
Un despatx
d’arquitectura treballa en
la realització de l’’eessttuuddii
pprreevvii de la restauració 

del Castell

La Policia Local realitza
multitut de tasques per a
prestar un sseerrvveeii  pprròòxxiimm  aall
vveeïïnnaatt i facilitar la convi-
viència dels alfarers

Cinc joves en pràctiques
treballen este estiu a l’A-
juntament en el programa

““LLaa  DDiippuu  ttee  BBeeccaa””

S’exposa al públic l’’EEssttrraa--
ttèèggiiaa  TTeerrrriittoorriiaall  ddee  llaa  CCoo--
mmuunniittaatt  VVaalleenncciiaannaa, que

establirà l’ordenació soste-
nible dels recursos

La SML House, obra dels
estudiants d’Arquitectura
del CEU, ha sigut la més vo-
tada al SSoollaarr  DDeeccaatthhlloonn  EEuu--

rrooppee, una competició
d’habitatges alimentats

per energia solar

Reportatge fotogràfic
de les activitats desen-
volupades al llarg de l’es-
tiu per les associacions i
entitats d’Alfara del Pa-
triarca, com ara la fi de
curs de les Escoles Es-
portives, el Gran Fons de
la Mancomunitat del

Carraixet o els tallers de
l’Escola d’Estiu

El Pla General d’Alfara preveul’ampliació del poliesportiu
JJaa  hhaann  ccoommeennççaatt  lleess  oobbrreess  ppeerr
aa  ccoonnssttrruuiirr  uunn  mmeennjjaaddoorr  aa  ll’’eess--
ccoollaa  iinnffaannttiill  mmuunniicciippaall  dd’’AAllffaarraa,,
qquuee  ttaammbbéé  aaccoolllliirràà  eellss  aalluummnneess
ddeell  ccooll··lleeggii  ppúúbblliicc..  LL’’aauuggmmeenntt
ddeell  nnoommbbrree  ddee  ccoommeennssaallss  ppooss--
ssiibbiilliittaarràà  qquuee  ccoommeennccee  aa  ffuunn--
cciioonnaarr  llaa  ccuuiinnaa  ddee  ll’’eessccoolleettaa,,
ddeesspprrééss  qquuee  llaa  sseeuuaa  eexxpplloottaacciióó
iixxccaa  aa  ssuubbhhaassttaa  ppúúbblliiccaa,,  aammbb  llaa
ccrreeaacciióó  ddee  llllooccss  ddee  ttrreebbaallll  qquuee
aaiixxòò  ccoommppoorrttaa..  eell  ssaanntt  JJooaann  ddee
rriibbeerraa  aalllliibbeerraarràà  aaiixxíí  ll’’eessppaaii
qquuee  aarraa  uuttiilliittzzeenn  eellss  aalluummnneess
ppeerr  ddiinnaarr  ii  ll’’hhaabbiilliittaarraann  ccoomm  aa
bbiibblliiootteeccaa..

fInestrA OBertA
Butlletí d’informació municipal d’Alfara

Agost - Setembre 2010

La Via Parc Nord arrasarà les pistes de frontó, que es construiran de
nou en una parcel·la municipal junt a un carrer artificial de pilota Pàg. 3

Indespan obri al poble undespatx de pa sense gluten Pàgina 5

S’inicia la construcció delmenjador de l’Escoleta
Els operaris treballen en els fonaments del nou menjador.

LL’’eemmpprreessaa,,  uubbiiccaaddaa  aa  AAllffaarraa,,
hhaa  llllaannççaatt  uunnaa  nnoovvaa  llíínniiaa  ddee
pprroodduucctteess  eessppeecciiaallss  ppeerr  aa
lleess  ppeerrssoonneess  cceellííaaqquueess,,  uunnaa
mmaallaallttiiaa  qquuee  eellss  iimmppeeddiixx
pprreennddrree  eell  gglluutteenn  qquuee  ccoonnttéé
llaa  ffaarriinnaa  ddee  ffoorrmmeenntt..  AA  mmééss
dd’’ooffeerriirr  eell  sseeuu  sseerrvveeii  mmiitt--
jjaannççaanntt  IInntteerrnneett,,  IInnddeessppaann
hhaa  oobbeerrtt  uunn  ddeessppaattxx  ddee  ppaa
aall  ppoobbllee  oonn  aarrrreepplleeggaarr  lleess
ccoommaannddeess.. Pàgina 8
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PAISATGE FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAA

La posició de la Comunitat Va-
lenciana dins d’Espanya i de
l’Arc del Mediterrani és ben
privilegiada, malgrat que els
nostres governants són cons-
cients que cal potenciar molts

dels recursos existents, de la
manera més sostenible possi-
ble, per tal d’aprofitar-nos de
la situació.  

Amb este objectiu va nài-
xer fa molts anys l’Estratègia
Territorial de la Comunitat Va-
lenciana, un document elabo-
rat per la Conselleria de Medi
Ambient que sembla que en
pocs mesos serà aprovat defi-
nitivament.

L’estratègia es presenta
amb 25 grans objectius i 100
metes concretes per establir
les directrius de  la política
territorial durant els pròxims

anys. L’anàlisi se centra en una
ampla gamma d’aspectes, in-
fraestructurals, de patrimoni,
de paisatge, aigua, energia o
turisme, entre d’altres, dels
que la població d’Alfara del Pa-
triarca es pot veure benefi-
ciada.

Així, el document recull en
un dels seus apartats el gran
fluxe de població que suporta
l’àrea metropolitana de Valèn-
cia, des d’on es proposa la des-
centralització de serveis cap
a altres nuclis poblacionals,
com ara Torrent, Manises o
Montcada.

