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PRESSUPOSTOS

Els pressupostos de 2022 destinen 265.000 euros a 
inversions, 50.000 euros més que en 2021

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha aprovat 
els pressupostos de 2022, que ascendeixen a 
2.952.000 euros. Per primera vegada en molt 
de temps es va aconseguir tancar els comptes 
de l’exercici en desembre, abans de començar 
l’any. Els pressupostos de 2022 destinen 
265.000 euros a inversions, la qual cosa suposa 
un increment de 50.000 euros respecte a 2021.

Millora parcs i jardins

Entre les actuacions que es duran a terme a 
través d’inversions pròpies destaca la realitza-
ció d’un nou parc entre Puntarró i Sant Dídac 
valorat en 69.000 euros, una zona que ha expe-
rimentat un increment de la població infantil, i 
de la qual s’espera augment de l’ús per part de 
la ciutadania a causa de les zones comercials 
i la futura rehabilitació de l’església de Sant 
Dídac. També s’invertiran 35.000 euros al parc 
Infantil de Jardins d’Alfara, i altres 15.000 eu-
ros per a millores en altres zones infantils de 
la població. A més, es destinaran 25.000 euros 
en l’adquisició de terrenys de l’àrea de ‘Balcons 
del Carraixet’, un dels futurs pulmons verds de 
la localitat. Amb tot això, s’empraran 144.000 
euros en la millora i ampliació dels jardins del 
municipi. Aquesta era una de les demandes 
més repetida pel veïnat dins dels pressupos-
tos participatius.

D’altra banda, s’invertiran 65.000 en l’amplia-
ció d’una tanca protectora al carrer 1 de Maig, 
i 30.000 euros s’atorgaran a obres de remode-
lació de la Llar de les Persones Majors. També 
es destinaran 16.000 euros al reasfaltat del 
carrer Sant Vicent, des de Sant Bertomeu a 1 
de maig.  “Gràcies a tots els processos parti-
cipatius realitzats, podrem millorar la nostra 
població en aquells punts en els quals els veïns 
i veïnes ens han indicat que hi ha una necessi-
tat”, explica Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Al-
fara del Patriarca.

Medi ambient i Smart City

A més, per primera vegada es dedica una parti-
da a benestar animal, i cobra també importàn-
cia en el pressupost els aspectes relacionats 
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amb l’eficiència energètica i ‘Smart City’. Res-
pecte a la despesa, el capítol relatiu a les trans-
ferències a la Mancomunitat del Carraixet s’ha 
vist incrementat, ja que s’encarregarà de la mi-
llora de la recollida selectiva i gestió de residus 
sòlids urbans, i més accions relatives a la mobi-
litat urbana, serveis socials, l’àrea de joventut i 
promoció turística.

A pesar que les arques municipals esperen 
menys ingressos per plusvàlues, des del con-
sistori han descartat l’augment d’impostos. El 
lleuger increment dels pressupostos respecte 
a l’any anterior ha sigut possible gràcies a les 
subvencions rebudes tant de la Generalitat Va-
lenciana com de Diputació de València. 

Nou parc entre Puntarró i Sant 
Dídac, valorat en 69.000 euros

144.000 euros per la  
millora i ampliació dels  

jardins del municipi



URBANISME

Avança el Pla d’Accessibilitat i Millora de la Mobilitat 
El Pla d’accessibilitat i millora de la mobilitat d’Al-
fara del Patriarca avança a bon ritme. Les línies 
generals d’actuació són l’eliminació de les barre-
res arquitectòniques en les voreres i la pacificació 
del trànsit de vehicles de motor per la població. 
D’aquesta forma s’estan aplicant solucions que 
milloren tant la seguretat com la igualtat d’utilit-
zació de la xarxa viària urbana, i, per altra banda, 
s’actua en els punts de mobilitat conflictius en la 
localitat. Després d’un treball d’anàlisi s’han dividit 
les accions en 3 grans grups (accessibilitat, tràfic 
i deficiències) que contemplen actuacions en gran 
part de la població, com l’entorn del Convent de 
Sant Dídac, l’àrea del PAI Puntarró, els voltants del 
col·legi San Juan de Ribera i els Paellers, l’entorn 
universitari, i el carrer Sant Bertomeu i Cavallers.

En desembre de 2021 i principis de 2022 s’han re-
baixat diverses voreres per fer-les més accessi-
bles, com les del carrer Don Emilio Ramón Llin i 
Santa Bàrbara, però també es contemplen altres 
accions: noves senyalitzacions, illetes, reductors 
de velocitat asfàltiques, i passos per als vianants, 
entre d’altres.

