
S’inicien les obres del col·lector depluvials a la zona nord del poble
eellss  vveeïïnnss  ii  vveeïïnneess  dd’’AAllffaarraa
tteenniimm  uunnaa  cciittaa  eell  pprrooppeerr  2244
dd’’aabbrriill  aallss  JJaarrddiinnss  MMuunniicciippaallss
aammbb  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  llaa  ffiirraa
dd’’AAssssoocciiaacciioonnss..  UUnnaa  jjoorrnnaaddaa
ttoottaallmmeenntt  ccoonnssoolliiddaaddaa,,  qquuee
eenngguuaannyy  aarrrriibbaa  aa  llaa  iiXX  eeddiicciióó,,
eenn  llaa  qquuee  jjoovveess  ii  mmaajjoorrss  ggaauu--
ddiixxeenn  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  pprreeppaa--
rraaddeess  ppeellss  ddiiffeerreennttss
ccooll··lleeccttiiuuss  ddeell  mmuunniicciippii,,  ccoomm
aarraa  ttaalllleerrss  ddee  rreecciiccllaattggee,,  jjooccss
ttrraaddiicciioonnaallss,,  uunn  ccoonnccuurrss  ddee
ggoossssooss  oo  xxeerrrraaddeess  tteemmààttii--
qquueess,,  eennttrree  dd’’aallttrreess..

eell  ppaassssaatt  44  ddee  mmaarrçç
ss’’iinnssttaall··llaarreenn  lleess  ccaammppaanneess
aannoommeennaaddeess  ““MMaarriiaa””  ii  ““BBààrr--
bbaarraa””,,  ddeesspprrééss  ddee  ttrreess  mmeessooss
ddee  ttrreebbaallllss  ppeerr  rreessttaauurraarr  lleess
ttrruuggeess  ii  eellss  bbaattaallllss  ii  mmiilllloorraarr
aaiixxíí  llaa  sseeuuaa  ssoonnoorriittaatt..  ÉÉss  llaa
pprriimmeerraa  ffaassee  dd’’uunn  aammbbiicciióóss
pprroojjeeccttee  ppeerr  rreehhaabbiilliittaarr  ttoott  eell
ccoonnjjuunntt  ddeell  ccaammppaannaarr..
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S’instal·lenles campanesrestaurades 

Els treballs, pressupostats en 300.000 €, permetran millorar la xarxa
de sanejament per evitar acumulacions d’aigua en èpoques de pluja Pàg. 2

L’Ajuntament asfalta untram del camí de Carpesa
Pàgina 3

Alfara es prepara per celebrarla Fira de les Associacions
Activitat dels colombaires a la Fira d’Associacions de l’any passat.

UUnn  ttrraamm  ddeell  ccaammíí  ddee  CCaarr--
ppeessaa  hhaa  ssiigguutt  aassffaallttaatt  rree--
cceennttmmeenntt,,  ggrrààcciieess  aa  llaa
iinnvveerrssiióó  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt
dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  ii  aa  llaa
ssuubbvveenncciióó  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióó
ddee  VVaallèènncciiaa  mmiittjjaannççaanntt    eell
PPllaa  ddee  CCaammiinnss  RRuurraallss  ddee
ll’’aannyy  22000099..  SS’’hhaann  eelliimmiinnaatt
eellss  cclloottss  aammbb  eell  rreevveessttiimmeenntt
dd’’uunnaa  ccaappaa  aassffààllttiiccaa.. Pàg. 3

MÉS COSES

AAggrróó  organitza una
xerrada sobre la VViiaa  PPaarrcc
NNoorrdd

Els xxiiqquueettss d’Alfara
assistixen als ttaalllleerrss  ddee
PPaassqquuaa

La GGeenneerraalliittaatt Valenciana
rebaixa les aportacions
econòmiques a les
SSoocciieettaattss  MMuussiiccaallss

Pàgina 3
Pàgina 5
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INFRAESTRUCTURES FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAA

L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca a poc a poc va donant
resposta a les demandes de
la ciutadania, ara pel que fa a
la modernització de les in-
fraestructures hidràuliques
de la població.  

En este sentit, els opera-
ris de l’empresa Romefer, ad-
judicatària del projecte, ja
han començat els treballs per
desdoblar la xarxa de saneja-
ment de la zona nord del mu-
nicipi, amb la construcció d’un
col·lector de pluvials al llarg

dels 450 metres de distància
compresos entre el carrer
Major i el barranc del Carrai-
xet.

La nova infraestructura
suposarà la separació de les
aigües de pluja de les anome-
nades negres. Això permetrà
una correcta evacuació del
cabdal en les èpoques de for-
tes pluges, evitant que es
produïsquen acumulacions
d’aigua en els trams finals del
carrer Major i del carrer Mes-
tre Palau.

A més la mesura contri-
buirà a millorar el funciona-
ment de l’estació depuradora
d’Alboraia on arribarà menys
quantitat d’aigua i també es
reduirà la contaminació del
mar.

