
L’Ajuntament adjudica els
treballs per a la iinnssttaall··llaacciióó

ddee  ggeessppaa  aarrttiifificciiaall al 
camp de futbol del 

poliesportiu municipal

L’Associació de Jubilats i
Pensionistes d’Alfara cele-

bra la sseettmmaannaa  ccuullttuurraall
amb moltes activitats per

a la gent gran del poble

La biblioteca municipal i
l’Espai Jove coordinen acti-
vitats de ffoommeenntt  ddee  llaa  lleecc--

ttuurraa entre els més menuts i
les persones adultes

Cal revisar el 
pagament de l’Impost 
de Béns Immobles per

evitar recàrrecs per de-
morança. Tots els di-

marts pel matí del mes
de juny un treballador

atendrà la ciutadania per
resoldre qualsevol 

tipus de dubte.

El Partit Popular guanya les eleccions
DDeesspprrééss  ddee  33  aannyyss  iinntteennttaanntt--hhoo,,  eell  CCDD  AAllffaa--
rreennssee  hhaa  ppuujjaatt  ddee  ccaatteeggoorriiaa  aa  11aa  RReeggiioonnaall,,
ggrrààcciieess  aa  ll’’aaffaannyy  ii  llaa  tteennaacciittaatt  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDii--
rreeccttiivvaa  ii  ddeellss  jjuuggaaddoorrss  ddeell  CClluubb..  EEll  sseeuu  pprreessii--

ddeenntt,,  JJaacciinnttoo  RRooddrríígguueezz  GGrraanneellll,,  aaggrraaïïxx  eell  ssuu--
ppoorrtt  rreebbuutt  ddee  lleess  eemmpprreesseess  ccooll··llaabboorraaddoorreess  ii
eell  ggrraann  ssuuppoorrtt  ddoonnaatt  ppaarrttiitt  ddaarrrreerree  ddee  ppaarrttiitt
ppeerr  ppaarrtt  ddee  ll’’aafificciióó..

FINESTRA OBERTA
Butlletí d’informació municipal d’Alfara
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El pròxim dissabte 11 de juny es conformarà la nova corporació municipal i
prendrà possessió del seu càrrec el nou alcalde Adrián Carsí Serra Pàgina 2
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El CD Alfarense puja a 1a Regional 

Celebració en guanyar el partit que va significar l’ascens del CD Alfarense.
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X edició de la Fira d’Associacions d’Alfara
LLeess  eennttiittaattss,,  ccooll··lleeccttiiuuss  ii  aaggrruuppaa--
cciioonnss  llúúddiiqquueess,,  eessppoorrttiivveess  ii  ccuull--
ttuurraallss  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  eess
rreeuunniirreenn  eell  ppaassssaatt  3300  dd’’aabbrriill  aa  llaa
XX  eeddiicciióó  ddee  llaa  FFiirraa  dd’’AAssssoocciiaacciioonnss..
LL’’eessddeevveenniimmeenntt  ccoommppttaa  ttoottss  eellss
aannyyss  aammbb  uunnaa  ggrraann  ppaarrttiicciippaacciióó
ddee  vveeïïnnss  ii  vviissiittaannttss,,  qquuee  oobbsseerr--
vveenn  eellss  aappaarraaddoorrss  ddee  lleess  aassssoocciiaa--
cciioonnss  ii  lleess  aaccttiivviittaattss  qquuee  ss’’hhii
pprreeppaarreenn..  LLaa  jjoorrnnaaddaa  vvaa  ccuullmmiinnaarr
aammbb  eell  jjaa  ttrraaddiicciioonnaall  ssooppaarr  ddee
ggeerrmmaannoorr..Veïns i visitants observen els aparadors de les associacions participants. Pàg. 4
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MUNICIPAL FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAA

La candidatura del Partit Po-
pular, encapçalada per Adrián
Carsí Serra, ha estat la guan-
yadora per majoria absoluta
de les eleccions municipals
del passat 22 de maig a Alfara
del Patriarca. 

