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esprés de molts anys 
saludant des d’aquestes 
pàgines com a regidora 

de Festes, enguany per prime-
ra vegada també ho faig com a 
alcaldessa. En aquesta ocasió, 
trobar paraules per a dirigir-me 
a totes i tots vosaltres no re-
sulta fàcil per diversos motius. 
En primer lloc, per la situació 
que vivim, que a pesar que a 
poc a poc estem tornant a la 
normalitat, la COVID-19 enca-
ra es troba entre nosaltres i la 
normativa sanitària no permet 
realitzar les festes tal com les 
coneixem. Haurem d’esperar 
un any més per a poder gaudir 
d’aquelles trobades al carrer, 
dels sopars populars, els bous, 
les processons, la nit de dis-
fresses, i altres esdeveniments 
que tant enyorem.

No obstant això, hem orga-
nitzat diferents actes culturals 
adaptats a les circumstàncies 
actuals, intentant oferir espec-
tacles i activitats per a totes les 
edats, no serà el mateix a an-
teriors edicions, però treballem 
per conservar els nostres cos-
tums populars i tornar a cele-
brar amb totes les mesures de 
seguretat.

D’altra banda, enguany tam-
bé hem de lamentar que Llo-
renç Rodado no estarà amb 
nosaltres. Els sentiments bro-
llen i es fa difícil d’explicar tots 
els records i vivències viscudes 
junt amb el meu predecessor. 
Només puc agrair el seu esforç 
i donar les gràcies a tots els 
veïns i veïnes per la compren-
sió transmesa i els missatges 
de suport. Seguirem abonant 
tots els projectes que ell va 
sembrar i alimentant la passió 

pel nostre poble que ell tenia. 
Cuidarem la seua llavor per re-
col·lectar els fruits del municipi 
que volem.

Les portes d’aquest consisto-
ri segueixen obertes a tota la 
ciutadania per atendre les vos-
tres demandes i necessitats, 
us escoltem. És molt enriquidor 
quan pel carrer em transme-
teu les vostres preocupacions 
o suggeriments. I us anime a 
seguir fent-ho, però també vull 
manifestar les meues discul-
pes si no puc donar resposta 
al moment o gestionar. És per 
això que recordem que a tra-
vés de l’app de l’ajuntament 
o per instància podeu presen-
tar les vostres propostes, que 
sempre rebran una resposta.

Tinc l’esperança que a la 
volta de vacances puguem re-
trobar-nos amb totes les activi-
tats i esdeveniments als quals 
estem acostumats. Tornar a 
tindre el contacte directe amb 
la ciutadania, el tu a tu. Us ne-
cessite, ens necessitem, per a 
seguir avançant i fent poble.

No vull acabar sense agrair 
al personal de l’ajuntament el 
seu bon acolliment i ajuda.

Gràcies als col·lectius fes-
ters per la seua comprensió en 
aquesta situació per segon any 
consecutiu. Gràcies a totes i 
tots vosaltres per seguir ací un 
any més.

Ens veiem al carrer... Cui-
deu-vos molt.

AJUNTAMENT D’ALFARA DEL PATRIARCA
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Estimat veí, estimada 
veïna, 

ervisca aques-
ta oportunitat 
d’adreçar-vos 

unes paraules per do-
nar-vos les gràcies per 
l’adaptació que hem tin-
gut a la situació extraor-
dinària provocada per la 
COVID-19. Davant del 
pitjor escenari sanitari 
viscut en els últims cent 
anys, aquest poble es pot 
sentir orgullós d’haver es-
tat a l’altura. Encara que 
fan falta uns mesos més 
perquè la pandèmia vaja 
acabant-se i així poder 
tornar a la normalitat, el 
que sí que podem anar 
fent és preparar la torna-

da. En un any especial-
ment dur per a aquest 
equip de govern, seguir 
i avançar per recuperar 
la normalitat és un impe-
ratiu. I en aquest sentit, 
quina millor manera de 
poder-ho fer que tirar la 
vista enrere i recuperar 
el passat del nostre po-
ble per enfortir el present 
i preparar el futur? En 
aquestes pàgines podreu 
trobar un article sobre el 
projecte que amb molt 
de treball i il·lusió hem 
posat en marxa: “Alfara-
pèdia”, un treball de re-
cuperació de la memòria 
oral del poble i que vol 
configurar-se com un ar-
xiu digital a l’abast de tot 
el món: des de premsa 

escrita, entrevistes, foto-
grafies, patrimoni, tot un 
recull de la nostra història 
com a poble.

Enguany hem pogut 
realitzar el “Juliol a la 
Fresca” que va quedar 
pendent l’any passat, així 
com tornar a la programa-
ció municipal de teatre i, 
esperem, poder desen-
volupar el programa de 
“Cultura en família”, 
accions encaminades a 
la promoció cultural i la di-
namització social, accions 
de suport a un sector, el 
dels espectacles i la cul-
tura, que ha sigut un dels 
principals damnificats per 
la cancel·lació d’actua-
cions durant la pandèmia 
de la COVID-19. 

No vull acomiadar-me 
sense tindre unes parau-
les d’agraïment cap al 
personal de l’ajuntament: 
treballadores i treballadors 
que han estat i estan do-
nant el millor d’ells per tal 
d’executar les accions pro-
gramades així com propo-
sant i avaluant per a tindre 
millors serveis públics.

