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FESTES D’AGOST

La seguretat ciutadana,
una prioritat en les

TAMBÉ EN PORTADA S’instal·len papereres de recollida selectiva en parcs i jardins /P.3

S’obri el termini de presentació de propostes per als Pressupostos Participatius /P.6
L’Ajuntament realitza millores als centres escolars públics per a l’inici de curs/P.8

INVERSIONS

Avancen les obres d’ampliació

en el Gimnàs Municipal

Els treballs de millora del Gimnàs
Municipal, iniciats a principis d’estiu, han prosseguit durant tota l’estació encara que, per causes alienes a
l’Ajuntament, l’apertura de la infraestructura s’haurà d’endarrerir.
Les obres contemplen l’ampliació
de la planta baixa així com la construcció d’una nova altura. Per tal d’adaptar la intervenció a la legislació
vigent, ha sigut necessari realitzar un
reforçament dels fonaments de l’edifici per tal de garantir que suportaran
el pes addicional que suposarà la
construcció d’un nou pis. Este requeriment ha obligat a l’empresa adjudicatària de les obres a contractar
personal i maquinària especialitzada
per a completar esta part específica
de la reforma.
A causa de les obres, les activitats
dirigides no s’han pogut iniciar al començament del curs present, però es
reprendran tan prompte com s’haja finalitzat l’actuació en la planta baixa.
Pel que fa a la sala de musculació,
els treballs no han forçat el tancament d’esta àrea, que està operativa
durant este temps.

El Gimnàs Municipal en obres.

Com a novetat, una subvenció de
24.000 euros procedent del Pla d’Equipament Esportius promogut per la
Diputació de València permetrà climatitzar l’edifici. Les obres també
contemplen l’automatització de portes amb la instal·lació d’un torn giratori a través del qual controlar l’accés
mitjançant l’ús de carnets. Així mateix, es construirà una porta accessible per tal de facilitar l’entrada a per-

sones amb diversitat funcional. La
materialització del projecte s’ha finançat a través d’una inversió de
136.000 euros del pla SOM de la Diputació i de l’aportació de 30.000 euros de fons propis. L’actualització del
gimnàs és una iniciativa sorgida de
la gran demanda de l’espai, que obligava a actualitzar la infraestructura
per tal d’oferir un servei de qualitat a
les persones usuàries.

Continua la construcció del
nou espai públic de paellers

Paellers, construïts al costat del parc de gossos.
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La nova zona de paellers, ubicada
al costat del parc caní, estarà finalitzada pròximament. De moment
ja s’han construït les 10 places on
es cuinarà paella i els 4 llocs per a
preparar calderes, els quartos de
bany i s’ha creat un espai on netejar els utensilis de cuina.
La inversió inicial es complementarà amb 30.000 euros procedents del romanent de tresoreria
que s’empraran per a urbanitzar
l’espai, instal·lar taules de fusta,
una pèrgola i una zona de jocs per
a infants. També quedarà pendent
la instal·lació d’una tanca perime-

tral i la plantació de vegetació al
voltant de tota la infraestructura per
a atorgar-li privacitat i separar-la
del parc d’esplai per a cans.
La creació d’una zona de paellers públics ha estat possible gràcies a una subvenció de 40.000 euros aconseguits del programa SOM
de la Diputació de València, quantia a la qual se li va sumar l’aportada pel consistori procedent de
fons propis. El nou espai estarà
obert a tots els veïns i veïnes, encara que el seu ús estarà regulat a
través d’una ordenança municipal,
encara no aprovada.

SOSTENIBILITAT

Arriben als carrers les
papereres de reciclatge

Reciclar és responsabilitats de totes i tots. En els últims anys, la ciutadania, cada vegada més conscienciada, ha fet un gran esforç
per tal de donar als residus una segona vida; les institucions, per la
seua part, centren part de la feina
en facilitar la recollida selectiva de
fem, un treball que s’exemplaritza
en decisions recents com la implantació del contenidor marró en
els carrers d’Alfara i als quals únicament cal introduir residus de tipus orgànic produïts a les llars.
El poble ha fet un pas més enllà
amb la instal·lació de papereres
en diferents punts del municipi
amb compartiments separats per a
l’abocament de deixalles de forma
selectiva. Estos recipients s’ubicaran en els parcs de Don Emilio,
Llanera, carrer Cavallers i el situat
al poliesportiu, la zona de les grades de El Paretó, el parquet i la
plaça de l’Ajuntament.
La inversió, de 3.334’28 euros,
procedix d’una subvenció destinada als municipis i entitats locals
menors de la província de València
per al foment, promoció i divulga-