Durant la jornada, un total
de 1.896 veïns i veïnes del po-
ble (el 76’18% de la població
electora) exerciren el seu dret
al vot. Després del reconte el
secretari de l’Ajuntament va
certificar que la candidatura
del Partit Popular va ser la
més votada amb 917 papere-
tes (49’06%), seguida pel
Partit Socialista amb 568
vots (30’39%), la Coalició
Compromís amb 228
(12’20%), Esquerra Republi-
cana amb 58 (3’10%) i Es-
querra Unida amb 52 (2’78%).

Un total de 46  persones vo-
taren en blanc i altres 28 pa-
peretes varen ser declarades
nul·les.

Així, segons la Llei Electo-
ral Valenciana, el PP ha acon-
seguit 6 escons al govern mu-
nicipal d’Alfara del Patriarca,
el PSPV-PSOE ha assolit 4
escons i la Coalició Compro-
mís 1. S’han quedat sense 
representació municipal Es-
querra Republicana del País
Valencià i Esquerra Unida.

El pròxim 11 de juny tindrà
lloc la constitució de la nova
corporació municipal d’Alfara
del Patriarca i la presa de
possessió del nou alcalde,
Adrián Carsí Serra, que subs-
tituirà Enric Cuñat Sesé des-
prés de 16 anys al front de l’A-
juntament.

El PP guanya les eleccions
H e recibido la invita-

ción de escribir unas
líneas en F.O., como

cabeza de lista de la Candi-
datura del Partido Popular
que ha ganado las eleciones
del pasado día 22. Después
de 4 años siendo portavoz
del PP en el Ayuntamiento,
es ahora cuando  me han
dado esta oportunidad de
dirigirme a Uds. desde este
boletín.

Desde el primer mo-
mento en que tomemos las
riendas del Ayuntamiento,
vamos a volcarnos en que
nuestros ciudadanos noten
el cambio de gobierno mu-
nicipal.

Somos nuevos y como
tales, entramos con nuevas
espectativas, nuevas ener-
gías, nuevas ideas y con dis-
tintos modos de gobernar.
Creemos que el estar mu-
chos años gobernando, in-
fluye en el cansancio de
ideas y en la pérdida del
contacto con la gente.

Por eso, desde estas lí-
neas, nos comprometemos
a trabajar con ahínco y te-
són sin descanso y les ani-
mamos a que nos digan sin
ningún tipo de reparo, sus
críticas, sus necesidades y
sus sugerencias. Para ello,
estaremos los sábados en
el Ayuntamiento para oirles.

Adrián Carsí Serra
Alcalde electe d’Alfara 

NNoovvaa  ccoorrppoorraacciióó

Adrián Carsí Serra
J. L. Martí Ferrándiz

Manuel Valero Lloris
Amparo Faulí Fitó

Ángela Caballer Ferrer
José Bosch Borrás

Llorenç Rodado
Marisa Almodóvar

Toni Egea
Inmaculada Beltrán

Miquel Àngel Martínez 

S’adjudica la instal·lació del camp de gespa artificial Cal revisar elpagament dela contribució
Durant estos dies és im-
portant que comprovem
que hem abonat en temps i
forma l’Impost de Béns Im-
mobles per a evitar recàr-
regs  per demorança. 

Durant el mes de juny
tots els dimarts pel matí un
treballador de l’empresa
que gestiona la recaptació
municipal estarà a les ofi-
cines de l’Ajuntament a dis-
posició dels ciutadans que
ho requerisquen per a revi-
sar les domiciliacions, les
bonificacions o qualsevol
dubte que puga sorgir.

Des d’enguany, per tal
de facilitar a les famílies el
pagament de la contribu-
ció, s’ha fraccionat en dues
vegades sense que això
comporte interessos.

L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca ha adjudicat les obres
per a instal·lar gespa artificial
al camp de futbol del polies-
portiu. De les 18 empreses que
s’han presentat al procés de
selecció, 11 han passat a la fase
final. S’ha valorant l’oferta eco-
nòmica, les millores al pro-
jecte inicial i el compromís so-
cial de contractar persones
aturades o amb dificultad d’in-
serció laboral.

En poques setmanes po-
dran iniciar-se els treballs per
condicionar l’espai, que comp-
tarà amb unes mesures òpti-
mes de 100 metres de llargària
per 60 d’amplària, a més de les
bandes laterals, on s’ubicaran
noves banquetes. 

