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Tornem a trobar-nos en aquestes dates tan
assenyalades per a tots amb motiu de la
celebració de les Festes Patronals, per a pas-

sar uns dies de convivència i diversió en com-
panyia d'amics, veïns i familiars.

Des de la Regidoria de Festes s'ha treballat de
valent per a elaborar una programació que siga
capaç de connectar amb tota la societat "Alfa-
rera" i les seues sensibilitats, amb l'anhel d’a-
conseguir que tots pugueu descobrir espais de
connexió amb el poble i el seu festeig.

Vull donar les gràcies a totes les persones i as-
sociacions que han col·laborat des de tots els
àmbits per a fer que les nostres festes patronals
es troben a l'altura de les vostres expectatives.

Per açò, vos anime al fet que participeu de
forma activa en els diferents actes programats al
llarg d'aquests dies que passarem en comuna
convivència, per la qual cosa no dubteu a tras-
lladar la invitació a tots aquells amb els quals us
agrada envoltar-vos.

Finalment, desitjar-vos que passeu unes bo-
nes festes, que les gaudiu i les visqueu amb la
màxima intensitat, però amb el respecte i soli-
daritat que ens caracteritza.

En nom de tota la corporació municipal i en el
meu propi us desitgem que passeu unes bones
festes. Rebeu una cordial salutació.

LLORENÇ RODADO Alcalde d’Alfara



Durant les festes patronals, com tots els
anys, Alfara es transforma. Les nostres tra-
dicions adquireixen protagonisme per da-

munt de la rutina diària.

En aquest període comencen unes jornades
entranyables on els  nostres carrers es conver-
teixen en punt de trobada, convivència i gaudi
d’estar totes i tots junts de manera distesa i sense
presses.

Després de molts mesos, l'intens treball es vi-
sualitzarà en aquests dies de celebració on s'en-
trellacen actes religiosos i populars per a crear un
ambient excepcional, inclusiu i obert a la partici-
pació de tota la ciutadania.

De nou, com a Regidora de Festes, és un orgull
presentar un programa dissenyat per a repre-
sentar a tota la població, una programació que
respecta la història del nostre poble, exalta la
tradició i afegeix innovació.

No puc oblidar el meu més sincer agraïment a
totes aquelles persones que amb la seua impli-
cació i participació donen vida a les nostres fes-
tes: festers i festeres, penyes, associacions, etc.,
que amb el seu treball i esforç aconsegueixen any
rere any celebrar les nostres festes patronals.

Vull destacar l'esforç que enguany hem realit-
zat des de l’Ajuntament en benefici de gaudir
d'aquests dies als carrers entesos com a espais
de trobada, segurs, tranquils i lliures de violència
de gènere. 

Esperem i desitgem que aquestes festes que
s'acosten, les festes 2019, només ens deixen el
record de l'alegria i diversió que totes i tots ens
mereixem. Vos anime a participar i gaudir  sem-
pre des de la convivència i el respecte.

#viualfaraenfestes

MARISA ALMODÓVAR Regidora de Festes



Un año más nos dispone-
mos a celebrar con ale-
gría nuestras fiestas pa-

tronales. Como párroco de la
comunidad cristiana de Alfara
del Patriarca, me dirijo a todos
vosotros para animaros a vivir
estas fiestas como un momento
especial. 

Nuestras fiestas son impor-
tantes porque nos ayudan a
sentirnos pueblo. El pueblo no
es sólo un grupo de gente. Es,
sobre todo, una comunidad que
camina y comparte la vida, con
sus momentos felices y amar-
gos. Es cierto que dentro de la
comunidad hay diferencias.
Gracias a Dios, somos diversos.
Cada uno de nosotros es único
e irrepetible. ¡Qué bueno sería
si esas diferencias las usára-
mos, no para levantar muros y
separarnos, sino para enrique-
cernos mutuamente y ayudar-
nos a crecer! En esta tarea to-
dos somos necesarios.

Además, las fiestas patrona-
les nos ayudan a acercarnos un
poco más a Dios. No olvidemos
que lo que estamos celebrando
es la presencia entre nosotros
de personas que han vivido la
santidad y han tenido una rela-
ción muy especial con Dios y
con los demás. Destacamos a
la Virgen María, en su advoca-
ción de la Inmaculada Concep-
ción y del Rosario, San Vicente,
Santa Bárbara, San Juan de Ri-
bera y San Bartolomé. Esta san-
tidad no es un privilegio reser-
vado para unos pocos. Es una
invitación para todos. Sí, todos
estamos llamados a vivir la san-
tidad. Y esto no es simplemente
cuestión de puños y de un es-
fuerzo titánico voluntarista. Es
un regalo. Se trata de descubrir
el amor de Dios en tu vida. Sen-
tir que él te quiere tal como

eres, aunque te sueña todavía
mejor. Él quiere que seas feliz y
desea sacar lo mejor de ti para
que puedas darlo con generosi-
dad y alegría a tus hermanos.

Doy gracias al Señor por to-
dos los que trabajáis y colabo-
ráis de distintas maneras para
que estas fiestas se puedan ce-
lebrar, y le pido a Dios que las
podamos vivir con gozo, sin-
tiendo que somos una comuni-
dad que comparte la vida y la fe.

Que el Señor os bendiga.

