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PRESSUPOSTOS

El pressupost de 2023 d’Alfara aposta per la 
sostenibilitat, transició energètica, innovació 

i nous espais per als joves i infància

El pressupost de l’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca per a 2023 ascendeix a 2.995.272 eu-
ros, una quantia semblant a la de l’any anterior. 
Aquest fou aprovat en l’últim ple celebrat en 
2022. Per l’augment de les despeses de personal 
i les circumstàncies econòmiques actuals, les in-
versions es veuran minvades, no obstant això, es 
maximitzaran els recursos disponibles i s’apos-
tarà per accions mediambientals i socials.

Aquest any es destinarà al programa d’inversions 
de transició energètica 50.000 euros, en una clara 
aposta per la sostenibilitat, les energies renova-
bles i la natura. També es vol minimitzar l’ús de 
vehicles de motor al nucli urbà i apostar per trans-
ports més respectuosos amb el medi. Es farà un 
nou pàrquing dissuasori a la zona de Sant Dídac, 
valorat en 60.000 euros. A més, davant del Cen-
tre Cívic s’instal·larà un punt de recàrrega de ve-
hicles elèctrics, en aquest cas, amb inversió de la 
Mancomunitat del Carraixet i subvencionat per 
la Diputació de València. També s’invertirà en el 
monitoratge dels aparcaments públics i una app 
que facilite l’aparcament en zones lliures, tot amb 
l’objectiu de reduir l’emissió de gasos contami-
nants. Pensant en els més joves, s’ampliaran les 
zones d’estudi a l’Espai Jove amb nou mobiliari, i 
per a la sala polivalent també s’adquirirà mobiliari 
necessari per a associacions i festes, actuacions 
valorades en conjunt amb 5.000 euros.

Pressupostos participatius

Dins dels pressupostos participatius, votats pel 
veïnat, es crearà un nou espai de jocs per a xique-
tes i xiquets i es renovaran parcs i jardins, a més 
es crearan unes fonts d’aigua potable, tot valorat 
en 20.000 euros. Per altra banda, i atenent a les 
peticions de la població, s’instal·laran uns pals de 
subjecció tela per a ombra, valorats en 11.200 eu-
ros, per a gaudir de celebracions com les paelles 
del 9 d’Octubre, i altres possibles esdeveniments, 
de forma més confortable. 

“Gràcies al fet que tenim deute zero, hem pogut 
elaborar un pressupost ajustat, deixant la majo-
ria de partides amb la mateixa despesa, i a pe-
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sar que tenim els Serveis Socials mancomunats, 
hem afegit una partida addicional de bons i aju-
des municipals per a les famílies més necessita-
des de la localitat”, explica Marisa Almodóvar, 
alcaldessa de la localitat.

Respecte als ingressos, la previsió és obtenir 
662.000 euros de fons europeus, 196.161 de la 
Generalitat Valenciana i 176.104 de Diputació 
de València. També s’ha pressupostat la venda 
d’una parcel·la municipal per valor de 150.000 
euros en la zona de Puntarró per tal de facilitar 
la construcció de nous habitatges a Alfara. Per 
altra banda, també s’ingressaran 30.000 euros 
fruit del conveni amb la Universitat CEU Carde-
nal Herrera, entre altres previsions de la treso-
reria municipal a destacar.

S’ha pressupostat 
la venda d’una 
parcel·la municipal 
per valor de 
150.000 euros en 
la zona de Puntarró 
per tal de  
facilitar la 
construcció de 
nous habitatges 
a Alfara

S’ampliaran les zones d’estudi a 
l’Espai Jove i biblioteca municipal



URBANISME

Les noves construccions d’Alfara hauran d’incloure 
aparcaments amb la nova modificació del PGOU

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca ha realitzat 
una segona modificació puntual de les normes 
urbanístiques del Pla general d’ordenació urbana 
en el segon semestre de 2022. Amb el nou anun-
ci emés s’elimina el caràcter opcional del com-
pliment efectiu i actual de l’obligació de reserva 
d’aparcaments; es contempla la possibilitat de 
substituir-ho per un cànon en supòsits expressa-
ment taxats; se sotmet les rehabilitacions i refor-
mes que tinguen per objecte l’ús residencial co-
munitari a aquesta obligació efectiva; i, per a cada 
zona d’ordenació, aclareix l’aplicació de la dotació 
mínima de reserva conforme al Pla general d’or-
denació urbana.

D’aquesta manera, els nous habitatges hauran 
de disposar de manera obligatòria d’almenys una 
plaça per a un vehicle i les construccions d’usos 
residencials comunitaris tindran com a mínim 
una plaça d’aparcament per cada 100 metres qua-
drats construïts. 

L’ajuntament va aprovar, per unanimitat de tots 
els grups polítics en la sessió plenària d’octubre, 
aquesta modificació puntual de les Normes d’Ur-
banístiques del Pla General d’Ordenació Urbana.