El nou camp estarà dis-
senyat amb uns paràmetres
sostenibles pel que fa a la pro-

ducció, a la conservació i als
costos de manteniment, de
manera que davall de la gespa
es preveu la construcció d’un
sistema de recuperació de l’ai-
gua de reg i de pluja per a que
puga ser reutilitzada per al
manteniment del camp i de la
resta de zones verdes del po-
liesportiu municipal.

La Diputació de València
aportarà 250.000 € per a l’e-
xecució del projecte, segons
estipula el conveni singular
que es va signar a principi
d’any entre la institució pro-
vincial i l’Ajuntament d’Alfara.
La diferència fins el preu d’ad-
judicació, al voltant de 136.000
€, l’assumirà el municipi, una
xifra inferior a les previsions
del pla “Sona la Dipu” amb el
que també es projectava la
instal·lació de gespa artificial.



L’Associació Democràtica de
Jubilats i Pensionistes d’Alfara
del Patriarca va celebrar del 9
al 13 de maig la setmana cultu-
ral amb l’organització de multi-

tud d’activitats per als majors
de la població.  

Els actes s’iniciaren amb la
inauguració de l’exposició dels
treballs de manualitats realit-

zats per les dones durant tot
el curs. També tingueren lloc
xerrades interessants sobre
els drets dels majors i la os-
teopatia per a este sector po-

blacional, així com berenars
d’orxata i fartons i de dolços
elaborats per l’empresa Indes-
pan, o l’excursió a Sogorb i Al-
tura acompanyats per l’inves-
tigador Josep-Marí Gómez.

La setmana cultural dels
Jubilats va concloure el dia 13
de maig amb un sopar per a to-
tes les persones associades
als Jardins Municipals, que va
estar amenitzat per la banda
de l’Agrupació de Majors de
l’Horta Nord.

L’esdeveniment es va apro-
fitar per a homenatjar Juana
García Saez, veïna d’Alfara que
ha complit recentment 100
anys, i per a lliurar els premis
del campionat de petanca ce-
lebrat durant la mateixa Set-
mana Cultural.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA BENESTARSetmana cultural dels Jubilats
Sopar de l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Alfara, amenitzat per la banda de l’Agrupació de Majors de l’Horta Nord.

El 8 de maig tingué lloc la VII
Volta en Carro a la Manco-
munitat del Carraixet, orga-
nitzada pels festers de Sant
Antoni de Vinalesa, patroci-
nada per la Mancomunitat i
amb la col·laboració dels
ajuntaments d’Alfara, Bonre-
pòs i Mirambell, Foios, Ta-
vernes i Vinalesa.

Volta en Carro a laMancomunitat

Exposició dels treballs realitzats per les dones de l’associació. Homenatge a la veïna centenària Juana García Saez.
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FESTA FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA

Després de les elec-
cions del passat 22 de
maig i la presa de pos-
sessió del proper 11 de
juny, el meu càrrec de
Regidora de Benestar
Social quedarà en pos-
sessió d'un dels nous
regidors del Partit Po-
pular. Aprofite l'ocasió per donar-los l’en-
horabona.

Amb aquestes línies vull expressar a
tots i cadascú de vosaltres “gràcies” per
facilitar-me el treball de Regidora. Si aga-
fara una balança i posara en un costat les
coses positives i en l'altre les negatives
dels meus 8 anys a l'ajuntament, la balança
sens dubte es decantaria cap al costat po-
sitiu. He treballat molt a gust, al costat de
tots vosaltres, associacions, festes, pe-
nyes, veïns… Ens hem conegut com a per-
sones i ens hem tractat com a iguals. Al-
guns potser s'han quedat amb el superficial
i no han volgut perdre ni un minut en conèi-
xer-me; però els que si ho heu fet, amb els
que he compartit treball, experiències, ini-
ciatives, problemes i solucions, de ells, de
tots vosaltres, m’emporte el millor de ca-
dascú, i això no m'ho lleva ningú.