La iniciativa va estar re-
dactada fa un temps per la
Generalitat Valenciana, a ins-
tàncies de l’Ajuntament d’Al-

fara del Patriarca, i fins i tot
es va incloure als pressupos-
tos de la Comunitat Valen-
ciana de l’any 2007. Però les
obres no s’havien executat
fins ara, per la qual cosa l’A-
juntament ha decidit fer-se’n
càrrec del projecte amb la in-
versió de 300.000 euros pro-
cedents del pla especial de
suport als municipis de la Ge-
neralitat (més conegut com
el Pla Confiança del govern
de Camps).

El sector del Puntarró, la
zona nova del Ceu, la carre-
tera del Seminari, el camí de
Rafelbunyol, la plaça 9 d’oc-
tubre i un tros del carrer Mes-
tre Palau ja compten amb la
xarxa separativa de saneja-
ment. També està projectada
a la zona que pròximament
s’urbanitzarà a les antigues
fàbriques de Monzó Cortell i
de Contell.

Les obres del col·lector depluvials ja estan executant-se
LL’’eemmpprreessaa  RRoommeeffeerr,,  aaddjjuuddiiccaa--
ttààrriiaa  ddee  lleess  oobbrreess  ddeell  ccooll··lleecc--
ttoorr  ddee  pplluuvviiaallss,,  jjaa  hhaa  iinniicciiaatt  eellss
ttrreebbaallllss  ppeerr  ddeessddoobbllaarr  llaa
xxaarrxxaa  ddee  ssaanneejjaammeenntt  ddee  llaa
zzoonnaa  nnoorrdd  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó..  UUnn
pprroojjeeccttee  pprreessssuuppoossttaatt  eenn
330000..000000  €€  qquuee  ppeerrmmeettrràà  llaa
ccoorrrreeccttaa  eevvaaccuuaacciióó  ddee  ll’’aaiigguuaa
eenn  tteemmppss  ddee  pplluujjaa..  

Els treballs, pressupostats en 300.000 €, permetran millorar
la xarxa de sanejament per evitar acumulacions d’aigua

Es publica elcalendarid’impostos
Poden abonar fins el 30 d’abril
el pagament voluntari de la pri-
mera part de la taxa municipal
de recollida de fem, la dels gu-
als permanents i la de vehicles.  

S’aconsella que els veïns i
veïnes revisen el correu per lo-
calitzar la carta de la Diputació
Provincial on es reflecteixen les
quantitats que han de pagar. En
cas de no trobar estos docu-
ments, poden demanar una cò-
pia a les oficines municipals de
l’Ajuntament. Revisen este as-
sumpte per evitar pagar recàr-
recs a les taxes per possibles
demores en el pagament.

En el cas dels ciutadans que
tinguen els rebuts domiciliats,
es cobraran de manera auto-
màtica el dia 3 de maig.

Per altra banda, poden
sol·licitar les bonificacions de
la taxa de fem del segon se-
mestre fins el 22 d’abril. Més in-
formació al departament de
Serveis Socials.

Els operaris treballen en el col·lector de pluvials.

El tanatori obriles seues portesel 12 d’abril
El  dilluns 12 d’abril tindrà lloc
la inauguració del nou tana-
tori-crematori, ubicat junt al
cementeri d’Alfara.  

Una iniciativa privada de
l’empresa Seguros Atocha
que compta amb tots els per-
misos corresponents (llicèn-
cia urbanística i d’activitat
qualificada) atorgats per l’A-
juntament d’Alfara i per la Ge-
neralitat Valenciana.

La infraestructura compta
amb 6 sales de vetlatoris, una
capella, cafeteria, floristeria,
exposició de làpides així com
les dependències tècniques
pròpies d’una instal·lació
d’este tipus.



La Generalitat Valenciana
té projectada des de fa
molts anys la construcció
d’una gran carretera de 13
kilòmetres que recorreria
transversalment els pobles
de l’Horta Nord, des de Pa-
terna fins Albalat dels So-
rells, passant pel nostre mu-
nicipi. 

Milers de fanecades
d’horta serien destruïdes
amb esta iniciativa, que a
més comportaria la divisió
d’Alfara en dos meitats i l’ar-
rasament dels frontons del
poliesportiu municipal.

El passat 11 de març va
tindre lloc una taula rodona
al Centre Cívic de la pobla-
ció, organitzada per Acció
Ecologista Agró, en la que
els grups polítics munici-

pals i diferents col·lectius
valoraren el projecte.

Així, Jesús Guanter, re-
presentant del BLOC, es va
posicionar frontalment
contra la iniciativa, atenent
la  massiva destrucció del
medi natural que suposaria,
i proposant que els diners
previstos per al projecte es
destinaren al foment del
transport públic entre els
pobles de l’Horta Nord.

Per la seua banda, Ma-
nolo Valero, del PP, tot i
compartint la preocupació
per la destrucció de l’horta,

defenia la recerca d’altres
alternatives que suposaren
la connexió dels pobles.

