
Diferents anàlisis garanteixen lapotabilitat de l’aigua d’Alfara

PPrroopp  ddee  226600..000000  eeuurrooss  ddeellss  ddiinneerrss  qquuee
llii  ppeerrttooqquueenn  aall  mmuunniicciippii  dd’’AAllffaarraa  ddiinnss
ddeell  PPllaa  EEssttaattaall  ppeerr  aa  ll’’OOccuuppaacciióó  ii  llaa  SSooss--
tteenniibbiilliittaatt  eess  ddeessttiinnaarraann  aa  llaa  ccoonnssttrruucc--
cciióó  dd’’uunn  mmeennjjaaddoorr,,  qquuee  ppoossssiibbiilliittaarràà  eell
ffuunncciioonnaammeenntt  ddee  llaa  ccuuiinnaa  ddeell  cceennttrree  ii

aaccoolllliirràà  aallss  aalluummnneess  ddeell  ccooll··lleeggii  ppúúbblliicc..
AAllttrreess  1122..000000  eeuurrooss  ddee  llaa  ssuubbvveenncciióó  eess
ddeessttiinnaarraann  aall  pprrooccééss  ddee  ddiiggiittaalliittzzaacciióó
ddee  ll’’aarrxxiiuu  mmuunniicciippaall,,  mmeennttrree  qquuee  eellss  rreess--
ttaannttss  5544..000000  eeuurrooss  ccoobbrriirraann  ppaarrtt  ddee  lleess
ddeessppeesseess  ccoorrrreennttss  ddeell  mmuunniicciippii..

L’Espai Jove ha posat en fun-
cionament un blog que recull
notícies d’actualitat referents
a les activitats esportives, me-
diambientals, lúdiques i cultu-
rals que es desenvolupen al
municipi i als pobles de les ro-
dalies.

LL’’AAggèènncciiaa  ddee  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  LLooccaall  hhaa
ppoossaatt  eenn  ffuunncciioonnaammeenntt  uunn  ccuurrss  dd’’IInntteerr--
nneett  ppeerr  aa  pprriinncciippiiaannttss  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss
ddee  ll’’EEssppaaii  JJoovvee..  SSóónn  1100  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee
fifinnss  ll’’1111  ddee  ffeebbrreerr  aapprreenneenn  lleess  ffeerrrraammeenn--
tteess  bbààssiiqquueess  ppeerr  nnaavveeggaarr  aa  llaa  xxaarrxxaa..  LLaa
bboonnaa  aaccoolllliiddaa  ddeell  ccuurrss  ppeerr  ppaarrtt  ddeellss  uussuuaa--
rriiss  ffaarràà  qquuee  ssee  nn’’oorrggaanniittzzeenn  mmééss.. Pàg. 11
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Els veïns d’Alfaraaprenen a navegarper Internet
Els veïns poden consultar els resultats a les oficines de l’Ajuntament d’Alfara
i a la pàgina web del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum

JOVENTUT

Pàgina 2

La sala del gimnàs
municipal s’ha vist
ampliada en 84,95
m2 gràcies a la in-
versió de 298.529 €
realitzada per l’A-
juntament d’Alfara
del Patriarca.

GIMNÀS MUNICIPAL

Pàg. 4

S’amplien les instal·lacions educativesamb un menjador a l’escola infantil
Pàgina 3

PERFUSHION

Pàgina 10

El Teatret d’Alfara acollirà el pro-
per 13 de febrer la 1ª jornada mul-
ticultural Perfushion, amb la que
gaudirem de diferents manifes-
tacions artístiques de la mà de
professionals com Jorge Pardo,
Yoel Páez, Rafa Navarro o Paula
Gallardo. Pàgina 9



L’aigua que brolla per les aixe-
tes de les nostres cases és po-
table, segons indiquen els di-
ferents anàlisis realitzats per
la companyia Aigües de
l’Horta, empresa concessionà-
ria del servei a la nostra po-
blació. 

La legislació vigent esti-
pula que s’han de fer 10 estu-
dis a l’any (un complet de la
xarxa de l’aigüa, dos per con-
trolar les xifres obtingudes, al-
tre per valorar l’índex de triha-
lometanos i 6 més  per
comprovar el bon funciona-
ment de les instal·lacions inte-
riors dels edificis públics). No
obstant, Aigües de l’Horta du-

plica el mínim exigit i realitza
més de 20 mostres anuals per
garantir la bona qualitat del
servei.

Els veïns que vullguen co-
néixer els resultats dels anàli-
sis poden sol·licitar-los a les
oficines de l’Ajuntament o
consultar-los directament a la
pàgina web del Sistema d’in-
formació Nacional d’Aigua de
Consum (SINAC), depenent
del Ministeri de Sanitat.

Tan important és assaben-
tar-se que la qualitat de l’aigua
subministrada complix amb la
legalitat vigent, com assegu-
rar-se que no es produïx con-
taminació del subsòl o dels ca-

nals naturals que envolten la
població. 

Per això també es realitza
periòdicament un control dels
vessaments de les aigües em-
prades o consumides, consis-

tent en la supervisió i asses-
sorament a les indústries  ubi-
cades al terme municipal així
com l’anàlisi de les aigües con-
duïdes fins la depuradora d’Al-
boraia. 

Últimament s’estan pro-
duint  problemes amb la
distribució del correu en
algunes vivendes d’Alfara
del Patriarca degut al
canvi de numeració efec-
tuat en algunes cases. 

Dos són les causes
que han produït esta si-
tuació. Per un costat, la
construcció de noves vi-
vendes en solars contigus
o intermedis a les edifi-
cacions ja consolidades
que fan menejar tota la
correlació numèrica. Per
altra banda,  el canvi d’o-

rientació del carrer Doc-
tor Navarro. Esta mesura
s’ha pres en previsió de la
possible prolongació
d’esta la via d’ací alguns
anys.

Els propietaris de les ca-
ses o les comunitats de
veïns de les finques afec-
tades han de canviar el
més prompte possible la
placa identificativa. A
més caldrà que comuni-
quen quina és la nova
adreça als familiars, em-

preses de telefonia i 
aigua o bancs amb els 
que tinguen serveis con-
tractats per evitar les
confusions que ara es
produïxen durant el re-
partiment del correu. 

La placa poden sol·li-
citar-la a les oficines de
l’Ajuntament d’Alfara, que
la facilitarà previ abona-
ment, així com també un
certificat d’equivalència
per resoldre les discre-
pàncies entre l’escriptura
de la vivenda i el nou nú-
mero de carrer. 

