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Edifici municipal de la Fosforera, que serà cedit a l’Agrupació Musical per al desenvolupament de les seues activitats.

Obres al carrer Prolongació Doctor Navarro.
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Treballs de mantenimentals centres educatiusCol·legi públic Sant Joan de Ribera d’Alfara del Patriarca.
P. 6

P. 5

l’equip de goVern
proposa canViar
la ubicació del
Mercat dels
diVendres

P. 5

l’agrupació
Musical d’alfara
celebra el xxV
aniVersari de la
seua fundació

P. 8

Més de 100
xiquets es
Matriculen a
l’escola d’estiu

P. 9



MunicipalEl Partit Socialistai Acord Ciutadàconformen el nouequip de govern
El nou plenari de l’Ajunta-
ment d’Alfara del Patriarca va
quedar constituït el passat
dissabte 13 de juny en un acte
on els 11 regidors elegits per
la ciutadania als comicis del
24 de maig prengueren pos-
sessió del seu càrrec. El so-
cialista llorenç rodado
mora va ser triat alcalde amb
el recolzament dels seus
companys de grup i de l’únic
regidor electe de la formació
Acord ciutadà, Josep marí.
Governaran en minoria du-
rant esta legislatura,  ja que
no s’ha pogut assolir un
pacte amb la coalició com-

promís, la segona força més
votada al nostre municipi.

A la jornada electoral del
24 de maig, 1.907 veïns i ve-
ïnes d’Alfara del Patriarca (el
76’62% de la població elec-
tora) exerciren el seu dret al
vot. El PsPV-PsoE sigué la
formació més votada amb la
consecució de 670 papere-
tes (36’35%), seguida per la
coalició compromís, amb
502 vots (27’24%), pel Partit
Popular, amb 482 recolza-
ments (26’15%) i per Acord
ciutadà, amb 138 vots
(7’49%). un total de 51 per-
sones votaren en blanc i 64
paperetes varen ser declara-
des nul·les.

Així, segons la llei Elec-
toral, el PsPV-PsoE ha acon-
seguit 4 regidors al govern
municipal, la coalició com-
promís ha assolit 3 repre-
sentants, el PP compta amb
altres 3 i Acord ciutadà entra
a formar part de la corpora-
ció amb un regidor.

el nou equip de govern d’al-
fara, format per 4 regidors
del partit socialista i per un
representant de la formació
acord ciutadà, gestionarà
els recursos municipals du-
rant els pròxims 4 anys. la
corporació està encapça-
lada per l’alcalde llorenç
rodado Mora.
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Presa de possessió de la nova Corporació Municipal el passat 13 de juny.
CORPORACIÓ MUNICIPAL

llorenç rodado mora -Alcaldia
regidor d’hisenda, Adminitració General i Educació

marisa Almodóvar Torres
regidora de Benestar social, Festes i Participació

noelia morán Asenjo
regidora de Joventut, Esports i noves Tecnologies

Antonio Egea García
regidor d’urbanisme i Foment

Josep rafael marí i mollà
regidor de cultura i normalització lingüística

Jesús Guanter marí
miquel àngel martínez Gascó

sergi Pastor camisan

Víctor José Palanca Palau
Amparo Faulí Fito

carlos Javier casimiro Bernabé marqués

NOU HORARI D’ATENCIÓ
de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores

dimecres de 17 a 19.30 hores
(dEl 15 dE JunY Al 15 dE sETEmBrE

TAncAT PEr lEs VEsPrAdEs)
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l’any 2010, amb la urbanitza-
ció de la zona de la Fosforera,
l’Ajuntament d’Alfara va pro-
moure la remodelació de les
oficines de l’antiga fàbrica de
mistos, que havien passat a
ser propietat municipal per
un conveni amb l’empresa
constructora. 

l’equip de govern d’aquell
moment pretenia utilitzar la
infraestructura per a posar
en funcionament un centre
intermunicipal d’ocupació
que donara suport a les em-
preses, amb la implantació
de serveis d’assessorament,
de redacció de projectes i
d’investigació i desenvolupa-
ment. Ara, 5 anys després, el
nou Ajuntament té en ment
donar-li un altre ús a l’immo-

ble: cedir-lo a l’Agrupació mu-
sical d’Alfara del Patriarca,
que des de fa molt de temps
està reivindicant un edifici
definitiu on poder desenvo-
lupar les seues activitats.

