
Es realitzen oobbrreess  ccoomm--
pplleemmeennttààrriieess a càrrec del
Pla Confiança de la Gene-

ralitat Valenciana

Es ttaannccaa  ccaauutteellaarrmmeenntt  
llaa  ddiissccootteeccaa d’Alfara fins

que els propietaris 
adeqüen el local a la 
normativa vigent

El poble viu la ffeessttaa  ddee
SSaanntt  AAnnttoonnii amb la fo-
guera, la benedicció i les

calderes populars

La falla La Unió prepara 
la pprreesseennttaacciióó  ddee  lleess  
FFaalllleerreess  MMaajjoorrss  22001111, el
compte enrere per a 
l’inici de la festa

L’AODL presenta diversos
projectes per a ooppttaarr  aa  lleess
ssuubbvveenncciioonnss publicades
per la Generalitat Valen-

ciana en matèria ffoorrmmaattiivvaa
ii  ooccuuppaacciioonnaall  per 
a l’exercici 2011

MMaarriiaa  CCaarrmmee  AArrnnaauu  
OOrrttss presentarà el 

proper 12 de febrer al
Teatret el seu últim 

poemari publicat, titulat
IIttiinneerraarrii  ddee  TTeennddrreessaa,

amb el que va guanyar el
premi de poesia 
Ciutat de Xàtiva.

La Generalitat dota d’equipamentel nou menjador del col·legi públic
EEllss  ccoonndduuccttoorrss  ddeellss  vveehhii--
cclleess  qquuee  vveenneenn  ddeess  ddee  VViinnaa--
lleessaa  ccaapp  aa  AAllffaarraa  ddeell
PPaattrriiaarrccaa  ppeerr  llaa  CCVV  330044  nnoo
lliimmiitteenn  llaa  vveelloocciittaatt  nnii  ttaann
ssoollss  qquuaann  ppaasssseenn  ppeerr  llaa  rroo--
ttoonnddaa  dd’’aaccccééss  aallss  nnoouuss  hhaabbii--
ttaattggeess  ddee  llaa  ppaarrttiiddaa  ddeell
PPuunnttaarrrróó..  LL’’AAjjuunnttaammeenntt  hhaa
ssooll··lliicciittaatt  aa  llaa  DDiippuuttaacciióó  ddee
VVaallèènncciiaa  qquuee  pprreennggaa  mmeessuu--
rreess  ppeerr  aa  aauuggmmeennttaarr  llaa  ssee--
gguurreettaatt  ddeellss  vveeïïnnss  ii  qquuee
eessttuuddiiee  llaa  iiddoonneeïïttaatt  dd’’uubbii--
ccaarr  uunn  ppaass  ddee  vviiaannaannttss  eenn  llaa
ttrraavveessssiiaa  aa  ll’’aallttuurraa  ddeell  ppoollii--
eessppoorrttiiuu..

FINESTRA OBERTA
Butlletí d’informació municipal d’Alfara
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El Consell Escolar estudia reconvertir la sala on actualment dina
l’alumnat del Sant Joan de Ribera en una moderna biblioteca Pàgina 2
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Es demana a Diputació augmentar laseguretat a la rontonda del Puntarró

Un cotxe travessa la rotonda que unix el nucli urbà amb la urbanizació del Puntarró.
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València regala a Alfara unfacsímil de la Bíblia del Patriarca
AAllffaarraa  ttéé  uunn  ddeellss  330000  eexxeemm--
ppllaarrss  ddee  llaa  rreepprroodduucccciióó  ddee  llaa
BBííbblliiaa  ddee  JJooaann  ddee  RRiibbeerraa  qquuee
hhaa  eeddiittaatt  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  VVaa--
llèènncciiaa  aammbb  mmoottiiuu  ddeellss  440000
aannyyss  ddee  llaa  sseeuuaa  mmoorrtt..  LL’’oobbrraa  ttéé
mmoolltt  dd’’iinntteerrééss  ppeerr  lleess  aannoottaa--
cciioonnss  rreeaalliittzzaaddeess  ppeell  pprrooppii  PPaa--
ttrriiaarrccaa  aallss  mmaarrggeess  ddee  lleess
ffuulllleess.. Anotacions manuscrites del Patriarca.Pàgina 9



L’equip de govern d’Alfara del
Patriarca ha proposat la in-
clusió d’un projecte al Pla
Provincial d’Obres i Serveis
2011 (PPOS) de la Diputació
de València per a millorar la
mobilitat dels vehicles  i via-
nants de la població.  

Així, si la institució pro-
vincial concedix l’ajuda al mu-
nicipi,  s’actuarà sobre les

vies més degradades, com
per exemple aquelles en les
quals s’han fet recentment
obres i s’ha alçat la capa as-
fàltica.

Si la quantitat subvencio-
nada ho permet, amb el
PPOS 2011 també es millora-
ran algunes voreres del po-
ble, que es rebaixaran als
cantons per tal d’afavorir la

mobilitat de les persones
que van en cadira de rodes,
amb carrets de bebés o de la
compra.
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La Conselleria d’Educació ha
equipat el nou menjador del
col·legi públic d’Alfara amb el
mobiliari i el parament de
cuina i taula necessaris per al
funcionament de la instal·la-
ció, que es posarà en marxa
en poques setmanes, quan
estiga tot net i muntat. 

L’Ajuntament d’Alfara ha
promogut, amb la subvenció
del Pla E 2010, la construcció
d’este espai, on l’alumnat del
Sant Joan de Ribera dinarà

del càtering contractat fins
que acabe el curs. 

No obstant, la idea és que
per a l’any que ve comence a
funcionar la cuina de l’escola
infantil municipalde la po-
blaació, que comunica amb la
nova infraestructura per una
porta.

L’actual menjador del
col·legi públic quedarà lliure i
es podrà destinar a altres
usos. El consell escolar està
estudiant la possibilitat de
reconvertir eixa sala en una
moderna biblioteca-ludoteca
amb l’herència deixada al
centre per Lucía Varela.

La Conselleria d’Educaciódota d’equipament el noumenjador del col·legi
EEll  nnoouu  mmeennjjaaddoorr  ddeell  ccooll··lleeggii
ppúúbblliicc  pprroommoogguutt  ppeerr  ll’’AAjjuunnttaa--
mmeenntt  dd’’AAllffaarraa  ccoommeennççaarràà  aa
ffuunncciioonnaarr  eenn  ppooqquueess  sseettmmaa--
nneess..  EEll  ccoonnsseellll  eessccoollaarr  ddeell
SSaanntt  JJooaann  ddee  RRiibbeerraa  eessttuuddiiaa
ttrraannssffoorrmmaarr  ll’’aaccttuuaall  ssaallaa  oonn
ddiinnaa  ll’’aalluummnnaatt  eenn  uunnaa  mmoo--
ddeerrnnaa  bbiibblliiootteeccaa  ggrrààcciieess  aa
ll’’hheerrèènncciiaa  ddee  LLuuccííaa  VVaarreellaa..