Nombrosos anàlisis garanteixen laqualitat de l’aigua pel consum humà
LL’’aaiigguuaa  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  ééss  aappttaa  ppeell  ccoonnssuumm  hhuummàà..  AAiixxíí  hhoo
ddeetteerrmmiinneenn  eellss  mmééss  ddee  2200  aannààlliissiiss  rreeaalliittzzaattss  dduurraanntt  ll’’úúllttiimm  aannyy
ppeerr  ggaarraannttiirr  llaa  qquuaalliittaatt  ddee  ll’’aaiigguuaa  ddeell  mmuunniicciippii..  TToottss  aaqquueellllss  qquuee
vvuullllgguueenn  ccoonnssuullttaarr  eellss  rreessuullttaattss  ppooddeenn  ddeemmaannaarr--llooss  aa  ll’’AAjjuunn--
ttaammeenntt  ii  aa  llaa  ppààggiinnaa  wweebb  ddeell  SSIINNAACC..

Els veïns poden consultar els resultats a les oficines de l’Ajuntament d’Alfara i a
la pàgina web del Sistema d’Informació Nacional d’Aigua de Consum (SINAC)
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAASERVEIS BÀSICS

Cal adequar els números de lesvivendes a la correlació actual
Un veí beu un got d’aigua emplenat directament des de l’aixeta.

Canviar la placa

Alfara consolida 8llocs de treball
L’Ajuntament d’Alfara ha publicat al
Butlletí Oficial de la Província (BOP)
les bases per la provisió de tres pla-
ces de policia local, dos pel servei d’as-
sistència a domicili i altres tres de la
brigada d’obres.

L’equip de govern acomplix així l’a-
cord arribat amb els sindicats per con-
solidar llocs de treball a l’Ajuntament. 

El termini de presentació de les ins-
tàncies començarà quan es publique
l’anunci al DOGV i al Butlletí de l’Estat.

Pot consultar els requisits de les
convocatòries a la secció d’últimes no-
tícies de la pàgina web municipal,
wwwwww..aallffaarraaddeellppaattrriiaarrccaa..eess



Les instal·lacions de l’es-
cola infantil municipal es
completaran pròximament
amb la construcció d’un
menjador de 170 m2 de su-
perfície útil, banys públics
i un magatzem. Una inver-
sió de 258.000 euros, su-
fragada íntegrament pel
Fons Estatal per l’Ocupa-
ció i la Sostenibilitat (Pla
E-2010). 

La iniciativa s’ha sol·li-
citat dins els terminis es-
tablerts pel Govern Cen-
tral, i suposarà que

l’explotació de la cuina 
de l’escola infantil isca a
subhasta pública i co-
mence a funcionar, amb la
creació dels llocs de tre-
ball que això comporta.

Els alumnes del col·legi
públic també utilitzaran el
nou menjador, al que acce-
diran directament mitjan-
çant un camí cobert per
una pèrgola. Així, esta ac-
ció permetrà guanyar un
espai al centre escolar, ja
que la sala on actualment
dinen els xiquets i xique-

tes matriculats al Sant
Joan de Ribera s’adequarà
per albergar una biblio-
teca.

Per altra banda, altres
12.000 euros del Pla E-
2010 serviran per iniciar un
procés de digitalització de
documents, per tal de mi-
llorar el funcionament de
l’arxiu municipal.

Els restants 54.000 eu-
ros de la subvenció (que
assolix un montant econò-
mic total de 322.700 eu-
ros) cobriran part de les
despeses corrents de ca-
ràcter social i educatiu del
municipi, contrarestant
així el descens de l’aporta-
ció que l’Estat atorga cada
any degut a la crisi.

PPrroopp  ddee  226600..000000  eeuurrooss  ddeellss  ddiinneerrss  qquuee  llii  ppeerrttooqquueenn  aall
mmuunniicciippii  dd’’AAllffaarraa  ddiinnss  ddeell  PPllaa  EEssttaattaall  ppeerr  aa  ll’’OOccuuppaacciióó  ii
llaa  SSoosstteenniibbiilliittaatt  eess  ddeessttiinnaarraann  aa  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  dd’’uunn
mmeennjjaaddoorr,,  qquuee  ppoossssiibbiilliittaarràà  eell  ffuunncciioonnaammeenntt  ddee  llaa  ccuuiinnaa
ddeell  cceennttrree  ii  aaccoolllliirràà  eellss  aalluummnneess  ddeell  ccooll··lleeggii  ppúúbblliicc..
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA INFRAESTRUCTURES

Es construirà un menjador al’escoleta amb diners del Pla EEscola infantil.

Possibilitarà el funcionament de la cuina del centre

Una de les fonts d'in-
gressos de l’Ajuntament
són les subvencions que
es reben de l'Estat, de
la Generalitat o de la Di-
putació per finançar de-
terminades inversions
o servicis. El problema
és que per fer efectives
estes subvencions l'A-
juntament ha de certifi-
car que l'obra ha sigut
realitzada i, moltes ve-

gades, que ha sigut pa-
gada al contractista. És
a dir, s’han d’avançar uns
diners dels què no sem-
pre es disposa.

Açò és especial-
ment onerós en les ob-
res del Pla Confiança de
la Generalitat Valen-
ciana,  perquè cal certi-
ficar la totalitat de l'o-

bra per a començar a
tramitar el cobrament
de la subvenció. Este re-
tard a cobrar afecta les
empreses constructo-
res i, en última instàn-
cia, a les arques munici-
pals si es fan càrrec dels
gastos financers. 

En el cas dels Plans
Estatals de l'any passat

l'Estat va avançar el
70% del cost des del
principi i l'Ajuntament
havia de pagar els ho-
noraris tècnics d'arqui-
tectes i enginyers. En el
d'enguany l'avanç és del
85% i s'inclouen les
despeses de redacció
dels projectes i de di-
recció d'obra.

A fi d'agilitzar els
pagaments, l'Ajunta-
ment concertarà opera-
cions bancàries a curt
termini sobre la garan-
tia de la concessió de
les subvencions. Esta
operació no suposa
augmentar el deute mu-
nicipal però té uns cos-
tos financers que caldrà
negociar perquè siguen
els mínims. 

Les subvencions costen diners

El pressupostd’Alfara s’ajustaal temps de crisieconòmica
La disminució en la construcció de vi-
vendes fa que es produïsquen menys
ingressos per impostos i taxes a les
arques municipals. A més, la transfe-
rència que anualment realitza el Go-
vern Central a la població d’Alfara
també s’ha vist minvada, malgrat que
es compensa parcialment amb la des-
tinació d’una part dels diners del Pla E-
2010 a les despeses corrents de l’A-
juntament.

Això obliga l’equip de govern a re-
alitzar un pressupost molt ajustat,
sent molt difícil abordar noves inver-
sions excepte les necessàries i ur-
gents, com poden ser la reparació d’al-
guns punts del clavegueram pel seu
mal funcionament o l’adequació de la
teulada de l’Ajuntament que ha patit
despreniments. 

