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gost de 2022 i comença el compte en-
rere, queden pocs dies perquè el poble 
d’Alfara, després de diversos anys sen-

se poder disfrutar de les festes com les cone-
guem, per fi visca les Festes Patronals que tant 
estima.

Són dates molt esperades per gran part de la 
població, seran dies importants amb moltes 
vivències d’oci tant per a xiquets, jóvens com 
per a majors. Les Festes Patronals són un pi-
lar fonamental dins del nostre municipi perquè 
es produeix un retrobament del veïnat, multitud 
de gent es torna a ajuntar per a gaudir amb 
els passacarrers, processons, concerts, balls, 
disfresses, jocs infantils, corregudes de bous 
i tots els actes i concentracions pròpies de les 

festivitats.

A més, moltes són les enti-
tats, festers, comerços 

i associacions que 
posen la seua 

energia i 
esforços 

perquè 

aquestes siguen unes boniques dates que que-
den cada any marcades en el nostre calendari i, 
després, en els records i anècdotes que conta-
rem a familiars i amics.

Per aquesta raó, és per a mi un orgull ser la 
vostra regidora de Festes i poder treballar con-
juntament amb totes les entitats necessàries 
per a construir un marc festiu cada vegada mi-
llor. Però també sé, que tinc l’obligació d’escol-
tar-vos i de fer d’aquests actes, les festes de 
totes i tots, en les que el respecte propi, als 
altres i al medi ambient, siguen una part fona-
mental. Entre tots i totes contribuirem al fet que 
es convertisquen en un fantàstic acomiadament 
dels mesos estivals, al mateix temps que els 
moments viscuts queden a les memòries dels 
estius més feliços.

Soc molt conscient del treball que suposa per 
qualsevol associació l’organització durant tot 
l’any del seu gran dia. Per això, els done les 
gràcies a festers i festeres, penyes taurines, 
associacions jóvens i de jubilats, que han fet 
possible que enguany tinguem un programa 
festiu molt complet.

Espere i desitge que estes festes que s’aveïnen, 
les festes de 2022, les pugueu gaudir tots i to-
tes amb la mateixa il•lusió amb la qual l’equip 
de govern, i jo com a regidora de Festes, les 
abordem. Convide a tota la població a participar 
i divertir-se junts en aquests dies especials.

Alfarer i alfarera, les festes 2022 ja estan ací.

QUE PASSEU UNES BONES FESTES!

ALCALDESSA D’ALFARA DEL PATRIARCA

MARISA
ALMODÓVAR

A
#VIUALFARAENFESTES

MARISA
ALMODÓVAR



Estimades veïnes, estimats veïns,

stic molt content de poder tornar a 
adreçar-vos unes paraules en portes de 
les nostres festes d’aquest any 2022. 

Un any que comença a prendre el vol després 
d’una situació sanitària que ha fet trontollar 
tot el sistema social. Malgrat això, la capaci-
tat de resiliència que tenim les persones, s’ha 
erigit en una ferramenta imprescindible per tal 
d’enfrontar nous reptes i una “nova normalitat” 
que, segurament, vinga marcada per la situa-
ció de canvi climàtic que ens està afectant se-
riosament.

Passat. En el saluda del llibre de festes de 
l’any passat, parlava de recuperar el pas-
sat per enfortir el present i així preparar el 
futur. I comentava com projectes com l’Al-
farapèdia suposaven eixa recuperació de la 
mirada del passat per continuar treballant 
sobre el present. Hui, aquest projecte conti-
nua nodrint-se d’articles que recuperen veus,  
recuperen història i poble. Alhora que es culti-
va aquest arxiu de memòria oral, s’engeguen 
nous projectes. Així, hem desenvolupat el I 
Concurs de Poesia d’Alfara del Patriarca, amb 
la participació de més de quaranta poemes 
en aquesta primera edició que ha donat com 
a fruit un meravellós llibre col•lectiu amb els 
millors vint-i-huit poemes, on Josep Lluís Roig 
i Sala, ha guanyat el primer premi. Aquest con-
curs té l’ambició d’anar consolidant-se i arre-
lant-se al territori, fomentant l’aparició de nous 
creadors en aquesta magnífica comarca que 
és l’Horta Nord. 

Futur. El futur està preparant-se dia a dia. Any 
rere any, van consolidant-se nous projectes amb 
la participació d’estructures com el Consell Veï-
nal o el Consell d’Infància i Adolescència, fe-
rramentes de proposta i millora que fan que la 
dinàmica social no es pare, sinó que l’exigència 

compartida d’un futur i present millor continue 
i tinga l’impacte que tot el món espera. I en 
aquesta tasca ens troben els centres educatius 
de la nostra població: de manera col•laborativa, 
continuen dissenyant projectes compartits per 
fer de la implicació en les seues aules una eina 
transformadora en el nostre municipi. 

Present. Gràcies a les treballadores i treba-
lladors municipals i també de la Mancomuni-
tat del Carraixet: sempre disponibles i con-
tinuant treballant perquè els serveis públics 
municipals continuen millorant i adaptant-se 
a nous reptes. 

M’agradaria acomiadar-me amb unes paraules 
sentides. Encara que hàgem pogut perdre a fa-
miliars o amics, no deixem mai de sentir-nos 
acompanyats, volguts i estimats així com no 
deixem a qui demana ajuda sense estendre-li 
la mà. Sentir-se acompanyades és altra ma-
nera de fer poble. Que totes les comissions 
festeres disfruten d’aquestes dates de la millor 
manera possible: Fent tradició. Fent festa. Fent 
poble. Una abraçada!

JAUME 
MARTÍNEZ

E

JAUME
MARTÍNEZ 

REGIDOR DE CULTURA I EDUCACIÓ



DOMINGO
PACHECO
DOMINGO
PACHECO

stimat poble d’Alfara, bona gent! Tinc el 
plaer de poder saludar-vos des d’aquest 
llibret, i enguany ho faig vivint sentiments 

que es troben al meu cor i que vull compartir amb 
vosaltres en aquest escrit.