Enric Cunyat, com a re-
presentant de l’Ajuntament,
a més de resenyar la des-
trucció del paratge, va par-
lar de l’afecció a la planifi-
cació municipal, ja que el
projecte porta molts anys
damunt la taula, condicio-
nant l’ordenació del nostre
territori.  També es va refe-
rir a les al·legacions que
s’han presentat per tal de
minimitzar les afeccions si
finalment es desenvolupa.

Representants del
col·lectiu Bòbil·la i d’Horta
Viva també mostraren la
seua oposició la Via Parc
Nord, insistint en el fet que
amb l’aparença de solucio-
nar els problemes de mobi-
litat, amb la construcció de
la carretera s’assentarien
les bases d’una futura es-
peculació del sol.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA INFRAESTRUCTURESAgró organitza una xerradasobre la Via Parc Nord

Un veí aten els participants en la xerrada sobre la Via Parc Nord.

La gran afluència devehi-
cles pels camins de l’Horta,
per tal d’evitar els embos-
saments que es produïxen
a les carreteres principals,
fa que les vies tradicional-
ment utilitzades pels llau-
radors es deterioren ràpi-
dament. 

És el cas del camí cap a
Carpesa, on l’Ajuntament

d’Alfara ha realitzat una
important inversió per mi-
llorar l’asfalt d’un tram de
la calçada. Comprén una
distància de 350 metres,
des de la Creu que con-
fronta amb el terme de Va-
lència fins l’encreuament
de Benifaraig.

En la realització de les
obres, pressupostades en

17.585 euros, també ha
col·laborat la Diputació de
València, amb l’aportació
de 13.000 euros proce-
dents del Pla de Camins
Rurals.

eell  ppaassssaatt  1111  ddee  mmaarrçç  vvaa  ttiinnddrree  lllloocc  uunnaa  xxeerrrraaddaa  ppeerr  aannaa--
lliittzzaarr  eell  pprroojjeeccttee  ddee  llaa  VViiaa  PPaarrcc  nnoorrdd,,  uunnaa  iinniicciiaattiivvaa  ddee  llaa
GGVV  ppeerr  ccoonnnneeccttaarr  eellss  ppoobblleess  ddee  llaa  ccoommaarrccaa  aammbb  uunnaa
ggrraann  ccaarrrreetteerraa  qquuee,,  aa  mmééss  ddee  llaa  ddeessttrruucccciióó  ddee  bboonnaa  ppaarrtt
ddee  ll’’HHoorrttaa,,  ssiiggnniifificcaarriiaa  llaa  ddiivviissiióó  eessttrruuccttuurraall  dd’’AAllffaarraa..  

Grups polítics i diferents col·lectius valoren el projecte
Cada cert temps
apareixen projec-
tes de carreteres o
altres instal·lacions
que afecten el nos-
tre territori. Alguns
no passen d'esta
fase, bé perquè no
han superat els in-
formes de Sostenibilitat ambiental i cal
trobar una alternativa, perquè en els
processos d'informació publica s'han
trobat amb l'oposició ciutadana o bé, i
és el mes freqüent, perquè no es dis-
posa de finançament.

En el nostre àmbit territorial hi ha
diverses idees i projectes en marxa: ca-
nalització del Carraixet, Via Parc Nord,
nou accés Nord a València, variant de la
carretera a Náquera, millores al Camí
de Moncada, depuradora d'El Palmaret
en Carpesa. El problema és que quan
es desestima un projecte no és segur
que no torne a aparéixer.

En el procés de participació pública
de la Depuradora d'El Palmaret s'han
presentat per part de Carpesa, Benifa-
raig i Bonrepòs al·legacions fundades
contra una instal·lació en terrenys inun-
dables que produïx males olors, mos-
quits i altres molèsties. Pareix que l'A-
juntament de València i la Conselleria
de Medi Ambient han acceptat les al·le-
gacions i que es renuncia a esta ubica-
ció. Però no hi ha un acord formalment
adoptat; en qualsevol moment pot apa-
réixer el projecte en una o altra part de
la comarca.

Fa un temps tot feia la impressió
que el projecte Distribuïdor Comarcal
havia sigut abandonat per ser incom-
patible amb la protecció de l'Horta i no
obstant això recentment ha tornat a
donar senyals de vida. El traçat de la
variant de la carretera de Moncada a
Náquera pareix que va a dissenyar-se
pel marge esquerre del barranc. Però
res és definitiu.

És de doldre la falta d'una planifi-
cació conjunta en l'àmbit del Pla de Pro-
tecció de l'Horta i la inexistència d'un
òrgan de participació o de consulta en
què estiguen representants de tots els
municipis. I així ens va.

HHUUÍÍ UUNNAA CCOOSSAA,,
DDEEMMÀÀ UUNNAA AALLTTRRAA

Per Enric M. Cuñat
Alcalde d’Alfara 

L’Ajuntament asfalta untram del camí de Carpesa
Inici del tram recentment asfaltat.
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CULTURA, FESTA I SOCIETAT FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA

La Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana (FSMCV) ha pu-
blicat un manifest, que poden trobar a
les instal·lacions de l’Agrupació Musical
d’Alfara del Patriarca i adherir-se’n, per
reclamar a la Generalitat que acomplisca
amb la Llei Valenciana de la Música, amb
els acords signats amb la mateixa
FSMCV i amb l’adequada actualització
dels programes institucionals que ga-
rantisquen el futur de la música.