Com deia Llorenç, com-
pany i amic al qual tro-
bem a faltar dia a dia, 
SEGUIM. I seguirem im-
pulsant accions en be-
nefici de totes i de tots 
perquè aquesta tornada 
siga ràpida i justa. Es-
perant que gaudiu d’unes 
festes diferents amb res-
ponsabilitat i que siguen 
viscudes de la millor ma-
nera possible. Treballarem 
amb el cor perquè així siga. 

Jaume Martínez

envolguts veïns i 
veïnes. És per a mi 
un plaer poder diri-

gir-vos unes línies aquest 
primer any sent rector de 
la nostra parròquia de 
Sant Bertomeu d’Alfara 
del Patriarca, i vull apro-
fitar per a agrair la vostra 
acollida en aquest gran 
poble d’Alfara, del que 
em sent un veí més amb 
vosaltres, i gràcies a vo-
saltres.

Enguany ha sigut un 
any estrany i complicat, 
i arribem a un segon 
estiu que ve marcat per 
les conseqüències de la 
pandèmia. Com és evi-
dent, açò va a fer que 
les festes patronals es 
plantegen de manera di-
ferent a com ens agrada-
ria celebrar-les. Ara bé, 
pel temps que porte ací, 
m’he donat conte del fet 

que al nostre poble no 
és deixem véncer per les 
circumstàncies, i m’agra-
daria aprofitar açò per a 
convidar-vos a celebrar, 
amb alegria, les festes 
patronals d’aquest any 
2021.

Com a rector, sempre 
he dit que el que vivim 
a l’interior del temple, la 
nostra devoció als nos-
tres patrons i sants, ne-
cessita expressar-se a 
l’exterior. De la mateixa 
manera que quan estem 
alegres per alguna cosa 
necessitem comuni-
car-ho a la resta, les fes-
tes en honor a Sant Ber-
tomeu, a Santa Bàrbara, 
a Maria Immaculada… 
necessiten també gene-
rar alegria als nostres 
carrers i a les nostres vi-
des. Per això, vull aprofi-
tar per a convidar-vos a 

celebrar aquestes festes 
com una ocasió per a 
l’alegria, de manera par-
ticular en aquests temps 
que ens han recordat el 
valor de l’alegria a les 
nostres vides. Aprofitem 
aquest temps de fes-
tes per a disfrutar amb 
les nostres famílies i les 
nostres amistats, i per a 
recuperar la proximitat 
de les persones que, a 
causa de la pandèmia, 
han estat lluny, enca-
ra que les hem sentit a 
prop.

Que Sant Bertomeu i 
Santa Bàrbara intercedis-
quen per nosaltres i ens 
acompanyen en aques-
tes festes que, sent atí-
piques, són també una 
ocasió per compartir l’ale-
gria que tant necessitem 
a les nostres vides. Bo-
nes festes patronals!!!

Domingo Pacheco
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... a per les Festes del 2022!
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e la teua mà mareta seguim en-
ganxades, enganxades de la devo-
ció, de l’amor... de tot allò que ens 

fa seguir avant amb aquesta festa.

Ganes no ens falten, il·lusió tampoc, ni 
fervor, ni mans per tirar-la avant. Malgrat 
tot això aquesta pandèmia no ens deixa 
dedicar-te tots els actes que desitgem per 
festejar-te, per honrar el teu nom.

L’ofrena de flors... que omplirà la plaça 
de música i color, amb rams plens de pre-
gàries; la solemne descoberta amb el Ro-
sari, que de segur ens farà omplir el cor 
d’alegria; la processó ... perquè tothom 
puga gaudir de la teua imatge a la por-
ta de casa... demanant tal volta la prote-
gisques també igual que a tots ells i a les 
seues famílies.

És per això que sense soltar-se de la 
teua mà, enganxades a Tu, Mareta, se-
guim transitant aquest camí, passet a 
passet, amb l’esperança que el pròxim 
mes de maig puguem fer el nostre somni 
realitat. Aquell somni del qual ja parlàvem 
l’any passat, que ens fa tindre la pacièn-
cia necessària, que fa que vent que el mo-
ment de poder fer-ho realitat s’apropa, fa 
que els nostres cors bateguen amb força. 
Que aquest any, ja sols podent fer que es-
tigueres més a prop de nosaltres a l’altar 
major, ens enorgulleix.

Per tot això… seguim al teu costat. I 
més no podem dir…

VISCA LA MARE DE DÉU!!!
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ot i la situació que ens ha tocat 
viure, els Clavaris de Sant Vicent 
seguim amb la il·lusió intacta per 

fer festa.

La pandèmia va capgirar-ho tot. Tot 
allò que teníem planejat fer l´any passat, 
hagué de suspendre´s fins al següent. 

Hauríem d’esperar… I resultà ser que 
no, que el següent any (que seria aquest 
2021) tampoc podríem disfrutar de la 
nostra festa.

Així que, si alguna cosa ens ha ensen-
yat aquesta pandèmia, ha sigut això, a 
esperar. A esperar i ser pacients, perquè 

fent bona la dita “a la tercera és la bona”, 
esperarem que arribe l´agost de 2022 
per viure Sant Vicent.