JESÚS GIRÓN Capellà d’Alfara



Festers i festeres del 2018
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DIVENDRES
26 DE JULIOL
18:30 h Cinc vaques i un bou en puntes
24:00 h Dos bous i una vaca embolada

DIJOUS
1 D’AGOST
19:00 h Carretons per a xiquets i

xiquetes i després orxata i
fartons

DIVENDRES
2 D’AGOST
13:00 h Entrada i prova de vaques

24:00 h Dos bous embolats

18:00 h Xaranga pels carrers de la població
18:30 h Cinc vaques i un bou en puntes

PENYA TAURINA ALFARENSE

PENYISTES
ALBERTO ROS ALONSO

MANUEL PALACIOS MUÑOZ
JOSE GABRIEL SANFRANCISCO GIL

SALVADOR FERRANDO MONTAGUT
VICENTE GRANCHA CATALÁ
VICENTE ZAMORANO ORTS

FÉLIX GALÁN SANTOS
HIGINIO ALBIACH CERVERA

ROSA MOLINA LÓPEZ
NOÉLIA MORÁN ZANÓN

XIMO ROCHER HERNANDEZ
VICENTE PRADES ROS 

FRANCISCO MEDINA SALMNERÓN
XUANO TARONCHER ARNAU

SALVADOR FERRANDO PALANCA
ALBERTO PRADES ROS
RAÚL MUÑOZ PRADES

XIMO ROCHER TARONCHER
PABLO MORA FERRANDO
XUSO GALÁN ALFONSO

FRANCISCO CLEMENTE MARTÍNEZ
MIGUEL GARCÍA SORIANO
PABLO BERMEJO MORENO

RUBÉN CLEMENTE MARTÍNEZ





DISSABTE
10 D’AGOST
20:00 h Inici de les 24 hores de

futbol sala al Poliesportiu
Municipal, organitzat per les
Filles de Maria i els Clavaris
de Santa Bàrbara.

DIUMENGE
11 D’AGOST
20:00 h Final de les 24 hores de

futbol sala al Poliesportiu
Municipal, organitzat per les
Filles de Maria i els Clavaris
de Santa Bàrbara.

Filles de Maria del 2018 a les 24 hores de futbol sala

DISSABTE, 3 D’AGOST
21:30 h Sopar a la fresca* organitzat pels clavaris de 

Sant Vicent. Inscripció prèvia.

DIMECRES
14 D’AGOST
18:30 h ‘Tardeo’ eivissenc amb el DJ

Pablo Escudero fins a les 23
hores, organitzat per les
Filles de Maria.

*Nota per a tots els sopars populars.
Hi haurà tres únics dies d’inscripció per
a tots els sopars organitzats per les 
clavaries i associacions del poble. 
Serà els dies 6, 7 i 8 d’agost a partir de
les 19.30 hores als Jardins Municipals.



MARE DE DÉU DELS DESEMPARATS

CLAVARIESSA MAJOR
Mª AMPARO VALERO LLORIS

CLAVARIESSES
ROSARIO BARAT DOLZ

LOLA ÉPILA GÓMEZ
ROSARIO TARONCHER DOLZÁ
PAqUITA PALANCA ALFONSO
Mª JOSÉ GAVILÁ DE LA LASTRA

Mª ANTONIA MORENO MARTÍN
CONSUELO VALERO CERVERA
AMPARO ASENJO MARqUÉS

LOLA PUCHOL RUÍZ          
AMPARO CAMPOS FORT
AMPARO BERGA FERRER

EMI BALAGUER GUALLART
AMPARO BARAT PALANCA

CONCHA SORIANO BALLESTER
Mª CARMEN ARNAU I ORTS

Mª AMPARO PALACIOS TRUJILLO



Grup de Teatre ‘Lo Nostre’

Cavalcada de festes 2018



DIJOUS, 15 D’AGOST
19.00 h ‘Globotà’ al carrer Major, organitzat i patrocinat per l’Ajuntament (SARC).
19.30 h Cavalcada pels carrers de la població, encapçalada per la batucada Percufest

(SARC), on participen les festes i associacions d’Alfara.
23.00 h Teatre als Jardins Municipals a càrrec del grup de teatre “Lo Nostre” amb l’obra 

El Fulano de la Concha. En acabar, repartiment de cocuqes cristines i mistela.
Organitzat i patrocinat per l’Ajuntament.

‘Globotà’



DISSABTE
17 D’AGOST
17:00 h Parc infantil a la zona CEU

organitzat pels clavaris del
Roser.

21:00 h Nit de la Torrà amenitzada
amb música, organitzada per
la clavaria del Roser amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
Inscripció prèvia.

DIVENDRES, 16 D’AGOST

19:30 h A l'Església Parroquial, Missa Sagrament de la Unció dels malalts.
21:00 h Sopar dels Majors als Jardins Municipals, amenitzat pel duo musical

‘Isabel i Maria’, organitzat per l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació
de Jubilades i Pensionistes, les Filles de Maria i persones voluntàries.

18:30 h Xaranga i repartiment de llima
granitzada als cassetons de la
zona CEU, organitzat pels
grups ‘Festeres 2018’ i  ‘Les
Pioneres’.

18:30 h Jocs musicals a la zona dels cassetons, organitzat per l’Agrupació Musical
d’Alfara del Patriarca.

18:00 h I Semifinal de llargues, equip
de València contra Borbotó.
Organitzat pel Club de Pilota i
patrocinat per l’Ajuntament.



DIUMENGE
18 D’AGOST
11:00 h Animat i divertit parc aquàtic

a la zona CEU organitzat per
la festa de Sant Vicent.

16:00 h Continuació del parc aquàtic.
17:00 h Festa de l’Espuma per als

menuts al carrer Lluís Vives. 
Per a berenar es repartirà
orxata i fartons, organitzat
per la festa de Sant Vicent.

23:30 h Macrodisc-mòvil ‘Tallarina on
Tour’, organitzada per les
Filles de Maria i els clavaris
de Santa Bàrbara, a càrrec
del DJ Santi Bertomeu amb
l’animació d’Onion and Back.