Per tal de perfilar este as-
sumpte, el 8 de juliol tingué
lloc una reunió entre l’alcalde

de la localitat, llorenç ro-
dado, i representants de la
societat, on s’establiren les
necessitats espacials i sono-
res de l’immoble en base a la
viabilitat tècnica i econòmica
de l’Ajuntament.

Actualment el municipi
disposa, per a iniciar la re-

modelació de la infraestruc-
tura, de 30.000 euros proce-
dents d’un conveni singular
signat amb la diputació Pro-
vincial de València, així com
d’altres 9.000 euros que la
companyia asseguradora
municipal va atorgar pels pri-
mers desperfectes detec-
tats a l’edificació.  Així i tot,
l’adequació completa de l’es-
pai requerirá d’actuacions
posteriors, amb la consecu-
ció d’altres subvencions, de-
gut a l’estat crític en què es
troba l’edifici, que durant tot
este temps no ha estat des-
tinat a cap funció.

Per tal de garantir la se-
guretat en l’accés i l’interior
de la infraestructura, així
com dels seus usuaris, l’Ajun-
tament té previst instal·lar
un sistema de seguretat
efectiu així com ubicar en
eixe mateix indret les de-
pendències nocturnes de la
Policia local.

infraestructures

les oficines de l’antiga fà-
brica de mistos, inutilitza-
des durant els últims 5
anys, seran cedides a l’agru-
pació Musical d’alfara. l’a-
juntament promourà la
remodelació de l’edifici, ac-
tualment en estat crític pels
actes vandàlics que ha so-
frit durant els últims mesos.

Accés principal a l’edifici municipal de la Fosforera, envoltat de malesa i en constat degradació.

Ja fa un temps que l’edifici
de la Fosforera començà a
ser objecte d’actes vandà-
lics, amb el trencament de
vidres i de les portes d’ac-
cés. no obstant, durant els
últims mesos s’ha produït
una degradació flagrant al
conjunt  de l’edificació, amb
el robatori del coure i del
ferro existent  així com l’ar-
rancament de finestrons,
portes i gran part de les pla-
ques del sostre.

Actes vandàlics a l’interior de l’espai

L’Ajuntament cedirà a l’AgrupacióMusical l’edifici de la Fosforera
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Vidres trencats, sostre després i portes arrancades a l’interior de l’immoble.



l’Ajuntament està promo-
vent, a través de l’empresa
Aigües de l’horta, concessio-
nària del servei municipal
d’aigua potable, treballs al
carrer Prolongació doctor
navarro per tal que les ai-
gües pluvials que discurrixen
pel carreró desaigüen al cla-
vegueram del carrer ricardo

Valero. Fins ara i durant
molts anys, degut a una in-
correcta nivellació de la pen-
dent, l’escorrentia circulava
fins el col·legi públic sant
Joan de ribera travessant el
mur separatori per uns fo-
rats ubicats baix de la paret.

Arran d’estes obres, els
tècnics municipals s’han ado-

nat que eixa mateixa tàpia de
separació entre el carreró i
el col·legi es troba en pèssi-
mes condicions, poguent-se
donar el cas que arribe a
tombar-se. l’Ajuntament té
previst enderrocar el mur i
susbtituir-lo per un enreixat,
evitant així que un possible
despreniment ocasione da-
nys als veïns de la zona o als
alumnes i mestres de l’escola
pública. 

També s’ha projectat una
altra actuació a càrrec d’Ai-
gües de l’horta, en el tram del

carrer don Emilio ramón llin
comprés entre el carrer ca-
vallers i el calvari, on es mo-
dernitzarà la xarxa de sane-
jament. Està previst que
s’instal·len noves canonades
subterrànies, així com esco-
meses i embornals, per a afa-
vorir la correcta evacuació
del clavegueram.

A llarg termini l’Ajunta-
ment d’Alfara pretén pro-
moure obres d’este tipus en
totes les àrees del municipi
on la xarxa de sanejament ha
quedat obsoleta. 

Treballs al clavegueram per amillorar l’evacuació d’aigües
l’empresa aigües de l’Horta, a instàncies de l’ajuntament,
està desenvolupant treballs al carrer prolongació doctor
navarro per a afavorir la correcta evacuació de les aigües.
pròximament s’iniciaran unes altres obres per a millorar la
xarxa de sanejament al carrer don emilio ramón llin.