ció de la responsabilitat social,
programa promogut per Diputació.
La iniciativa va sorgir com a
proposta del Consell d’Infància i
Adolescència, un òrgan amb la influència dels més joves en la configuració de polítiques municipals.
Es tracta d’un gest que deixa ben
clar que el jovent està cada dia
més conscienciat en la protecció
del medi ambient.

Papereres de reciclatge al parc de Don Emilio.

Embornals a
punt per a les
pluges intenses

Aigües de l’Horta, seguint els
encàrrecs de l’Ajuntament, ha
realitzat durant l’estiu tasques
de neteja addicionals dels embornals del municipi per tal de
garantir que realitzen un drenatge correcte durant períodes
de pluges torrencials. Així, a
més dels controls periòdics, es
varen efectuar repassos a finals
d’agost i a principis de setembre, operacions que es repetiran sempre que s’anuncien precipitacions molt intenses.

Es repartixen bosses de tela reutilitzables
Sabíeu que cada valencià gasta 238
bosses de plàstic a l’any? Havíeu
sentit que el 90 per cent són d’un sol
ús? I que cadascuna tarda 500 anys
en desaparéixer?
Les regidories de Medi Ambient i
Serveis Socials, amb la col·laboració de l’àrea de Comerç i de Normalització Lingüística, amb l’objectiu
d’afavorir la reutilització i la reducció
en l’ús de plàstics, han iniciat una
campanya a través de la qual s’estan
repartint bosses de tela entre els veïns i veïnes del municipi.
En total s’entregaran 1.000 sacs
d’este tipus i es poden aconseguir en
algunes de les botigues del poble.

Un primer repartiment va tindre lloc
durant el sopar dels majors emmarcat en les Festes Patronals, al qual es
va fer entrega de les bosses a totes
les persones assistents.
Hi ha disponibles tres dissenys diferents, que compten amb il·lustracions de fruites i hortalisses i contenen expressions típiques valencianes: “Roig com una magrana”, “Si
vols collir pèsols, sembra tots els mesos” i “qui no té un all, té una ceba”.
La idea és que la ciutadania abandone el costum d’utilitzar bosses de
plàstic en fer la compra, les quals no
només contaminen sinó que a més
cal abonar als establiments.
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DESENVOLUPAMENT

Contractació de
joves aturats
L’Ajuntament comptarà amb els
serveis prestats per quatre noves
persones contractades a través
d’EMCUJU i EMPUJU, programes
emmarcats en Avalem Joves, un
pla integral de formació i ocupació desenvolupat per la Generalitat Valenciana.
La primera de les modalitats
s’adreça a joves qualificats menors de 30 anys i a través d’ella
es contractarà un responsable
d’arxiu i un encarregat d’informàtica. La segona tipologia s’adreça a persones de fins a la
mateixa edat, independentment
de la seua formació acadèmica.
En este cas, s’incorporaran a la
plantilla municipal un tècnic o
tècnica d’animació sociocultural
així com un peó d’obra.
En tots els casos, les persones
seleccionades començaran a treballar en octubre i els contractes
oferits tenen una durada d’un
any a jornada completa. La dotació econòmica per a EMCUJU
és de 28.960’33 euros i la d’EMPUJU ascendix als 28.372’88 euros. Els joves triats havien d’estar
prèviament inscrits al Programa
de Garantia Juvenil.

Lluminàries LED

arribaran a alguns carrers

L’Ajuntament instal·larà pròximament 174 lluminàries de tipus LED
en la zona del polígon industrial i el
CEU. Esta primera implantació servirà per a provar esta nova tecnologia en una regió menuda del poble, per a posteriorment estendre-la
a tots els carrers del municipi.
Els nous elements d’il·luminació
se sufragaran amb 97.000 euros
procedents dels fons d’ajuda a Inversions Financerament Sostenibles (IFS) atorgats per la Diputació
de València.