“Al juliol ja anunciarem una modificació puntual del 
PGOU per a impedir la construcció de residències 
d’estudiants en el centre històric de la població, 
habitatge residencial aïllat i adossat”, explica Julio 
Berga, regidor d’Urbanisme. A més, “s’està treba-
llant des de diverses vies per a combatre dues de 
les problemàtiques de la població, l’accés a l’habi-
tatge i els aparcaments de vehicles”.

Noves tanques protectores per als vianants

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca presen-
tà en novembre el Pla d’Habitatge de la po-
blació al veïnat i grups polítics. Una entitat 
externa, Espai Comú Coop, ha sigut l’enca-
rregada de realitzar aquest complet estu-
di. L’informe s’ha elaborat amb l’objectiu de 
fixar les línies estratègiques per a facilitar 
al veïnat l’accés a un habitatge digne i ade-
quat, contribuir al fet que les polítiques 
públiques locals incidisquen a assegurar la 
funció de l’habitatge, i fomentar la qualitat 
de l’edificació i el medi ambient urbà.

Després de l’anàlisi i diagnòstic de la situació, 
s’han definit i programat també les actuacions 
a seguir “que ens agradaria foren estudiades 
i consensuades per tots els grups polítics a 
causa de la transcendència de les mateixes 
més enllà d’una legislatura”, afirmà Julio Ber-
ga, regidor d’Urbanisme, qui indicà que ja han 
començat a treballar conjuntament.

L’avinguda 1r de Maig (CV-315) i el tram 
residencial del Camí de Rafelbunyol 
d’Alfara del Patriarca disposen de noves 
baranes de seguretat viària. L’actuació 
forma part del Pla de Mobilitat i Acces-
sibilitat d’Alfara del Patriarca i pretén 
millorar la seguretat dels vianants del 
municipi i en especial dels escolars de la 
població.
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Presentació del Pla d’Habitatge 
de la població al veïnat



L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca, dins del seu compromís amb la 
sostenibilitat i la seua aposta per l’ús de les noves tecnologies com 
a eina per a millorar la qualitat de vida de la població, està instal·lant 
una xarxa de sensors que permetran el comptatge de vehicles apar-
cats i l’ocupació de les places de minusvàlids en l’aparcament dissua-
siu situat al final del carrer Sant Vicent. Aquestes dades seran trac-
tades a través d’un sistema informàtic per a l’obtenció d’informació 
real de l’estat d’ocupació. Uns panells informatius repartits per la 
població i una aplicació mòbil serviran per a informar en temps real 
del nombre de places lliures de l’aparcament.

L’objectiu és facilitar als conductors la identificació de zones d’aparcament alternatives i la ràpida localit-
zació de places d’estacionament lliures, evitant la circulació de vehicles pel nucli urbà a la recerca de places 
lliures per a estacionar, i amb això reduint els problemes de trànsit que genera la seua lenta circulació o el seu 
estacionament indegut (voreres, doble fila...), així com la generació de gasos contaminants procedents de la 
combustió dels carburants. D’aquesta manera, també es contribuirà a protegir el medi ambient.

“Aquesta actuació forma part de la nostra aposta com Smart City, amb la qual lluitem contra el canvi climà-
tic i apostem per l’eficiència energètica amb un programa d’accions que es van ampliant cada any”, explica 
Sonia Rodado, regidora de Desenvolupament, Comunicació i Noves Tecnologies. 

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca està reno-
vant diferents parcs de la població. S’estan am-
pliant els jocs infantils de la plaça Rei Jaume I, 
incloent-hi gespa artificial amb base elàstica ab-
sorbent d’impactes i una coberta tèxtil per a ob-
tenir espais d’ombra a l’àrea infantil, atenint-nos 
a les demandes dels pressupostos participatius 
de l’anterior exercici. Recentment, també s’ha 
instal·lat en aquest espai un parc de cal·listènia, 
un sistema de barres per a fer exercici físic amb 
el pes corporal. Aquests elements estan situats 
junt amb els jocs de psicomotricitat, que s’han 
pintat per a renovar aquesta zona de la plaça de-
dicada al foment de l’esport a l’aire lliure.

Per altra banda, per al parc de Don Emilio Ra-
món Llin s’han adquirit noves zones de jocs, com 
un castell amb tobogan i una taula de fusta amb 
temàtica literària, per fomentar l’ús de la biblioteca situada a l’edifici d’aquest parc. L’actuació, amb fons de 
la Mancomunitat del Carraixet, també inclou gespa artificial. També s’està pintant tot el parc. A més, aquests 
mesos eixirà a licitació el nou parc de Sant Dídac, amb un camp de futbol-bàsquet, una zona de Pumptrack 
(zona de patinatge) i unes taules d’escacs, projecte en el qual s’ha treballat en 2022.