Si no pogué ser l’any 2020 ni tampoc 
en 2021, tingueu per segur que el 2022 
(si tot va bé) tornarem amb més ganes, 
més gent i millor festa.

Sant Vicent 2020-21, 

tornarà en 2022!!!

Viurem Alfara en Festes

VIUREM SANT VICENT

DE LA TEUA MÀ...

SANT VICENT 2020-21 
TORNARÀ EN 2022

T

Viurem Alfara en Festes, 
viurem Sant Vicent

8 9
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es de les Filles de Maria 2020-
2021 volem agrair a tot aquell 
que ens ha ajudat a tirar endavant 

d’una forma o una altra amb la festa, 
gràcies també pels ànims i consells que 
rebem per part del poble, familiar i amis-
tats, sense vosaltres no hi hauria ni se-
ríem festa.

Ens veiem aquest any, amb aquells ac-
tes que es puguen fer, i en 2022, per gau-
dir de les festes tots junts, com es feia 
abans.

Diuen que totes les coses bones es fan 
esperar, i d’aquesta festa aprendrem mol-
tes coses, la paciència serà una d’elles, 
esperarem per tornar a celebrar, per con-
viure i riure totes i tots junts a la plaça, als 
carrers i jardins del nostre poble. L’ale-
gria i esplendor de les festes tornaran i 
creixerem amb aquest procés. Alfara es 

tornarà a vestir de gala, els colors, la pól-
vora i la música ompliran el lloc que els 
pertoca.

Durant aquests anys d’espera hem 
seguit en la mesura del que és possible 
recolzant la clavaria, aprenent i creixent, 
i continuarem fent-ho amb l’esperança 
i certesa de viure aquest somni que és 
per a nosaltres ser Filles de Maria d’Al-
fara del Patriarca. Hem aprés a valorar 
la importància de l’amistat gràcies a tot 
el viscut en la pandèmia i a la gestió de 
la clavaria. També valorem més els xico-
tets detalls i vivències, així que celebra-
rem tot allò que ens permeta la situació 
sanitària, sense oblidar que la salut és 
el primer.

Cuidem-nos i actuem amb responsabi-
litat per a poder tornar a celebrar i gaudir 
de les nostres festes patronals.
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om ja sabeu, aquest any el nos-
tre poble tampoc podrà gaudir 
de les seues festes patronals 

tal com les hem conegut anys arrere, 
un esdeveniment històric i tradicional 
que a l’estiu plena d’il·lusió i alegria 
els nostres carrers i els cors de tots i 
a totes.

No obstant això, els clavaris de San-
ta Bàrbara 2020 hem intentat tornar 
a la gent del poble tot el suport que 
ens ha oferit durant aquests dos anys, 

dins de les possibilitats que la situació 
sanitària ens permet.

Volem tornar a agrair la col·labora-
ció de tota la gent d’Alfara que ens ha 
ajudat i ha col·laborat amb la festa du-
rant aquest temps. Així mateix, volem 
desitjar molta sort i molts encerts als 
clavaris del pròxim any, que, de segur, 
lluitaran perquè el nostre poble torne 
a tindre les festes que es mereix. 

Moltes gràcies, Alfara!

SENSE VOSALTRES NO 
SERÍEM FESTA

MOLTES 
GRÀCIES, 
ALFARA!

C
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13:00 h. Volteig de campanes i salves anunciant la festa de San 
Vicent.  

19:00 h. A l’església Parroquial, Missa Sagrament de la Unció 
dels Malalts. 

22:30 h. Als Jardins de l’ajuntament, concert de festes organitzat 
per l’Agrupació Musical d’Alfara del Patriarca i patrocinat per 
l’Ajuntament. 

11:30 h. Punt d’encontre dels xiquets i xiquetes al carrer Sant 
Vicent enfront Biblioteca de la Universitat CEU Cardenal Herrera, 
per trasllat a l’església. Aniran acompanyats per tabal i dolçaina, 
organitzat per l’Ajuntament, patrocinat pel SARC.

12:00 h. Solemne missa cantada pels Juniors d’Alfara.

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

19:30 h. Tallers de màgia als Jardins de l’ajuntament. Al finalitzar, 
globotà organitzada i patrocinada per l’Ajuntament (SARC).

22:30 h. Musical infantil/familiar “SNOWMAN” als Jardins de 
l’ajuntament.

06:00 h. Cant de l’aurora a càrrec de les Filles de Maria 20/21.

11:30 h. Punt d’encontre de les clavariesses de les Filles de Maria 20/21 en 
el carrer Rajolars per trasllat a l’església. Acompanyats per tabal i dolçaina, 
organitzat per l’Ajuntament, patrocinat pel SARC.

12:00 h. En l’ésglésia Parroquial, Missa en Honor a la Immaculada 
Concepció i Santa Bàrbara, cantada per la Coral San Juan de Ribera.

13:00 h. Volteig de campanes i salves anunciant la festa del nostre patró 
Sant Bertomeu.

14:00 h. Mascletà al carrer Rajolars a càrrec de Pirotècnica Turys, 
organitzada i patrocinada pels clavaris de Santa Bàrbara 20/21.

