
Alfara s’estalvia el ccoonnssuumm
eellèèccttrriicc de l’escola infantil i

del col·legi públic amb les
ppllaaqquueess  ssoollaarrss de la grade-

ria del camp de futbol

El pròxim 30 d’abril tindrà
lloc la FFiirraa  dd’’AAssssoocciiaacciioonnss

dd’’AAllffaarraa, que comptarà amb
la participació de tots els

col·lectius del poble

Durant l’any 2010 la ttaassaa  
ddee  ll’’aattuurr al nostre poble

ss’’eessttaabbiilliittzzaa, malgrat que
les xifres encara són 

preocupants

L’Ajuntament demana
que es retire el mmoollllóó  ddee
MMoonnttccaaddaa a la rotonda

d’entrada al poble des de
València per considerar

que eixe carrer, des de la
via del tren fins la gasoli-

nera, pertany al terme
municipal d’Alfara

Durant el 2011 es licitarà la instal·lacióde gespa artificial al camp de futbol
LL’’IInnssttiittuutt  VVaalleenncciiàà  ddee  CCoonn--
sseerrvvaacciióó  ii  RReessttaauurraacciióó  rreehhaa--
bbiilliittaarràà  ii  ddoonnaarràà  aa  ccoonnééiixxeerr
eellss  ddooss  lllleennççooss  ddee  MMaannuueell
DDiiaaggoo  ddee  llaa  ccaappeellllaa  ddee  llaa  CCoo--
mmuunniióó  ddee  ll’’eessggllééssiiaa  ddee  SSaanntt
BBeerrttoommeeuu  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaa--
ttrriiaarrccaa,,  qquuee  rreellaatteenn  ddooss  eeppii--
ssooddiiss  ddee  llaa  vviiddaa  ddee  JJooaann  ddee
RRiibbeerraa  iinnssppiirraattss  eenn  ddooss  qquuaa--
ddrreess  ddeell  CCooll··lleeggii  ddeell  CCoorrppuuss
CChhrriissttii  ddee    VVaallèènncciiaa..  LLaa  GGeennee--
rraalliittaatt  VVaalleenncciiaannaa  hhaa  ddeeccllaarraatt
eell  22001111  ll’’AAnnyy  ddeell  PPaattrriiaarrccaa,,
aammbb  mmoolltteess  aaccttiivviittaattss  ppeerr
ccoommmmeemmoorraarr  eellss  440000  aannyyss
ddee  llaa  mmoorrtt  ddeell  ssaanntt..
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L’IVACOR restaurarà els llenços deDiago de la capella de la Comunió del’església de Sant Bertomeu d’Alfara

Detall d’un dels llenços de la capella de la Comunió.
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Èxit de participació al I Concurs de Fotografia
MMééss  ddee  2200  ppeerrssoonneess  ss’’hhaann  pprree--
sseennttaatt  aall  II  CCoonnccuurrss  ddee  FFoottoo--
ggrraafifiaa  dd’’AAllffaarraa,,  ddeell  qquuee  llaa  vveeïïnnaa
SSuussaannaa  BBaayyaarrrrii  GGóómmeezz  hhaa  
gguuaannyyaatt  eell  pprriimmeerr  pprreemmii..  EEll
cceerrttaammeenn  ss’’hhaa  eemmmmaarrccaatt  ddiinnss
ddee  llaa  SSeettmmaannaa  ddee  llaa  JJoovveennttuutt,,
eenn  llaa  qquuee  ttaammbbéé  hhaann  ttiinngguutt
lllloocc  ccaammppiioonnaattss  ddee  jjooccss  ddee
ttaauullaa,,  xxeerrrraaddeess,,  ttaalllleerrss  ii  llaa  pprree--
sseennttaacciióó  ddeellss  ddiissccss  ddeellss  ggrruuppss
llooccaallss  BBrriiddaa  ii  AAttzzeemmbbllaa.. Lliurament de premis del I Concurs de Fotografia d’Alfara.Pàg. 9
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URBANISME FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAA

La fisonomia d’Alfara del Pa-
triarca està canviant radical-
ment durant els últims anys. A
la urbanització de la zona del
Puntarró s’afegixen ara les ac-
tuacions als terrenys dels Ra-
jolars, que ja estan ultimant-
se, i els treballs a les parcel·les
de l’antiga Fosforera, els quals
avancen a bon ritme. 

Amb estes intervencions
s’acaben les previsions de des-
envolupar el sòl urbanitzable
estipulat al Pla General d’Or-
denació Urbana (PGOU), tot i
els temps de crisi que traves-
sem. Això repon a la gran con-
fiança dipositada pels promo-
tors en el nostre poble, que

amb certa  celeritat iniciaran la
construcció d’habitatges. 

Ara queden pendents algu-
nes actuacions per millorar
puntualment diferents zones
d’Alfara, com és el cas del tram
que enllaça amb el camí de
Carpesa des de l’antiga Con-
servera, on l’immoble de l’au-
toescola, després d’arribar a
un acord amb els seus propie-
taris, podria estar retallat per
a augmentar l’amplària de la
calçada.

Per altre costat, ja estan
desenvolupant-se els treballs
d’urbanització als terrenys
municipals ubicats entre la ro-
tonda d’entrada al poble des
de Vinalesa i la facultat de Ve-
terinària de la Universitat Car-
denal Herrera Ceu. 

Les obres suposen la cons-
trucció d’un carrer que dividirà
els terrenys en dues parcel·les,
on es podrà edificar un Centre
de Dia per a persones majors i
una finca amb pisos de lloguer.

D’altra banda, l’Ajuntament
està col·laborant en el desen-

volupament del pla estratègic
urbanístic i d’equipament del
CEU, de manera que la Univer-
sitat s’obriga al poble i que hi
haja una major permeabilitat
del campus en la trama urbana
d’Alfara. 

Això comportarà la peato-
nalització d’alguns carrers i
l’ampliació de la plaça del fu-
meral, la construcció de dota-
cions esportives compartides
i la promoció econòmica i so-
cial del municipi.