Les lluminàries LED aporten diferents beneficis. En primer lloc,
consumixen menys electricitat, la
qual cosa es traduirà en un estalvi
econòmic per a l’Ajuntament. En segon lloc, s’ha demostrat que este tipus de tecnologia resulta més respectuosa per al medi ambient. Així,
esta iniciativa constituïx un altre exemple de les mesures que el consistori està prenent per tal de complir el seu ferm compromís
d’avançar cap a un municipi cada
dia més sostenible.

Zona en la qual s’instal·laran les perilles led a les faroles com a prova pilot de la iniciativa.

El Consell d'Infància i Adolescència treballa la
coresponsabilitat en la primera reunió del curs

El Consell d'Infància i Adolescència
arranca el curs 2019-2020 amb la
seua primera reunió on s'han centrat
en el tema de la igualtat entre homes i dones. En aquesta trobada han
treballat el concepte de la coresponsabilitat, que defensaran el proper
febrer de 2020 en una assemblea que
unirà a tots els consells d'infància i
adolescència de la província de València.El regidor de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Jaume Martínez Romero, ha explicat als membres
del Consell les propostes del curs anterior que s'han pogut dur a terme.

4 LA FINESTRA

DESENVOLUPAMENT

L’inici del curs escolar propicia les
contractacions a les borses municipals

La nova conserge amb el regidor d’Educació i la regidora de Desenvolupament Local.

Una nova conserge ha començat a
prestar els seus serveis al CEIP San
Juan de Ribera, una contractació
que s’ha efectuat a través d’una
borsa d’ocupació municipal a la
qual es recorre anualment. Com a
novetat, s’ha ampliat l’horari, de
manera que la seleccionada treballarà a les vesprades entre octubre
i maig. Es cobrirà, d’esta manera,
tot l’horari d’apertura del centre.

Responsables de neteja del CEIP San Juan de Ribera, seleccionades a través de la bolsa.

Pel que fa a la borsa de neteja
del col·legi, s’ha contractat a una
operària addicional, de manera
que ara són tres les treballadores
dedicades a esta tasca. La persona
que ocupa la nova posició combinarà el treball a l’escola amb la neteja del gimnàs municipal.
Així mateix s’ha seleccionat una
nova educadora de la borsa de l’Escoleta Municipal, qui estarà en ho-

rari matiner, un servei que permet
deixar els infants al centre a partir
de les 7.30 hores, abans del començament de les classes.
Per últim, es convocarà una nova
borsa de jardineria en haver-se exhaurit la vigent fins al moment i
també s’està treballant actualment
en la redacció de les bases d’una
borsa d’auxiliars administratius
adreçada a cobrir baixes i vacants.

ELS NOSTRES JOVES I
LES DROGUES II

Un dia, el teu fill/filla arriba ebri a
casa o sota els efectes d’una altra
droga. La primera cosa i la més important és no suposar, sinó confirmar
que ha existit un consum. En cas de
l’alcohol és senzill perquè l’olor delata, però no passa tan clarament
amb la resta de drogues. Ací t’oferim
algunes pautes d’actuació.
aAbans de parlar, espera que els
efectes desapareguen. Així tindràs
temps perquè l’enuig es reduïsca.
aConversa, seriosament però tranquil·lament: Quins beneficis obté del
consum? Quina quantitat? En quines
circumstàncies? Tenia pensat consumir o ha sorgit després que l’oferiren
les seues amistats? Després de consumir s’ha trobat malament en algun
moment? Què pensa sobre tornar a

fer-ho? La informació que et done et
permetrà valorar millor la situació i
prestar-li l’ajuda adequada.
aExpressa la teua desaprovació, no
normalitzes el consum, però mostra
comprensió procurant no jutjar-li ni
consideres les seues raons i explicacions carents de valor. Tingues clar
que els consums esporàdics no pressuposen que el teu fill/filla tinga o tindrà una addicció.
aProposa-li conversar d’allò que coneix sobre la droga consumida. Si li
veus disposat a escoltar, dona-li informació veraç sobre els falsos mites,
però sense dramatitzar ni demonitzar
a les persones que consumixen.
aNo adoptes actituds policials ni persecutòries, no li prohibixes eixir amb
les seues amistats de manera dràs-

tica. Revisa els horaris de tornada a
casa i ocupa’t perquè els complisca.
Pel que fa als diners, no li dones més
de la quantitat que necessite ni el premies amb diners.
aSi la situació et sobrepassa, demana ajuda professional. L’ajuntament disposa de la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes
Addictives (UPCCA), amb atenció al
públic prèvia petició de cita els dimarts de 12 a 15 hores en l’Espai Jove
(primera planta de l’edifici del Centre
de Salut), telèfon 673126381 /
961493342, email upcca@ahnar.org.
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PARTICIPACIÓ