El manifest respon a la alarmant re-
ducció  del 35% de les aportacions eco-
nòmiques que l’administració autonò-

mica transferix anualment a les Socie-
tats Musicals, que corren el risc de des-
aparèixer per la mancança de fons.

Les 525 Societats Musicals d’Ala-
cant, Castelló i València, amb més de
200.000 socis i 40.000 músics (el 50%
de tot l’estat) són un patrimoni cultural
autòcton, per al que també s’ha sol·licitat
recentment la declaració de Bé d’Inte-
rés Cultural (BIC). Una expressió artís-
tica, la de la música,  que va molt més en-
llà de ser una manifestació merament
cultural i festiva, sinó que també és re-
flex de la forma que tenen els nostres

pobles de relacionar-se amb el seu en-
torn, de formar-se i de créixer.  

Així ho explica la Federació al seu
manifest, on recorda que les escoles de
música, amb més de 60.000 alumnes,
proporcionen una educació integral per
a la convivència i la participació social,
fomentant entre els alumnes valors com
el treball en equip, l’esforç col·lectiu, la
tolerància, la flexibilitat i la solidaritat.

L’Ajuntament d’Alfara s’adherirà a
este manifest al proper plenari, així com
a la sol·licitud del reconeixement de les
bandes de música com a BIC.

El conjunt campaner de l’es-
glésia d’Alfara del Patriarca
té gran valor històric, sobre
tot per l’existència i conser-
vació d’una  campana medie-
val que data de  l’any 1538, ob-
sequi per l’enllaç matrimonial
entre el senyor Miguel Jeroni
Cruilles i la seua dona Marga-
rida Corberà. 

El retor de la Parròquia,
Don Álvaro Martínez, ha tra-
mitat una subvenció amb la
Direcció General de Patri-
moni Culural de la Generali-

tat Valenciana per rehabilitar
les campanes.  

Un projecte pressupostat
en prop de 40.000 euros, del
que de moment s’ha executat
la seua primera fase. Així,
s’han restaurat les campanes
modernes, de l’any 1939,
construïdes en honor a Santa
Maria i Santa Bàrbara. A més
de netejar el cos de les cam-
panes, els tècnics han canviat
les truges i els batalls, que
ara atorguen una millor sono-
ritat al volteig.

Dels 11.000 euros que han
costat estos treballs, que va-
ren culminar el passat 4 de
març amb la instal·lació de les
campanes a la torre de l’es-
glésia, la Generalitat Valen-
ciana ha subvencionat 6.000
euros. Els diners restants els
està recopilant Don Álvaro
amb la donació de diferents
veïns i col·lectius del municipi.

El projecte continuarà
desenvolupant-se amb altres
fases fins que totes les cam-
panes del conjunt estiguen
restaurades.

Les dos campanes restauradesocupen el seu lloc a l’església 
eell  ppaassssaatt  44  ddee  mmaarrçç  ss’’iinnss--
ttaall··llaarreenn  lleess  ccaammppaanneess  aannoo--
mmeennaaddeess  ““MMaarriiaa””  ii  ““BBààrrbbaarraa””,,
ddeesspprrééss  ddee  ttrreess  mmeessooss  ddee
ttrreebbaallllss  ppeerr  rreessttaauurraarr  lleess
ttrruuggeess  ii  eellss  bbaattaallllss  ii  mmiilllloorraarr
aaiixxíí  llaa  sseeuuaa  ssoonnoorriittaatt..  ÉÉss  llaa
pprriimmeerraa  ffaassee  dd’’uunn  aammbbiicciióóss
pprroojjeeccttee  ppeerr  rreehhaabbiilliittaarr  ttoott
eell  ccoonnjjuunntt  ddeell  ccaammppaannaarr..

Després de 3 mesos de treballs, “Maria” i “Bàrbara”
tornen a la parròquia amb un so renovat i més ample

Les Filles deMaria celebrenl’encontre
El passat 3 d’abril, Diumenge
de Pasqua, va tindre lloc l’En-
contre, una representació pa-
rateatral que a més del seu
sentit religiós és un tret de la
nostra cultura. Com cada any,
les Filles de Maria participaren
en este acte, representant les
dones que acompanyaven a
Maria quan es va retrobar amb
el seu fill ressuscitat. 

Abans dels anys 80, les en-
carregades de realitzar l’acte
eren les clavariesses de la
Verge del Remei, festa hui en
dia desapareguda, que a més
portaven ciris i acompanyants,
que eren els encarregats d’al-
çar el vel de dol de la Mare de
Déu.