Primer que res, ens felicite per poder viure unes 
festes, ara sí, més paregudes al que vivíem abans 
de la pandèmia. És veritat que la pandèmia ha can-
viat moltes coses, però les festes patronals són una 
mostra de què no ha canviat les nostres ganes de 
viure, de somriure a la vida, de retrobar-nos amb el 
que som i amb les nostres arrels, a través de la ce-
lebració dels nostres patrons. La fe del nostre po-
ble es trova fonamentada a les nostres devocions, 
que ens ajuden a descobrir els regals que Déu ens 
fa a través dels sants patrons i de les devocions lo-
cals. Per això, tot el que compon les nostres festes 
patronals és una invitació a l’alegria i a gaudir de la 
vida, donant gràcies a Déu per tots els regals que 
ens fa. Aquests regals a voltes poden paréixer sen-
zills i passar inadvertits, donat que formen part del 
nostre dia a dia, però cada dia tenim motius per a 
donar gràcies. Gaudim de les nostres festes i cele-
brem l’amor de Déu que es manifesta a les nostres 
vides perquè el descobrim en els xicotets detalls!

Ara bé, en segon lloc, també 
visc sentiments que vos 

vull compartir, i que 
són, en part de tris-

tesa, però que al 
mateix temps 

omplin el meu 
cor d’agraï-
ment. Com 
s a b r e u , 
estes són 
les últimes 
festes que 
c e l e b r e 
com a rec-
tor d’Alfara 

del Patriarca, donat que no podia atendre totes 
les obligacions del meu ministeri entre vosal-
tres i amb els altres encàrrecs que ocupen la 
meua vida com a capellà. M’han enviat adscrit 
al Sant Àngel Custodi de València, encara que 
no m’ocuparé de la vida parroquial, donat que 
celebraré habitualment a la Universitat, on con-
tinuaré com a Capellà, i continuaré atenent als 
Juniors Moviment Diocesà com a Consiliari. 
Volia dir-vos-ho per ací, perquè la tristesa que 
em genera deixar la parròquia queda al meu 
cor com agraïment pels dos anys que he pogut 
ser el retor d’Alfara. I ho dic ací perquè m’he 
sentit acollit i estimat, tant dins com fora de la 
vida de la parròquia. Tant quan ens hem trobat 
pel poble, com en les ocasions que hem pogut 
compartir, m’he sentit a casa, i no només per 
estar en l’Horta, comarca on vaig nàixer. Em 
quede amb el regal d’haver format part d’un po-
ble VIU i que dona vida. Vos confesse que, per 
molts motius que no puc explicar en aquestes 
breus paraules, no imagine una situació en la 
qual vaja a estar més a gust del que he estat 
ací. Confie que Déu ens cuide i traga bé de tota 
situació, i estic segur de què el retor que vinga 
tindrà l’oportunitat de disfrutar de formar part 
d’aquest poble i de la parròquia tant com ho he 
fet jo. Em despediré, si Déu vol, el dia de Sant 
Bertomeu, patró del nostre poble i titular de la 
nostra parròquia, perquè puguem compartir i 
gaudir les festes d’enguany.

I, per tot açò, vos convide a viure estes festes 
patronals plens d’agraïment i alegria. Que la pa-
raula més utilitzada aquests dies de festes siga 
“gràcies”, i que no tinguem por de dir “t’estime” a 
les persones més importants de les nostres vides. 
Que, de veritat, estes festes siguen un reflex dels 
sentiments més nobles que omplin els nostres 
cors i les nostres vides.

Que el Senyor ens beneïsca i ens ajude a desco-
brir el seu amor en les coses senzilles!

E
RECTOR D’ALFARA





questes festes Alfara del Patriarca es 
posarà les “ulleres violeta” per des-
cobrir el món amb una mirada crítica i 

així acabar amb els estereotips de gènere, ana-
litzar situacions injustes i de desavantatge entre 
homes i dones que d’una altra forma podrien 
passar desapercebudes. I perquè així siga, hi 

haurà un ‘PUNT VIOLETA’ on acudir en 
cas d’inseguretat o simplement per 

informar-se i passar-ho bé, 
ja que disposarà 
d’un photocall, re-
gals i moltes co-
ses interessants 
per a conéixer.

Amb aquest punt 
d’encontre vio-
leta, la regidoria 

d’Igualtat i Festes de l’ajuntament d’Alfara del 
Patriarca reprén i àmplia la campanya “Només 
sí és sí” iniciada en agost de 2018. L’objectiu és 
la prevenció d’agressions sexistes en les Festes 
Patronals alhora que es fomenta el RESPECTE 
cap als altres.

Aquesta iniciativa, dirigida especialment a la po-
blació jove, compta amb el suport de les Filles 
de Maria i clavaris de Santa Bàrbara, festers i 
festeres que connecten amb la joventut, i han 
col•laborat en la realització d’un vídeo divulga-
tiu amb la intenció d’erradicar totes les formes 
d’agressió.

En festes no t’oblides d’acudir al Punt Violeta, 
fer-te una foto, pujar-la a les xarxes amb l’eti-
queta #nomessiessi, i gaudir d’unes festes lliu-
res de violència. A més rebràs un obsequi.

Si no ho veus clar, posa’t les ulleres violeta i 

#NOMESSIESSI

PUNT VIOLETA PER 
UNES FESTES MÉS SEGURES 
PUNT VIOLETA PER 
UNES FESTES MÉS SEGURES 

I MENYS SEXISTESI MENYS SEXISTES

A

passau bé sense estereotips de gènere!



