
El Servef atorga
al nostre municipi un taller

de formació i inserció
laboral en l’eessppeecciiaalliittaatt  

ddee  jjaarrddiinneerriiaa

S’adjudica la urbanització
dels tteerrrreennyyss  mmuunniicciippaallss
ddeell  PPuunnttaarrrróó  amb la sub-
venció de 90.000 euros

procedents del PPOS

L’Ajuntament desenvolupa
les proves teòriques i 

pràctiques per a la provisió
de 88  llllooccss  ddee  ttrreebbaallll

Alfara s’adherix al pro-
grama ““VViiuurree  ii  CCoonnvviiuurree”” de

l’Obra Social de Caixa Ca-
talunya que fomenta 

la convivència entre majors
i estudiants

Un veí del poble ha 
guanyat un concurs d’arqui-

tectura amb un hhaabbiittaattggee
dd’’eemmeerrggèènncciiaa fet amb els
palets de transport de l’a-

juda humanitària

Reportatge fotogràfic 
de les activitats desen-
volupades al llarg de les

festes d’agost, com ara la
nit de disfresses, la festa
de l’espuma, el sopar dels

nostres majors, el con-
curs d’allioli de la Penya
la Barrancà o la festa de

les alfàbegues.

S’instal·len plaques fotovoltaiquesa la graderia del camp de futbol
JJaa  hhaann  ccoommeennççaatt  eellss  ttrreebbaallllss  dd’’uurrbbaanniittzzaacciióó
ddeellss  tteerrrreennyyss  ddee  llaa  FFoossffoorreerraa  aammbb  ll’’eennddeerr--
rrooccaammeenntt  ddee  ll’’aannttiiggaa  ffààbbrriiccaa  ddee  mmiissttooss..  EEll
mmuunniicciippii  hhaa  oobbttiinngguutt  ccoomm  aa  ddoottaacciioonnaall  ll’’eess--
ggllééssiiaa  ii  eell  ccoonnvveenntt  ddee  SSaanntt  DDííddaacc,,  uunnaa  ppaarr--
cceell··llaa  ppeerr  aa  ffeerr  uunnaa  zzoonnaa  vveerrddaa  ii  lleess  aannttiigguueess
oofificciinneess  ddee  llaa  iinnddúússttrriiaa..  EEssttooss  ddeessppaattxxooss
hhaann  ssiigguutt  rreemmooddeellaattss  aammbb  119900..000000  eeuurrooss
pprroocceeddeennttss  ddeell  FFoonnss  eessttaattaall  dd’’iinnvveerrssiióó  llooccaall
ddeell  ggoovveerrnn  cceennttrraall..  LL’’AAjjuunnttaammeenntt  dd’’AAllffaarraa
pprreettéénn  ppoossaarr  eenn  ffuunncciioonnaammeenntt  uunn  cceennttrree  iinn--
tteerrmmuunniicciippaall  dd’’ooccuuppaacciióó  qquuee  ddoonnee  ssuuppoorrtt  aa
lleess  eemmpprreesseess  ddee  llaa  ccoommaarrccaa..
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En pocs dies s’adjudicaran  els
treballs per urbanitzar els ter-
renys municipals de la partida
del Puntarró, ubicats entre la
redona d’entrada al poble des
de Vinalesa i la universitat
Cardenal Herrera Ceu.  

Les obres seran sufraga-
des amb prop de 90.000 eu-
ros procedents de la subven-
ció anual del Pla Provincial
d’Obres i Serveis de la Diputa-

ció de València, i suposaran la
construcció d’un carrer que di-
vidirà els terrenys en dues par-
cel·les.

Una d’elles es destinarà a
edificar un centre de dia per a
persones majors, mentre que
en l’altra, de major superfície,
es construiran pisos de lloguer
mitjançant un conveni amb
l’Institut Valencià de la Vi-
venda (IVVSA).

Per altra banda, les par-
cel·les d’esta zona i de la resta
de la població estan sent ne-
tejades de brossa segons les
indicacions realitzades per l’A-

juntament als propietaris, que
tenen l’obligació per llei de
mantindre els seus terrenys
en les millors condicions pos-
sibles.
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INFRAESTRUCTURES FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAA

L’ambiciós projecte sobre la
graderia del camp de futbol
del poliesportiu municipal ja
és una realitat al nostre poble. 

D’una banda, s’ha vist mi-
llorada l’estada dels especta-
dors dels partits amb la cons-
trucció d’una coberta que els
protegix de les inclemències
metereològiques. D’altra part,
ha quedat demostrada la clara
aposta de l’equip de govern de
la població per les energies re-
novables, amb la col·locació de
plaques fotovoltaiques al sos-
tre de la coberta per recaptar
l’energia del sol i injectar-la a la
xarxa elèctrica.  

La iniciativa, a més de ser
totalment respectuosa amb el
medi ambient, reportarà im-
portants beneficis econòmics
a la població, ja que s’estima
que anualment Iberdrola
transferirà a les arques muni-
cipals al voltant de 9.000 eu-

ros per l’energia solar recap-
tada.

Només falta que els tèc-
nics de l’Agència Valenciana de
l’Energia (AVEN) de la Genera-
litat Valenciana realitzen l’ins-
pecció tècnica obligatòria que
done el vistiplau a la infraes-

tructura per a que comence a
funcionar. 

El projecte s’ha concretat
amb 53.360 € del Pla E-2009,
305.283 € del Pla confiança i
33.333 € del Pla d’actuacions
programades de la Diputació
de València.