Així i tot, l’activitat inversora con-
tinuarà enguany gràcies a l’execució
dels projectes inclosos en el Pla Con-
fiança de la Generalitat Valenciana i
en el Fons Estatal per l’Ocupació i la
Sostenibilitat.

A més, l’Ajuntament ha buscat al-
tres fonts d’ingressos, com la nova
taxa per a les empreses de telefonia
mòbil, o la venda de l’energia elèctrica
que es recapte a les plaques fotovol-
taïques que s’instal·laran a la coberta
del camp de futbol del poliesportiu,
pendent de construir amb diners del
Pla Confiança. 

Cuina, encara per estrenar.
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L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca ha fet una important in-
versió per condicionar les ins-
tal·lacions del gimnàs
municipal. Una actuació ne-
cessària per atorgar una major
comoditat als usuaris dels di-
ferents cursos de gimnàstica,
que cada any en són més. 

La infraestructura, que ja
està acabada i a l’abast de la
ciutadania, compta amb una
gran sala envidrada on es des-
envolupen les activitats es-
portives. Està dissenyada en

doble altura, que permeta el
creixement de les instal·la-
cions en el futur amb la possi-
ble construcció d’una altra
planta.

Vestidors, magatzems per
amagar el material emprat als
cursos i un bany per a discapa-
citats completen l’obra, que a
més s’ha fet pensant en l’es-
talvi energètic. D’aquesta ma-
nera, les dutxes estan dotades
d’un sistema d’economització
de l’aigua. Per altra banda, al
sostre de l’edificació s’han ins-

tal·lat plaques solars que per-
metran reconduir l’energia re-
captada per a la producció
d’aigua calenta sanitària així
com de calefacció. 

Els treballs, valorats en prop
de 300.000 euros, han estat
sufragats en la seua major
part per diners procedents de
les arques municipals, en un
gran esforç de l’Ajuntament
d’Alfara per fomentar el des-
envolupament l’esport en un

entorn adequat entre tots els
veïn i veïnes del poble.

La inversió s’ha comple-
mentat amb  l’aportació eco-
nòmica de la Diputació de Va-
lència, que ha subvencionat els
treballs amb 112.800 euros
procedents dels Plans Provin-
cials d’Obres i Serveis dels
anys 2008 i 2009.

Ara cal gaudir de les noves
instal·lacions i tenir cura d’e-
lles per mantindre este espai
en les millors condicions per
fer esport.

INFRAESTRUCTURES FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAAEl gimnàs jaestà en plefuncionament
Els alumnes de psicomotricitat, a la zona ampliada del gimnàs municipal.

És voluntat de la regi-
doria d’esports de l’A-
juntament d’Alfara pro-
moure i mantindre les
activitats esportives
que es desenvolupen
al municipi. Hi ha mol-
tes que funcionen re-
alment be, com ara les
classes de gimnàstica
que manteniment, pila-
tes o aeròbic, totes
elles desenvolupades
al gimnàs municipal.

No obstant, hi ha
d’altres, les dirigides

als més menuts, que no
compten amb tanta
participació (exceptu-
ant al club de futbol
base). Exemple d’açò
és l’escola de bàsquet,
que ha hagut de sus-
pendre les classes a
l’hivern per la poca as-
sistència de xiquets,
que ni tan sols podien
formar un equip. 

Tampoc hi ha
massa afluència de xi-
quets a l’escola de
frontenis o al club de
pilota valenciana, que-
dant prou reduïdes les
opcions esportives
dels nostres fills en el
cas que aquestes

també desaparegue-
ren. Altra iniciativa són
les classes de psico-
motricitat per a xi-
quets de més de 4
anys, que es desenvo-
lupen els dimarts al
gimnàs municipal.

Cal conscienciar a
les famílies d’Alfara de
la importància que els
xiquets i xiquetes re-
alitzen esport per por-
tar un estil de vida sa-
ludable des de ben
menuts.

Poden matricular
els seus fills als cursos,
per només 14 euros al
mes, a l’Espai Jove d’Al-
fara.

Esports manté els cursos depilota, bàsquet i frontenis

Escola de frontenis.

La infraestructura s’amplia per
atorgar més comoditat als usuaris
LLaa  ssaallaa  ddeell  ggiimmnnààss  mmuunniicciippaall  ss’’hhaa  vviisstt  aauuggmmeennttaaddaa  eenn  8844,,4455
mm22    gràcies a la inversió de prop de 298.529 euros realitzada
per l’Ajuntament d’Alfara. L’ampliació també ha contemplat la
construcció de vestidors i dos magatzems per amagar el ma-
terial esportiu i un bany per discapacitats.

Fomentar l’esport



Descobrir el pai-
satge i reivindicar
el barranc com un
corredor natural
que unix la serra
amb el mar. Eixe ha
estat l’objectiu de la

VII edició de la Bai-
xada a peu pel Car-
raixet, organitzada
per Bòbila Col·lec-
tiu Cultural, l’asso-
ciació Cultural Ma-
carella i la Colla

Ecologista de Mas-
sarrojos. 

Des de Bètera
fins Alfara, els par-
ticipants visitaren
llocs riberencs inte-
ressants com ara la

torre de Bufilla, el pi
dels tres barrancs o
les termes roma-
nes de l’Horta Vella.

L’activitat va
culminar al polies-
portiu d’Alfara, on
els caminants va-
ren realitzar un di-
nar de germanor i
debateren sobre la
situació actual del
nostre paisatge.
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Diferents col·lectius organitzenla VII Baixada a peu pel CarraixetBaixada a peu pel Carraixet, en l’edició del 2009.

Ja esta ací el
2010. Un any
que ha co-
mençat i aca-
barà en el mi-
llor dia de la
setmana: di-
vendres.

Serà de nou l'any del "Podem",
aquesta vegada amb el mundial. Ar-
riba l'any Xacobeu, l'any de l'apagada
analògica i de la sisena temporada
de Perdidos. Preparat per a l'any in-
ternacional de l'acostament de les
cultures, de la biodiversitat i dels
boscos. Ja esta ací el 2010, "Dur amb
ell !“

I nosaltres, de nou intentant pre-
parar activitats per a tots. Com sa-
beu, mai estem soles. Ens  acompa-
nyen les diferents associacions que
van organitzant mes a mes les seues
activitats, reforçades per les de l'A-
juntament, com per exemple la cam-
panya de teatre que tenim prepa-
rada. No és fàcil treballar al gust de
tots, trobar activitats culturals pels
diferents tipus de població. Per això
es busca varietat, per tal que tots
puguem gaudir.