DILLUNS 19 D’AGOST
13:00 h Volteig de campanes i trons d’avís

anunciant la festa de Sant Vicent.

21:00 h

18:30 h ‘Tardeo’ fins a les 23 hores organitzat pels
clavaris de Santa Bàrbara a càrrec del DJ
José Coll.
Trasllat de la imatge de Sant Vicent des de
l’església fins el domicili de la clavariessa
Major, al carrer Dr. Navarro 38, amb
l’acompanyament de l’Agrupació
Musical d’Alfara del Patriarca.

23:00 h Concert de festes als Jardins
Municipals oferit per l’Agrupació
Musical. En acabar, finalet de focs
d’artifici a càrrec de la pirotècnica
Turys, patrocinat per
l’Ajuntament. L’Agrupació Musical
oferirà coques cristines i mistela a
les persones assistents amb
motiu del 25 aniversari.

18:00 h II Semifinal de llargues, equip d’Alfara 
contra Faura. Organitzat pel Club de Pilota 
i patrocinat per l’Ajuntament.



FESTA DE SANT VICENT

DIMARTS 20 D’AGOST
13:00 h Volteig de campanes i salves anunciant la Immaculada Concepció.

19:30 h Solemne missa en honor a Sant Vicent, cantada pels Juniors d’Alfara. Finalitzada la
celebració es farà el sorteig de la imatge de Sant Vicent entre els xiquets i xiquetes de
la confraria que hi assistixquen.

18:30 h Arreplegada dels clavaris i trasllat de Sant Vicent des de la casa de la clavariessa
major fins a l’església, acompanyats per la banda de l’Agrupació Musical d’Alfara.

20:00 h Trofeu de festes de futbol, entre l’equip amateur de l’FBA l’Atlético Sedaví.
20:30 h Solemne processó en honor a Sant Vicent, encapçalada per la colla de tabaleters i

dolçainers l’Espurna (SARC) i acompanyada per l’Agrupació Musical d’Alfara del
Patriarca. En acabar, final de focs d’artifici a càrrec de la pirotècnica Turís.

22:00 h Sopar als Jardins organitzat pels clavaris de Santa Bàrbara. Inscripció prèvia.
24:00 h Minidisco amb DJ, ballarina i festa holy per als menuts a càrrec de Mathena

Producciones al recinte de festes de la zona CEU. 

08:00 h Despertà pels carrers de la població.

19:30 h Inauguració de l’exposició de festes al Castell, amb pintures d’Enric M. Català.



CLAVARIESSA MA JOR
MARÍA GISBERT MARTÍNEZ

CLAVARIS
IRENE ÁLVARO PÉREZ

JOAN BALANZÁ TARONCHER
MARC CATALÁ VILA

TONI DE DIOS MARTÍNEZ
LISI DEL AMO LÓPEZ

NEUS DOMINGO ALANDES
YAIZA FERNÁNDEZ ARVELO

MIqUEL GIMENO LUNA
CARLA IBÁÑEZ IBÁÑEZ

JAUME LUNA PEDRA
CARLA LLORIS CUENCA

NELA MADRIGAL PASTOR
KHOLEMAN MENDOZA CÁCERES

LUCIA PARREÑO SERRA
CRISTINA qUILES NAVARRO



FILLES DE MARIA

CLAVARIESSA MAJOR
RAqUEL FILIBERTO ALBARRACÍN

CLAVARIESSES
ANNA SALES ODENA

PAULA MORILLO SEGUÍ
MARIA PALAU CLAUSELL
IMMA PALAU CLAUSELL

MARTA LUISA PUCHADES SÁNCHEZ
TAMARA TOLEDO NAVARRO

MARIA CORDERO CARRASCOSA
MARTA DOMÉNECH BELTRÁN

SILVIA GARCÍA JIMÉNEZ
MARTA ROMERO TRAVER



DIMECRES
21 D’AGOST
05:00 h Cant de l’Aurora a càrrec

de les Filles de Maria.

12:00 h Missa en honor a la
Immaculada Concepció,
cantada per la Coral Sant
Joan de Ribera.

11:00 h Arreplegada de les
clavariesses.

19:30 h Arreplegada de les
clavariesses.

20:30 h Solemne processó en
honor a la Immaculada
Concepció encapçalada
per la colla de tabaleters i
dolçainers l’Espurna
(SARC) i acompanyada
per l’Agrupació Musical
d’Alfara del Patriarca. En
acabar, castell nocturn de
focs d’artifici a càrrec de
la pirotècnica Turís.

22:00 h Nit de show d’humor i
màgia amb sopar als
Jardins Municipals,
organitzat per la Falla La
Unió amb l’actuació de
Miki Dekai, Javier Botia i
Piter Pardo, patrocinat
per l’Ajuntament.
Inscripció prèvia.

23:30 h Macrodiscomòbil a càrrec
de ‘Philantropic Live
Music Show”, organitzada
per les Filles de Maria al
recinte de festes de la
zona CEU.

13:00 h Volteig de campanes i tir
de salves anunciant la
festa de la Mare de Déu
del Roser.

21:30 h Trasllat de la imatge de la
Mare de Déu del Roser
des de l’església fins a la
plaça 9 d’Octubre.



06:00 h Aurora.

12:00 h Missa en honor a la Mare de Déu del Roser.

10:45 h Arreplegada dels clavaris i clavariesses de la
Mare de Déu del Roser.

20:30 h Solemne processó en honor a la Mare de Déu
del Roser, encapçalada per la colla de
tabaleters i dolçainers l’Espurna (SARC) i
acompanyada per l’Agrupació Musical d’Alfara
del Patriarca. 