URBANISME 4 5

L’Ajuntament renova, amplia i millora diferents  
parcs i zones d’esplai de la població 

Alfara instal·la sensors de mobilitat en l’aparcament del carrer 
Sant Vicent per a localitzar estacionaments lliures i reduir CO₂

SMART CITY



L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca amplia el 
temps, de desembre de 2022 fins a esgotar 
existències, perquè el veïnat es puga benefi-
ciar de la subvenció del 100% de les proves 
del cens genètic caní. No obstant això, adver-
teix que aquests bons estan a punt de fina-
litzar. Després, el procés serà obligatori i de 
pagament, segons l’ordenança de protecció i 
tinença d’animals.

Per a replegar el bo s’ha de passar per l’Es-
pai Jove amb la documentació del gos (pas-
saport), d’11 a 13 hores. En el registre censal 
caní municipal han d’estar inscrits tots els 
gossos del terme municipal de la localitat.  
“Aquesta és una eina fiable per a protegir 
els animals, ja que el cens permetrà localit-
zar-los si es perden, són maltractats o aban-
donats”, explica Sonia Rodado, regidora res-
ponsable d’aquesta campanya. A més, amb 
aquest cens el municipi es mantindrà més 
net i salubre, pel fet que serà possible identificar al propietari o propietària 
de l’animal que ha incomplit la seua obligació de recollida d’excrements.

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca, junt amb el CEIP Doctora 
Anna Lluch i la Mancomunitat del Carraixet, participa en un pro-
jecte educatiu, social i mediambiental de construcció d’hotels 
per a insectes i caixes-niu per a ocells als jardins del municipi 
i el centre escolar. Aquesta iniciativa es duu a terme gràcies al 
treball dels alumnes del Programa de Formació i Qualificació 
Bàsica de Fusteria i Moble de l’Escola de Formació Professio-
nal Misericòrdia de Diputació de València, i la coordinació del 
professorat i tècnics de medi ambient.

Amb aquesta iniciativa es contribueix al foment de la biodi-
versitat en l’entorn urbà i escolar. L’1 de febrer els alumnes de 
cinqué i sisé del CEIP Doctora Anna Lluch van visitar el centre 
de formació professional Misericòrdia, on s’estan realitzant les 
construccions de fusta, i van col·laborar en la seua elaboració 
amb elements naturals que havien recollit i creant fitxes d’in-
sectes. A més, van conéixer de primera mà les diverses escoles taller del centre educatiu. Prèviament, el 27 
d’octubre, responsables del centre formatiu integrat van visitar el nostre municipi i al costat dels alumnes 
van treballar en la localització dels millors llocs per a les cases d’insectes i ocells en la població. El projecte 
finalitzarà amb la instal·lació dels diferents elements de fusta a la primavera.

MEDI AMBIENT

Alfara participa en un projecte educatiu i mediambiental de 
construcció d’hotels d’insectes i caixes-niu per a ocells
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ALFARA AMPLIA EL TEMPS PER BENEFICIAR-SE DE LA 
SUBVENCIÓ PER REALITZAR EL CENS GENÈTIC CANÍ

NOU PARC CANÍ A LA 
ZONA DEL RAJOLARS

Alfara del Patriarca disposa 
d’un nou parc caní, situat a 
la zona dels antics rajolars, i 
subvencionat per la Univer-
sitat CEU Cardenal Herrera. 
Aquest espai disposa de di-
ferents elements de joc i en-
trenament per a gossos, així 
com bancs i papereres. Amb 
aquesta nova instal·lació ja 
són dos els parcs canins dis-
ponibles a la població.
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Representants de l’Associació Empresarial de Moncada, Alfara del 
Patriarca, Nàquera i Bétera (AEMON) han mantingut recentment 
una reunió amb l’alcaldessa d’Alfara del Patriarca, Marisa Almodó-
var; la regidora de Desenvolupament Local, Sonia Rodado, l’ADL de 
l’Ajuntament, i altres regidors del Consistori per a iniciar al procés 
de constitució de l’Entitat de Gestió i Modernització (EGM) al parc 
empresarial de la localitat. Es tracta d’una figura jurídica contem-
plada en la Llei 14/2018 de Gestió, Modernització i Promoció de les 
Àrees Empresarials de la Comunitat Valenciana, dissenyada per a 
impulsar la col·laboració publicoprivada i millorar la qualitat de la 
gestió dels parcs empresarials, a més d’afavorir l’arribada d’inver-

sions i d’assegurar incentius fiscals a les empreses, entre altres. 