Nou aparcament a la zona dels  
Paellers amb més de 100 places

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha obert un nou aparcament 
públic amb més de 100 places per a vehicles a la zona dels Pae-
llers. Aquest espai disposa en concret de 96 espais per a cotxes, 
5 per a vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, 9 llocs per 
a motocicletes i un per a vehicles de grans dimensions, com un au-
tobús o camió. “Amb aquest aparcament volem descongestionar 
la població de vehicles i oferir alternatives al veïnat més sosteni-
bles”, explica Julio Berga, regidor d’Urbanisme. El cost d’aquesta 
obra ha ascendit a 19.759,30 €.  Per altra banda, per millorar els 
problemes d’aparcament també s’ha arribat a un acord amb la 
Universitat CEU Cardenal Herrera, perquè els veïns i veïnes de la 
població puguen emprar el pàrquing del carrer Sant Vicent. 

Millora zona 
enjardinada en el Camí 

de Rafelbunyol 

S’ha recondicionat  la zona 
enjardinada en el Camí de 
Rafelbunyol.   En aquest 
espai s’ha posat gespa ar-
tificial i una xicoteta tan-
ca, tal com sol·licitava el 
veïnat.
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DESENVOLUPAMENT

Alfara del Patriarca: el quart municipi de 
l’Horta Nord amb menys persones en atur

Al llarg de l’any 2021, el Consorci Pactem Nord, a 
través de l’Agència Pública d’Ocupació de l’Hor-
ta Nord, ha atés 198 persones desocupades a 
Alfara del Patriarca. Aquesta entitat que agru-
pa a tots els municipis de l’Horta Nord, ofereix 
a les persones que busquen ocupació tant per 
compte propi com per compte d’altre, un servei 
d’acompanyament en funció de les necessitats 
i interessos de cada persona.

Segons dades de LABORA. Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, recollides per Pactem 
Nord, en xifres absolutes la desocupació ha dis-
minuït en la comparativa interanual en tots els 
municipis de l´Horta Nord, destacant el des-
cens a Paterna, Burjassot i Moncada. A Alfara 
del Patriarca ha disminuït la desocupació un 
10,89% respecte a gener de 2021. De 202 atu-
rats el gener de 2021, s’ha passat a 180 el gener 
de 2022. Sent Alfara del Patriarca el quart mu-

AEMON I L’AJUNTAMENT 
D’ALFARA ESTABLEIXEN
 LES LÍNIES DE TREBALL 

PER A 2022 

nicipi de l’Horta Nord amb menys persones en 
atur, per darrere d’Emperador (36), Massalfas-
sar (126) i Vinalesa (178). El nombre total de con-
tractes el gener de 2022 a Alfara del Patriarca 
va ser de 61 (33 dones i 28 homes), enfront dels 
42 (17 dones i 25 homes) en la mateixa època de 
l’any anterior. Una dada esperançadora que au-
gura bones perspectives per al present any.

Entre altres serveis, Pactem Nord compta amb 
professionals expertes que ofereixen orienta-
ció laboral, formació per a l’ocupació, entrena-
ment en estratègies de cerca de treball, accés 
a ofertes d’ocupació, recolzant en els proces-
sos de selecció de personal i la incorporació a 
un lloc de treball. A Alfara del Patriarca atenen 
de manera presencial els dimarts de 9 a 14 ho-
res. Per a contactar, es pot fer a través de la pà-
gina web www.consorci.info i per telèfon o per 
WhatsApp (607 94 87 42).
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Alfara del Patriarca va rebre al 
gener el punt mòbil de Labora, 
un autobús equipat i adaptat 
com a oficina ‘Espai Labora’ en 
el que persones especialitzades 
ofereixen ajuda a la ciutada-
nia. Allí, tots aquells que es van 
acostar, van rebre informació 
sobre alguns serveis de Labora, 
com buscar treball o formació, 
renovar la targeta de desocupa-
ció, crear un currículum o apren-
dre a utilitzar les diferents apli-
cacions, entre altres qüestions. 

ALFARA DEL PATRIARCA 
ACULL UN PUNT MÒBIL 

DE LABORA

L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca s’ha reunit amb l’Asso-
ciació Empresarial de Moncada, 
Alfara del Patriarca, Nàquera 
i Bétera. En l’encontre entre el 
gerent d’AEMON, Diego Romà, 
l’alcaldessa d’Alfara del Patriar-
ca, Marisa Almodóvar; la regido-
ra de Desenvolupament Local, 
Sònia Rodado, i l’ADL de l’Ajun-
tament, s’han marcat les línies 
de col·laboració i treball per a 
aquest 2022.  Així, es va establir 
un calendari de visites conjun-
tes a totes les seues empreses.

NOU ADL ITINERANT 
GRÀCIES AL CONVENI 

AMB LA FVMP

Alfara del Patriarca disposa d’un 
nou agent de desenvolupament 
local itinerant, fruit del conveni 
subscrit entre la Federació Va-
lenciana de Municipis i Províncies 
i LABORA per a la coordinació 
d’accions de desenvolupament 
local a la Comunitat Valenciana. 
L’objectiu fonamental és estimu-
lar i impulsar el mercat laboral, 
per a així abordar el repte demo-
gràfic i facilitar la transformació 
productiva cap a una econòmica 
verda i digital. Aquesta figura fun-
cionarà de suport a l’Agència de 
Desenvolupament Local.



