
L’Ajuntament d’Alfara
inicia la rehabilitació de la
tteeuullaaddaa de la casa consis-
torial degut al ddeesspprreennii--

mmeenntt d’algunes rajoles

S’adjudica de manera 
provisional la ccoonnssttrruucccciióó
ddeell  mmeennjjaaddoorr  de l’escoleta

mitjançant un 
concurs públic

Els veïns d’Alfara del 
Patriarca rreecciicclleenn prop de
110000..000000  qquuiillooss  de residus

durant l’any 2009

S’habilita un enllaç a la 
pàgina web municipal 
que permet ttrraammiittaarr  

ddooccuummeennttss mitjançant la
xarxa dd’’IInntteerrnneett

La població es prepara 
per acollir el VIII GGrraann  FFoonnss

ddee  llaa  MMaannccoommuunniittaatt  ddeell
CCaarrrraaiixxeett, una prova de 15

km. que forma part del Cir-
cuit de Carreres de la Dipu-
tació Provincial de València

Els grups locals BBrriiddaa  ii
AAttzzeemmbbllaa editen el seu

primer disc, que ja estan
apunt per a ser 
ccoommeerrcciiaalliittzzaattss

JJaavviieerr  OObbrreerr  VVaalleerroo
guanya el tercer premi

dels Concursos Interna-
cionals de PPiiaannoo de 

Terol i Carlet

S’obri el període d’al·legacions del Pla de Protecció de l’Horta
AAllss  tteerrrreennyyss  oonn  ss’’uubbiiccaavveenn  eellss
rraajjoollaarrss  ddee  MMoonnzzóó  ii  CCoorrtteellll  ii
RRaammoonn  CCoonntteellll  ii  llaa  ffààbbrriiccaa  dd’’HHoo--
ppaammaa  ss’’eessttaann  ddeesseennvvoolluuppaanntt
ddooss  aaccttuuaacciioonnss  uurrbbaannííssttiiqquueess
qquuee  ssuuppoosseenn  llaa  uurrbbaanniittzzaacciióó  ddee
4422..444455  mm22..  LL’’EEssggllééssiiaa  hhaa  hhaagguutt
dd’’aappoorrttaarr  uunnaa  ppaarrtt  ddeell  ppaarrcc  ddeell
CCaallvvaarrii  ppeerr  aa  ll’’aammpplliiaacciióó  dd’’uunn
ccaarrrreerr,,  qquuee  ssee  llii  ccoommppeennssaarràà
aammbb  llaa  rreeccoonnssttrruucccciióó  ddee  lleess  eess--
ttaacciioonnss  ddeell  vviiaaccrruucciiss  aaffeeccttaaddeess
ii  aammbb  llaa  cceessssiióó  dd’’uunnaa  ppaarrcceell··llaa
uurrbbaanniittzzaaddaa  oonn  eess  ppooddrraann  eeddii--
fificcaarr  fifinnss  222255  mm22 ddee  ssoossttrree  ddee
vviivveennddaa..

FINESTRA OBERTA
Butlletí d’informació municipal d’Alfara
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La iniciativa proposa diverses estratègies per tal de recuperar i
garantir la pervivència de l’activitat agrícola d’una forma rendible Pàg. 3

La població celebra la IXFira de les Associacions
Pàgina 4

Comença la urbanització delssolars on s’ubicaven els rajolars
Part del terreny de les antigues fàbriques de rajolars que s’està urbanitzant.

EEllss  ccooll··lleeccttiiuuss  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó
ddeemmoossttrraarreenn  llaa  sseeuuaa  ccoohhee--
ssiióó  ccoomm  aa  ppoobbllee  eell  ppaassssaatt  2244
dd’’aabbrriill  aammbb  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee
llaa  IIXX  eeddiicciióó  ddee  llaa  FFiirraa  ddee  lleess
AAssssoocciiaacciioonnss..  UUnnaa  jjoorrnnaaddaa
eenn  llaa  qquuee  llaa  cciiuuttaaddaanniiaa  vvaa
ppooddeerr  ppaarrttiicciippaarr  eenn  mmoolltteess
aaccttiivviittaattss  pprreeppaarraaddeess  ppeerr
lleess  ddiiffeerreennttss  aaggrruuppaacciioonnss
llooccaallss  dd’’AAllffaarraa.. Pàg. 7
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INFRAESTRUCTURES FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAA

L’antiga casa del Doctor
Navarro, actualment seu
de l’Ajuntament d’Alfara
del Patriarca, va ser cons-
truïda l’any 1.918 pel pres-
tigiós arquitecte Antonio
Gómez Davó. El pas del
temps i les inclemències
meteorològiques han fet
que l’equip de govern del
nostre municipi determine
l’actuació urgent en la teu-
lada de l’edifici, degut al
despreniment  d’alguns
elements de la volada.  

Els treballs estan pres-
supostats en prop de
30.000 euros, degut a la
complexitat de la bastida
per tal que els obrers pu-
guen accedir al sostre de
l’edificació amb totes les
mesures de seguretat ga-
rantides. 

No obstant, la Diputa-
ció Provincial de València
ha promés subvencionar
els treballs amb el pro-
grama d’ajudes per a la
conservació d’immobles
d’interés cultural.

La casa del Doctor Na-
varro va ser el primer pro-
jecte d’En Antonio Gómez
Davó quan va acabar la
carrera d’arquitectura en
1.917. Va imitar l’estil gòtic
del Palau de la Senyoria
amb algunes modifica-
cions en  la fenestració, on
va seguir el model del Pa-
lau de la Generalitat Va-
lenciana.

Des d’eixe moment, les
seues obres varen ser pu-
blicades en les revistes
d’arquitectura de l’època,
tant nacionals com inter-
nacionals, que el varen
classificar com el màxim
exponent del neobarroc
valencià. Així, Gómez Davó
va ser l’artífex d’obres des-
tacades com la seu central
de la Caixa d'Estalvis i
Mont de Pietat de Valèn-
cia (1932), la participació
en la construcció de la seu
central del Banc de Valèn-

cia (1934) i l’edificació de
l'actual seu de la Conselle-
ria de Benestar Social en
1951, coneguda com "la Ci-
güeña". 

Amb la mort del Doc-
tor Navarro, la seua casa
va convertir-se en un con-
vent de monges, propietat
de la congregació de “Las
hijas de la Inmaculada
Concepción de Buenos
Aires”. 

Ja en 1.971, l’Ajuntament
va adquirir l’edifici per poc
més de 5 milions de pes-
setes i en 1.974, després
d’haver sigut restaurada i
condicionada, la construc-
ció va esdevindre la seu de
la Casa Consistorial d’Al-
fara del Patriarca.