PUNT VIOLETA PER 
UNES FESTES MÉS SEGURES 

HIGINIO ALBIACH CERVERA
FELIX GALAN SANTOS

JOSE VICENTE GRANCHA CATALA
ROSA MOLINA LOPEZ

MANUEL PLACIOS MUÑOZ
VICENTE PRADES ROS

SALVADOR FERRANDO MONTAGUD
XIMO ROCHER HERNANDEZ

ALBERTO ROS ALONSO
JOSE GABRIEL SANFRANCISCO GIL

JUAN JOSE TARONCHER ARNAU

NOELIA MORAN ASENJO
VICENTE ZAMORANO ORTS

FRANCISCO MEDINA SALMERON
JAVIER BALAGUER CAMPS
JORGE GABAXET PALANCA

ALBERTO PRADES ROS
RAUL MUÑOZ PRADES

PABLO MORA FERRANDO
FRANCISCO CLEMENTE MARTINEZ

XIMO ROCHER TARONCHER
MIGUEL GARCIA SORIANO

29 JULIOL

18.30 h Vaques i un bou en punta.

24:00 h Dos bous embolats.

Divendres

PENYISTES

5 AGOST

18.30 h Vaques i un bou en punta.

24:00 h Dos bous embolats.

Divendres

PENYA TAURINA ALFARENSE

GANADERIA FERNANDO MACHANCOSES

PROGRAMACIÓ 

11 AGOST

19.00 h Carretons infantils i repartiment d’orxata i 
fartons.

Dijous

12 AGOST

18.00 h Xaranga.

18.30 h Vaques i un bou en punta.

24:00 h Dos bous embolats.

Divendres

PENYA TAURINA ALFARENSE



Equip femení,
campiones de

 Raspall per trios

CLUB DE PILOTA 
VALENCIANA

PROGRAMACIÓ 

CLUB DE PILOTA
VALENCIANA

10:00 h Partida de Llargues de l’Esco-
la de Pilota Alfara

16:30 h Partida de Llargues de l’Escola 
de Pilota Alfara

18:00 h Trofeu de Festes Alfara del Pa-
triarca (al carrer Major)

Dissabte

10

17:00 h Raspall femení

18:30 h Partides  
en el Trinquet

Alevins, subcampions de El Corte Inglés 

Juvenils, subcampions del Trofeu Edicom

Pedro - Castelló - Pepet i Sacha VS  
Cardona - Enric - Guillermo i Salva de Massamagrell

Vicent i Pepet VS 
Adrià II i V. Bueno

TRIOMFS

DELS NOSTRES EQUIPS

13 AGOST Dissabte 27 AGOST



Alevins, subcampions de El Corte Inglés 

Juvenils, subcampions del Trofeu Edicom



FESTES2022FESTES 2022

14 AGOST

13:00 h Senyal de festa en honor a la Verge d’Agost.

18:30 h Repartiment de llimó granissat a tot el veïnat en 
la zona dels cassetons, organitzat pel grup “Els Pioners”.

19:30 h ‘Correbars’, punt de concentració en la zona dels 
cassetons per començar recorregut per diferents bars de 
la població acompanyats de Xaranga, organitzat pel grup 
“Amics dels Rajolars”. 

Diumenge

15 AGOST

10:00 h Missa en honor a la Mare de Déu d’Agost cantada per la 
Coral San Juan de Ribera, patrocinada per l’Ajuntament. 

19:00 h Globotà al carrer Major, organitzat i patrocinat per l’Ajunta-
ment (SARC).

19:30 h, Cavalcada pels carrers de la població, encapçalada per la 
batucada  Tymbals DiPercusion, subvencionat pel SARC, on partici-
pen totes les festes d’enguany.

23:00 h Espectacle “A-GÜELOS”, de Juja Teatre, als Jardins de 
l’Ajuntament, organitzat i patrocinat per l’Ajuntament.

Dilluns

ITINERARI  
CAVALCADA

12



16 AGOST

18:30 h Repartiment d’orxata i fartons a tota la població, organitzat pels 
clavaris de Santa Bàrbara en la zona CEU.

19 a 23 h “Tardeo” organitzat per Santa Bàrbara a la zona CEU.

22:00 h “Cine a la Fresca” amb la pel•lícula ‘Croods 2: La Nueva 
Era’.L’Ajuntament facilitarà taules i cadires per sopar ‘sobaquer’ als Jardins 
de l’Ajuntament. Durant la projecció, organitzat pel grup “Les Maripilis”, hi 
haurà repartiment de gelats a tots els assistents.

Dimarts

17 AGOST

18:00 a 20:00 h Unflables d´ “humor amarillo” per a tots els públics a la 
zona CEU, organitzat per les clavariesses de Sant Bertomeu.

Es repartirà llima granissada i orxata per als assistents.

21:30 h Sopar a la fresca, organitzat per les Filles de Maria als Jardins de 
l’Ajuntament.

Dimecres

PROGRAMACIÓ

13

18 AGOST

11:00 a 13:00 h Parc infantil aquàtic al carrer Calvari, organitzat per la festa de Sant 
Vicent.

16:00 a 18:00 h Continuació del parc aquàtic.

18:00 a 19:00 h Repartiment d’orxata i fartons, organitzat per la festa de Sant Vicent.

19 a 23 h “Tardeo” en la zona CEU, organitzat per les Filles de Maria

23:00 h Concert de Festes, “Sarsuela” amb Ricardo Rubio (tenor), Javier Galán (ba-
ríton), Eduvigis Monagas (soprano) als Jardins de l’Ajuntament, oferit per l’Agrupació 
Musical d’Alfara, amb la col·laboració de la coral San Juan de Ribera.

En acabar, les clavariesses de la Mare de Déu dels Desemparats repartiran orxata i 
fartons als assistents.

A continuació, finalet de focs artificials a càrrec de la pirotècnica Turys, organitzat i patro-
cinat per l’Ajuntament.

Dijous



a soprano Eduvigis Monagas, el baríton Ja-
vier Galán i el tenor Ricardo Rubio actua-
ran el 18 d’agost en les Festes Patronals 

d’Alfara del Patriarca. Serà en una espectacular 
actuació juntament amb l’Agrupació Musical d’Al-
fara i la coral San Juan de Ribera als Jardins de 
l’ajuntament a les 23 hores.

