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L’ACTIVITAT REPRÉN LA NORMALITAT

Tornen els espectacles i l ’esport

i torna el nostre butlletí municipal
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> Apertura dels paellers el 20
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> Bonificació en l’IBI per les instal·lacions
solars. P. 5
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URBANISME

Alfara del Patriarca reasfaltarà tres carrers de la
població amb una inversió de 114.481 euros
L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha efectuat la contractació del reasfaltat del carrer Don Emilio Ramón
Llin, unes obres que començaran abans que finalitze
l’any i que formen part del pla de inversions locals.
L’empresa encarregada de dur a terme el reasfaltat
d’aquest carrer serà PAVASAL, qui ha rebut l’adjudicació de l’obra mitjançant procediment obert simplificat.
A més, també s’adequaran altres dos carrers de
la població amb l’objectiu de millorar els vials i infraestructures locals, dins del Pla d’Inversions de
la Diputació de València al nostre municipi. Les
obres s’efectuaran als carrers Santa Bàrbara i Ausiàs March. El cost total de l’actuació ascendeix a
66.035 euros.

Renovació i ampliació del nombre de vestuaris del camp de futbol
L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha iniciat la licitació per a la rehabilitació dels vestuaris del camp
de futbol del poliesportiu municipal “El Paretó”.
Amb aquestes obres es millorarà la distribució de
les instal·lacions, aconseguint al mateix espai sis
vestuaris per a compatibilitzar els diferents horaris d’entrenaments dels equips de les diverses disciplines esportives que fan activitat al poliesportiu. A més, es renovarà revestiments i equipament,
alhora que se solucionen problemes d’humitats.
Aquesta actuació, prevista en el Pla d’Inversions
de la Diputació Provincial i a les Inversions Locals
per a 2021, ascendeix a 113.457,79 € euros.

S’avança en la redacció del Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM)
L’ajuntament d’Alfara del Patriarca, d’acord amb el seu compromís
de millora contínua, està duent a
terme el seu Pla Urbà d’Actuació
Municipal (PUAM), un document
estratègic que recull les línies
d’actuació previstes per dissenyar
un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible, d’acord amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) promoguts per Nacions Unides i recollits en l’Agenda

2030. Per a aconseguir-ho ha volgut contar amb l’opinió i col·laboració de tots els habitants de la
població, per això des de l´àrea
d’Urbanisme s’han efectuat dues
enquestes, a l’última ja es validaren els resultats de l’anàlisi de les
debilitats, amenaces, fortaleses i
oportunitats del municipi (tècnica
DAFO). Ara l’equip tècnic està redactant el Pla per presentar-lo a les autoritats
als pròxims mesos.
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MOBILITAT SOSTENIBLE

Nous aparcabicis al poliesportiu “El Paretó”
Atenent la petició de diversos col·lectius de la població,
s´ha instal·lat dos nous aparcaments de bicicletes al poliesportiu municipal “El Paretó”. Aquests elements metàl·lics estan adaptats tant per deixar bicicletes com patinets, i s’han integrat dins de les instal·lacions esportives
perquè els vehicles de dues rodes queden més resguardats. Un està a la mateixa porta del poliesportiu i enfront
del gimnàs municipal, i l’altre a prop de les grades del camp
de futbol. Aquesta acció es dugué a terme dins de les actuacions de la Setmana de la Mobilitat Sostenible en setembre, però als pròxims mesos també estan previstos
nous aparcabicis en altres punts de la població.

S’unim a la Xarxa de Ciutats que Caminen

Alfara tindrà un Pla de
Mobilitat Urbana Sostenible

La Diputació de València ha concedit a Alfara del Patriarca una ajuda de 6.000 euros
per a la redacció del seu Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible (PMUS). Amb aquest
Pla s’establiran les línies generals d’actuació que permeten aconseguir un sistema de
mobilitat més sostenible a la nostra població. Es plantejaran millores en benefici de la
salut i del medi ambient, amb una reducció
d’emissions contaminants d’òxids de nitrogen, partícules i gasos d’efecte hivernacle, i
estalvi per reducció del consum de combustibles fòssils. Aquest estudi també pretén
millorar la seguretat viària, optimitzar els
sistemes de transport i en definitiva millorar la qualitat de vida del veïnat.

