, atletisme, 
i gimnàstica de manteniment.

Dins del programa esportiu també hi 
han activitats populars i esdeveniments 
esportius dirigits a tota la població.



ACTIVITATS PER A PERSONES ADULTES

PER A MÉS INFORMACIÓ D´HORARIS, PREUS O ALTRA, CONSULTAR EN ELS MITJANS 
DE CONTACTE:
Ajuntament d’Alfara del Patriarca - esports@alfaradelpatriarca.es
Club Pilota Valenciana - milietalfara@hotmail.com / 675 44 96 14
Club Atletisme Alfara - clubatletismealfara@gmail.com / 616 19 46 25

ACTIVITAT ORGANITZADOR EDAT DIES ENTRENAMENTS INSTAL·LACIÓ PERIODICITAT CONTACTE
Pilates Ajuntament D’Alfara del Patriarca +16 anys 2 dies/setmana matins Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07
Pilates Ajuntament D’Alfara del Patriarca +16 anys 4 dies/setmana vesprades Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07
Ioga Ajuntament D’Alfara del Patriarca +16 anys 2 dies/setmana al migdia Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07
Ioga 2 dies/setmana vesprades Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07
BodyPower Ajuntament D’Alfara del Patriarca +16 anys 2 dies/setmana matins Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07
BodyPower 4 dies/setmana vesprades Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07
GAP Ajuntament D’Alfara del Patriarca +16 anys 2 dies/setmana vesprades Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07
Cubbà Ajuntament D’Alfara del Patriarca +16 anys 4 dies/setmana vesprades Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07
Cross Training Ajuntament D’Alfara del Patriarca +16 anys 2 dies/setmana matins Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07
Cross Training 4 dies/setmana vesprades Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07
Entrenament persona-
litzat

Ajuntament D’Alfara del Patriarca +16 anys 5 dies/setmana matins i vesprades Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07

Atletisme Club Atletisme Alfara +18 anys Segons programació del club - Setembre-Juliol 616 19 46 25
Pilota Valenciana Club de Pilota Valenciana Alfara +18 anys Segons programació del club Trinquet i frontons poliesportiu Setembre-Juliol 655 39 37 85

Gimnàstica de Manteniment Ajuntament D’Alfara del Patriarca juvilats/des Dimarts i dijous Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07
Gimnàstica de Manteniment Ajuntament D’Alfara del Patriarca juvilats/des Dilluns i dimecres Gimnàs municipal Setembre-Juliol 647 76 31 07



ACTIVITATS D´ESTIU

ESCOLA D´ESTIU
ACTIVITAT ORGANITZADOR EDAT DIES ENTRENAMENTS INSTAL·LACIÓ PERIODICITAT CONTACTE
Activitats d´educació 
física Ajuntament d’Alfara del Patriarca 3 a 14 anys De dilluns a divendres matins C.P. San Juan de Ribera Juliol 647 76 31 07

Natació Ajuntament d’Alfara del Patriarca 3 a 14 anys De dilluns a divendres matins poliesportiu municipal Juliol 647 76 31 07
Campus multiesportiu Ajuntament d’Alfara del Patriarca 3 a 14 anys - poliesportiu municipal Última setmana de juny 647 76 31 07

ACTIVITATS AQUÀTIQUES I CURSOS DE NATACIÓ
ACTIVITAT ORGANITZADOR EDAT DIES ENTRENAMENTS INSTAL·LACIÓ PERIODICITAT CONTACTE
Natació Aprenentatge GODAIGUA Infantil i escolar, i adults Matins i vesprades Piscina poliesportiu municipal Juliol-Setembre 647 76 31 07
Natació Perfeccionament GODAIGUA Infantil i escolar, i adults Matins i vesprades Piscina poliesportiu municipal Juliol-Setembre 647 76 31 07
Natació Adults GODAIGUA Adults Vesprades Piscina poliesportiu municipal Juliol-Setembre 647 76 31 07

CAMPUS
ACTIVITAT ORGANITZADOR EDAT DIES ENTRENAMENTS INSTAL·LACIÓ PERIODICITAT CONTACTE
Campus de tecnificació futbol Club de Futbol Base Alfara Infantil, escolar De dilluns a divendres matins Camp de futbol municipal Desembre 610991069
Campus de tecnificació futbol Club de Futbol Base Alfara Infantil, escolar De dilluns a divendres matins Camp de futbol municipal Juliol 610991069

ESCOLA D’ESTIU

Activitats esportives realitzades 
de Juliol a Setembre, dirigides a 
distints segments de la població 
(infantil, adults i majors), i amb 
una finalitat d’adquisició d’hàbits
saludables, d’oci, social i utilitari.