S’instal·len plaques fotovoltaiques alsostre de la graderia del camp de futbol
JJaa  eessttàà  aaccaabbaaddaa  llaa  ccoobbeerrttaa  ddee
llaa  ggrraaddeerriiaa  ddeell  ccaammpp  ddee  ffuutt--
bbooll,,  ssoobbrree  llaa  qquuee  ss’’hhaann  iinnss--
ttaall··llaatt  ppllaaqquueess  ffoottoovvoollttaaiiqquueess
ppeerr  aa  rreeccaappttaarr  ll’’eenneerrggiiaa  ssoollaarr
ii  iinnjjeeccttaarr--llaa  aa  llaa  xxaarrxxaa  eellèècc--
ttrriiccaa..  AArraa  nnoommééss  ffaallttaa  qquuee  eellss
ttèèccnniiccss  ddee  llaa  GGVV  ddoonneenn  eell  vviiss--
ttiippllaauu  aa  llaa  iinnffrraaeessttrruuccttuurraa  ppeerr
aa  qquuee  ccoommeennccee  aa  ffuunncciioonnaarr..

L’energia solar recaptada s’injectarà a la xarxa i es vendrà a una companyia elèctrica

Plaques fotovoltaiques al sostre de la coberta de la graderia del camp de futbol.

L’Ajuntament adjudica laurbanització de la parcel·lamunicipal del Puntarró
Terrenys municipals a la partida del Puntarró.



L’antiga fàbrica de mistos de
la població ha estat enderro-
cada més de 150 anys des-
prés que començara la seua
activitat. 

S’inicien així els treballs
del PRIM (Programa de re-
forma interior i millora) de la
Fosforera, un pla que supo-
sarà la urbanització de les
parcel·les d’esta zona del mu-
nicipi i a llarg termini la pro-
moció de vivendes de renda
lliure i de protecció oficial.

L’empresa propietària
dels terrenys va sol·licitar el
canvi de la tipologia del sòl
estipulada al Pla general d’or-
denació urbana del municipi,
d’industrial a residencial, que
va ser tramitat per l’Ajunta-
ment d’Alfara del Patriarca i
acceptat per la Conselleria de
Territori de la Generalitat Va-
lenciana.

La població s’ha vist be-
neficiada amb esta acció, ja
que l’empresa constructora
s’ha compromés a construir
un bloc de vivendes de pro-
tecció oficial. A més, l’Ajunta-
ment ha passat a ser el titular
de l’església i del convent de
Sant Dídac, d’una parcel·la per
a fer una ampla zona verda i
de les antigues oficines de la
Fosforera.

Este edifici ha estat re-
modelat amb la inversió de
prop de 190.000 euros proce-
dents del Fons estatal d’in-
versió local del govern cen-
tral, més conegut com el Pla
E-2009.

L’Ajuntament d’Alfara té un
objectiu molt ambiciós  pel
que fa a esta infraestructura:
posar en funcionament un
centre intermunicipal d’ocu-
pació que done suport a les
empreses amb serveis d’as-
sessorament, de redacció de
projectes i d’investigació i
desenvolupament, per tal de
fomentar el treball i l’associa-
cionisme empresarial. 

Es tracta de posicionar Al-
fara al front de la comarca,
per a la qual cosa es comptarà
amb la participació del con-
sorci comarcal Pactem Nord i
amb els centres universitaris
que s’hi vulguen adherir.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA URBANISME

S’enderroca la fàbrica de mistos is’inicia la urbanització dels terrenysL’empresa Montelimar treballa en la urbanització dels terrenys de l’antiga Fosforera d’Alfara del Patriarca.

JJaa  hhaann  ccoommeennççaatt  eellss  ttrreebbaallllss
dd’’uurrbbaanniittzzaacciióó  ddeellss  tteerrrreennyyss
ddee  llaa  FFoossffoorreerraa  aammbb  ll’’eennddeerr--
rrooccaammeenntt  ddee  ll’’aannttiiggaa  ffààbbrriiccaa
ddee  mmiissttooss..  EEll  mmuunniicciippii  hhaa  oobb--
ttiinngguutt  ccoomm  aa  ddoottaacciioonnaall  ll’’eess--
ggllééssiiaa  ii  eell  ccoonnvveenntt  ddee  SSaanntt
DDííddaacc,,  uunnaa  ppaarrcceell··llaa  ppeerr  aa  ffeerr
uunnaa  zzoonnaa  vveerrddaa  ii  lleess  aannttiigguueess
oofificciinneess  ddee  llaa  iinnddúússttrriiaa..  

L’església i el convent de Sant Dídac, les antigues oficines i una
parcel·la per a fer una zona verda passen a ser de titularitat municipal

L’any 1854 l’empresari Josep
Bigné i Gonzàlez va adquirir
l’exconvent de Sant Dídac
d’Alfara del Patriarca per
instal·lar una fàbrica de mis-
tos anomenada “El Dado”.

En 1922 l’Estat va decidir,
mitjançant un decret, ins-
taurar el monopoli estatal
del sector de la fabricació de
mistos, que al llarg del
temps acabaria anomenant-
se arreu del país  “Fosforera
Española”.

En la seua última etapa,
el govern central va decidir
privatitzar el negoci i el va
vendre a l’empresa Swedish
Match, una gran multinacio-
nal d’origen suec.

Va ser durant l’any 2005
quan la mercantil va tancar
la fàbrica de mistos al nos-
tre municipi, 150 anys  des-
prés  de l’inici de la l’activitat,
deixant centenars de treba-
lladors sense feina.

Swedish Match va ven-
dre els terrenys a una em-
presa immobiliària.

Història dela Fosforera
Antigues oficines de la Fosforera, rehabilitades amb el Pla E-2009.



Alfara del Patriarca ha rebut
35.000 euros procedents del
Pla adicional d’obres i serveis
de la Diputació Provincial de
València.

La subvenció està desti-
nada a cobrir les despeses de
la restauració dels treballs re-
alitzats durant el mes de juliol
a la teulada de la torre de la
casa del Doctor Navarro, l’ac-
tual l’Ajuntament.