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca vol fomentar la
mobilitat sostenible i hàbits de vida saludable, en
línia amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. Fruit d’aquest interés s’ha adherit a la Xarxa de Ciutats que Caminen.
Una proposta que fou aprovada per unanimitat a
l’últim ple. Amb aquesta adhesió es vol fomentar
una cultura on la gent trie caminar. “Aquest és un
compromís per aconseguir una població sostenible
i saludable”; explica Marisa Almodóvar, alcaldessa
d’Alfara del Patriarca.
Una de les primeres iniciatives ha sigut ‘Metrominuto’, un mapa esquemàtic que representa les principals centralitats de la població (serveis, places,
parcs…) i la distància entre elles, expressada en metres i en minuts. La seua finalitat és desdramatitzar
la cultura de caminar, posant en evidència la proximitat entre llocs més representatius de la població.
En tractar-se de distàncies curtes i temps breus,
ens predisposem millor a caminar fins al nostre destí, triant el mitjà pedestre per als nostres
desplaçaments. Com
a exemple, a Alfara,
des de l’ajuntament al
poliesportiu tan sols
hi ha 7 minuts o 450
metres. “Tenim l’avantatge que en pocs
minuts estem a qualsevol punt del poble
caminant”, aclareix
Julio Berga, regidor
de Medi Ambient.
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DESENVOLUPAMENT

L’ ajuntament incorpora 11 nous treballadors a través
de diferents programes per a persones aturades
L’ajuntament d’Alfara del Patriarca amplia la seua
plantilla per prestar un millor servici a la ciutadania i facilitar l’ocupació de persones aturades.
En concret, ha contractat a quatre nous tècnics
a finals del mes d’octubre. I al llarg de la primera
setmana de novembre s’ha produït la incorporació d’altres cinc treballadors més gràcies a unes
ajudes econòmiques que serveixen per a crear
nous llocs de treball. Per altra banda, dos tècnics
més s’incorporaren a principis d’estiu a través del
programa EMCORP.
A través del programa ECOVID 2021 per a la contractació de persones desocupades d’almenys
trenta anys per entitats locals, en el marc del Programa Operatiu del Fons Social Europeu 20142020 de la Comunitat Valenciana (Avalem Experiència Plus), han entrat a treballar durant dotze
mesos un enginyer tècnic, una tècnica d’integració social i un jardiner, amb una subvenció global
de 58.473,35 euros de la Generalitat Valenciana.
Gràcies a EMPUJU 2021, Programa de subvencions d’ocupació per a la contractació de persones desocupades menors de trenta anys per entitats locals de la Comunitat Valenciana, en el marc
del Programa Operatiu del Fons Social Europeu

2014-2020, s’han rebut 49.669,47 euros per a la
contractació d’una tècnica en protocol, una promotora d’Igualtat i un peó viari, amb uns contractes d’un any de durada.
Per últim, amb el programa EMDONA 2021 de
subvencions d’iniciativa Social destinat a la contractació de dones desocupades, en col·laboració
amb les Corporacions Locals, s’ha concedit a Alfara una subvenció de 44.726,39 € per a contractar durant dotze mesos a una netejadora i, durant
nou mesos, una monitora esportiva i una peó de
servicis.
“És motiu d’alegria fomentar l’ocupació, i donar
una oportunitat de treball a persones aturades,
al mateix temps que millorem la prestació de diferents servicis al municipi gràcies al seu treball”,
destaca Sonia Rodado, regidora de Desenvolupament Local. La corporació agraís les ajudes de la
Generalitat Valenciana per dur a terme aquestes
contractacions.

DESCOBRIM L’ AGÈNCIA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’HORTA NORD
Pregunta: Què és l’Agència Pública d’Ocupació
de l’Horta Nord?

preses de la zona i assessorament sobre autoocupació.

Resposta: És un servei d’ocupació pública i gratuïta del qual forma part l’ajuntament d’Alfara del
Patriarca, com a membre del Consorci Pactem
Nord.