La sala on dinen els alumnes del Sant Joan de Ribera es
transformarà en biblioteca amb l’herència de Lucía Varela

La subvenció del PPOSservirà per a millorar lamobilitat urbana

Les necessi-
tats que ha
d'atendre un
ajuntament
són nombro-
ses i creixents.
Cada un dels
veïns, segons
la seua experiència, podria dir
alguna cosa que fa falta en el
nostre poble. Millores en carrers
i espais públics, en els equipa-
ments esportius, educatius, cul-
turals o de salut. Millores en la
protecció ciutadana, en el tràn-
sit, en la promoció del desenvo-
lupament i del treball. I tots tin-
dran raons i arguments perquè
no es tracta de capritxos sinó de
la voluntat que el nostre poble
prospere i vaja avant.

Però un ajuntament té limi-
tacions en la seua actuació.
Unes depenen dels projectes
d'altres administracions que
condicionen les iniciatives lo-
cals. Per exemple, la canalització
del Carraixet, la Via Parc Nord, el
Pla de Protecció de l'Horta, les
millores de carreteres, la cons-
trucció de vivendes de lloguer, i
tantes altres que només poden
fer-se amb la col·laboració en-
tre les administracions. És un
procés extraordinàriament lent.

Altres depenen dels recur-
sos propis del municipi i estos
són els que són. Per això és ne-
cessari ordenar i prioritzar les
necessitats i anar ajustant les
despeses, de forma eficient, d'a-
cord amb un projecte de ciutat
al servei dels ciutadans. Una ciu-
tat en què tots puguem desple-
gar un projecte de vida.

El que caracteritza un sis-
tema democràtic és que este
projecte siga compartit. Per això
són tan necessàries les associa-
cions dels ciutadans, perquè la
gestió de la cosa pública siga
responsable i transparent. Que
en cada moment se sàpia què
es fa i per quines raons. Perquè
la vida en el nostre poble siga
cada vegada millor.

PARTICIPAR
Enric M. Cuñat
Alcalde d’Alfara 

El director del centre mostra el nou menjador amb l’equipament acabat de portar.

Carrer amb clots.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA MUNICIPALEs demana a Diputació augmentar laseguretat a la rotonda del Puntarró
El tram entre el nucli urbà d’Al-
fara del Patriarca i el barranc
del Carraixet per la CV 304 té
una visibilitat escassa i no per-
suadix els conductors a que li-
miten la velocitat dels vehicles,
ni tan sols quan arriben a la ro-
tonda d’accés als nous habitat-
ges de la partida del Puntarró.  

En este punt la situació es
complica ja que  els cotxes que
s’incorporen des del carrer
Poeta Ricardo Valero no veuen
amb claretat l’arribada de ve-
hicles des de Vinalesa, per la
qual cosa augmenta el perill
d’accidents.

L’Ajuntament de la població
ha sol·licitat a la Diputació Pro-
vincial de València, institució
titular de la carretera, que es-
tudie la possibilitat de col·lo-
car elements que obliguen a re-
duir la velocitat als usuaris del
vial, com ara semàfors, bandes

sonores o diverses senyals
verticals.

A més, l’escrit tramés a la
Diputació recull la petició d’al-
guns veïns de la nova urbanit-
zació “Jardines de Alfara” que
sol·liciten la creació d’un pas de

vianants en la travessia a l’al-
tura del poliesportiu municipal.
L’Ajuntament demana un in-
forme sobre l’oportunitat o la
inconveniència de l’esmentat
pas de vianants, que de fer-se
també serà competència de la
institució provincial.

D’altra banda, al document
es recorda que abans de la ur-
banizació la carretera dispo-
sava de baranes de ferro que
encara no han estat reposades.

A més, davant els previsibles
fenòmens meteorològics ad-
versos, també es demanava la
neteja de les cunetes per a afa-
vorir la ràpida avacuació de les
aigües pluvials.

Totes estes peticions es
varen realitzar durant el pas-
sat mes de setembre. A hores
d’ara l’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca no ha rebut cap res-
posta de la Diputació Provin-
cial de València.

EEllss  vveehhiicclleess  qquuee  vveenneenn  ddeess  ddee  VViinnaalleessaa  ccaapp  aa  AAllffaarraa  ppeerr  llaa  
CCVV  330044  nnoo  lliimmiitteenn  llaa  vveelloocciittaatt  nnii  ttaann  ssoollss  qquuaann  ppaasssseenn  ppeerr  llaa
rroottoonnddaa  dd’’aaccccééss  aallss  nnoouuss  hhaabbiittaattggeess  ddee  llaa  ppaarrttiiddaa  ddeell  PPuunnttaarrrróó..
LL’’AAjjuunnttaammeenntt  hhaa  ssooll··lliicciittaatt  aa  llaa  DDiippuuttaacciióó  ddee  VVaallèènncciiaa  qquuee
pprreennggaa  mmeessuurreess  ppeerr  aauuggmmeennttaarr  llaa  sseegguurreettaatt  ddeellss  vveeïïnnss..

Es proposa ubicar un pas de vianants a la CV 304 a l’altura del poliesportiu

Rotonda d’accés a la zona del Puntarró i CV 304.

Alfara del Patriarca ha recupe-
rat la gestió del servei de re-
captació d’impostos, del que
fins ara s’encarregava la Dipu-
tació de València, que es  que-
dava com a compensació un 5
per cent dels diners. 

La Corporació, a través
d’un acord aprovat per unani-
mitat, ha atorgat la gestió del
servei mitjançant un concurs

públic a l’empresa Martínez
Centro de Gestión, que només
es beneficia amb el 4 per cent
de la recaptació de les tases i
impostos de la població.

D’esta manera, s’abarati-
xen els costos i s’ingressen
més diners a les arques muni-
cipales, que tanta falta fan en
estos temps de crisi econò-
mica que travessa Europa.

D’altra banda, l’empresa
adjudicatària s’ha compromés
a millorar el servei prestat a la
ciutadania. 

Així, durant dos dimarts al
mes hi haurà presència d’un
empleat a l’Ajuntament d’Alfara
del Patriarca per tal de resol-
dre els dubtes que sorgixquen
entre les persones  propietà-
ries dels habitatges. 