22:00 h Sopar popular de temàtica pirata, organitzat
per les Filles de Maria amb l’actuació del mag
Takuman. Inscripció prèvia.

23:30 h Orquestra Euforia.

MARE DE DÉU DEL ROSER

DIJOUS 22 D’AGOST

13:00 h Volteig de campanes i salves anunciant la festa de
la patrona Santa Bàrbara.

21:30 h Trasllat de la imatge de Santa Bàrbara des de
l’església fins el carrer Sant Vicent.



CLAVARIA
TONI ALMELA I MARIA CATALUÑA

JORDI MORENO LLUESMA
NACHO ROIG I LUMI GARCÍA

IVÁN MARTÍNEZ I INMA MARTÍNEZ
VICTOR LLUESMA I JUDIT NIETO

RAFA APARISI I MARIA ALOS
FERNANDO CASTELLÓ

JOSÉ VICENTE GRANCHA I VICTORIA ESTELLÉS
CARLOS CASTELLÓ ALARCÓN
MIGUEL NAVARRO TRENCO

ANA SANFRANCISCO I BORJA MATEU
MIGUEL ALBA I BEATRIZ PAZOS 
LAURA CARRETERO BARRIOS

TONI SANCHEZ I MARIA VILLANUEVA
JOSÉ CASTILLO I ROCÍO GUTIÉRREZ

ELIA GÓMEZ I RUBÉN UBACH
JOSÉ VTE. GIMÉNEZ GIL

DAVID PALAU I PILI TRENCO
DAVID ROS I ASUNCIÓN TORTOSA

JORGE RUIZ I PILI REqUENA
RAIMUNDO MARTÍNEZ I MIREIA DE HARO

JAVIER OBRER VALERO



DIVENDRES 23 D’AGOST
07:00 h Despertà pels carrers de la població.

12:00 h Solemne missa en honor a Santa Bàrbara.
10:45 h Arreplegada dels clavaris.

13:00 h Volteig de campanes i salves anunciant la festa de Sant Bertomeu, patró d’Alfara.

18:30 h Jocs d’aigua a la zona dels cassetons, organitzat per la penya Amics del Pa.

19:15 h Arreplega de clavaris i cercavila fins a l’església.
20:30 h Solemne processó en honor a Santa Bàrbara, encapçalada per la colla de tabaleters i

dolçainers l’Espurna (SARC) i acompanyada per l’Agrupació Musical d’Alfara del
Patriarca. En acabar, final de focs d’artifici a càrrec de la pirotècnica Turís.

FESTA DE SANTA BÀRBARA

22:00 h Sopar de caldereta de bou als Jardins Municipals, organitzat per la Comissió de Bous.
Inscripció prèvia.

23:30 h Festival organitzat pels clavaris de Santa Bàrbara al recinte de festes de la zona Ceu,
amb el grup ‘Space Elephants’.

17:30 h Partida de raspall dels xiquets i xiquetes del Club de Meliana al Trinquet Municipal.

19:00 h Partida de galotxa al Trinquet Municipal entre Alfara del Patriarca i Alfara de la Baronia.



CLAVARI MAJOR
ANTONIO VALENCIA BELTRÁN

CLAVARIS
PABLO MORA FERRANDO

ALBERTO PRADES ROS
XIMO ROCHER TARONCHER
MARIO PRINCIPE BALAGUER
PABLO MARTÍNEZ CATALÁN

VICENTE MARTÍNEZ VELA
SERGIO VALERA MARqUÉS

PABLO EMILIO BERMEJO MORENO
RAÚL MUÑOZ PRADES

FRANCISCO CLEMENTE MARTINEZ
JOSEP ENRIC GALÁN ALFONSO

TONI EGEA RODADO
JOSÉ VICENTE FILIBERTO

ALBARRACÍN
BORJA VALERA MAS

JAVI JIMÉNEZ MARqUÉS
JOSEP GISBERT SANCHIS
TONI TORRES LLUESMA

SERGIO MARTINEZ GARCIA
TOMAS SANCHEZ NAVARRO

ISMAEL VENTURA GONZÁLEZ
ADRIÁN TRAPERO COSTA



FESTA DE SANT BERTOMEU

DISSABTE 24 D’AGOST
19:00 h Cercavila per arreplegar els clavaris i clavariesses de totes les festes

d’enguany, acompanyada per l’Agrupació Musical d’Alfara.
19:30 h Solemne missa en honor a Sant Bertomeu,

cantada per la coral Joan de Ribera.
20:30 h Solemne processó en honor a Sant

Bertomeu, encapçalada per la colla de
tabaleters i dolçainers l’Espurna (SARC) i
acompanyada per l’Agrupació Musical
d’Alfara del Patriarca. En acabar, final de
focs d’artifici a càrrec de la pirotècnica
Turís.

22:30 h Cinema a la fresca als Jardins Municipals,
amb la projecció de la pel·lícula ‘Bohemian
Rapsody’, organitzat i patrocinat per
l’Ajuntament.

23:30 h Alfara Rock al recinte de festes de la zona
CEU, patrocinat per l’Ajuntament, amb les
actuacions de Bastida, Insoma, Maldats i
Malucs.





FI DE FESTA
DIUMENGE 25 D’AGOST
11:30 h Parc infantil organitzat per les Filles de Maria i els clavaris de Santa Bàrbara al

recinte de festes de la zona CEU.
16:00 h Continuació del parc infantil i repartiment d’orxata i fartons.

23:30 h Nit de disfresses*. Desfilada pels carrers de la població a ritme de xaranges. En
finalitzar el recorregut, actuació de l’orquestra ’Etiqueta Show’ al recinte de
festes de la zona CEU. Organitzat i patrocinat per l’Ajuntament. 