En la reunió també es van comentar propostes d’inversions amb les ajudes de l’Institut Valencià de Compe-
titivitat Empresarial (IVACE) de cara al 2024. Des d’AEMON han valorat molt positivament la trobada, que 
estableix les bases “per a l’inici del procés de constitució de la EGM al parc empresarial d’Alfara del Patriar-
ca”. “Tenim per davant uns mesos de treball en els quals hem de realitzar tots els passos necessaris per a 
la creació d’aquesta nova figura, que assegurarà una gestió eficaç i professional del parc”, han assegurat, i 
han agraït al Consistori “el seu compromís i predisposició per a començar aquest procés, que assegurarà un 
futur de col·laboració publicoprivada necessària per a la competitivitat i l’avenir del parc empresarial d’Al-
fara del Patriarca”.  Per la seua part, Sonia Rodado, regidora de Desenvolupament Local, ha mostrat la seua 
satisfacció per l’acord al qual s’ha arribat amb el fi “d’aconseguir més inversions per a les empreses del nostre 
municipi i fomentar el parc empresarial de la localitat”.

AEMON i l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca  
acorden iniciar el procés de constitució de  

l’Entitat de Gestió i Modernització al parc empresarial

SEGONA CAMPANYA 
DE FOMENT DEL 
COMERÇ LOCAL: 

 “DE TOT I A PROP” 

Fins a agost estarà activa 
la campanya de foment del 
comerç local “A Alfara de tot 
i a prop”. Cada mes se sor-
tegen vals per valor de 150 
euros per ser gastats als 
establiments de la localitat. 
Participa! 

NOVA TÈCNICA DE 
CAPTACIÓ I GESTIÓ DE 

FONS EUROPEUS

S’ha incorporat a l’ajuntament 
d’Alfara del Patriarca una tècni-
ca de captació i gestió de fons 
europeus (ERTEFE). Aquesta es-
pecialista gestiona ajudes per a 
l’ajuntament per poder dur a ter-
me nous projectes amb recursos 
procedents de Brussel·les. A més, 
pot ajudar a autònoms i pimes de 
la població perquè les subven-
cions europees també arriben 
a la ciutadania. Aquesta tècnica 
està ubicada a l’Espai Jove. 

L’AJUNTAMENT CONTRACTA A 9 
PERSONES EN ATUR

GRÀCIES A DIFERENTS 
PROGRAMES DE GENERALITAT 

VALENCIANA I LABORA
L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca va 
contractar a 9 persones en 2022 gràcies 
a diferents programes d’ocupació pública 
de la Generalitat Valenciana i Labora. En 
total s’han rebut subvencions d’aquesta 
àrea per un valor global de 152.438,01 €. 
A través del programa EMDONA, per a la 
contractació de dones desocupades en 
municipis de menys de 5.000 habitants, 
s’ha contractat una animadora comuni-
tària, dos conserges i 2 netejadores. Amb 
el programa EMPUJU, de menors de 30 
anys, una Integradora Social i un monitor 
esportiu. I amb el programa EXPLUS (ma-
jors de 30 anys) un peó de serveis munici-
pals i un pintor.



CULTURA

EN VALENCIÀ-  “Tancament perimetral”, Elisabet 
Roig, Bromera, 2022

Una novel·la que celebra els plaers del cos i de la 
terra a pesar de l’adversitat col·lectiva de la covid.

Poc abans de l’esclat de la pandèmia de 2020, la 
protagonista d’aquesta novel·la trenca amb la 
seua parella. Després del llarg confinament, des-
cobreix els passeigs per l’horta, on coincideix amb 
un home que també hi passa el temps. L’exuberàn-
cia dels camps, la plenitud dels tarongers, l’olor 
de terra humida i la remor de les séquies estimula 
una relació en què fan realitat les seves fantasies 
sexuals. Però aquest no serà l’únic descobriment 

de la protagonista, que obrirà les portes dels ra-
cons més íntims de la seua sexualitat. Després 
d’un període de tancaments successius, es re-
velaran possibilitats amagades que l’ajudaran a 
reconéixer i recórrer el seu espai més personal. 
Perquè aquesta història és, a més, un clam, un crit 
necessari, cap a la reivindicació del plaer femení.

Amb aquesta novel·la plena de goig, 
que celebra els plaers del cos i de la 
terra a pesar de l’adversitat col·lec-
tiva de la covid, Elisabet Roig va 
guanyar el 27é Premi de Literatura 
Eròtica de la Vall d’Albaida.

LA  BIBLIOTECA  ET  RECOMANA...

EN CASTELLÀ:  “La postal”, Anne Berest, Lumen, 
2022

PREMIO RENAUDOT DES LYCÉENS, PREMIO SE-
LECCIÓN GONCOURT DE ESTADOS UNIDOS Y 
GRAN PREMIO DE NOVELA DE LAS LECTORAS DE 
ELLE, CON MÁS DE 150.000 EJEMPLARES VENDI-
DOS EN FRANCIA

Una novela aclamada por la crítica y los lectores en 
torno a una investigación familiar apasionante: una 
historia real marcada por la Shoah que se lee como un 
thriller.