Este treballador augmen-
tarà l’atenció al públic  durant
l’últim mes del període de co-
brament (vindrà tots els di-
marts) per tal de facilitar el pa-
gament als usuaris.

Prompte es publicarà el ca-
lendari del contribuent, que en-
guany presenta com a novetat
la possibilitat de fraccionar en
dos pagaments l’abonament
de l’Impost de Béns Immobles,
tal i com es va publicar a la pas-
sada edició del Finestra
Oberta, sense que això reporte
cap tipus d’interés.

L’Ajuntament contracta una empresaper a recaptar els impostos municipals
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Durant l’any 2010 es varen con-
cretar dos ambiciosos projec-
tes a la població amb la sub-
venció del  Pla Confiança de la
Generalitat Valenciana. L’Ajun-
tament de la població va des-
tinar els 605.356 euros de l’a-

juda per a millorar la xarxa de
sanejament amb la construc-
ció d’un col·lector de pluvials a
la zona nord del municipi i per
a completar la construcció de
la coberta de la graderia del
poliesportiu, iniciada amb les
ajudes del Pla E-2009 del go-
vern central. 

L’execució dels dos projec-
tes es va adjudicar a la baixa,
és a dir, per menys diners que
la quantitat pressupostada
inicialment.

L’Ajuntament d’Alfara està
aprofitant el romanent de la
subvenció amb la realització
d’obres complementàries que
beneficien directament la ciu-
tadania.Per un costat, el sis-
tema d’aigua calenta resultant
de la recaptació d’energia so-

lar al sostre del gimnàs muni-
cipal s’ha pogut connectar
amb els vestidors del camp de
futbol, amb el conseqüent es-
talvi energètic que això su-
posa.

D’altra banda, s’ha substi-
tuït el tendal del pati de l’es-
cola infantil per un altre nou,
més consistent i corredís.

Ara l’equip de govern està
pendent que la Generalitat au-
toritze la realització d’altres
dos projectes, també a càrrec
del Pla Confiança, com la
transformació del primer tram
del carrer Bonifaci Ferrer en
un espai per a vianants o la mi-
llora de punts conflictius al
clavegueram.

Es realitzen obres complementàriesa càrrec del Pla Confiança de la GV
LL’’aaddjjuuddiiccaacciióó  aa  llaa  bbaaiixxaa  ddeellss  ddooss  pprroojjeecctteess  eexxeeccuuttaattss  aammbb  lleess
aajjuuddeess  ddeell  PPllaa  CCoonnfifiaannççaa  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  VVaalleenncciiaannaa  eessttàà  ppeerr--
mmeetteenntt  qquuee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  dd’’AAllffaarraa  rreeaapprroofifittee  eell  rroommaanneenntt  ddee  llaa
ssuubbvveenncciióó  eenn  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  dd’’aallttrreess  ttrreebbaallllss,,  ccoomm  ppeerr  eexxeemmppllee
llaa  iinnssttaall··llaacciióó  dd’’uunn  tteennddaall  aall  ppaattii  ddee  ll’’eessccoollaa  iinnffaannttiill  mmuunniicciippaall..

L’Ajuntament d’Alfara aprofita el romanent de la subvenció

Nou tendal al pati de escola infantil municipal.

Durant la segona meitat del
segle XX la Comunitat Valen-
ciana va patir un creixent pro-
cés d'urbanització i edificació,
en el qual el parc edificatori
construït es va caracteritzar
per uns baixos paràmetres de
qualitat energètica.  A nivell
d'envoltant tèrmica els edifi-
cis es dissenyaven i constru-
ïen, la majoria, sense aïlla-
ment. A més, la falta de
manteniment d'estos edificis
ha portat a un deteriorament
dels tancaments i a una dismi-
nució de l'estanquitat en les
fusteries exteriors, que su-

posa un augment de la ja ele-
vada demanda energètica
d'estes construccions. 

No obstant això, el con-
sum d'energia d'estos edificis
pot reduir-se significativa-
ment. Per eixe motiu, l’Agèn-
cia Valenciana de l’Energia
(AVEN) està incentivant la re-
forma tèrmica dels buits de
façana amb la col·locació de
vidres dobles, marcs i pre-
marcs de fusteries de PVC.

Estes actuacions poden
suposar una reducció del con-
sum energètic total d’un habi-
tatge d’entre un 3% i un 10%
anual, amb la qual cosa es re-
duïx la factura energètica as-
sociada a calefacció i refrige-
ració que haurà de pagar el
consumidor. 

A més, l’AVEN incorpora un
incentiu econòmic per animar
els compradors a dur a terme
la rehabilitació tèrmica de les

finestres, una ajuda que pot
arribar fins 90 euros per me-
tre quadrat.

Es consideren beneficiaris
de la subvenció totes les co-
munitats de propietaris d'edi-
ficis d'habitatges i les perso-
nes físiques propietàries,
usufructuàries o arrendatà-
ries d'habitatges o edificis
d'habitatges de la Comunitat
Valenciana.

Les persones interessa-
des poden adherir-se al pro-
grama fins el 15 de juny. Infor-
mació ampliada a la pàgina
web www.planrenoveaven.es.

L’AVEN promou un “Pla Renove de Finestres” 
Carrer Bonifaci Ferrer.



La discoteca d’Alfara, en fun-
cionament des dels anys 60,
ha canviat de nom i de propie-
taris al llarg del temps, però
els successius amos no han
anat adequant les instal·la-
cions a les noves normatives
per als locals de concurrència
pública.

Durant els últims anys,
s’han multiplicat les queixes
realitzades pel veïnat d’eixa
zona del carrer Antonio Expo-
lio, tant pels sorolls proce-
dents de la discoteca com
pels problemes d’aparcament
que generen els seus usuaris.

L’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca ja fa temps que va
posar la situació en coneixe-
ment de la Conselleria de Go-

vernació de la Generalitat Va-
lenciana. La institució autonò-
mica inicià un expedient que
va acabar en una denúncia for-
mal, però això no va significar
la disminució dels problemes

ocasionats per la discoteca i
els seus clients.

Davant esta situació, l’e-
quip de govern de l’Ajunta-
ment de la població va decidir
intervenir per donar una solu-
ció, per la qual cosa es va 
obrir un expedient on s’exigia
una sèrie de certificacions so-
bre seguretat en l’evacuació,
aïllament acústic i altres re-
queriments per a este tipus de
locals de concurrència pú-
blica.

Els propietaris de la disco-
teca no presentaren en el ter-
mini estipulat cap dels docu-
ments sol·licitats, per la qual
cosa l’alcalde d’Alfara del Pa-
triarca, Enric Cuñat Sesé,
acompanyat per agents de la
Policia Local, va notificar en
persona el tancament caute-
lar de l’establiment.