Qualitat urbanística al poble d’Alfara
EEll  ssòòll  uurrbbaanniittzzaabbllee  dd’’AAllffaarraa  eessttàà
sseenntt  iinntteerrvviinngguutt  aammbb  lleess  aacc--
ttuuaacciioonnss  qquuee  ss’’eessttaann  eessccoommeenn--
tteenntt  aallss  RRaajjoollaarrss  ii  llaa  FFoossffoorreerraa..
AArraa  nnoommééss  rreessttaa  mmooddiifificcaarr
ppuunnttuuaallmmeenntt  eell  PPGGOOUU  ppeerr  aa  rree--
gguullaarr  eellss  aacccceessooss  aa  aallgguunnss  ccaarr--
rreerrss..  TTaammbbéé  ss’’hhaa  pprrooppoossaatt  aall
CCEEUU  llaa  ccrreeaacciióó  dd’’uunn  ccaammppuuss
mmééss  iinntteeggrraatt  aammbb  llaa  ppoobbllaacciióó..

S’ultima la urbanització als Rajolars, continuen els treballs als terrenys de
la Fosforera i es proposa la creació d’un campus integrat amb el poble

Zona urbanitzada dels Rajolars. Tram d’accés al Puntarró des de l’antiga Conservera que serà ampliat amb una modificació del PGOU.

Nou carrer a la zona del Puntarró.

Universitat Cardenal Herrera Ceu.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA MUNICIPALDurant el 2011 es licitarà la intal·lacióde gespa artificial al camp de futbol
L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca ha signat un conveni
singular amb la Diputació de
València per a la instal·lació de
gespa artificial al camp de fut-
bol del poliesportiu municipal.  

L’acord estipula que durant
el present exercici 2011 les
obres han d’estar adjudicades,
així que a finals d’any els usua-
ris del camp de futbol ja po-
dran practicar esport amb les
millors condicions possibles i
un cost mínim de manteni-
mant: gaudiran del terreny de
joc durant tot l’any, ja que s’e-
vitarà el fang i les zones in-
nundades que es formen en
èpoques de pluja.

El camp comptarà amb
unes mesures òptimes de 100
metres de llargària i 60 d’am-
plària, a més de les bandes la-
terals, on s’ubicaran noves
banquetes.

Està dissenyat amb uns
paràmetres sostenibles pel
que fa a la producció, conser-
vació i costos de manteni-
ment. Així, davall la gespa es
preveu la construcció d’un sis-

tema de recuperació de l’aigua
de reg i de pluja per a la reuti-
lització, seguint un criteri eco-
lògic en el disseny de la in-
fraestructura i en l’elecció dels
materials. 

La institució provincial
aportarà 250.000 euros, men-
tre que el municipi assumirà
una inversió superior als
100.000 euros així com la re-
dacció del projecte i l’adjudi-

cació dels treballs mitjançant
un procediment de negociació
amb publicitat.

El conveni signat és fruit
de la insistència de l’equip de
govern, que havia vist com l’an-
terior projcete relatiu a esta
mateixa qüestió, emmarcat
dins de la subvenció del pro-
grama Sona la Dipu, quedava
endarrerit i no es concretava
la seua realització.

LL’’AAjjuunnttaammeenntt  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  hhaa  ssiiggnnaatt  uunn  ccoonnvveennii  ssiinn--
gguullaarr  aammbb  llaa  DDiippuuttaacciióó  ddee  VVaallèènncciiaa  ppeell  qquuaall  llaa  iinnssttiittuucciióó  pprroo--
vviinncciiaall  aattoorrggaarràà  225500..000000  eeuurrooss  aa  llaa  nnoossttrraa  ppoobbllaacciióó  ppeerr  aa  llaa
iinnssttaall··llaacciióó  ddee  ggeessppaa  aarrttiifificciiaall  aall  ccaammpp  ddee  ffuuttbbooll  ddeell  ppoolliieess--
ppoorrttiiuu..  LLeess  oobbrreess  hhaann  dd’’aaddjjuuddiiccaarr--ssee  aall  llllaarrgg  ddee  ll’’aannyy  22001111..

La Diputació atorgarà 250.000 euros mitjançant un conveni singular

Camp de futbol del poliesportiu municipal d’Alfara del Patriarca.

En poc de temps s’han pegat
foc dos habitatges a Alfara,
dos accidents fortuïts dels
que no hem hagut de lamentar
cap persona ferida però que
han necessitat de la interven-
ció dels bombers. 

El consorci provincial de
prevenció i extinció d’incendis
factura les actuacions que re-
alitza als propietaris, per la

qual cosa s’aconsella actualit-
zar la pòlissa de l’assegurança
i de la responsabilitat que s’hi
puga tindre en cas d’accident.
També es recomana revisar
les instal·lacions elèctriques
als habitatges més antics per
evitar cables solts, així com no
sobrecarregar els endolls amb
la connexió de diferents apa-
rells.

A més, segons la Llei Urba-
nística Valenciana, els propie-
taris de tota edificació catalo-
gada o d’antiguitat superior a
50 anys han de promoure, al-
menys cada cinc anys, una ins-
pecció per a supervisar l’estat
de conservació dels immobles.

La persona facultativa que
realitze la inspecció expedirà
un certificat, que es remetrà a

l’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca i al Col·legi Professio-
nal corresponent, on descriurà
els desperfectes apreciats, les
possibles causes i les mesu-
res recomanables per a asse-
gurar l’estabilitat dels habitat-
ges.

L’Ajuntament podrà exigir
als propietaris l’exhibició dels
certificats actualitzats d’ins-
pecció periòdica de construc-
cions i, si descobrira que estes
no s’han efectuat, podrà re-
alitzar-les d’ofici a costa dels
obligats.

Cal supervisar els immobles ambmés de 50 anys per evitar accidents
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MUNICIPAL FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA

Recentment s’han instal·lat
plaques fotovoltaiques a la co-
berta del camp de futbol que,
segons empreses especialit-
zades i després de la supervi-
sió d’Iberdrola, produiran uns
25.000 KW/h. 