A més, en el seu web oficial es
pot accedir a contingut d’interés relacionat: https://www.
consorci.info

P: Quins serveis presta i a qui van dirigits?

P: Quan i on atenen?

R: El seu equip, compost per professionals de
l’orientació i la intermediació laboral, presta serveis tant a empreses com a persones inscrites
en el Servei Públic d’Ocupació i Formació, Labora. Entre ells, s’ofereix orientació per a la cerca
d’ocupació, gestió d’ofertes de treball amb em-

R: Cada dimarts al matí en horari de 09,00 a 14,00
hores, en l’edifici de l’Ajuntament d’Alfara.
P: On sol·licitar cita prèvia?
R: Contactant en el telèfon 607948742 o a través
de l’adreça de correu: sorta@consorci.info
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MEDI AMBIENT

Alfara posa en marxa una campanya de control de
gats urbans i voluntariat de les colònies felines
L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha posat en marxa una campanya de
control dels gats urbans i voluntariat de les colònies felines. Els voluntaris
rebran formació específica i un carnet que els acredite com a tal. A més
es demana la col·laboració del veïnat per a la donació de mantes, menjar,
joguets, i tota classe de material que puguen necessitar aquests animals.
Fins al moment el municipi disposa d’una colònia amb una trentena de felins, tots ells esterilitzats, i es crearan nous espais per a la seua protecció,
al mateix temps que s’eliminen les possibles molèsties produïdes per alguns gats de carrer. També s’està fomentant l’adopció a través de la protectora Modepran, i ja hi ha gats que han trobat una família on viure.
Sonia Rodado, regidora de Comunicació, explica que la convivència entre
persones i gats de carrer no sempre és fàcil i, a vegades, es generen conflictes, “per això és important tindre les colònies controlades, es millora la
salut dels animals, la seua qualitat de vida, i no transmeten malalties”. Cal
recordar a més que els felins mantenen baix control als rosegadors. “Des de
l’ajuntament apostem per una gestió ètica de colònies felines urbanes”, indica Rodado. Per a la creació de colònies de gats controlades, la metodologia
que s’utilitza és l’anomenada CES: captura, esterilització, i devolució dels
animals a la colònia original o la reubicació en un espai adequat. Aquesta
acció permet eliminar les molèsties produïdes pels gats de carrer no controlats. Amb aquestes colònies, es realitza un control de la natalitat amb la
seua esterilització evitant que augmente la població; també desapareixen
les olors, baralles i crits propis de les èpoques de zel. Es millora l’estat sanitari dels animals, es controla que els gats estiguen sans i no transmeten GRÀCIES PER LES APORTACIONS!
malalties. Per altra banda, l’alimentació controlada amb pinso permet mantindre la zona de menjar neta. Per a realitzar donacions i col·laborar amb aquesta campanya, a la planta baixa
del consistori hi ha una persona encarregada d’acollir d’11 a 15 hores tot el que el veïnat aporte. Les persones
interessades a ser voluntaris poden enviar un correu a desenvolupament@alfaradelpatriarca.es.

Alfara del Patriarca fomenta les energies renovables
amb una bonificació sobre l’IBI per les instal·lacions solars
L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha aprovat de forma
provisional una modificació en
l’Ordenança Fiscal reguladora
de l’Impost sobre Béns immobles per bonificar la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol. Si bé el consistori ja disposava d’una bonificació en IBI per a aquests sistemes,
aquesta era solament per a edificacions residencials
i durant tres anys. Amb la nova normativa també es
podran beneficiar les empreses i s’amplia el període
a un lustre. “Volem un teixit empresarial sostenible

i medioambientalment responsable,” explica Marisa
Almodóvar, alcaldessa de la població.
Amb la nova ordenança, s’aplicarà una bonificació del
40 per 100 de la quota íntegra de l’impost als immobles
de caràcter residencial i del 25 per cent als de caràcter no residencial, durant els cinc períodes impositius
següents al reconeixement de la bonificació, a aquells
immobles en els quals s’hi hagen instal·lat sistemes
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per a autoconsum sempre que aquests
sistemes utilitzen una potència mínima d’1,5 kw, i que
incloguen col·lectors que disposen de la corresponent
homologació per l’administració competent.
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CULTURA