No es podrà reobrir fins
que no s’adeque la instal·lació
a la legalitat vigent.
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Els propietaris hauran d’adequar l’establiment a
la normativa vigent abans de reobrir el local

Tancament cautelar dela discoteca d’Alfara

S’ordenadesmuntar unestable il·legal
L’Ajuntament d’Alfara està
fent acomplir la normativa
local en tots els àmbits
d’actuació en els quals té
competència.

Al terme municipal de
la població, molt a prop de
Benifaraig, hi havia uns es-
tables de cavalls que el
seu propietari anava am-
pliant sense respectar la
legalitat vigent, obviant
les autoritzacions neces-
sàries que ha d’expedir la
Generalitat Valenciana.

L’Ajuntament d’Alfara
va instar el propietari dels
terrenys a legalitzar l’es-
table i va donar compte a
la Conselleria de Medi Am-
bient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge de la situació.

Quan l’expedient muni-
cipal ja estava conclós i
anava a procedir-se a l’e-
xecució subsidiària de la
clausura, la Generalitat Va-
lenciana va comunicar que
es feia càrrec de l’as-
sumpte, de manera que
serà la institució autonò-
mica qui resolga definiti-
vament la situació.

D’altra banda, es re-
corda a la ciutadania que
l’ordenança municipal es-
tipula que és obligat co-
municar al departament
d’urbanisme de l’Ajunta-
ment la realització de
qualsevol obra de reforma
interior, a la qual s’aplicarà
una taxa segons el pro-
jecte tècnic existent, el
pressupost dels treballs o
el barem de la normativa.

A més, en el cas que les
obres realitzades suposen
millores notables als habi-
tatges, caldrà comunicar-
ho al cadastre per a que
actualitze la valoració de
la casa.

Discoteca al carrer Antonio Expolio.

LL’’AAjjuunnttaammeenntt  dd’’AAllffaarraa  hhaa  iinniicciiaatt  uunn  eexxppeeddiieenntt  aallss  pprrooppiieettaarriiss
ddee  llaa  ddiissccootteeccaa  ddeell  ccaarrrreerr  AAnnttoonniioo  EExxppoolliioo  oonn  ss’’eexxiiggiieenn  cceerrttiififi--
ccaacciioonnss  ssoobbrree  sseegguurreettaatt  eenn  ll’’eevvaaccuuaacciióó,,  aaïïllllaammeenntt  aaccúússttiicc  ii  aall--
ttrreess  rreeqquueerriimmeennttss..  NNoo  hhaann  pprreesseennttaatt  ccaapp  ddeellss  ddooccuummeennttss
ssooll··lliicciittaattss,,  ppeerr  llaa  qquuaall  ccoossaa  ss’’hhaa  ttaannccaatt  ccaauutteellaarrmmeenntt  eell  llooccaall..

Cartell de la discoteca dels anys 60.
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FESTA I SOCIETAT FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAAEls Reis Mags d’Orient visiten Alfara

Com tots els anys, una ve-
gada celebrat el canvi d’any,
arriba un dels esdeveni-
ments més significatius en la
agenda d’Alfara del Patriarca:
la Cavalcada dels Reis. És
clar que per a nosaltres, com
a membres de l’Associació
d’Amics dels Reis, és la data
més important de l’any sense
cap dubte, però també es-
tem segurs que a molta més
gent, i no sols em referisc als
més menuts, els fa il·lusió
viure eixe moment tan mà-
gic.

Enguany hem tingut unes
condicions meteorològiques
favorables per poder cele-
brar la cavalcada com mereix
el poble, cosa que a nosaltres
també ens ajuda a dur l’orga-

nització un poc millor.
Per a tots aquells que

sols ens veuen al cap de l’any,
com a Associació, durant un
parell de dies abans de l’arri-
bada dels Reis, o de tant en
tant, quan ens reunim per or-
ganitzar algun aspecte de la
cavalcada, vos diem que no
estem sols, per això comuni-
quem que esta festa es du a
terme no sols per aquells que
formem part de l’Associació,
sinó que hi ha més gent que
la fa possible.

Aleshores, simplement
voldríem aprofitar l’oportu-

nitat que tenim, a través de
“Finestra Oberta”, per a
agrair a tots aquells que han
col·laborat d’una manera o al-
tra en la consecució del nos-
tre objectiu: que el poble d’Al-
fara del Patriarca puga estar
ben orgullós de la seua Ca-
valcada dels Reis Mags.

Per este motiu volem
agrair-los la seua col·labora-
ció totalment desinteres-
sada: als propietaris dels
cotxes i furgonetes, als pro-
pietaris dels cavalls i els po-
nis, als xiquets que partici-
pen en el concurs del cartell

anunciador i als establiments
que amb la seua propaganda
el patrocinen, a tots els que
ens venen i ens compren la
loteria, a l’Ajuntament, als
membres de la policia local,
als veïns que retiraren els
seus cotxes del trajecte de
la cavalcada, i a tots aquells
que han col·laborat amb el
seu donatiu a fer esta gran
festa. Moltes gràcies a tots.
Vos demanem disculpes per
si de cas oblidem algú, però
esperem que no siga així. 

Per últim, ens acomia-
dem fins l’any vinent, prepa-
rant la pròxima cavalcada
amb la mateixa il·lusió de
sempre i desitjant un Pros-
per Any 2011 per a tota la po-
blació.

AGRAÏMENT DELS
AMICS DELS REIS

Patge anunciador. Baltasar, Gaspar i Melcior saluden al poble a la Plaça de Sant Joan de Ribera.

Baltasar en eixir de l’església.Cavalcada pels carrers de la població.



Antigament a tots els habitat-
ges hi havia un porc, que servia
per alimentar la família durant
una bona temporada. A més,
hi havia qui tenia animals de
carn als corrals, com ara co-
nills, gallines, vaques o bous.
Les carnisseries tenien ramat
propi i els cavalls s’empraven
per a llaurar o per al tir i arros-
segament.

Tot este bestiar, que for-
mava part del treball quotidià
dels alfarers, era beneït durant
celebració de la festa de sant
Antoni. 

Hui en dia ha canviat molt
la nostra forma de vida. Ja no
criem a les nostres cases els
animals que després consu-
mim; ni tant sols els utilitzem
per a treballar. Però seguim
estimant-los, i per això man-
tenim l’antiga tradició de be-
neir-los durant la festa de sant
Antoni.