En este sentit, l’Ajunta-
ment d’Alfara valora possiti-
vament l’existència d’este úl-
tim nucli de polaritat
metropolitana, i demanarà
que s’anomene Moncada-Al-
fara, ja que la nostra població
afegix els serveis de la Uni-
versitat així com la centralitat
del municipi dins del Pla de
Protecció de l’Horta.

Si la Conselleria de Medi
Ambient accepta esta sol·lici-
tud, Alfara del Patriarca esta-
ria present d’una forma molt
activa dins els documents de
referència relatius a les qües-
tions del territori de la nostra
província.

L’Estratègia Territorial de
la Comunitat Valenciana recull
altres aspectes, com ara la
pretensio de garantir un accés
equitatiu a les rendes i serveis
a la població, independent-
ment del lloc de residència.

El document es troba ara
dins els terminis d’exposició
pública, i pot ser consultat
mitjançant la web de la Gene-
ralitat, www.cma.gva.es.

S’exposa al públicl’Estratègia Territorialde la Comunitat
JJaa  ffaa  mmoolltt  ddee  tteemmppss  qquuee  llaa
GGeenneerraalliittaatt  ttrreebbaallllaa  eenn  llaa  rree--
ddaacccciióó  dd’’uunn  ddooccuummeenntt,,  aannoo--
mmeennaatt  eessttrraattèèggiiaa  tteerrrriittoorriiaall
ddee  llaa  CCoommuunniittaatt  VVaalleenncciiaannaa,,
qquuee  pprreettéénn  mmiittjjaannççaanntt  2255
ggrraannss  oobbjjeeccttiiuuss  ll’’oorrddeennaacciióó
ssoosstteenniibbllee  ddeellss  rreeccuurrssooss,,  ddee
llaa  qquuaall  AAllffaarraa  eess  ppooddrriiaa  vveeuurree
bbeenneefificciiaaddaa..

El document establirà l’ordenació sostenible dels recursos
mitjançant 25 objectius i 100 metes concretes d’actuació

Horta d’Alfara del Patriarca, en un dels ramals de la Sèquia de Montcada junt el Molí.



La planificació d’Alfara del Pa-
triarca està molts anys pen-
dent de les actuacions que les
administracions supramunici-
pals tenen previstes al nostre
terme. 

Un bon exemple són les
instal·lacions del poliesportiu,
on les millores que allí es pu-
guen realitzar estan, en part,
supeditades a la construcció
de la Via Parc Nord, una gran
carretera que pretén unir
transversalment els pobles de
l’Horta Nord, però que no
acaba de concretar-se pel
gran impacte mediambiental
que suposaria.

El vial arrasaria part del
poliesportiu, concretament la
zona dels frontons, junt al
camp de futbol sala. Per eixe
motiu, l’Ajuntament d’Alfara ha
aconseguit els terrenys conti-
gus al nord de la infraestruc-
tura, amb la previsió d’ampliar

el poliesportiu, que està re-
flectida al Pla General d’Orde-
nació Urbana (PGOU).

En eixa zona, a més de
construir nous frontons,
també s’edificaria un carrer ar-
tificial de pilota, en una clara
aposta per fomentar el nostre
esport més tradicional.

L’equip de govern d’Alfara
del Patriarca lamenta que la
Generalitat Valenciana, cons-
cient de la (cada vegada més)
possible construcció de la Via
Parc Nord, no haja contemplat
als Plans Quatrianuals d’Ins-
tal·lacions Esportives actua-
cions que compensen la pèr-
dua d’una part del poliesportiu
municipal.

Així li ho ha transmés l’al-
calde, Enric Cuñat, a la direc-
tora general d’esports de la
Generalitat Valenciana, Niurka
Montalbo, en la seua recent vi-
sita al nostre poble per super-

visar les obres de construcció
de la coberta de la graderia del
camp de futbol.

Una iniciativa que ha rebut
finançament del Govern Cen-
tral, mitjançant el Pla E-2009,

i que ara es completa amb di-
ners del Pla Confiança amb la
col·locació de plaques foto-
voltàiques que captaran l’e-
nergia solar i que es vendrà
posteriorment a Iberdrola.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA INFRAESTRUCTURESEl Pla General d’Ordenació Urbanapreveu l’ampliació del poliesportiu 

Niurka Montalbo observa els plànols del poliesportiu.

LLaa  VViiaa  PPaarrcc  nnoorrdd,,  ccaarrrreetteerraa  pprroojjeeccttaaddaa  ddeess  ddee  ffaa  mmoollttss  aannyyss  ppeerr
ppaarrtt  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt,,  ttrraavveessssaarràà  eell  tteerrmmee  dd’’AAllffaarraa  aassssoollaanntt  llaa
ppaarrtt  ddeell  ppoolliieessppoorrttiiuu  oonn  ss’’uubbiiqquueenn  eellss  ffrroonnttoonnss..  LL’’AAjjuunnttaammeenntt
aammpplliiaarràà  lleess  iinnffrraaeessttrruuccttuurreess  eessppoorrttiivveess  ccaapp  aall  nnoorrdd  ppeerr  aa  ccoomm--
ppeennssaarr  eessttaa  ppèèrrdduuaa  ii  ccoonnssttrruuiirràà  uunn  ccaarrrreerr  aarrttiifificciiaall  ddee  ppiilloottaa..

Comptarà amb nous frontons i un carrer artificial de pilota

El contracte signat entre la
Mancomunitat del Carraixet
i l’empresa encarregada de la
recollida de residus urbans,
Tetma, inclou el servei de re-
tirada de trastos d’Alfara.