I d'altra banda les meues més sinceres
disculpes si en algun moment vos he ofès o
no vos he pogut atendre com vos merei-
xíeu, però no sempre ha estat fàcil. 

Només començar, algú em va dir que no
pretenguera acontentar els 2.700 habi-
tants d'aquell moment. No era la meua in-
tenció, perquè per a gustos colors. Però sí
poder solucionar a tot aquell que s'acos-
tara amb algun problema, fóra del color que
fóra, ja que no se m'ha oblidat en cap mo-
ment que he tractat amb persones, amb
ciutadans del municipi, i dins de les meues
possibilitats i no sempre ha estat possi-
ble.

He escoltat a tot el que s'ha acostat
amb una crítica constructiva per poder can-
viar i adaptar-me a les necessitats, i crec
que hem aconseguit entre tots un ambient
de tranquil·litat. Aquesta, almenys, és la
sensació que m’emporte.

Ha estat una etapa de la meua vida on
he après molt, i ara comença una altra... I
açò, encara que ho semble, no és un comiat,
perquè des de l’oposició estaré al vostre
costat,  per a qualsevol cosa que necessi-
teu. 

CARTAALSVEÏNS

Marisa Almodóvar,
Regidora de Benestar

Alfara celebra la X Fira d’Associacions
Un any més, i amb aquest ja
en van 10, Alfara del Pa-
triarca ha celebrat la Fira
d’Associacions, un esdeve-
niment que reflecteix l’in-
tensa vida social dels alfa-
rers com a poble.

Va tindre lloc el passat
30 d’abril als Jardins Muni-
cipals, amb l’exposició de
les activitats realitzades al
llarg de l’any pels diferents
col·lectius del municipi i
amb la celebració d’un so-
par de germanor per culmi-
nar la jornada.

Demostració de l’Associació Volem Créixer.

Jocs infantils organitzats per la Falla la Unió. Club de Petanca de l’Associació de Jubilats.

Bou embolat per als xiquets d’Alfara.



L’Ajuntament d’Alfara ha realit-
zat una enquesta entre les per-
sones usuàries del gimnàs mu-
nicipal per conèixer el nivell
d’acceptació del servei entre la
ciutadania. Els resultats donen
a entendre que el públic objec-
tiu que usa les instal·lacions
està comprés entre els 18 i 64
anys amb un percentatge sobre
la mostra del 84% seguit de
lluny de les persones majors de
65 anys. Açò deixa patent la ne-
cessitat de continuar diversifi-
cant l'esport perquè puga ser

accessible a tots els públics.
Entre les preferències so-

bre les activitats que actual-
ment es realitzen al Gimnàs, el
89% preferix la Gimnàstica
abans que el Pilates o el Ball de
Saló. El principal factor que els
motiva a realitzar exercici físic
és sentir-se bé amb un 90%.
També s'aprecia una bona ac-
ceptació del servei quan més
d'un 30% ja assistix més de 4
anys, preferint més d'un 60%
el pagament trimestral enfront
del mensual.

Pel que fa a l'organització,
tenint en compte tots els fac-
tors avaluats, s'està per da-
munt de la mitjana, però cal mi-
llorar l'atenció a les oficines
respecte la informació que els
usuaris puguen demanar. D'al-
tra banda, cal millorar el man-
teniment i l'equipament de les
instal·lacions.

Finalment les avaluacions
dels monitors han superat les
expectatives situant-se pràcti-
cament en la puntuació més
alta.

Després de 3 anys intentant-ho,
el CD Alfarense ha aconseguit un
dels reptes més importants dels
últims temps: pujar a Primera Re-
gional. 

L’esforç dels jugadors i de la
Junta Directiva, presidida per Ja-
cinto Rodríguez Granell, ha  do-
nat els seus fruïts  i ha fet que el
Club puge de categoria.

L’afició també ha jugat un pa-
per molt important, ja que ha fet
costat l’equip setmana darrere
setmana. El CD Alfarense agraïx
el suport rebut per part de les
empreses col·laboradores.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA ESPORTSEl CD Alfarense puja a 1a Regional

Els usuaris avaluen les activitats del gimnàs 
A la fotografia de dalt, celebració de l’ascens del CD Alfarense a Primera Divisió Regional pelscarrers del poble. A l’esquerra, en la imatge superior vem l’afició de l’equip animant l’últim partitde la temporada. Baix, instants després de finalitzar l’encontre que va proclamar el CD Alfarensecom a equip de Primera Regional.