La afamada Eduvigis Monagas és nascuda al 
Telde de Gran Canària i establerta a Madrid. Co-
mençà els seus estudis de tècnica vocal i interpre-
tació amb Diana Somkhieva, professora superior i 
doctorada en cant, en Rússia, finalitzà els seus es-
tudis de cant i piano amb aquesta professora, en el 
Conservatori Professional de Música de Lugo. Ha 
perfeccionat la seua formació amb la catedràtica 
en cant, Teresa Novoa, amb qui finalitzà els seus 
estudis superiors especialitat cant en el Conserva-
tori Superior de Vigo. També s’ha format amb la 
cantant Cheryl Studer, en la Hoschüle für Musik. El 
seu debut operístic va tenir lloc en el Teatre Castel-

Vecchio, a Verona, interpretant el rol de Susan-
na en Le Nozze di Figaro, el març de 

2007. Ha actuat en grans teatres 
de tot el territori nacional i in-

ternacional i ara l’esperem 
expectants a Alfara del 

Patriarca.

Javier Galán és altre 
reconegut baríton 
amb una dilatada 
trajectòria profes-
sional. Inicià els 
seus estudis mu-
sicals a la prime-

renca edat de 8 
anys i als 17 

anys, estu-
dis de cant 
en el Con-
servatori 
Superior 
de Mú-
sica de 
València, 

obtenint Matrícula d’Honor en tots els cursos i el 
Premi d’Honor fi de carrera. Ha realitzat diverses 
acadèmies a Itàlia, participant en posteriors audi-
cions en Cremona, Parma, Piacenza i Milà. Va rea-
litzar un curs amb Raina Kavaivanska en el Teatre 
Real de Madrid i amb les sopranos Renata Scot-
to i Ileana Cotrubas a València, els tenors Alfredo 
Kraus i Giuseppe di Stefano i els barítons Alessan-
dro Corbelli i Giorgio Zancanaro. Va ser premiat en 
cinc ocasions en el concurs internacional de cant 
“Francisco Viñas de Barcelona”, primer premi en 
el concurs nacional de cant de Logronyo. I Primer 
premi en Aslico (Italia). Va ser membre fundador del 
cor de l’orquestra simfònica de Madrid, portant a 
cap les temporades del Teatre Real de Madrid des 
de l’any 1999 fins al 2009. En l’actualitat és mem-
bre del Cor de la Generalitat Valenciana. Cantant 
habitual en les temporades d’òpera espanyoles, ha 
cantat en el Teatre Real de Madrid, Teatre de la 
Sarsuela de Madrid, Liceu de Barcelona, Palacio 
Euskalduna de Bilbao, Teatre Arriaga de Bilbao, 
Teatre Baluard de Pamplona, Teatre Maestranza 
de Sevilla, Teatre Priego de Còrdova, Palau de Les 
Arts de València, Teatre Campoamor d’Oviedo, etc. 
També ha cantat en teatres internacionals com el 
Teatre Segura de Lima, el teatre Ponchielli de Cre-
mona o el Teatre Colón de Buenos Aires.

Per la seua part, Ricardo Rubio, va nàixer en l’Hor-
ta Nord, en Albalat dels Sorells. Obtingué el títol de 
professor Superior de Tuba i el Títol de professor 
Superior de Cant en el Real Conservatori Superior 
de Madrid. Fixada la seua residència a Madrid. 
Perfecciona els seus coneixements amb Ángeles 
Chamorro, Manuel Cid, David Mason, Enzo Spa-
tola, Félix Lavilla, Inmaculada Egido, Milagros 
Poblador, Manuel Burgueras,Celsa Tamayo, Luc-
ca D´Annuzio. En l’actualitat perfecciona la seua 
tècnica amb la mestra Bridget Madeleine Clark i 
repertori amb Miguel Ángel Arqued. Ha ofert reci-
tals, interpretant sarsuela, òpera, opereta i lied en 
importants escenaris i diverses ciutats de la Comu-
nitat Valenciana i en la Comunitat de Madrid.

Sens dubte un cartell excepcional que comptarà, a 
més, amb els grans músics de l’Agrupació Musical 

CONCERT DE FESTES

L

CONCERT DE FESTES





2020 - 2022

VERGE DELS DESEMPARATSVERGE DELS DESEMPARATS

Cristina Aviñó López
Pilar María Cabo Bosch

Mª José Coll Santa Eulalia
Mª Isabel Cózar Rodríguez

Susana Giner Nadal
Mª Carmen Llorens Merino
Mª Amparo Matoses March

Patricia Naval de Jesús
Mª Amparo Ros Verdeguer 

Nuria Rosalen Pérez
Nuria Santana Valeros

CLAVARIESSES

CLAVARIESSA MAJOR
Verónica Lloris Pérez



PROGRAMACIÓ

FESTA DELS MAJORS 19 AGOST

13:00 h Volteig de campanes i trons d’avís anunciant la festa de Sant Vicent.

19:30 h Missa Sagrament de la Unció dels Malalts en l’Església Parroquial.

20:30 h Trasllat de la imatge de Sant Vicent des de l’església fins a casa de la clavariessa major: Brittany 
Guijarro Parra (C/ D. Emilio Ramón Llin, 53).

21:00 h Sopar dels Majors als Jardins, amenitzat pel duo musical “Paradise”, organitzat i patrocinat per 
l’ajuntament (SARC), amb la col·laboració de l’Associació de Persones Jubilades i Pensionistes, les Filles 
de Maria, clavaris de Santa Bàrbara i persones voluntàries.

Divendres



18

SANT VICENT

CLAVARIESSA MAJOR

SANT VICENT

2022

Llorenç Alabau i Ortiz
Anna Alandes Marco
Marc Asensi Bravo

Valeria Avilés Solera
Candela Ballester Sanjaime

Eric Bravo Salcedo
Rubén Camps Candela
Daniel Ferrer Fernández

Mireia Gimeno Sansilvestre
Marc Gisbert Martínez
Vicky González Gisbert

Neus Martí Rozalén
Irene Martínez Polo
Andrea Mas Navarro

Álvaro Palau Díez
Samuel Peña Martínez

Noel Quiles López
Joan Rodríguez Fernández

Dídac Rodríguez Soria
María Rodríguez Turégano

Nora Romero Quiles
Joan Serra García

Brittany Guijarro Parra

CLAVARIA



PROGRAMACIÓ 

20 AGOST

08:00 h Despertà pels carrers de la població.