Obres al carreró a la prolongació del carrer Doctor Navarro.

Nou embornal al carrer Sant Bertomeu.

durant els últims mesos
s’han desenvolupat treballs
als carrers sant Bertomeu i
cavallers de la localitat, on
s’han renovat les canona-
des subterrànies i s’han
construit nous embornals
d’evacuació d’aigües als en-
creuaments dels vials. les
obres es completaran prò-

ximament amb la creació
de passos de vianants ele-
vats junt als nous embor-
nals, i també s’alçaran les
voreres que estan rebaixa-
des per a evitar els habitu-
als esvarons que succeïxen
als cantons dels carrers.   

l’actuació està subven-
cionada a través del Pla

d’Actuacions Programades
de la diputació de València,
una línia de finançament
que marca com a principal
objectiu ajudar a les corpo-
racions locals a eliminar les
barreres arquitectòniques
existens per tal de fer els
espais públics accessibles
per a tota la ciutadania.

Es crearan passos elevats junt als embornalscontruïts a Sant Bertomeu i Cavallers

foMent
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Tram del carrer Emilio Ramón Llin on es modernitzarà la xarxa de sanejament.



Els treballs d’urbanització
desenvolupats per la uni-
versitat cardenal herrera
cEu han deixat al descobert
nombroses restes òssies del
que sembla que va ser una
fossa comuna de l’antic ce-
menteri d’Alfara. Va estar
operatiu fins al voltant de
1830, quan començaren a
ubicar-se les indústries rajo-
leres al poble, moment en
què es traslladà la infraes-
tructura fins a l’actual ubica-
ció junt al camí de Foios.

Va ser la mateixa em-
presa constructora qui, a fi-
nals de juny, només detectar
la presència de les restes, va
avisar a la Policia local per-
què determinara la proce-
dència dels ossos. una ve-
gada verificada la condició
humana de les troballes, es
donà avís a la Policia Judicial,

que va acordonar el sector.
la universitat ha contractat
els seveis d’un arqueòleg
perquè determine a través
d’un informe l’origen de les
restes i poder continuar amb
els treballs de construcció
del nou hospital Veterinari.

les obres, no obstant, no
estan paralitzades, ja que la
zona acordonada ocupa una
xicoteta part de la parcel·la
on s’ubicarà el centre, que
està previst que entre en
funcionament durant el se-
gon semestre del pròxim
curs. El cEu també està pro-
movent la construcció de la
facultat de ciències de la sa-
lut a la parcel·la limítrofa on
fins ara es desenvolupaven
les Festes d’Agost.

Es descobrixen restes òssies del’antic cementeri d’Alfara a lesobres d’urbanització del CEU
L’Ajuntamentproposa unanova ubicacióper al mercat
l’alcalde d’Alfara ha man-
tingut una reunió amb la
portaveu dels venedors
del mercat dels diven-
dres per a proposar-li el
canvi d’ubicació de les
parades. la idea és tras-
lladar les botigues ambu-
lants al carrer cavallers,
enfront de les antigues
oficines d’hopama, per a
deixar lliure la major part
dels vials del centre del
poble als que no es pot
accedir amb l’actual ubi-
cació del mercat. A més,
la mesura també suposa-
ria un estalvi en la neteja
dels carrers, ja que l’acti-
vitat es veuria concen-
trada en un espai de me-
nors dimensions. 

També resultaria més
beneficiosa per als ten-
ders, ja que es crearia un
recorregut circular afa-
vorint que els veïns pas-
sejaren per totes les pa-
rades i no només per les
més cèntriques, com és
el cas actualment. A més,
a la nova zona proposada
els camions i les furgone-
tes tindrien major espai
per a carregar i descarre-
gar el gènere.

després d’estiu tindrà
lloc una altra reunió per-
què la portaveu dels ten-
ders comunique la seua
postura a l’Ajuntament.

les excavacions realitzades pel ceu per tal d’ampliar el cam-
pus universitari d’alfara han deixat al descobert nombroses
restes òssies al subsòl. sembla ser una fossa comuna de
l’antic cementeri del poble, operatiu fins al voltant de 1830,
quan les indústries rajoleres s’instal·laren en la zona.