Per a fer-nos una idea de
l’estalvi econòmic que això su-
posa, és l’equivalent al consum
elèctric anual del col·legi pú-
blic Sant Joan de Ribera i el de
l’escola infantil municipal.

L’Ajuntament està promo-
vent altres mesures per a fo-
mentar el desenvolupament

sostenible de la població, com
la desgravació d’una part de
l’Impost de Béns Immobles
per a aquells habitatges ja
construïts que instal·len tec-
nologies per a la producció d’e-
nergia solar.

D’altra banda, s’està estu-
diant la possibilitat d’implan-

tar progressivament tecnolo-
gia LED a l’enllumenat públic,
amb la qual cosa es podria re-
duir el consum elèctric fins un
45 per cent.

Si la forta inversió que
s’hauria de realitzar es vera
compensada a mig termini per
l’estalvi energètic, l’Ajunta-

ment d’Alfara del Patriarca
promourà la modernització de
les faroles de la població.

A més, al sostre d’altres
edificis municipals, com ara la
biblioteca, el col·legi públic  o
l’escoleta, també s’ubicaran
plaques fotovoltaiques en el
futur.

Alfara s’estalvia el consum elèctricdel col·legi públic i l’escoleta ambles plaques solars del poliesportiu
LLeess  ppllaaqquueess  ffoottoovvoollttaaiiqquueess
ddeell  ssoossttrree  ddee  llaa  ggrraaddeerriiaa  ddeell
ccaammpp  ddee  ffuuttbbooll  pprroodduuiirraann  uunnaa
eenneerrggiiaa  eeqquuiivvaalleenntt  aall  ccoonnssuumm
aannuuaall  ddeell  ccooll··lleeggii  ppúúbblliicc  SSaanntt
JJooaann  ddee  RRiibbeerraa  ii  ddee  ll’’eessccoollaa  iinn--
ffaannttiill  mmuunniicciippaall..  LL’’AAjjuunnttaammeenntt
pprroommoouurràà  aallttrreess  mmeessuurreess  ppeerr
aall  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ssoosstteennii--
bbllee  ddee  llaa  ppoobbllaacciióó..

L’Ajuntament estudia substituir l’enllumentat públic per tecnologia LED

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

Molló ubicat a la rotonda d’entrada al poble.

Molts ciutadans d’Alfara s’han
quedat sorpresos després que
a l’entrada al poble hagen
col·locat una gran làpida de for-
migó amb elements identifica-
tius de la ciutat de Montcada.

L’Ajuntament s’ha dirigit a
l’equip de govern de la població
veïna per a acordar la fixació
dels límits de cada terme mu-
nicipal i, com a conseqüència,

demanar que es retire eixe mo-
lló que induïx a confusió als
conductors que arriven a Al-
fara des de València.

La gent major sap que la fa-
çana de la Renault d’eixa car-
retera pertany al nostre muni-
cipi; un espai, el comprés entre
la via del tren i la gasolinera,
que s’anomenava “El paseito
del amor” d’Alfara.

L’Ajuntament demana que esretire el molló de Montcada ala rotonda d’entrada al poble



El passat 27 de febrer va tin-
dre lloc al saló d’actes de la
Societat Renaixement Musi-
cal de Vinalesa la II Trobada
de Corals organitzada per la
Mancomunitat del Carraixet.

La coral Joan de Ribera
d’Alfara del Patriarca, guiada
per la batuta de Vicent Palau
Aguilar, va interpretar obres
de Rafael Talens, Miguel
Asensi i Xavier Montsalvatge.

L’esdeveniment va culmi-
nar amb l’actuació conjunta de
totes les agrupacions, en una
activitat amb la que es pretén
fomentar la música coral en-

tre el públic general així com
animar els integrants de les
formacions a continuar treba-
llant la veu amb eixe bon ni-
vell.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA CULTURA

Un intercanvi molt enriquidor per a la nostra cultura

II Trobada de Corals de laMancomunitat del Carraixet DominiqueLapierrevisita el CEU
L’escriptor francés Domi-
nique Lapierre, autor de lli-
bres de reconegut prestigi
amb títols com La ciutat
de l’alegria o Era mitjanit a
Bophal, visitarà la univer-
sitat Cardenal Herrera du-
rant la celebració del VIII
Congrés d’Estudiants de
Ciències de la Salut que
tindrà lloc entre el 13 i el 15
d’abril. L’esdeveniment
també comptarà amb la
presència del Doctor Ma-
tesanz, premi Príncep
d’Astúries 2010.

LLaa  MMaannccoommuunniittaatt  ddeell  CCaarrrraaii--
xxeett  hhaa  pprroommoogguutt  llaa  cceelleebbrraa--
cciióó  ddee  llaa  IIII  eeddiicciióó  ddee  llaa
TTrroobbaaddaa  ddee  CCoorraallss,,  eenn  llaa  qquuee
vvaa  ppaarrttiicciippaarr  ll’’aaggrruuppaacciióó  dd’’AAll--
ffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  aammbb  llaa  iinn--
tteerrpprreettaacciióó  dd’’oobbrreess  ddee  RRaaffaaeell
TTaalleennss,,  MMiigguueell  AAsseennssii  ii  XXaa--
vviieerr  MMoonnttssaallvvaattggee..

Un psiquiatra de La
Sorbona especiali-
zado en mentes cri-
minales viaja a la Bar-
celona de 1956.
Quiere realizar un es-
tudio sobre el caso
de Teresa Pla Mese-
guer, llamada La Pas-
tora, una mujer acu-
sada de 29 muertes.
Se trata del maquis
más buscado por la
Guardia Civil, con-
vertido en una leyen-
da popular porque si-

gue libre. Sólo un 
periodista barcelo-
nés parece tener cla-
ves importantes en
torno al personaje. 

LA BIBLIOTECA RECOMANA

DDoonnddee  nnaaddiiee  ttee  eennccuueennttrree,,
ddee  AAlliicciiaa  GGiimméénneezz  BBaarrttllee

Atrapat en una
feina que no li
agrada, però que no
es pot permetre de
perdre, com a cap
simbòlic del Depar-
tament de Comuni-
cació de la Universi-
tat de Fenland, Wilt
segueix subjecte als
capricis de les auto-
ritats que l’envolten,
tant dins com fora
de la feina: l’atenció
i reclamacions
d’Eva, la seua es-

posa pija, i els hono-
raris desorbitats de
l’escola d’elit de les
seues menysprea-
bles filles.