La Penya Taurina Alfa-
rense s’encarrega des de fa
molts anys d’organitzar l’esde-
veniment, que s’inicia la nit d’a-
bans amb la foguera. Es tracta
d’un antic ritual de purificació,
per a propiciar el pas de l’hi-
vern a la primavera, on també
es conjurava el Diable per as-
segurar una bona collita. La lle-
genda també conta que els di-
monis intentaren, sense èxit,
cremar sant Antoni.

El diumenge, que enguany
ha caigut 23 de gener, els pen-
yistes muntaren un cadafal a
la plaça de Sant Joan de Ri-
bera, enfront de l’església, per
on desfilaren els animals do-
mèstics, els carruatges i els
cavalls de muntada mentre
Don Álvaro llençava aigua be-
neïda. 

La celebració va culminar
amb el repartiment del típic
plat de caldera valenciana per

a tots aquells ciutadans que
havien adquirit prèviament un
tiquet.

Centenars d’alfarers acu-
diren al carrer Doctor Navarro,
just davant del parc de Don
Emilio, amb les cassoles lles-
tes per a omplir-les d’arròs
junt.

Els membres de la Penya
Taurina Alfarense cuinaren 7
calderes que varen repartir en
més de 800 racions.

FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA FESTA I SOCIETAT
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El poble viu unany més la festade sant Antoni
Els penyistes omplen les cassoles de caldera. El rector d’Alfara beneïx els animals domèstics.

Foguera de sant Antoni.

Un veí sobre el seu bonic cavall.



8

FESTA I ESPORTS FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA

El dissabte 5 de febrer serà
una jornada molt especial per
a Mª Jesús Egea Rodado i
Marta Puchades Sánchez, que
seran erigides fallera major i
fallera major infantil d’Alfara
del Patriarca. Ho faran de la
mà dels seus respectius pre-
sidents, Manuel José Riaza
Ureña i Oscar Riaza Ferrer,
que les rebran dalt l’escenari
del Teatret per acompanyar-
les durant la presentació.

Amb este esdeveniment la
falla La Unió iniciarà el compte
enrere per a celebrar la festa
de sant Josep amb un fum
d’activitats que culminaran el
19 de març amb la cremà dels
monuments fallers.

Així, el 26 de febrer tindrà
lloc la Cridà des del balcó de
l’Ajuntament, el 5 de març se
celebrarà el ball de disfresses
pels carrers de la població, el
dia 15 els fallers plantaran la

falla gran i la xicoteta al carrer
Mestre Palau i el 18 de març
tindrà lloc la tradicional ofrena
a la Mare de Déu dels Desem-
parats a les portes de l’esglé-
sia parroquial .

La comissió ha organitzat
moltes altres activitats cultu-
rals, esportives, lúdiques i gas-
tronòmiques, que poden con-
sultar al llibret de la falla La
Unió.

La falla La Unió presentales falleres majors 2011
MMªª  JJeessúúss  EEggeeaa  RRooddaaddoo  ii  MMaarrttaa  PPuucchhaaddeess  sseerraann  ddeess  ddeell  pprròòxxiimm
55  ddee  ffeebbrreerr  lleess  mmààxxiimmeess  rreepprreesseennttaannttss  aall  mmóónn  ffaalllleerr  dd’’AAllffaarraa
ddeell  PPaattrriiaarrccaa..  AAmmbb  llaa  pprreesseennttaacciióó  ss’’iinniicciiaarràà  eell  ccoommppttee  eennrreerree
ppeerr  aa  cceelleebbrraarr  llaa  ffeessttaa  ddee  ssaanntt  JJoosseepp,,  qquuee  ccuullmmiinnaarràà  eell  1199  ddee
mmaarrçç  aammbb  llaa  ccrreemmàà ddeellss  mmoonnuummeennttss  ffaalllleerrss..

L’acte se celebrarà el 5 de febrer al Teatret d’Alfara

Marta Puchades, fallera major infantil.

L’escola depilota buscapatrocinador
L’escola de pilota valenciana
d’Alfara del Patriarca, diri-
gida pel pilotari del poble
Pau Giménez Guanter, està
buscant una o varies empre-
ses que patrocinen l’equipa-
ment dels alumnes.

Actualment hi ha 7 xi-
quets de 13 i 14 anys que tots
els divendres de vesprada
aprenen a jugar el nostre es-
port autòcton als frontons
del poliesportiu.

Formen dos equips de
categoria infantil amb els
quals participen en diversos
tornejos autonòmics, com
ara els Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana o el
Trofeu de Galotxa d’El Corte
Inglés.

Els comerços i empreses
locals interessats en patro-
cinar l’escola de pilota d’Al-
fara poden sol·licitar més in-
formació a través del telèfon
646.639.809.

En febrer
de 2010 co-
mençava el
meu escrit
dient que
era l'any del
“Podem”. I
vam poder
amb ell: su-
peràrem el mundial, l'apa-
gada analògica, i tot aquell
repte que se'ns va posar per
davant.

Ara, el 2011 que comen-
cem ha de ser l’any dels
grans canvis. Hem de canviar
el xip i dirigir tots els nostres
esforços a créixer baix un

compromís de fer camí com-
partit i repartir els beneficis
conjuntament entre tota la
societat. 

És un exercici de respon-
sabilitat obligatori per su-
mar amb garanties, on la
base és el benefici comú.

En un riu sempre hi ha
dues vores, i les dues han de
saber quin paper juguen des-
terrant la idea del capital
com 'salvador universal' de
l'estat de benestar. Una vora
sense l'altra no representa
el bé comú i cap de les dues
és posseïdora de la veritat
absoluta, ni govern ni ciuta-
dans, i cal sentir sempre les
dues versions. És inútil se-

guir venent la raó absoluta
d'una vora en contra de l'al-
tra, les dues tenen els seus
'encants' i les seues ombres
i cap té la fórmula màgica
que tot ho pot. És temps d'a-
parcar la desraó i la deses-
perança. Discrepàncies sí,
però amb respecte mutu,
aquesta és la clau.

Queda un llarg i difícil
camí per recórrer, que s'ha
de fer de manera compar-
tida i amb la mira posada en
els mateixos objectius. 

Aquest es el meu gran
desafiament per al 2011:
aconseguir aquests objec-
tius de créixer amb el bene-
fici comú.

CARTAALSVEÏNS

Marisa Almodóvar,
Regidora de Benestar

Mª Jesús Egea Rodado, fallera major.

Preus baratspels usuarisdels frontons
L’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca té establerts
preus molt econòmics per a
que la ciutadania puga gau-
dir dels frontons del polies-
portiu: 3 euros per llogar la
instal·lació durant una hora
sense llum i 6 euros si cal
encendre els focus.