La celebració ha evolucio-
nat molt al llarg dels anys, en
una festa que continua desen-
volupant-se gràcies a la col·la-
boració de l’Ajuntament, que es
fa càrrec de totes les despe-
ses, a les mateixes Filles de
Maria i a Josep Marí, veí del po-
ble que de manera voluntària
organitza l’acte any rere any.

Instal·lació d’una campana restaurada.

La Generalitat Valenciana rebaixa en un 35%
l’aportació econòmica a les Societats Musicals



Les associacions d’Alfara es
troben immerses en els pre-
paratius de la propera fira
d’associacions, que enguany
tindrà lloc el 24 d’abril als Jar-
dins Municipals.

Se celebrarà la IX edició
d’esta jornada, amb la què a

més de trobar informació en
els diferents stands dels
col·lectius participants, po-
drem participar en moltes ac-
tivitats, com ara tallers de re-
ciclatge, jocs tradicionals, un
concurs de gossos o xerrades
temàtiques, entre d’altres. 

Per la nit tindrà lloc un so-
par de tots els membres de
les associacions participants,
i la jornada culminarà amb un
concert organitzat per la pe-
nya la Barrancà.

Les associacions que vull-
guen participar a la fira han
d’inscriure´s a l’Espai Jove
d’Alfara, detallant les activi-
tats que pensen realitzar i
aportant un euro per cadas-
cuna de les persones que es
queden al sopar.
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Els xiquets i xiquetes del
nostre municipi d’entre 3 i 12
anys passen els matins de
les vacances pasqüeres al
col·legi públic Sant Joan de
Ribera, on realitzen dife-
rents tallers, jocs i manuali-
tats per cobrir una part im-
portant del seu temps lliure.

Una iniciativa organit-
zada per l’Ajuntament d’Al-
fara del Patriarca que fo-
menta la socialització dels
nostres fills, amb una ampla
oferta educativa i cultural

que es compagina amb els
moments d’oci dels menuts.

Els tallers de Pasqua, que
es desenvolupen entre els
dies 6 i 9 d’abril en horari de
9.30 a 13 hores, oferixen un
servei complementari als pa-
res i mares treballadores
que han de compaginar l’a-
tenció als seus fills amb les
seues professions. Així, la
conciliació de la vida perso-
nal i laboral és un poc més fà-
cil durant les vacances de
Pasqua a la nostra població.

S’organitzen tallers per als xiquetsdurant les vacances de Pasqua

C o m -
plim un
any del
butlletí
informa-
tiu muni-
cipal "Fi-
n e s t r a
Oberta"
el qual ens ha fet arribar a
les nostres cases la infor-
mació de l'Ajuntament, per
així poder estar més a prop
dels ciutadans, esperant
que continue per molts més.

També la pàgina web de
l'Ajuntament i la bústia del
ciutadà està en ple funcio-
nament des de ja fa 6 me-
sos; diverses eines per po-
der assabentar-se del que
passa al nostre voltant.

Volem estar a prop dels
ciutadans i que vosaltres
estigueu a prop de nosal-
tres. En tots els canals de
comunicació abans esmen-
tats es demana la participa-
ció ciutadana... però el ben
cert és que brilla per la seua
absència.

Sovint em pregunte, tot
està be? no ens importa el
que passa? o si però som in-
capaços de perdre un parell
de minuts a opinar d'un
tema, o anar al lloc adequat
perquè se’ns explique qual-
sevol detall?... 

Ara bé, la cosa canvia
quan estem en conversa
amb amics. Des d’ahí som
capaços de donar-li la volta
al poble (però que llastima
això no arriba a cap lloc).
Des d'ací (si és que estàs
perdent un minut per llegir-
me) vos  anime que partici-
peu activament en la vida
del vostre poble. Fas falta
tu, fa falta ell, feu falta tots!

Per últim agrair que et
trobes llegint este article i
espere poder contestar
personalment a qualsevol
de les teues suggerències.

CCAARRTTAA AALLSS VVEEÏÏNNSS

Marisa Almodóvar,
Regidora de Benestar

Alfara es prepara per a la IX
edició de la Fira d’Associacions

La Fira de les Associacions de l’any passat va comptar amb la participació de molta gent.

eellss  vveeïïnnss  ii  vveeïïnneess  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  tteenniimm  uunnaa  cciittaa  eell  pprroo--
ppeerr  2244  dd’’aabbrriill  aammbb  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  llaa  ffiirraa  dd’’AAssssoocciiaacciioonnss..  UUnnaa
jjoorrnnaaddaa  ttoottaallmmeenntt  ccoonnssoolliiddaaddaa,,  qquuee  eenngguuaannyy  aarrrriibbaa  aa  llaa  iiXX
eeddiicciióó,,  eenn  llaa  qquuee  jjoovveess  ii  mmaajjoorrss  ggaauuddiirreemm  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss
pprreeppaarraaddeess  ppeellss  ddiiffeerreennttss  ccooll··lleeccttiiuuss  ddeell  mmuunniicciippii..

Se celebrarà el proper 24 d’abril als Jardins Municipals en una
jornada de convivència entre els col·lectius de la població



Madame Michèle és la
portera d’un bloc de pi-

sos al número 7 de la rue
de Grenelle de París. 