El pas del temps i les incle-
mències meteorològiques va-
ren determinar que es fera una
actuació urgent en esta edifi-

cació quasi centenària degut
al despreniment d’alguns ele-
ments de la volada, que supo-
sava un deteriorament de la
construcció i un perill per a la
seguretat ciutadana.

Per tal que els obrers pu-
gueren accedir al sostre de la
torre s’hagué d’instal·lar una
complexa bastida a la façana
de la Casa Consistorial, la qual
cosa va encarir substancial-
ment el pressupost dels tre-
balls.

El Doctor Navarro va enco-
manar la construcció de l’edi-

fici l’any 1918 a l’arquitecte An-
tonio Gómez Davó, que va imi-
tar l’estil gòtic del Palau de la
Senyoria (popularment cone-

gut com el Castell) amb algu-
nes modificacions en les fi-
nestres, on va seguir el model
del Palau de la Generalitat.
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MUNICIPAL FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA

La posada en funcionament fa
ara un any del Centre Cívic al
nostre municipi ha permés 
reubicar les diferents associa-
cions de la població i reaprofi-

tar els espais propietat de 
l’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca.

En este sentit, l’associació
d’ames de casa Tyrius s’ha

traslladat a l’antiga seu de la
Cambra Agrària del carrer de
la Nòria, on l’Ajuntament ha 
realitzat una important remo-
delació en aprofitar els recur-
sos de què disposava.

D’una banda, els peons d’o-
bra contractats durant este
estiu per l’Ajuntament mitjan-
çant el programa Emcorp han
enderrocat una habitació per
tal d’ampliar la sala principal
del local. També han adequat
la cuina i el bany, han millorat
l’enllumenat i han polit el sòl.
Per altre costat, s’han aprofi-
tat els treballadors de la Man-
comunitat del Carraixet que
han pintat tot el local.

Les ames de casa gaudixen
així d’un saló més ampli, amb
una cuina més gran i un lavabo,
del què no disposaven en l’an-
tic local. A més, per desenvo-
lupar qualsevol activitat tenen
a la seua disposició,  només gi-
rar el carrer, les instal·lacions
del Centre Cívic.

A partir d’ara el departa-
ment de serveis municipals
treballarà per adequar la
planta baixa que ha quedat
lliure amb el trasllat de les
ames de casa, entre la Casa
Consistorial i el Castell.

Serà ocupada pels agents
de la Policia Local d’Alfara del
Patriarca, que per fi compta-
ran amb un espai propi, adap-
tat i definitiu per desenvolu-
par les seues tasques.

Les ames de casa canvien de local
LL’’AAjjuunnttaammeenntt  hhaa  rreemmooddeellaatt  eell  llooccaall  mmuunniicciippaall  ddeell  ccaarrrreerr  llaa
NNòòrriiaa,,  aannttiiggaammeenntt  sseeuu  ddee  llaa  CCaammbbrraa  AAggrrààrriiaa,,  ppeerr  cceeddiirr--lloo  aa  ll’’aass--
ssoocciiaacciióó  dd’’aammeess  ddee  ccaassaa  TTyyrriiuuss..  SS’’aalllliibbeerraa  aaiixxíí  ll’’eessppaaii  qquuee  ooccuu--
ppaavveenn  fifinnss  aarraa  lleess  ddoonneess  vvoorraa  eell  CCaasstteellll,,  qquuee  sseerràà  aaddaappttaatt  ppeerr  aa
aaccoolllliirr  lleess  nnoovveess  ddeeppeennddèènncciieess  ddee  llaa  PPoolliiccííaa  LLooccaall..

Ocupen l’antiga seu de la Cambra Agrària al carrer de la Nòria

Cuina.

Saló principal del local de les ames de casa.La Diputació atorga 35.000 € pera la restauració de la teulada de latorre de l’Ajuntament

Bastida a la façana de l’Ajuntament que va permetre l’accés a la teulada de la torre.



Un dels principals mals de la
nostra societat és el devalua-
ment i la pèrdua del respecte
cap a les persones majors. Al
nostre municipi este sector
poblacional és molt ampli, i so-
vint enfronten l’última època
de la seua vida submergits en
la soletat.

La Regidoria de Benestar
Social de l’Ajuntament d’Alfara
del Patriarca proposa, mitjan-
çant l’adhesió al programa
“Viure i Conviure” fomentat
per l’Obra Social de Caixa Ca-
talunya, una solució benefi-
ciosa per a tots.

La iniciativa, que va ser
presentada el passat diven-
dres 17 de setembre a les ins-

tal·lacions del Centre Cívic,
està dirigida a persones ma-
jors actives que vulguen com-
partir el seu habitatge amb un
jove estudiant de la universi-
tat Cardenal Herrera CEU.

Este intercanvi solidari els
permetrà sentir-se acompa-
nyats i fer una cosa important
pels universitaris, que alhora
trobaran un lloc tranquil per
desenvolupar la seua carrera
universitària.

El programa “Viure i Con-
viure” es du a terme en 31 ciu-
tats de l’Estat i el passat curs
es va tancar amb un total de
358 convivències.

Qualsevol persona major
interessada en adherir-se a la
iniciativa ha de posar-se en
contacte amb el departament
de Serveis Socials de l’Ajunta-
ment d’Alfara del Patriarca els
dimarts i dijous de matí o te-
lefonar al 96.139.30.50.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA BENESTAR SOCIAL

La regidoria de Serveis Ur-
bans de l’Ajuntament d’Alfara
del Patriarca està estudiant la
ubicació més idònia al carrer
Tirant lo Blanc de la població
per a col·locar un altre conte-
nidor per a l’oli de cuina gas-
tat, que complemente el que
es va instal·lar fa ara un any als
Jardins municipals.