22:00 h. Espectacle de màgia de Rubén Aparisi, als Jardins de l’ajuntament, 
organitzat i patrocinat per l’Ajuntament.

23:30 h. Espectacle del mentalista Toni Pons als Jardins de l’ajuntament, 
organitzat i patrocinat pels clavaris de Santa Bàrbara 20/21.

11:30 h. Punt d’encontre al carrer Sant Vicent i al carrer Rajolars per trasllat 
a l’església. Acompanyats per tabal i dolçaina, organitzat per l’ajuntament i 
patrocinat pel SARC.

12:00 h. Missa en honor a Sant Bertomeu, cantada per la coral San Juan 
de Ribera.

17:00 h. Partida de Raspall femení al carrer Major.

18:00 h. Partida de Llargues al carrer Major, organitzada pel Club de Pilota, 
patrocinada per l’Ajuntament.

23:00 h. Espectacle musical “Divos i Divas”, als Jardins de l’ajuntament, 
organitzat i patrocinat per l’Ajuntament.

00:30 h. Fi de festa amb espectacle pirotècnic a càrrec de la Pirotècnica 
Turys a la zona dels Rajolars.

D
IS

SABTE21 Dia de les Persones Majors
D

IU
MENG

E22 Dia dels xiquets 

A G O S T

A G O S T

DILLUN
S23

A G O S T

Dia de la Joventut

DIMARTS24
A G O S T

Sant Bertomeu 

Informació important
L’Ajuntament es reserva el dret a modificar, 
ajornar o suspendre les activitats, depenent 
de l’evolució de la pandèmia i de les normes 
establertes per les autoritats competents en 
el moment de la celebració dels actes.

Hi haurà un estricte control de 
l’aforament, així com del compliment 
de les mesures de prevenció per a 
evitar contagis per coronavirus (llavat 
de mans amb gel hidroalcohòlic, ús 
de mascareta i distància de seguretat 
entre persones i nuclis familiars no 
convivents).

!
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es del 13 de març de 2020 queda-
ren paralitzades totes les activitats 
de la falla a causa del COVID19. A 

principi de juny quan pareixia que podíem 
retornar ens vam animar però… ens dona-
rem conte que era molt difícil, encara que 
manteníem l’esperança que en març de 
2021 podríem retornar. No obstant això, no 
fou així. Vingué març i la bestiola encara 
estava en el seu apogeu. 

En una reunió via telemàtica decidirem 
definitivament ajornar-les per a març de 
2022.

Encara que a València s’ha acordat fer-
les de l‘1 al 5 de setembre, hi ha molts po-
bles que pensen igual que nosaltres i les 
han ajornat per a l’any vinent. Esperem que 
en aquesta data de març de 2022 puguem 
fer les falles com toca. Des de la Cridà, la 

replegà, el parc infantil, les disfresses, les 
paelles, la truita gegant, els playbacks, la 
plantà, l’Ofrena, la Missa en honor a Sant 
Josep, la Nit del foc i com a colofó la Cre-
mà, a part d’altres actes que puguen sorgir.

A més, trobem a faltar la festa de Sant 
Joan, els sopars a la fresca que fem a l’es-
tiu, les festes Patronals d’Agost, el 9 d’Oc-
tubre, la festa del terror, els sopars dels 
divendres en el Casal, el menjar de Nadal 
de tota la Comissió. Molts actes que volem 
tornar a celebrar.

Esperem estar prompte tots vacunats i 
així poder començar a tindre activitat nor-
mal en tots els àmbits. 

Una salutació a tot el poble d’ALFARA 
DEL PATRIARCA

TORNAREM AMB MOLTA FORÇA
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José Miguel Navarro Rodríguez, president

DOS ANYS SENSE FALLES
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quest any, encara que amb mol-
tes complicacions i restriccions, 
hem pogut acabar les competi-

cions, després d’un any molt difícil com 
bé tots sabeu. L’objectiu del club era no 
perdre cap categoria, i ho hem aconse-
guit, mantenim totes les categories del 
club i a més a més hem guanyat una 
lliga.

Els Benjamins A, després de fer una 
lliga impressionant, han pogut alçar la 
copa de campions de lliga. Gran equip, 
grans xiquets i grans entrenadors. Tam-
bé cal felicitar pel subcampionat aconse-
guit als Alevins A. Enhorabona a tots.

En els últims anys hem crescut molt 
gràcies a la confiança que els pares te-

nen en el FBA. Tots junts fem una gran 
família i volem continuar fent-la més 
gran, per al FBA els xiquets són el primer, 
sempre ha sigut així, però ara mes que 
mai. Tots els que treballem per al FBA 
tenim clar que ho fem per ells, per veure 
créixer grans persones, grans jugadors i 
sobretot perquè aprenguen a tindre una 
vida saludable fent esport. La importàn-
cia de practicar una activitat esportiva 
en equip és destacada i recomanada 
per tots els experts educatius: s’aprén a 
compartir, a relacionar-se, a conviure, a 
gaudir en grup, i a fer amics.

Per finalitzar, m’agradaria destacar la 
qualitat humana i dedicació dels entre-
nadors, tècnics, i delegats. També agrair 
a tota la junta directiva la seua implica-
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FAMÍLIA FBA

A

Ximo Rocher, president

ció en què tot funcione bé, per la seua 
formació, per utilitzar el seu temps lliure 
en els nanos del nostre Club. Gràcies 
per tot.