LL’’HHeerrèènncciiaa  ddee  WWiilltt,,
ddee  TToomm  SShhaarrppee

El Club deLectura s’iniciaamb Coetzee
Els membres del Club de
Lectura d’Alfara han triat
diverses lectures de l’au-
tor sud-africà  J. M. Coet-
zee, premi Nobel de litera-
tura l’any 2003, per a
iniciar l’activitat. Es reuni-
ran amb periodicitat men-
sual per a comentar les
lectures que vagen realit-
zant. També promouran
encontres amb autors va-
lencians que vulguen par-
ticipar en la iniciativa.

Les persones interes-
sades en formar part del
Club poden apuntar-se a la
Biblioteca Municipal.

Coral Joan de Ribera d’Alfara del Patriarca.

EEssttaann  aa  ppuunntt  ddee  ppuubblliiccaarr--
ssee  lleess  ccoonnvvooccaattòòrriieess  ddee

lleess  bbeeqquueess  uunniivveerrssiittààrriieess
ddeell  CCEEUU  ii  lleess  bbeeqquueess  ppeerr
aa  pprrààccttiiqquueess  dd’’eessttiiuu  ddee  llaa
DDiippuuttaacciióó..  MMééss  iinnffoorrmmaa--

cciióó  aa  ll’’AAjjuunnttaammeenntt..



Joan de Ribera va ser un dels
homes més influents del segle
XVI, tant pel que fa a l’àmbit
polític com al religiós. Va ser
arquebisbe de València, pa-
triarca d'Antioquia, virrei, ca-
pità general, president de l'Au-
diència i canceller de la
Universitat.  Va comprar el
nostre poble a la família Cru-
ïlles, per cedir-lo anys més tard
al Col·legi del Corpus Christi,
fundat pel mateix Joan de Ri-
bera.

Enguany se celebra el 400
aniversari de la mort del Pa-
triarca, que va promocionar
l’art i la cultura de la seua
època amb tal magnitut que,
hui en dia, es considera el seu
llegat com un dels més grans

tresors de la Comunitat Valen-
ciana.

Per eixe motiu, la Generali-
tat ha declarat el 2011 l’Any del
Patriarca, amb l’organització
de diferents activitats per
commemorar la figura del
sant.

Així, es pot visitar l’Arxiu
del Regne, al passeig de l’Albe-
reda de València, que conserva

multitud de documents rela-
cionats amb el Patriarca.

Una altra exposició oberta
fins el 29 de juny està ubicada
al Col·legi del Corpus Christi
de València, on es poden con-
templar una gran quantitat d’o-
bres d’art, documents i objec-
tes de l’època, on s’inclouen
dos peces d’orfebreria cedides
per la parròquia de Sant Ber-
tomeu d’Alfara. A més, amb
motiu de l’Any del Patriarca ,
s’obrin per primera vegada de-
pendències del Col·legi que ha-
bitualment romanen tancades
al públic, com ara el refectori,
la sala de les Relíquies o la Ca-
pella del Monument, on s’exi-
bixen uns tapissos flamencs
de principi del segle XVI, un
dels patrimonis més valuosos
de la institució religiosa.

L’Institut Valencià de la Mú-
sica també participa en la
commemoració del 400 ani-
versari de la mort de Joan de
Ribera, amb la celebració d’un
cicle de concerts amb música
del segle XVI. Una d’eixes ac-
tuacions tindrà lloc al nostre
poble a finals d’any.

A més, amb motiu de l’Any
del Patriarca, l’Institut Valen-
cià de Conservació i Restaura-
ció (IVACOR), al Consell Rec-
tor del qual pertany l’alcalde
d’Alfara, Enric Cuñat, s’ha com-
promés a rehabilitar i donar a
conèixer dos quadres de la Ca-
pella de la Comunió de l’esglé-
sia d’Alfara pintats l’any 1948
per Manuel Diago. Estan inspi-
rats en pintures del Col·legi del

Corpus Christi de València i ba-
sats en episodis de la vida del
Patriarca, concretament en
una missa oficiada per Joan de
Ribera i en l’última comunió.

La directora de l’IVACOR,
Carmen Pérez, i tècnics espe-
cialitzats visitaren les pintu-
res el passat 29 de març  i
acordaren que l’Ajuntament
d’Alfara del Patriarca s’encar-
regaria de col·locar la bastida
per realitzar les intervencions
in situ, que tindran lloc durant
el mes de juny, ja que estan ad-
herides a la paret de la capella. 

També es va interessar per
altres peces de l’església de
Sant Bertomeu, com els tau-
lells ceràmics de la capella de
Sant Antoni (s. XVIII), que van
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Capella de la Comunió de l’església d’Alfara amb un dels quadres de Manuel Diago.

Escultura de Sant Joan de Ribera a la plaça de l’església d’Alfara del patriarca.

El rector mostra els taulells de la capella de Sant Antoni.

Cavalcada pels carrers de la població.

Alfara participa en les
celebracions per commemorar

el 400 aniversari de la mort
Sant Joan de Ribera



ser recuperats l’any 1983 per
la intervenció del rector del
poble, Álvaro Martínez.

Esta col·laboració s’em-
marca dins d’un conveni signat
entre les dos entitats, pel qual
ja s’han restaurat els plafons
ceràmics del carrer Bonifaci
Ferrer, el plànol de Riera i el
sostre de la capella de Sant Vi-
cent del Castell.

Dins de la mateixa comme-
moració de l’Any del Patriarca,
l’Ajuntament de València ha re-
galat a Alfara, tal i com infor-
marem a l’última edició d’este
butlletí, un dels 300  facsímils
de la Biblia que va pertànyer a
Joan de Ribera. La reproduc-
ció té molt d’interés ja que es
tracta d’una edició impresa a

París l’any 1540 per Robert
Etienne. Està escrita en llatí i
conté nombroses anotacions
manuscrites que Joan de Ri-
bera va realitzar als marges de

les fulles de la Bíblia, sobretot
en determinades seccions,
com les Epístoles de sant Pau.