I tot açò es fa pensant... que la
cultura dóna a l'home la capacitat de
reflexionar sobre ell mateix. És ella
la que fa de nosaltres éssers especí-
ficament humans, racionals, crítics i
èticament compromesos. A través
d'ella discernim els valors i efectuem
opcions. A través d'ella l'home s'ex-
pressa, pren consciència de si ma-
teix, es reconeix com un projecte in-
acabat, posa en qüestió les seves
pròpies realitzacions, busca incan-
sablement noves significacions, i
crea obres que el transcendeixen.

Des d'ací us convide a tots a par-
ticipar en els actes culturals que al
llarg de l'any es realitzaran.

No deixeu de compartir amb nos-
altres... la Cultura... en Alfara del Pa-
triarca segueix sent gratuïta.

CCAARRTTAA AALLSS VVEEÏÏNNSS
Per Marisa Almodóvar,
Regidora de Benestar

Hem de tindre present
més que mai  que  el Car-
raixet rep les aigües de la
seua conca i encara les
que aboquen depurades
o sense depurar les in-
fraestructures, urbanit-
zacions i polígons que
darrerament han crescut
sense mesura a les roda-
lies del seu recorregut. 

Drenar les aigües plu-
vials és la funció dels bar-
rancs;  augmentar les es-
correnties, un risc,
abocar aigües brutes,
una agressió al medi. I
d’agressions al medi en
sabem un gra massa:  si

ara fa un any era el que
resta de  la fèrtil horta
d’Alboraia,  ara és Car-
pesa. L’ajuntament de la
ciutat de València hi vol
instal·lar una macrode-
puradora que es menjarà
les millors terres. Per
moltes mesures sanità-
ries que avalen el pro-
jecte, empudegarà
l’horta i serà un aboca-
ment afegit d’aigües ur-
banes al tram final del
Carraixet. La mar, sobre-
tot durant els temporals
de llevant regolfa i  difí-
cilment podrà assimilar
tota l’aigua que li arribe

escorrenties del Carrai-
xet, dels nous  col·lectors
que hi desaigüen, en un
cas extrem. Ara diuen
que la gent hem guanyat
i que buscaran una nova
ubicació per a la depura-
dora, però les idees i els
menyspreu per la con-
servació de l’horta ja l’han
posat damunt la taula.

Ara, però, toca fer de
la baixada del Carraixet
una festa. Toca  descobrir
les mil cares d’aquest
paisatge canviant i viu.

EELL BBAARRRRAANNCC NNOO ÉÉSS UUNN CCOOLL··LLEECCTTOORR,,  ÉÉSS UUNN PPAAIISSAATTGGEE VVIIUU

Per Bòbila Col·lec�u Cultural,
Associació Cultural Macarella i 

Colla Ecologista de Massarrojos

EEll  ppaattrriimmoonnii  nnaattuurraall  ddeell  bbaarrrraanncc    hhaa  ssiigguutt  rreevvaalloorraatt  ppeerr  ddiiffee--
rreennttss  ccooll··lleeccttiiuuss  qquuee  eell  ppaassssaatt  77  ddee  ffeebbrreerr  rreeaalliittzzaarreenn  llaa  VVIIII  eeddii--
cciióó  ddee  llaa  BBaaiixxaaddaa  aa  ppeeuu  ppeell  CCaarrrraaiixxeett..  UUnnaa  jjoorrnnaaddaa  ddee
ccoonnvviivvèènncciiaa  aammbb  llaa  nnoossttrraa    NNaattuurraa  qquuee  vvaa  ccuullmmiinnaarr  aammbb  uunn
ddiinnaarr  ii  uunn  ddeebbaatt  ssoobbrree  llaa  ssiittuuaacciióó  aaccttuuaall  ddeell  nnoossttrree  ppaaiissaattggee..

Reivindiquen el valor del barranc com enllaç entre la serra i la mar



El mal oratge no va fer min-
var la il·lusió de grans i me-
nuts la nit del 5 de gener.
Alfara, un any més, rebia
Ses Majestats, els Reis
Mags d’Orient, que supor-
taren estoicament la pluja,
intermitent a voltes i molt
intensa en altres mo-
ments.

Passaven uns minuts
de les 18.30 h. quan Melc-
hior, Gaspar i Baltasar arri-
baven al poble pel Calvari,
acompanyats per tot el
seu seguici.

La cavalcada va culmi-
nar a l’Església, on els Reis
Mags reteren homenatge
al xiquet Jesús. Després
saludaren al poble, que
s’havia congregat a la
plaça, alguns amb parai-

gües i d’altres refugiats
sota el mant de l’alegria.

Tot seguit, Reis i pat-
ges repartiren els regals
dels xiquets casa per casa,
portant felicitat en la nit
més màgica de l’any.
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Des de l’Associació Amics del reis Mags
d’Alfara del Patriarca volem aprofitar
este instrument informatiu per comuni-
car a tot el poble diverses qüestions.

En primer lloc els Amics dels Reis
estem profundament agraïts a tots
aquells xiquets del poble i als què estu-
dien als centres educatius del mateix
per la seua participació i dedicació en el
Concurs de Cartells anunciadors de la
Cavalcada de Reis, en la que ja ha estat
la seua XVIII convocatòria. Hem de re-
calcar que la decisió del jurat per escollir
els treballs guanyadors resulta cada any
més difícil. Per això vos animem que con-
tinueu, com heu fet any rere any, esfor-
çant-vos en els vostres treballs.

En segon lloc hem de fer menció a
l’assumpte de l’oratge. Com ben bé sa-
beu, la Cavalcada d’este any ha estat

passada per aigua. Des de l’associació
volem, d’una banda agrair a tots la seua
paciència, i d’altra banda demanar dis-
culpes per aquells regals que pogueren
haver arribat banyats als seus destina-
taris.

Com conseqüència del motiu es-
mentat anteriorment, hem de fer una
menció especial al nostre retor, D. Àl-
varo, qui estigué col·laborant en tot mo-
ment amb nosaltres, en els moments
més difícils, ja que havíem de decidir si el
repartiment dels regals es feia en l’es-

glésia o es mantenien a la Cavalcada,
com finalment va ser. Però davant del
fet d’haver-nos trobat amb diferents co-
mentaris en els que es ficava en entredit
la seua actuació, considerem  que es-
tem en l’obligació de desmentir-los i
aclarir-los, doncs D. Àlvaro immediata-
ment l’església a la nostra disposició, i
fins i tot avançà els oficis previstos per
eixe dia. 

Per últim, però no menys important,
volíem tornar a agrair a totes aquelles
persones que sense pertànyer als Amics
dels Reis col·laboren amb nosaltres de
manera totalment desinteressada, ja
siga aportant-nos furgons, animals, etc,
o bé amb la seua pròpia participació.

Sols ens queda acomiadar-nos fins
la pròxima Cavalcada, amb el desig que
gaudiu d’un Prosper Any 2010.