Este nou punt de reci-
clatge facilitarà a la ciutada-
nia la tasca d’abocar este re-

sidu d’una manera neta, per tal
d’evitar que l’oli arribe a la
xarxa de sanejament i a les de-
puradores, a les que ocasiona
danys en la maquinària per les
adherències dels greixos que
finalment revertixen en la qua-
litat de l’aigua depurada a l’E-
DAR d’Alboraia, i que impedix
en els casos més extrems la
seua reutilització.

A més, el reciclatge de l’oli
de cuina gastat permet la fa-

bricació de biodièsel, un com-
bustible alternatiu al gasoil
convencional que és molt més
respectuós amb el medi am-
bient, ja que no produïx emis-
sions de contaminants ni de
cap tipus de substància can-
cerígena. 

Al contenidor ubicat als
Jardins municipals, durant els
6 primers mesos, es varen re-
captar un total de 538 litres
d’oli de cuina gastat.

LL’’AAjjuunnttaammeenntt  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaa--
ttrriiaarrccaa  ss’’hhaa  aaddhheerriitt  aall  pprroo--
ggrraammaa  ddeesseennvvoolluuppaatt  ppeerr
ll’’OObbrraa  SSoocciiaall  ddee  CCaaiixxaa  CCaattaalluu--
nnyyaa  aannoommeennaatt  ““VViiuurree  ii  CCoonn--
vviiuurree””,,  qquuee  ttrraaccttaa  qquuee  lleess
ppeerrssoonneess  mmaajjoorrss  qquuee  vviiuueenn
ssoolleess  ccoonnvviissqquueenn  aammbb  jjoovveess
eessttuuddiiaannttss  ddee  llaa  UUnniivveerrssiittaatt
CCaarrddeennaall  HHeerrrreerraa  CCeeuu..

La iniciativa pretén que les persones majors
d’Alfara compartisquen l’habitatge amb estudiants

Es presenta el programaper “Viure i Conviure” Alfara i Montcadapreparen unconveni decol·laboració
La nova Llei de règim local
de la Comunitat Valenciana,
aprovada a les Corts durant
el passat mes de juliol, tracta
d’impulsar la prestació con-
junta de serveis entre muni-
cipis veïns. De fet, l’Ajunta-
ment d’Alfara ja forma part
de la Mancomunitat del Car-
raixet amb la prestació con-
junta del servei de recollida
de fem i programes de jo-
ventut, esport, cultura, for-
mació laboral i tercera edat.

Ara, l’alcalde de la nostra
població ha iniciat converses
amb el seu homònim de
Montcada per a elaborar un
conveni de col·laboració que
coordine diferents serveis
com ara el de la Policia Lo-
cal, guanyant la nostra po-
blació en atenció i seguretat
ciutadana. 

El conveni també podria
contemplar la possibilitat
que el veinat utilitzara les in-
fraestructures esportives
com la piscina coberta de
Montcada, o el compromís
de contractar per al mante-
niment de carrers, de l’enllu-
menat públic o dels edificis a
empreses públiques del mu-
nicipi veí.

Presentació del programa “Viure i Conviure” al Centre Cívic d’Alfara.

Serveis Urbans estudia col·locar un altre contenidor d’oli
Contenidor d’oli als Jardins municipals.
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Les festes en imatges1

2

3 4

5

6

11.. Concurs d’Allioli
de la Penya la Bar-
rancà.
22..  Filles de Maria en
eixir de missa.
33.. Nit de disfresses.
44.. Bous.
55..  Festa de les alfà-
begues de la Mare
de Déu d’Agost.
66.. Cavalcada.
77.. Matinal Motera
del Motoclub.
88.. Clavaris de Santa
Bàrbara al concert
de l’Alfara Rock.
99.. Sopar dels nos-
tres majors.
1100.. Festa de l’es-
puma.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA SOCIETAT

Les festes en imatges Després d'un calorós es-
tiu, reprenem de nou to-
tes les activitats deixa-
des enrere per un
merescut descans. Tot
torna a la normalitat; els
xavals a l'escola i a les ac-
tivitats extraescolars, es-
port, música, etc; les do-
nes a les seues activitats lúdiques i culturals;
les persones grans a les  reunions a la llar.

A part de passar calor aquest estiu, al mes
d'agost hem tingut l'oportunitat de gaudir de
les nostres Festes Patronals i des d’ací vull
agrair al col·lectiu de clavaries, comissions i
penyes tot l’esforç realitzat per treure enda-
vant les festes; agrair també a la gent que cada
any desinteressadament ajuda i col·labora
amb l’organització del dia dels majors, ja que
sense ells no es podria dur endavant; donar
l’enhorabona a la Penya la Barrancà per l'èxit
obtingut el dia de la “torrà” i en el II Concurs
d'Allioli, i per tota la setmana alternativa que
han organitzat (sé de sobres l'esforç que això
suposa). A les clavariesses de la Mare de Déu
d'Agost que transmeten a la persona que els
sembra les alfàbegues la meua més sincera
enhorabona pel resultat obtingut. A les Filles
de Maria i Bàrbaros gràcies per la participació
en el sopar dels majors i enhorabona per dis-
frutar de les festes ( i perquè tot ha eixit bé).
Gràcies als xiquets de Sant Vicent per omplir
eixos dies amb activitats infantils i, com no,
gràcies als clavaris voluntaris del Roser i Sant
Bertomeu.

A la gent que any rere any i cada vegada
més participa en la festa de disfresses, al Mo-
toclub per la  bona organització en la II Matinal
Motera, al Club de Pilota, a les penyes tauri-
nes,a l’Agrupació Musical; en definitiva a tot
aquell que ha participat activament en les fes-
tes del nostre poble.

Cal dir també que, efectivament, hi ha
40.000 € destinats a festes en el pressupost
municipal. Però aquesta quantitat, a més de
les Festes Patronals,  subvenciona la caval-
cada de Reis, la Beneïda, el Diumenge de Pas-
qua, la Fira d'Associacions, el 9 d'Octubre, Na-
dal, etc. Pressupost que es repartix entre
totes les festes al llarg de l’any i que junt amb
l’esforç de tots dóna per a fer activitats per a
tots els sectors de la població.