I cara la nova temporada, cal destacar 
que seguim sent un gran CLUB, on la 
inscripció ja està preparada, on, igual 

que tants altres equips, seguirem fent el 
que més ens agrada, que és JUGAR A 
FUTBOL.
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o hi ha molt més a dir sobre la si-
tuació pandèmica que vivim, que 
marcà les festes de l’any passat i 

les d’enguany. De fet, em costa posar-me 
a escriure sense mencionar el coronavi-
rus. Ja ho he fet, ja l’he mencionat. No vo-
lia. El tenim sempre a la punta de llengua. 
I en raó. Ja no en parlaré més.

Crec que, al cap i a la fi, paga la pena 
mirar més enllà. Viure i veure el que ens 
envolta, més enllà del virus i les seues 
conseqüències. Com deia Kavafis: “més 
lluny, hem d’anar més lluny”.

Per anar més lluny, des de l’Agrupació 
Musical d’Alfara, proposem la música, la 
tenim ben a prop i ens podem nodrir d’ella 
per passar-ho bé, per avançar.

És per això que és un bon moment per 
donar-li suport. Escoltant-la, gaudint-la. 
També fent-ne per qui tinga oportunitat. O 
aprenent per qui tinga ganes. Donar su-
port a la música és fer-li costat a l’art i als 
artistes. Acudir a concerts, a festivals, fer 
arribar el caliu que el coronavirus ens ha 
furtat. Ja l’he tornat a anomenar! No pot 
ser! Quin desastre!

Disfruteu de la música i de tot allò que 
pugueu, que com diuen els Oques Gras-
ses, grup de reagge-pop: “El Sol és de ve-
ritat i escalfa les coses boniques...”

I nosaltres hem de gaudir de tot allò que 
el Sol escalfa. I del que no també! Per 
què no?

Bon estiu i bones festes.

Empar Guanter, músic
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n l’Associació de jubilats i pensio-
nistes d’Alfara del Patriarca, estem 
convençuts que les persones ma-

jors han demostrat força i responsabilitat 
davant la pandèmia, i s’ha complit amb 
les normes que les autoritats sanitàries 
han decretat.

Però ara, és el moment en el qual hem 
de tornar a conviure, hem de tornar a viu-
re, hem de tornar a viatjar, hem de tornar a 
sentir-nos vius.

L’Associació ha de ser aquest punt de 
trobada de les persones majors que a tra-
vés d’ella gaudeixen amb les coses sen-
zilles, amb totes i cadascuna d’aquestes 
celebracions, amb el dia a dia, veient que 
hem superat, una nova prova, aquesta ha 
sigut dura, han caigut alguns, però seguim. 

Volem continuar vivint

Esperem que després d’aquest estiu, 
dins encara d’aquest any 2021, es puga 
iniciar el nou començament, on l’Associa-
ció demostre que té vida, i que vol viure. 

Esperem poder celebrar al setembre la 
nostra Assemblea general, on es dissenye 
i s’aprove les activitats del quart trimestre i 
cap d’any del 2021, i les de l’any pròxim, any 
2022, i així esperem iniciar les activitats ha-
bituals, celebracions, jocs de taula, viatges, 
etc., però sobretot volem tornar a conviure, 
a veure’ns, a sentir i a sentir-nos vius.

Amb convenciment ferm us convoquem 
a seguir, a sentir, i a setembre tornar, us 
esperem a tots i totes, l’associació som 
tots i totes.

UN NOU COMENÇAMENT
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a Penya Taurina Alfarense ce-
lebrava en 2020 el seu 40 ani-
versari. Teníem organitzats una 

gran quantitat de festejos taurins i 
actes commemoratius. Posposarem 
les celebracions per al 2021, però fi-
nalment hem hagut d’ajornar tot fins a 
2022 a causa de la situació sanitària. 
Desitgem poder tornar a celebrar i viu-
re amb passió la nostra festa, els bous 
al carrer. Tornarem, tenim la convicció, 
les ganes, l’esperança i el desig que 
així siga. Nosaltres posarem tots els 
nostres esforços i força perquè tots pu-
guem disfrutar de l’afició taurina al nos-
tre poble. És per això que volem donar 
les gràcies a tots els que heu col·la-
borat d’alguna manera amb la Penya 

Taurina, agraïm totes les mostres de 
suport: gràcies de tot cor.
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 poc a poc anem veient la llum 
al final del túnel, ja van dos anys 
sense poder gaudir de les nos-

tres festes i costums al poble. 

Dos anys en què s’ha paralitzat tot i 
que tant de mal ens ha fet, però que 
tots junts hem aconseguit i continuem 
afrontant aquest maleït virus.

Des de la Penya Taurina Último Ter-
cio volem expressar-vos les ganes i 
il·lusió que tenim de poder celebrar el 
nostre primer festeig, i de poder gaudir 
de totes les festes i associacions del 
poble.