Mercat dels divendres.

urbanisMe
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Obres de construcció del nou Hospital Veterinari de la Universitat Cardenal Herrera Ceu al campus d’Alfara.

Zona acordonada on s’han trobat restes òssies humanes.



l’Ajuntament d’Alfara realit-
zarà durant este estiu les 
habituals tasques de mante-
niment d’instal·lacions als
centres educatius de titula-
ritat pública. Al col·legi públic
sant Joan de ribera s’arre-
glaran persianes, bombetes
trencades i altres desper-
fectes  que la direcció de l’es-
cola ha traslladat a l’alcalde
de la localitat.

A l’escola infantil munici-
pal també s’escometran mi-
llores, atenent a les peticions
realitzades durant el passat
mes de juny per part de l’As-
sociació de mares i Pares
(AmPA) del centre. Per un
costat, es revisarà l’estat del
cautxú del pati, que serà 

substituït en les zones més
degradades per a evitar que
els xiquets i xiquetes usua-
ris del servei puguen mani-
pular els xicotets trossets
que es deprenen del suro.

També es procedirà a re-
asfaltar l’accés exterior a la
infraestructura, on s’han for-
mat clots amb els que és fàcil
entropessar i caure a terra.

l’equip de govern pretén
potenciar que el manteni-
ment general d’estos espais
no es reduïsca al periode es-
tival, sinó que es realitze du-
rant tot el curs perquè alum-
nes i mestres gaudisquen de
l’ensenyament en les millors
condicions possibles.

Ajudes a conselleria
Aprofitant el canvi al front
de la Generalitat Valenciana,
l’Ajuntament d’Alfara pretén
iniciar converses amb els
responsables de la conselle-
ria d’Educació per a fer efec-
tiva una reivindicació histò-
rica del municipi: retirar el
sostre d’uralita de l’edifici
central del col·legi públic i

canviar-la per un altre tipus
de coberta que no continga
materials que puguen supo-
sar un risc per a la salut.

una altra petició que l’A-
juntament vol traslladar a
l’administració autonòmica

és la necessitat de construir
una pèrgola fins l’edifici del
menjador, perquè els xiquets
i xiquetes accedisquen a l’es-
pai sense banyar-se en dies
de pluja o baix l’ombra en
dies d’extrema calor.

educació
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Col·legi públic Sant Joan de Ribera d’Alfara del Patriarca.

Mantenimentd’instal·lacions alscentres educatius

Accés a l’escola infantil municipal, amb l’asfalt ple de clots.

al llarg de l’estiu, l’ajunta-
ment realitzarà tasques de
manteniment als centres
educatius públics d’alfara. a
l’escoleta s’arreglarà el
cautxú del pati i el sòl de l’en-
trada. també s’iniciaran con-
verses amb la generalitat per
a millorar les instal·lacions
del sant Joan de ribera.

Per al pròxim curs escolar
2015-2016, l’Ajuntament
subvencionarà la compra
del llibre de valencià de 6é
de primària a tots els alum-
nes del col·legi públic, així
com del llibre de matemà-
tiques de 6é de primària del
ramón y cajal. la idea és
que, quan acabe el curs, els
alumnes que hagen utilitzat
l’exemplar de l’Ajuntament
el retornen en bon estat de
conservació, perquè puga

reutilitzar-se en anys suc-
cessius. En cas contrari, les
famílies hauran d’abonar
l’import del llibre.

la regidoria d’Educació
d’Alfara s’ha compromés a
anar subvencionant cada
any un o dos llibres dife-

rents, establits pels equips
docents dels centres esco-
lars, i anar reciclant-los en
exercicis posteriors perquè
les despeses de les famílies
d’Alfara en material escolar
es vegen reduïdes de ma-
nera significativa.

d’altra banda, des de
l’Espai Jove i la Biblioteca
municipal s’ha organitzat un
servei de donació i préstec
de llibres de text usats per
a repartir-los entre les fa-
mílies que ho necessiten,
afavorint la reutilització de
recursos i la cura del medi
ambient. més informació
sobre com realitzar la do-
nació o la sol·licitud del ma-
terial a l’Espai Jove o a la Bi-
blioteca municipal.

Subvenció i reciclatgedels llibres de text



representants de l’Asso-
ciació d’Empresaris de
montcada, Alfara i nà-
quera (AEmon) han visitat
l’Ajuntament d’Alfara per a
mantindre una reunió amb
l’alcalde, llorenç rodado, i
amb la regidora de Benes-
tar social, marisa Almodó-
var, amb l’objectiu d’estre-
tar les relacions entre les
dues institucions. 