Per tal de facilitar la con-
vivència al municipi i per 
contribuir a l’estalvi dels re-
cursos municipals, el depar-
tament de Serveis Urbans
d’Alfara demana a la ciutada-
nia que es respecten els ho-

raris per traure els utensilis
vells a la via pública.

Així, com que Tetma re-
alitza la recollida de trastos
els primers dimarts de cada
mes pel matí, cal que ens
concienciem que hem de
traure al carrer allò que no

ens servisca els dilluns ante-
riors per la nit. 

Fer-ho abans o després
suposa l’embrutiment de les
nostres vies, així com el tre-
ball extraòrdinari de la bri-
gada d’obres i serveis de l’A-
juntament d’Alfara, que ha

d’ocupar part del seu temps
de treball per retirar els
utensilis, restant hores de
feina a altres menesters que
sí li corresponen a este de-
partament municipal.

Només es poden retirar
fins 40 quilograms per habi-
tatge al mes. Si superen esta
quantitat, han de sol·licitar
directament el servici a
Tetma telefonant al número
97.336.11.11.

Cal respectar l’horari derecollida de trastos
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PATRIMONI FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA

El Palau de la Senyoria d’Alfara,
més conegut com el Castell, és
el major i més antic vestigi del
transcurs de la història del
nostre municipi. La primitiva
alqueria del segle XIII va esde-
vindre al llarg dels anys resi-
dència dels senyors del poble,
que anaren acomodant el Pa-
lau a les seues necessitats.

Ara, 8 segles després, l’edi-
ficació, declarada Bé d’Interés
Cultural en la categoria de mo-
nument (inclós a l’inventari del
Ministeri de Cultura), serà re-
habilitada l’any que ve, coinci-
dint amb el IV centenari de la
mort del Patriarca.

Els treballs s’iniciaran amb
60.000 euros procedents del
programa Ruralter de la Con-
selleria d’Agricultura de la Ge-
neralitat Valenciana, i poste-
riorment es buscaran fons

procedents d’altres coselleries
i del Govern Central .

Però per a fer efectives ei-
xes subvencions i aprofitar-les
al màxim, és necessari comp-
tar amb un projecte clar, que
determine les patologies que
sofrix el Palau de la Senyoria i
les solucions més adients per
conservar el monument en les
millors condicions possibles.

Per eixe motiu, la Conselle-
ria de Cultura, a instàncies de
l’Ajuntament, ha encarregat al
despatx d’arquitectura de
Francisco Cervera Arias la re-
alització de l’estudi previ de l’e-
difici, amb l’elaboració d’una
diagnosi  de caràcter històric,
geomètric i constructiu i un
apartat conclusiu amb l’apor-
tació de propostes d’interven-
ció segons la gravetat dels
problemes detectats.

El despatx d’arquitectura
de Francisco Cervera Arias ha
realitzat nombrosos encàrrecs
en tota la Comunitat Valen-
ciana, entre els que destaquen
els treballs de manteniment,
conservació i neteja de les Tor-
res de Serrans de València; la
direcció de les obres de subs-
titució del sistema d’evacuació
de la Plaça de Bous de Valèn-
cia; o la restauració de dife-
rents parts del Castell de Co-
frents.

S’inicia l’estudi previ per ala restauració del Castell
LLaa  CCoonnsseelllleerriiaa  ddee  CCuullttuurraa,,  aa  iinnssttàànncciieess  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt,,  hhaa  eenn--
ccaarrrreeggaatt  aa  uunn  ddeessppaattxx  dd’’aarrqquuiitteeccttuurraa  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  ddee  ll’’eessttuuddii
pprreevvii  ddeell  PPaallaauu  ddee  llaa  sseennyyoorriiaa,,  uunn  ddooccuummeenntt  qquuee  ddeetteerrmmiinnaarràà  eenn
qquuiinn  eessttaatt  eess  ttrroobbaa  ll’’eeddiifificcii  ppeerr  aa  llaa  ppoosstteerriioorr  rreehhaabbiilliittaacciióó  aammbb
eellss  ddiinneerrss  ccoonncceeddiittss  ddeell  PPllaa  rruurraalltteerr  ii  dd’’aallttrreess  ssuubbvveenncciioonnss..  

Determinarà l’estat de conservació de l’edifici i els
possibles usos que orienten la posterior rehabilitació

L’augmentdel reciclatgeens ajuda aestalviar
A la passada edició del Fi-
nestra Oberta ens felicità-
vem per l’augment del reci-
clatge de vidre, paper,
cartó i oli.  No obstant, l’es-
forç podria ser major, més
encara si s’adonem que el
fet de reciclar, a més de
preservar el medi ambient,
pot suposar un estalvi per a
la nostra economia.

D’una banda, si aug-
mentem els quilos d’enva-
sos de plàstic, paper i oli di-
positats, que després es
venen a les empreses de
reciclatge, les arques mu-
nicipals ingressaran més
diners que revertiran en el
benestar de la ciutadania.

Això, d’altra banda, su-
posarà la reducció dels re-
sidus sòlids que aboquem
als contenidors verds. L’eli-
minació d’este fem, no reci-
clat, ens la cobra l’Entitat
Metropolitana de Tracta-
ment de Residus (Emtre),
amb una taxa que podrà
ser revisada si disminuïm
els quilos dipositats.

Palau de la Senyoria d’Alfara del Patriarca.

Festejador d’una finestra del Castell. 

Adhesió a laCentral deCompres
Alfara del Patriarca s’ha
adherit al sistema de Cen-
tral de Compres de la Di-
putació de València, que
permet l’adquisició centra-
litzada de material per al
consistori amb els benefi-
cis de l’economia d’escala.

L’objectiu que es per-
seguix és la simplificació
del procediment adminis-
tratiu municipal, poten-
ciant alhora la transparèn-
cia i la seguretat en la
contractació.