S’inicia la rehabilitació dela teulada de l’Ajuntament
LL’’AAjjuunnttaammeenntt  hhaa  iinniicciiaatt  llaa  rreehhaabbiilliittaacciióó  ddee  llaa  tteeuullaaddaa  ddee
llaa  ccaassaa  ccoonnssiissttoorriiaall  ddeegguutt  aall  ddeesspprreenniimmeenntt  dd’’aallgguunnss  eellee--
mmeennttss  ddee  llaa  vvoollaaddaa..  LL’’eeddiifificcii  vvaa  sseerr  ccoonnssttrruuïïtt  eenn  11..991188  ppeerr
AAnnttoonniioo  GGóómmeezz  DDaavvóó  qquuee,,  aatteenneenntt  ll’’eennccààrrrreecc  ddeell  DDooccttoorr
NNaavvaarrrroo,,  vvaa  iimmiittaarr  ll’’eessttiill  ddeell  PPaallaauu  ddee  llaa  SSeennyyoorriiaa..

L’arquitecte Antonio Gómez Davó va construir
l’edifici l’any 1.918 per l’encàrrec del Doctor Navarro

Bastida a la façana de l’Ajuntament per restaurar la teulada.

Al juny del 2008 en
el Jardí Botànic es va
presentar la versió
preliminar del Pla de
Protecció de l'Horta
que anava a sotme-
tre's a informació
pública. En acabar
l'acte vaig mantin-
dre una distesa conversa amb el conse-
ller García Antón a qui li vaig preguntar si
algun dia veuríem realitzat el Pla. "Al-
calde, em va dir, per a això hem fet el pla,
perquè es faça". "Cert, conseller, sense
esperança no poden plantar-se oliveres".

El conseller García Antón, desgra-
ciadament, no podrà veure com l'avant-
projecte s'ha convertit ja en un pla en
què es definixen objectius, estratègies i
actuacions per a mantindre l'activitat
agrícola rendible i sostenible i per a con-
servar, enriquir i posar en valor el patri-
moni natural i cultural d'este territori.
Açò significa la coordinació de totes les
administracions implicades i la partici-
pació de tots els agents socials interes-
sats.

Per a Alfara del Patriarca representa
una oportunitat única. Objectivament
som un municipi en què poden desple-
gar-se moltes de les actuacions previs-
tes per a l'ordenació de territori i per a la
posada en valor del paisatge, dels recur-
sos del patrimoni històric, cultural i et-
nogràfic i per al gaudi ciutadà de l'horta.
Se'ns han repartit bones cartes i, si sa-
bem jugar-les, podem guanyar la partida.

Per açò vull invitar tots els veïns que
estudien el Pla de l'Horta i que el valoren,
que facen suggeriments que puguen ser
arreplegats en la versió definitiva i en la
llei que va a desenvolupar-lo. Ens estem
jugant el futur, plantarem un olivera que
només dins d'anys, potser molts, podrà
començar a donar fruit.

Hi havia altres assumptes que 
exigien la nostra atenció, com la crisi en
el finançament municipal o la imminent
llei d'organització i funcionament dels
ajuntaments, que serà aprovada per les
Corts Valencianes però els terminis de la
informació publica del PAT de l'Horta fan
que este tema siga el de màxima actua-
litat.

PPEERR UUNNAA HHOORRTTAA
PPRROOTTEEGGIIDDAA

Per Enric M. Cuñat
Alcalde d’Alfara 



El Pla de Protecció de l’Horta
entra en la seua recta final amb
el procés de participació pú-
blica, que estarà vigent durant
un període de dos mesos per
tal de recollir les últimes al·le-
gacions i suggeriments de la
ciutadania. 

Es tracta d’una iniciativa
molt ambiciosa que proposa 10
estratègies per a recuperar i ga-
rantir la pervivència de l’activi-
tat agrícola d’una forma rendi-
ble, perquè només podrà
mantindre’s l’Horta si continuen
les explotacions agràries. 

Pel que fa al nostre muni-
cipi, el Pla de Protecció de
l’Horta dóna la més alta valora-
ció a l’espai natural de l’arc de
Moncada, des de Godella fins
el Carraixet, incloent-se els ter-
renys de conreu d’Alfara del Pa-
triarca.

A més, es fa un catàleg dels
elements de valor cultural o his-
tòric i s’assenyala la importàn-
cia de la Casa de la Serena, que
inclou entre els edificis a reha-
bilitar per part de l’ens gestor
del pla. També es prenen en
consideració les obres d’in-
fraestructures previstes, com
ara la Via Parc Nord, la canalit-
zació del barranc i la via d’accés
nord a València, i es compromet
a estudiar l’impacte paisatgís-
tic  abans que s’inicien les obres.

Per últim, al Pla s’assegura
que s’estudiaran les zones de
transició entre el poble i el
camp, implantant-se àrees de
recreació, horts d’oci, itineraris
i  balcons de l’horta.

Poden consultar-lo des del
link de la pàgina web municipal,
www.alfaradelpatriarca.es, i
presentar al·legacions en les
oficines de l’Ajuntament o en la
conselleria de Medi Ambient.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA PAISATGEEl Pla de Protecció de l’Horta, unaoportunitat pel futur del nostre municipi

Sèquia de Moncada al seu pas pel Molí d’Alfara. 

MMeeddii  AAmmbbiieenntt  hhaa  oobbeerrtt  uunn
tteerrmmiinnii  ddee  ddooss  mmeessooss  ppeerr  aa  llaa
iinnffoorrmmaacciióó  ppúúbblliiccaa  ddeell  pprroo--
jjeeccttee  ddeell  PPllaa  ddee  PPrrootteecccciióó  ddee
ll’’HHoorrttaa  eenn  eell  qquuee  eellss  iinntteerreess--
ssaattss  ppooddeenn  aappoorrttaarr  aall··lleeggaa--
cciioonnss  ii  ssuuggggeerriimmeennttss  aabbaannss
qquuee  ss’’aapprroovvee  ddeefifinniittiivvaammeenntt..

S’obri el període d’al·legacions i suggeriments abans l’aprovació definitiva

Durant el primer trimestre
del curs, al departament d’Ar-
quitectura de la universitat
CEU Cardenal Herrera es va
desenvolupar un taller on va-
ren participar alumnes i pro-
fessors del departament de
planejament urbà per estu-
diar el cas d’Alfara del Pa-
triarca.

L’interés del nostre muni-
cipi residia en l’anàlisi dels
problemes i les propostes de
solució d’un casc urbà en con-

tacte amb espais naturals de
gran valor com el barranc del
Carraixet o l’Horta de Valèn-
cia, que està travessat per
vies de comunicació com les
carreteres provincials o pro-
jectes de futur de major en-
vergadura. Així, un dels eixos
de l’estudi eren els aspectes

relatius a la mobilitat, és a dir,
els desplaçaments en trans-
port públic o privat cap a al-
tres municipis de la nostra
comarca i en l’interior del ma-
teix municipi.