A l’encontre es va posar
damunt la taula la necessi-
tat de canalitzar les ofer-
tes de treball dels asso-
ciats d’AEmon a través de
l’Agència de desenvolupa-
ment local d’Alfara (Adl)
per a donar opció als veïns
i veïnes sense feina de la
nostra localicat d’inserir-se
al món laboral.

També es va proposar
fer una taula empresarial
conformada per membres
d’AEmon, polítics de tots

els grups amb representa-
ció municipal i la tècnica
encarregada de l’Adl per a
plasmar de manera periò-
dica propostes amb l’ob-
jectiu de revitalitzar el sec-
tor empresarial al poble.

d’altra banda, des de
l’associació empresarial
s’oferiren a organitzar xer-
rades formatives, canalit-

zades a través de la tècnica
de l’Adl, qui té previst visi-
tar durant els pròxims me-
sos a les empreses i co-
merços d’Alfara per a
detectar les necessitats i
preferències a l’hora d’im-
plantar l’estratègia a des-
envolupar durant esta le-
gislatura dins del sector
comercial.

Reunió amb AEMON per acanalitzar ofertes laborals
Representants municipals amb membres d’AEMON.

ocupació
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Es treballa enla creació denoves borsesd’ocupació
A través de l’Agència de de-
senvolupament local (Adl),
l’Ajuntament d’Alfara està
treballant en la creació de les
borses de treball de peó de
jardineria i d’auxiliar d’infer-
meria, per a cobrir vacants i
reforçar el servei municipal
d’Ajuda a domicili.

les persones interessa-
des en formar part d’alguna
d’estes borses han d’estar
obligatòriament inscrites a
les llistes de l’atur del servef,
institució que s’encarregarà
de realitzar la preselecció
dels candidats.

no es tracta d’una inicia-
tiva de contractació imme-
diata, sinó una ferramenta a
través de la qual realitzar
substitucions o reforçar en
moments puntuals els ser-
veis municipals.

més informació a les ofi-
cines de l’Agència de desen-
volupament local de l’Ajun-
tament d’Alfara.Adhesió a programes per a combatre l’atur

l’Ajuntament d’Alfara s’ha
adherit a la convocatòria “la
dipu te beca”, amb la que
s’han atorgat 7 beques per a
juliol i agost amb una retri-
bució mensual bruta de 500
euros. les persones benefi-
ciàries de l’ajuda, majors de
18 anys, es troben cursant
algun cicle de Formació Pro-
fessional, Ensenyaments
universitaris de Grau, diplo-
matura, llicenciatura o màs-
ter oficial. desenvolupen
les pràctiques formatives
als departaments munici-
pals de cultura, Joventut,
Esports i Administració.

d’altra banda, 3 peons de
manteniment i un jardiner
treballen a mitja jornada,
des del passat 15 de juliol i
durant 4 mesos, a través del
Pla d’ocupació conjunt. Tre-
ballen en la millora dels es-
pais públics i dels edificis
municipals. A través del ma-
teix programa, cofinançat a
parts iguals entre l’Ajunta-
ment, la diputació de Valèn-
cia i la Generalitat, també
s’ha contractat a una auxi-
liar d’infermeria que durant
dos mesos treballa recol-
zant el servei municipal d’A-
juda a domicili. Joves beneficiaris del programa “La Dipu te beca”.



la sala d’exposicions del
castell d’Alfara ha acollit
entre el 10 i el 21 de juliol
l’exposició itinerant titu-
lada “El Valencianisme re-
publicà. 1837-1977”.

la mostra és producte
del conjunt d'idees, llibres,
publicacions, entitats, ini-
ciatives, fets i personatges
que des de mitjans del se-
gle XiX reivindiquen els
trets nacionals del poble
valencià i que van lligant

progressivament el seu fu-
tur en llibertat a un pro-
jecte democràtic de reno-
vació cultural, cívica i
política d'arrels republica-
nes. Així, fa un recorregut
cronològic sobre l’evolució
del valencianisme repu-
blicà, des del seu naixe-
ment al voltant de la
premsa satírica valenciana
fins a l’eclosió fusteriana.