Vull manifestar-
los molt sincera-
ment el meu reco-
neixement a la
voluntat i determi-
nació de mantin-
dre el repartiment
dels regals casa
per casa a pesar
de les inclemències del temps. La nit
va resultar, si és possible, més mà-
gica perquè els xiquets i xiquetes van
poder veure els Reis d’Orient passar
per les seues cases sense que la pluja
fóra cap impediment.

Sé que els que van participar en la
cavalcada, he vist els vestits, van ha-
ver de passar totes les penalitats
imaginables, per això la seua dedica-
ció és digna d’elogi. Per això, en nom
de les famílies d’Alfara del Patriarca,
els agraïsc tots els esforços que han
fet enguany i els felicite per la volun-
tat de servici a la comunitat i, de
forma especial, als més xicotets.

Traslladen aquest reconeixement
als Reis, patges i acompanyament i,
en general, a tots els membres de
l’Associació Amics dels Reis, una
agrupació que ha estat una vegada
més a l’altura de les circumstàncies.

CCAARRTTAA AALLSS AAMMIICCSS
DDEELLSS RREEIISS

Per Enric M. Cuñat
Alcalde d’Alfara 

CCAARRTTAA AALL PPOOBBLLEE

Els Reis Mags d’Orient saluden al poble d’Alfara a la plaça de l’Ajuntament.

La nit més màgicamàgica
Malgrat la pluja, la gent va donar la benvinguda als Reis.
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La llegenda explica que
Sant Antoni Abat era un
gran amic dels animals i,
quan en veia un de ferit, el
guaria. Així ho va fer amb
un porquet, que, per mos-
trar-li el seu agraïment, va
decidir acompanyar-lo la
resta de la seva vida; és
per això que popularment
se l'anomena sant Antoni
del porquet.

Al nostre poble, un any
més, la festa la va orga-
nitzar la Penya Taurina Al-
farense, el passat 24 de
gener, amb el  muntatge
d’una estrada a la plaça de
l’Ajuntament. 

Enfront, a les portes
de l’església, el retor Don
Àlvaro llençava aigua be-
neïda a tots els que pas-
saren: en primer lloc els
animals domèstics i a con-
tinuació els cavalls de
muntada i carruatges.

Els veïns i veïnes d’Al-
fara del Patriarca no es
van perdre detall de l’es-
deveniment i van abarro-
tar les immediacions de la
plaça. 

L’acte va culminar amb el
repartiment del típic plat
de caldera valenciana per
a tots aquells que havien
adquirit previament un
ticket.

Eren poc més de les 14
hores quan les portes dels
Jardins Municipals s’o-
brien per als centenars
d’alfarers que feien cua,
esperant omplir les seues
cassoles amb aquest deli-
ciós plat.

Els membres de la Pe-
nya Taurina Alfarense cui-
naren 7 calderes que va-
ren repartir en prop de
800 racions.

Un genet passa amb el seu cavall per l’estrada de la Penya Taurina Alfarense.

La gent espera el seu torn per rebre un plat de caldera als Jardis Municipals.

Espectacular ambienta la BeneïdaBeneïda
Plat de Caldera



La Mancomunitat del
Carraixet, a la que per-
tany el municipi d’Alfara
del Patriarca junt a Vi-
nalesa, Bonrepòs i Mi-
rambell, Foios i Taver-
nes Blanques, continua
fomentant la cultura als
pobles riberencs del
barranc.

Si este estiu ho feia
amb la primera Trobada
de Bandes, ara els tèc-
nics de la Mancomuni-

tat preparen una Tro-
bada de Corals, que tin-
drà lloc el proper 20 de
febrer en l’església par-
roquial de Bonrepòs i
Mirambell.

S’iniciarà a les 20.15
hores, en un espectacle
del que tots podem
gaudir i que comptarà
amb la participació de
la Coral Sant Joan de Ri-
bera d’Alfara del Pa-
triarca, el Cor de Bonre-

pós i Mirambell, el Cor
Santa Cecília de Foios i
la Coral Pi de l’Anell de
la Societat Renaixe-

ment Musical de Vina-
lesa. La Mancomunitat
del Carraixet conti-
nuarà treballant  per

promoure este tipus
d’intercanvis, tan enri-
quidors per la nostra
cultura.

La Falla La Unió d’Alfara del
Patriarca va viure un dia car-
regat d’emocions amb la pre-
sentació, el passat dissabte 6

de febrer,  de les falleres ma-
jors davant tota la població. 

La jornada va començar
amb el passacarrer d’una xa-
ranga, que va recollir a les fa-
lleres entre coets i pas-dobles.
Ja en el Teatret, es va obrir el
teló per la proclamació de Ma-
ría José Ferrer Arroyo com Fa-
llera Major, acompanyada pel
president José Miguel Na-
varro Rodríguez. 

Com a representant de la
Comissió Infantil es va erigir
Eva Blanco Andrés, de la mà

del president infantil, Oscar
Riaza Ferrer.

L’acte també va ser molt
significatiu per a María Victo-
ria Rodríguez Muñoz i per a
Teodoro Navarro Taroncher,
que van rebre la Insígnia d’Or,
Fulles de LLorer i Brillants que
atorga la Junta Central Fallera
pels seus 25 anys de dedica-
ció.

Acabat l’acte, tots els inte-
grants de la Falla La Unió cul-
minaren la celebració amb un
sopar. Amb este acte es dóna

inici a la preparació de la festa
fallera, tan representativa
dels valencians. 
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S’inicia el compte enrere per celebrar la festa de Sant Josep

Eva Blanco Andrés.

Coral Sant Joan de Ribera d’Alfara del Patriarca.

La Mancomunitat delCarraixet prepara unaTrobada de Corals

MMaarrííaa  JJoosséé    FFeerrrreerr  AArrrrooyyoo  ii  EEvvaa
BBllaannccoo  AAnnddrrééss  ssóónn  lleess  nnoovveess
rreepprreesseennttaannttss  ddeell  mmóónn  ffaalllleerr  aa
AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa..  AA  llaa  pprree--
sseennttaacciióó,,  cceelleebbrraaddaa  eell  ppaassssaatt
66  ddee  ffeebbrreerr,,  llaa  JJuunnttaa  CCeennttrraall
FFaalllleerraa  vvaa  aattoorrggaarr  aa  MMaarrííaa  VViicc--
ttoorriiaa  RRooddrríígguueezz  ii  aa  TTeeooddoorroo
NNaavvaarrrroo  uunnaa  iinnssííggnniiaa  ppeellss  sseeuuss
2255  aannyyss  ddee  ddeeddiiccaacciióó..

María José Ferrer Arroyo.

TTEEMMPPSS DDEE CCRRIISSII

En aquestos temps que
corren la crisi també ha
aplegat al món de les fa-
lles. Hem hagut de fer un
esforç per a què la festa de
les falles continue  lluint
amb el seu  esplendor i no
decaiga.