Jugadors del CD Alfarense.

El 30 de juny se celebrarà el
fi de curs de les escoles es-
portives. Al matí hi haurà
activitats de frontó, gim-
nàstica de majors i ioga al
poliesportiu municipal. 

Per la vesprada, a partir
de les 18 hores, la festa
continuarà als Jardins Mu-
nicipals, amb exhibicions
de ball, pilates, pilota va-
lenciana i gimnàstica.

Fi de curs de lesescoles esportives



La biblioteca d’Alfara del Pa-
triarca i l’Espai Jove coordinen
diferents activitats al llarg de
l’any per tal que els veïns més
menuts del poble aprenguen a
estimar els contes, els llibres i
la lectura.

Durant el mes d’abril han
tingut lloc diverses animacions
lectores per a este sector po-
blacional, emmarcades dins de
la celebració del Mes de la In-
fantessa, on també s’han des-
envolupat projeccions de ci-
nema i teatre de carrer.

Per a la gent gran també
s’organitzen diferents iniciati-
ves encaminades al foment de
la lectura. Destaca la creació
del Club de Lectura, els mem-
bres del qual estan a hores
d’ara llegint diferents obres de
Lleó Tolstoi.

D’altra banda, a través de
les xarxes socials també s’han
promogut concursos relacio-

nats amb la literatura, com el
de “Llibres encadenats” o, més
recentment, “Qui ho endevine
se l’emporta”, consistent en en-
certar el títol i autor d’una obra
a partir de les primeres frases
del llibre.

Per als pròxims dies la Bi-
blioteca d’Alfara i l’Espai Jove

estan preparant un altre cer-
tamen a través del Facebook
que estarà relacionat amb la
literatura i la música. Entre
tots els participants se sorte-
jaran els CD del grups d'Alfara
Brida i Atzembla, en l'edició del
quals ha col·laborat l'Ajunta-
ment de la població.
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CULTURA FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA

Escola d’Estiu 
L’Ajuntament d’Alfara del Pa-
triarca está preparant les ac-
tivitats de l’Escola d’Estiu, di-
rigida a xiquets i xiquetes
d’entre 3 i 12 anys, que es des-
envoluparà del 4 al 29 de juliol
al Sant Joan de Ribera.

Per als menuts empadro-
nats al poble, el preu és de 60
euros i el periode d’inscripció
del 6 al 10 de juny a l’Espai
Jove. Els no empadronats po-
den apuntar-se entre el 13 i el
17 de juny abonant 65 euros
per tot el mes. També hi ha
activitats complementàries
com l’escola matinera o el
servei de menjador.

Beques per ala Universitat
Ja poden consultar a l’espai
web municipal, www.alfara-
delpatriarca.es, les bases
per a les 9 beques d’estudis
universitaris conveniades
entre l’Ajuntament i la Uni-
versitat Cardenal Herrera.

Poden optar a les ajudes
els empadronats al municipi
amb una antiguitat mínima
de dos anys que es matricu-
len en qualsevol carrera uni-
versitària desenvolupada
pel Ceu.

El termini de presenta-
ció de les sol·licituts està
comprés entre l’1 i el 30 de
juny de 2011.

Activitats d’animació lectoraper a menuts i gent gran 
Animació lectora per a xiquets celebrada durant el Mes de la Infantessa.

¿Puede alguien vivir
en 445 m2 durante
el resto de su vida?
Seguramente usted
conoce a mucha
gente así. Personas
que se desplazan
por una celda sin es-
tar presas; perso-
nas que a pesar de
estar vivas se sien-
ten muertas.
Ésta es la historia
de un hombre que
fue capaz de empe-
zarlo todo de nuevo,
pero pagó un precio

demasiado alto. Si
quiere saber cuál es
el argumento de
esta novela, mire su
muñeca izquierda;
ahí está todo.