segons expliquen els
panells de l’exposició, la
història del valencianisme
republicà és la crònica del
lent despertar d'un poble
silenciat, de la lluita per la
recuperació lingüística, cul-
tural i nacional del País Va-
lencià. conduïda a través
de l'acció cultural, cívica i
política, ret homenatge a
totes les generacions de
valencianistes que han pro-
tagonitzat aquesta lluita.

cultura
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L’Agrupació Musical celebra el XXVaniversari de la seua fundació
25 anys fent música, 25 anys
fent poble. Amb este lema
l’Agrupació musical d’Alfara
del Patriarca commemora
enguany el XXV aniversari
de la seua fundació.  durant
tot este temps han sigut
centenars les persones que
s’han submergit al món de
la música, no només apre-
nent el llenguatge de les no-
tes, sinó també creixent en
valors com a persones.

Per a celebrar l’aniver-
sari, s’han programat nom-
broses activitats, que s’ini-
ciaren durant el passat mes

de març amb el concert del
dia del soci, on tingué lloc
un emotiu acte d’agraïment
als veïns i veïnes que  han
recolzat la tasca realitzada
per la societat des dels
seus inicis.

l’Agrupació musical d’Al-
fara està preparant el con-
cert de festes, que tindrà
lloc el 20 d’agost als Jardins
municipals, així com l’edició
d’un vídeo, la publicació d’un
llibre i la preparació d’una
exposició sobre la trajectò-
ria de l’entitat durant els
seus 25 anys de vida. Concert de la banda de l’Agrupació el passat 4 de juliol als Jardins Municipals.Alfara acull una mostra sobreel Valencianisme Republicà

Imatge de l’exposició.

El regidor de cultura, Josep Marí, a la inauguració de la mostra junt a l’alcalde.

S’instal·la unPlanetariDigital 3D alTeatret
El Teatret d’Alfara es va con-
vertir el passat 14 de juliol en
un Planetari, amb la instal·la-
ció d’una infraestructura on
els xiquets i xiquetes de la lo-
calitat pogueren apropar-se
al món de l’astrologia, conei-
xent de manera didàctica i
entretinguda la ubicació dels
planetes, les estrelles i les
galaxies del cosmos.

Planetari digital 3D.



l’Ajuntament d’Alfara ha
posat en marxa un any
més l’Escola d’Estiu, una
iniciativa per a donar res-
posta a la necessitat d’a-
tendre els xiquets durant
les vacances escolars fo-
mentant la conciliació de
la vida familiar i laboral i
oferint als menuts un
temps d’oci compartit
amb l’aprenentatge de
valors com ara la igualtat,
la solidaritat, la toleràn-
cia i el respecte pel nos-
tre entorn.

Enguany s’han matri-
culat un total de 102 xi-
quets i xiquetes, d’entre
3 i 12 anys, que durant els
matins del mes de juliol
s’han desenvolupat i
crescut com a persones
a través de jocs, tallers i
manualitats.

les activitats desen-
volupades han versat so-

bre el medi ambient, i al
seu voltant s’han projec-
tat pel·lícules, s’han re-
alitzat jocs d’aigua i s’ha
visitat el centre d’Educa-
ció Ambiental de sagunt,
on els assistents gaudi-
ren d’activitats lúdiques
dirigides a concienciar
sobre la necesitat de con-
servar el medi ambient i
els recursos naturals del
nostre territori.

com en passades edi-
cions, s’ha posat a dispo-
sició de les famílies l’Es-
cola matinera, de 7:45 a 9
hores, així com el menja-
dor, de 13 a 15 hores. Este
últim servei, així com l’im-
port de l’Escola d’Estiu,
ha estat subvencionat ín-
tegrament a una vintena
de xiquets i xiquetes, grà-
cies al Programa d’Aten-
ció de necessitats i in-
clussió social impulsat

per la diputació Provin-
cial de València.

la iniciativa es per-
llongarà durant el mes
d’Agost amb una metodo-
logia que combina el pro-
grama nutricional amb
l’activitat física i la pràc-
tica esportiva.

cultura i benestar
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A les acaballes dels seus
dies, el metge lluís Alcan-
yís recorda la seua infan-
tesa a Xàtiva, un temps d’a-
mistat i aprenentatge, però
també de dubtes sobre si
preservar la religió jueva
dels avantpassats o confir-
mar la fe cristina en què
l’han educat. En aquesta
novel·la, Premi Enric Valor,
Joan olivares recrea un
moment clau de la nostra
història a través de la mi-
rada sàvia del seu protago-
nista: un metge que dubta i

estima, que valora la lliber-
tat de pensament per da-
munt de tot i que patirà
amb cruesa l’embat de la in-
transigència.