5

FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA EDUCACIÓ

L’escola infantil municipal d’Al-
fara del Patriarca, l’Escoleta,
comptarà a meitat del proper
curs amb una nova instal·lació
de prop de 170 m2 de superfí-
cie útil, que albergarà un ampli
menjador i un magatzem.

L’empresa Quesada, adju-
dicatària de les obres, ja està
treballant en l’edificació de la
nova infraestructura. La cons-
tructora va guanyar el concurs
públic convocat per l’Ajunta-
ment d’Alfara del Patriarca, en
oferir millores respecte a la
resta de propostes presenta-
des, com ara l’ampliació del
termini de garantia una 
vegada estiguen acabats els
treballs o el compromís de
contractar persones desocu-

pades del poble mitjançant l’A-
gència de Desenvolupament
Local.

El nou menjador, sufragat
amb 258.000 euros proce-
dents del Pla Estatal per a l’O-
cupació i la Sostenibilitat que
promou el Govern Central,
acollirà tant els xiquets matri-
culats en l’escola infantil mu-
nicipal com els alumnes del
col·legi públic Sant Joan de Ri-
bera, que accediran a la in-
fraestructura directament
des del pati del seu centre es-
colar.

Així, l’augment del nombre
de comensals possibilitarà
que comence a funcionar la
cuina moderna de l’Escoleta,
després que la seua explota-

ció ixca a subhasta pública,
amb  la creació dels llocs de
treball que això comporta.

El fet que els alumnes del
Sant Joan de Ribera també
puguen utilitzar la nova ins-
tal·lació suposarà altre avan-
tatge, ja que s’alliberarà la sala
on actualment dinen al col·legi
públic. El nou espai guanyat
s’adequarà des d’aleshores
per albergar una biblioteca.

Els operaris treballen en la construcció d’un menjador a l’escola infantil municipal d’Alfara.

LL’’AAjjuunnttaammeenntt  dd’’AAllffaarraa  hhaa  ddeessttiinnaatt  225588..000000  €€,,  pprroocceeddeennttss  ddeell
PPllaa  eessttaattaall  ppeerr  aa  ll’’OOccuuppaacciióó  ii  llaa  ssoosstteenniibbiilliittaatt,,  ppeerr  aa  ccoonnssttrruuiirr
uunn  mmeennjjaaddoorr  aa  ll’’eessccoollaa  iinnffaannttiill  mmuunniicciippaall,,  qquuee  ttaammbbéé  aaccoolllliirràà
eellss  aalluummnneess  ddeell  ccooll··lleeggii  ppúúbblliicc..  LLaa  ssaallaa  oonn  aaccttuuaallmmeenntt  ddiinneenn
eellss  xxiiqquueettss  ddeell  ssaanntt  JJooaann  ddee  rriibbeerraa  aallbbeerrggaarràà  uunnaa  bbiibblliiootteeccaa..

Finançat amb diners del Pla E-2010, possibilitarà
el funcionament de la cuina del centre

Comencen els treballsper a construir unmenjador a l’Escoleta

Programad’enriquimentlingüístic al St.Joan de Ribera
El col·legi públic d’Alfara del
Patriarca comptarà durant el
proper curs escolar 2011-2012
amb un lector d’anglés, un
mestre nadiu que oferirà re-
colzament en totes les clas-
ses. 

El col·legi públic està ad-
herit al programa d’enriqui-
ment lingüístic de la Genera-
litat Valenciana, que a més de
ser de línia en valencià incor-
pora l’anglés com a llengua
vehicular, de manera que s’im-
partixen algunes assignatu-
res com gimnàstica o plàstica
en aquest idioma. Amb la in-
corporació del mestre nadiu
encara es dinamitzarà més
l’ús de l’anglés.

També en matèria educa-
tiva, gràcies a l’augment de
matrícules al col·legi públic
que s’ha consolidat durant els
darrers anys, per al proper
curs funcionarà una altra uni-
tat d’educació infantil.

Cuina de l’Escoleta.
Diverses escoles de formació
professional de la província
han manifestat interés en què
els alumnes de tècnic d’edu-
cació infantil realitzen pràc-
tiques a les instal·lacions de
l’Escoleta, per la gran qualifi-
cació que mereix el treball
educatiu del centre. 

Si estan interessats en
matricular els seus fills en
l’Escoleta, només queden 4
places per a xiquets nascuts
l’any 2008. Per optar a les aju-
des de conselleria cal forma-
litzar la inscripció abans del 5
de setembre.

La qualificacióde l’escolainfantil
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SOCIETAT FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAA

Imatges 1, 2, 3 i 4. Festival de fi de curs de les escolesesportives municipals als jardins de l’Ajuntament,amb exhibicions de ball, gimnàstica, pilota i frontó.
Imatge 5. Trobada de majors de la Mancomunitat delCarraixet, celebrada a Vinalesa, amb l’actuació delgrup de gimnàstica dels jubilats d’Alfara.
Imatge 6. Gran fons de la Mancomunitat del Carraixet,que va comptar amb la participació de més de 1.500corredors, amb l‘eixida i l’arribada a meta a Alfara.

L’estiu en imatges

1

2

3

4

5

6



7

FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA SOCIETAT

L’estiu en imatges 7

8

9 10

11

Imatges 7, 8 i 9. Escola d’estiu celebrada durant el mes dejuliol a l’escoleta per nadons de 0 a 3 anys i al col·legi públicper xiquets de 3 a 12 anys.
Imatge 10. Cursets de natació a la piscina del poliesportiumunicipal.