S’obri el termini de presentació de propostes

per als Pressupostos Participatius

Veïnes i veïnes ja poden enviar les
seues propostes d’inversions per a la
segona edició dels Pressupostos Participatius, una iniciativa a través de
la qual l’Ajuntament oferix a la ciutadania la possibilitat de decidir com
gastar una partida de 15.000 euros.
Fins al dia 27 de setembre, totes
les persones empadronades en el
municipi a partir dels 16 anys poden
presentar les seues idees enviant un
correu electrònic a participacio@alfaradelpatriarca.es, a través de la
secció de suggeriments disponible a
l’APP Alfaraconecta o presencialment
en l’Ajuntament en horari d’oficina.
La selecció de les propostes que
passen a la fase de votació es realitzarà considerant diferents criteris.
Així, hauran de tractar-se efectivament d’inversions, que siguen competència de l’Ajuntament, que no estiguen executades, en procés
d’execució ni aprovades, que siguen
viables tècnicament i jurídicament,
que el cost no supere el límit establert i que es puguen desenvolupar
durant este mateix exercici pressu-

postari. L’anàlisi es realitzarà entre
el 30 de setembre i l’11 d’octubre.
Les iniciatives que complisquen
els requisits passaran a la fase de votació, oberta entre el 14 i el 25 d’octubre. El 28 d’octubre la proposta més
votada serà publicada.
En l’edició anterior de pressupostos participatius, la primera al municipi, d’entre les 9 propostes candidates la ciutadania va seleccionar la
de millorar l’accessibilitat a l’edifici
de l’ajuntament amb la instal·lació
de portes automàtiques, intervenció
que ja ha estat completada.

Amb veu de dona
Les regidories d’Igualtat i de Participació Ciutadana han encetat un altre
projecte participatiu anomenat “Amb
veu de dona”, amb l’objectiu de millorar la vida de les dones tenint en
compte les seues necessitats i preferències. Fins al 13 d’octubre, qualsevol dona empadronada en Alfara pot
fer arribar les pròpies visions i necessitats a través de l’APP municipal,
enviant un correu electrònic a parti-

cipacio@alfaradelpatriarca.es o presencialment en l’Ajuntament.
Entre el 14 i el 25 d’octubre s’efectuarà l’anàlisi de les dades. L’última
fase consistirà en la celebració d’un
debat al qual estarà present una persona representant de la regidoria de
Participació.

Magnífic ambient en la celebració de les Festes

Alfara va viure uns dies intensos
durant la segona quinzena d’agost
amb la celebració de les festes, resultat del treball de coordinació durant tot l'any entre les comissions
festeres, associacions i l’Ajuntament, conjunció fonamental per al
seu bon resultat.
Enguany s’ha parat especial
atenció per tal de garantir la seguretat a tot el veïnat del poble amb
la creació d’un recinte firal tancat i
la contractació d’una empresa de
seguretat. Llevat d’algun incident
esporàdic ocorregut fora de la
zona on es desenvolupaven les activitats, no s’ha enregistrat cap situació significativament perillosa
durant la celebració de les Festes.
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SERVEIS SOCIALS

Activitats
de la
Setmana de
les persones
majors

L’àrea de Serveis Socials d’Alfara
convida un any més als veïns i veïnes d’edat avançada a participar
en les activitats programades amb
motiu de la Setmana de les Persones Majors, que tindrà lloc entre
els dies 1 i 3 d’octubre.
La tercera serà la jornada més
destacada de totes, durant la qual
l’Ajuntament presenta quatre propostes als Jardins Municipals. A
les 17 hores s’obrirà un estand informatiu sobre salut en la tercera
edat. Posteriorment, a les 18 hores, se celebrarà un taller de risoteràpia, activitat gratuïta però per
a la qual cal inscriure’s prèviament
en Serveis Socials. A les 19 hores
serà el torn de l’actuació de la co-