13:00 h Volteig de campanes i trons d’avís anunciant la festa de la Immaculada Concepció.

18:30 h Arreplegà de la clavaria i trasllat de Sant Vicent des de casa de la clavariessa major fins l’esglé-
sia, acompanyats per la banda de l’Agrupació Musical d’Alfara.

19:30 h Solemne missa en honor a Sant Vicent, cantada pels Júniors d’Alfara.

En finalitzar es farà el sorteig de la imatge de Sant Vicent entre els xiquets i xiquetes apuntats a la con-
fraria que assistisquen.

20:30 h Solemne processó en honor Sant Vicent, encapçalada per la Colla L’Espurna Tabaleters i 
Dolçainers (SARC) i acompanyada per la Banda de l’Agrupació Musical d’Alfara del Patriarca.

Final de festa amb focs d’artifici a càrrec de la Pirotècnia del Mediterráneo.

21:30 h Sopar a la fresca, organitzat pels clavaris de Santa Bàrbara als Jardins de l’Ajuntament, a conti-
nuació actuació de “La Burra de Sueca” i tot seguit actuarà el duo musical Silvia Marfil.

00:00 h Discomòbil                       a la zona CEU, organitzat per la clavaria de Sant Vicent.

Dissabte



CLAVARIESSA MAJOR

FILLES DE MARIA

2020 - 2022

Patricia Armero Calvo 
Inés Llorens Trujillo 

Lara Rodriguez Gutierrez 
Lucía López Pérez 

Marta Hidalgo Alandes 
Ainhoa Palacios Blanco 

Marta Prades Ros 
Carla Castelló Muñoz 

Cristina Sánchez García 
Nerea Lerín Martínez 

Catherine Riutort Torrijos 
Paula Valera Más 

Ana Soriano Bondia 
Aroa González Carriquí 
Sandra Albiach Martínez

Inma Alabajos Guillem 

CLAVARIA

FILLES DE MARIA



PROGRAMACIÓ 

21 AGOST

05:00 h Cant de l’Aurora a càrrec de les Filles de Maria.

10:45 h Arreplegada de les clavariesses.

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

19:30 h Arreplegada de les Filles de Maria fins a l’església.

20:30 h Solemne processó en honor a la Immaculada Concepció.

En acabar, castell nocturn de focs artificials a càrrec de la Pirotècnia Turís.

22:00 h Sopar a la fresca, organitzat per la Clavaria de Sant Bertomeu als 
Jardins de l’Ajuntament.

23:30 h Macrodiscomòbil a càrrec de TUMBALEA, organitzada per les Filles 
de Maria en la zona CEU.

Diumenge

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

17:30 h En la zona CEU, orxata o granissat de 
llimó, oferit per les Filles de Maria i a continua-
ció actuació de Festival Kids.

19:00 h ‘Tardeo’ infantil amb servei de ‘hot 
dogs’ i ‘burguers’ als Jardins de l’Ajuntament, 
organitzat per la clavaria de Sant Vicent.

A partir de les 22:00 h continuarà la festa 
amb una discomòbil, organitzada per la 
clavaria de Sant Vicent.

21:30 h Trasllat de la imatge de Santa Bàr-
bara des de l’església fins al carrer Bonifaci 
Ferrer.

FESTA DE LES FAMÍLIES



SANTA BÀRBARA

CLAVARI MAJOR

SANTA BÀRBARA

2022

Javi García Judas
Adrián Guiot Fraga
Brian Camps Gómez
Carles Estellés Cabo
Iván Casaña Benlloch
Dani Jiménez Rodríguez
Dani Morillo Seguí
Darío Sanfélix Ferrándiz
David Company García
Héctor Domènech Miralles 
Hugo Castelló Muñoz
Javi Santos Ruescas
Jhalmar López Broseta

Joel Reyes García
José Miguel Ruiz Vela
Lluís Roca Albert
Manolo Lluesma Contell
Miguel Andrés Orts
Nacho Marco Araque
Oscar Sánchez García
Pablo Corroto Mariner
Pablo Caballer Brosel
Pedro Azañón Nogueira
Rubén Clemente Martínez
Gabi Tudorache
Vicent Guillem Miralles

Vicent Rodríguez Pastor

CLAVARIS
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PROGRAMACIÓ 

23 AGOSTDimarts
7:00 h Despertà pels carrers de la població, organitzat per la clavaria de Santa Bàrbara.

10:45 h Arreplegada de clavaris.

12:00 h Solemne missa en honor a Santa Bàrbara acompanyats per la Coral San Juan de Ribera.

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

19:30 h Arreplegada de clavaris i cercavila fins a l’església.

20:30 h Solemne processó en honor a Santa Bàrbara acompanyats de l’Agrupació Musical d’Alfara.

Tot seguit, castell a càrrec de la pirotècnia Turys.

21:00 h Trasllat de la imatge de Sant Bertomeu des de l’església fins a casa de la clavariessa major 
Victoria Gisbert Prosper, al carrer Dr. Navarro, 38.

23:00 h Musical “Com hem canviat” al carrer Cavallers, organitzat i patrocinat per l’Ajuntament.

00:00 h Festival organitzat per Santa Bàrbara en la zona CEU, a càrrec de Bacarrá on tour de Excelsior 
Productions S.L.