Fue en enero de 2003. En el buzón de la casa familiar 
apareció una extraña postal sin firma: en el anverso, 
la Ópera Garnier, y en el reverso, cuatro  nombres, los 

de los bisabuelos maternos de Anne Berest #Ephraïm 
y Emma#, y los hijos de estos #Noémie y Jacques#, 
todos ellos fallecidos en Auschwitz en 1942. ¿Quién 
envió la tarjeta y con qué siniestra intención? Veinte 
años después, la autora decide averiguarlo y remon-
tarse un siglo atrás para reconstruir el periplo vital de 
los Rabinovitch: su huida de Rusia, su viaje a Letonia, 
Palestina y París, y luego la guerra. Una investigación 
exhaustiva y apasionante, para la cual cuenta con la 
ayuda de su madre, un detective pri-
vado y un grafólogo, y que la llevará a 
interrogar a los habitantes del pueblo 
donde sus parientes fueron detenidos, 
a buscar indicios en los libros y a ahon-
dar en la vida de la única superviviente 
de la saga: su abuela Myriam.
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L’Àrea de Cultura posa en marxa el seu segon concurs de 
poesia per a majors de 18 anys després de l’èxit de la 1a edició

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca, a través de la regidoria de Cul-
tura, convocarà el seu segon concurs de poesia per a majors de 18 
anys en març. Amb els trenta poemes finalistes es publicarà un lli-
bret commemoratiu. Aquest certamen naix com una eina propera i 
participativa de foment del valencià. “En la primera edició tingué-
rem 40 participants, donada la bona acceptació, aquest any cele-
brarem la segona edició amb una mostra de poesia que esperem 
que es consolide i cresca cada any”, explica Jaume Martínez, regi-
dor de Cultura. Cada participant podrà presentar un poema inèdit, 
en valencià, que no haja estat guardonat en altres concursos i que 
no supere els 32 versos escrits amb ordinador.



EDUCACIÓ

Millores a l’Escola Permanent d’Adults
La regidoria d’Educació i Cultura 
de l’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca ha invertit en la digitalitza-
ció de les instal·lacions de l’Escola 
Permanent d’Adults de la població 
(EPA). En l’aula principal s’ha ins-

tal·lat una pissarra digital i un nou 
projector, mentre que a la segona 
sala s’ha adquirit un nou equip de 
so i un projector. Al llarg de 2022 
es van renovar els equips infor-
màtics. A més, també s’ha inver-

tit en el mobiliari de les instal·la-
cions, amb noves taules i cadires. 
Per altra banda, l’equip docent ha 
creat un perfil a Instagram per a 
facilitar el repàs de forma lúdica 
(@epalfara).
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Generalitat delega a l’Ajuntament d’Alfara l’ampliació de les 
instal·lacions del CEIP Doctora Anna Lluch

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Ge-
neralitat Valenciana ha delegat a l’Ajuntament d’Al-
fara del Patriarca l’actuació de demolició de l’aulari 
d’Infantil, i construcció d’un nou edifici per a Infantil i 
Primària, ampliació del menjador, així com diferents 
actuacions de millora en l’edifici existent en el centre 
públic CEIP Doctora Anna Lluch. La finalitat d’aquest 
tràmit és que les instal·lacions resultants d’aquesta 
obra permeten una adequada execució de la tasca 
educativa i agilitzar els tràmits per a posar en marxa 
les noves infraestructures.

Per a la realització d’aquesta actuació es finançarà 
l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca per import de 
3.404.365,73 euros, del programa pressupostari 
421.70 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 
No obstant això, el finançament es produirà a través 
de diferents anualitats, en 2023 s’atorgarà al consis-
tori a través del programa Edificant 100.000 euros, 
que seran utilitzats per realitzar els informes tècnics 
pertinents i treballs previs. En 2024 es finançarà el 
projecte per a les millores i ampliació de l’escola pú-
blica en 300.000 euros, en 2025 la població rebrà al-
tres 300.000 euros, i en 2026 seran 400.000 euros. 
El màxim import arribarà, segons les previsions, en 
2027, amb 2.304.365, 73 euros.  “Aquesta delegació 
és un gran pas per avançar en l’escola que volem i ne-
cessiten els nostres xiquets i xiquetes” indica Jaume 
Martínez, regidor d’Educació, qui explica que és un 
procés lent en què s’està treballant des de 2019 i en el 
qual s’anirà avançant en la mesura que el  finançament 
ho permeta.