El metge del rei,
de Joan olivares

George miet escribe por
encargo historias popula-
res para una editorial fran-
cesa. un día su editor le
pide una novela seria
acerca de los trágicos hec-
hos que habían conmocio-
nado Biarritz en 1925: tras
una terrible galerna el ca-
dáver de una joven de la lo-
calidad aparece sujeto a
una argolla en el muelle.
cabaret Biarritz nos pre-
senta una crónica perio-
dística, novela de investi-
gación, divertidísima,

polifónica y extravagante,
que esboza a través de la
indagación de un crimen el
retrato de una sociedad en
plena agitación.

cabaret Biarritz,
de José c. Vales

RECOMANACIONS LITERÀRIES DE LA BIBLIOTECA

102 xiquets es matriculena l’Escola d’Estiu d’Alfara
Els alumnes de 3 anys escolten contes.

Els més majors es refresquen amb una guerra de globus.



després de barallar dife-
rents possibilitats, l’Ajunta-
ment d’Alfara ha decidit que
la nova ubicació per a realit-
zar els actes més multitudi-
naris de les Festes d’Agost
siga a les immediacions de
la universitat cardenal her-
rera cEu.

com que l’espai que fins
ara s’utilitzava (l’aparca-
ment ubicat junt a la Facul-
tat d’odontologia) està sent
objecte d’importants obres
per tal d’ampliar el campus
universitari, l’Ajuntament ha
acordat amb representants
del cEu que s’acotarà la
zona de la plaça de la biblio-
teca per a la realització dels
diferents actes festius.

Així, l’escenari on es de-
senvoluparà l’Alfara rock,
els discomòvils i la nit de les
disfresses, s’instal·larà al fi-
nal del carrer lluis Vives. la
Penya la Barrancà mantin-
drà el seu emplaçament ha-
bitual i també col·locaran xi-
ringuitos altres entitats
com les clavariesses de

santa Bàrbara o la festa de
sant Vicent.

Tanmateix, es mantin-
dran les altres localitza-
cions dins del poble per a re-
alitzar la resta d’actes, com
els Jardins de l’Ajuntament,
la plaça de l’Església o el Po-
liesportiu municipal.

la regidoria de Festes
ha treballat contrarellotge
per a preparar la programa-
ció d’agost, involucrant des
del primer moment a tots

els col·lectius implicats per
a un òptim desenvolupa-
ment de totes les activitats
programades.

Nova ubicació per a lacelebració de les festes
L’alcalde i la regidora de Festes a una reunió per a coordinar les activitats.

benestar social i festes
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En primer lloc vull donar-
vos les gràcies per eixos
670 vots de les passades
eleccions que han fet que
torne a estar a l'Ajuntament
com a 1a tinent d’alcalde i re-
gidora de Benestar social,
Festes i Participació ciuta-
dana.

la majoria de vosaltres
ja em coneixeu i sabeu quina
és la meua manera de tre-
ballar:  sempre al costat de
les persones.Tinc molts
plans i idees per a estos
quatre anys, no només aju-
dant a les famílies en situa-

cions extremes, sinó desen-
volupant programes i ac-
cions que beneficien a tots
els veïns: plans de formació
i ocupació, adquisició de lli-
bres de text, ajudes de men-
jador escolar, col·laboració
amb càritas... igualment
crec que hem de fomentar
les activitats de les asso-
ciacions perquè suposen
una xarxa indiscutible d'in-
tegració.

només accedir a l’Ajun-
tament, una de les tasques
més complicades a la qual
m’enfronte és la referent a

l’organització de les Festes
d’Agost: hi ha pocs clavaris i
un pressupost escàs, però
amb ganes i interès viurem
unes festes de qualitat amb
activitats variades per a
gent de totes les edats.

m’acomiade dient-vos
que em podeu trobar a l'A-
juntament tots els matins
de 9h a 12:30h. no dubteu
en compartir amb mi les
vostres inquietuds de millo-
rar qualsevol aspecte del
nostre poble, perquè amb la
participació de tots  cons-
truirem una Alfara millor.