Per això vull sobretot donar-vos les grà-
cies a vosaltres clavaris i clavariesses, per en-
tedre l’ esforç d'organització i col·laboració
que fa aquesta regidoria.

CARTA ALS VEÏNS

Marisa Almodóvar,
Regidora de Benestar
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Les formacions musicals
Brida i Atzembla presenta-
ran els seus discs pròxima-
ment al nostre municipi mit-
jançant un concert que està
organitzant la regidoria de
Joventut. 

No podrem faltar a esta
cita, on a més de disfrutar de
la música dels nostres veïns,
podrem mostrar el nostre su-
port a la cultura d’Alfara en
adquirir per un preu molt
econòmic els treballs dels
grups locals.

Moltes persones encara viuen
com a refugiades a Haití, sense
un habitatge propi on desen-
volupar les seues vides, 9 me-
sos després del terratrèmol
que va assolar la capital d’este
país, Port-au-Prince.

Un arquitecte d’Alfara del
Patriarca, José Serra, junt a la
seua companya Alicia Re-

dondo i amb la col·laboració del
seu germà, Bartolomé Serra
(també arquitecte), ha guanyat
el concurs anomenat “Helping
Haiti Restructure”, convocat
amb la finalitat d’ajudar els hai-
tians que no tenen casa.

Les bases estipulaven que
la casa hauria de servir com a
refugi temporal per a 4 perso-
nes adultes i que s’hauria de
construïr amb menys de 400
dòlars. José Serra i el seu equip
estudiaren els mitjans i mate-
rials disponibles a Haití, i va-
ren decidir aprofitar els palets
amb els que es transporta l’a-
juda humanitària.

Amb açò construirien l’es-
tructura de la vivenda, sobre
una cimentació primitiva que

l’elevaria del sòl i la protegiria
de possibles sismes o inunda-
cions. Els palés serien reco-
berts posteriorment amb una
lona impermeable per a que no
es mullaren amb l’aigua de la
pluja, però que alhora perme-
teren una correcta ventilació.

Com que este tipus d’habi-
tatge seria temporal, el pro-
jecte presentat per José Serra
proposava que una vegada
Haití s’haguera recuperat po-
drien aprofitar estos refugis
per a construir escoles, tea-
tres, farmàcies o bars.

Malgrat que el projecte ha
guanyat el primer premi del
concurs, els organitzadors no
l’han concretat sobre el ter-
reny. Per este motiu, José

Serra pensa posar-se en con-
tacte amb “Arquitectos Sin
Fronteras” per veure si els in-
teressa la iniciativa i poden
dur-la a terme allà con faça
falta.

José Serra està acabant un
màster en Prefabricació i In-
dustrialització. Pensa seguir
presentant-se a concursos i
oferir els seus serveis d’arqui-
tectura a qui ho requerixca a
través de l’estudi que compar-
tix amb el seu germà al carrer
Santa Bàrbara d’Alfara.

Ell va ser el coordinador
dels alumnes del CEU amb el
projecte de l’SML House, la
casa sostenible que va ser 
guardonada en el Solar De-
cathlon Europe. 
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SOCIETAT FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAAUn arquitected’Alfara guanya unconcurs amb unrefugi per a Haití
JJoosséé  SSeerrrraa,,  vveeíí  dd’’AAllffaarraa  ii  llllii--
cceenncciiaatt  eenn  AArrqquuiitteeccttuurraa,,  hhaa
gguuaannyyaatt  jjuunntt  aa  uunnaa  ccoommppaannyyaa
eell  ccoonnccuurrss  aannoommeennaatt  ““HHeellppiinngg
HHaaiittii  RReessttrruuccttuurree””  aammbb  eell  pprroo--
jjeeccttee  dd’’uunn  hhaabbiittaattggee  pprreessssuu--
ppoossttaatt  aammbb  mmeennyyss  ddee  440000
ddòòllaarrss  ii  ccoonnssttrruuïïtt  aammbb  eellss  ppaa--
lleettss  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddee  ll’’aajjuuddaa
hhuummaanniittààrriiaa..  

L’equip de José Serra proposava fer habitatges d’emergència amb els palets de
transport de l’ajuda humanitària que després s’aprofitarien per a altres instal·lacions

Brida i Atzembla presentaran els seus discs a Alfara



La banda de l’Agrupació Musical d’Alfara del Patriarca va participar el passat dissabte 18
de setembre a la II Trobada de Bandes de la Mancomunitat del Carraixet, un esdeveniment
per donar suport la nostra cultura celebrat al Parc Escolar de Tavernes Blanques.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA CULTURA

La biblioteca municipal d’Alfara del Pa-
triarca acull durant esta tardor una ex-
posició sobre novel·les policíaques, on
podem trobar obres en valencià i es-
panyol d’autors d’arreu del món. 

Este gènere va nàixer al segle XIX
de la mà d’Edgar Allan Poe, amb el seu
relat Els crims del carrer de la Mor-
gue. El seu protagonista va servir de
model a Arthur Conan Doyle per do-
nar vida a Sherlock Holmes, el detec-
tiu més famós de tots els temps.

Avui en dia  seguixen apareguent
grans figures que mantenen viu el gè-
nere, com Andrea Camilleri, Donna
Leon, Vázquez Montalban, Ferrant Tor-
rent o Juan Madrid, entre altres.

Vine a la biblioteca d’Alfara a des-
cobrir les novel·les policíaques, en tro-
baràs moltíssimes.