Imatge 11. Moments previs a la celebració del partit de futbol de la Selecció Espanyola contra Holanda a la final del Mundial de Sud-àfrica, alsjardins municipals, on l’Ajuntament va instal·lar una pantalla gegant per a qué l’afició seguira el partit.
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BENESTAR SOCIAL FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAA

Prop d’un 1 per cent de la po-
blació pateix l’enfermetat ce-
líaca, un transtorn del sis-
tema immunològic ocasionat
per la intolerància al gluten,
una proteïna que trobem a la
farina de forment.

Aconseguir productes es-
pecífics per a les persones
celíaques és ara molt més fà-
cil, gràcies a la iniciativa d’In-
despan (Investigación y Des-
arrollo Panadero SL),
empresa ubicada a Alfara del
Patriarca, que ha llançat una
línia de comestibles que 
substituïx el gluten per mi-
dons d’arròs, dacsa o tapioca.

La venda dels productes
es realitza per comanda al
despatx de pa ubicat al final
del carrer Major o, directa-
ment, a través de la xarxa
d’Internet. Les instal·lacions

van ser inaugurades el passat
9 de juny, en una jornada de
degustació a la qual van as-
sistir l’alcalde d’Alfara, Enric
Cuñat, el rector de la parrò-
quia, Álvaro Martínez, i re-
presentants de diferents as-
sociacions empresarials.

El compromís d’Indespan,
dirigit pel farmacèutic Carlos
Bernabé, és oferir al col·lectiu
de celíacs una ampla varietat
d’aliments de forn i de pastis-
seria amb una qualitat ex-
cel·lent a un preu molt com-
petitiu (en alguns casos un 50
per cent inferior al preu de
mercat).

Això s’aconseguix gràcies
a que Indespan fabrica els
seus ingredients i matèries
primeres, elabora els produc-
tes amb un obrador especia-
litzat i comercialitza directa-

ment els comestibles sense
que intervinga cap interme-
diari.

Poden realitzar les seues
comandes telefonant al nú-
mero 96.130.95.07 o a través
de la pàgina web habilitada,
panaderiasingluten.com.

Indespan obri a Alfara undespatx de pa sense gluten
Encara que
ara costa
imaginar un
estiu sense
piscina, no
fa tant de
temps no-
més n’hi
havia naturals. No hi havia cap
problema  a banyar-se a la sèquia
gran, què també servia per regar.

El millor d'aquests estius era
la pràctica nocturna de seure en
una cadira, a la porta de casa, a
prendre la fresqueta, mentre
s'observava, dit siga de passada,
sota un mantell d'estrelles que
mai  no he tornat a veure, el de-
goteig de la gent que preferia
passejar, i que al seu torn anava,
ja saludant, ja compartint tertúlia.

Per sorprenent que vos sem-
ble, ens podíem sentir afortunats
sense ni tan sols pensar en unes
vacances més enllà del poble.

Tot això sembla un conte ara.
Sortir de vacances és obligat, i a
partir de la lluna de Sant Joan co-
mencen la conversa amb un “no
se n’aneu de vacances? “. La idea
que cal desconnectar s'ha impo-
sat, i el fenomen és tan massiu
que es produeix una mena de fu-
gida estival. 

Passar les vacances sense
abandonar la residència habitual,
de manera voluntària, és una op-
ció tan impensable per a la majo-
ria, que gairebé requereix una jus-
tificació, davant dels altres, i ardu
complicat d'explicar, sobretot si
l’excusa no és bona. Però com dir-
los que odies desfer les maletes,
que t’espanta l'operació eixida,
que en cap hotel estàs tan cò-
mode com a casa, i que on millor
dorms és al teu llit, o que a més no
estàs disposada a retallar des-
peses, durant tot l'any, per eixir
de vacances d'estiu?

I perquè no passar les vacan-
ces al poble? Disfrutem de la pis-
cina que ara sí tenim, sortim al
carrer a prendre la fresca i gau-
dim de les festes.

CARTA ALS VEÏNS

Marisa Almodóvar,
Regidora de Benestar

Forn especialitzat en productes sense gluten.

IInnddeessppaann  hhaa  llllaannççaatt  uunnaa  nnoovvaa  llíínniiaa  ddee  pprroodduucctteess  eessppeecciiaallss
ppeerr  aa  lleess  ppeerrssoonneess  cceellííaaqquueess,,  uunnaa  mmaallaallttiiaa  qquuee  eellss  iimmppeeddiixx
pprreennddrree  eell  gglluutteenn  qquuee  ccoonnttéé  llaa  ffaarriinnaa..  AA  mmééss  dd’’ooffeerriirr  eell  sseerr--
vveeii  mmiittjjaannççaanntt  IInntteerrnneett,,  ll’’eemmpprreessaa  hhaa  oobbeerrtt  uunn  ddeessppaattxx  ddee
ppaa  aall  nnoossttrree  ppoobbllee  oonn  eess  ppooddeenn  aarrrreepplleeggaarr  lleess  ccoommaannddeess..

S’hi poden adquirir productes dolços i salats de
primera qualitat a uns preus molt econòmics

Un forner prepara pastissos sense gluten.



A ningú no li agrada la sensació
de trobar al vidre del seu cotxe
una multa. Tampoc els agents
de la Policia Local d’Alfara 
disfruten imposant multes i,
per descomptat, el seu servei
no es limita a estes accions. 

Malgrat els prejudicis de
molta gent, el cos de Policia
Local al nostre poble té la vo-
luntat d’apropar-se a la ciuta-
dania per tal de satisfer les ne-

cessitats que els agents pu-
guen cobrir.

Així, recentment han col·la-
borat amb el col·legi públic
Sant Joan de Ribera, on han
explicat als alumnes les nor-
mes bàsiques de circulació i
han supervisat un circuit vial
per on els xiquets practicaven
el significat de les senyals
amb les seues bicicletes.