ENTREVISTA AL PARE WENCESLAO (MAXIMINO LLUESMA CATALÀ), FRARE CAPUTXÍ D’ ALFARA DEL PATRIARCA
Vídeo i text complet en: https://alfarapedia.es/arxiu/pare-wenceslao/

“Don Emilio era un metge de vocació, simpàtic,
molt servicial, valent... Va fer molt per Alfara”

Extracte de l’entrevista realitzada per Alfarapèdia al Pare Wenceslao (1931), qui parla de l’Alfara
de la seua infància, en el moment més convuls del
segle XX (República, guerra i postguerra).
Pregunta: Vostés tenien un malnom en el poble?
Resposta: Sí, som família dels Xutxeros.
P: Sap d’on ve això?
R: No ho sé, perquè em portaren ací a la Magdalena
quan tenia onze anys. I a aquella edat un xiquet no
té molt d’interés per la història. Però sí que sé que
es deien els Xutxeros. Xutxero era mon oncle Francisco, germà de ma mare, que fou un alcalde després de guerra. En temps de guerra estigué tancat
en la presó de… la Modelo. I allí estigué. I un cosí
meu, fill de mon oncle. A la presó Modelo no deixaven entrar a ningú, però clar, demanaren clemència, digueren que tenia dos fills i jo passí com a fill
de mon oncle Francisco i Amparito. I entràrem en
la presó i encara me’n recorde jo. Estaven tots tancats dins d’una cel·leta i en mig un passadís gran i
des d’allí parlàvem.
P: Ens han dit que en Alfara hi havia una població
carlista molt gran, hi havia una tradició. Ens han
dit que vosté tal volta podia tindre memòria un
poc de tota aquella…
R: Sí, de família de carlistes era ma mare, mon oncle Francisco, i per això va ser perseguit, per ser

carlista..., i sempre han mantingut la idea aquesta
de ser carlistes. Recorde que abans de la guerra a
mi em portaren a Moncada un grup de gent perquè
hi havia un míting. I jo no sabia el que volia dir el míting. Al carrer de la Bàscula de Moncada, allí al fons
entropessàrem en una façana i en una portalada
que encara me’n recorde jo de com era, amb una
escaleta i pujàrem dalt i allí hi havia un saló gran i
un home parlant, que no sé el que dia, però era un
míting carlista.
P: Hem trobat en premsa, sobre 1900, que Alfara
era el poble més carlista de la província, deien.
R: Sí, poguera ser perquè hi havia molta població
carlista. Després a poc a poc fou desfent-se. Però
després de guerra va haver-hi… mon oncle era
l’alcalde del poble, havia sigut perseguit en aquell
temps. Hi havia un casino, que era el casino del poble. Aquest estava després… on va ser… estava
en la plaça del Castell, cantonera la casa i hi havia
un bar i en el fons un pati molt gran i allí s’ajuntava
la gent. En el cantó, era una casa molt concorreguda perquè estava al mig del poble. Feien jocs de
pilota allí en el carrer Major. Començaven... i allí es
feien les partides...
P: Vosté recorda un ambient de conflicte en els
temps de la República en el poble?
R: En la República sí. Nosaltres teníem en ma casa
part de la família que havia sigut perseguida [es
refereix al temps de la guerra]: mon oncle i el meu
cosí van estar en la presó. Doncs sí que hi havia
d’això. En el mateix veïnat hi havia sis cases en el
carrer aquell, cada una era d’un pensament diferent. I perseguits, sí. Perseguiren a la meua germana Doloretes que la volien matar. Que això jo no
m’assabentí sinó després. ... I el que va defendre a
la meua germana va ser un jugador de pilota que vivia al costat de ma casa, que tenia els seus xiquets
la tia Josefina, que després va ser una dona molt
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activa en Càritas. Ella anava per l’església perquè
al seu marit l’havien matat en guerra.... Ho passaren mal. Inclús hi hagué una guerreta d’això entre
els mateixos rojos -en temps de guerra- doncs
també hi havien dos partits: uns eren anarquistes
i altres comunistes. Sí que me’n recorde que… el
cas és que venien de Vinalesa amb pistoles i escopetes, de tot, i tot el veïnat aquell, doncs els
xiquets de la meua edat tots a ma casa, ma mare
era molt… “Porteu-me’ls tots a casa”. I allí en el
quarto dels xics... posaren uns matalaps en terra i
allí tots els xiquets… Tenien por que caiguera una
bomba damunt. ... I allí en casa, baix del matalap
no ens passà res, els xiquets de sis o set anys jugant, però les mares molt preocupades perquè no
sabien què anava a passar. I la casa de m’agüela, a
on visqué mon pare, ahí vivia… la casa que està en
el carrer del Maestro Palau, és un lloc on hi ha un
carreronet... I ahí hi ha una casa que és l’antiga casa
dels pares del Maestro Palau. Ahí nasqué Manuel
Palau i enfront vivia m’agüela i ahí nasqué mon tio
Benito, mon pare i la tia Carmen. I quan eren dos xi-