Molt prompte començarem a planifi-
car ja el que serà el 2022 per a poder 
fer un gran any i que tot el poble puga 
gaudir d’aquesta gran festa com són 
els “Bous al Carrer”. Sector molt cas-
tigat per la pandèmia, però que a poc 
a poc anem traient el cap i veient les 
ganes que té la gent de bous.

Agrair com sempre a totes les perso-
nes que han col·laborat amb nosaltres 
al llarg d’aquests dos anys, així com 
els comerços que també han participat 
amb nosaltres.

Finalment donar les gràcies a tots 
i cadascun dels penyistes que con-
formen aquesta gran penya i que, 

L’ANY QUE VE
 MÉS I MILLOR

A

malgrat la pandèmia, han continuat 
confiant i mantenint la il·lusió com el 
primer dia. 

Sense vosaltres seria impossible.

Falte el que falte, ja falta menys.

GRÀCIES! 

Tornarem a viure  
la nostra passió,  

celebrarem 40 anys
 de bous al carrer a Alfara

L
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er les mencions a Alfara que es 
feren als diaris de tota Espanya 
durant el segle XIX  [veure 

Premsa huitcentista d’Alfara (1821-
1900) / http://alfarapedia.es/arxiu/
premsa-huitcentista/], sabem que 
durant aquell segle era habitual el 
pas de les tropes carlistes pel nostre 
terme (en les tres guerres). Sabem 
també, i sovint amb noms i cognoms, 
de nombroses morts violentes (un 
alcalde en 1859, una jove en 1860, un 
pobre que vivia de caritat en 1863, dos 
germans en 1874, un borratxet que 
va caure dins del forn d’un rajolar en 
1879, un jutge municipal en 1888, etc.), 
o de la participació dels fidels d’Alfara 
en les peregrinacions i els grans 
esdeveniments religiosos-polítics de 
finals de segle (1889, 1893...). 

Sabem de tres grans incendis, d’acci-
dents laborals i vagues a la fàbrica de 
mistos. I que l’ajuntament deixava de 
pagar molt sovint als seus pobres mes-
tres d’escola, que a saber què haurien 
de fer per sobreviure. També sabem 
que es va fer una escola nova en 1881, 
i hi ha cròniques que diuen que no n’hi 
havia altra igual a València. També hi 
ha notícies molt més lleugeres que par-
len sobre els conflictes amb capellans 
(1886 i 1899), o alguns reportatges 
laudatoris que magnifiquen al poble i a 
la seua gent treballadora i amable. La 
premsa històrica ens recorda el moment 
de la repatriació dels soldats d’Alfara 
veterans de la Guerra de Cuba en 1899. 
I se’ns diu que eixe mateix any existia 
almenys una banda de música i que es 
llogava per a tocar a les falles de Valèn-
cia. etc., etc.

Com a relat històric fragmenta-
ri, desordenat i sovint tendenciós, 
aquesta forma de fer Història ens exi-

geix una lectura activa i crítica que, 
paradoxalment, ens resulta tan apas-
sionant com enriquidora. 

Tot i que el projecte Alfarapèdia [http://
alfarapedia.es/] no és necessàriament 
un arxiu sobre Història, en aquest exem-
ple sí que trobem el model que desitgem: 
obert als esdeveniments de la nostra his-
tòria però també a la vida més correnta, 
a les històries de vida, a les anècdotes, 
a tot allò que es vulga compartir amb els 
membres d’aquesta comunitat singular 
que és Alfara del Patriarca.

Aquest model vol “fer poble”, acom-
panyar a la comunitat, trobar col·lectiva-
ment quins són els elements que cal tin-
dre en compte per a entendre qui som, a 
on estem i cap a on voldríem anar.
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construcció d’un relat 

entre totes i tots

Ens han demanat una foto i hem pensat començar amb aquesta. La te-
nim publicada en: Fotos aèries d’Alfara, 1945-2018 [http://alfarapedia.es/
arxiu/fotos-aeries/]; és una col·lecció de 9 fotos aèries fetes entre 1945 
i 2018 que ens permeten veure literalment l’evolució urbana d’Alfara en 
els últims 70 anys. Aquesta imatge és la més antiga que existeix, la va 
fer en secret l’exèrcit americà en acabar la guerra mundial, quan ja eren 
la primera potència mundial. A Alfarapèdia es pot veure en gran. Ens 
permet de nou aguaitar el passat: la manera en què l’horta penetrava el 
poble i convivia amb ell, les grans extensions dels rajolars, els primers 
fonaments del Seminari, etc. 

Què necessitem? A banda de l’arxiu 
bibliogràfic sobre Alfara i de la inves-
tigació històrica, volem construir entre 
totes i tots un relat de poble, amb la 
història viva, els testimonis directes 
del segle passat —des de la Guerra, 
la postguerra amb les seues pena-
litats, la supervivència, l’estraperlo, 
els oficis desapareguts, la vida social, 
festiva, que ha canviat tant... Voldríem 
comptar amb persones a qui pogué-

rem entrevistar per a que ens contaren 
el poble que han viscut i la seua història 
de vida (la memòria oral, per cert, està 
declarada “patrimoni cultural immaterial 
de la humanitat” per la UNESCO des de 
2003); ens agradaria veure les fotos anti-
gues que la majoria conservem en casa, 
i que ens les explicàreu perquè totes i 
tots les puga’m entendre i els retornem 
un poquet de vida: qui eren els retratats, 
què feien, quines alegries i quines tris-
teses tenien, a on es fotografiaren i per 
què, i tot allò que ens pugueu contar.