El proper dia 14 de juny es
presentaran els resultats del
taller mitjançant una exposi-

ció al Centre Cívic. A més, els
autors de l’estudi arreplega-
ran les opinions dels ciuta-
dans per a continuar treba-
llant en nous anàlisis i
propostes.

Aquesta jornada s’inscriu
en els debats del Fòrum de
l’Agenda 21 Local del nostre
poble, i continuaran al mes de
setembre amb el desenvolu-
paments de taules rodones i
altres activitats de promoció
de la mobilitat sostenible.

El CEU presenta els resultats
del taller de mobilitat
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INFRAESTRUCTURES FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA

El Pla General d’Ordenació Ur-
bana (PGOU) preveia en la
seua redacció el desenvolupa-
ment de dos actuacions urba-
nístiques als terrenys dels ra-
jolars de Monzó i Cortell i
Ramon Contell i de la fàbrica
d’Hopama. 

La majoria dels propietaris
dels solars conformaren una
Agrupació d’Interés Urbanístic
(AIU) i, després de la realitza-
ció d’un concurs públic, resul-
taren els adjudicataris per pro-
moure les obres. Ara, després
d’anys de tramitacions per so-
lucionar els problemes d’inun-
dabilitat de la zona lligats a

l’encaixament del Carraixet,
l’AIU ha iniciat els treballs d’ur-
banització dels terrenys, de
42.445 m2, assumint les des-
peses per construir els vials,
les evacuacions de pluvials i
les connexions d’aigua, llum,
gas i telefonia.

A les parcel·les resultants
de la urbanització, els propie-
taris podran construir 29.827
m2 de sostre de vivendes, la
majoria en cases aïllades o
adossades, quedant 4.500 m2

per a finques (alguns pisos
d’VPO) i per desenvolupar el
sector terciari. A més, el 10%
de la superfície, uns 812 m2, se-
ran cedits a l’Ajuntament d’Al-
fara, qui també serà el titular
dels jardins i els carrers urba-
nitzats.

L’actuació urbanística
també inclou l’ampliació del
carrer del Calvari, per la qual
cosa l’església ha hagut d’a-
portar 378 m2 del parc. Aixó ha
suposat desplaçar el mur del
Calvari, assumint l’AIU la re-

construcció de les estacions
del viacrucis enderrocades. A
més, la parròquia rebrà pels
metres cedits una parcel·la ur-
banitzada de 187 m2 on es po-
dran edificar fins 225 m2 en
sostre de vivenda. 

A l’Església només li res-
tarà pagar 24.000 euros per la
caixa de compensació d’in-
demnitzacions, una mesura ob-
ligatòria per a tots els propie-
taris dels terrenys afectats
per l’urbanització.

Comencen els treballsd’urbanització als rajolars
AAllss  tteerrrreennyyss  oonn  ss’’uubbiiccaavveenn  eellss
rraajjoollaarrss  ddee  MMoonnzzóó  ii  CCoorrtteellll  ii
RRaammoonn  CCoonntteellll  ii  llaa  ffààbbrriiccaa
dd’’HHooppaammaa  ss’’eessttaann  ddeesseennvvoolluu--
ppaanntt  ddooss  aaccttuuaacciioonnss  uurrbbaannííss--
ttiiqquueess  qquuee  ssuuppoosseenn  ll’’uurrbbaa--
nniittzzaacciióó  ddee  4422..444455  mm22..  EEll  ccaarr--
rreerr  ddeell  CCaallvvaarrii  ss’’hhaa  aammpplliiaatt  ii
ll’’EEssggllééssiiaa  rreepp  uunnaa  ccoommppeennssaa--
cciióó  ppeellss  mmeettrreess  cceeddiittss..

El carrer del Calvari s’amplia i l’Església
rep una parcel·la urbanitzada de 187 m2

a canvi dels metres aportats

Terrenys dels rajolars on ja han començat les obres d’urbanització.

Ampliació del carrer del Calvari.

S’adjudica laconstrucciódel menjadorde l’escoleta
Els treballs d’ampliació de
l’escola infantil municipal
han sigut adjudicats provi-
sionalment a l’empresa
Quesada mitjançant un
concurs públic. La mercan-
til ha oferit millores res-
pecte a la resta de propos-
tes, com ara l’ampliació del
termini de garantia o el
compromís de contractar
personal del  poble mitjan-
çant l’Agència de Desenvo-
lupament Local. 

L’ampliació de l’esco-
leta suposarà la construc-
ció d’un magatzem, banys
públics i un menjador de
170 m2 que també utilitza-
ran els alumnes del col·legi
públic Sant Joan de Ribera. 

La iniciativa, sufragada
amb prop de 260.000 eu-
ros prodecents del Pla Es-
tatal per a l’Ocupació i la
Sostenibilitat (Pla E-2010),
significarà  que l’explota-
ció de la cuina de l’escola
infantil eixirà a subhasta
pública i començarà a fun-
cionar, amb la creació dels
llocs de treball que això
comportarà.

Els alumnes del col·legi
públic accediran a les ins-
tal·lacions el pati. L’acció
permetrà guanyar un espai
al centre escolar, ja que la
sala on actualment dinen
els xiquets matriculats al
Sant Joan de Ribera s’ade-
quarà per albergar una bi-
blioteca.

DDeell  77  ddee  jjuunnyy  aall  99  ddee
jjuulliiooll  ss’’oobbrrii  eell  tteerr--
mmiinnii  ppeerr  ddeemmaannaarr
lleess  aajjuuddeess  eessccoollaarrss
aall  ddeeppaarrttaammeenntt  ddee
SSeerrvveeiiss  SSoocciiaallss..
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA SERVEIS

La regidoria de Serveis Ur-
bans de l’Ajuntament d’Alfara
del Patriarca, encapçalada per
José Francisco Peris, felicita
els veïns i veïnes de la pobla-
ció pel gran esforç realitzat
durant l’any 2009 en matèria
de reciclatge.

Així, la ciutadania ha dipo-
sitat als contenidors selectius

prop de 100.000 quilos de re-
sidus. Concretament, 32.710
quilos de vidre, 41.390 quilos
de paper i cartró, 24.823 qui-
los de plàstics i 538 litres d’oli
de cuina gastat. Aquesta úl-
tima xifra només reflexa el re-
ciclatge dels últims 6 mesos,
ja que el contenidor específic
per recollir l’oli s’instal·là en ju-

liol de l’any passat als Jardins
Municipals.

Malgrat  la contribució ve-
ïnal per preservar el medi am-
bient mitjançant el reciclatge,
no hem de conformar-nos
amb estes xifres.

Per tal de facilitar encara
més aquesta tasca a la ciuta-
dania, l’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca està treballant en la
recol·locació dels contenidors
en diferents punts de la po-
blació, per que tots tinguem al
nostre abast l’oportunitat de
reciclar.

L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca aprofita les ferramen-
tes que oferixen les noves tec-
nologies per apropar els
serveis que es presten a la ciu-
tadania.