SANT BERTOMEU

CLAVARIESSA MAJOR

SANT BERTOMEU

2022

Eva Mª Bayarri Ros
Ana María Calvo Guijarro
Esther Carsí Valero
Mª Pilar Ferrer Beltran
Mª Ángeles Gómez Ruiz
Mayte Gutiérrez Caballero
Xelo López Chapa
Núria Lluna Girón
Lourdes Mª Martínez Gascó
Mónica Navarro Rodríguez
Laura Sánchez Balanzá
Laura Sansilvestre Casaña
Marisa Taroncher Ballestero

Victoria Gisbert Prosper

CLAVARIESSES 25 ANIVERSARI FILLES DE MARIA 1997



25 ANIVERSARI FILLES DE MARIA 1997

PROGRAMACIÓ 

24 AGOSTDimecres
11:30 h Arreplegà i cercavila de les clavariesses pels carrers de la població, 
acompanyades per l´Agrupació Musical d´Alfara.

12:00 h Solemne missa en honor a Sant Bertomeu, cantada per la Coral Juan de 
Ribera d´Alfara del Patriarca.

19:30 h Cercavila per replegar els clavaris i clavariesses de totes les festes d’en-
guany, acompanyada per l’Agrupació musical d’Alfara.

20:30 h Solemne processó en honor al patró Sant Bertomeu, amb la participació 
de totes les festes. Ens acompanyarà la Colla L´Espurna Tabaleters i Dolçainers 
(SARC) i l´Agrupació Musical d´Alfara.

Final de festa amb focs d´artifici a càrrec de la Pirotècnia Caballer fx.

23.00h Espectacle de percussió a càrrec de Rafa Navarro, als Jardins de l’Ajunta-
ment, organitzat i patrocinat per l’Ajuntament.

00:00h  Nit de ball i música amb l´Orquesta Freedom, a la zona CEU, organitzat 
per les clavariesses de Sant Bertomeu.

25 AGOSTDijous
23:30 h Nit de disfresses i desfilada acompanyats al ritme de 
xarangues. Amb l’actuació de l’orquestra La Pato, organitzat i 
patrocinat per l’Ajuntament.

FI DE FESTA

Nota als participants. Per poder optar a premi, caldrà apuntar-se del 9 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. Aquest número haurà de ser total-
ment visible durant la desfilada, i s’haurà de deixar una separació mínima entre tots 
els grups participants per a la correcta valoració del jurat. Totes aquelles persones 
que no s’hagen inscrit prèviament, podran participar sense optar a premi. La con-
centració tindrà lloc a les 23:15 hores a la plaça Sant Joan de Ribera. L’eixida es 
realitzarà des del carrer Mestre Palau, i finalitzarà al carrer Ramón y Cajal. La desfi-
lada estarà encapçalada per una xaranga seguida per totes les comparses infantils. 
A continuació desfilarà altra xaranga amb les comissions festeres i les comparses 
d’adults. S’atorgaran dos premis de 100 € i 50 € a les millors comparses infantils i 
altres dos de 150 € i 75 € a les millors comparses d’adults.

*



COMISSIÓ DE BOUS 2005COMISSIÓ DE BOUS 2005
PROGRAMACIÓ 

26 AGOSTDivendres
A les 18.30 h. Desencaixonada dels dos bous propietat de la Comissió.

A continuació, exhibició de vaques de la Ramaderia Pedro Peris.

A les 24:00 h. Carretó embolat. A continuació, s’embolaran els 2 bous de la vesprada propietat de la 
Comissió.

José Luis García Catalá 
José Luis Estellés Fontestad 
Luis Rodríguez Granell 
María Marco García 
Amparo Sueza Chapa 
Lucia Marco García
Miguel Navarro Trenco 
Jorge Ruiz Ibañez
Fernando Castelló Sanfrancisco 
Laura Oliva Chamorro 
Rubén Fuentes 
David Gutérrez Nieves 

Nuria Sueza Chap 
Raquel Argudo Girones 
Jaime Serra Palau 
Francisco García Monteagudo
Víctor Lluesma Ortega
José Gómez Blazquez  
Jesús Amador Ruano
Paco Pico Navarro
Vicente Jesús Navarro Molins
Adrián Lluna Jiménez
Sandra Amador Santiago
María Teresa García López 

PENYISTES COL•LABORADORS



PEÑA TAURINA ÚLTIMO TERCIOPEÑA TAURINA ÚLTIMO TERCIO

11 OCTUBREDimarts
18:00 h Desencaixonada dels bous cerrils.

A continuació exhibició de vaques.

00:00 h Embolada dels bous cerrils.

PENYISTES
                  Paula Trenco
  Eva BermEjo
    Joan MuÑoz
Jesús GonzAlez
        

Foto primer bou adquirit de la història 
de la penya, Ramaderia Domínguez 
Camacho.

Peña Taurina Último 
Tercio

@ptultimotercio

                                                                  VicenT Martínez 
              Anna NavAs
               Adrián CrUz
                   PedRo Escribano
                     CelIa Tejedor 
                     Víctor MoNtagud
                           RominA Bailach
  Jennifer GUillen
              RauL Muñoz
  Juanvi MarTínez
           FrancIsco Sanz
          Joan Montagud
    David GuiOt
          Mila BroseTa
                  Jhalmar LopEz
                Ximo Rocher
                   Cristina Conejero
                             Victor Ibañez
         HugO Castelló
                  Fransua Trenco
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a uns anys en José María Serra escrivia 
en aquestes pàgines un article sobre la 
creu del terme basat en els seus records 

personals que eren sempre preciosos encara que 
no sempre precisos. Però hui, gràcies als treballs 
del Dr. Enric Chiralt en l’Arxiu del Real Col·legi del 
Corpus Christi, disposem de documentació grà-
cies a la qual podem conéixer millor la història, lo-
calització i costums relacionats amb les creus de 
terme d’Alfara.

Uns documents del Fons Alfara-Burjassot de l’arxiu 
del col·legi, ens permeten conéixer que en 1605, 
en vida del Patriarca, el vicerector, Mossén Barbe-
rá, va pagar a Guillem del Rei 57’5 lliures valen-
cianes, en diversos terminis entre abril i setembre, 
per tres columnes per a les tres creus que “s’han 
d’assentar en Alfara del Senyor Patriarca”. El tal 
Guillen del Rei degué ser un pedrapiquer perquè 
per les mateixes dates va subministrar al col·legi 
unes carretades de pedra per a fer la portalada del 
castell d’Alfara.