L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha aprovat el seu Pla Local de 
Gestió de Residus per al període 2022-2031, aquest document busca 
fomentar la correcta gestió, la prevenció i la reutilització dels residus 
municipals de la població, així com la millora de l’educació ambien-
tal. Entre les primeres accions destaca la recollida porta a porta del 
cartó als comerços per al seu reciclatge. Més endavant, s’implantarà 
una recollida d’orgànic porta a porta a grans productors, la qual cosa 
augmentarà la quantitat de fraccions selectives recollides. També es 
preveu augmentar l’educació i comunicació ambiental quant a gestió 
de residus es refereix, i amb això buscar augmentar el percentatge 
de fraccions selectives recollides.

Aquest pla ha sigut elaborat per l’empresa Sequoia Gestió Ambien-
tal a través de la Mancomunitat del Carraixet, amb una subvenció de 
la Diputació de València de 12.000 euros, i recursos propis.  En l’infor-
me elaborat s’indica que al llarg dels anys la gestió de residus ha anat 
evolucionant en Alfara cap a sistemes més eficients i en els quals es 
fomenta el reciclatge de manera correcta. El nou pla es basa en qua-
tre eixos: previndre els residus, promoure la reutilització, promoure 
el reciclatge i promoure la recuperació. 

MEDI AMBIENT

Alfara del Patriarca aprova el seu Pla Local de Gestió de Residus 
 i aposta per la recollida porta a porta del cartó comercial

5

ALFARA APOSTA 
PER L’ AUTOCONSUM 

ENERGÈTIC AMB 
PLAQUES SOLARS EN 
EDIFICIS MUNICIPALS

Alfara del Patriarca, Bonrepòs 
i Mirambell, Foios i Vinalesa, 
poden moure’s de manera sos-
tenible, econòmica i saludable 
entre ells, però també entre les 
localitats que disposen d’una 
estació intermodal com Melia-
na, Alboraia o València, gràcies 
a un nou servei de préstec de bi-
cicletes de la  Mancomunitat del 
Carraixet. Més informació en: 
https://www.mibisivalencia.es/
carraixet/abonate.php

ALFARA DEL PATRIARCA 
DISPOSA D’UN SERVEI 

DE PRÉSTEC DE 
BICICLETES

L’ajuntament d’Alfara del Patriar-
ca, amb l’objectiu de fer de la po-
blació un municipi més sostenible 
i respectuós amb el medi ambient, 
instal·larà noves plaques solars 
en edificis municipals. Una inicia-
tiva que s’integra també dins dels 
Objectius de l’Agenda 2030. Al 
llarg de l’any 2021 s’ha treballat en 
dos projectes que s’executaran en 
2022. S’instal·laran noves plaques 
solars per a l’autoconsum ener-
gètic en l’edifici de l’ajuntament 
i l’Escoleta i es renovarà l’equi-
pament existent al poliesportiu 
municipal. Aquestes actuacions 
seran possibles gràcies a dues 
subvencions de la Diputació de 
València i a inversió pròpia.

QUARANTA NOVES 
PAPERERES EN ELS 

PARCS I CARRERS DE LA  
POBLACIÓ

Alfara ja disposa de 40 noves pa-
pereres instal·lades en llocs on el 
veïnat ha detectat que hi ha una 
necessitat. Gràcies per la vostra 
participació en l’enquesta que 
realitzarem junt amb la Manco-
munitat del Carraixet.  Ara toca 
el torn de la campanya: “Fem que 
el fem estiga al seu lloc”, amb una 
xicoteta guia de com separar co-
rrectament les deixalles. A la plan-
ta baixa de l’ajuntament encontra-
reu un tríptic amb la informació.



CULTURA

Col·leccions  de fotos a Alfarapèdia

Una vocació antiga a Alfara ha sigut crear un ar-
xiu de fotos antigues suficient, que constituïs-
ca un patrimoni gràfic del nostre poble. S’ha de 
destacar, per exemple, la publicació Materiales 
de Historia 1990 [https://alfarapedia.es/arxiu/
materials-dhistoria-1990/], en què es va fer un 
gran esforç per aconseguir aportacions d’arxius 
privats, familiars, d’associacions i de mitjans de 
difusió escrits: en total es van reunir 143 fotos 
de costums, cultura, esport, monuments, perso-
natges, política, religió, treball i urbanisme. Hi 
hagué 27 donants particulars, 7 arxius d’entitats 
i l’aportació de 4 mitjans escrits. 

Fa uns anys l’Ajuntament va llançar una altra convo-
catòria a la qual van respondre 13 famílies, amb un 
total de 208 fotografies aportades. Des d’Alfarapè-
dia s’ha començat a processar estes imatges per a 
la seua publicació digital: el procediment és acon-
seguir el relat més complex possible del que es pot 

veure en cada imatge, per part del donant quan és 
possible però també per altres mitjans: per exem-
ple, el 18 de novembre es va realitzar un “Taller de 
documentació d’imatges” amb dos grups de l’EPA 
(Escola Permanent d’Adults), i d’on es va traure in-
formació molt rellevant.