També tenim uns objectius formals que 
vam redactar parafrasejant la nostra Llei 
de Patrimoni: «l’adquisició, conservació, 
restauració digital, estudi, exposició i divul-

gació de conjunts o col·leccions de béns 
de valor històric, artístic, científic, tècnic, 
etnològic o de qualsevol altra naturalesa 
cultural amb fins d’investigació, gaudi i 
promoció científica i cultural».

Tenim un correu al qual podeu escriu-
re, alfarapèdia@gmail.com, i una pà-
gina de Facebook (@alfarapedia) a on 
anirem anunciant totes les nostres pu-
blicacions.

Pensem que amb aquestes poques lí-
nies ja estem presentats; d’ara en avant 
no esperem més que bones relacions.

Nelo Vilar i Laura Yustas24 25

“Aquest model vol ‘fer 
poble’, acompanyar 

a la comunitat, trobar 
col·lectivament quins són els 
elements que cal tindre en 
compte per a entendre qui 
som, a on estem i cap a on 

voldríem anar”
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ncara hi ha qui recorda que va 
haver-hi en Alfara una baronessa 
de la qual es contaven algunes 

anècdotes. El padró del lloc d’Alfara de 
1828 conservat en l’Arxiu del Col·legi del 
Patriarca, publicat per Enric Chiralt, ens 
permet identificar el Baró de Sant Vicent 
com a propietari de la casa que hui és el 
centre de salut i d’altres cases adjacents 
que va comprar a l’Hospital General, en 
són quatre cases situades en l’illa número 
3. En el que segueix tractaré d’esbossar 
unes línies sobre aquesta família que va 
tindre propietats al nostre poble. 

Tot comença en 1739 quan, amb la 
finalitat de proveir les places de regidor 
dels ajuntaments conforme amb el nou 
model borbònic, es dicta un Reial Decret 
pel qual aquestes places es podien 
adquirir mitjançant la compra. Vicente 
Giner i Ximeno, ciutadà de València, gran 
propietari de terres en l’Horta i familiar del 
Sant Ofici, adquireix una plaça de regidor 
en la classe de ciutadans per 30.000 
reals i una media annata, un impost 
per ocupar el càrrec, de 750 reals. Una 
quantitat considerable però menys de la 
meitat del que es pagava a Barcelona per 
les mateixes dates. De la seua activitat 
com a regidor hem trobat que va assistir 
a actes protocol·laris com les solemnitats 
per l’accés al tron de Ferran VI en 1745.
En 1745, poc després que es dubtara de 
la seua idoneïtat per a ocupar el càrrec 
per ser tan “modernamente labrador” 

institueix un mayorazgo en favor del fill 
major, hagut en el seu segon matrimoni 
amb Manuela Giner i Ramón, inclosa 
la plaça de regidor. Però quan mor el 
pare en 1759, Vicente Ventura és menor 
d’edat i mor abans de tindre els 20 anys. 
El segon fill, Manuel María nascut en 
1745, també ha d’esperar a la majoria 
d’edat per a heretar el mayorazgo i amb 
això la regidoria. Mentrestant la regidoria 
és ocupada per un tinent anomenat 
Baptiste Falcó.

Manuel María Giner i Giner va entrar 
a l’ajuntament en 1765 i va formar part 
del patronat de la Universitat on va 
participar en les polèmiques eleccions 
a rector entre candidats tomistes i 
il·lustrats votant sempre pel candidat més 
conservador. Va pertànyer també a la 
Reial Acadèmia de Nobles Arts de Sant 
Carles com viceconsiliari en 1775 i més 
tard com consiliari. També va participar 
en l’elaboració d’informes sobre renovació 
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DE LA BARONIA DE 
SANT VICENT

urbana amb la supressió de cementeris 
i convents, igualment va formar part de la 
comissió municipal que va informar i avaluar 
els danys de la riuada de 1776, i de diferents 
comissions de festes o de les relacions 
amb l’església com ara l’organització de 
les rogatives després del terratrémol de 
1775; la celebració del nomenament de 
Joseph Climent com a bisbe de Barcelona 
en 1776 i del bisbe auxiliar de València 
Rafael Lasala i se’l cita en les dedicatòries 
de llibres del notari Carles Ros autor de 
gramàtiques i diccionaris tant del castellà 
com del valencià i en altres llibres dedicats 
a la ciutat.