Hi apareixen diverses il·lus-
tracions amb molta importàn-

cia en la història de l’arquitec-
tura espanyola, com per exem-
ple la reconstrucció ideal del
desaparegut temple de Sa-
lomó, que podria haver inspi-
rat la construcció de l’Escorial
madrileny.       

La Universitat Cardenal
Herrera també s’ha afegit a la
commemoració de la mort del
Patriarca. A principis de gener
va organitzar un congrés in-
ternacional sobre Joan de Ri-
bera, on es va estudiar la com-
plexitat de la seua figura en el
context del protestantisme i
de les minories religioses de
l’època. A finals d’any, Alfara
del Patriarca acollirà la pre-
sentació de les conclusions de
l’esmentat congrés.

L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca, dins del programa
Ruralter-Paisatge, finançat
per la Generalitat Valen-
ciana i el Fons Social Euro-
peu, iniciarà a finals d’any la
restauració de la coberta de
la torre del Palau de la Se-
nyoria i aplicarà un tracta-
ment antihumitat a la planta
baixa de l’edificació.

Eixes són les principals
patologies de l’immoble, se-
gons s’extrau d’un estudi ex-
haustiu realitzat per part
d’un despatx d’arquitectura
a instàncies de la Conselle-
ria de Cultura. No obstant, el
Castell, com es coneix col·lo-
quialment l’edifici, declarat
Bé d’Interés Cultural en la
categoria de monument i in-
clós en l’inventari del Minis-
teri de Cultura, contempla
moltes altres deficiències,
sobre les què s’haurà d’anar

actuant al llarg del temps.
Així, l’Ajuntament d’Alfara
buscarà fons procedents
d’altres conselleries i del Go-
vern Central, com per ara l’1
per cent Cultural destinat a
la conservació i enriquiment
del patrimoni de l’estat.

El Palau de la Senyoria
és el major i més antic ves-

tigi del transcurs de la his-
tòria del nostre municipi. La
primitiva alqueria del segle
XIII va esdevindre al llarg
dels anys residència dels se-
nyors del poble, entre els
que va figurar Joan de Ri-
bera fins que va cedir el po-
ble al Col·legi del Corpus
Christi de València.

FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA PATRIMONI
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El Castell, on visqué Joande Ribera, serà rehabilitatamb el programa Ruralter

Escultura de Sant Joan de Ribera a la plaça de l’església d’Alfara del patriarca.

Palau de la Senyoria d’Alfara del Patriarca.

Facsímil de la Biblia de Sant Joan de Ribera.
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Després de
passar l'hi-
vern, tan-
cats a casa
i amb poca
vida social,
per fi ha ar-
ribat la pri-
mavera. 

Amb ella ha vingut el bon
temps i un muntó d'activi-
tats per a tots. Començà-
rem amb la Setmana de la
Joventut, plena d'activitats
de tot tipus, on la participa-
ció ha estat excel·lent. Se-
guim amb el mes de la In-
fància, ple d'animacions
lectores i tallers. Després
vindrà la Setmana Cultural
de la gent gran i mentres-
tant estem immersos en els
preparatius de la Fira d'As-
sociacions que any rere any
fem més gran gràcies a la
cooperació dels col·lectius
de la població .

Vull agrair des d'ací la
participació del veïnat, cada
vegada més implicat, en tot
el que l'Ajuntament d’Alfara
del Patriarca i la resta de
col·lectius organitzem, ja
que sense el vostre suport
el meu treball com a regi-
dora i el de les associacions
com a elements cohesiona-
dors seria impensable.

Cada vegada rebem més
propostes d'activitats que
voleu que realitzem o can-
vis en algunes d'elles, i ab-
solutament totes les tenim
en compte. Això és partici-
par en la vida activa del po-
ble, per la qual cosa us de-
mane que continueu així,
perquè eixe és el camí per a
fer entre tots el poble que
volem. 

Vos espere a la Fira d’As-
sociacions, no falleu!!

CARTAALSVEÏNS

Marisa Almodóvar,
Regidora de Benestar

El 19 de març va tindre lloc la
cremà de la Falla la Unió d’Al-
fara, acte amb el que va con-
cloure una setmana plena de
festa, música i pòlvora. 

La població ha gaudit de
moltes activitats, entre les
que destaquen la cavalcada
de disfresses, el repartiment
de tortilla gegant, l’ofrena a
la Mare de Déu dels Desem-
parats o la globotà, que va
causar sensació entre els
més menuts.

Costa i Soldado celebren amb la PenyaValencianista el XV aniversari de l’associació
La Penya Valencianista d’Al-
fara del Patriarca ha celebrat
el XV aniversari de la funda-
ció en un acte al que han as-
sistit els jugadors Tino Costa
i Roberto Soldado.

L’esdeveniment va tindre
lloc el passat 22 de març i es
va desenvolupar en un am-
bient immillorable, en el que
menuts i majors gaudiren de
la presència dels jugadors de
primera divisió, que signaren
autògrafs a tots aquells que
ho demanaren.Taller defotografia iexposició final

Cinc veïns han participat en
un taller de fotografia amb el
que s’han aproximat al treball
que els professionals segui-
xen per montar una exposi-
ció. Durant una setmana han
pres les imatges, han prepa-
rat la mostra i l’han exposada
a l’Espai Jove d’Alfara. 

Acomiademles Falles finsl’any que ve



Entre el 21 i el 26 de març Al-
fara ha celebrat la Setmana de
la Joventut, durant la qual
s’han desenvolupat campio-
nats de jocs de taula, un taller
de DJ’s, una xerrada sobre el
servei de voluntariat europeu
i un concurs de fotografia amb
temàtica d’Alfara.

Més de 20 persones s’han
presentat a este certamen,del
que la veïna Susana Bayarri
Gómez ha guanyat el primer
premi.