18:00 h Final del Trofeu de Llargues al carrer Major, organitzat pel Club de Pilota 
i patrocinat per l’Ajuntament.

Lliurament de premis a la Nit de Disfresses 



*Nota als participants. Per poder optar a
premi, caldrà apuntar-se del 6 al 23 d’agost a 
l’Ajuntament, de 12 a 14 hores, on es facilitarà
un número a cada comparsa, d’un mínim de 6
persones, tant infantil com d’adults. Este nú-
mero haurà de ser totalment visible durant la
desfilada, i s’haurà de deixar una separació mí-
nima entre tots els grups participants per a la
correcta valoració del jurat.  Totes aquelles per-
sones que no s’hagen inscrit prèviament, po-
dran participar sense optar a premi. La
concentració tindrà lloc a les 23:15 hores a la
plaça Sant Joan de Ribera. L’eixida es realitzarà
des del carrer Mestre Palau pel recorregut habi-
tual fins arribar al carrer Lluís Vives. La desfilada
estarà encapçalada per la Xaranga Al Soroll se-
guida per totes les comparses infantils. A conti-
nuació desfilarà  la Xaranga Horta Sud amb les
comissions festeres i les comparses d’adults.
S’atorgaran dos premis de 100€ i 50€ a les mi-
llors comparses infantils i altres dos de 150€ i
75€ a les millors comparses d’adults.



DILLUNS
26 D’AGOST
18:30 h Desencaixonada de dos bous 

propietat de la Comissió. 
A continuació, exhibició de vaques
de la ramaderia de Sergio Perera.

24:00 h Carretó embolat. A continuació,
s’embolaran els dos bous de la
vesprada, propietat de la Comissió.

COMISSIÓ DE BOUS 2005

PENYISTES
JOSE LUIS GARCIA CATALA                                                                                                                                                                                                                                           

JOSE LUIS ESTELLÉS FONTESTAD                                                                        
LUIS RODRÍGUEZ GRANELL                                                                                  

MARÍA MARCO GARCIA                                                                             
AMPARO SUEZA CHAPA                                                                                         
VERO HEREDIA PEREZ                                                                                 

ÁNGEL TOMAS ROS     
JACINTO RODRIGUEZ GRANELL

CARLOS JORDAN 



Les regidories de Festes,
Sostenibilitat i Igualtat de
l'Ajuntament d'Alfara del

Patriarca organitzen la segona
campanya “No és no, Viu Alfara
en Festes”, amb l'objectiu prin-
cipal de previndre les agres-
sions sexuals que es puguen
produir en les Festes Patronals
del municipi.

Les agressions i l'assetja-
ment augmenten el context de
festes, per això l'Ajuntament
amb aquesta iniciativa vetlarà
pel compliment del dret al fet
que tota persona siga tractada
amb dignitat, respecte i llibertat
en tot moment i lloc.

La campanya “No és no” va
dirigida a la ciutadania en ge-
neral, que durant aquests dies
participaren en els diferents es-

deveniments massius, com són
les orquestres, disc mòbil o la
Nit de Disfresses. 

Amb aquesta campanya es
pretén sensibilitzar i conscien-
ciar que la diversió ha d'anar
associada al respecte al cos i a
les decisions pròpies de cada
persona, posant en evidència
actituds i comportaments de-
nigrants per a les dones, ad-
vertint que els abusos, el xan-
tatge o la violència són delictes
tipificats per llei.

Per a dur a terme la cam-
panya l'ajuntament d'Alfara del
Patriarca proporcionara carte-
lleria, informació, 2500 polse-
res i 5000 gots reutilitzables
que afavorisquen la sostenibili-
tat i el medi ambient. 

No oblides passar per l'es-

tand “Punt violeta” els dies 21,
23 i 25 d'agost en el recinte firal. 

Les Regidories de Seguretat
Ciutadana, Festes, Sostenibili-
tat i Igualtat lluiten per a oferir
unes festes lliures de violència.

Per unes festes
sense agressions sexistes

RECOMANACIONS DE SEGURETAT

aNo es podrà accedir amb botelles ni
gots de vidre al recinte de festes de la
zona CEU, així com tampoc amb 
objectes que puguen considerar-se
perillosos.

aPer a accedir al recinte de festes 
s'aconsella als veïns i veïnes d’Alfara
que porten la polsera que es podrà 
recollir a l'Ajuntament de l'1 al 16 
d'agost entre les 10 i les 13 hores. 

aNo s'entregaran polseres als menors
de 18 anys, sent així un control per a la
venda de begudes alcohòliques.



Atots aquells i aquelles qui
d'una manera o d'una al-
tra heu sigut música du-

rant aquests 25 anys...
Tinc 20 anys i vaig començar

a anar a música als 4, si he d'u-
bicar on m'he passat gran part
de les vesprades d'aquests 16
anys, diria que al "Teatret", al
costat d'un piano i unes fines-
tres gegants de fusta i de poble
que encara òbric de bat a bat a
la primavera. La gent passa pel
costat i sovint aguaita. A la
banda, per contra, sols porte
vuit anys, tot i que tinc la sen-
sació de voler formar-ne part
des que tinc ús de raó.