Projecte d’ampliació

Es planteja la demolició de l’edifici d’Infantil, i al-
tres instal·lacions auxiliars, així com cos central 

oest, d’esca-
la i serveis 
de Primària. 
L ’ e d i f i c i 
nou a cons-
truir, com a 
a m p l i a c i ó 
del col·legi 
existent, es 
planteja situat en l’extrem sud-oest de la parcel·la 
escolar. Situat entre l’edifici principal i la mitgera 
amb la zona urbana confrontant. S’estendrà des 
de l’accés fins a la pista esportiva, amb façana 
paral·lela al col·legi existent i absorbint la irregu-
laritat de la parcel·la en la mitgera mitjançant els 
patis d’infantil. El nou bloc es desenvoluparà en 
tres plantes, que albergaran tres aules d’infantil 
en planta baixa, tres aules de primària en segona 
planta i una biblioteca amb caràcter polivalent en 
la tercera planta, comptant amb les dotacions de 
lavabos necessàries segons el programa de neces-
sitats. Amb la finalitat de resoldre l’accessibilitat 
entre plantes, tant en el nou edifici com en l’exis-
tent, es planteja la col·locació d’un ascensor en 
l’edifici principal. Es resoldrà la comunicació entre 
totes dues edificacions mitjançant una passarel·la 
que unirà les plantes primera i segona.

D’altra banda, l’ampliació de l’edifici de menjador 
existent se situarà en la seua façana sud. A més, es 
demolirà la façana nord del bloc de la cuina actual per 
a guanyar l’espai de pati. Conjuntament, es projec-
tarà la reurbanització de les zones de pati amb circu-
lacions accessibles entre l’edifici existent, el projec-
tat i l’ampliació del menjador, construcció de porxos, 
pavimentació de zones i plantació d’arbratge.

•  El finançament es realitzarà en diferents anualitats fins a 2027 
•   Aquest any es rebran 100.000 euros per al projecte i treballs previs



La regidoria de Cultura i Joventut organitzà per al públic d’11 a 16 
anys ‘CampNadal 2022’, del 26 al 30 de desembre. Aquest cam-
pament urbà comptà amb una gran varietat d’activitats com gim-
canes, una ruta en bici per la natura, visita a la Serra Calderona, i 
un scape room al Museu de Ciències Naturals del Botànic, entre 
d’altres accions. Aquesta iniciativa s’estableix com una alternati-
va d’oci actiu i adequat als interessos de la joventut de la pobla-
ció, donant també suport a les famílies. L’activitat fou subvencio-
nada en part pel Pla Corresponsables del Ministeri d’Igualtat.

JOVENTUT

Prop d’una vintena de joves 
han participat en CampNadal

El dissabte 11 de febrer l’àrea de Joven-
tut de la Mancomunitat del Carraixet 
organitzà un viatge a l’estació d’esquí de 
Valdelinares. L’activitat, destinada a jo-
ves de 12 a 30 anys, promou un oci actiu 
i sostenible.

Viatge a l’estació d’esquí  
de Valdelinares
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Si tens entre 16 i 21 anys i ni estudies ni 
treballes, pots inscriure’t a la nova edició 
de Jove Oportunitat. JOOP és un progra-
ma per a motivar i orientar a la joventut 
que ha abandonat els estudis. El progra-
ma s’inicia en març i finalitza a juny. 
Més informació en: joventut@mancoca-
rraixet.com, i telèfon 618017116

Nova edició de Jove 
Oportunitat (JOOP)

FESTES FALLES 2023
Aquest any la cavalcada de Reis d’Alfara del 
Patriarca tingué dues novetats. L’ajuntament 
patrocinà noves vestimentes a Ses Majestats, 
ja que les seues es trobaven ja deteriorades a 
causa dels llargs viatges i el temps. D’aquesta 
forma, el consistori volgué prestar el seu agraï-
ment a Ses Majestats i als Amics dels Reis d’Al-
fara. Per altra banda, aquest any es repartiren 
caramels lliures de gluten a la cavalcada del 5 
de gener. Aquesta iniciativa fou promoguda 
per l’Associació de Celíacs de la Comunitat Va-
lenciana, i el poble d’Alfara es volgué sumar.

En març la falla La Unió d’Alfara es-
trenarà nova ubicació, tant del mo-
nument faller com del casal, que se 
situarà en una carpa, i estaran en la 
zona de la plaça La Creu. L’inici de la 
festa tindrà lloc amb la tradicional 
Crida el 26 de febrer. El 4 de febrer 
fou l’exaltació del president Miguel 
Avilés, la Fallera Major Estefanía 
Cuenca, i la Fallera Major Infantil 
Carla Lloris.



BENESTAR I SALUT  

Jornades de Salut per a majors de 50 anys 
amb la Universitat CEU Cardenal Herrera

Des de l’àrea de Salut i Benestar Social s’ha 
coordinat amb la Universitat CEU Cardenal 
Herrera diferents accions per tenir cura de 
les persones grans de la població. L’última 
activitat va tindre lloc el 24 de novembre, 
amb unes jornades en les quals es feren 
a les persones assistents revisions gra-
tuïtes d’odontologia i fisioteràpia, a més 
es preparà un esmorzar saludable amb 
recomanacions per a dur una bona dieta. 
Aquesta activitat tingué lloc a l’edifici de la 
Clínica Odontològica de la Universitària (C/
Pozo, 5). Aquest any, per altra banda, es fa-
ran unes jornades amb revisions gratuïtes 
d’odontopediatria.