En un altre document de 1749 es descriu el terme 
del lloc segons les declaracions de Vicente Ferriol i 
Pedro Luesma, llauradors locals encarregats de fer 
aquesta delimitació. Per a fer-la prenen les creus 
instal·lades en l’horta com a referència o fita per a 
traçar els límits del terme. Així es nomena la Creu 
del Patriarca en el límit entre Carpesa i Benifaraig 
i, des d’allí, per una senda o assagador s’arriba 
fins al barranc o rambla on es troba una altra Creu 
del Patriarca i barranc amunt per l’esquerra, tenint 
l’eix central del barranc com a límit amb Vinalesa 
i Foios, s’arriba fins al camí de Morvedre que hui 
diem de Rafelbunyol.

La situació de les tres creus que limitaven el nostre 
poble ve reflectida en un plànol del terme realitzat 
en el segle XIX, que es troba també en l’arxiu del 
Real Col·legi, on consten els camins, les partides 
de l’horta, les alqueries i, com diem, les tres creus. 

A l’est, vora el barranc, en un antic camí a Vinalesa 
(no existia en aquell temps la carretera provincial 
que porta a Vinalesa per Gafaut) trobem la primera 
de les creus. En el plànol apareix dibuixada en el 
marge esquerre del barranc, més o menys on avui 
està la creu d’entrada a Vinalesa. Si aquesta creu 
estava, com crec, a la dreta del barranc, degué 
desaparéixer arrossegada per una de les barran-
cades del Carraixet.

La segona creu es troba en el camí de Carpesa 
en l’encreuament amb l’assagador que va des de 
Benifaraig al barranc. En algun moment hi va ha-

LES CREUS DE TERME

F

LES CREUS DE TERME

Enric M. Cuñat

Mapa del terme de 1828.
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ver un accident de manera que la columna o part 
d’ella va quedar abandonada en el camp i la creu 
de ferro va ser recollida per un veí que la va con-
servar durant anys a casa seua fins que a principis 
d’aquest segle la va entregar a l’ajuntament i ara 
es conserva en el Palau de la Senyoria. Es tracta 
d’una creu patriarcal de ferro, els extrems del qual 
acaben en forma de flor de lis. Les seues mesures 
són 60 cm d’alt, 70 la longitud del braç inferior i 
50 el braç superior. Els travessers se subjecten a 
l’asta mitjançant unes plaques de ferro unides per 
tres reblons. En ocasió d’unes obres de millora del 
camí de Carpesa es va reedificar la creu amb la 
columna de pedra original i una rèplica de la creu 
patriarcal de ferro.

La tercera creu estava a l’entrada del poble, de 
cara a Montcada. Va ser demolida en els anys de 
la Guerra d’Espanya. En els anys quaranta va eri-
gir-se una nova creu, aquesta vegada de pedra, 
que és la que encara està en la plaça a la qual 
dona nom. Aquesta plaça era l’entrada oficial a la 
població, on es rebia a les autoritats que ens vi-
sitaven, a les bandes de música que participaven 
en alguna celebració o, simplement als que tenien 
que utilitzar el trenet.

Les creus de ferro degueren ser encarregades per 
la mateixa data que les columnes i és possible que 
també siga d’eixe temps la creu que remata la torre 
del Palau de la Senyoria que és exactament igual 
que la creu que ha arribat als nostres dies.

Les creus, com hem vist, funcionaven com a fites 
de delimitació del terme del lloc d’Alfara, enfront 
dels termes d’altres pobles o llocs circumdants: 
Vinalesa, Benifaraig i Carpesa o Montcada. Però, 
sens dubte, tenien també una funció religiosa, ja 
que posava sota la protecció de Déu les terres, ca-
ses i habitants compresos en el seu àmbit. Funció 
religiosa que se celebrava de manera especial el 
dia tres de maig en què, segons el calendari litúr-
gic, es commemora la troballa per part de santa 
Helena de la creu en la qual va morir Jesucrist i 
que es coneix com la festa de la Creu de Maig.

Possiblement, és una apropiació d’una tradició 
precristiana en la qual, a l’inici de la primavera, 
s’erigien en les places i en els encreuaments de 
camins uns arbres o uns pals adornats amb fulles 
de plantes i flors, entorn dels quals es cantava i 
ballava per a celebrar el renàixer de la naturalesa, 
la fertilitat dels camps i la previsió de bones colli-
tes estivals. També era l’inici de l’estació de l’amor, 
com la denomina l’antropòleg Julio Caro Baroja, 

La Creu original del Camí de Carpesa 
conservada a l’ajuntament.

Festa de la Creu de Maig a principis del  
segle XX. ( Arxiu Ricardo Valero).
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que es prolongava fins al dia de Sant Joan, el 24 
de juny. Durant temps hi havia el costum que els jo-
ves rondaren pel poble cantant els “mayos” davant 
de les cases de les joves. Hi havia en Alfara una 
altra tradició que també s’ha perdut i que consistia 
en el fet que es traçaven una ratlles de calç que 
unien els domicilis dels xics i les xiques que acaba-
ven d’iniciar una relació probablement en els rogles 
dels dies de Pasqua i que, d’aquesta manera, es 
feia pública.

El dia de la festa de la Creu de Maig, la creu de 
la plaça s’adornava amb flors i al matí es treia en 
processó la relíquia del lignum crucis o de la vera 
creu en el seu elegant reliquiari renaixentista que 
era portada baix pal·li pel senyor rector revestit 
de la capa pluvial. Durant el trajecte, crec recor-
dar, es cantaven les lletanies dels sants i en arri-
bar a la plaça, el sacerdot, després d’unes breus 
oracions, procedia a beneir el terme aspergint 
l’aigua beneïda en direcció als quatre punts car-
dinals. Era un ritual d’acció de gràcies per l’obra 
de Déu en la naturalesa i de petició perquè con-
tinuara protegint els sembrats i les collites que 
gràcies al treball de l’home fan fructificar la terra 
col·laborant així a l’obra de la creació.