De tot este material s’ha publicat de moment la 
Col·lecció de Josep Marí [https://alfarapedia.es/
arxiu/coleccio-josep-mari/] (que també fou el re-
gidor promotor d’esta recopilació), que és la més 
extensa, amb 52 instantànies.

L’objectiu és, també, tindre un material etnogrà-
fic que ajude a descriure la vida quotidiana en 
l’Alfara més popular: una forma de viure única 
que ha desaparegut però de la que encara que-
den testimonis. A continuació oferim una xicote-
ta mostra del material recollit, amb els comenta-
ris confeccionats col·lectivament.
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Un grup de treballadores de la Conserva (Unió Conservera i 
Arrossera Societat Anònima -UCASA), assegudes en el mur 
d’una sèquia probablement a final dels anys 40. S’ha reconegut a 
Cecilia, la tercera des de l’esquerra en la fila de davant, i a la dreta 
té a Conxa “la Castellona”. La dona més elegant, amb coll blanc, 
de la dreta, pareix ser Emilieta, l’encarregada del magatzem. Es-
tan esmorzant, moltes encara amb l’entrepà entre mans, i el jove 
de davant porta el saquet de berena ben lligat i una botella mitja-
neta de “La Moncadense” (es pot apreciar millor en la resta de la 
col·lecció). Per darrere passa el Trenet en direcció Bétera, encara 
amb un vagó de mercaderies, i veiem l’horta cultivada i més arre-
re el campanar de Moncada. Col·lecció d’Amparo Palanca.

Dissabte 6 de gener de 1940, a pocs mesos abans de la fi de la 
Guerra civil, cavalcada-processó per la instal·lació  de les noves 
campanes de l’església. Sobre un camió veiem clarament tres 
campanes amb els tres grans jous de fusta. Les persones que 
van sobre la caixa del camió van vestides a la manera dels sants 
patrons, el beat Joan de Ribera i Sant Bertomeu; dues xiquetes 
vestides de santetes i un xiquet que no sembla pertànyer al grup. 
Darrere veiem a dues persones vestides probablement de fa-
langistes. Hi ha cobertors als balcons i gent expectant al carrer. 
Col·lecció d’Enric M. Cunyat Sesé.



CULTURA

EN VALENCIÀ-  “No hi havia a València”, Mercè 
Climent, Sembra Llibres

Mercè Climent ens ofereix, amb l’empatia i la 
força que la caracteritzen, una poderosa no-
vel·la que ens convida a explorar les identitats i 
els generes amb la ment i el cor ben oberts. Una 
historia escrita en paper que ajuda a entendre 
que hi ha vida més enllà de la immediatesa de 
les xarxes i les pantalles. Un llibre que naix d’un 

dels poemes més bells de la nostra literatura 
per estirar el fil de totes les maneres d’estimar 
que conviuen als carrers de la València actual.

LA  BIBLIOTECA  ET  RECOMANA...

EN CASTELLÀ:  “Los baños del Almirante”, Dana 
Gynther, Batidora Ediciones

Una novela protagonizada por cuatro mujeres sepa-
radas por varios siglos que se enfrentan a los mismos 
desafíos vitales: la amistad, el amor, el descubrimien-
to de la sexualidad, la solidaridad ante los desastres, 
la realidad de la peste, la pérdida de seres queridos, 
el desencanto de las promesas rotas y el dolor de las 
mentiras. El telón de fondo, los Baños del Almirante, 
un baño público del casco antiguo de Valencia, cons-

truido en 1335. Un edificio real, hoy reconvertido en 
museo. Centinela que durante casi 700 años sobrevi-
vió a epidemias, guerras, reconstrucciones… Una no-
vela que ahonda en lo más dulce y lo más amargo de la 
existencia humana.
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Sant Antoni Abad, “Sant Antoni del porquet”, en la seua festa 
del 17 de gener. La imatge es traïa del Molí d’Alfara. Davant 
van Juan Miguel Aguilar, Miralles, dos empresaris del molí, 
Guillem i Castelló; amb la jaqueta de pell, Eduardo. Probable-
ment, serien bouers, que eren els que organitzaven la festa. 
El xic que es veu clarament dels que porta la peanya del sant 
és Peiró. Darrere s’aprecien les gorres de plat blanques d’al-
guna bandeta de música. El cotxe es va matricular en 1976, la 
foto no es faria molt més tard. Col·lecció  de Conxín.