Des d’este mes de juny s’ha
habilitat a la pàgina web,
www.alfaradelpatriarca.es, un
enllaç que permet tramitar do-
cuments mitjançant la xarxa
d’Internet. 

Així, les persones interes-
sades han de donar-se d’alta
per a poder accedir a una car-
peta d’usuari personal on  es

registren totes les comunica-
cions gestionades online amb
el personal de l’Ajuntament
així com l’evolució dels tràmits
administratius.

D’esta manera, poden
sol·licitar el certificat d’empa-
dronament, llicències d’obra o
altres permisos, a més de re-
alitzar accions d’autoliquida-
ció.  També poden enviar cor-
reus electrònics als regidors
amb suggeriments sobre qual-
sevol qüestió municipal.

La iniciativa permet, d’una
banda, agilitzar els tràmits ad-

ministratius i, d’altra, gestio-
nar documentació municipal
sense la necessitat de despla-
çar-se físicament fins l’Ajunta-
ment.

DDiiggiittaalliittzzaacciióó  ddee  ll’’aarrxxiiuu
Altra acció empresa pel de-
partament d’Informàtica de
l’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca ha sigut la digitalització
de documents, mitjançant la
subvenció de 12.000 euros
procedents del Pla Estatal
d’Ocupació i la Sostenibilitat.
D’esta manera, quan un paper

arriba a les oficines munici-
pals, el personal administratiu
còpia el document mitjançant
un soware digital. La inicia-
tiva permet estalviar paper
així com millorar la gestió ad-
ministrativa del Consistori.

L’objectiu és compaginar la
digitalització dels documents
actuals amb l’arxiu d’anys an-
terior. Els treballadors han re-
alitzat un curs presencial amb
seguiment personalitzat per
tal de conèixer el funciona-
ment del sistema de digitalit-
zació de documents.

Poden tramitar documents a través de la web municipal

Contenidors de reciclatge a la zona del Puntarró.

EEllss  vveeïïnnss  ii  vveeïïnneess  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  eessttaann  pprreenneenntt  ccoonnss--
cciièènncciiaa  ddee  llaa  iimmppoorrttàànncciiaa  ddee  rreecciiccllaarr  vviiddrree,,  ppaappeerr  ii  ccaarrttrróó,,  ppllààss--
ttiicc  ii  mmééss  rreecceennttmmeenntt  ll’’oollii  ddee  ccuuiinnaa  ggaassttaatt..  LL’’eessffoorrçç  eess  ttrraadduuïïxx
eenn  xxiiffrreess  ppoossiittiivveess,,  qquuee  eessttaann  pprroopp  ddeellss  110000..000000  qquuiillooss  ddee  rree--
ssiidduuss  ddiippoossiittaattss  aallss  ccoonntteenniiddoorrss  sseelleeccttiiuuss..  

La ciutadania diposita als contenidors selectius
prop de 100.000 quilos de residus durant el 2009

Alfara aprén a reciclar
Treballs enbeneCici de lacomunitat
L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca ha signat un conveni
amb la Federació Espanyola
de Municipis i Províncies
(FEMP) i amb el ministeri
d’Interior del Govern Central
pel qual algunes persones re-
alitzen treballs a la nostra
població en benefici de la co-
munitat. 

Són persones que han de
complir certes penes, nor-
malment per delictes me-
nors de trànsit o per conduc-
tes addictives, i que poden
evitar la presó amb la realit-
zació de diferents tasques
de manteniment y serveis ur-
bans, d’animació cultural o en
alguns departaments de l’ad-
ministració. 

En alguns casos s’inclou
en este programa persones
menors d’edat, on també
participa una ONG dedicada
a l’educació de joves en si-
tuacions de risc d’exclusió
social. Els menors disposen
d’un tutor que decidix les
mesures educatives a pren-
dre i supervisa departament
municipal en el que han de
treballar.
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SOCIETAT FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAA

Prop de 50 membres de l’As-
sociació Silvestrista Cultural
d’Alfara del Patriarca partici-
paren el passat 1 de maig en el
tradicional concurs de cant
que organitza l’entitat des de
l’any 1978.  

Jutges experimentats en el
cant dels pardalets, en les mo-

dalitats de passerell, cagar-
nera, gafarró i verderol, valo-
raren les aptituds dels animals
participants.

En finalitzar les delibera-
cions, l’associació realitzà l’en-
trega de trofeus, en la que van
estar presents la regidora de
benestar social, Marisa Almo-

dóvar, i l’alcalde de la població,
Enric Cuñat Sesé.

El president de l’entitat,
Paco Sanfélix, ens ha explicat
que les espècies es cacen mit-
jançant l’enfilat, amb una xarxa
que s’estén al sòl i que es plega
deixant els pardalets al seu in-
terior. 

No obstant, Sanfélix pre-
ferix caçar les els pardals mit-
jançant l’envisc al parany, una
pràctica tradicional que va es-
tar prohibida a la nostra co-
munitat fa alguns anys per

considerar-se irrespectuosa
amb els animals.

El president de l’Associa-
ció Sivestrista Cultural d’Al-
fara del Patriarca mostra el
seu desacord amb aquesta de-
cisió, i exposa que l’envisc tra-
dicional és un mètode de caça
selectiva que permet triar els
pardalets adequats per al cant
i alliberar els que no es consi-
deren aptes per a eixa funció
després de netejar-los la subs-
tància apegalosa de les seues
potes. 

Els silvestristes celebren elconcurs de cant de pardalets
EEll  ccaammpp  ddee  ffuuttbbooll  ddeell  nnoossttrree  mmuunniicciippii  vvaa  sseerr  ll’’eesscceennaarrii  ddeell  ccoonn--
ccuurrss  ddee  ccaanntt  oorrggaanniittzzaatt  eell  ppaassssaatt  11  ddee  mmaaiigg  ppeerr  ll’’AAssssoocciiaacciióó  SSiill--
vveessttrriissttaa  CCuullttuurraall  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa..  EEll  pprreessiiddeenntt  ddee
ll’’eennttiittaatt,,  PPaaccoo  SSaannfféélliixx,,  rreeccllaammaa  qquuee  lleess  aauuttoorriittaattss  ppeerrmmeetteenn
ll’’eennvviisscc  ttrraaddiicciioonnaall  ccoomm  aa  mmèèttooddee  ddee  ccaaççaa  sseelleeccttiivvaa..

Classe pràctica al poliesportiu.

El jutge valora el cant dels pardalets.

Un dels pardalets del concurs.El president de l’associació d’Alfara, Paco Sanfélix, reclama
l’envisc tradicional com a mètode de caça selectiva

Els aCicionats a la fotograCia aprenenel maneig de la càmera amb un taller
Una dotzena de veïns de la po-
blació han participat en un 
taller de fotografia que els ha
permés afiançar els seus co-
neixements en la pressa de les
imatges així com  adquirir-ne’n
de nous per obtindre els resul-
tats desitjats amb la càmera i
els diferents objectius del que
disposen.  