També hi ha abona-
ments per a 10 hores, que
valen 28 euros o 56 euros,
segons s’utilitze o no la llum.

Poden consultar les ho-
res que queden lliures i re-
servar les pistes a través
del correu electrònic:
bbeenneessttaarr@@aallffaarraaddeellppaattrriiaarrccaa..eess



L’Ajuntament de València ha
editat el facsímil de la Bíblia
que va pertànyer a Joan de Ri-
bera, qui fou senyor 
d’Alfara del Patriarca, amb 
motiu del 4t centenari de la
seua mort.

L’alcaldesa del cap i casal
ha regalat al nostre municipi,
gràcies a la intervenció del re-
gidor valencià Jorge Bellver 
-amb lligams familiars a la
nostra població- una de les
300 reproduccions editades.

El facsímil té molt d’inte-
rés ja que es tracta d’ una edi-

ció impresa a París l’any 1540
per Robert Etienne.

Escrita en llatí, conté nom-
broses anotacions manuscri-
tes que Joan de Ribera va re-
alitzar als marges de les fulles
de la Bíblia, sobre tot en de-
terminades seccions, com les
Epístoles de sant Pau.

Hi apareixen diverses
il·lustracions amb molta im-
portància en la història de l’ar-
quitectura espanyola, com ara
la reconstrucció ideal del des-
aparegut temple de Salomó,
que podria haver inspirat la
construcció de l’Escorial ma-
drileny.

9

FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA PATRIMONI

Hi ha nombroses anotacions realitzades per sant
Joan de Ribera als margens de les fulles

L’Ajuntament de Valènciaregala a Alfara un facsímilde la Bíblia del Patriarca El Seafi estàatés per unanova psicòloga
Alba Juan Chornet és la
psicòloga que des d’ara
s’encarrega del Servei Es-
pecialitzat d’Atenció a la
Família i la Infantesa
(Seafi), que substituïx a Vi-
viana Nogués al capdavant
del departament des de
principi d’any.

La seua tasca consis-
tix a atendre els proble-
mes relacionats amb 
qualsevol tipus de conflic-
tivitat familiar que neces-
site orientació psicosocial,
mediació o teràpia.

Així, poden sol·licitar
atenció tots els habitants
que desitgen previndre,
millorar o solucionar pro-
blemes que poden provo-
car malestar en les rela-
cions familiars.

Facsímil de la biblia de sant Joan de Ribera.

AAllffaarraa  ppoosssseeïïxx  uunn  ddeellss  330000
eexxeemmppllaarrss  ddee  llaa  rreepprroodduucccciióó
ddee  llaa  BBííbblliiaa  ddee  ssaanntt  JJooaann  ddee
RRiibbeerraa  qquuee  hhaa  eeddiittaatt  ll’’AAjjuunnttaa--
mmeenntt  ddee  VVaallèènncciiaa  aammbb  mmoottiiuu
ddeellss  440000  aannyyss  ddee  llaa  sseeuuaa
mmoorrtt..  LL’’oobbrraa  ttéé  mmoolltt  dd’’iinntteerrééss
ppeerr  lleess  aannoottaacciioonnss  rreeaalliittzzaa--
ddeess  ppeell  pprrooppii  PPaattrriiaarrccaa  aallss
mmaarrggeess  ddee  lleess  ffuulllleess..

HHOORRAARRII  DD’’AATTEENNCCIIÓÓ
DDiilllluunnss

de 16 a 21 h
DDiimmaarrttss

de 9 a 15 i de 16 a 21 h
DDiijjoouuss

de 16 a 20 h
CCiittaa  pprrèèvviiaa  aall  

tteellèèffoonn9966..113399..3322..9900

La història i l’arquitectura, l’art
i el patrimoni, la cultura popu-
lar, l’espai agrari i la viabilitat
econòmica del nostre territori
seran estudiades entre els
dies 10 i 13 de febrer de 2011 al
III Congrés d’Estudis de l’Horta
Nord. 

Alfara del Patriarca col·la-
borarà activament en la inicia-
tiva, amb la reunió prèvia que
els organitzadors tindran el 29

de gener al Centre Cívic de la
població i amb la realització de
la cloenda del congrés. Serà el
12 de febrer, a partir de les 19
hores, amb una taula rodona
anomenada “El futur de l’Horta
després del Pla d’Acció Terri-
torial (PAT)”.

Hi participarà Arantxa Mu-
ñoz, directora general de Pai-
satge de la Generalitat Valen-
ciana,  Vicent Sales, president

del Centre d’Estudis de l’Horta
Nord, Enric Cuñat, alcalde d’Al-
fara del Patriarca, Joan Ramon
Peris, representant de la Unió
de Llauradors, i Antonio Mon-
tiel, membre de l’associació
Per L’Horta.

A les 20:30 h tindrà lloc la
inauguració de l’exposició de
pintura anomenada “L’Horta.
Paisatges Recreats”, que mos-
trarà durant dues setmanes di-

verses obres d’autors valen-
cians com ara Enric Ruiz, Au-
rora Valero, Carles Pérez o Jo-
sep Rausell.

La jornada acabarà amb un
sopar i amb el concert de la Co-
lla Brials, que presentarà el seu
últim treball “Músiques de
l’Horta”. Conceben la música
valenciana de la tradició oral
com un fet viu i encara ple de
significat.

S’organitza el III Congrés d’Estudis de l’Horta Nord



Amb el nou any els departa-
ments de joventut i benestar
social de l’Ajuntament han
programat multitud d’activi-
tats destinades a persones de
totes les edats.

Així, a la Setmana de la
Dona, organitzada per l’asso-
ciació d’Ames de Casa Tyrius, i
a la Setmana de la Tercera
Edat, preparada per l’Associa-
ció Democràtica de Pensio-
nistes, s’afegix enguany la ce-
lebració de la Setmana de la
Joventut i la Setmana de la In-
fància.

El mes de març arrancarà
amb els actes per commemo-
rar el Dia Internacional de la
Dona Treballadora, el dia 8,
amb una missa i un berenar.
Però des del dia 3 fins l’11 de
març les mestresses de casa
desenvoluparan altres activi-

tats, com ara teatre, xerrades
o jocs de taula.

També en març, del 21 al
26,  tindran lloc activitats dins
la Setmana de la Joventut:
campionats de jocs de taula i
de ping-pong, tallers de DJ i
de photoshop o concerts.

CCoonnccuurrss  ddee  ffoottooggrraafifiaa
A més, l’Espai Jove està pre-
parant el I Concurs de Foto-
grafia d’Alfara, en el que pot
participar qualsevol veï de la
població major de 10 anys.