El joc del mocadoret al pati de les escoles nacionals parroquials, 
amb el mestre D. Vicente Escobedo Donderis que va ser el pro-
motor. Crida l’atenció el pati de l’escola, de terra, amb els murs 
amb l’emblanquinada pelada i uns arbrets esglaiats en el perí-
metre de l’esquerra. Esta foto ja es va publicar al Programa de 
festes de 2002 [http://www.alfaradelpatriarca.es/wp-content/
uploads/2020/05/Programa-festes-2002.pdf], en un article 
d’Enric M. Cunyat titulat “Un llarg peu de foto” que val la pena lle-
gir. Col·lecció de Consuelo Sanfèlix.



CULTURA

L’ Ajuntament d’Alfara del Patriarca 
publicarà un llibre amb els poemes 

finalistes del seu primer concurs de poesia
L’ajuntament d’Alfara del Patriarca, a 
través de la regidoria de Cultura, con-
voca el seu primer concurs de poesia 
per a majors de 18 anys. Amb els vint-
i-set poemes finalistes es publicarà 
un llibret commemoratiu amb l’edi-
torial Sargantana NPQ. L’acte de 
proclamació i lliurament de premis 
es farà l’1 de juliol de 2022, en el marc 
dels actes culturals del festival “Juliol 
a la Fresca”, en aquest esdeveniment 
es presentarà l’obra i es realitzarà la 
lectura dels poemes. Aquest certa-
men naix com una eina propera i par-
ticipativa de foment del valencià.

El termini de recepció d’originals es 
tancarà l’11 d’abril de 2022 a les dot-
ze de la nit. Cada participant podrà 
presentar un poema inèdit, en va-
lencià, que no haja estat guardonat 
en altres concursos i que no supere 
els 32 versos escrits amb ordinador. 
“Amb aquest certamen iniciem la 
programació cultural d’aquest any, 
que tindrà propostes per a tots els 
públics”, explica Jaume Martínez, re-
gidor de Cultura. Martínez destaca 
que Alfara del Patriarca té grans re-
ferents en l’àmbit de la poesia, com 
Mari Carmen Arnau, qui formarà part 
del jurat. 

El premi per a l’autor o autora de la 
poesia guanyadora serà un menú 
degustació per a dues persones (va-

19 D’ABRIL:  

Contacontes infan-
til “Soma ací”, com-
panyia Epi epi A! 

18:00 h a la biblioteca. 

 

 20 D’ABRIL: 

Taller: Sabors Litera-
ris amb Xocolata. 

Per adults, en la bi-
blioteca a les 19:00 h.

 

22 D’ABRIL: 

Presentació del lli-
bre “Cosiéndome el 
alma”, d’ Ana Cabo.

A les 18 h en la biblio-
teca.

SETMANA 
DEL LLIBRE:

19-22 D’ABRIL

Millores en el Teatret
L’ajuntament d’Alfara del Patriar-
ca continua millorant les instal·la-
cions del Teatret. Recentment 
s’ha reparat el sòl de l’escenari, 
que es trobava deteriorat per 
l’ús, i s’ha instal·lat parquet a la 
sala principal amb la finalitat de 

fer-la més confortable. L’actua-
ció, a través de fons propis, as-
cendeix a 11.461 €. D’altra banda, 
també s’ha reparat el sòl de l’es-
cola infantil municipal l’Escoleta, 
amb una inversió municipal de 
8.470 euros.
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lorat en 100 €) en un dels restaurants 
que formen part de “Tastem l’Horta”, 
Club de Producte Gastronòmic de 
Turisme Carraixet. “S’ha volgut que el 
guardó tinga a veure amb el territo-
ri i el projecte de turisme sostenible 
del qual Alfara del Patriarca forma 
part a través de la Mancomunitat 
del Carraixet”, indica Marisa Almodó-
var, alcaldessa d’Alfara del Patriarca.  
A més, els vint-i-set autors/autores 
finalistes rebran també un diploma 
acreditatiu del concurs, i la publica-
ció de les obres finalistes en un lli-
bret conjunt.



L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca va iniciar en gener els primers 
tallers de l’any ‘Escola-Ajuntament’. Una iniciativa que porta a 
terme la regidoria d’Educació, dins del programa d’Infància i Ado-
lescència de la població. El projecte consta de diverses sessions 
en els centres educatius on des de l’àmbit artístic es treballa 
transversalment els drets de la infància, el seu creixement per-
sonal, així com la identitat tant del poble com de les persones 
que formen part. Els tallers es desenvolupen dins de l’escola, 
baix l’epígraf “Cultura quilòmetre 0”, i per una banda s’elabora un 
autoretrat d’identitats des de la videocreació, i per altra, visions 
de la població a través de la fotografia. “Amb les creacions realit-
zades, aquest any s’organitzarà una exposició al mes de juny on 
el poble podrà veure la visió que tenen els nostres menuts de les 
persones que formen part d’Alfara del Patriarca i el seu entorn”, 
explica Jaume Martínez, regidor d’Educació. Aquestes activitats 
tenen caràcter formatiu, didàctic i finalitat artística, i en ells es 
fomenta la solidaritat, creativitat i desenvolupament personal. 