Altres activitats que re-
alitza la Policia d’Alfara tenen a
veure amb l’organització d’es-
deveniments, sobre tot pel
que fa als desviaments de la
circulació i el control del tràn-
sit rodat. 

Així, els agents d’Alfara del
Patriarca desenvoluparen un
paper molt important durant
la celebració del Gran Fons de
la Mancomunitat del Carraixet

i també a la Volta en Carro or-
ganitzada per aquesta ma-
teixa institució.

En situacions d’emergèn-
cia la Policia Local també està
present, com el passat 31 de

maig, amb la fuga de gas de-
tectada a les obres de canalit-
zació vora el poliesportiu. Els
agents evacuaren el col·legi,
l’escoleta i els habitatgespro-
pers i avisaren de la incidèn-
cia a les autoritats compe-
tents.

Per tal de fomentar una
bona convivència ciutadana, la
Policia Local prega als veïns
d’Alfara que estacionen els ve-
hicles correctament, i que evi-
ten envair les voreres i els pas-
sos de vianants.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA BENESTAR SOCIALLa Policia Local d’Alfara,al servei de la ciutadania
eellss  aaggeennttss  ddee  llaa  PPoolliicciiaa  LLooccaall
dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  ttrreebbaa--
lllleenn  ccaaddaa  ddiiaa  ppeerr  ssaattiissffeerr  lleess
nneecceessssiittaattss  ddee  llaa  cciiuuttaaddaanniiaa..
eell  sseeuu  ttrreebbaallll  nnoo  eess  lliimmiittaa  aa
iimmppoossaarr  mmuulltteess,,  ssiinnóó  qquuee
pprreesstteenn  uunn  sseerrvveeii  pprròòxxiimm  aall
vveeïïnnaatt  ppeerr  ttaall  ddee  ffaacciilliittaarr  llaa
ccoonnvviivvèènncciiaa  ii  llaa  rreellaacciióó  ddeellss  aall--
ffaarreerrss..

Els agents demanen que s’estacionen els vehicles com cal

La biblioteca municipal d’Alfara any
rere any va augmentant el fons biblio-
gràfic per les aportacions de diferents
administracions supramunicipals. 

Enguany, no obstant, la Conselle-
ria de Cultura ha retallat bona part de
la subvenció, i només ha atorgat al
nostre municipi 137,62 euros per a l’ad-
quisició de llibres d’editorials valen-
cianes, i 403 euros per a l’increment
bibliogràfic en general.

Estes xifres contrasten amb la im-
portant ajuda del Ministeri de Cultura
per a l’exercici 2010, amb la concessió
de 1.074,60 euros per augmentar el
fons bibliogràfic de la biblioteca mu-
nicipal.

També hi han moltes donacions de
llibres i de subscripcions a revistes fe-
tes per persones particulars.

Ajudes al fonsbibliogràfic
Es verano en Sue-
cia, cuando brilla el
sol de medianoche
y el largo invierno
ha sido olvidado.
Una pastora pro-
testante, Mildred,
es hallada muerta
con signos de tor-
tura en la ciudad de
Kiruna. Mildred era
una feminista, una
luchadora amada y
odiada por igual.
Rebecka Martins-
son pronto se ve

envuelta en este
misterioso caso:
sólo ella es capaz
de desenmascarar
a los habitantes de
esta gélida ciudad.

LA BIBLIOTECA RECOMANA

SSaannggrree  ddeerrrraammaaddaa,,
dd’’AAssaa  LLaarrssssoonn

A mig camí entre
una novel·la de de-
tectius i una de
ciència-ficció, es
construeix a par-
tir de dues línies
narratives que fi-
nalment acaben
convergint. En una
assistim a una 
guerra d’informa-
ció entre dues so-
cietats en un Tò-
quio estrany i
anacrònic; en l’al-
tra, ens endinsem

en un món fosc i
obscur en el qual
els personatges
no tenen ombra, ni
ment, ni capacitat
de somiar.

DDeessppiieettaatt  ppaaííss  ddee  lleess  mmeerraavvaalllleess......,,
dd’’HHaarruukkii  MMuurraakkaammii

Els agents ensenyen als xiquets les senyals bàsiques de circulació.



El passat 27 de juny s’entrega-
ren a la Villa Solar de Madrid
els premis de la competició
Solar Decathlon Europe, en la
qual han participat 17 habitat-
ges alimentats exclusivament
per energia solar, dissenyats
per universitats de tot el món. 

La SML House, obra dels
estudiants d’Arquitectura de
la Universitat Cardenal Her-
rera CEU d’Alfara del Pa-

triarca, ha sigut la més votada
pels visitants al certamen i ha
rebut del jurat el primer premi
en industrialització i viabilitat
de mercat, el tercer en arqui-
tectura i el quart en ingeniaria
i innovació.

L’habitatge es caracteritza
per la seua composició modu-
lar, que permet afegir mòduls
prefabricats en funció dels es-
pais que es necessiten.