Segurament va participar en l’organització 
de les festes per la beatificació de Juan de 
Ribera en 1796 i l’any següent és un dels 
firmants de la carta que va enviar la ciutat al 
papa Pius VI demanant que es reprenguera 
el procés de canonització. Durant la guerra 
en contra dels francesos participa en la 
resposta del municipi a la Consulta al País 
que va formular la Junta Suprema de cara 
a la convocatòria de les Corts i la nova 
constitució. Manuel Giner es casa en 1773 
amb Vicenta Saboya i de Cañas, d’una rica 
família de Chinchilla amb la qual té un fill, 
Manuel María. Amb la hisenda ampliada, 
intenta millorar la seua posició social optant 
a un títol de noblesa i a ocupar plaça de 
regidor de la ciutat per la classe de nobles. 
En 1801 sol·licita el reconeixement al·legant 
el llinatge de la família Giner, els seus 
vincles amb els Saboya, l’antiguitat de la 
seua família en el càrrec de regidor per més 

de 60 anys i, sobretot, les substancioses 
rendes de què gaudia tant per les seues 
propietats agrícoles (650 fanecades) com 
per les seues propietats urbanes. De fet, 
estava entre els deu primers contribuents 
individuals de la ciutat. Així que en 1802 una 
Real Cedula el declara noble per “causa 
onerosa y servicios de su familia” a ell i als 
seus hereus; per una altra Real Cédula de 
1804 se li atorga el títol de Baró de Sant 
Vicent i de Giner. Per dues vegades va 
intentar convertir la seua plaça de regidor 
de la classe ciutadans en una de la classe 
de nobles per juro de heredad però no ho 
va aconseguir malgrat l’oferta econòmica 
de 30.000 reals que va fer.

El gener de 1812 va formar part de la 
comitiva que va rebre al mariscal Suchet 
que acabava de guanyar València per a 
Napoleó. I encara que durant un temps va 
continuar com a regidor, en les reformes 
municipals del mariscal va ser apartat del 
seu càrrec, bé per la seua actuació durant 
la guerra o més probablement per les 
seues idees conservadores favorables a 
la monarquia absoluta dels partidaris del 
retorn de Ferran VII. Així i tot, a la seua 
casa del carrer de Nàquera es van reunir 
els acadèmics de Sant Carles que, seguint 
una iniciativa de Suchet, van establir les 
bases per a la creació d’un museu amb les 
obres de l’acadèmia i altres procedents 
d’esglésies i convents. En 1814, abolida 
la constitució de 1812, va tornar a 
l’ajuntament i als seus càrrecs fins a la 
seua mort que degué ocórrer entorn de 
1823, any en el qual consta a les actes 

En record de Bartolomé Pascual 
Chapa que va jugar

 de xiquet a la casa del baró

Enric M. Cuñat

E

De l’arxiu del Baró de Sant Vicent

De l’arxiu del Baró de Sant Vicent

Desamparados Lluesma
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de l’ajuntament com a difunt i la seua 
plaça com a vacant. El seu fill, Manuel 
Giner i Saboya, malgrat ser requerit en 
diverses ocasions fins a 1833, no es fa 
càrrec de la plaça de regidor. 

El II Baró de Sant Vicent es dedica als 
seus assumptes privats i a la gestió dels 
seus béns. Es converteix en Cavaller de 
l’Orde de Montesa i es casa amb Josefa 
Feliu i Grau. Durant l’epidèmia de còlera 
de 1834, que va coincidir amb la guerra 
carlista, el baró va formar part de la 
Junta de Caridad, en representació de 
la parròquia de sant Llorenç, dedicada 
al sosteniment d’hospitals i famílies 
necessitades. Com altres membres de 
la junta va resultar contagiat i es va 
retirar a la seua casa d’Alfara on va 
morir poc després.

La seua vídua, amb el temps es va 
casar amb un dels seus domèstics, Juan 
Lluesma que, al seu torn, en quedar vidu 
en 1868, es va casar amb Escolàstica 
Palau amb la qual va tindre quatre fills, 
José María que va morir molt jove; Juan 
Bautista que va morir novençà als 33 
anys; Escolàstica que també va morir 
poc després de casar-se amb un ric 
propietari de Muro, Francisco Cortés i 
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Desemparats que va ser l’última resident 
en Alfara fins a la seua mort en 1929. Quan 
la boda d’Escolàstica, els diaris dubten en 
dir baronessa a la mare que feia de padrina 
i és que, en realitat, no ho era. El mateix 
va ocórrer quan li dedicaren un carrer al 
Mestre Palau i donen notícia del refresc 
que es va servir en casa de la baronessa 
de Sant Vicent.

La família Saboya va entaular un plet 
contra Escolàstica Palau i els seus fills 
a fi de recuperar els béns que segons el 
testament del segon Baró no formaven part 
de l’herència de la seua vídua sinó dels 
nebots per part de mare. El creixement de 
la ciutat de València a costa de l’horta, la 
desaparició del mayorazgo i la consegüent 
dispersió del patrimoni entre els germans 
Lluesma Palau va disminuir la riquesa dels 
antics barons. Desamparados tampoc tenia 
fills, així que la seua herència va anar a 
institucions religioses, la casa del carrer de 
Nàquera al veí convent de pares Camilos i 
la casa d’Alfara a un orde de monges que, 
després de mirar els pros i els contres i 
veient difícil convertir la casa en un col·legi 
o en una residència de malalts, va decidir 
vendre-la. Així la casa i jardí va passar a 
ser del metge del poble; don Emilio Ramón 
Llín i de la seua esposa, Consuelo Bigné. 
L’ajuntament la va adquirir als hereus a 
principis dels anys 1980. El títol de Baró 
de Sant Vicent i de Giner va quedar vacant 
i l’intent de Vicente Casanova Giner per 
rehabilitar-lo no va prosperar.

Plànol 1828

Escut Giner Saboya
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