L’ Ajuntament posa en marxa un projecte per 
millorar les habilitats socials dels xiquets i xiquetes

JOVENTUT

L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca ha iniciat un projecte 
per millorar les habilitats 
socials dels xiquets i xique-
tes de la població. Aquesta 
activitat es desenvolupa dins 
del col·legi CEIP San Juan de 
Ribera, i està destinat als es-
colars de Primària. Després 
de diverses quarantenes, i 
l’aïllament que ha suposat 
la pandèmia, ha sorgit la ne-
cessitat de treballar amb els 
menors aspectes com l’auto-
estima, l’empatia i tot el rela-
cionat amb les interaccions 

socials que s’han vist afec-
tades durant aquests dos 
últims anys. Des de l’escola ja 
s’anava donant suport a tots 
aquests aspectes, però ara 
es desenrotlla una sessió ad-
dicional cada quinze dies per 
cada curs gràcies al treball 
de la integradora social del 
consistori. El projecte trans-
correrà de febrer a juny.

Alfara del Patriarca 
organitza tallers creatius i de 
creixement personal dins del 
projecte Escola-Ajuntament

El 5 d’abril tindrà lloc als Jardins de l’ajun-
tament l’entrega dels Premis de Litera-
tura Infantil Sambori Local 2022. Aquest 
any l’acte estarà presentat i amenitzat 
per Dani Miquel, compositor i cantautor 
valencià de reconegut renom. En aquest 
certamen hi participaran les xiquetes i 
xiquets dels centres educatius de la lo-
calitat: CEIP San Juan de Ribera i col·legi 
Ramón y Cajal.

Sambori Local té com a objectiu d’una 
banda, difondre i promoure l’ús de la 
llengua valenciana, i de l’altra, estimular 
la imaginació i la creativitat literària de 
l’alumnat. Amb les obres seleccionades 
es publicarà un llibre que serà entregat a 
les escoles, biblioteca i als premiats.

Dani Miquel presentarà 
i amenitzarà els Premis 

Sambori Local 2022
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Nova campanya: 
Reciclar és crear, 

Construïm amb cartó reciclat

Amb el lema “Reciclar és crear” l’ajuntament 
posa en marxa una campanya al CEIP San 
Juan de Ribera que ens recorda la impor-
tància del reciclatge del cartó. Aquest re-
sidu pot ser reciclat i utilitzat per a donar-li 
un segon ús. L’alumnat, des de 1r fins a 6é 
s’encarregarà de reciclar cartó implicant 
les famílies i a tota la comunitat educativa, 
després a l’aula, realitzaran un projecte que 
consistirà en l’elaboració d’un objecte útil 
o decoratiu amb aquest cartó. Una vegada 
finalitzats, aquests treballs seran exposats 
perquè tots puguen veure que un material 
que anava a ser rebutjat, s’ha transformat 
en un objecte útil, donant-li una nova vida i 
contribuint a la minimització de residus.



BENESTAR I SALUT  

Alfara del Patriarca, ciutat neuroprotegida 
gràcies a una actuació coordinada entre la 

Universitat CEU-UCH, Farmàcia Comunitària, 
i Atenció Mèdica Primària

Alfara del Patriarca participa des del 
14 de febrer en un estudi de la De-
terioració Cognitiva en la població 
major de 50 anys, l’objectiu del qual 
és avançar en el diagnòstic prime-
renc com a estratègia de prevenció. 
Aquesta investigació és elaborada 
per la Universitat CEU Cardenal He-
rrera, juntament amb el Molt Il·lustre 
Col·legi Oficial de Farmacèutics (MI-
COF) de València i atenció Mèdica 
Primària, i compta amb el suport de 
l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca.

La Facultat de Ciències de la Salut 
de CEU UCH és la impulsora d’aquest 
projecte, pioner a Espanya, que té 
com a propòsit informar i formar a 
la societat sobre la importància de 
la detecció precoç de la deterioració 
cognitiva, a través d’una acció directa 
de garbellat de la deterioració cogni-

tiva, en majors de 50 anys, des de les 
farmàcies, per al seu posterior se-
guiment en atenció primària, i d’ací, a 
medicina especialitzada. Una iniciati-
va interdisciplinària, en la qual estan 
participant els diferents agents de 
salut implicats (farmacèutic comuni-
tari, metge d’atenció primària i metge 
especialista), amb la col·laboració de 
diversos ajuntaments com el nostre, 
que s’han adherit al projecte.

L’ajuntament d’ Alfara 
del Patriarca ha orga-
nitzat el seu primer 
“Café empoderat”,  un 
taller d’habilitats so-
cials. Aquesta activitat, 
dirigida a tot el veïnat, 
ha tingut lloc el 2 i 4 de 
març al Centre Cívic de 
10 a 11 hores. 