Presenta múltiples solu-
cions innovadores per mini-
mitzar els recursos energè-
tics, a través de la integració
dels sistemes de captació d’e-
nergia solar. Així, part de les
plaques fotovoltàiques estan
integrades al revestiment
d’una de les façanes de la casa.
A més, s’ha desenvolupat una
coberta tecnològica en la qual
es combinen sistemes híbrids
de captació solar tèrmica i fo-
tovoltàica solapats al mateix
pla, que es despleguen en fun-
ció de les necessitats energè-
tiques de l’habitatge en cada
moment.
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La casa solar del CEU, la mésvotada pels visitants del SDE
LLaa  ssMMLL  HHoouussee,,  oobbrraa  ddeellss  eessttuuddiiaannttss  dd’’AArrqquuiitteeccttuurraa  ddeell  CCeeUU,,  hhaa
ssiigguutt  llaa  mmééss  vvoottaaddaa  ppeellss  vviissiittaannttss  ddeell  ssoollaarr  DDeeccaatthhlloonn  eeuurrooppee,,
uunnaa  ccoommppeettiicciióó  cceelleebbrraaddaa  aa  MMaaddrriidd  eenn  llaa  qquuaall  hhaann  ppaarrttiicciippaatt  1177
hhaabbiittaattggeess  aalliimmeennttaattss  eexxcclluussiivvaammeenntt  ppeerr  eenneerrggiiaa  ssoollaarr..  HHaa  gguuaann--
yyaatt  eell  pprriimmeerr  pprreemmii  eenn  iinndduussttrriiaalliittzzaacciióó  ii  vviiaabbiilliittaatt  ddee  mmeerrccaatt..

Guanya el primer premi en industrialització i viabilitat de mercat

Casa sostenible SML House.

La clínicaodontològicaapropa elsseus serveis
La clínica odontològica de
la Universitat Cardenal Her-
rera CEU està realitzant
una campanya de benefici
social per a la nostra comu-
nitat.

Així, a més d’oferir a
qualsevol veí d’Alfara del
Patriarca la primera revisió
bucodental gratuïta i des-
comptes en els posteriors
serveis odontològics, volen
apropar-se a la gent més
necessitada.

D’esta manera, la clínica
i el departament de serveis
socials de l’Ajuntament d’Al-
fara del Patriarca treballa-
ran conjuntament per tal
d’apropar el servei a les per-
sones més vulnerables, que
no es puguen traslladar fins
la consulta, per facilitar al
màxim la salut bucodental
de tots els alfarers.

Per altra banda, per al
proper curs, també prete-
nen realitzar campanyes de
sensibilització als centres
escolars d’Alfara del Pa-
triarca, per a que els xiquets
de 3 a 12 anys entenguen la
necessitat de cuidar les
dents des de ben menuts.

Estudiants i veïns, a la presentació dels resultats del taller de mobilitat.

Arquitectura presenta elsresultats del taller de mobilitat
Els alumnes d’Arquitectura de la
Universitat Cardenal Herrera
CEU han presentat davant els
ciutadans d’Alfara els resultats
de l’anàlisi realitzat sobre la mo-
bilitat del nostre poble.

Mitjançant una exposició, els
estudiants explicaren els pro-
blemes i les propostes de solu-
ció del nostre nucli urbà, en con-
tacte amb espais naturals de

gran valor com el barranc del
Carraixet o l’Horta de València,
travessat per vies de comunica-
ció com les carretes provincials
o altres projectes de futur de
gran envergadura com la Via
Parc Nord.

La jornada, celebrada el pas-
sat 14 juny, es va inscriure en els
debats del Fòrum de l’Agenda 21
Local del nostre poble.



L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca s’ha acollit als progra-
mes anomenats Emcorp i Sa-
lari Jove, que posen en
funcionament diferents ini-
ciatives d’interés general i so-
cial i que suposen la creació
de 9 llocs de treball durant
este exercici. 

D’una banda, l’Emcorp, co-
finançat íntegrament pel Ser-
vef i el Fons Social Europeu,
es traduïx en una subvenció
de 16.729 euros. 

Esta ajuda es dividix en
tres programes. El primer
d’ells consistix en la revalo-
rització dels espais públics
urbans, amb el qual s’ha con-
trac-tat un ajudant de pintor i
un peó de la construcció du-

rant un període de dos mesos
a jornada parcial.

El segon programa que
engloba l’Emcorp, amb el nom
de serveis personalitzats de
caràcter quotidià, ha permés
la contractació d’un auxiliar
de domicili durant 3 mesos a
jornada parcial per a la subs-
titució vacacional dels treba-
lladors en plantilla.

Per últim, durant el passat
mes de juliol es van contrac-
tar 5 monitors per a l’escola
d’estiu amb la mateixa ajuda.

En els tres programes es-
mentats la selecció de perso-
nal s’ha realitzat a l’Agència
de Desenvolupament Local
d’Alfara mitjançant el barem
dels candidats aportat pel

Servef i amb  amb la supervi-
sió dels sindicats.

Per altra banda, el proper
1 d’octubre començarà a des-
envolupar-se el programa
anomenat Salari Jove, que fo-
menta el treball dirigit a joves
sense feina que acaben de fi-
nalitzar els estudis, amb el
propòsit que l’experiència la-
boral siga concorde amb la
formació acadèmica.

En este sentit, a Alfara del
Patriarca el beneficiari de l’a-
juda s’adscriu al servei de
desenvolupament local, cul-
tural i recolzament educacio-
nal. Treballarà fins el 30 de
juny de 2011 a jornada com-
pleta a l’escola infantil muni-
cipal. 

La selecció dels candidats
encara no s’ha realitzat, per
tant, qui vulga presentar-se
ha d’inscriure´s a l’oficina del
Servef del carrer Felipe Ri-
maldi de València.

FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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Durant estos mesos d’estiu 5
joves veïns d’Alfara del Pa-
triarca realitzen pràctiques re-
munerades als diferents de-
partaments de l’Ajuntament,
dins del programa “La Dipu te
Beca”.

Una iniciativa que la Dipu-
tació Provincial de València re-
prén per segon any consecu-
tiu, que oferix als beneficiaris,
estudiants majors d’edat d’un
cicle superior de Formació
Professional o ensenyaments
universitaris de Grau, Diplo-
matura o Llicenciatura, la pos-
sibilitat de tenir el seu primer
contacte pràctic i professio-

nal amb els coneixements teò-
rics que han aprés al llarg del
curs.