Arriba el Dia
Mundial de la
Salut Mental

El 3 d’octubre se celebrarà un berenar per als majors.

ral, just abans de tancar la vesprada amb un berenar al qual estaran convidades totes les persones assistents.
L’1 d’octubre es realitzarà una
visita guiada per alguns punts
d’interés artístic i històric de la Ciutat de València: Real Col·legi de
les Escoles Pies, l’església Sant
Joaquim i la Llotja de la Seda. L’endemà es desenvoluparà un taller
de percussió a càrrec de Casa
Àfrica al Centre Cívic. Ambdues
activitats requerixen inscripció prèvia a Serveis Socials.

Es presenta el programa de
formació de persones cuidadores

La regidoria de Benestar Social i Igualtat d’Alfara, a través del departament de Serveis Socials de la Mancomunitat del Carraixet, presenta el
programa de formació de cuidadors
i cuidadores no professionals de persones en situació de dependència.
Encara que el curs està principalment adreçat a veïns i veïnes que siguen reconegudes com a cuidadors i
cuidadores no professionals a través
de la Resolució d’Aprovació del Programa Individual d’Atenció a Persones amb Dependència, per primera
vegada la participació s’obri a la població en general que estiga interessada en la matèria.
Les sessions tindran lloc els dies
11, 14, 18, 21 i 25 de novembre de

15.30 a 20.30 hores i cal confirmar
l’assistència abans del dia 4 del mateix mes al Departament de Serveis
Socials, o presencialment o per telèfon (96 139 19 46).
Entre els objectius de la formació
es troben facilitar coneixements bàsics a les persones cuidadores per a
millorar la cura sociosanitària de les
persones en situació de dependència i promoure que cuidadors i cuidadores apliquen els procediments i
estratègies més adequades. També
es busca oferir informació sobre productes de recolzament, facilitar el suport emocional a les persones cuidadores
a
través
d’actuacions
d’autocura i informar sobre els recursos sociosanitaris més adequats.

El Teatret acollirà el 10 d’octubre
una xarrada amb motiu del Dia
Mundial de la Salut Mental,
promogut per l’Organització
Mundial de la Salut.
Des de Salut Mental Espanya, la temàtica triada enguany
se centra en la prevenció del suïcidi, campanya que porta com a
lema “Connecta amb la vida”.
La jornada organitzada a Alfara
s’iniciarà a les 17.30 hores amb
una xarrada. A les 18 hores començarà un passe de curtmetratges seguit d’un videofòrum
al qual espectadors i espectadores podran donar la seua visió
sobre els continguts tractats a
les obres audiovisuals.

Bonometro per
a jubilats i
pensionistes
Les persones jubilades i pensionistes d’Alfara podran sol·licitar
el Bonometro a un preu reduït a
la primera planta de l’ajuntament durant el mes d’octubre entre les 9 i les 10.30 hores.
El preu és de 62 euros per a
noves inscripcions i de 60 euros
per a les renovacions, tarifes que
s’oferixen gràcies a un conveni
signat entre l’Ajuntament i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. La targeta es pot utilitzar en totes les zones de la
xarxa de Metrovalencia i té una
validesa d’un any.
L’horari de sol·licitud del títol
de transport és entre les 9 i les
10.30 hores i cal presentar una
fotocòpia del DNI, una prova
d’empadronament en el municipi, el certificat de la pensió i
una foto de carnet.
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EDUCACIÓ

S’inicia el nou curs escolar

amb millores als centres públics

L’alumnat del CEIP San Juan de Ribera ha iniciat el curs acadèmic
després d’haver-se realitzat algunes millores en el centre.
En primer lloc, el consistori ha
asfaltat una solera sobre la qual
s’instal·larà un nou joc infantil. L’espai es troba al costat de l’aula prefabricada proporcionada la Conselleria d’Educació i la seua creació
és una exigència de la institució autonòmica. Esta classe, que acull
provisionalment al grup de quatre
anys, s’utilitzarà fins que s’execute
la construcció d’un nou aulari per
als cursos d’Infantil, unes obres que
es realitzaran a través del Pla Edificant de la Conselleria d’Educació
i que permetrà una millor distribució de l’alumnat. A més de la solera, el consistori es va encarregar
de la preparació dels fonaments
així com de la instal·lació de les escomeses d’aigua i llum necessàries.
Una altra de les intervencions ha
consistit en la millora d’un bany de
l’escoleta i la realització de treballs
de serralleria. Al pati d’esta part del
col·legi s’ha col·locat una cerca de
seguretat, s’ha actualitzat la porta
d’accés exterior i s’ha reemplaçat
el paviment de goma.