LA BIBLIOTECA RECOMANA

EEll  bboollííggrraaffoo  ddee  ggeell  vveerrddee,,
ddee  EEllooyy  MMoorreennoo

HHòòmmeennss  ii  ffaallaagguueerreess  ii  aallttrreess  rreellaattss,,
ddee  TToonnii  CCuuccaarreellllaa

De la nit de la post-
guerra franquista a
la de la victòria elec-
toral d’Obama. Els
mites: Obama, mite
frustat d’esperança i
canvi; Polifemo del
Olmo, l’home més
forçut del món que
renegà dels seus orí-
gens a canvi de la
glòria franquista; de
Xàtiva a Hollywood
gràcies a la màgia de
les falagueres. I la
mort: la dels compa-
nys, la mort en vida,

la mort anunciada
com a estigma fami-
liar, i la que paguem,
religiosament, per
tenir si més no un so-
terrar de persones.

Piscina municipal
De l’11 de juny al 4 de setem-
bre estarà oberta la piscina
municipal d’Alfara, de dilluns a
divendres  entre les 11 i les 14
hores i entre les 16 i les 19:30
hores. Dissabtes, diumenges
i festius les instal·lacions es-
taran obertes de 10 del matí
fins les 20 hores. A més, du-
rant el mes de juliol es desen-
voluparan  els cursos de na-
tació. Inscripcions en juny.



La Generalitat Valenciana ha
atorgat 17.007’60 euros al
nostre poble dins del pro-
grama Emcorp, un finança-
ment per cobrir serveis i ob-
res necessàries que suposen
tots els anys una millora de
l’entorn urbà.

Amb eixos diners es con-
tractarà un peó de la cons-
trucció i un ajudant de pintor
per a revaloritzar els espais
públics, millorant l’accessibi-
litat del poble, netejant les
zones enjardinades i pintant
les infraestructures munici-
pals. Treballaran a jornada
parcial del 75% durant els
mesos de juliol i agost.

La subvenció també ser-
virà per contractar un assis-

tent a domicili que donarà su-
port de tipus higiènic, sani-
tari, alimentari i socioeduca-
tiu a les persones més
necessitades, segons les in-
dicacions del departament
de Serveis Socials.

Per últim, amb l’Emcorp
es podran contractar 5 moni-
tors socioculturals per a l’Es-
cola d’Estiu que estaran du-
rant el mes de juliol al col·legi
públic Sant Joan de Ribera
amb els xiquets i xiquetes del
poble que vulguen disfrutar
del servei.

Una altra subvenció de la
que el nostre municipi ha gau-
dit durant els últims anys, la
del programa anomenat Sa-
lari Jove, no arribarà enguany

a Alfara. La Generalitat ha
canviat les bases de l’ajuda, i
enguany només s’atorgarà als
pobles que tinguen un mínim
de 100 persones aturades
amb menys de 30 anys. Al-
fara, a data de novembre de
2010, en té 84, i malgrat que
és una xifra molt elevada per
a un municipi com el nostre,
no s’arriba al mínim estipulat.
Falta conèixer la resolució de
la Mancomunitat del Carrai-
xet, des d’on el nostre poble sí
podria rebre eixa ajuda.

Ara l’Ajuntament està
pendent de la resolució d’al-
tres programes sol·licitats,
com els Tallers de Formació i
Inserció Laboral (TFIL) de jar-
dineria, de reparador d’edifi-
cis i d’ajuda a domicili, o els
cursos d’Imelsa d’informàtica
d’usuari, de manteniment de
jardins o d’atenció sociosani-
tària per a persones en el do-
micili.
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Els 10 alumnes del taller de
formació per a la contractació
en l’especialitat de monitor so-
ciocultural (6 d’ells derivats
des de l’Agència de Desenvo-
lupament Local d’Alfara), pro-
mogut per la Mancomunitat
del Carraixet amb una subven-
ció del Servef, han acabat el
curs amb el periode de pràcti-
ques. Tres d’ells han estat do-
nant suport al departament de
joventut de l’Ajuntament d’Al-
fara, amb la coordinació de les
activitats desenvolupades a
l’Espai Jove.