Autodidacta, el seu jardí
secret és l’art, la lectura,

la música..., una àmplia
cultura que oculta als
seus veïns, ja que, on

s’és vist que de la boca
d’una portera surten

frases tan erudites? Pa-
loma, dotze anys, filla

del ministre que habita
al cinquè pis del mateix

immoble, també dissi-
mula a la família i als

amics la seua intel·ligèn-
cia brillant.

L’Ajuntament d’Al-
fara del Pa-
triarca, ate-
nent al 
creixent in-
terés d’un
sector de la
c i u t a d a n i a
pel món de la foto-
grafia, ha programat per al
mes de maig un taller  amb

el que els in-
teressats
aprendran
a obtindre
més força

visual a
l e s

imatges que prenen en la
seua càmera fotogràfica.  

Es desenvoluparà entre
els dies 10 i 14 de maig, en ho-
rari de 17.30 a 19.30 hores, a
les instal·lacions de l’Espai
Jove. Un curs teòric i pràctic
que permetrà als usuaris
afiançar els coneixements
previs de la fotografia i ad-
quirir-ne’n de nous per a dis-

frutar de la càmera  i ob-
tindre els resultats
desitjats. 

La inscripció (1 euro
per persona) tindrà lloc

entre els dies 3 i el 7 de maig
al mateix Espai Jove, en ho-
rari de 9.30 a 14 hores di-
marts, dijous i divendres i de
17 a 20.30 hores dilluns i di-
mecres.
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CULTURA FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAAL’Ajuntament preparaun taller de fotogra9ia
eennttrree  eell  1100  ii  eell  1144  ddee  mmaaiigg
ttiinnddrràà  lllloocc  aa  ll’’eessppaaii  JJoovvee  dd’’AAll--
ffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  uunn  ttaalllleerr
ddee  ffoottooggrraafifiaa  iimmppaarrttiitt  ppeerr
uunn  pprrooffeessssiioonnaall  qquuee  eennssee--
nnyyaarràà  aallss  aassssiisstteennttss  aa
ttrraauurree  eell  mmaajjoorr  ppaarrttiitt  aa
lleess  iimmaattggeess  qquuee  ccaappttaa
aammbb  llaa  ccààmmeerraa..

Un professional ensenyarà als interessats les regles bàsiques
per a obtindre més força visual de les imatges presses

LA BIBLIOTECA RECOMANA

LL’’eelleeggàànncciiaa  ddee  ll’’eerriiççóó
ddee  MMuurriieell  BBaarrbbeerryy

Cuando el joven abo-
gado Jon Campelli re-

cibe en herencia la libre-
ría anticuaria Libri di

Luca tras la muerte de
su padre, Luca Campelli,
no puede siquiera imagi-

nar que la palabra “lec-
tor” encierra un signifi-

cado insospechado.
Centrado en su prome-

tedora carrera en un bu-
fete de Copenhague,

Jon es reacio a retomar
esa parte de su vida.

Pero cuando la librería
es asaltada por unos

desconocidos Jon se ve
forzado a implicarse.

LLiibbrrooss  ddee  LLuuccaa,,
ddee  MMiikkkkeell  BBiirrkkeeggaaaarrdd

ANUNCIS

Ja està obert el termini  de
presentació d’instàncies
per a la provisió de tres
places de  Policia Local,
dos pel servei d’assistèn-
cia domiciliària i altres tres
per la brigada d’obres d’Al-
fara del Patriarca.

Ja està obert el termini de
presentació de propostes
per a l’adjudicació de l'obra
de construcció de l’amplia-
ció de l'escola infantil mu-
nicipal. Cal consultar les
bases en el Perfil del Con-
tractant de la plana web
municipal (www.alfaradel-
patriarca.es).

A finals del mes d’abril s’o-
brirà el termini de matricu-
lació als centres escolars
de la població per al curs
2010-2011 (escola infantil
municipal, col·legi públic
Sant Joan de Ribera i
col·legi Ramon i Cajal).



Sembla que la situació eco-
nòmica i laboral està comen-
çant a enlairar. Així i tot, en-
cara és difícil trobar feina, per
la qual cosa l’Agència de Des-
envolupament Local (ADL)
d’Alfara del Patriarca reco-
mana que els aturats aprofi-
ten estos temps per millorar
els seus coneixements pro-
fessionals i ampliar la forma-
ció a altres camps d’actuació.

Des del Servei Valencià
d’Ocupació (Servef) estan
apunt de publicar-se ofertes
per realitzar cursos, tallers i
diferents programes, alguns

d’ells remunerats, per a la for-
mació ocupacional de perso-
nes aturades. Cal estar ins-
crit en la borsa de treball
d’esta institució per optar a
la realització d’estos cursos i
demanar-los en la seu del car-
rer Felipe Grimaldi de Valèn-
cia per formar part del pro-
cés de selecció.