TALLER HABILITATS 
SOCIALS
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La salut mental és molt 
important per al nos-
tre benestar, per això, 
la Mancomunitat del 
Carraixet preparà una 
xarrada gratuïta per a 
tota la població amb 
l’objectiu de conscien-
ciar de la importància 
de tindre una bona salut 
mental. Tingué lloc el 24 
febrer, a les 17.30 h.

XARRADA: CUIDA LA 
SALUT DE LA TEUA MENT

Fins al 15 de març es po-
den realitzar les sol·lici-
tuds de vacances socials 
per a majors de la Comu-
nitat Valenciana per a l’any 
2022-2023. L’àrea de Ser-
veis Socials del consistori 
pot ajudar a tramitar-ho.

L’ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca ha renovat el conveni de 
col·laboració amb l’Associació de 
Persones amb Discapacitat de 
Moncada (AMFISEP), entitat que 
té com a objecte el desenvolupa-
ment d’activitats que milloren la 
qualitat de vida de persones afec-

tades amb discapacitat de l’Hor-
ta Nord, entre elles veïns i veïnes 
d’Alfara del Patriarca.

L’acord ha sigut subscrit per Mari-
sa Almodóvar, alcaldessa d’Alfara 
del Patriarca, i Ana Gema Barre-
ro, presidenta de l’Associació de 
Persones amb Discapacitat de 
Moncada. Fruit d’aquest conveni, 
el consistori aportarà 600 euros 
per a ajudar al desenvolupament 
de les activitats d’AMFISEP i el 
trasllat dels usuaris al centre si-
tuat a Moncada (C/Pouacho núm. 
2 Primera Planta). 

SOL·LICITUD DE 
VACANCES SOCIALS 

PER A MAJORS

Alfara del Patriarca renova el conveni de  
col·laboració  amb l’Associació de Persones 

 amb Discapacitat de Moncada



Pregunta: Què destaca-
ries de la teua etapa com 
a futbolista mentre vivies 
en el nostre municipi?

Resposta: Comencí als 
cinc anys en el meu poble 
i tinc molts bons records, 
jugàvem en el camp de te-
rra, i ens feu entendre el 
futbol d’altra forma, ens va 
fer créixer i madurar. El fet 
de jugar amb tots els meus 
amics del poble va fer que 
crearem una gran família 
que hui en dia es manté. Ací 
sempre soc benvingut.

P: I de la teua etapa com a 
juvenil del Valencia CF?

R: En els tres anys com a 
juvenil del Valencia vaig 
aprendre molt. Em vaig 
introduir en el món del fut-
bol professional. El ritme 
d’entrenament, de compe-
tició i d’exigència és molt 
alt, i has d’estar preparat 
per a donar-ho tot. Va ser 
una etapa de superació. 
També em va permetre 
viatjar arreu del món com 
Amsterdam o la Xina. Esti-
guí dels 16 als 19 anys, tres 
anys meravellosos.

P: Com vas aconseguir 
la beca com a jugador de 
l’UCLA i estudiar en la Uni-
versitat de Califòrnia de 
Los Angeles?

R: El Valencia em va fer una 
proposta, en la que la Lliga 
Santander oferia una beca 
esportiva per anar als EUA 

a un xiquet de l’Acadèmia 
de cada equip de la primera 
divisió. El Valencia CF tenia 
una plaça disponible i cre-
gueren que el millor perfil 
era el meu. I mitjançant 
l’empresa AGM es posaren 
en contacte amb diverses 
universitats i a la fi vaig fer 
camí cap a Los Angeles.

P: Com es viu aquesta 
època de pandèmia lluny 
de casa?

R: Quan vaig arribar les me-
sures no eren tan restricti-
ves, el nivell de vacunació 
era major que ací. I no vaig 
tindre cap problema.

P: Què és el que més 
t’agrada de Los Angeles?

R: Tots els que estudien allí 
són internacionals o viuen 
molt lluny de les seues 
cases, i fa que hi haja mol-
ta germanor en els estu-
diants i atletes. La gent de 
l’equip em va fer molt fàcil 
adaptar-me.

P: Quant temps esperes 
viure als EUA?

R: Me’n vaig anar amb la 
idea de fer els tres anys 
que em quedaven de ca-
rrera i tornar immedia-
tament. Però coneixes 
un món nou, una cultura 
nova, tantes vivències, fa 
que òbrigues la ment. Les 
portes estan obertes al 
que passe. Si em quede en 
els Estats Units, serà una 
molt bona notícia, perquè 
voldrà dir que les coses 
van molt bé.

P: Has sigut nomenat un 
dels 100 millors jugadors 
del TopDrawerSoccer als 
EUA. Què suposa per a tu 
aquest reconeixement?

R: Va ser tota una sorpre-
sa, més sent el primer any, 
ja que la dinàmica d’entre-
nament i de partits allí és 
molt diferent. La tempo-
rada ha sigut molt bona i 
estic molt content.

P: Què és el que més tro-
bes a faltar d’Alfara?