La Setmana de la Joventut
va concloure amb el concert
acústic dels grups locals Brida
i Atzembla, que aprofitaren
l’esdeveniment per presentar
els seus respectius discs “Sin
vuelta atrás” i “Arrels”.

Una altra formació amb
components veïns d’Alfara,
Besugo, també ha presentat
el seu nou treball, “Ona Be-

suga”, en un concert que va tin-
dre lloc el passat dissabte 12
de març al Teatret del muni-
cipi.
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Gran èxit de participació al I Concurs de Fotografia
emmarcat dins la Setmana de la Joventut

Els grups musicals d’Alfarapresenten nous discs El 30 d’abriltindrà lloc la Firad’Associacions
Els veïns i veïnes d’Alfara
tenim una cita el pròxim 30
d’abril amb la celebració
de la Fira d’Associacions,
que enguany arriba a la X
edició.

Les diferents agrupa-
cions de la localitat es tro-
ben immerses en els pre-
paratius de la jornada, en
la que a més de trobar in-
formació en els diferents
aparadors exposats pels
col·lectius, podrem parti-
cipar en moltes activitats,
com ara tallers, jocs tradi-
cionals o xerrades temàti-
ques.

Per la nit tindrà lloc un
sopar de tots els membres
de les associacions parti-
cipants, i la jornada culmi-
narà amb un Bingo orga-
nitzat per la Falla la Unió i
un concert a càrrec de la
Penya la Barrancà.

Les associacions que
vulguen participar a la fira
s’han d’inscriure a l’Espai
Jove d’Alfara, detallant les
activitats que pensen re-
alitzar i aportant un euro
per cadascuna de les per-
sones que es queden al so-
par.

Brida.

Les ames de casa Tyrius celebren el Dia de la Dona

Atzembla.

Besugo.

Les ames de casa Tyrius, amb
la col·laboració de l’Ajunta-
ment d’Alfara, han celebrat la
Setmana de la Dona amb dife-
rents activitats, com la visita
cultural a Sant Miquel dels
Reis, la representació teatral
del grup local “Lo Nostre”, una
xerrada sobre la salut familiar
o el berenar multitudinari al
Centre Cívic.



El passat 24 de febrer va tin-
dre lloc l’assemblea general de
l’Associació Democràtica de
Jubilats i Pensionistes d’Alfara
del Patriarca.

L’assumpte principal va ser
l’elecció de José Gabriel Se-
púlveda com a nou president
de l’entitat, davant la dimissió
de José Mejías Gallego per
motius de salut.

La junta es troba prepa-
rant les activitats per a la Set-
mana Cultural, que tindrà lloc
entre el 9 i el 13 de maig, amb
activitats, xerrades, un viatge

cultural, berenars, un sopar i
un concert oferit per l’Agrupa-
ció Musical de Majors de
l’Horta Nord, dirigida per Fran-
cisco Fort Fenollosa.

D’altra banda, durant el
passat cap de setmana del 8
al 10 d’abril, els nostres majors
feren un viage de 3 dies en el
que visitaren les ciutats d’Elx,

Cartagena, Caravaca de la
Cruz i Múrcia.

A més, per acord de la
junta, tenen previst obsequiar
els socis i col·laboradors amb
una mona de Pasqua amb xo-
colate, que s’entregarà els
dies 19 i 20 d’abril en horari d’11
a 13 i de 17 a 19 hores a la Llar
dels Jubilats.

Des que va iniciar l’any 2011 l’A-
juntament d’Alfara està orga-
nitzant nombroses activitats
lúdiques, educatives i cultu-
rals per a tots els sectors po-
blacionals.

La Setmana de la Joven-
tut, desenvolupada a finals de
març, s’ha vist continuada
amb el Mes de la Infància, que
s’inicià el passat 3 d’abril amb
una actuació de teatre de ca-
rrer. La companyia l’Esclat va
representar l’obra “Una de
l’Oest: The Film”.

Durant la passada set-
mana han tingut lloc més acti-
vitats per als menuts, com un
cinema infantil al Teatret o l’a-

nimació lectora anomenada
“Viatjant amb el Kamishibai”.

Hi ha més activitats d’ani-
mació, una d’elles programada
per al 12 d’abril, a les 17:30 ho-
res a l’Espai Jove, amb el nom
de “Contes i llegendes de
dracs”, i una altra per al 17 de
maig, a càrrec d’Almudena
Francés, que representarà “La
maleta d’Anacleta”.

A més, el 20 d’abril es pro-
jectarà una altra pel·lícula in-
fantil a partir de les 17:30 ho-
res al Teatret.

Per a tots els públics s’han
desenvolupat moltes altres
activitats, com la xerrada so-
bre salut i família que va tin-

dre lloc el passat 9 de març, o
el curs de Photoshop que està
realitzant-se durant estes
setmanes al Centre Cívic.

A més, per al pròxim diu-
menge 17 d’abril, s’ha progra-
mant un concert al Teatret a
càrrec del cantautor valencià
Miquel Gil, d’ampla trajectò-
ria musical, que d’entre altres
formacions ha estat membre
del grup “Al Tall”.

Per al 29 d’abril s’ha pro-
gramat la projecció d’una
pel·lícula, a partir de les 22:30
hores al Teatret, i per al 6 de
maig tindrà lloc una actuació
teatral de la companyia L’Es-
pill.
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Multitud d’activitats durant esta primavera
II edició dePerfushion

Del 15 al 17 d’abril tindrà lloc el
II Festival Multicultural Per-
fushion, que enguany se ce-
lebrarà  a la Fàbrica de la
Seda de Vinalesa. Una tro-
bada de professionals, estu-
diants i amants de l’art, que
gaudiran amb classes magis-
trals, concerts i exposicions.
Descomptes pels alumnes de
les escoles de música dels
pobles de la Mancomunitat.