CARTA
ALS VEÏNS
PER MARISA ALMODÓVAR, 

REGIDORA DE BENESTAR SOCIAL,
FESTES I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

EscolA d’AdulTs. del 20 al
30 de juliol i de l’1 al 17 de se-
tembre està obert el periode
de matriculació per a l’Escola
d’Adults, amb cursos d’espan-
yol, valencià, anglés, informà-
tica, graduat en secundària i
cultura general. més infor-
mació al centre cívic entre
les 11 i les 13 hores o al telèfon
600.467.784.

TAllErs PEr A mAJors.
la regidoria de Benestar so-
cial mantindrà per al pròxim
curs el taller de manualitats
per a persones majors a l'aula
matilde de salvador de la llar
dels Jubilats, els dimarts de
de 15.30h a 17.30h des del prò-
xim 6 d’octubre. serà gratuït
per a tots els participants.

curs d’AQuAGYm. durant
este estiu es desenvolupa un
curs d’Aquagym per a perso-
nes majors a la piscina muni-
cipal, organitzat a través de la
regidoria de Benestar social. Lloc on s’instal·larà l’escenari de festes.



esports
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un total de 44 xiquets i xi-
quetes d’entre 3 i 16 anys han
format part de les Escoles
Esportives municipals d’Al-
fara durant el passat curs es-
colar. la iniciativa s’inicià en
gener i continuarà poten-
ciant-se per tal d’oferir una
variada oferta esportiva als
menuts de la localitat.

El passat 22 de juny tin-
gué lloc la festa de cloenda
de la temporada al polies-
portiu municipal, amb l’exhi-
bició de les escoles de pati-
natge, ball i pilota i el
repartiment d’orxata a totes
les persones assistents.

inscripcions obertes
Fins a finals de setembre
s’ha obert el termini d’ins-
cripció per a les Escoles Es-
portives del curs 2015-2016.
A més de les modalitats de
pilota, ball modern i pati-
natge, dirigides a joves d’en-
tre 6 i 16 anys, l’Ajuntament
d’Alfara oferta educació es-
portiva de base, per a xi-
quets i xiquetes de 3 anys, i
inicia-esport, per a l’alumnat
de 4 i 5 anys. En estes activi-
tats d’aproximació a l’exer-
cici físic es busca desenvo-
lupar les habilitats motrius

bàsiques a través del joc i de
la pràctica de diferents mo-
dalitats esportives.

A més, com a novetat, es
posarà en funcionament l’Es-
cola Esportiva d’Atletisme,
amb la iniciació i perfeccio-
nament de les seues dife-
rents especialitzacions.

El preu de les activitats
és de 14 euros mensuals. no
obstant, les famílies de la po-
blació amb menys recursos
podran inscriure igualment
als seus fills amb la inicitiva
d’Acompanyament Escolar
promoguda a través de l’Es-
pai Jove.

Cloenda de la temporadaa les Escoles Municipals
Reconeixementa la veïna JaraSánchez Martí
Aprofitant la cloenda del
curs de les Escoles Es-
portives municipals, des
de l’Ajuntament d’Alfara
es va realitzar un xicotet
homenatge a la veïna Jara
sánchez martí, campiona
d’Espanya per parelles de
gimnàstica aeròbica en la
categoria benjamí.

l’alcalde de la locali-
tat, llorenç rodado
mora, va entregar a la
jove una placa en reco-
neixement al mèrit es-
portiu per la competició
disputada els dies 8, 9 i
10 de maig a Bilbao.S’organitza la I Setmana Esportiva Infantil

Escola esportiva de pilota valenciana.
Jara Sánchez amb l’alcalde.

Entre el 6 i el 10 de juliol s’ha
desenvolupat al Poliesportiu
municipal la i setmana Espor-
tiva infantil, amb activitats
gratuites realitzades per les
vesprades al voltant del fut-
bol, patinatge, pilota valen-
ciana, waterpolo i atletisme.
Amb esta iniciativa la regido-
ria ha tractat d’apropar dife-
rents modalitats esportives a
la població més jove.

Escola esportiva de patinatge.

Jocs al frontó, amb la col·laboració del Club de Pilota. Miniolimpiades, amb la col·laboració del Club d’Atletisme.



contraportada
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