El tema serà “El Nostre
Poble”, amb la finalitat de rea-
litzar fotografies d’Alfara en
diferents moments: activi-
tats, actes públics, personat-
ges, paisatges, o racons.

Les persones interessa-
des poden presentar un mà-
xim de 2 fotografies inserta-

des en un CD, en format JPG  i
amb un pes màxim d’1 mega,
fins el 14 de març a l’Espai
Jove. Durant la Setmana de la
Joventut s’exposaran tots els
treballs i els visitants valora-
ran les imatges. Hi haurà 2
premis atorgats pel jurat (for-
mat per 3 persones, 2 d’elles
expertes en fotografia) i un
altre per la valoració del pú-
blic. Seran entregats el dia 25
de març a l’Espai Jove.

Al proper butlletí informa-
rem de les activitats prepara-
des a la Setmana de la Tercera
Edat i a la Setmana de la In-
fància, que se celebraran du-
rant el proper mes d’abril.

S’elaboraran cartells amb
la programació detallada de
cada esdeveniment, que
també es podrà consultar a la
web municipal.
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CULTURA FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAAMultitud d’activitats culturalsdurant esta primavera
S’organitzen esdeveniments per a tots els sectors poblacionals

Midori Edo es un
niño en tránsito a la
edad adulta. Vive
con Aiko, su madre
soltera, y su abuela
Masako, y recibe
las visitas de su pa-
dre biológico. Ha-
nada, su amigo de la
escuela, quiere ves-
tirse de mujer para
ir por la calle, mien-
tras Mizue, que
está enamorada de
él, le pide una
mayor proximidad

física. Crónica sutil
del cambio, la bús-
queda de la identi-
dad sexual y la
amistad.

LA BIBLIOTECA RECOMANA

AAllggoo  qquuee  bbrriillllaa  ccoommoo  eell  mmaarr,,
dd’’HHiirroommii  KKaawwaakkaammii

Alguns llibres són ex-
tremadament peri-
llosos. Sota el vel del
coneixement ama-
guen heretgies con-
tràries a la paraula
de Déu. Però n’hi ha
un especialment
pervers. Un llibre
preservat en secret
que es converteix en
l’obsessió de la In-
quisició i que gene-
rarà al segle xv la
persecució més gran
feta mai contra una

obra escrita i els
seus posseïdors.
Caldrà salvar l’últim
exemplar de l’estany
de foc.

LL’’eessttaannyy  ddee  ffoocc,,
ddee  SSiillvveessttrree  VViillaappllaannaa

Augmenta el fonsbibliogràgic
La biblioteca d’Alfara del
Patriarca ha adquirit nous
llibres que ja formen part
del fons bibliogràfic muni-
cipal, destinats a lectors de
totes les edats.

Poden consultar el but-
lletí de novetats a l’espai
web www.bibliotecaspúbli-
cas.es/alfaradelpatriarca.

Animaciólectora per aadults
Durant les vacances de Na-
dal l’Espai Jove i la Biblio-
teca  han promogut una ac-
tivitat d’animació lectora
per a adults a través del fa-
cebook. 

Amb el títol de “Quin lli-
bre regalaries en aquestes
dates tan assenyalades?”,
s’ha desenvolupat un fòrum
de recomanacions que ha
culminat en el sorteig del lli-
bre il·lustrat de Silvestre Vi-
laplana titulat Joanot Mar-
torell, un cavaller sense
fronteres.

Pròximament tindrà lloc
un altre concurs a través de
la xarxa social anomenat
“Llibres encadenats”.

El club delectura reprénl’activitat
Un grup de veïns d’Alfara po-
sen en funcionament un club
de lectura per compartir la
afició a llegir. Les persones
interessades en formar part
del club poden sol·licitar in-
formació a la biblioteca mu-
nicipal.



L’Agència d’Ocupació i Desen-
volupament Local (AODL) de
l’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca està treballant inten-
sament per a presentar en
temps i forma diversos pro-
jectes per a la convocatòria de
les subvencions del Servef,
que per a l’exercici 2011 s’han
publicat abans de l’habitual.

D’una banda, pel que fa a
les ajudes relacionades direc-
tament en la creació d’ocupa-
ció, l’AODL ha demanat la in-
clusió del nostre municipi en
el programa Emcorp de la Ge-
neralitat Valenciana per a des-

envolupar 3 projectes con-
crets: la revalorització d’espais
urbans i ajuda municipal, ser-
veis personalitzats d’ajuda a
domicili i suport a l’escola d’es-
tiu.

Per altre costat, la tècnica
del departament, Rosana Gó-
mez, ha preparat la documen-
tació necessària per a sol·lici-
tar la subvenció corresponent
al programa anomenat Salari
Jove, que tots els anys possi-
bilita la contractació d’un tèc-
nic superior d’educació infantil
per a l’escola infantil munici-
pal de la població. Esta ajuda

està orientada als joves me-
nors de 30 anys, un dels col·lec-
tius amb més dificultats per a
aconseguir una primera expe-
riència en el mercat de treball.

Pel que fa a la formació,
gràcies a la bona acollida del
Taller de Formació i Inserció
Laboral (TFIL) de jardineria,
que acaba de concloure, des
de l’AODL s’ha sol·licitat la in-
clusió del municipi en tres pro-
grames: un de jardineria, un al-
tre de reparador d’edificis i el
tercer d’ajuda a domicili.

Per a poder optar a les ini-
ciatives formatives i ocupa-
cionals desenvolupades per
l’Ajuntament amb les subven-
cions del Servef -quan estes
siguen concedides- és impres-
cindible estar apuntat a la
llista de l’atur de la GV.

FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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El passat dimarts 25 de gener
va tindre lloc al Centre Cívic
d’Alfara del Patriarca la pri-
mera sessió d’un taller orga-
nitzat pel Consorci Pactem
Nord per a que els emprene-
dors de la comarca confeccio-
nen un Pla d’Empresa.

Es tracta d’una eina indis-
pensable per a decidir si un
projecte és suficientment sò-
lid com per a crear una em-
presa, o si bé és necessari re-
conduir algun aspecte
comercial, productiu, organit-
zatiu o financer. 

També permet analitzar la
futura situació de l’empresa
davant el mercat real i els seus

competidors, així com deter-
minar el model de direcció i or-
ganització per a conseguir els
objectius finals.

A més, el Pla d’Empresa és
indispensable per a que les en-
titats bancàries avalen una
idea de negoci, així com per a
optar a les ajudes promogu-
des pel Servef o pel Pactem
Nord en relació a la creació
d’empreses.