Des d’aquest  espai
que ens  oferix LA FINES-
TRA, volem dir a tots els
veïns i veïnes d’Alfara que
tenim les finestres i, per
damunt de tot, les portes
del Casal obertes per a què
compartiu amb nosaltres
aquestes festes falleres.

Per la Comissió

Oscar Riaza Ferrer. José Miguel Navarro.



Els xiquets i xiquetes del segon
cicle de primària del col·legi pú-
blic Sant Joan de Ribera d’Alfara
del Patriarca conegueren el
passat 29 de gener els ele-
ments patrimonials vinculats
als recursos hidràulics que ens
envolten. Varen recórrer el
Camí de l’Aigua, una ruta pro-
moguda per la Mancomunitat
del Carraixet que travessa els
pobles d’Alfara, Vinalesa i Foios
vorejant la Reial Sèquia de
Moncada.

Els tècnics de la Mancomu-
nitat varen adaptar la ruta a les
exigències dels menuts, fent en
primer lloc una sessió prepara-
tòria al col·legi on es va explicar
el contingut de la visita. 

Tot seguit van iniciar el
Camí, de poc més de 5 kilòme-
tres de distància, mitjançant un
joc interactiu que va permetre

que els alumnes assimilaren els
continguts de la ruta.

Així, van conéixer les fun-
cions principals de la mateixa

Séquia de Moncada, del Molí
d’Alfara, el Canó de la Séquia, la
Fàbrica de la Seda de Vinalesa i
el Molí de Frigola de Foios.

Aquesta ha sigut la primera
edició del Camí de l’Aigua, que la
Mancomunitat del Carraixet
pretén difondre, en primer lloc,
entre els veïns i veïnes dels po-
bles que la conformen, i poste-
riorment entre la resta de po-
blacions de la nostra comarca
mitjançant els principals canals
de comercialització turística
que existixen.

Totes aquelles associacions
que vullguen realitzar la ruta del
Camí de l’Aigua han de posar-se
en contacte amb la Mancomu-
nitat telefonant al 96.149.97.98.

Música, dansa,
pintura i gastro-
nomia. D’aquesta
ampla oferta ar-
tística podrem
amarar-nos el 13
de febrer al Tea-
tret d’Alfara, en la
que serà la 1ª jor-
nada multicultu-
ral Perfushion.

Al llarg del
matí els interes-
sats podran se-
guir les màster-
class dels grans
professionals
Yoel Páez (per-

cussió i ritmes
llatins) i Jorge
Pardo (música i
ritme flamenc).

Després de
reposar energies
amb un dinar èt-
nic, serà el torn
del percussio-
nista del poble
Rafa Navarro, a
qui li seguirà la
ballarina de hip
hop Paula Ga-
llardo.

Ja per la nit
podrem gaudir
del concert de la

formació local
Zen 110, que
a c o m p a n y a t s
per Jorge Pardo y
Yoel Páez ens
oferiran “Arte con
Brochafonías”.
Un espectacle en
el què Miguel Án-
gel Dobon i Ser-
gio Hernández
pintaran llenços
mentre transcur-
rix la música.

Per a més in-
formació, con-
tacta al telèfon
696.975.506.
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Els xiquets atenen les explicacions dels tècnics de la Fàbrica de la Seda de Vinalesa.

Alfara acull la primera jornadamulticultural Perfushion
Pintura, gastronomia, dansa i música es donaran cita a les
instal·lacions del Teatret el dissabte 13 de febrer 
EEll  TTeeaattrreett  dd’’AAllffaarraa  aaccoolllliirràà  eell  pprrooppeerr  1133  ddee  ffeebbrreerr  uunnaa
jjoorrnnaaddaa  mmuullttiiccuullttuurraall  aannoommeennaaddaa  PPeerrffuusshhiioonn,,  aammbb  llaa
qquuee  ggaauuddiirreemm  ddee  ddiiffeerreennttss  mmaanniiffeessttaacciioonnss  aarrttííssttiiqquueess
ddee  llaa  mmàà  ddee  pprrooffeessssiioonnaallss  ccoomm  JJoorrggee  PPaarrddoo,,  YYooeell  PPááeezz,,
PPaauullaa  GGaallllaarrddoo  oo  RRaaffaa  NNaavvaarrrroo..

Els alumnes del col·legi públic realitzen la Ruta de l’Aigua

Les Ames deCasa celebraranel Dia de la Dona
Com cada any, l’associació d’A-
mes de Casa Tyrius celebrarà
el proper 8 de març el Dia In-
ternacional de la Dona Treba-
lladora. Una commemoració
amb la que es reivindiquen els
drets de les dones en tots els
nivells de la societat, i al vol-
tant de la què l’associació d’Al-
fara ha preparat diferents ac-
tivitats.

El dimarts 2 de març tin-
drà lloc la projecció d’una
pel·lícula; el dijous dia 4 les sò-
cies gaudiran d’un berenar de
xocolate amb bunyols al local
de l’entitat; el divendres 5 de
març, el grup de teatre Lo
Nostre estrenarà l’obra “Ob-
sessionada en el règim”, sainet
valencià de Maria Pilar Cabo
Robi; ja el 8 de març, dia oficial
de l’efemèride, se celebrarà
una missa a l’església parro-
quial i es tancarà la jornada
amb un berenar per a les sò-
cies al local de les Ames de
Casa.



L’any 2010 comença amb mol-
tes propostes culturals rela-
cionades amb el Teatre, mol-
tes d’elles organitzades per
l’Ajuntament d’Alfara i altres
amb la col·laboració d’associa-
cions cíviques. 

Així doncs, la temporada
començarà el 2266  ddee  ffeebbrreerr,  a
les 22.30 al Teatret, amb la in-
terpretació de l’obra “Dansa
del vetlatori” del dramaturg
del poble Manolo Molins, en
una activitat organitzada per
Bòbila Col·lectiu Cultural.

El 55  ddee  mmaarrçç serà el torn
del grup de teatre Lo Nostre,
que presentarà “Obsessio-

nada en el règim”, sainet va-
lencià de Maria Pilar Cabo
Robi. Un acte organitzat per
les Ames de Casa dins la cele-
bració del Dia de la Dona.

Per la seua part, la Falla La
Unió ha preparat per al 1144  ddee
mmaarrçç una activitat d’animació
infantil, “La requetefiesta”, que
tindrà lloc a les 17.30 hores a la
plaça de l’Església. 

El dia 2266  ddee  mmaarrçç hi haurà
teatre en anglés pels alumnes
dels col·legis del poble, amb la
representació de l’obra “Igloo”
al Teatret.