Tallers dePasqua
L’Ajuntament d’Alfara està
preparant les activitats que
es desenvoluparan durant
els Tallers de Pasqua, per a
xiquets i xiquetes de 3 a 10
anys. Tindrà lloc del 26 al 29
d’abril, de 9:30 a 13 hores, a
les instal·lacions del col·legi
públic Sant Joan de Ribera.
Les inscripcions, de 15 eu-
ros per xiquet participant,
poden formalitzar-se a l’Es-
pai Jove en horari de matí
fins el 14 d’abril.Menció d’honora l’AECC
L’Associació Espanyola Con-
tra el Càncer (AECC) ha ator-
gat una menció d’honor a l’a-
grupació local d’Alfara per la
quantitat recaptada durant
l’any 2010, que s’ha duplicat
respecte a l’exercici anterior. 

El reconeixement va ser
entregat el passat 10 d’abril
durant la celebració de l’as-
semblea general de l’AECC
de València.  

La presidenta de l’entitat
d’Alfara, Mª Carmen Linares
Muñoz, agraïx a la població
les aportacions realitzades,
que beneficien els familiars i
malalts de càncer.

José Gabriel Sepúlveda, nou president de l’entitat

L’Associació de Jubilatsprepara la Setmana Cultural
EEnnttrree  eell  99  ii  eell  1133  ddee  mmaaiigg  ttiinn--
ddrràà  lllloocc  llaa  SSeettmmaannaa  CCuullttuurraall
ddeellss  JJuubbiillaattss  dd’’AAllffaarraa,,  qquuee  ggaauu--
ddiirraann  aammbb  xxeerrrraaddeess,,  bbeerreennaarrss,,
uunn  vviiaattggee  ccuullttuurraall  ii  eell  ccoonncceerrtt
ddee  ll’’AAggrruuppaacciióó  MMuussiiccaall  ddee  MMaa--
jjoorrss  ddee  ll’’HHoorrttaa  NNoorrdd..  JJoosséé  GGaa--
bbrriieell  SSeeppúúllvveeddaa  ss’’eessttrreennaarràà
ccoomm  aa  nnoouu  pprreessiiddeenntt,,  ttrriiaatt  eenn
ll’’úúllttiimmaa  aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall..

Xerrada durant la Setmana Cultural dels Jubilats de l’any passat.



En desembre de 2010 el Ser-
vef registrava 282 persones
aturades veïnes d’Alfara del
Patriarca, dos menys que a fi-
nals de l’any 2009.

Analitzant estes dades,
sembla que l’atur s’ha estabi-
litzat al nostre poble. Així i
tot, continua sent preocu-
pant l’alta quantitat de per-
sones que no tenen treball.

Es recorda a totes les
persones que puguen estar
en esta situació que des de
l’Agencia d’Ocupació i Desen-
volupament Local (AODL) s’o-
ferix un servei d’atenció per-
sonalitzat amb l’objectiu de
facilitar el desenvolupament
dels recursos i les competèn-
cies de l’usuari que li perme-

ten identificar opcions, triar,
prendre decisions i avaluar
els resultats de manera autò-
noma amb l’objectiu final d’a-
conseguir inserir-se al mer-
cat laboral.

D’esta manera, des de
l’AODLes facilita a l’usuari la
recerca activa de treball així
com informació sobre forma-
ció i intermediació.

També se’ls traslladen les
ofertes de treball que puguen
arribar a l’Ajuntament, tant
d’empreses públiques com de
privades, així com la forma-
ció ocupacional i reglada. Per
eixe motiu és molt important
que els aturats s’inscriguen , a
més de a la llista de l’atur del
Servef, en la borsa d’ocupa-

ció municipal, ja que augmen-
ten les possibilitats de trobar
feina.

D’altra banda, sobretot en
persones que tenen certa
tranquilitat per estar cobrant
algun tipus de subsidi o pres-
tació, la formació pot ser
molt beneficiosa per dos
qüestions fonamentals: en
primer lloc, es pot aprofitar
per a millorar i ampliar el cur-
rículum amb l’exploració de
nous camps professionals, i
d’altre costat, la formació
s’estructura en molts casos
com un recurs de superació
ja que algunes de les perso-
nes aturades es troben sense
motivació anímica pel llarg
temps transcorregut sense
trobar feina.

Poden visitar l’oficina de
l’AODL de l’Ajuntament d’Al-
fara del Patriarca de dilluns a
divendres de matí. Cita prè-
via al telèfon 961391946.
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Els 10 alumnes del taller de for-
mació per a la contractació en
l’especialitat de monitor socio-
cultural (6 d’ells derivats des de
l’Agència de Desenvolupament
Local d’Alfara), promogut per la
Mancomunitat del Carraixet
amb una subvenció del Servef,
es troben realitzant les pràcti-
ques remunerades correspo-
nents a l’útim periode del curs.

Tres d’ells donen suport al
departament de joventut de l’A-
juntament d’Alfara, amb la co-
ordinació de les activitats des-
envolupades a l’Espai Jove.

Són joves d’entre 16 i 25 any,
desocupats i inscrits com a de-
mandants als centres Servef

d’Ocupació, que no han obtin-
gut el títol de Graduat en Edu-
cació Secundària Obligatòria i
que tampoc posseïxen cap for-
mació professional.

Les classes teòriques, de
600 hores de durada, s’han des-
envolupat al Castell d’Alfara, on
els alumnes han rebut forma-
ció professional específica re-
lacionada amb l’animació so-
ciocultural, orientació laboral i
tutoria, formació bàsica i altres
activitats complementàries.

Quan finalitze el curs, estos
joves tindran l’oportunitat d’in-
serir-se laboralment als muni-
cipis que conformen la Manco-
munitat del Carraixet.

L’atur s’estabilitza al nostre poble
L’AODL oferix itineraris individualitzats a les persones
desocupades que ho sol·liciten per a afavorir la inserció laboral
DDuurraanntt  ll’’aannyy  22001100  eell  ppeerrcceennttaattggee  ddee  ppeerrssoonneess  aattuurraaddeess  aa  llaa
nnoossttrraa  ppoobbllaacciióó  nnoo  hhaa  aauuggmmeennttaatt,,  mmaallggrraatt  qquuee  eennccaarraa  ééss  pprree--
ooccuuppaanntt..  DDeess  ddee  ll’’oofificciinnaa  ddee  ll’’AAOODDLL  ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ss’’ooffeerriixx
uunn  aasssseessssoorraammeenntt  ppeerrssoonnaalliittzzaatt  ppeerr  aa  aaqquueellllss  ddeessooccuuppaattss
qquuee  vvuullgguueenn  iinnsseerriirr--ssee  aall  mmeerrccaatt  llaabboorraall..