Són joves d’entre 16 i 25
anys, desocupats i inscrits
com a demandants als centres
Servef d’Ocupació, que no han

obtingut el títol de Graduat en
Educació Secundària Obliga-
tòria i que tampoc posseïxen
cap formació professional.

Durant les últimes setma-

nes del curs han organitzat ta-
llers per als xiquets i xiquetes
d’Alfara de dansa del ventre,
caretes, tatuatges, malabars i
decoració.

Alfara rep 17.000 € de l’Emcorp
El poble es queda sense el programa Salari Jove després que la
Generalitat Valenciana haja canviat les bases de la subvenció
LL’’AAggèènncciiaa  ddee  DDeesseennvvoolluuppaammeenntt  LLooccaall  dd’’AAllffaarraa  hhaa  pprreesseennttaatt
pprroojjeecctteess  aa  ttootteess  lleess  ssuubbvveenncciioonnss  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  VVaalleenn--
cciiaannaa  eenn  mmaattèèrriiaa  ddee  ffoommeenntt  ooccuuppaacciioonnaall..  EEll  mmuunniicciippii  rreebbrràà
1177..000000  eeuurrooss  ddeell  pprrooggrraammaa  EEmmccoorrpp  ppeerròò  nnoo  ooppttaa  aa  lleess  aajjuu--
ddeess  ddeell  SSaallaarrii  JJoovvee  ppeell  ccaannvvii  eenn  lleess  bbaasseess  ddee  llaa  ssuubbvveenncciióó..

Els alumnes del taller de monitor conclouenel curs amb activitats a l’Espai Jove

Taller de globos.

El municipis’adherix alprograma “LaDipu te Beca”
Per tercer any consecutiu, Al-
fara del Patriarca s’ha adherit
al programa “La Dipu te Beca”,
amb el que 5 joves estudiants
veïns del poble realitzaran
pràctiques remunerades als
diferents departaments de l’A-
juntament en els mesos de ju-
liol, agost i setembre.

Els beneficiaris, estu-
diants majors d’edat d’un cicle
superior de Formació Profes-
sional o ensenyaments uni-
versitaris de Grau, Diploma-
tura o Llicenciatura, tindran la
possibilitat de tindre el seu
primer contacte professional
amb els coneixements adqui-
rits durant el curs.

Cadascun dels becaris re-
brà 500 euros mensuals, dels
quals la Diputació aportarà el
80 % (400 euros) i l’Ajunta-
ment d’Alfara el 20 % restant
(100 euros).

Taller de màscares.

Atenciópersonalitzadades de l’ADL
Des de l’Agència de Desenvo-
lupament Local (ADL) s’està
prioritzant l’atenció persona-
litzada  degut a la situació eco-
nòmica i social dels usuaris del
servei.

L’orientació en matèria
formativa i laboral és una
constant des de l’oficina de
l’ADL,donant informació de
tots els programes d’ocupació
i de formació, amb polítiques
actives de treball i derivant els
perfils professionals a dife-
rents entitats públiques i pri-
vades amb itineraris persona-
litzats per inserir laboralment
els veïns i veïnes aturades.



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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AGENDA 

1111  ddee  jjuunnyy..  Constitució de la
nova corporacio municipal i
elecció de l'alcalde.

Edició: Alamida Periodisme i Comunicació      Impremta: Propaganda Gràfica

DDeell  44  aall  2299  ddee  jjuulliiooll..  Escola
d’Estiu. Inscripcions per a
les persones empadronades
del 6 al 10 de juny a l’Espai
Jove i del 13 al 17 de juny per
a les no empadronades.

1111  ddee  jjuunnyy..  Fi de curs dels Ju-
niors i celebració del XXX
aniversari del col·lectiu.

3300  ddee  jjuunnyy.. Fi de curs de les
Escoles Esportives
Municipals, amb activitats
pel matí al poliesportiu i
per la vesprada als Jardins
de l’Ajuntament.

44  ddee  jjuunnyy..  Sopar a la fresca
organitzat per la Comissió
de Bous 2005, als Jardins de
l’Ajuntament.

1111  ddee  jjuunnyy..  Inici del funciona-
ment de la piscina municipal,
que obrirà fins el 4 de se-
tembre.