Aquesta manifestació de religiositat popular i al-
tres, com la salpassa o el toc de les batzoles 
en Setmana Santa quan no es podien tocar les 
campanes, van decaure després de les refor-
mes litúrgiques derivades del concili Vaticà II, 
però, des de fa uns anys, la creu de terme ha 
tornat a adornar-se amb plantes i flors cada tres 
de maig i, amb un ritual més senzill i compren-
sible, es continuen beneint els camps i el terme 
del nostre poble.

La Creu de terme en el Camí de Carpesa.

“Hi havia en Alfara una altra 
tradició que també s’ha 

perdut i que consistia en 
el fet que es traçaven una 
ratlles de calç que unien 

els domicilis dels xics i les 
xiques que acabaven d’iniciar 

una relació... d’aquesta 
manera, es feia pública”



RACÓ POÈTICRACÓ POÈTIC

ajuntament d’Alfara del Patriarca, a tra-
vés de la regidoria de Cultura, ha cele-
brat el primer Concurs de Poesia de la 

població. Josep Lluís Roig i Sala, d’Oliva, va re-
bre el primer premi. La seua obra, que a conti-
nuació reproduirem, ha sigut publicada amb l’edi-
torial Sargantana NPQ, junt amb els versos de la 
resta de guardonats.

El llibre commemoratiu publicat per l’ajuntament 
d’Alfara del Patriarca, fruit d’aquest concurs, 
està compost pels 28 millors poemes presentats 
al certamen. I compta amb una il·lustració a la 
portada del pintor Enric M. Català, veí del muni-
cipi. Jaume Martínez, regidor de Cultura, desta-
ca la bona acceptació del certamen i la qualitat 
i quantitat de les obres presentades. “Aquesta 
meravellosa experiència ha rebut més de qua-
ranta poemes d’aquesta comarca i altres, amb 
un nivell excel·lent, com així ho ha fet saber el 
jurat d’aquest premi”, ha indicat Martínez, qui ha 
agraït el treball desinteressat i amb molta estima 
de Mari Carmen Arnau i Alfons Navarret, jurats 
d’aquest concurs. Arnau, reconeguda escriptora 
local, manifesta la importància de la paraula i de 
la poesia per a transmetre sentiments i per a mi-
rar al futur.

La presentació del llibre i reconeixement als 
guardonats tingué lloc el dijous 7 de juliol en 
un acte en què la lectura dels poemes va ser 
acompanyada per la guitarra del músic Mi-
quel Pérez Perelló. A l’escenari també es va 
poder contemplar quatre obres del pintor En-
ric M. Català. Els diplomes acreditatius foren 
estregats per Marisa Almodóvar, alcaldessa 
d’Alfara i Jaume Martínez, regidor de Cultura. 
Aquest certamen ha nascut com una eina pro-
pera i participativa de foment del valencià. I tal 
com destaca Alfons Navarret a la introducció 
del llibre: “Al cor de l’Horta Nord, aquest re-
ducte poètic que just ara s’inicia ens fa somiar 
en un camí molt més extens i prolífic”

Els finalistes i autors del llibre han sigut: Ar-
tur Álvarez, Victor Benavides, Berna Blanch, 
Elena Casado, Victòria Cremades, Eduard 
Comeig, Lluís Ferri, Roser Furió, Alba Fluixà, 
Josep Giner, Jesús Girón, Manel Hurtado, 
Gràcia Jiménez, Maria Josep Juan, Maria 
Aurèlia Lerma, Imma López, Vicente Lloret, 
Imma Mànyez, Pau Marqués, Josepa Monta-
gut, Eusebi Morales, Vicent Penya, Marta Pé-
rez, Hermini Pérez, Pura Peris, Antoni Rovira 
i Nati Soler.

L’





ESPAI D’ARTESPAI D’ART

na Martínez Bernabé és una jove veï-
na d’Alfara del Patriarca, restauradora 
i amant de la pintura i l’aquarel·la, au-

tora de la portada del Llibret de Festes d’en-
guany. Des de sempre li ha agradat la pin-
tura i el dibuix i des de menuda s’ha format 
en diferents acadèmies de dibuix. Quan va 
fer el batxiller va cursar l’assignatura d’His-
tòria de l’Art i li va encantar, per això el seu 
professor la va ajudar a decantar-se pel Grau 
de Conservació i Restauració de Béns Cultu-
rals. Durant la carrera va poder fer dos anys 
de pràctiques i va viure de prop el patrimoni i 
l’herència que ens pertany. Seguidament, va 
realitzar un Màster a la Universitat Politènica 
de València (UPV) de conservació i restau-
ració de béns culturals, que va acabar l’any 
2021. Tingué l’oportunitat de fer el Treball fi-
nal de Màster sobre la restauració i la valora-

ció de l’antic Convent de Sant Dídac al nostre 
municipi i és ací quan començà una nova eta-
pa on cercar la manera de treballar en una de 
les seues grans passions, el patrimoni.

Una altra de les seues aficions són els animals, 
i en especial els gossos, que en gran freqüència 
es veuen retratats en la seua obra. Entre les tèc-
niques que més li agraden destaca el gouache. 
La imatge de la portada d’aquest llibre està duta 
a terme amb aquesta tècnica. En aquesta obra 
ha volgut representar un dels monuments més 
emblemàtics d’Alfara, el convent de Sant Dídac, 
edifici al qual ha dedicat moltes hores d’estudi. 
L’horta i els camps de tarongers del voltant de la 
població són els altres protagonistes d’aquesta 
pintura. Us mostrem altres obres d’aquesta il·lus-
tradora de la qual segur tornarem a tindre, en 
més ocasions, notícies d’ella i de les seues obres.
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