Si algun veí d’Alfara del Pa-
triarca té un negoci en ment i
vol qualsevol tipus d’assesso-
rament per a poder concretar-
lo, que es pose en contacte
amb l’AODL, des d’on el deriva-
ran al Pactem Nord.

Es presenten projectes per a optara les subvencions del Servef enmatèria formativa i ocupacional
Cal apuntar-se a les llistes de l’atur de la Generalitat Valenciana
LL’’AAOODDLL  dd’’AAllffaarraa  eessttàà  pprreesseennttaanntt  ddiivveerrssooss  pprroojjeecctteess  ppeerr  aa
ooppttaarr  aa  lleess  ssuubbvveenncciioonnss  ffoorrmmaattiivveess  ii  ooccuuppaacciioonnaallss  ddeell  SSeerrvveeff
ppeerr  aa  ll’’eexxeerrcciiccii  22001111..  EEss  pprreettéénn  aaccoonnsseegguuiirr  eell  mmaajjoorr  nnoommbbrree  ddee
pprrooggrraammeess  ppeerr  aa  ooffeerriirr  aa  llaa  cciiuuttaaddaanniiaa  mmééss  ppoossssiibbiilliittaattss  dd’’iinn--
sseerrcciióó  llaabboorraall  ii  dd’’eessppeecciiaalliittzzaacciióó  pprrooffeessssssiioonnaall..

El consorci Pactem Nord organitza un taller per aque els emprenedors confeccionen un Pla d’Empresa

Primera sessió del taller per a confeccionar un Pla d’Empresa.

L’Ajuntamentcontracta algunsalumnes del TFIL
El passat 27 de gener va fina-
litzar el Taller de Formació i 
Inserció Laboral (TFIL) en 
l’especialitat de jardineria de-
senvolupat a la nostra pobla-
ció gràcies a l’ajuda atorgada
per la Conselleria d’Ocupació
de la Generalitat Valenciana i
el Fons Social Europeu.

Un total de 10 persones
sense treball i amb dificultats
per a integrar-se al mercat la-
boral han aprés al llarg dels úl-
tims 3 mesos una ocupació
concreta que els pot obrir una
porta per trobar feina. Han fet
pràctiques reals al terme mu-
nicipal amb la millora dels
parcs, jardins i altres zones
verdes.

L’Ajuntament d’Alfara del
Patriarca complirà amb el
compromís adquirit amb les
institucions concessionàries
de la subvenció i contractarà
alguns participants en el TFIL
de manera temporal.



MMaria Carme Arnau
Orts acaba de pu-
blicar Itinerari de

Tendresa, l’obra amb la que
l’any passat va guanyar el
premi de poesia Ibn Hazm
Ciutat de Xàtiva. És el seté
llibre de poesia de l’autora
des que fa 15 anys s’estre-
nara al cercle literari valen-
cià amb Bri de Vols.  

D’aquell primer cant  a la
llibertat, la nostra poetessa
manté, com a mínim, l’esperit
de poder contar a través dels
seus versos tot allò que l’em-
baladix. Tanmateix, Maria
Carme ha anat forjant, a tra-
vés del temps i dels poemes,
un estil propi, singular, amb
una forta personalitat que
tendix cap a la retracció filo-
sòfica de qui intenta veure
més enllà d’on ens arriva la
vista. Així, ha anat plasmant
diferents temàtiques, diver-
ses reflexions que han sor-
git de la pròpia experiència
vital.

Ara, amb Itinerari de Ten-
dresa, Maria Carme Arnau
Orts recupera l’esperança,
una certa pau que semblava
haver perdut en l’obra ante-
rior, titulada En el desert
dels meus ulls.

El poemari que acaba de
publicar és un reflex d’allò
que podem anar fent durant
la vida, de construir amb tot-
hom, d’aportar i absorvir dels
altres. Del concepte de dei-
xar el millor de nosaltres al
llarg del camí que recorrem
en la vida.

Itinerari de tendresaserà
presentat el proper 12 de fe-
brer al Teatret d’Alfara del
Patriarca a partir de les 18
hores. La poetessa estarà
acompanyada per diferents
amics, també poetes valen-
cians, com ara Josep Lluís

Roig, Manel Alonso, Maria
Carme Sáez o Vicent Penya.
Llegiran una selecció del
poemari per a donar-lo a co-
nèixer a tots els alfarers que
vulguen assistir a la presen-
tació.

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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Maria Carme Arnau Orts mostra la seua última obra publicada.

Maria Carme
Arnau Orts ens

presenta
Itinerari de

tendresa, l’última
obra publicada
amb la qual va
guanyar l’any
passat el premi
de poesia Ciutat

de Xàtiva 

AGENDA 

1122  ddee  ffeebbrreerr..  Presentació del lli-
bre Itinerari de Tendresade Ma-
ria Carme Arnau Orts,  a les 18 h
al Teatret. 

Edició: Alamida Periodisme i Comunicació      Impremta: Propaganda Gràfica

55  ddee  ffeebbrreerr..  Presentació de les
Falleres Majors de la Falla La
Unió. A les 18 h al Teatret.

DDeell  2211  aall  2266  ddee  mmaarrçç..Setmana
de la Joventut, amb campionats
de jocs de taula i de ping-pong,
taller de DJ i de photoshop,
concurs de fotografia, concert
de música i teatre.

1122  ddee  ffeebbrreerr..  Cloenda del III
Congrés d’Estudis Comarcals.
A les 19 h, taula rodona sobre el
futur de l’Horta, a les 20:30 h,
inauguració d’una exposició de
pintura i a les 22:30 concert de
la Colla Brials.

55  ddee  mmaarrçç.. La falla La Unió
celebrarà la festa de
disfresses amb el lema “Anys
20” pels carrers de la població,
a partir de les 17:30 h.

1155  ddee  mmaarrçç.. La comissió fallera
plantarà els monuments al
carrer Mestre Palau.

DDeell  ll’’11  aa  ll’’1111  ddee  mmaarrçç..  Setmana
de la Dona, organitzada per les
mestresses de casa Tyrius, amb
berenars, representacions tea-
trals, xerrades i jocs de taula. 

1199  ddee  mmaarrçç.. Festa de sant
Josep, amb la cremà de la falla
infantil a les 23 h i de la falla
gran a les 24 h.

2266  ddee  ffeebbrreerr..  A les 18 h, Cridà
de les Falleres Majors des del
balcó de l’Ajuntament.

1122  ddee  ffeebbrreerr..  Taller d’higiene
buco-dental infantil organitzat
per l’associació Volem Créixer.
A les 12 h al gimnàs municipal.