Pel 2288  ddee  mmaarrçç s’ha progra-
mat teatre de carrer amb l’ac-

tuació de “El ball de Sant Vito”,
en un recorregut que anirà de
la plaça de l’Església fins els
Jardins Municipals.

Juja Teatre torna al nostre
municipi per a presentar-nos
l’obra “Chupabancos”. Serà el
2233  dd’’aabbrriill a les 22.30 hores al

Teatret. A la mateixa hora tin-
drà lloc l’actuació de la com-
panyia Olla Junta, que inter-
pretarà el 2288  ddee  mmaaiigg “El
musical de l’Horta”.

Per al 2255  ddee  jjuunnyy està pre-
vista l’actuació d’altra compa-
nyia, encara per confirmar.

La comunicació per Internet s’ha conver-
tit en un dels principals canals per conéi-
xer tot el que ens envolta. L’Espai Jove
d’Alfara s’ha pujat al tren de les noves tec-
nologies amb la creació d’un blog: 
alfarajove.blogspot.com. 

En esta adreça apareix informació so-
bre les activitats culturals, esportives, ju-
venils o mediambientals del nostre po-
ble, d’organismes juvenils com ara l’Ivaj o
l’Injuve o qualsevol proposta d’altres po-
blacions que puga ser interessant per a
nosaltres.

Altra iniciativa que es porta endavant
mitjançant l’acció del tècnic de joventut,
Jaume Martínez, és el Correu Jove. Qual-
sevol persona del municipi pot adherir-
se a la llista de correu per a rebre un but-
lletí setmanal que reflectix les novetats
que van arribant a l’Espai Jove, enviant la
sol·licitud a: joventutalfara@gmail.com.

A més, l’Espai Jove té presència al Fa-
cebook, on pots agregar-te i comentar les
notícies que es publiquen.

Amb aquest, ja són 4 els anys que l’Es-
pai Jove està en funcionament. Una de les
principals mancances detectades pel tèc-

nic de joventut és l’escassa participació
en algunes de les activitats. Per configu-
rar un Programa Municipal de Joventut
que s’adeqüe a les expectatives del jo-
vent d’Alfara, podeu enviar les vostres
propostes al correu abans esmentat.
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JOVENTUT FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAAL’Espai Jove obri un blogamb informació actualitzada
LL’’EEssppaaii  JJoovvee  oo  CCeennttrree  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  JJuuvveenniill  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  ss’’aaddeeqquuaa  aallss
nnoouuss  ccaannaallss  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  qquuee  ppeerrmmeetteenn  lleess  tteeccnnoollooggiieess  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  llaa
xxaarrxxaa  dd’’IInntteerrnneett,,  aammbb  llaa  ccrreeaacciióó  dd’’uunn  bblloogg  qquuee  rreeccuullll  nnoottíícciieess  dd’’aaccttuuaalliittaatt  rree--
ffeerreennttss    aa  lleess  aaccttiivviittaattss  ccuullttuurraallss,,  eessppoorrttiivveess,,  jjuuvveenniillss  oo  mmeeddiiaammbbiieennttaallss  qquuee
eess  ddeesseennvvoolluuppeenn  aall  ppoobbllee  ii  aallss  mmuunniicciippiiss  ddee  lleess  rrooddaalliieess..

També té un perfil al facebook i un butlletí de novetats
que s’envia per correu electrònic a les persones inscrites

EdiDici de Don Emilio, on s’ubica l’Espai Jove.

Temporada de teatre 
L’IVAJ promou viatges a diferents estacionsd’esquí amb preus molt econòmics

Una de moltes iniciatives
que podeu consultar a
l’Espai Jove mitjançant el
blog és la promoció de
viatges a la neu per part
de diferents organismes.

Per exemple, l’Insti-
tut Valencià de la Joven-
tut (Ivaj) oferix paquets

ben econòmics pels me-
nors de 31 anys per es-
quiar en les principals es-
tacions d’Espanya i
d’Andorra. Pots triar viat-
jar amb bus o amb vehi-
cle propi, els dies que
vols esquiar i el lloc on
fer-ho.

Altra iniciativa atrac-
tiva ens l’oferix la xarxa
joves.net, presentant in-
teressants ofertes, com
el viatge d’un dia a Valde-
linares o eixides de caps
de setmana a Boí-Taüll,
Grand Valira, La Masella
o Port-Ainé.



Accedir a les fonts
d’informació que ens
oferix Internet és ben
fàcil al nostre muni-
cipi. Per una banda,
tenim les infraestruc-
tures necessàries a
l’Espai Jove (ubicat a
la planta baixa de l’e-
difici de Don Emilio),
dotat amb ordinadors
i connexió a Internet a
l’abast de qualsevol
persona que desitge
utilitzar-ho. Per altra
banda, l’Ajuntament
d’Alfara, mitjançant
l’Agència de Desenvo-
lupament Local (ADL)

està realitzant un curs
gratuït per aquelles
persones que no te-
nen coneixements
previs per treballar
amb aquesta potent
ferramenta.

Són 10 els alum-
nes que assistixen a
les classes, dimarts i
dijous de matins, per
aprendre nocions bà-
siques d’Internet. Va-
ren començar el pas-
sat 19 de gener i es
perllongarà fins l’11 de
febrer, en una inicia-
tiva del Consistori
que ha tingut molt

bona acollida.  De fet,
el curs es repetirà per
aquelles persones
que encara no han tin-
gut l’oportunitat de
realitzar-lo. Poden

sol·licitar informació i
inscriure’s per a la
propera edició a l’ofi-
cina de l’Agencia de
Desenvolupament
Local o a l’Espai Jove. 
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El Consorci del Pacte Territo-
rial per l’Ocupació Pactem
Nord oferix un servei gratuït
de recolzament a la implanta-
ció de plans d’Igualtat desti-
nat a xicotetes i mitjanes em-
preses de la comarca de
l’Horta Nord.

L’assessorament se cen-
tra en el marc normatiu que
regula este aspecte, recollint
tots els incentius que es deri-
ven de la incorporació de me-
sures igualitàries o correcto-
res de possibles desigualtats
de gènere en els diferents
sectors empresarials. 

També s’oferix informació
sobre el procediment, condi-
cions i requisits que exigix la
Comunitat Valenciana per

portar endavant estos plans
d’Igualtat. 

Pot contactar amb el Pac-
tem Nord a través del Centre
Comarcal d’Igualtat d’Opor-
tunitats d’Alfara del Patriara,
ubicat al segon pis del Palau
de la Senyoria.