Els curs s’ha desenvolupat
a les instal·lacions del Centre
Cívic, entre el 10 i el 14 de maig,

on un professional de la foto-
grafia ha explicat als assis-
tents diferents aspectes teò-
rics per obtindre més força
visual de les imatges presses
amb la utilització de tots els
recursos que oferixen les cà-
meres reflex. 

El taller s’ha completat
amb eixides al poliesportiu
municipal i al Molí on els parti-
cipants han posat en pràctica
l’ensenyament teòric. L’última

jornada ha estat dedicada al
posterior tractament de les
fotografies mitjançant pro-
grames informàtics per corre-
gir problemes d’il·luminació i
realitzar retocs digitals.

L’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca ha promogut la re-
alització del curs mitjançant
una subvenció del SARC, ate-
nent al creixent interés d’un
sector de la ciutadania per l’art
de la fotografia.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA SOCIETAT

Dalt, jugadors del Club de Futboldesprés de rebre una medalla dereconeixement. A la imatge del’esquerra, carrera de sacs organitzadaper l’Associació de Veïns. Baix vem undels participants al concurs de gossos dela Penya la Barrancà. A la fotograCiainferior, actuació de la bandeta del’Agrupació Musical d’Alfara delPatriarca.

EEllss  ccooll··lleeccttiiuuss  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó  cceelleebbrrààrreemm  eell  ppaassssaatt  ddiissssaabbttee  2244
dd’’aabbrriill  llaa  IIXX  eeddiicciióó  ddee  llaa  FFiirraa  ddee  lleess  AAssssoocciiaacciioonnss  aallss  JJaarrddiinnss  MMuu--
nniicciippaallss..  UUnnaa  jjoorrnnaaddaa  llúúddiiccaa  ii  ffeessttiivvaa  eenn  llaa  qquuee  eellss  vveeïïnnss  ii  vveeïïnneess
dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  ggaauuddíírreemm  ddee  mmuullttiittuudd  dd’’aaccttiivviittaattss  pprreeppaarraa--
ddeess  ppeerr  lleess  ddiiffeerreennttss  aaggrruuppaacciioonnss  llooccaallss..

Els veïns i veïnes d’Alfara del
Patriarca varen demostrar la
seua cohesió com a poble el
passat 24 d’abril amb la cele-
bració de la IX edició de la Fira
de les Associacions. Una jor-
nada amb la què, a més de tro-
bar informació en els dife-
rents stands dels col·lectius
participants, la ciutadania va
poder participar en moltes ac-
tivitats preparades per les di-
ferents agrupacions locals. 

La festa va començar amb
l’actuació de l’Agrupació Musi-
cal. Les activitats mostrades

als stands dels diferents
col·lectius es va completar
amb la recaptació realitzada
per l’Associació contra el Càn-
cer, el concurs de gossos or-
ganitzat per la Penya la Bar-
rancà amb la col·laboració de
la Societat Protectora d’Ani-
mals, o la carrera de sacs des-
envolupada a càrrec de l’Asso-
ciació de Veïns,entre d’altres.

Per la nit va tindre lloc un
sopar de germanor, seguit d’un
bingo preparat per la falla La
Unió i un concert organitzat
per la penya la Barrancà.

Alfara celebra 
la IX Fira

d’Associacions
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BENESTAR SOCIAL FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAA

Amb l’arribada de les vacan-
ces d’estiu, els nostres fills
tenen molt de temps lliure
que cal orientar per a què l’a-
profiten el màxim possible.

Amb este objectiu, i per
tal que els pares i mares tre-
balladores concilien la vida
professional amb la personal,
l’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca posa en marxa un any
més l’Escola d’Estiu.  

Dirigida als xiquets d’en-
tre 3 i 11 anys, es desenvolu-
parà entre els dies 55    ii  3300  ddee
jjuulliiooll en horari de dilluns a di-

vendres entre les
9 i les 13 hores al
col·legi públic Sant
Joan de Ribera.

Per als menuts
empadronats en Al-
fara, el preu de l’Es-
cola d’Estiu és de 55 euros,
i  el període d’inscripció s’ha
establert entre el 77  ii  eell  1188  ddee
jjuunnyy  a l’Espai Jove d’Alfara..
Els no empadronats poden
apuntar-se entre el 1144  ii  eell  1188
ddee  jjuunnyy  abonant 60 euros per
tot el mes.

L’Escola d’Estiu oferix al-

t r e s
serveis comple-

mentaris: l’hora matinera, en
la que els xiquets i xiquetes
matriculats entraran a les 8
del matí (15 euros); i el menja-
dor, amb la possibilitat de
gaudir-lo durant tot el mes
(per 95 euros) o en dies solts
(5 euros per jornada). 

Escolad’Estiu 2010Un any
més, hem
a c o n s e -
guit gau-
dir de la
Fira de
les Asso-
c i a c i o n s
amb la
participació de l'ampli
col·lectiu d'associacions i
del nombrós públic que ens
va visitar. Gràcies a tots per
la vostra presència.

Des d’estes línies també
vull felicitar l’associació de
jubilats i pensionistes per
l'èxit en la setmana cultural
realitzada el passat mes;
enhorabona a tots.

Ara, s'acosta l'estiu i,
amb ell, les activitats de fi-
nal de curs dels diferents
col·lectius de la població
que ompliran la programa-
ció del mes de juny, a les que
esteu tots convidats. 

Després vindrà juliol i les
vacances escolars. Des de
l'Ajuntament ja s'està tre-
ballant per tindre a punt la
piscina, els cursets de nata-
ció, l'escola d'estiu, l'estiu
alternatiu per a joves...

Com l'any passat, l'es-
cola d'estiu tindrà el servei
d'hora matinera i de menja-
dor ampliant-se l’horari fins
a les 15h, per oferir als pa-
res i mares treballadores la
possibilitat de conciliar la
vida laboral i personal. 

A més, l’equip de govern
d’Alfara ha decidit mantin-
dre els preus de l'any pas-
sat a l'escola d'estiu i als
abonaments de la piscina
atenent la dificultat de les
xicotetes economies do-
mèstiques.

Per últim, vull desitjar-
vos a tots un bon estiu, que
disfrutem de les activitats i
ens preparem per rebre les
festes patronals.

CCAARRTTAA AALLSS VVEEÏÏNNSS

Marisa Almodóvar,
Regidora de

Benestar

El 12 de junyobri la piscina
A partir del proper 12 de juny
estarà tot a punt per al cor-
recte funcionament de la pis-
cina municipal d’Alfara del Pa-
triarca. Fins el 5 de setembre,
les instal·lacions estaran
obertes de dilluns a diven-
dres entre les 11 i les 14 hores
i entre les 16 i les 19.30 hores.
Dissabtes, diumenges i fes-
tius la piscina obrirà ininter-
rompudament de 10 del matí
fins les 20 hores.