Solera de formigó al pati del col·legi públic i aula prefabricada que ocupa l’alumnat de 4 anys.

Així mateix, s’ha asfaltat una
zona del pati que s’entollava amb
facilitat quan plovia i s’ha construït
una rampa entre l’escola i l’escoleta. Per últim, s’ha col·locat una
porta per a accedir al corredor exterior situat entre l’edifici d’Infantil i
la tanca perimetral. La seua instal·lació resultava necessària, ja
que anteriorment no disposava de
cap accés, la qual cosa dificultava
molt les tasques de neteja.

Reparació del cautxú a l’Escoleta d’Alfara.

Taller per l’equitat als col·legis del municipi

Els cursos de cinqué i sisé de Primària dels dos centres educatius d’Alfara rebran un taller per a l’equitat de
gènere coordinat per la Mancomunitat de Carraixet, entitat supramunicipal de la qual formen part Vinalesa,
Foios i Bonrepòs i Mirambell a més
del nostre municipi.
La iniciativa té tres objectius principals: fomentar la convivència saludable entre xiquets i xiquetes des de
l’equitat, promoure les relacions igualitàries i defensar l’harmonia de gènere i el respecte a les diferències.
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El taller es distribuïx en quatre
sessions. En la primera, que es desenvoluparà el 21 d’octubre, es parlarà de diversitat sota premisses com
“diferent no és desigual”. Durant la
segona, que tindrà lloc el 28 d’octubre, es tractaran els drets humans en
relació a la diversitat sexual de gènere i es realitzarà una dinàmica en
grups. La tercera, que arribarà el 4
de novembre, platejarà aspectes com
les conseqüències de la desigualtat,
el concepte de violència de gènere i
els micromasclismes i es proporcio-

naran algunes habilitats per a afrontar les situacions de desigualtat. L’11
de novembre serà l’última sessió, que
porta com a títol “Plat de l’equitat: ingredients per a la igualtat basada
en valors”.
“A poc a poc anem avançant va la
igualtat de gènere, encara que el
camí encara és llarg”, explica Llorenç Rodado, alcalde d’Alfara i president de la Mancomunitat. “És per
això que intervindre en edats primerenques és fonamental per a continuar millorant”, afegix.

CULTURA

Pròximes
propostes amb
l’agenda teatral

Arriba a Alfara
una exposició
sobre pilota

Cultura i
família: nova
proposta d’oci

Després de l’aturada estival, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament
reprén l’agenda teatral amb variades propostes per a la ciutadania. El dia 24 d’octubre tindrà lloc el contacontes “El refugi
dels monstres oblidats”, a les 18
hores en la biblioteca.
El 26 d’octubre l’espectacle
s’adreçarà al públic adult, amb
la representació de l’obra “Historia de una maestra”. És una
adaptació teatral de la novel·la
de Josefina Aldecoa que narra
la vida d’una mestra d’escola
entre els anys vint i l’inici de la
Guerra Civil. Serà a les 22.30
hores en el Teatret.
Finalment, el 22 de novembre es representarà “La dona
sola”, tres monòlegs amb textos
d’autors tan coneguts com Dario
Fo, Franca Rame, Isabel Allende
i Félix Sabroso.

El
Castell
acollirà entre
el 5 d’octubre i el 5 de
novembre
“Faixa roja,
faixa blava”, una mostra itinerant impulsada pel Museu Valencià d’Etnologia. L’exposició,
centrada en la pilota valenciana, mostra com es fabriquen
els elements bàsics de jocs (pilotes de vaqueta, didals, guants...), entrades de partides
històriques, tallers, panells, diorames de carrers o jocs infogràfics amb l’explicació del joc.
L’acte d’inauguració, que
serà el dia 5 d’octubre de vesprada, s’aprofitarà per a presentar la partida de la final de
la Lliga Promeses d’Escala i
Corda, que tindrà lloc el 6 d’octubre al Trinquet Municipal.