Exposició sobre lanovel·la policíaca
En la vida diaria
¿hay lugar más se-
guro para los de-
seos secretos que
el mundo virtual?
Leo Leike recibe
mensajes por error
de una descono-
cida llamada
Emmi. Como es
educado, le con-
testa y como él la
atrae, ella escribe
de nuevo. Parece
solo una cuestión
de tiempo que se

conozcan en per-
sona, pero la idea
los altera tan pro-
fundamente que
prefieren pospo-
ner el encuentro. 

LA BIBLIOTECA RECOMANA

CCoonnttrraa  eell  vviieennttoo  ddeell  nnoorrttee,,
ddee  DDaanniieell  GGllaaaauueerr

Al comissari Mon-
talbano a tothora
li vénen al cap re-
franys relacionats
amb cavalls. El cas
dels cavalls és
més que sospitós.
El comissari s’ha
topat amb el ca-
dàver d’un cavall a
la platja i s’ha as-
sabentat del mis-
teriós robatori
d’uns cavalls en
unes quadres. Per
acabar-ho d’ado-

bar, més tard han
trobat al camp el
cos quasi nu d’un
home assassinat
d’un tir a l’es-
quena.

LLaa  ppiissttaa  ddee  ssoorrrraa,,
dd’’AAnnddrreeaa  CCaammiilllleerrii

Trobada de Bandes de la Mancomunitat
Taller deReciclatge

L’Espai Jove d’Alfara va aco-
llir el passat dilluns 27 de se-
tembre un taller de reci-
clatge destinat a les
xiquetes i xiquets d’entre 8 i
14 anys. Els participants con-
feccionaren moneders per
guardar els seus estalvis
amb paper reciclat.

TTeemmppoorraaddaa  ddee  TTeeaattrree.. La com-
panyia “Pues Claro Teatro” in-
terpretarà el proper divendres
29 d’octubre l’obra Monólogos
Cómicos. Serà a les 22:30 ho-
res al Teatret.

CCaarrrraaiixxeett  MMuussiicc  FFeessttiivvaall--AAllffaarraa
RRoocckk.. El 14 d’agost va tindre lloc
a la nostra població el IV Carrai-
xet Music Festival, enguany co-
incidint amb la celebració de
l’Alfara Rock. Bassil Band, Be-
sugo i Atzembla, en represen-
tació del nostre municipi, ac-
tuaren a l’esdeveniment.

AAnniimmaacciióó  lleeccttoorraa.. El 22 d’octu-
bre, per a celebrar el dia inter-
nacional de les biblioteques, hi
haurà una activitat d’animació
lectora a la biblioteca munici-
pal amb l’espectacle “Ronda-
lles de la nostra terra”.



El Servei valencià d’ocupació
(Servef) ha destinat una im-
portant subvenció a la Manco-
muntitat del Carraixet per a la
realització d’un taller de for-
mació per a la contractació en
l’especialitat de monitors so-
cioculturals.

Este tipus de taller està di-
rigit a un alumnat que desitge
una ràpida inserció laboral,
proporcionant-li els coneixe-
ments de les especialitats de
formació professional per a
l’ocupació, i incorporant la re-
alització, en l’últim període del
programa, d’un treball produc-
tiu relacionat amb l’àmbit pro-
fessional corresponent, mit-

jançant un contracte d’acord
amb la normativa laboral vi-
gent. 

Els destinataris del curs
són joves d’entre 16 i 25 anys,
desocupats i inscrits com a
demandants en els centres
Servef d’Ocupació, i que no ha-
gen obtingut el títol de Gra-
duat en Educació Secundària
Obligatòria, o que no posseïs-
quen cap titulació de forma-
ció professional.

La durada del taller serà de
900 hores: 600 d’elles de ti-
pus teòric, amb classes pre-
sencials que s’impartiran a
l’escola d’adults d’Alfara del
Patriarca, i les 300 hores res-

tants  amb caràcter pràctic
desenvolupades als diferents
Ajuntaments dels pobles que
conformen la Mancomunitat
del Carraixet (Alfara del Pa-
triarca, Bonrepòs i Mirambell,
Foios, Tavernes Blanques i Vi-
nalesa).

L’alumnat tindrà una jor-
nada lectiva setmanal de 25
hores, estructurades en dife-
rents àrees: la formació pro-
fessional específica, l’orienta-
ció laboral i la tutoria, la
formació bàsica i altres acti-
vitats complementàries.

La Mancomunitat del Ca-
rraixet ha detectat una man-
cança de professionals 
d’aquesta especialització con-
creta, que quan hagen acabat
el curs tindran l’oportunitat
d’inserir-se laboralment als
municipis on hagen realitzat
les pràctiques.
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FORMACIÓ FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAAEl Servef atorga a la Mancomunitat untaller de formació per a la contractació
EEll  SSeerrvveeff  hhaa  ccoonncceeddiitt  aa  llaa  MMaannccoommuunniittaatt  ddeell  CCaarrrraaiixxeett  llaa  rree--
aalliittzzaacciióó  dd’’uunn  ttaalllleerr  ddee  ffoorrmmaacciióó  ppeerr  aa  llaa  ccoonnttrraaccttaacciióó  eenn  llaa  mmoo--
ddaalliittaatt  ddee  mmoonniittoorrss  ssoocciiooccuullttuurraallss..  EEssttàà  ddiirriiggiitt  aa  1100  jjoovveess
ddeessooccuuppaattss  qquuee  hhaaggeenn  aabbaannddoonnaatt  llaa  sseeccuunnddààrriiaa  sseennssee  oobbttiinn--
ddrree  ttiittuullaacciióó  ii  eess  ddeesseennvvoolluuppaarràà    aa  llaa  nnoossttrraa  ppoobbllaacciióó..

El curs formarà 10 joves desocupats i es desenvoluparà a AlfaraOpositors per a la Policia Local.S’inicien lesoposicions pera consolidar 8llocs de treball
L’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca està desenvolu-
pant les proves teòriques i
pràctiques per a la provisió
de tres places de policia lo-
cal, dos per al servei d’as-
sistència a domicili i altres
tres per a la brigada d’obres
i serveis.