3 alumnes del taller de monitor de la Mancomunitat delCarraixet realitzen les pràctiques a l’Espai Jove d’Alfara

Alumnes del TFC realitzen el periode de pràctiques a l’Espai Jove.

Informe degestió delPactem Nord
El consorci Pactem Nord per a
la creació de treball ha pre-
sentat la memòria de gestió
de l’any 2010, durant el que han
desenvolupat multitud d’acti-
vitats per fomentar l’ocupa-
ció, la formació i el sector eco-
nòmic de la comarca.

De l’estudi s’extrau que 9
veïns d’Alfara han estat con-
tractats gràcies a la interme-
diació del Pactem i que dues
empreses col·laboren habi-
tualment amb l’entitat. A més,
durant el passat exercici, es
van seguir 7 itineraris d’auto-
ocupació, que conclogueren
amb la creació de 3 empreses
al nostre poble.

D’altra banda, s’han realit-
zat diferents cursos a les 
escoles de la població per a
potenciar la cultura emprene-
dora i per a facilitar als joves
les eines d’incorporació al
mercat de treball.



EEls alumnes d’infantil
del col·legi públic Sant
Joan de Ribera reben

part del seu ensenyament en
anglés. L’equip docent del
centre escolar ja fa uns anys
que, de manera voluntària,
inicia els xiquets i xiquetes
de 3 a 5 anys en la llengua es-
tran-gera, però és des d’este
curs quan la Generalitat Va-
lenciana ha reconegut la
tasca mitjançant el Pro-
grama d’Immersió Lingüís-
tica Enriquit.   

El pla també contempla
que l’alumnat de primària re-
alitze part del seu aprenen-
tatge en anglés, com ara l’e-
ducació física o la plàstica,
que complementen l’assig-
natura de llengua estrangera
com a tal.

A més, durant este curs i
de manera extraordinària, al
Sant Joan de Ribera treballa
una lectora d’anglés, una na-
tiva en pràctiques que es di-
rigix als alumnes en el seu
idioma per tal que els xi-
quets es familiaritzen amb
les converses en anglés.

Així, el centre educatiu
públic d’Alfara del Patriarca
camina cap al trilingüisme,
amb una sòlida base que farà
que els nostres fills tinguen

un bon coneixement del va-
lencià, el castellà i l’anglés
quan acaben els seus estu-
dis de primària.

Un altre llenguatge, el
musical, es promou al col·legi
públic, on des d’enguany hi ha
un mestre a jornada com-
pleta. Ha creat un cor, format
per uns 40 xiquets i xique-
tes, que participarà a la Tro-
bada de Cors que tindrà lloc
el 20 de maig a Riba-roja.

I és que el centre educa-
tiu d’Alfara està més partici-
patiu que mai, ja que el pas-
sat diumenge 10 d’abril va
estar present a la Trobada
d’Escoles en Valencià, una
jornada festiva que es va
desenvolupar a Burjassot on
es va reclamar als responsa-
bles institucionals que facen
del valencià la llengua pròpia

i oficial d'ús normal per a
tots i per a tot.

Ara l’equip docent se cen-
tra en la preparació de la
Setmana Cultural, que es
desenvoluparà del 15 al 20
d’abril, amb una jornada de
portes obertes per als pares
i mares dels alumnes, la vi-
sita a la Fira del Llibre de Va-
lència i la xerrada d’una ONG
que treballa per la infància a
Ecuador, entre altres activi-
tats.

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  113399  3344  0000

9966  113399  3333  4466
9966  113399  4433  7744
9966  113399  4444  1122
660077  990033  990011
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La lectora d’anglés en una classe d’educació física.

Els xiquets de 3 a 5
anys del col·legi

públic s’inicien amb
l’anglés, de forma
reconeguda per la

Generalitat, gràcies
al Programa
d’Immersió

Lingüística Enriquit
que es desenvolupa

al centre

AGENDA 

1177  dd’’aabbrriill..  Concert de Miquel Gil
“Cantat i Contat”. A les 19 hores al
Teatret.

Edició: Alamida Periodisme i Comunicació      Impremta: Propaganda Gràfica

1122  dd’’aabbrriill..  Animació lectora a
l’Espai Jove, a partir de les 17:30
hores, amb “Contes i Llegendes
de Dracs”.

1155,,  1166  ii  1177  dd’’aabbrriill..  Jornada
Multicultural Perfushion a la
Fàbrica de la Seda de Vinalesa,
amb descomptes en totes les
activitats per als músics
d’Alfara.

1177  ddee  mmaaiigg.. Animació lectora a
l’Espai Jove, a partir de les
17:30 hores, amb “La Maleta
d’Anacleta”, a càrrec
d’Almudena Francés.

3300  dd’’aabbrriill.. Fira d’Associacions,
a partir de les 17:30 hores als
Jardins Municipals, amb
activitats dels col·lectius
d’Alfara del Patriarca. Per la
nit, sopar de germanor, bingo
de la Falla la Unió i concert
organitzat per la Penya la
Barrancà.

66  ddee  mmaaiigg..  Actuació teatral de
la companyia “L’espill”. A partir
de les 22:30 hores al Teatret.

2266,,  2277,,  2288  ii  2299  dd’’aabbrriill.. Tallers de
Pasqua al col·legi públic per als
xiquets i xiquetes de 3 a 12
anys, entre les 9:30 i les 13
hores. Inscripcions a
l’Ajuntament.

2299  dd’’aabbrriill..  Nit de cinema a les
22:30 hores al Teatret.

2200  dd’’aabbrriill..  Cinema infantil. A les
17:30 hores al Teatret.

DDeell  99  aall  1133  ddee  mmaaiigg.. Setmana
cultural de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes
d’Alfara.