R: El valencià el trobe molt 
a faltar. I, per altra banda, 
també el menjar.

P: Quins consells dona-
ries a altres joves espor-
tistes apassionats pel 
món del futbol?

R: M’he adonat de l’impor-
tant que és estudiar, que 
també t’obri portes com 
aquesta que estic vivint. 
S’ha d’estar obert a viure 
altres experiències i eixir.

“M’he adonat de l’important que és 
estudiar, també t’obri portes” 

ENTREVISTA A JOSÉ CONTELL LECHÓN, VEÍ D’ALFARA DEL PATRIARCA
I JUGADOR DEL UCLA BRUINS (UNIV. OF CALIFORNIA, LOS ANGELES)
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La nova etapa de l’Esco-
la Municipal d’Escacs ha 
tingut molt bona acollida. 
Amb vora una trentena 
de xiquetes i xiquets ins-
crits. Hi ha grups creats 
a l’hora del menjador del 
CEIP San Juan de Ribe-
ra, i altre grup que juga 
i aprén els divendres de 
vesprada a l’Espai Jove. 

UNA TRENTENA 
D’INSCRITS A L’ESCOLA 
MUNICIPAL D’ESCACS

ESPORTS

L’ajuntament d’Alfara ha 
ampliat l’equipament del 
gimnàs municipal amb 
una bicicleta estàtica, una 
màquina de rem, nou pis 
per a fer alçaments de 
pes lliure, i noves taqui-
lles. Per altra banda, tam-
bé ha ampliat i millorat el 
material de classes, amb 
barres, discos i lastres, 
entre d’altres. A més, s’ha 
ficat en funcionament el 
torn per tal de millorar el 
control d’accessos i afora-
ments d’aquest espai per 
a la pràctica esportiva.

MILLORES I AMPLIACIÓ 
DE L’EQUIPAMENT DEL 

GIMNÀS MUNICIPAL



IGUALTAT

L’Ajuntament d’Alfara del  
Patriarca vol destacar el paper de 

les iaies amb la campanya  
“Dones que inspiren”

L’ Ajuntament d’Alfara del 
Patriarca, a través de la 
regidoria d’Igualtat, ha 
posat en marxa el projec-
te “Dones que inspiren: 
La meua iaia”, dins de les 
diferents accions amb 
motiu de la celebració del 
Dia Internacional de la Dona.  Aquesta iniciativa 
consisteix a realitzar una fitxa en la qual els xi-
quets i xiquetes emplenen les característiques, 
activitats, dites i alguns records de les seues 
iaies, així com un dibuix o fotografia d’elles. Amb 
aquests treballs es fa un mural i es penjarà a la 
plaça de l’ajuntament la Setmana de la Dona. En 
aquesta activitat participen els i les alumnes de 
les dues escoles de la població, però també tot 
aquell que ho desitge, ja que les fitxes es poden 
descarregar en la web de l’ajuntament. Entre tots 
i totes es vol, amb la visió dels més menuts, re-
construir la història de les dones de la nostra po-
blació, una part important de la nostra memòria 
més recent i part del nostre futur.

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

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 600467784TE
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7 de MARÇ

Activitats per a xiquetes i xiquets: Circuit d’oficis, 
túnel de superheroïnes i superherois, pintacares, 
chill out cultural,...

Taller de gastronomia sostenible.

De 17 a 19 hores als Jardins de l’ajuntament.

8 de MARÇ: 

“Berenar-Xocolatà” organitzada per les Ames de 
Casa.

Inauguració exposició “Dones Científiques”, cedida 
per l’Associació Dones en Acció de Xirivella.

A partir de les 17 hores al Centre Cívic.

9 de MARÇ

Actuació - monòleg de María Juan i Carol Tomás.

A les 18 h en el Teatret.

10 de MARÇ

Contacontes d’Eva Andújar: “La porta del meu cas-
tell”.

A les 17 h als Jardins de l’ajuntament.

11 de MARÇ

Vídeo/fòrum: “La sonrisa de Mona Lisa”

 A les 17 h en el Teatret.

12 de MARÇ

“Dones del Carraixet, fem camí feminista”: Passeig 
Violeta que començarà a les 10.30 h a la fàbrica 
de la seda de Vinalesa i finalitzarà en la plaça de 
l’ajuntament de Foios amb la lectura del Manifest 
del 8 de març i el visionament del curt “Dones del 
Carraixet. Volum II”.

SETMANA DE LA DONA

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de 
la Dona, l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca, a través 
de la regidoria de Benestar Social i Igualtat, organit-
zat el quart certamen de relats curts i poesia “Dona 
i igualtat” amb el lema “Juntes som més fortes!”.  El 
termini de presentació comença l’1 de març i fina-
litza el 30 de març de 2022. Hi haurà 3 categories: 
relat infantil, relat juvenil i relat persona adulta. Les 
bases es troben a la web de l’ajuntament.

Quart certamen de relats curts i 
poesia: “Dona i igualtat”