El preu de l’entrada serà
de 0,75 euros als xiquets me-
nors de 16 anys i d’1,5 euros
per als adults. Pel que fa als
abonaments, costarà 18 eu-
ros per als menuts i 29 euros
per als majors. A més, s’habi-
lita la possibilitat de treure´s
el passe familiar pels empa-
dronats, per 40 euros, fins a 5
membres. Les persones jubi-
lades, pensionistes i xiquets
fins els 3 anys estan exempts
de pagament, però obligades
a tramitar l’abonament a l’Es-
pai Jove d’Alfara.

Els jubilats celebren la Setmana Cultural
Els nostres majors realit-
zen moltes activitats du-
rant tot l’any. Recentment,
entre el 17 i el 22 de maig,
han celebrat la Setmana
Cultural. 

A més de la tradicional
missa de sufragi i el vi
d’honor d’inauguració, els
jubilats han assistit a di-
ferents conferències rela-
cionades amb l’alzhéimer,
la nutrició i l’atenció dels
serveis socials.

També han visitat la
Ciutat de les Arts i les
Ciències de València, han
realitzat una exposició
dels treballs del taller de
manualitats de l’Aula Ma-
tilde Salvador y han assis-
tit a la representació que
el grup de teatre “Lo Nos-

tre” va realitzar amb l’obra
Deixa la dona, Pepet. 

La Setmana Cultural
va concloure el dissabte
22 de maig amb el sopar
dels socis als Jardins Mu-
nicipals, on els assistents
també varen gaudir d’una
nit de ball.

Ara els nostre majors
tenen previst un viatge a
Astúries, entre el 7 i el 12
de juny, per conéixer les
terres del Principat.

A més, la Junta de la
Unió Democràtica de Pen-
sionistes està preparant
una xerrada sobre nutri-
ció a càrrec d’un respon-
sable de l’empresa Da-
none. Tindrà lloc a la seu
dels jubilats el proper 22
de juny a les 18 hores.



L’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca s’ha adherit per
segon any consecutiu a la
iniciativa de la Diputació
de València anomenada
“La Dipu te Beca”. 

El conveni permet la
contractació de 5 joves es-
tudiants (dos més que l’any
passat per haver-se supe-
rat la barrera pobla-
cional dels 3.000
habitants) du-
rant els me-
sos de juliol,
agost i se-
tembre per
que treba-
llen en dife-
rents depar-
taments del
consistori al-
farer. 

Els aspirants
varen entregar les
seues sol·licituds fins el
passat 21 de maig a les ofi-

cines municipals per col·la-
borar en les àrees d’admi-
nistració, sanitat i serveis
a les persones depen-
dents, i serveis culturals i a
la comunitat.

Els aspirants han de
ser majors d’edat, estu-

diants d’un cicle de Forma-
ció Profesional o ensenya-
ments universitaris de
Grau, Diplomatura o Lli-
cenciatira. A més, no po-
den estar gaudint d’una
beca similar ni desenvolu-
par una activitat laboral
durant el període de du-
rada de l’ajuda.

Cadascún dels selec-
cionats cobraran 500 eu-
ros bruts mensuals, dels
que la Diputació Provincial
de València aportarà el
80% (400 euros) i l’Ajunta-

ment d’Alfara del Pa-
triarca el 20% res-

tant (100 euros).
L’administració
local nomenarà
els tutors que
realitzaran el

seguiment, la co-
ordinació i l’orde-

nació de l’activitat
de formació del per-

sonal becari així com
l’estipulació del temps

de dedicació a les esme-
nades activitats, que seran
com a mínim de 20 hores
setmanals. 
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA BENESTAR SOCIAL I JOVENTUTCinc joves en pràctiquestreballaran este estiu a Alfara
Poden consultar a la pàgina web mu-
nicipal, www.alfaradelpatriarca.es, les
bases per a les 9 beques d’estudis uni-
versitaris conveniades entre l’Ajunta-
ment d’Alfara i la Universitat Ceu Car-
denal Herrera. 

Poden optar a les ajudes els em-
padronats en el municipi amb una an-
tiguitat mínima de dos anys que es
matriculen per a qualsevol carrera uni-
versitària desenvolupada pel Ceu per
al curs 2010-2011.

El termini de presentació de les
sol·licituds està comprés entre l’1 i el
30 de juny de 2010.

CCiinncc  jjoovveess  eenn  pprrààccttiiqquueess  ttrreebbaallllaarraann  dduurraanntt  eellss  mmeessooss
ddee  jjuulliiooll,,  aaggoosstt  ii  sseetteemmbbrree  aallss  ddeeppaarrttaammeennttss  ddee  ll’’AAjjuunn--
ttaammeenntt  dd’’AAllffaarraa  ppeerr  uunn  ccoonnvveennii  aammbb  llaa  DDiippuuttaacciióó  ddee  VVaa--
llèènncciiaa..  LLaa  iinnssttiittuucciióó  rreeppeettiixx  llaa  iinniicciiaattiivvaa  ppeerr  sseeggoonn  aannyy
ccoonnsseeccuuttiiuu  ppeerr  ll’’èèxxiitt  ddee  ll’’aanntteerriioorr  eeddiicciióó..  

La Diputació Provincial de València repetix la iniciativa

Es publiquen lesbases de lesbeques del CEU

L’Ajuntament d’Alfara del Patriarca
està preparant una campanya de cons-
cienciació ciutadana per a què cuidem
els espais públics del nostre poble. 

La iniciativa farà referència espe-
cialment a l’obligatorietat de recollir
amb bosses les defecacions que els
nostres animals realitzen en la via pú-
blica, així com la necessitat de passe-
jar els gossos lligats amb una corretja
per evitar molèsties entre la resta de
veïnat.

Campanya deconscienciació

DDeess  ddee  ll’’11  ddee  jjuunnyy::  tramitació
de l’abonament per a la pis-
cina municipal.

DDeell  77  aall  1188  ddee  jjuunnyy: inscripció
per a l’Escola d’Estiu.

1122  ddee  jjuunnyy: A les 19 h. al Tea-
tret, concert de l’Agrupació
Musical d’Alfara i l’Associació
Musical del Canet. A les 21 h.
sopar a la fresca i jocs d’at-

zar, organitzat per la Comis-
sió de Bous 2005. 

1144  ddee  jjuunnyy::  A les 18.30, pre-
sentació dels resultats del
taller de mobilitat al Centre
Cívic d’Alfara
.
1188  ddee  jjuunnyy::  Celebració de fi de
curs a les escoles Sant Joan
de Ribera i Ramon y Cajal.

1199  ddee  jjuunnyy: Gran Fons de la
Mancomunitat, amb l’eixida i
l’arribada a meta des d’Alfara.