Cadascun dels becaris per-
cibix 500 euros mensuals, dels
quals la Diputació aporta el 80
per cent (400 euros) i l’Ajunta-
ment d’Alfara el 20 per cent
restant (100 euros).

Els estudiants tenen a la
seua disposició un tutor que
realitza el seguiment, la coor-
dinació i l’ordenació de l’acti-
vitat que desenvolupen, així
com l’estipulació del temps de
dedicació a les tasques que
han de desenvolupar, d’alme-
nys 20 hores setmanals.

Alfara contracta desocupatsamb les ajudes del Servef
Les subvencions atorgades, corresponents als programes
de l’Emcorp i el Salari Jove, superen els 30.000 euros
88  ppeerrssoonneess  ttrreebbaalllleenn  dduurraanntt  ll’’eessttiiuu  eenn  ddiiffeerreennttss  ddeeppaarrttaa--
mmeennttss  mmuunniicciippaallss  ggrrààcciieess  aa  llaa  ssuubbvveenncciióó  ddeell  sseerrvveeff  mmiittjjaann--
ççaanntt  eell  pprrooggrraammaa  eemmccoorrpp..  AA  ppaarrttiirr  dd’’ooccttuubbrree  ii  dduurraanntt  ttoott  eell
ccuurrss  eessccoollaarr  uunn  aallttrree  ddeemmaannddaanntt  ddee  ffeeiinnaa  ddeesseennvvoolluuppaarràà  lleess
ttaassqquueess  aa  ll’’eessccoolleettaa  mmiittjjaannççaanntt  eell  pprrooggrraammaa  ssaallaarrii  JJoovvee..

Cinc joves en pràctiques treballen este estiu a l’Ajuntament

Tornen ensetembre elscursosd’Internet
L’èxit dels cursos d’Internet
bàsic realitzats durant el curs
passat a Alfara del Patriarca
ha fet que l’Agència d’Ocupa-
ció i Desenvolupament Local
reprenga la iniciativa a partir
del proper 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.

L’Espai Jove compta amb
les infraestructures necessà-
ries, amb la dotació d’ordina-
dors i de connexió a Internet,
per a que qualsevol persona
puga gaudir del servei de ma-
nera gratuïta.

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

Els becaris, a la recepció oficial realitzada pel president de la Diputació, Alfonso Rus.



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
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Envie els seus
suggeriments i opinions
sobre qualsevol qüestió
d’interés municipal al
correu electrònic:

finestra.oberta@alfaradelpatriarca.es

D’Alfara a laD’Alfara a laseleccióselecció
El principal somni dels xiquets
d’avui en dia és arribar a ser im-
portants jugadors de futbol,
pel gran ressó que té eixe es-
port dins la nostra societat.
Pocs són els que s’atrevixen a
practicar de continu altra acti-
vitat, molt menys una amb tan
poc de suport com la pilota va-
lenciana. 

José Sánchez Doménech va
tindre, amb només 11 anys, la
determinació de jugar al nos-
tre esport més tradicional. Va
iniciar-se al Club de Pilota d’Al-
fara, on va aprendre les normes
bàsiques del joc de la galotxa.

Però la mancança de les in-
fraestructures adequades al
nostre poble va fer que dos
anys després, “Pepet d’Alfara”,
nom amb el que és conegut
dins el món de la pilota valen-
ciana, continuara el seu apre-
nentatge a l’escola esportiva
de Vinalesa. Allí va conèixer a
Pujolet, fill del famós jugador
professional Pujol, i tots dos
van apuntar-se a l’escola de
tecnificació de la Federació de
Pilota Valenciana, on van rebre
classes fins i tot de Genovés.

“Pepet” prompte va desta-
car com a mitger, i va ser selec-
cionat per jugar als trofeus

d’escala i corda en les modali-
tats de cadet i juvenil organit-
zats per Caixa Popular.

Poc després, Val Net, que
potencia la professionalitat al
món de la pilota valenciana, va
convidar-lo a jugar diferents
partides. Una prova decissiva
que el va introduir de ple en
aquesta empresa, de la qual ja
fa dos anys que forma part.

Des d’aleshores el jove pi-
lotari ha perfeccionat la tèc-
nica i ha continuat millorant el
seu nivell: l’any passat va que-
dar subcampió al campionat in-
dividual d’escala i corda sub-18
i enguany ha guanyat el cam-
pionat de galotxa de segona di-
visió d’El Corte Inglés amb l’e-
quip de Borbotó, la qual cosa
significa l’ascens a la primera
categoria per a l’any que ve.

Però la major mostra del
bon quefer de “Pepet d’Alfara”
és la confiança dipositada per
la Federació Valenciana de Pi-
lota en el seu joc: des d’aquest
estiu José Sánchez Doménech,
amb només 18 anys, forma part
de la selecció valenciana de pi-
lota per a jugar el campionat
europeu que se celebrarà en
València del 8 al 12 de setem-
bre.

Per descomptat que la
seua participació en aquest
campionat acabarà de cata-
pultar-lo cap als llocs més alts
de la pilota valenciana, i en
pocs anys veure´m al nostre
veí lluitar les partides a la ca-
tegoria professional.

Així i tot, “Pepet” no oblida
els seus orígens, les seues ar-

rels, i continua jugant amb el
Club de Pilota d’Alfara en el
campionat Interpobles i durant
les partides de festes.

Per cert, el diumenge 15 d’a-
gost no poden perdre l’oportu-
nitat de disfrutar amb el joc de
“Pepet d’Alfara” en la 1a semifi-
nal del 46 Trofeu de Festes del
nostre poble.

José Sánchez Doménech, “Pepet”.