D’altra banda, l’Ajunta-
ment d’Alfara ha sol·licitat al
mateix Servef i a Imelsa (de-
penent de la Diputació) dife-
rents subvencions per des-
envolupar tallers relacionats
amb jardineria, informàtica i

l’ajuda a domicili, però encara
estan pendents de resoldre.
També cal estar apuntat a les
llistes de l’atur per poder re-
alitzar estos cursos.

Poden demanar més in-
formació a l’oficina de l’ADL
de l’Ajuntament, des d’on es
treballa activament per inse-
rir laboralment a les perso-
nes desocupades. La seua
tècnica, Rosana Gómez, està
en contacte permanent amb
les agències d’altres munici-
pis, amb diferents ETT’s i al-
tres organismes que neces-
siten un perfil determinat de
treballador. També el nou ta-
natori, apunt d’inaugurar-se a
la població, s’ha interessat en
la contractació de persones
sense feina del nostre muni-
cipi.

FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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El consorci Pactem Nord, a
través del Centre Comarcal
per a la Igualtat d'Oportuni-
tats de l'Horta Nord, situat a
Alfara del Patriarca, ha posat
en funcionament el “Curs d'al-
fabetització informàtica per a
dones”.

Amb esta acció formativa
el consorci pretén incremen-
tar el coneixement que este
sector posseïx de les ferra-
mentes informàtiques perquè
puguen aplicar-les tant en la
vida quotidiana com en l'àm-
bit de les associacions de do-
nes. 

El curs, que va donar co-
mençament el passat dia 2 de
març i que té una duració de
20 hores,  està dirigit a les do-
nes de la comarca de l'Horta
Nord que formen part de qual-
sevol de les associacions de
dones del territori.  

Este primer curs s'impar-
tix en el municipi de Burjassot,
però pròximament tindrà lloc
en altres localitats de l'Horta
Nord amb la finalitat de facili-
tar el seu accés a totes les per-
sones que ho necessiten.

El temari està dividit en
dos parts: la primera d'elles

consistix en una aproximació
al sistema operatiu Windows
XP, mentre que la segona mos-
tra a l'alumnat les possibilitats
que oferix la xarxa d’Internet
en general.

Per a més informació so-
bre este o posteriors cursos,
poden enviar un correu  a pac-
tem@consorci.info o cridar al
número de telèfon 96 316 05
66.

El Servef oferta multitud decursos als aturats permillorar la seua formació
L’ADL d’Alfara es coordina amb altres institucions per
inserir laboralment els veïns desocupats de la població
eell  SSeerrvveeff  ppuubblliiccaarràà  pprroommppttee  ll’’ooffeerrttaa  ddee  ccuurrssooss,,  aallgguunnss  dd’’eellllss
rreemmuunneerraattss,,  ppeerr  aa  qquuèè  eellss  aattuurraattss  mmiilllloorreenn  llaa  sseeuuaa  ffoorrmmaacciióó
ii  ttiinngguueenn  mmééss  ooppcciioonnss  ddee  ttrroobbaarr  ffeeiinnaa  eenn  eell  ffuuttuurr..  AAllgguunneess
ppeerrssoonneess  ddeessooccuuppaaddeess  jjaa  eessttaann  ttrreebbaallllaanntt  ggrrààcciieess  aa  llaa  ttaassccaa
ddee  ll’’AAggèènncciiaa  ddee  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  LLooccaall  dd’’AAllffaarraa..  

Pactem Nord promou entre lesdones l’alfabetització informàtica
Primera edició del “Curs d’alfabetització informàtica per a dones.

S’organitzen mésgrups d’Internetbàsic per aprincipiants
El gran èxit del curs d’iniciació
a la xarxa d’Internet impartit
per l’informàtic de l’Ajunta-
ment d’Alfara del Patriarca ha
fet que l’Agència de Desenvo-
lupament Local organitze més
sessions per a aquelles perso-
nes que no tenen coneixe-
ments previs amb aquesta po-
tent ferramenta, apta tant per
a la gent jove com per a les
persones majors.

S’han format dos nous
grups que durant els dimarts i
dijous dels mesos de març i
abril assistixen a les infraes-
tructures de l’Espai Jove (ubi-
cat a la planta baixa de l’edi-
fici de Don Emilio) on aprenen
a navegar per Internet d’una
manera senzilla. 

Tots aquells interessats en
participar en properes edi-
cions del curs, totalment gra-
tuït, han d’apuntar-se a l’Espai
Jove o a l’oficina de l’Agència
de Desenvolupament Local de
l’Ajuntament.



Opine a la FFiinneessttrraa  OObbeerrttaa
sobre els temes que li pro-
posem en esta secció. En
esta ocasió volem que la
ciutadania s’implique en
les activitats programa-
des tant per l’Ajuntament
com per les associacions
del municipi, que moltes
voltes no gaudixen de la
participació esperada.
Qualsevol aportació sobre
esta o altra qüestió que
considere d’interés, pot
enviar-la a l’adreça elec-
trònica indicada al final de
l’article. Participa del teu
poble!

