
Tots som poble i a les nostres festes més que mai, es
fa patent aquesta afirmació. I és que, any rere any,
són moltíssimes les persones que hi han col·laborat

perquè les nostres festes patronals tinguen un caràcter al-
farer; especialment l'afany de les associacions, clavaries i
Regidoria de Festes.

En aquests dies restem les distàncies per compartir ca-
rrers i places, que s'omplin de volteig de campanes i mú-
siques diverses. Sopem a la fresca, sucant calderetes o es-
perant a les brases amb germanor i convivència.

Entusiasmat descobrisc que les nostres arrels esportives,
no sols segueixen tenint molt bona salut, sinó que es
multipliquen. Les Escoles Esportives Municipals contenen
xiquetes i xiquets emocionats amb l'esport. L'apogeu i es-
plendor de la nova Escola de Pilota Valenciana és la millor
prova de fortalesa d'un joc que un dia els nostres avis ja
practicaven. Sense oblidar-nos de les escoles de patinatge,
taekwondo i ball.

Gran alegria la que ens va donar el l’Alfarense pujant a pri-
mera regional i l'Escola de Futbol Base guanyant la lliga.

No deixe de banda, l'interés per donar a conéixer diferents
opcions d'oci cultural amb les diverses activitats que hem gaudit, com pot
ser el festival Juliol a la Fresca o l'Agenda Teatral, de la qual encara ens que-
den 4 espectacles per a la tardor i l'hivern. La importància d'innovar cons-
tantment significa tindre un poble viu.

M'agradaria convidar a tota la població i a tots aquells que vulguen visitar-
nos a participar i gaudir de les nostres festes que amb tant esforç i il·lusió
hem preparat.

Perquè els pobles més afortunats es construeixen entre tots.

Llorenç Rodado Mora
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“Assumiràs la veu d’ un poble”
Vicent Andrés Estellés, Llibre de Meravelles
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