DDeell  2222  aall  2255  ddee  jjuunnyy: Setmana
de fi de curs de les Ames de
Casa, amb l’exposició dels
treballs realitzats i un sopar
per a les sòcies.

DDeell  2211  aall  2255  ddee  jjuunnyy::  Exposició
fotogràfica dels treballs
d’Ana R.  López al Castell.

2266  ddee  jjuunnyy: A les 18 h. audi-
cions de fi de curs de l’Agru-
pació Musical d’Alfara del Pa-
triarca en el Teatret. Per la nit
la falla La Unió celebrarà la

cremà de la foguera de Sant
Joan als Jardins.

11  ddee  jjuulliiooll: A les 19 h., als Jar-
dins Municipals, fi de curs de
les activitats esportives or-
ganitzades per l’Ajuntament. 

1100  ddee  jjuulliiooll: A les 21 h. sopar a
la fresca i jocs d’atzar, orga-
nitzat per la comissió de bous
2005. Cals inscriure´s.

DDeell  55  aall  3300  ddee  jjuulliiooll: Escola
d’Estiu 2010.

AGENDA



A la València dels anys
seixanta, en plena dicta-

dura franquista, tres joves
comunistes manifesten el
seu desacord respecte de

la línia oficial del Partit
amb conseqüències im-

previsibles. Alhora, la in-
vestigació de la mort

d’una rica hereva provoca
un xoc frontal entre  un

honest comissari de poli-
cia i  l’expeditiu cap de la

Brigada Politicosocial.
També es veuran impli-

cats en la trama personat-
ges tan dispars com un lla-

dre de coll blanc la vedet
d’un nightclub.

El proper 19 de juny Alfara del
Patriarca acollirà centenars
d’esportistes de tota la provín-
cia que participaran en la VIII
edició del Gran Fons de la Man-
comunitat del Carraixet. 

La plaça de l’Ajuntament del
nostre poble serà el punt d’inici
i d’arribada dels corredors, en

una prova de 15 kilòmetres de
distància que recorrerà tots els
municipis que conformen la
Macomunitat (Alfara, Vinalesa,
Foios, Tavernes Blanques i
Bonrepòs i Mirambell).   

La cursa, que s’iniciarà a les
19.45 hores, formarà part del
XIII Circuit de Carreres Popu-
lars de la Diputació de Valèn-
cia. La inscripció és gratuïta i
es pot realitzar fins el 16 de
juny a l’adreça electrònica
www.carreraspopulares.com.

Abans, des de les 18.30  ho-
res, tindran lloc les carreres de
les categories inferiors, des
d’aguilons fins juvenils. Per par-
ticipar en estes modalitats, cal
inscriure’s el mateix dia 19 a la

plaça de l’Ajuntament a partir
de les 17.30 hores i fins 15 mi-
nuts abans de cadascuna de les
proves.

El lliurament dels premis
està previst per a les 21.15 ho-
res a la mateixa plaça de l’Ajun-
tament. En la prova principal,
hi haurà trofeus per als  5 pri-
mers classificats de la taula ge-

neral i per als 5 primers classi-
ficats empadronats a un dels
pobles de la Mancomunitat del
Carraixet. 

En la resta de categories,
rebran un trofeu els 3 primers
classificats de cadascuna de
les proves. A més, se sortejarà
una bicicleta entre tots els par-
ticipants.
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CULTURA FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAAAlfara acull el VIII Gran Fons dela Mancomunitat del Carraixet
EEll  nnoossttrree  mmuunniicciippii  eess  pprree--
ppaarraa  ppeerr  aa  sseerr  eell  ppuunntt  dd’’eeii--
xxiiddaa  ii  aarrrriibbaaddaa  ddeell  VVIIIIII  GGrraann
FFoonnss  ddee  llaa  MMaannccoommuunniittaatt
ddeell  CCaarrrraaiixxeett,,  uunnaa  pprroovvaa  ddee
1155  kkmm..  qquuee  ttiinnddrràà  lllloocc  eell  pprroo--
ppeerr  1199  ddee  jjuunnyy  ii  qquuee  ffoorrmmaa
ppaarrtt  ddeell  CCiirrccuuiitt  ddee  CCaarrrreerreess
PPooppuullaarrss  ddee  llaa  DDiippuuttaacciióó  ddee
VVaallèènncciiaa..

La prova, de 15 km de distància, formarà
part de la 12ª edició del  Circuit de Carreres
Populars de la Diputació de València

LA BIBLIOTECA RECOMANA

BBuulleevvaarrdd  ddeellss  FFrraanncceessooss,,
ddee  FFeerrrraann  TToorrrreenntt

Arrogants, però també
dominats; violents, però
també violentats; triom-

fadors, però també derro-
tats. Entre els homes, diu

Isabel-Clara Simó, «n’hi ha
de tot». Aquesta escrip-

tora de referència ens
mostra unes instantànies

de l’univers masculí amb
una bona dosi d’ironia i

enginy, però alhora també
amerades d’estima i ten-
dresa. Relat a relat, l’au-

tora capgira els estereo-
tips més arrelats i ens

mostra un retaule de
mascles contemporanis

per a tots els gusts.

HHoommeess,,
dd’’IIssaabbeell--CCllaarraa  SSiimmóó

Gran Fons de la Mancomunitat de l’any passat, amb l’eixida des de Foios.



La situació econòmica que ar-
rossega el país ha fet que du-
rant els últims mesos l’activi-
tat de l’Agència d’Ocupació i
Desenvolupament Local
(ADL) del nostre municipi
s’haja incrementat notable-
ment per tal d’ajudar els atu-
rats de la població. 

Una de les últimes inicia-
tives desenvolupades per
aquest departament munici-
pal, junt amb la col·laboració
del consorci comarcal Pac-
tem Nord, ha sigut el taller
anomenat “Recolzament en la
busca de treball”. 

Va tindre lloc el passat 13
de maig a les instal·lacions de
l’Espai Jove d’Alfara del Pa-

triarca, on els assistents 
empraren tot el matí per
aprofundir en les seues com-
petències professionals mit-
jançant l’aprenentatge de di-
ferents tècniques de recerca
activa d’ocupació. Estan ba-
sades en la confecció d’una

agenda, en la comunicació te-
lefònica amb les empreses a
les que aspiren a treballar, en
la correcta elaboració de la
carta de presentació i del cur-
rículum vitae, en diferents
proves psicotècniques i en la
preparació d’una hipotètica
entrevista personal.

El taller també va incidir
en  les diferents ferramentes
que trobem a la xarxa d’Inter-
net per inserir-se laboral-
ment.
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La tècnica de l’Agència d’Ocu-
pació i Desenvolupament Lo-
cal (ADL) d’Alfara del Pa-
triarca, Rosana Gómez,
aconsella als aturats de la po-
blació que aprofiten el temps
per augmentar els seus co-
neixements professionals
mitjançant la realització de
cursos i tallers. D’aquesta
manera, els desocupats am-
pliaran el seu currículum for-
matiu, cosa que els permetrà
optar a una major diversitat i
qualificació laboral.