Supose que serà per això
que recorde el primer assaig,
les primeres falles, les primeres
festes... Per a mi, entrar a la
banda, fou sinònim de sentir-
me gran, que no vol dir que re-
alment ho fóra. Em sentia gran
perquè assajava dos nits a la
setmana, el meu mestre de
flauta era el meu company de
faristol, havia canviat la camisa
blanca de "La bandeta" per un
uniforme que en aquell mo-
ment em semblava molt seriós
i les nits d'estiu s'allargaven per
primera vegada entre orxates,
gelats, amigues i xarrades. Tot
plegat, crec que finalment sí
que m'ha fet créixer, he crescut
en la banda i amb les persones
de la banda i estic realment
contenta que haja sigut així.

Ara fa 25 anys que un grup
de persones amb inquietuds
culturals i musicals decidiren
ser i fer banda. A ells i elles els
agraïsc molt la il·lusió per deixar
en Alfara un raconet per a la
música, el raconet que m'ha
permés estar prop d'aquesta i
créixer amb ella, valorar-la.

Després de 16 anys vincu-
lada a l'Agrupació estic conven-
çuda que tindre una banda en
Alfara enriqueix socialment i
culturalment el poble i la seua
sensibilitat artística. Per
aquesta raó, hauríem de cuidar
i alimentar la seua presència de
manera activa i incansable.

És molt important el suport
des de les institucions, però ara
que en fem 25 és un bon mo-
ment per recordar que allò cru-
cial és que siguem els músics
els qui cuidem la banda. És una
obvietat, però si som els músics
qui fem música, hem de ser
també els qui fem banda. Hem
de ser conscients que formem
part d'eixa il·lusió que en aquell
moment, fa 25 anys, feu brollar
la música en el nostre poble i
ara som nosaltres qui tenim la
responsabilitat i el plaer de con-
tinuar fent gran la banda i de fer
que els xiquets i xiquetes que
entren cada any, cresquen amb
la música i per la música.

Crec que un fet que no es pot
obviar és que a la banda tenim
músics amb una gran qualitat

humana, que sense fer massa
soroll, són l'exemple clar de l'es-
forç inesgotable i l'estima infi-
nita i que ploga, trone o neve,
els dilluns i els dijous a les 21:30
estan a la porta del local.

Són aquestes les persones
que al costat dels directors que
hem tingut i els membres de la
Junta Directiva que han anat
passant durant els anys i encara
perduren, els qui ens han per-
més i ens permeten fer banda,
fer música i fer poble. Per tot
això i allò, per tot el que feu i no
es veu, moltes gràcies.

Joan Fuster afirmava a un
dels seus aforismes que "Res
no uneix tant com una bestiesa
compartida" i és que no sé si fa
25 anys els fundadors pensa-
rien que avui estaríem d'aniver-
sari, el que és cert és que la bes-
tiesa fou compartida i que si
una cosa tinc clara després de
20 anys vivint amb la música, és
que aquesta s'ha de compartir
per arribar absolutament a ella.

Per 25 anys més compartint
música i bestieses amb vosal-
tres.

25 anys de música al poble
EMPAR GUANTER Membre de l’Agrupació Musical d’Alfara

Un dels primers concerts de 
la banda a l’església d’Alfara 
sota la direcció de Llorenç Ruiz



Jo pinte per passar el temps. Així diu el poeta francès Louis Aragon. I sempre m'ha agradat
aquesta idea de fer alguna cosa perquè sí, perquè t'agrada i perquè fent-la t'ho passes molt
bé, encara que saps que no servirà per a gran cosa.
I aquesta ha estat durant molts anys la meua relació amb la pintura, com la que es té amb

un amic a qui es visita de tant en tant i, de vegades, amb molt de temps entre una visita i una
altra, però a qui sempre retrobes ben a gust.

I, ben al contrari del que se suposa que ha de fer un pintor amb una "forta personalitat", jo
no he cercat mai UN ÚNIC camí que seguir durant molt de temps i per on avançar a poc a poc.
És a dir, molt sovint m'he endinsat per camins nous, desconeguts i diferents no tant per in-
consciència o temeritat sinó per curiositat.

I ací es pot veure el resultat d'una d'aquestes caminades. En aquesta exposició he "visitat" uns
quants pintors de les avantguardes del segle XX (Picasso, Léger, Juan Gris...) i els he posat en re-
lació amb uns altres de més pròxims, com ara Lichtenstein, Hochney... És a dir, he mirat amb els
ulls dels mestres del Pop Art les obres dels altres pintors.

Em fa molt de goig mostrar aquestes obres al meu poble i espere que us agraden. 

L’EXPOSICIÓ DE FESTES
ENRIC M. CATALÀ Pintor

Je chante pour passer le temps
Petit qu'il me reste de vivre
Comme on dessine sur la grive
Comme on se fait le temps content...

Enric M. Català és Llicenciat en Pintura
per la Facultat de Belles Arts de la Uni-
versitat Politècnica de València, on
també ha fet estudis de doctorat.

Ha ampliat estudis de dibuix a Hol-
baeck, Dinamarca; tècniques de la incisió
i calcografia a Urbino, Itàlia; de pintura a
l’oli a Welshpool, País de Gal·les i d’Història
de l’Art Modern a Cambridge, Anglaterra,
Wagner College, Nova York, Regis College,
Denver, Colorado i la Universitat de San
Francisco, Califòrnia.

Ha exposat a València (Val-i-30), Torrent
(La Torre), Castelló (Cànem), Xàtiva, Tarra-
gona (La Rambla), Arte Xerea (València) i a
les sales municipals de Vinalesa, l’Eliana,
Alfara del Patriarca, Cullera, Sueca, Xàtiva,
Almussafes i la Pobla de Vallbona.

Hi ha obra seua a col·leccions particu-
lars de València, Barcelona, París, Nova
York, San Francisco, Detroit, Cristiansand,
entre altres ciutats i pobles valencians.
Igualment figura obra seua a la col·lecció
MARTÍNEZ-GURRICABEITIA de la UNIVER-
SITAT DE VALÈNCIA i el Museu Salvador
Allende de Xile.