CULTURA
quets vivien enfront, mon pare i el Maestro Palau;
de xiquets, de joves i de vells feien sempre molt
bona relació… D’açò me’n recorde, mon pare sempre deia “el maestro Palau és un gran home, i és
un gran músic”. I conservaren una amistat sempre,
fins al final...
P: Volíem preguntar-li si vosté ha conegut o ha
tingut relació en Don Emilio Ramón Llin.
R: Ell va ser metge d’Alfara, molts anys... A voltes
em veia, sent major, i deia “vas nàixer en les meues
mans”. I era un metge de vocació, simpàtic i era molt
servicial. No tenia por i era valent... En temps de
guerra, la casa de Don Emilio era una casa tan gran,
i era el metge del poble... havien matat els rojos a un
germà seu, Don Rafael, que era canonge d’Alfara...
Don Emilio allí en sa casa tenia a molta gent amagà,
gent perseguida..., sacerdots, monges, frares, molta gent, sí. I després en el carrer seu deixaven els
morts i els portava que els feren l’autòpsia. En fi, va
fer molt per Alfara...

LA BIBLIOTECA ET RECOMANA...
EN VALENCIÀ- “Noruega”, Rafa Lahuerta Yúfera, Drassana
Estes esgarradores memòries ficcionades relaten la trajectòria singular d’Albert Sanchis Bermell, un viatje als budells d’una Valéncia que ha
desaparegut: la ciutat fluvial delimitada per les
ombres de la muralla islámica, l’esperit del Mercat i una percepció lúcida i trágica de l’existéncia. Un retrat implacable del misteri i el sentit de
la vida inexorablement unida a uns carrers que
EN CASTELLÀ: “Los vencejos”, Fernando Aramburu, Tusquets
Mediada la cincuentena, Toni, un profesor de instituto
decepcionado con el mundo, decide poner fin a su vida.
Meticuloso y sereno, tiene elegida la fecha, dentro de
un año. Hasta entonces cada noche redactará, en su
piso de la Guindalera, que comparte con su perra Pepa
y una biblioteca de la que se va desprendiendo poco a
poco, una especie de crónica personal a ratos dura y
descreída, a ratos tierna y humorística. Con ello espera
ponerse en claro consigo mismo, contar los principales
hechos de su pasado, y una multitud de asuntos cotidianos en una España sacudida por las convulsiones polí-

no han sabut pensar-se, on la indiferéncia i el
desarrelament han anat de la má, davant d’una
sonoritat que, amb tot, exhala encenalls d’optimisme i tendresa. Un cant definitiu de dolor i
d’amor a Valéncia.

ticas. Aparecerán sus padres; su hermano, con quien
nunca mantuvo una buena relación; su exmujer Amalia,
de la que, aunque quisiera, no logra desconectarse del
todo; su problemático hijo Nikita; su amigo Patachula,
aún más cáustico y desengañado que él; la bondadosa
Águeda, que regresa de un antiguo amor truncado, y
tantas otras figuras que el narrador disecciona con implacable bisturí. Todas van conformando una fascinante y adictiva constelación humana, en la que se suceden los episodios amorosos y familiares, y peripecias
de toda índole que trazan la radiografía de un hombre
desorientado, que vuelca hasta la última partícula de
su intimidad, pero que, queriendo hacer recuento de
sus ruinas, insufla una inolvidable lección de vida.
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PARTICIPACIÓ
MODERNITZACIÓ
DE JOCS INFANTILS:
PROPOSTA
GUANYADORA ALS
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS

Primeres formacions i xarrades de
l’Escola Municipal de Govern Obert

Modernització i millora
de jocs infantils, posant
un mobiliari més vistós,
original, que siga més
atractiu i divertit, és la
proposta guanyadora
de la tercera edició dels
Pressupostos Participatius d’Alfara. Ha rebut 40
vots de les 115 votacions
realitzades.
En total es presentaren
27 suggeriments, 16 d’ells
diferents. L’equip tècnic
valorà les propostes, i
finalment quatre d’elles
foren classificades com
aptes. Les actuacions
devien ser viables tant
tècnicament com jurídicament, tindre un cost
màxim de 15.000 euros
i ser executables dins
d’un mateix exercici
pressupostari. Les propostes que competien
amb la guanyadora han
sigut: Instal·lació de Training box Cal·listènia; una
pista de monobasquet;
i un marcador en camp
de futbol i més instal·lacions al poliesportiu.

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca, junt amb la consultora social valenciana
EQUÀLITAT, participació i igualtat, ha creat la seua primera Escola Municipal de Govern Obert, un projecte innovador amb el qual es busca fomentar
la governança responsable, participativa i transparent, incloent-hi també al
programa accions de sensibilització ciutadana entorn dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i els valors de l’Agenda 2030.
L’Escola Municipal de Govern Obert, la qual mostra el pacte del consistori
amb els valors de la transparència, la participació ciutadana i col·laboració
publica-privada; i està constituïda per diferents accions de tipus formatiu i
divulgatiu, donant cabuda al teixit associatiu del municipi, al funcionariat de
l’ajuntament, a les xiquetes i xiquets del CEIP San Juan de Ribera i el Centre
Educatiu Ramón y Cajal i, finalment, a la ciutadania en general. Fins al moment s’ha impartit el taller: “Una mirada a la democràcia des de la infància”,
“Alfara 2030: cap a un model de gestió pública més responsable i sostenible”,
i “Cap a un ajuntament obert”.

El 20 de novembre s’obrin els paellers per a
l’ús de l’espai per part del veïnat prèvia reserva
Els nous paellers municipals ja
tenen data d’apertura: el 20 de
novembre. Per sol·licitar el seu ús
el veïnat haurà de realitzar una
sol·licitud amb set dies d’antelació. Per fer la reserva caldrà estar
empadronat, ser major d’edat i fer

efectiu una fiança de 20 euros. A
l’hivern hi haurà un únic torn de 9 a
18 hores els divendres, dissabtes
i diumenges, festius i vespres de
festius. A les instal·lacions hi ha 10
places on es cuinarà paella i 2 llocs
per a preparar calderes.
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JOVENTUT

“Capacita’t”, programa
formació prelaboral i millora
de l’ocupació per a joves

ES BUSQUEN
CORRESPONSALS JUVENILS

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca, a través de l’Àrea de Joventut i Serveis Socials, posa en marxa la campanya “Capacita’t” un programa formatiu de capacitació personal i formació prelaboral per a joves de la població de 16 a 30 anys.
En novembre es desenvolupa, dins d’aquest programa, el
curs d’Educador/a de Menjador Escolar, que inclou a més el
certificat de manipulador d’aliments, i coneixements d’educació per a la salut i primers auxilis, amb una durada de 34
hores. L’activitat es duu a terme del 8 al 26 de novembre de
9 a 14.30 hores.
A més, hi ha programades altres accions
formatives i d’acompanyament juvenil.
L’objectiu general és
millorar l’ocupabilitat i les habilitats
comunicatives i socials que permeten
als usuaris i usuàries
participants en el pla
acostar-se a les empreses.
Per a més informació: cjuvenil@alfaradelpatriarca.es
699787746