L’equip de govern acom-
plix així l’acord al qual s’ar-
ribà amb els sindicats per
consolidar un total de 8
llocs de treball a la pobla-
ció.

Poden seguir els resul-
tats dels exàmens i les llis-
tes definitives d’aprovats a
la pàgina web municipal,
www.alfaradelpatriarca.es. Més de 200 matriculats a les escoles esportives

Cada any més, el veinat d’Al-
fara anem comprenent la im-
portància de cuidar la nos-
tra forma física, siga quina
siga la nostra edat. Així, més
de 200 persones s’han apun-

tat enguany a les diferents
activitats esportives orga-
nitzades per l’Ajuntament,
com ara pilates, aeròbic o
gimnàstica per a jubilats,
desenvolupades al gimnàs.

Les escoles municipals
de frontenis i de pilota va-
lenciana també han représ
l’activitat al poliesportiu mu-
nicipal, així com les classes
de ball. 

Es reprenen les classes al’escola d’adults
L’escola d’adults d’Alfara del
Patriarca ha iniciat el curs
2010-2011 durant este mes
d’octubre. A més de les clas-
ses per a traure’s el graduat
en secundària, l’escola d’a-
dults proporciona molts al-
tres coneixements a tot
aquell veí major d’edat que
vulga aprendre. 

Així, els alumnes apre-
nen nocions de cultura ge-
neral, d’informàtica o anglés.
També s’oferten classes de
valencià per a persones que
vulguen presentar-se als
exàmens de la JQCV.



El Servei valencià d’ocupació
i formació (Servef) ha ator-
gat al nostre municipi una
subvenció de 44.412 euros
per a desenvolupar un taller
de formació i inserció laboral
en l’especialitat de jardineria
destinat a persones amb risc
d’exclusió social. 

Es tracta d’una acció for-
mativa dirigida a 10 persones
desocupades amb dificultats
d’integració en el mercat de
treball, a fi de proporcionar-
los la qualificació professio-
nal per a exercir una ocupa-
ció concreta i adequada a les
necessitats de les empreses
de la Comunitat Valenciana,
mitjançant una formació

adaptada a les seues carac-
terístiques individuals. 

Així, els destinataris del
taller són persones desocu-
pades i inscrites en els cen-
tres Servef d’Ocupació amb
data anterior a la seua incor-
poració al taller pertanyents
al col·lectiu d’exclusió social
amb l’informe del departa-
ment de serveis socials que
ho corrobore.

El curs, d’una durada de
500 hores, s’iniciarà el 8 d’oc-
tubre i es perllongarà fins el
27 de gener. Amb la subvenció
atorgada, cofinançada entre
la Generalitat Valenciana i el
Fons Social Europeu, es pa-
garan els honoraris del per-

sonal docent així com una re-
muneració als alumnes de
10,82 euros per cada dia d’as-
sistència a classe.

La selecció dels alumnes
s’està realitzant a través de
l’Agència de Desenvolupa-
ment Local (ADL) i del depar-
tament de serveis socials, se-
gons les persones inscrites
en la borsa de treball munici-
pal i sempre tenint en compte
el nivell de risc d’exclusió de
cada cas individual. Els can-
didats seleccionats han de
ser posteriorment validats
pels tècnics del Servef.

La concesió del taller su-
posa el posterior compromís
d’inserció laboral per part de
l’Ajuntament i d’empreses pri-
vades col·laboradores del
municipi, per la qual cosa des
de l’ADL es demana a les enti-
tats interessades que con-
tacten amb l’oficina.

FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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Des del passat 1 d’octubre es
troba treballant a l’escola in-
fantil municipal d’Alfara un
tècnic d’educació infantil grà-
cies a la subvenció de 13.500
€ atorgats al nostre municipi
mitjançant el Servef.

Este programa fomenta
el treball dirigit a persones
menors de  30 anys desocu-
pades i inscrites a les llistes
d’atur de la Generalitat Va-
lenciana, per ser un dels
col·lectius amb més dificul-
tats per aconseguir una pri-
mera experiència al mercat
laboral.

Per altre costat, pròxima-
ment començaran a treballar
a mitja jornada i  durant 2 me-
sos i 10 dies un auxiliar admi-
nistratiu i un peó de la cons-
trucció. Estes contractacions
es realitzen per la subvenció
de 4.403,28 € del programa
Emcorp, que promou la con-
tractació de desocupats per
a la realització d’obres i ser-
veis d’interés general i social.

Esta ajuda completa la re-
buda a principi d’estiu, de
16.729 €, amb la que es va
contractar un auxiliar a domi-
cili durant 3 mesos i 5 moni-

tors per a l’Escola d’Estiu.
D’altra banda, l’empresa

Quesada SL, adjudicatària de
la construcció del menjador
de l’escoleta, ha contractat
dos obrers mitjançant la
borsa de treball municipal.
Cal tindre en compte que la
inserció laboral depén en
gran mesura de la búsqueda
activa que es realitze. Per
este motiu, s’aconsella als
desocupats que passen regu-
larment per l’oficina de l’A-
gència de Desenvolupament
Local (ADL) per actualitzar
les seues dades.

10 desocupats s’especialitzenen jardineria al nostre poble
Un curs de 500 hores remunerat que està cofinançat entre
la Generalitat Valenciana i el Fons Social Europeu
1100  vveeïïnnss  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  aammbb  rriisscc  dd’’eexxcclluussiióó  ssoocciiaall  rree--
aalliittzzaarraann  ddeell  88  dd’’ooccttuubbrree  aall  2277  ddee  ggeenneerr  uunn  ttaalllleerr  ddee  ffoorrmmaacciióó
ii  iinnsseerrcciióó  llaabboorraall  eenn  ll’’eessppeecciiaalliittaatt  ddee  jjaarrddiinneerriiaa..  EEllss  aalluummnneess,,
sseelleecccciioonnaattss  ppeerr  ll’’AADDLL  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó  ii  vvaalliiddaattss  ppeell  SSeerrvveeff,,  ppeerr--
cceebbrraann  1100,,2288  eeuurrooss  ppeerr  ccaaddaa  ddiiaa  dd’’aassssiissttèènncciiaa  aa  ccllaassssee..