ACTIVITATS POPULARS

TROBADES ESCOLES ESPORTIVES 
DE PILOTA VALENCIANA

Les trobades es realitzen a desembre 
amb l’objectiu de promocionar la pilota 
valenciana com a esport autòcton 
valencià, al mateix temps que s’incentiva 
la pràctica d’un esport basat en la 
coordinació física, el treball en equip i 
l’atenció mental.

TROFEU DE FESTES DE LLARGUÉS 
I RATLLES

El Club de Pilota Valenciana d’Alfara del 
Patriarca, aposta cada any per aquesta 
modalitat centenària, oferint joc de carrer 
en estat pur. 
Les partides se celebren al carrer major 
del poble durant les festes de la localitat.
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ACTIVITATS POPULARS

SAN SILVESTRE 
CARRERA SOLIDÀRIA

L’últim cap de setmana de Desembre 
l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca 
celebra la carrera popular sobre un 
recorregut de X metros que compta 
amb la participació de x persones. La 
inscripció és gratuïta a través de la web 
de l’Ajuntament.

VOLTA A PEU 5K

Carrera popular que sol tenir lloc al 
mes d’octubre de cada any amb la 
col·laboració de l’Associació cultural 
d’atletes d’Alfara del Patriarca. Sobre un 
recorregut de 5 km, tots els anys compta 
amb més de 200 participants. 
La inscripció es realitza de manera 
gratuïta a través de la web de 
l’Ajuntament.

MARXA PER LA NO-VIOLÈNCIA

En col·laboració amb el Servei d’igualtat 
entre dones i homes. L’Ajuntament 
d’Alfara del Patriarca, celebra anualment 
l’última setmana de novembre aquest 
esdeveniment esportiu amb caràcter 
reivindicatiu que compta amb una 
important afluència de públic.
 La inscripció és gratuïta i es realitza a 
l’ajuntament. Amb la inscripció es regala 
a totes i tots els participants un detall 
commemoratiu de l’esdeveniment.

ENTRENAMENTS SETMANA DE 
LA DONA

Portes obertes per a la realització 
d’activitats dirigides.

TORNEIG DE FUTBOL 
“VICENTE IBORRA”

En les vacances d’Estiu organitzem 
el Campus per a nens i nenes de 5 a 
15 anys amb l’objectiu de millorar els 
aspectes tècnics del jugador, potenciar 
el desenvolupament integral dels nens a 
través de l’esport com a eina educativa, 
fomentar la convivència dels nens a 
través de la pràctica esportiva, promoure 
valors de companyonia, cooperació i 
amistat, i conéixer els valors humans i 
esportius d’Iborra i la seua trajectòria 
professional.



INSTAL·LACIONS

POLIESPORTIU MUNICIPAL
Carrer la Noria, SN
Dilluns a dissabte - 09.00h. – 22.00h.
Diumenge - 09.00h. – 14.00h
Tlf. 647 76 31 07

CAMP DE FUTBOL
CAMP DE FUTBOL 11
2 CAMPS DE FUTBOL 7
Tel. 647 76 31 07

PISTA POLIESPORTIVA
PISTA DE FUTBOL SALA
PISTA DE MINIBÀSQUET
Tel. 647 76 31 07

PISTES DE FRONTÓ
2 PISTES DE FRONTÓ
Tel. 647 76 31 07

GIMNÀS MUNICIPAL
Tel. 647 76 31 07

TRINQUET
Tel. 647 76 31 07

SALA POLIVALENT
C/ Sant Bertomeu, 33
Sala multiusos (jardins municipals)

PETANCA
C/ Sant Bertomeu, 33
Jardins municipals 09.00h.-20.00h.

CP SAN JUAN DE RIBERA
C/ de la Nòria, 19
Pista poliesportiva 09.00h.-20.00h.
Tel. 96 120 55 66

CENTRE CONCERTAT RAMÓN Y CAJAL
AV/ 1er de Maig
Pista poliesportiva 09.00h.-20.00h.
Tel. 96 139 09 29

CEU SPORTS AREA
2 PISTES DE PÀDEL
2 PISTES DE FUTBOL SALA
4 PISTES DE BÀSQUET
1 PISTA DE BÀSQUET 3X3
2 TAULES DE PING PONG
Carrer de Caballers, 72
dilluns a dissabte - 09.00h. – 21.00h. 
Tel. 961 36 90 00