L’Ajuntament d’Alfara proposa
durant el mes de setembre diferents activitats adreçades a persones de totes les edats emmarcades en la nova iniciativa
“Cultura i família”.
La programació s’obrirà
amb “Sensacional”, un espectacle per infants d’entre 18 mesos a 3 anys que tindrà lloc a
l’Espai Jove. L’endemà a les 18
hores serà el torn del show de
teatre infantil de carrer “Fent
l’indi”, de Frescultura, que començarà a la plaça de l’Ajuntament. Este esdeveniment s’emmarca en el cicle de teatre
gratuït que cada any presenta
el consistori. El dia 28 es desenvoluparà un taller de ceràmica
en família en l’Espai Jove. L’agenda d’activitats es tancarà el
dia 29 amb un viatge al parc temàtic Port Aventura.

LA BIBLIOTECA ET RECOMANA...
A "La Teranyina", Jaume
Cabré teixix un relat de
les intrigues dels Rigau
per aconseguir el control
de la fàbrica i de la família. En el context de
les lluites socials de la
Setmana Tràgica i la guerra de Marroc, l’encàrrec de fer roba de soldat
al Vapor Rigau fa esclatar la violència entre obrers i fabricants, en una
ciutat de dimensions
mitjanes, amb una poderosa indústria tèxtil,
anomenada Feixes. La passió pel poder i la força
cega de les ambicions personals són els eixos d'
aquesta novel·la de Cabré.

La obra comienza,
como todas las tragicomedias de altura,
con un desamor fulminante que hará que su
protagonista caiga en
cada uno de los vicios
de este siglo. Con la
coartada de la soledad, la triste enfermedad de los domingos,
emprende un descenso a las cloacas de
las redes sociales, al
tórrido maná del culto
al cuerpo, al azote del
psicoanálisis. Con el tictac de los cuarenta años, a
punto de estallarle como una bomba de relojería,
caminará sin paraguas bajo la tormenta.
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MANCOMUNITAT

Es contracta a
una tècnica
de joventut

La Mancomunitat del Carraixet
disposa d’una nova tècnica de
joventut que s’encarregarà d’elaborar un pla de joventut d’aplicació tant en l’àmbit local com
de la Mancomunitat.
Entre les seues funcions
també es troben el foment de
programes de voluntariat, la posada en marxa d’una associació
juvenil a la Mancomunitat i l’oferiment de suport als tècnics de
l’àrea de cadascun dels pobles.
La contractació s’ha produït
gràcies a l’entrada en vigor de la
Llei de Polítiques Integrals de Joventut impulsada per la Generalitat Valenciana, gràcies a la
qual es dota als municipis de
més recursos econòmics per a fomentar l’aplicació de polítiques i
accions encaminades a millorar
la vida dels joves.

Nova tècnica de joventut de la Mancomunitat.

Miradors de l’horta:
disseny i gastronomia
La Mancomunitat del Carraixet va
voler formar part de l’última edició
del festival Valencia Disseny Week
amb l’organització de Miradors
del Carraixet.
La iniciativa es va desenvolupar entre el 17 i el 22 de setembre,
jornades en què es varen programar diferents propostes artístiques, lúdiques i gastronòmiques
als pobles que signaren el Pla
Tude Governança turística (els
quatre municipis de la Mancomunitat juntament Meliana, Almàssera i Albalat dels Sorells).
El centre del programa va ser
la instal·lació de tres escultures
efímeres en diferents punts de
l’horta. Les obres sorgiren d’una
reunió en què diferents persones
vinculades al treball de la terra
exposaren als tres estudis de disseny encarregats quins eres els
valors que havien de transmetre.
Durant els dies en què les peces
estigueren alçades, es realitzaren
excursions en bicicleta per a donar
a conèixer-les.
Esta acció es va complementar
amb els diferents tallers vinculats
al disseny i a l’horta que es varen
desenvolupar en Alfara. També es
va comptar amb l’actuació dels

Una de les escultures instal·lades a l’horta.

Presentació del projecte a la Nau de València.

grups musicals El Faldelli i Blue
Caravan i cinc dels restaurants
més destacats de les localitats
participants varen incorporar al
seu menú un plat inspirat en les
escultures efímeres i basats en ingredients de proximitat.