La televisió de la meua
adolescència aca-
bava la seua progra-

mació diària, abans del tan-
cament, amb un espai que
s'anomenava l'ànima s'as-
serena. Mentre arreplegue
els meus objectes perso-
nals del despatx de l'alcal-
dia en què he treballat es-
tos últims setze anys se
m'amuntonen records,
emocions i reflexions que
voldria compartir amb els
meus conciutadans d'Al-
fara del Patriarca.

El meu primer record és
per a tots aquells col·le-
gues de corporació que ja
no estan entre nosaltres.
És un record agraït per tot
el que van fer pel seu po-
ble, pels projectes que van
impulsar, pel servici que
van prestar. Les transfor-
macions que la nostra ciu-
tat ha experimentat al llarg
dels anys en les seues in-
fraestructures, en els seus
equipaments, en els seus
servicis als ciutadans ro-
manen i permetran conti-
nuar avançant des del que
es deixa fet.

He tractat d'exercir les
meues funcions amb digni-
tat i afany, amb la col·labo-
ració de tots els integrants
de les distintes corpora-
cions municipals que he
presidit i, de forma espe-
cial, amb el suport dels que
van conformar els distints
equips de govern i tots els

empleats públics. No és va-
nitat, nunca perseguí la glò-
ria, si em reconec satisfet
pel treball realitzat en es-
tos anys, pel projecte de
ciutat que hem anat imagi-
nant i construint entre tots.
Deixe l'alcaldia amb més
coneixement de les neces-
sitats d'Alfara i amb les
il·lusions per a complir-les
intactes. Crec en el futur
sostenible, mediambiental,
econòmic i social, d'esta
ciutat i en les capacitats
dels seus ciutadans.

Perquè fins  l'últim dia, i
continuaré fent-ho, ens
hem ocupat del present i
del futur del nostre poble.
Hi ha projectes que no han
pogut realitzar-se perquè
no depenien només de l'a-
juntament. La centralitat
d'Alfara del Patriarca en el
Pla de Protecció de l'Horta;
la transformació en ciutat
universitària, d'acord amb
l'Estratègia Territorial de
l'àrea de València i els plans
de la Cardenal Herrera; el
centre d'empreses i forma-
ció en col·laboració amb el
Consorci Pactem Nord i la
universitat;  els habitatges
de lloguer per a jóvens i
persones amb necessitats
especials i el centre de dia
per a majors; les millores
en les instal·lacions educa-
tives i esportives o la recu-
peració del nostre ric pa-
trimoni històric com el
Castell o el Convent, l'or-

denació del territori on es-
tem.

Per tot això vull expres-
sar el meu agraïment a tots
els que ens han donat el
seu alé i la seua amistat i, si
més no, el seu respecte.
M'he sentit acompanyat
per molts amb indepen-
dència de les seues op-
cions polítiques. Del que
més satisfet em sent
és,precisament, d'haver
contribuït a la convivència
ciutadana, a la integració
de les diferències per mitjà
de la participació sense
crispacions ni enemistats.
És segur que alguna de les
determinacions que he ha-
gut de prendre en aplicació
de la llei  han pogut moles-
tar algunes persones o fa-
mílies, a totes els demane
disculpes i espere sincera-
ment que el temps tot ho
calme.

Amb tota la serenitat
d'ànim vull dir-los a tots:
fins ara.

Enric M. Cuñat
Alcalde entre 1995 i 2011

22  ddee  jjuulliiooll..  Sopar a la fresca
organitzat per la Comissió
de Bous 2005, als Jardins de
l’Ajuntament.

1188  ddee  jjuunnyy..  Sopar a la fresca
organitzat per la Comissió
de Bous 2005, als Jardins de
l’Ajuntament.

DDeell  1133  aall  1177  ddee  jjuunnyy,,  preins-
cripció dels veïns empadro-
nats per als cursets de nata-
ció al poliesportiu de 17 a 19:15
hores. DDeell  2200  aall  2233  ddee  jjuunnyy per
als no empadronats.

JJuulliiooll..  Inscripcions a l’Ajunta-
ment per a les classes de
gimnàstica del curs 2011-
2012.