Sobre la pregunta formu-
lada en l’anterior butlletí,
referent a la manera de re-
vitalitzar el comerç, estes
són les aportacions:

En primer lloc crec que el
que caldria aconseguir es
que els pocs comerços
que encara queden no tan-
caren.  Així si la gent vera
que els comerços del po-
ble funcionen, tal vegada
intentarien muntar-ne al-
tres. Per aconseguir açò,
hauríem de posar tots nos-
altres de la nostra part i
consumir als comerços

que tenen els nostres ve-
ïns.  Però hui en dia es mes
còmode comprar en grans
superfícies i deixar les ten-
des del poble per a oblits
d’última hora. Per exemple,
el meu cas en particular.  El
partit polític que governa
en l’ajuntament fa loteria i
va a comprar-la a l’admi-
nistració de loteries de
Moncada.  Un cas, el de la
loteria, que val el mateix
en totes les administra-
cions i possiblement li do-
nen pitjor servici.  Si l’ajun-
tament que es el primer
que hauria de col·laborar
en els comerços del poble,
fa les seues compres en al-
tres pobles, es el primer
que aconseguirà que tan-
quen tots els comerços,
perquè a la fi, açò es com

una roda, si jo vaig a com-
prar a la carnisseria del po-
ble, el carnisser vindrà a
comprar a la meua tenda i
així es la millor forma de
mantenir els comerços,
ajudant-se entre tots i poc
a poc igual la gent s’anima
a muntar-ne altres. SSaallvvaa--
ddoorr  CCaassaannoovvaa  MMaarrccooss..

Sobre tot és una qüestió
de conscienciació ciuta-
dana, la de comprar als co-
merços tradicionals i no a
les grans superfícies. Però
també està en mans dels
mateixos comerciants del
nostre poble modernitzar
les infraestructures i els
serveis que ens presten
per a oferir la major quali-
tat possible als productes.
MM..NN..GG..

TELÈFONS D´INTERÉS

Ajuntament  
Policia Local  
Metge  
Farmàcia  
Escola Infantil  
Col·legi Ramón i Cajal  
Col·legi S. Joan de Ribera  
Centre Serveis Socials  
Espai Jove Alfara 
Poliesportiu 

9966  113399  1199  4466

9966  113300  1188  9922

9966  113399  0099  2299
9966  113399  3311  6677

9966  113399  3311  9900
9966  113300  9944  4433

9966  113399  3333  4466
9966  113399  4433  7744
9966  113399  4444  1122
660077  990033  990011

CONTRAPORTADA FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA
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COM PODRÍEM FOMENTAR LES ACTIVITATS QUE
PREPAREN ASSOCIACIONS I AJUNTAMENT?

finestra.oberta@alfaradelpatriarca.es

Edició: Alamida Periodisme i Comunicació      Impremta: Propaganda Grá9ica

PRIMAVERA CULTURAL

L’Ajuntament ha preparat la “PPrriimmaa--
vveerraa  CCuullttuurraall”, un fum d’activitats de
foment de la lectura,  teatre, cinema,
música i exposicions per al gaudi de
tots els alfarers.

Teatre de carrer “El Ball de San Vito” amb la participació dels xiquets d’Alfara.

1133  dd’’aabbrriill: Contacontes “Els nostres
autors” a les 17.30 a la biblioteca.

1166  dd’’aabbrriill: Cinema al Teatret a les
22.30. “Tirant lo Blanc”

1188  dd’’aabbrriill: Ball de Cabuts, a les 12 a
la plaça de l’església. A les 13 ho-
res concert del grup instrumental
de l’Agrupació Musical d’Alfara. A
les 19 hores al Teatret entremés
de capa i espasa amb l’exhibició
d’esgrima teatral.

1199  dd’’aabbrriill: Inauguració de l’exposi-
ció sobre Tirant lo Blanc a la bi-
blioteca i l’Espai Jove.

2233  dd’’aabbrriill: Contaconte “Contes de
la Nostra Terra” a les 17.30 a la bi-
blioteca. A les 19.30 al Centre Cívic
conferència “De la derrota d’Al-
mansa a l’Estatut d’Autonomia”.
Per la nit, a les 22.30 h, al Teatret,
Olla Xunta presenta “El musical de
l’Horta”.

2255  dd’’aabbrriill: Concert de música de
cambra, a les 19.30 al Teatret.
NOTA: Als tríptics de la Primavera
Cultural s’anuncia erròniament
esta activitat per al 26 d’abril. 

66  ddee  mmaaiigg: A les 19.30 al Centre Cí-
vic, conferència “València, una re-
gió d’Europa”.

1144  ddee  mmaaiigg: Lectura dramatitzada
“Monopatins”, de Manuel Molins.
A les 18 h. al Teatret.

2244  ddee  mmaaiigg: Inauguració de l’expo-
sició “Com es fa un llibre”. Al Centre
Cívic.

2288  ddee  mmaaiigg: Juja Teatre presenta
l’obra “Chupabancos”, a les 22.30 al
Teatret.