Jo pinte per passar el temps
El poc que em resta ja per viure
Com es dibuixa un pardalet
Com quan un s'alegra el temps...



Les desamortitzacions rea-
litzades a l'Espanya en el
segle XIX per diferents go-

verns van tindre efecte també a
Alfara del Patriarca. La que es va
dur a terme com a conseqüèn-
cia dels decrets de Mendizabal
(1835) va suposar la supressió
del convent de Sant Diego, de
franciscans observants i l'alie-
nació dels seus béns. El convent
i una horta annexa de 9 faneca-
des en el camí de Carpesa, ta-
xats en poc més de 77.105 reals
van ser adjudicats per la Junta
d'Alienació de Convents Supri-
mits al llaurador Pascual Sán-
chez que va pagar 2.313 reals
anuals pel cens reservatiu. Dels
béns mobles de valor cultural
se sap que al convent del Tem-
ple, seu de la Junta d'Arbitris de
la Desamortització, van arribar
uns 60 llibres que van ser en-
tregats al museu, Es tracta
d'una quantitat xicoteta si es
compara amb la d'altres con-
vents de la província; tal vegada
els frares exclaustrats o unes al-
tres persones se’n  van empor-
tar algun volum de la biblioteca
conventual. No tinc constància
que arribara al museu cap
imatge ni quadre procedent del
Convent; en una col·lecció par-
ticular de València existeix una
maqueta de fusta d'olivera i na-
cre de l'Església del Sant Sepul-
cre de Jerusalem que es diu que
procedeix del convent d’Alfara.

El Real Col·legi del Corpus
Christi o del Patriarca havia dei-
xat de tindre jurisdicció senyo-
rial sobre el lloc d’Alfara però
continuava sent el propietari de
diversos immobles amb les ren-
des dels quals es mantenia la
capella i el col·legi seminari d'a-
cord amb la voluntat del funda-

dor, el patriarca  Juan de Ribera.
Com que no es tractava d'un
orde religiós i era, en cert sentit,
una institució benèfica i docent,
no es va veure afectat pels de-
crets que van desenvolupar la
desamortització de Mendizábal
i d’Espartero. La coneguda com
a desamortització de Pasqual
Madoz 1855,  va ser més àm-
plia i ambiciosa perquè decla-
rava béns de l'estat els del cler-
gat, els béns comunals, obres
pies i confraries. El col·legi en
rebre la notificació per tal de fer
una relació de tots els seus béns
susceptibles de ser desamortit-
zats no solament es va negar a
això sinó que va iniciar  una sè-
rie de recursos i demandes le-
gals que van allargar el procedi-
ment durant quinze anys. Les
característiques del real col·legi
seminari eren avaluades de ma-
nera diferent per les diverses
instàncies perquè si bé hi havia
col·legials, la veritat és que no hi
havia  càtedres ni professors i
difícilment podia assimilar-se a
les institucions públiques   de
beneficència encara que els se-
minaristes eren becats. Tot això
va motivar una sèrie de recur-
sos davant la junta provincial de
vendes i la junta superior alhora
que es desenvolupaven manio-
bres del que avui diríem lobby,
gratificacions mitjançant, per tal
de moure les voluntats dels qui
havien d'adoptar alguna deci-
sió.

En els comptes del col·legi hi
ha una anotació amb la relació
de despeses produïdes a fi de
conservar l'administració dels
béns en el qual destaquen  els
pagaments al prestigiós advo-
cat i polític Rafael Monares per
un dictamen en el qual recoma-

nava acollir-se a un article  de la
llei que preveia l'excepció de
qualsevol edifici o finca la venda
de la qual no crega oportuna el
govern per raons greus. Hi ha
altres pagaments al comissio-
nat de la junta de vendes, al
comptador provincial d'hisenda
i a uns altres pels seus treballs
en la capital i cort de Madrid.
En total quasi quaranta mil reals
inclosa la compra de quatre cai-
xonets de cigars per als que han
afavorit al col·legi en aquesta
demanda.

La demanda perquè s'excep-
tuaren els béns del real col·legi
va ser desestimada per reial
orde de 3 de gener de 1866
però la conflictivitat va conti-
nuar i les vendes van quedar
suspeses fins a la solució defi-
nitiva. El col·legi va promoure
entre altres coses que els ajun-
taments d’Alfara i Burjassot, re-
presentats per l'advocat Ramon
Vinader, recorregueren al Con-
sell d'Estat el gener de 1867 a fi
que es revocara l'esmentada
reial orde declarant-se interes-

La desamortització a Alfara
ENRIC M. CUÑAT SESÉ



sats encara que indirectament
puix que molts dels béns radi-
quen en aquests pobles i es te-
nia dret a continuar treballant
les terres d'acord amb les cons-
titucions del patriarca. El tribu-
nal suprem de justícia va dictar
sentència el 8 de novembre de
1869 en la qual declara impro-
cedent la demanda en la via
contenciosa perquè no havien
anat part en l'expedient ante-
rior i haver-se presentat un any
després d'haver-se resolt el cas.