Llorenç Rodado és reelegit president de la Mancomunitat

Llorenç Rodado, alcalde d’Alfara, ha
sigut nomenat president de la Mancomunitat del Carraixet durant quatre anys més. Alcaldes i vocals dels
quatre municipis que constituïxen
l’entitat (Alfara, Vinalesa, Bonrepòs i
Mirambell i Foios) varen decidir així
que el primer edil del poble mantinguera la seua posició en una segona
legislatura. La tria va tindre lloc el 4
de setembre, dia en què es va constituir la Mancomunitat, i la selecció
de Rodado amb unanimitat de tots
els integrants de l’òrgan.
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ESPORTS

Comencen els entrenaments

a les Escoles Esportives

Alumnat de pre-esport realitza una exhibició a la festa de fi de curs de les Escoles Esportives.

El nou curs de les Escoles Esportives
Municipals es va encetar el passat
16 de setembre en les modalitats de
psicomotricitat relacional, ball modern, escacs, patinatge, taekwondo ,
bàsquet i pilota valenciana.
Pel que fa al pre-esport i a l’educació física de base, l’inici no serà
fins després del pont d’octubre. La
primera d’estes modalitats està adreçada a xiquets i xiquetes de 3 anys i
la segona es dirigix a infants de 4 i 5.

Estes activitats resulten molt beneficioses, ja que permeten als joves descobrir diferents esports i no els obliga
a especialitzar-se en un específic fins
que no tenen 6 anys.
Com a novetat d’enguany, l’Ajuntament ha dotat d’equipament a tot
l’alumnat. Encara hi ha places disponibles en les diferents escoles. Les
persones interessades poden acudir
a l’ajuntament per a obtindre més informació i formalitzar la matrícula.

Nova edició de la Volta a Peu Solidària

El Club d’Atletisme d’Alfara i l’Ajuntament organitzen un any més
la volta a peu solidària, que tindrà
lloc el pròxim dissabte 28 de setembre. Les inscripcions estan
obertes fins al dia 25, tenen un
preu d’un euro i tots els beneficis
van destinats a Càritas. Les persones que desitgen col·laborar econòmicament però no volen participar en la carrera poden adquirir
un “dorsal zero”. A les 17.30 hores
començaran les carreres infantils i
a les 18.30 hores tindrà lloc la
prova principal. L’any passat es recaptaren més de 400 euros, que es
distribuïren entre les persones més
necessitades del poble.

Foment de
l’esport amb
Alfara Cuida’t

L’Ajuntament presentarà el 26
d’octubre el projecte Alfara Cuida’t, una iniciativa enfocada a
fomentar hàbits de vida saludables entre la població.
El programa es desenvoluparà amb el treball conjunt de
professionals de la salut i dels
esports. Així, representants del
centre de salut, la universitat
Cardenal Herrera-CEU, la Unitat de Prevenció de Conductes
Addictives, el Servei Municipal
d’Esports i els dos centres escolars es reuniran per a proposar
accions encaminades a millorar la salut de veïns i veïnes,
que seran transmeses a l’Ajuntament perquè les desenvolupe.
De moment ja s’han organitzat algunes activitats emmarcades en el programa. El 26 d’octubre tindrà lloc una party race
kids, el dia 27 es realitzarà la
ruta “Camins de l’Aigua” presentada per la Mancomunitat
del Carraixet i el 30 s’inaugurarà la ruta saludable d’Alfara.
Entre els objectius d’Alfara
Cuida’t es troba la integració en
la Planificació Estratègica Esportiva Municipal d’una major
orientació a la salut i una ampliació dels mitjans proporcionats. També es planteja facilitar
als professionals sanitaris recursos tècnics i humans perquè
puguen recomanar o prescriure
exercici. Es pretén, així mateix,
millorar la difusió d’informació
sobre els recursos municipals
per a la salut dels quals disposa
el poble i promocionar la pràctica esportiva entre persones de
totes les edats. Per últim, es pretén exercir una col·laboració en
la formació contínua de professionals de l’activitat física i promoure el treball multidisciplinari
i coordinat entre professionals
de diferents àmbits.
LA FINESTRA 11