El programa Corresponsals Juvenils de la
Mancomunitat del Carraixet és una iniciativa de transferència de la informació generada per l’àrea de Joventut per detectar,
recollir i transmetre les demandes i necessitats dels joves dels Instituts. Els Corresponsals Juvenils són joves estudiants
que s’encarreguen principalment d’informar els joves dels seus centres sobre
convocatòries, recursos i activitats que
els poden interessar sobre temes com
l’oci i el temps lliure, l’allotjament juvenil,
beques, estudis, treballs, adreces d’interés, publicacions, etc. A més, en coordinació amb el Servei d’Informació Juvenil, reben formació sobre els recursos i mitjans
a disposició dels joves del municipi i com
a retroalimentació traslladen al departament de joventut aquelles qüestions que
han recollit sobre les necessitats, demandes i inquietuds dels joves.
Interessats contactar amb:
joventut@mancocarraixet.es

Places completes al curs de monitor de temps lliure (MAT)
El dissabte 2 d’octubre va començar el curs de
monitor/a de temps lliure (MAT). Aquesta formació, desenvolupada des de la Mancomunitat
del Carraixet, s’imparteix a les instalacions d’Alfara del Patriarca per a la joventut de diverses
poblacions, incloent la d’Alfara. El programa ha
sigut un èxit, ja que es cobriren totes les places
en pocs dies.
Les classes del MAT finalitzaran el 26 de març.
Els curs té una duració de 310 hores e inclou
pràctiques. Si t’interessa cursar-lo, hi haurà noves convocatòries.
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BENESTAR

Èxit de les activitats per a persones
majors: Viure actius i saludables
El programa per a persones majors
d’Alfara del Patriarca: Viure actius i
saludables ha experimentat un increment en el seu nombre d’inscrits
front edicions anteriors, algunes
activitats han tingut llista d’espera
o inclús aforament complet, però en
tots els casos s’ha intentat prestar
el servici a totes les persones sol·licitants. Així i tot, si estiguera interessat en algun dels tallers, encara
es poden gestionar inscripcions.
Aquesta iniciativa, desenvolupada
per la regidoria de Benestar Social,
està composta per sis tallers amb

l’objectiu de moure i activar el cos
i ment de les persones jubilades i
pensiones de la població. En concret, s’ofereix gimnàstica, cultura
general, taller de memòria, manualitats, cuina i un curs d’aplicacions
mòbils per al dia a dia. Cada taller
té un cost total de 15 euros.
FPA
L’Escola d’Adults d’Alfara també ofereix classes d’anglés A1, A2 i B1, valencià A1, castellà per a extrangers,
graduat escolar, i informàtica, a més
dels tallers de memòria i cultura general de Viure actius i saludables.

PROGRAMA EXEMPCIÓ
DE L’IMPOST MUNICIPAL
DE RESIDUS PER A
PERSONES JUBILADES I
PENSIONISTES

Durant tot el mes de
novembre les persones
jubilades i pensionistes podran sol·licitar
l’exempció de l’impost
municipal de residus al
departament de Serveis
Socials de l’ajuntament
d’Alfara del Patriarca els
dimarts i dijous de 9 a 11
hores.

SOLIDARITAT
AECC

Alfara en marxa
contra el càncer
21 de novembre a les 10.00 h
El circuit RunCáncer 2021 arriba a Alfara del
Patriarca amb una marxa no competitiva de
4 quilòmetres, que se celebrarà el 21 de novembre des de les 10 hores, amb eixida en el
poliesportiu El Paretó.
Les inscripcions es podran realitzar en la Junta Local d’AECC i en la mateixa zona d’eixida
fins 30 minuts abans de l’inici de la prova. Es
podran adquirir tant camisetes com dorsals.
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IGUALTAT