L'altra iniciativa per a  poder
conservar els béns va ser pro-
moure una llei en les Corts de-
fensada pel diputat Linares el
19 de març de 1868 en la qual
fundava els motius de l'excepció
en la peculiaritat de la fundació
del Col·legi del Patriarca, en les
seues constitucions i especial-
ment en els drets dels llaura-
dors que cultivaven les terres
de Burjassot i d’Alfara. Cite uns

fragments  de la intervenció del
diputat: “Millorarà, per ventura,
venent-los,  el cultiu d'eixos
camps? No millorarà, perquè és
immillorable. El que pujarà és
l'arrendament, i fareu de colons
quasi amos, colons quasi cap-
taires. No vos dic més i tendria
per desgraciat al que necessi-
tara més àmplies esplicaciones
per a assentir a les veritats que
acabe de dir.” Aquesta proposta
de llei i la seua defensa va ser
objecte d’una publicació feta en
l’antiga impremta Benito Mon-
fort que ara es deia El Valen-
ciano. El cost d’edició també va
ser per compte del col·legi.

La llei no va prosperar,  el go-
vern provisional va tancar final-
ment tots els procediments que
encara estaven vius i el Tribunal
Suprem va dictar el 17 de des-
embre de 1869 tornava a decla-
rar els béns del col·legi com a
subjectes a la desamortització,

ja que res, ni tan sols en les
Constitucions del Real Col·legi
permetien una consideració di-
ferent. A partir d'ací se succeei-
xen les vendes mitjançant sub-
hasta per part de la Junta
Provincial que va anar  publi-
cant els anuncis oficials als But-
lletins Provincials o altres diaris:
el juny de 1870 s'anuncia la
venda del Forn al tipus de 1350
escuts. En juliol del mateix any
la venda del molí, edifici i hort,
taxat en 30.240 escuts, o siga
75.000 pessetes. I en març de
1871 es posa a la venda la casa
castell, el que avui forma part
de les cases de l’Ajuntament, va-
lorat en 10.350 pessetes. La
resta de propietats, no menys
de 24 cases, anirien venent-se
successivament. Amb això
acaba la presència del Col·legi
del Corpus Christi primer com a
titular del senyoriu  i després
com a propietari d'immobles a
Alfara del Patriarca.

Molí d’Alfara abans de la construcció de les sitges metàl·liques



Uns materials essencials
que els especialistes de
l’edat mitjana usen per a

entendre els fets del passat són
els documents escrits, molts
dels quals no han aplegat fins
els nostres dies. En qualsevol
cas, a través d’ells es pot mam-
prendre una anàlisi vàlida per a
fer Història, però, clar, hem de
saber llegir-los i açò exigix el co-
neixement de les paraules i de
les grafies medievals.

L’estudi de la cultura àrab va-
lenciana anterior a la conquesta
de Jaume I té estos dos incon-
venients i, a més, més accen-
tuats: els documents que con-
servem d’esta època en són ben
pocs i la lectura dels conservats
no es pot fer sense saber àrab.
És per això que s’han de recó-
rrer a uns altres mètodes si es
volen conèixer els fets dels an-
dalusins, els fets dels musul-
mans que van viure en la pe-
nínsula Ibèrica.

Recentment, Ferran Esquila-
che, professor de la Universitat
Jaume I i membre del Grup
Harca, ha revelat els orígens an-
dalusins de l’horta de València
mitjançant una tècnica d’estudi
del paisatge històric, l’arqueo-

logia hidràulica. La seua aporta-
ció és important per a la història
dels musulmans en València
perquè, entre altres coses, de-
termina la qüestió dels orígens
de l’espai agrari i establix certs
paràmetres per a comprendre
l’estructura de la societat anda-
lusina.

La paraula “Alfara” és l’adap-
tació que feren els cristians del
terme àrab al-ḥāra, que vol dir
“el barri”. No sabem si este era
el nom que usaven els andalu-
sins per a referir-se a la zona
del nostre poble, però sí que es
pot deduir que al-ḥāra era el
concepte que el designava. Per
tant, Alfara era un barri, però
d’on? Dependent de què? De
Montcada? De Benifaraig? No,
no depenia de ninguna zona de
poblament.

La qüestió és que és cert que
hi havia una agrupació de di-
versos nuclis d’habitatge, però
l’organització del poblament no
estava basada en un nucli prin-
cipal envoltat per una sèrie de
nuclis menors, com si es tracta-
ren de les pedanies actuals de
València. Separats entre ells, ca-
dascun dels barris estava en les
mateixes condicions d’igualtat,
bé disposara de grups de cases
més grans o més xicotetes.

Estem parlant d’una societat
tribal formada per diferents

grups de llauradors que vivien
en pobles amb unes dimen-
sions que depenien de l’espai
irrigat. Estos grups van col·la-
borar conjuntament per a cons-
truir un gran sistema hidràulic,
l’horta fluvial. Un treball que de-
gué ser molt pesat però que els
convenia, ja que el fet d’estruc-
turar l’horta comportava la pos-
sessió d’unes terres autònomes
per a construir espais d’habi-
tatge i de treball separats entre
ells.

Sempre s’ha suposat que
l’horta és una herència de la cul-
tura andalusina, però ara ja es
pot afirmar categòricament grà-
cies a les últimes investigacions.
De la mateixa manera es pot
confirmar l’origen àrab del to-
pònim del nostre poble. A dife-
rència de Montcada que és d’o-
rigen llatí (per això hauria de
mantindre la “t”; de fet, Monte-
cathenus és un cognom prou ci-
tat en els documents), Alfara
prové d’al-ḥāra, un barri que
pertanyia a una agrupació de
nuclis andalusins associats en
la construcció del paisatge de
l’horta. Segles després, ja en
època cristiana, Alfara va ser
comprada per l’arquebisbe de
València, sant Joan de Ribera,
qui com a propietari va afegir
el seu títol: “Alfara, del Señor Pa-
triarca”.

Al-ḥāra, l’Alfara musulmana
Orígens del topònim, orígens de l’horta
FRANCESC GRANELL SALES Investigador en Formació a la Univesitat de València
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