El 29 de març s’organitzarà una xarrada 
d’alimentació saludable, també amb la 
col·laboració de la Universitat CEU Car-
denal Herrera, en aquest cas dins de les 
propostes de ‘Viure actius i saludables’ de 
l’ajuntament.
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El 22 de febrer a les 17 ho-
res al Teatret tindrà lloc un 
Cinefòrum de la pel·lícula 
espanyola ‘La vida em-
pieza hoy’. Aquesta és una 
comèdia coral sobre els 
desitjos i preocupacions 
d’un grup de persones de 
la tercera edat. A més, una 
especialista oferirà una 
xarrada entorn de la temà-
tica d’aquesta obra.

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca ha ampliat 
les activitats de “Viure actius i saludables” amb 
tallers de mobilitat, petanca, jocs de taula i re-
laxació. A més d’altres sessions puntuals de 
diferents temàtiques. Una integradora social 
es fa càrrec de coordinar aquestes activitats. 
Les persones interessades poden preguntar en 
l’ajuntament per Alba, els grups estan oberts 
a nous integrants. El 25 de gener, per exemple, 
tingué lloc un berenar amb diferents dinàmi-

ques per posar de manifest la importància del 
joc en totes les etapes de la vida. I a més del 
cinefòrum de febrer, i la xarrada d’alimentació 
saludable de març, en abril s’organitzarà un 
passeig a una zona d’esplai dels municipis del 
nostre entorn.

Per altra banda, es mantenen amb molt bona 
acollida la gimnàstica per a majors, i els tallers 
de cuina, manualitats i de memòria.

CINEFÒRUM EL 22 
DE FEBRER AMB 

XARRADA

Aquest curs s’han ampliat les activitats de 
 “Viure actius i saludables”

•  S’han realitzat revisions gratuïtes d’odontologia i fisioteràpia 



L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca reconeix a 
Francisco Fenollosa i a grans esportistes locals

La regidoria d’Esports ha 
executat diferents obres 
de millora, domotització 
i eficiència energètica en 
les instal·lacions del seu 
poliesportiu municipal. 
S’han ampliat el nombre 
de vestuaris del camp de 
futbol, de quatre a sis, 
perquè puguen ser em-
pleats per més disciplines 
esportives i se’ls ha equi-
pat amb mobiliari nou.  
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L’Ajuntament d’Alfara vol 
recolzar als seus espor-
tistes i fomentar l’esport 
al més alt nivell entre el 
veïnat. Conscients de les 
dificultats que travessen 
molts esportistes d’elit 
per fer front les competi-
cions, trasllats, i material, 
ha creat una ajuda per a fa-
cilitar la pràctica esportis-
ta també als grans joves 
esportistes de la localitat. 
La concessió d’aquestes 
ajudes a esportistes lo-
cals en la primera convo-
catòria ha tingut una do-
tació econòmica de 3.000 
euros, amb un màxim de 
600 € per esportista.

3.000 EUROS EN AJUDES 
A ESPORTISTES D’ELIT

ESPORTS

NOUS VESTUARIS 
I MILLORES AL 
POLIESPORTIU

L’ajuntament d’Alfara del Patriarca va 
celebrar en novembre la seua IV Gala 
de l’Esport, un acte que serveix per a 
homenatjar als millors esportistes i 
promeses del municipi de la passada 
temporada. En aquesta edició, Jara 
Sánchez, fou guardonada com a mi-
llor esportista local. Aquesta atleta 
obtingué el segon lloc en la catego-
ria d’Aerodance Junior al campionat 
mundial de gimnàstica aeròbica de 
Guimaraes, a més d’altres títols en 
grans competicions nacionals i inter-
nacionals.

A l’acte també es va reconéixer 
com a millor directiu de la població 
a Francisco Fenollosa, president 
d’honor d’una de les institucions es-
portives més importants del nostre 
territori, el Levante UD. El guardó 
va ser entregat en mans d’altre gran 
esportista local, Vicente Iborra. Com 
a millors promeses locals, reberen 

el premi 
C l a u d i a 
Capa i 
B l a n c a 
H e r r e r o , 
membres 
del Club 
d’Aeròbic 
Moncada, dos joves que ja compten 
amb diversos títols, no sols autonò-
mics o nacionals, inclús mundials. 