Els veïns d’Alfara aprenena navegar per Internet
L’informàtic de l’Ajuntament els ensenya les ferramentes
bàsiques en un curs que va arrancar el 19 de gener
LL’’AADDLL  dd’’AAllffaarraa  hhaa  ppoossaatt  eenn  mmaarrxxaa  uunn  ccuurrss  dd’’IInn--
tteerrnneett  ppeerr  aa  pprriinncciippiiaannttss  aa  lleess  iinnssttaall··llaacciioonnss
ddee  ll’’EEssppaaii  JJoovvee..  SSóónn  1100  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  fifinnss
ll’’1111  ddee  ffeebbrreerr  aapprreenneenn  lleess  ffeerrrraammeenntteess  bbààssii--
qquueess  ppeerr  nnaavveeggaarr  aa  llaa  xxaarrxxaa..

Pactem Nord assessora lesempreses en plans d’Igualtat

L’informàtic d’Alfara realitza un ensenyament personalitzat.

L’A21L prioritzales estratègies delPla d’Acció Local
Alfara compta amb una ferra-
menta que fomenta la partici-
pació i la implicació ciutadana
en la política municipal i en
tots aquells assumptes i qües-
tions que afecten la població.
Es tracta de l’Agenda 21 Local
(A21L), un instrument per a la
reflexió i el debat cívic sobre
el present i el futur del nostre
municipi.

La tasca del fòrum de l’A-
genda 21 Local ha consistix
fins ara en desenvolupar un
Pla d’Acció Local (PAL); unes
línies estratègiques a seguir a
curt i llarg termini per a què
els governants coneguen les
nostres inquietuds i les pro-
postes concretes que poden
desenvolupar per satisfer les
necessitats veïnals. 

El Pla ja s’ha definit, i està
dividit en 5 grans blocs o línies
estratègiques d’actuació: la
gestió sostenible dels aspec-
tes ambientals, la potenciació
del benestar social, el desen-
volupament econòmic integral
d’Alfara, el desenvolupament
urbà sostenible i la millora en
la gestió municipal.

El fòrum de l’Agenda ha es-
tudiat, debatut i prioritzat en
diferents sessions les accions
concretes que conformen ei-
xes línies generals, com per
exemple la possible ampliació
de la xarxa de sanejament se-
parativa a tots els sectors del
municipi, l’increment dels
punts de recollida selectiva en
el polígon industrial, millorar
les instal·lacions del col·legi
públic o la creació d’una asso-
ciació de comerciants mino-
ristes.

Del resultat que s’extraga
de la priorització, el fòrum re-
alitzarà tallers, reunions i de-
bats per fer un seguiment de
les accions que l’Ajuntament
realitza segons les propostes
de l’Agenda 21 Local.Una dona treballa amb el seu tractor.



Opine a la FFiinneessttrraa  OObbeerrttaa
sobre els temes que li
proposem en esta secció.
En esta ocasió volem que
la ciutadania aporte sug-
gerències per revitalitzar
el sector comercial i afa-
vorir l’obertura de nous
comerços al municipi.
Qualsevol aportació so-
bre esta o altra qüestió
que considere d’interés,
pot enviar-la a l’adreça
electrònica indicada al fi-
nal de l’article. Participa
del teu poble!

Sobre la pregunta formu-
lada en l’anterior butlletí,
referent a les formes d’es-
talviar aigua, estes són les
aportacions:

A los consumidores últi-
mos se nos exigen actua-
ciones responsables en
materia de medio am-
biente. Somos nosotros
los que hemos de reciclar
la cantidad de residuos
que nos dan en las tiendas
y supermercados como
embalajes superfluos:
bandejas, botellas, etc...
cuando quien tiene que
hacer el esfuerzo princi-
pal de minimizar residuos

es el fabricante y el co-
merciante. Yo, a veces le
devuelvo al supermer-
cado las botellas y las
bandejas de plásticos
para que sean ellos los
que lo retiren y lo lleven al
reciclado. AAnnttoonniioo..

Ens demaneu que adop-
tem mesures d’estalvi
d’aigua, però són els cons-
tructors de vivendes els
que haurien de fer-ho
quan dissenyen una nova
casa. Cisternes de doble
càrrega, curta distància
entre el calfador i els
punts d'aigua calenta, ai-
xetes que polvoritzen l'ai-
gua, etc... L'ajuntament va
repartir una bosses de
plàstic per a disminuir el
volum d'aigua de les cis-

ternes que molts hem ins-
tal·lat. També és útil col·lo-
car un suplement en les
aixetes de la cuina, crec
que s’anomenen “perliza-
dores”, que introduïxen
aire en el doll i no cal gas-
tar tanta aigua per a lla-
var els plats. VViicceenntt..

Utilizar las lavadoras y los
lavavajillas a carga com-
pleta funciona muy bien.
Y lo que no debe hacerse
es utilizar el inodoro como
papelera o para eliminar
otros residuos así consu-
miremos menos agua y
funcionará mejor el sa-
neamiento. Por otro lado
està el tema de riego de
plantas: las autóconas re-
quieren menos agua que
las exóticas. AAmmppaarroo  BB..

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
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QUÉ PODRIA FER-SE PER A QUE HI HAGUEREN
MÉS COMERÇOS AL POBLE?

finestra.oberta@alfaradelpatriarca.es
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AGENDA

1133  ddee  ffeebbrreerr: Jornada Multicultu-
ral Perfushion al Teatret.

2200  ddee  ffeebbrreerr: Trobada de Corals
de la Mancomunitat del Carrai-
xet, en Bonrepòs i Mirambell.

2266  ddee  ffeebbrreerr: Representació de
l’obra de Manolo Molins, “Dansa
del vetllatori”. Organtizat per Bò-
bila Col·lectiu Cultural.

22  ddee  mmaarrçç: projecció d’una pel·lí-
cula amb motiu de la celebració
del Dia de la Dona. Organitzat
per les Ames de Casa.

44  ddee  mmaarrçç: berenar de xocolate i
bunyols per les sòcies de les
Ames de Casa, al seu local.

55  ddee  mmaarrçç: El grup de teatre Lo
Nostre presentarà “Obsessio-
nada amb el règim”, dins dels ac-
tes per celebrar el Dia de la
Dona.

1144  ddee  mmaarrçç: Animació infantil a
les 17.30 h a la plaça de l’Església,
organitzat per la Falla La Unió.

2266  ddee  mmaarrçç: Teatre en anglés
pels alumnes dels col·legis del
poble.

2288  ddee  mmaarrçç: Teatre de carrer amb
“El ball de Sant Vito”, des de la
plaça de l’Església fins els Jar-
dins Municipals.

2233  dd’’aabbrriill: Juja Teatre presentarà
a les 22.30 hores al Teatret l’0bra
“Chupabancos”.

2288  ddee  mmaaiigg: actuació de la com-
panyia Olla Xunta, a les 22.30 al
Teatret, de l’obra “El musical de
l’Horta”.

2255  ddee  jjuunnyy: altra actuació a càr-
rec d’una important companyia
teatral, encara per confirmar.