25 DE NOVEMBRE: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Teixim una xarxa amb centenars de
papallones contra la violència de gènere
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació
de la Violència de gènere, el 25 de novembre, l’ajuntament d’Alfara del Patriarca junt amb la Mancomunitat del Carraixet, s’uneix al projecte “El Batec
de les Papallones depén de la nostra actitud”, una
iniciativa de sensibilització basada en l’efecte papallona: un xicotet canvi pot ser l’origen d’una gran
conseqüència. Baix aquest concepte, s’invita a les
associacions, comunitat escolar i ciutadania en general, a elaborar papallones morades simbòliques
del canvi d’actitud per un món més respectuós i
igualitari. Aquests insectes poden ser teixits en
crochet, pintats, fets de cartó, paper o qualsevol material que consideren oportú i que es puga
enganxar a una xarxa. Totes les papallones seran
penjades de forma conjunta per ser mostrades al
Castell de la Senyoria o a l’edifici consistorial amb
el fi de conscienciar a la societat.
Una papallona és símbol de transformació total,
i representa la necessitat de canvi i major llibertat, i alhora de valentia, d’ací l’elecció d’aquest invertebrat.
ORIGEN
El 25 de setembre de 2018 el cor de dues xiquetes,
Nerea i Martina, van deixar de bategar a Castelló,
en un nou cas de violència de gènere. Isabel Gallardo Sánchez, esglaiada per la notícia, va decidir investigar sobre aquest tema. Així, va donar amb la
història de les germanes Mirabal: Pàtria, Minerva i

M.ª Teresa, denominades “las Mariposas”. Les tres
van ser assassinades el 25 de novembre de 1960
per oposar-se a la dictadura de Rafael Leónidas
Trujillo. Des de 1981 Llatinoamèrica commemora
cada 25 de novembre el dia contra la violència de
gènere. Anys més tard, en 1999, l’ONU va declarar
cada 25 de novembre Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència de Gènere contra la Dona, en
honor a les germanes Mirabal.
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ESPORTS

Alfara del Patriarca celebra la seua primera Festa de
l’esport amb prop de 250 participants

Al voltant de 250 veïns i veïnes d’Alfara del Patriarca han participat en la primera Festa de l’esport de la població. Tots els inscrits van rebre un
esmorzar saludable i participaren en el sorteig
d’un trimestre de les activitats esportives infantils organitzades per l’àrea d’esports o un trimestre
del gimnàs municipal, depenent de l’edat del participant. Aquesta celebració, desenvolupada en
col·laboració amb els clubs esportius de la població, el 16 d’octubre, tingué un complet programa
d’activitats gratuïtes i competicions esportives
per a totes les edats i categories. Bàsquet, patinatge, pilota valenciana, preesport, taekwondo,
Fit Kid, futbol base, pilates, gimnàstica per a persones majors, ioga, Zumba, foren algunes de les
modalitats.

TELÈFONS
D’INTERÉS

Al matí fou el torn de les classes obertes i competicions amistoses d’infantil de bàsquet i pilota, i a
la vesprada competicions de futbol base i pilota
valenciana, a més de diferents exhibicions de Fit
Kid. Les accions es dugueren a terme tant als Jar-

Ajuntament 961391946
Policia Local 607903901
Guàrdia Civil 961309105
Centre Auxiliar de Salut d’Alfara 961205895
Farmàcia 961394374
Escola Infantil Municipal 961393346
Escola Infantil Vitalkids 685468715

dins de l’ajuntament com al poliesportiu municipal
El Paretó. “Volem fomentar hàbits de vida saludable i donar visibilitat a l’esport”, indica Jaime Martínez, regidor d’Esports, qui destaca l’èxit d’aquesta iniciativa que es va desenvolupar per primera
vegada a Alfara en octubre.
L’ajuntament d’Alfara del Patriarca feu entrega
dels premis de la seua primera Festa de l’esport
a Adam El Mouatassim Martínez i Inmaculada Ferrer Bisquert, les persones afortunades, que han
guanyat un trimestre d’activitat en una de les modalitats de les escoles esportives municipals de la
població i un trimestre del gimnàs municipal, respectivament.
El 12 de novembre també es va celebrar la Gala
de l’esport, un acte que serveix per a homenatjar
als millors esportistes i promeses del municipi
en la passada temporada. En definitiva, una gala
que premia l’esforç dels esportistes d’Alfara del
Patriarca.

Col·legi Públic San Juan de Ribera 961205565
Col·legi Ramón i Cajal 961390929
Departament de Serveis Socials 961301946
Espai Jove Alfara 699787746
Poliesportiu Municipal 673 126 344
Biblioteca Pública 648825119
Escola de Persones Adultes 600467784