La gala va ser presentada per Anun-
ciación Ramírez, Vicedegana de Pe-
riodisme de la Universitat CEU Car-
denal Herrera. També intervingueren 
Jaume Martínez, regidor d’Esport i 
Marisa Almodóvar, alcaldessa d’Al-
fara. Anna Gómez, veïna de la pobla-
ció i excapitana del Valencia Basket 
va assistir a l’acte i feu entrega d’un 
dels guardons. Inma Beltrán, regido-
ra de Sanitat, també entregà altre 
dels premis.

L’Escola de Nadal Multiesportiva va reunir vora 80 xiquets i xiquetes
L’Escola de Nadal Multi-
esportiva d’Alfara del Pa-
triarca, que es desenvo-
lupà en les vacances de 
Nadal, va oferir una pro-
posta de conciliació fami-
liar per als veïns i veïnes 
amb xiquets i xiquetes en 
edats compreses entre 
els 3 i els 11 anys (nascuts 

entre 2011 i 2019). En l’Es-
cola de Nadal es practi-
caren esports com pilo-
ta valenciana, bàsquet, 
escacs, patinatge, fit kid 
i taekwondo, i també es 
realitzaren diferents ta-
llers amb temàtica nada-
lenca, gimcanes i activi-
tats lúdiques. 



IGUALTAT

El projecte  “El passeig morat 
de Mussi” ofereix un viatge 

per 26 llibres de coeducació, 
contacontes i tallers

El projecte de coeducació “El passeig Morat de 
Mussi”, de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament 
d’Alfara del Patriarca, tanca cicle amb el seu 
quart aniversari. Per a celebrar-ho s’ha creat 
un passaport lector per la Igualtat. Aquells xi-
quets i xiquetes que llegisquen almenys cinc 
llibres, dels 26 títols coeducatius que ha anat 
adquirint el consistori tant per a la biblioteca 
municipal com per a les escoles de la localitat, 
rebran d’obsequi un estoig i una llapissera, i els 
més majors, una carpeta i bolígraf (fins a esgo-
tar existències). Per a dur-ho a terme, es repar-
tiran uns carnets/passaports que se segellaran 
a la biblioteca municipal a mesura que avance la 
lectura dels exemplars seleccionats. Entre les 
obres hi ha llibres per a xiquets i xiquetes des 
d’Infantil a sisé de Primària, tots els cicles en els 
quals s’ha dut a terme el projecte. A més, aquest 
“Passeig morat de Mussi”, es complementarà 
amb contacontes i un taller de musicoteràpia.

L’objectiu és que les xiquetes i xiquets pren-
guen consciència de les desigualtats per raó 
de gènere, quant a rols, activitats i actituds, 
desenvolupant una actitud crítica davant 
d’aquestes i afavorint el desenvolupament de 
l’afectivitat i les relacions personals positives.

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

Col·legi Públic Dra. Anna Lluch 961205565
Col·legi Ramón i Cajal 961390929
Departament de Serveis Socials 961301946
Espai Jove Alfara 699787746
Poliesportiu Municipal 673 126 344
Biblioteca Pública 648825119
Escola de Persones Adultes 600467784TE
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “ELLES: 
CONSTEL·LACIÓ POÈTICA” 

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la 
Dona, l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca, a través de la regi-
doria d’Igualtat, organitza el quint certamen de relats curts 
“Dona i igualtat” amb el lema “Dona = Igual”.  El termini de 
presentació començarà l’1 de març i finalitzarà el 28 de 
març. Hi haurà 3 categories: relat infantil, relat juvenil i relat 
persona adulta. Les bases estaran a la web de l’ajuntament.

Quint certamen de relats curts:  
“Dona i igualtat”

Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la 
Dona, l’Ajuntament d’Alfara del Patriarca, a través de la 
regidoria d’Igualtat, organitza el seu tercer Certamen 
de Cartells “8 de març”. L’objecte del certamen és selec-
cionar la imatge que s’utilitzarà en la campanya de sen-
sibilització per la igualtat de gènere d’aquest any 2023.  
Cada participant podrà presentar un màxim d’una obra, 
original i inèdita, i la tècnica serà lliure. El termini de pre-
sentació començà el 8 de febrer i finalitzarà el 24 de fe-
brer. Les bases es troben a la web de l’Ajuntament d’Alfara 
del Patriarca.

Tercer certamen de cartells: “8 de març, 
Dia Internacional de la Dona”

Coincident amb la celebració de la Setmana de 
la Dona, el 6 de març a les 18.00 h a la Biblioteca 
d’Alfara del Patriarca tindrem la presentació del lli-
bre “Elles: constel·lació poètica”, d’Anna Ballester. 
Aquesta obra dibuixa 
un mapa de la poesia va-
lenciana actual escrita 
per dones. Aquesta an-
tologia aspira a ser una 
mostra representativa 
de les diferents sensibi-
litats, estètiques i pro-
postes que existeixen a 
hora d’ara.

• Aquest any s’ha creat un passaport lector 
per la Igualtat