Així, les persones sense
feina que estiguen apuntades
a les llistes de l’atur que ges-

tiona el Servei Valencià d’O-
cupació (Servef) poden optar
a nombrosos cursos gratuïts
que es desenvolupen als po-
bles de la nostra comarca i

que en alguns casos fins i tot
són remunerats.

En esta línea, l’empresa
Indespan, ubicada al nostre
terme municipal, està prepa-
rant la realització de dos cur-
sos de forn i altre de pastis-
seria, amb l’homologació del
Servef, on els alumnes selec-
cionats rebran formació so-
bre les matèries primes uti-
litzades en l’elaboració
d’estos aliments. Els assis-
tents adquiriran coneixe-
ments teòrics i pràctics per
treballar en empreses del
sector i inclús muntar un ne-
goci propi. Els cursos s’inicia-
ran en setembre i seran to-
talment gratuïts per a les
persones desocupades de la
població. 

Es fomenta entre els aturatsla recerca activa de treball
L’ADL i el Pactem Nord organitzen un taller per augmentar
les possibilitats laborals entre els desocupats d’Alfara
LL’’EEssppaaii  JJoovvee  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  vvaa  aaccoolllliirr  eell  ppaassssaatt  1133  ddee
mmaaiigg  eell  ttaalllleerr  aannoommeennaatt  ““RReeccoollzzaammeenntt  eenn  llaa  bbuussccaa  ddee  ttrreebbaallll””..
OOrrggaanniittzzaatt  ppeerr  ll’’AAggèènncciiaa  dd’’OOccuuppaacciióó  ii  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt
LLooccaall  ii  eell  ccoonnssoorrccii  PPaacctteemm  NNoorrdd,,  vvaa  ooffeerriirr  aallss  aassssiisstteennttss  ddii--
ffeerreennttss  ttèèccnniiqquueess  ddee  rreecceerrccaa  aaccttiivvaa  ppeerr  ttrroobbaarr  ffeeiinnaa..

La formació, punt clau perdiferenciar-se de la resta
Els participants en el taller atenen les explicacions sobre la recerca activa de feina.

El Servef sondejaels candidats del’Emcorp i elSalari Jove
Alfara rebrà més de 30.000
euros en dos subvencions del
Servef per fomentar la con-
tractació en les persones atu-
rades de la població.

Per un costat, amb el pro-
grama  Emcorp, el municipi do-
narà feina durant dos mesos a
un peó de la construcció i a un
ajudant de pintor per què tre-
ballen en la revalorització dels
espais urbans. Aquesta sub-
venció, de 16.729 euros, també
permetrà la contractació d’un
auxiliar a domicili durant un pe-
ríode de 3 mesos i de 5 moni-
tors per a l’escola d’estiu.

Per altra banda, la pobla-
ció disposa d’altres 13.500 eu-
ros del programa Salari Jove
que s’aprofitaran per donar
feina a un tècnic superior d’e-
ducació infantil per a l’escoleta
durant tot un curs.

El Servef ja ha realitzat el
sondeig dels candidats,  previ
a l’assignació definitiva d’es-
tos llocs de treball. El plenari aprovael Pla d’Acció del’Agenda 21 Local
El Plenari de l’Ajuntament d’Al-
fara del Patriarca ha aprovat
el Pla d’Acció Local per a la
Sostenibilitat, un conjunt d’es-
tratègies i programes elabo-
rat pel fòrum de participació
de l’Agenda 21 Local que po-
tenciarà un creixement eco-
nòmic i urbanístic respectuós
amb el medi ambient.

Es fomenta així la partici-
pació ciutadana en el disseny
de polítiques ecològiques re-
lacionades amb la mobilitat o
el reciclatge de residus, entre
altres matèries. Taller realitzat per Indespan.



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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BridaBrida i AtzemblaAtzembla editenel seu primer disc
Són joves, artistes i amb ga-
nes menjar-se el món. Les
formacions musicals de
Brida i Atzembla, encara
que amb estils totalment
oposats, tenen moltes co-
ses en comú.

Els dos grups actuaren
per primera vegada en la
Fira de les Associacions de
l’any 2008. Durant este
temps han aconseguit ocu-
par un lloc en el pa-
norama musical de la co-
marca. Ara, Brida i Atzem-
bla han enregistrat les se-
ues cançons en un CD, que
al llarg de l’estiu comença-
ran a comercialitzar.

Amb marcades influèn-
cies del pop espanyol, Brida
publica “Sin vuelta atrás”, un

treball autoproduït amb
cançons de temàtica moti-
vacional i de crítica contra
els estereotips i les lacres
de la societat.

Ara assagen per a la
presentació del disc, que
tindrà lloc al proper mes de
setembre, però ja poden
adquirir el CD i anar familia-
ritzant-se amb els temes
contactant amb la formació
mitjançant el facebook o el
myspace.

Per la seua part, Atzem-
bla està ultimant la produc-
ció del disc “Arrels”. Amb
eixe nom el grup pretén as-
sentar les bases del seu fu-
tur musical, amb una clara
aposta per la cultura, la llen-
gua i la música valenciana

mitjançant la fusió de l’ska,
el rock, el reggae i la rumba.
El treball compta amb  l’a-
portació de músics d’altres
formacions, com ara la
col·laboració en un dels te-
mes del cantant del cone-
gut grup Obrint Pas. 

Tenen concertades ac-
tuacions per a este estiu en
diferents pobles de l’Horta
Nord.

L’Ajuntament d’Alfara,
sensible a la proliferació
musical de la població, ha
traslladat als components
de Brida i d’Atzembla la in-
tenció de recolzar la pro-
ducció del disc mitjançant
la compra de diferents ex-
emplars a cadascun dels
grups. 

Contraportada del disc de Brida. Atzembla en concert.

Javier Obrer Valero, al piano.Javier Obrerguanya el 3r premien dos concursosde piano
Javier Obrer Valero ha guanyat
recentment el tercer premi en
dos concursos de piano.

El primer d’ells, el Concurs In-
ternacional Antón García Abril de
Terol, es va desenvolupar a prin-
cipis de maig. El veí d’Alfara va in-
terpretar diferents obres obli-
gades i lliures en les que va
demostrar el seu talent davant
un jurat presidit pel mateix Gar-
cía Abril.

Una setmana després, Obrer
Valero va repetir la proesa al
Concurs Internacional Perfecto
García Chorlet de Carlet, on l’any
passat també va ser guardonat
amb la menció especial al millor
intèrpret de música espanyola.

Estudia 3r de piano en el Con-
servatori Superior Joaquin Ro-
drigo de València i somia en com-
paginar la pedagogia musical
amb la faceta concertista.