Es contracten aturats amb els programesde treball del Salari Jove i de l’Emcorp

El veinat apréna navegar perInternet
L’èxit dels tallers d’Internet
bàsic realitzats durant el curs
passat a Alfara del Patriarca
ha fet que l’Agència d’Ocupa-
ció i Desenvolupament Local
haja représ la iniciativa a par-
tir d’este mes de setembre.

Un taller gratuït per als qui
volen aprendre a navegar per
la xarxa i descobrir les infini-
tes opcions que oferix la po-
tent eina, que es desenvolupa
al llarg de 4 sessions (dimarts
i dijous de 11 a 12:30 hores).

L’Espai Jove compta amb
la infraestructura necessària,
amb la dotació d’ordinadors i
de connexió a Internet, per a
que qualsevol persona puga
gaudir del servei de manera
gratuïta.

Si estan interessats en
apropar-se a este món virtual,
poden sol·licitar informació i
inscriure’s per a la propera edi-
ció del curs d’Internet bàsic a
l’oficina de l’Agència de Des-
envolupament Local (ADL) o a
l’Espai Jove (ubicat a la planta
baixa de l’edifici de Don Emi-
lio).

Edicions anteriors del curs.



TELÈFONS D´INTERÉS

Ajuntament  
Policia Local  
Metge  
Farmàcia  
Escola Infantil  
Col·legi Ramón i Cajal  
Col·legi St. 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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Envie els seus
suggeriments i opinions
sobre qualsevol qüestió
d’interés municipal al
correu electrònic:

finestra.oberta@alfaradelpatriarca.es

9 d’Octubre9 d’Octubre
La festa popular del 9 d’Octu-
bre se celebra des de fa molts
anys a Alfara amb les tradicio-
nals paelles al carrer. 

La jornada s’iniciarà a les 12
del migdia amb l’encesa de les
fogueres per a cuinar el nostre
plat més tradicional als carrers
nous de la població (entre el car-
rer Major i la Universitat Carde-
nal Herrera). Abans, de 10 a 12
hores, els grups participants ja
hauran arreplegat  als Jardins
municipals el caixó amb els con-
diments (pollastre, conill, arròs,
oli, tomaca, bajoqueta, garrofó,
sal, safrà i pimentó dolç).

A les 14:30 es llençarà la car-
cassa que indicarà el moment
de tirar l’arròs a la paella, i tot
seguit es procedirà a dinar a les
taules ubicades baix del tendal.

De matí i de vesprada, com
ja ve sent un costum, els nos-
tres fills i filles podran gaudir

del parc infantil, que s’ubicarà al
carrer Mestre Serrano. A més,
per amenitzar la jornada, en-
guany actuarà el grup de folk va-
lencià “Rascanya”.

El dia 9 d'Octubre és la festa oficial  de la
Comunitat Valenciana. Es commemora la
conquesta de València pel rei Jaume I i la
constitució del Regne de València amb
drets, lleis i costums propis i diferents d'al-
tres territoris com Aragó, Mallorca o Ca-
talunya que van conformar la Corona d'A-
ragó. Amb lleis pròpies es va organitzar la
vida dels valencians fins al decret de Nova
Planta en què es van suprimir els furs i es van imposar les lleis
de Castella.

Esta dissolució del Regne de València va ser viscuda per
molt valencians com una pèrdua de la identitat pròpia i de les
oportunitats d'un millor govern d'acord amb les peculiaritats
de la nostra economia i de la nostra societat que van haver de
plegar-se als interessos de ramaders i comerciants castellans
i als seus privilegis.

Altres pobles commemoren en el seu dia nacional esta
derrota com a esperó movilitzador de la recuperació. Nosaltres
celebrem el que vam ser, però no des de la nostàlgia sinó amb
voluntat de tornar a ser-ho. Tornar a ser un poble organitzat que
es dota d'estructures d'autogovern.

Precisament el nou d'octubre de 1977 milers de valencians
es van manifestar a València per a reivindicar la democràcia i
l'autonomia. La Constitució Espanyola va reconéixer este dret
i va articular els procediments per a aconseguir l'autogovern de
les nacionalitats i de les regions. I amb el temps es va recupe-
rar la Generalitat Valenciana i les institucions històriques com
les Corts, el Govern o Consell i altres com la Sindicatura de
Greuges o  Defensor del Poble a què s'han afegit altres altes
institucions.

Per això el 9 d'octubre és una festa de commemoració
d'uns fets històrics però també una celebració del que hui som
i del que volem ser. Un poble amb una història comuna feta de
records i d'oblits necessaris, un poble amb consciència de ser-
ho i amb voluntat de continuar i créixer, incorporant valors mo-
derns propis de la cultura europea i universal. 

A commemorar aquells esdeveniments i a celebrar l'auto-
nomia garantida per l'Estatut vos invite a tots. Que este dia siga
una ocasió de reforçar els llaços ciutadans i de somiar junts un
futur millor.

EL QUE SOM I EL QUE VOLEM SER
Per Enric M. Cuñat

Alcalde d’Alfara 

PPeerr  ppaarrttiicciippaarr,,  ccaall  aappuunnttaarr--
ssee  aa  ll’’EEssppaaii  JJoovvee  ddeell  2277  ddee  
sseetteemmbbrree  aall  55  dd’’ooccttuubbrree


