
LaGeneralitat
enjardina la rroottoonnddaa  dd’’eenn--
ttrraaddaa  aall  ppoobbllee des de Va-
lència a través del Pla
Confiança de Montcada

La Casa Consistorial i 
l’Espai Jove es configura-
ran com a ppuunnttss  dd’’aaccccééss  aa
IInntteerrnneett  WWii--FFii, gràcies a un
conveni signat entre l’Ajun-

tament  i la Diputació 

L’equip de pilota 
d’Alfara, format per Emilio
José Berga, Pau Giménez i
José Sánchez, eenn  llaa fifinnaall

ddeell  CCaammppiioonnaatt
IInntteerrppoobblleess

Es crea el ccoorr  CCaannttaallffaarraa  
al col·legi públic Sant Joan
de Ribera, format per prop
de 40 alumnes de primària

Alfara es prepara per
a celebrar les ffeesstteess  ddee

NNaaddaall amb multitud d’acti-
vitats preparades per les
associacions del poble

L’alcalde de la població,
Enric M. Cuñat, ens ex-
plica mitjançant una en-
trevista els motius pels
quals no s’ha iniciat en-
cara la instal·lació de

gespa artificial al camp
de futbol del poliesportiu

municipal.

El plenari de la Corporació aprovala revisió de les taxes municipals

1100  vveeïïnnss  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  rreeaalliittzzeenn  fifinnss  eell
pprrooppeerr  2277  ddee  ggeenneerr  uunn  ttaalllleerr  ddee  ffoorrmmaacciióó  ii  iinn--
sseerrcciióó  llaabboorraall  eenn  ll’’eessppeecciiaalliittaatt  ddee  jjaarrddiinneerriiaa..  EEllss
aalluummnneess  eessttaann  aaddqquuiirriinntt  ccoonneeiixxeemmeennttss  eenn  llaa

mmaattèèrriiaa  qquuee  ppoosseenn  eenn  pprrààccttiiccaa  mmeennttrree  mmiilllloorreenn
ll’’eennjjaarrddiinnaammeenntt  ddee  lleess  zzoonneess  ppúúbblliiqquueess  ddee  llaa
nnoossttrraa  ppoobbllaacciióó..  EEll  ccuurrss  ttéé  uunnaa  dduurraaddaa  ddee  550000
hhoorreess  ii  eessttàà  rreemmuunneerraatt..

FINESTRA OBERTA
Butlletí d’informació municipal d’Alfara

Desembre 2010 - Gener 2011

S’abaixa el tipus impositiu de l’IBI, amb bonificacions per a famílies
nombroses i habitatges que instal·len  plaques fotovoltaiques Pàg. 2
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Els alumnes del TFIL de jardineriamilloren les zones verdes del pobleLes jardineres repartides per tota la població són arreglades pels alumnes del curset.
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Vine a jugar i fer 
esport durant les

vacances de Nadal
TALLE

RS PER 

A XIQUETS 

I JOVES

Del 27 de desembre al 5 de gener entre les 9.30 i 13 hores
-Xiquets de 4 a 10 anys: al CP Sant Joan de Ribera
-Joves d’11 a 16 anys: al poliesportiu

Inscripció de 20 euros, fins el 13 de desembre
a l’Espai Jove en horari d’atenció

L’Ajuntament els desitja un BON NADAL



Abans que acabe l’any, la
Casa Consistorial d’Alfara i
l’Espai Jove es configuraran
com a punts d’accés a Inter-
net Wif-Fi, gràcies a un con-
veni signat entre l’Ajunta-
ment de la població i la
Diputació de València.  

De moment, els tècnics
de la institució provincial han
realitzat les medicions opor-
tunes per comprovar que hi

ha una bona senyal, proce-
dent de les antenes de Mont
Picaio i de l’edifici Aqua de
València. 

En poques setmanes ins-
tal·laran la tecnologia neces-
sària per a que tots els veïns
i veïnes d’Alfara pugam gau-
dir d’Internet inalàmbric de
manera gratuïta en estos dos
espais públics. En el futur, els
punts d’accés a Internet Wi-

Fi podran ampliar-se mitjan-
çant la tecnologia WiMax a
tot el nucli urbà. Serà gratuït
als edificis municipals i amb
preus molt competitius per
als habitatges.

2

MUNICIPAL FFIINNEESS  TTRRAA  OOBBEERRTTAA

L’any 2006 va tindre lloc una
revisió cadastral per tal d’ac-
tualitzar els valors de les pro-
pietats. La diferència era en al-
guns casos molt alta, per la
qual cosa l’Ajuntament va acor-
dar que la transició es faria al
llarg de 10 anys, amb un incre-
ment progressiu de la base li-
quidable.  

Igualment, per a que les fa-
mílies d’Alfara no notem un
augment significatiu al paga-
ment de l’IBI, la Corporació mu-
nicipal ha decidit reduir el ti-
pus impositiu del 0’55 al 0’515
per cent (l’any 2006 estava en
el 0’765). Es tracta d’un valor
que cada Ajuntament pot va-
riar, dins d’un barem estipulat
pel Ministeri d’Hisenda, com
una font d’ingressos local.

En relació amb aquesta
taxa, el plenari de l’Ajuntament
d’Alfara ha aprovat dos bonifi-
cacions importants. D’una
banda, les famílies nombroses
tindran una desgravació de la
contribució que pot arribar
fins el 75 per cent, fins un mà-
xim de 350 euros anuals. Per
altra part, els habitatges ja
construïts que instal·len tec-
nologies per a la producció d’e-
nergia solar tindran un des-
compte en la taxa d’entre el 15
i el 40 per cent durant 3 anys.

A més, per facilitar a les
famílies l’abonament de l’IBI,
l’impost es podrà fraccionar en
dos pagaments sense que això
comporte cap tipus d’interés.

Per a compensar el des-
cens d’ingressos a les arques

municipals amb la reducció del
tipus impositiu de l’IBI, la Cor-
poració d’Alfara ha decidit per
unanimitat pujar altres dos ta-
xes, que històricament han es-
tat per baix de la mitja de la
nostra província. Així, l’impost
de vehicles passarà de l’1’4 a
l’1’6, mentre que l’impost de
construcció, fins ara el més ba-
rat de tota la comarca, pujarà
del 2’25 al 2’60 per cent sobre
el preu d’execució de l’obra (al-
guns municipis el tenen fixat
fins el 4 per cent).

A més, l’ordenança munici-
pal estipula que és obligat co-
municar a l’Ajuntament la re-
alització de qualsevol obra de
reforma interior, a les que
també s’aplicarà una taxa se-
gons el projecte tècnic, el pres-
supost dels treballs o el barem
de la normativa. 

Una altra taxa que s’ha re-
visat és la de l’aigua, que aug-
mentarà a partir de l’1 de gener
en un 3 per cent.

El plenari aprova la revisióde les taxes municipals
AA  ppaarrttiirr  ddee  ll’’11  ddee  ggeenneerr  ddee  22001111  eennttrraarraann  eenn  vviiggoorr  lleess  nnoovveess
ttaaxxeess  mmuunniicciippaallss,,  qquuee  vvaarreenn  sseerr  rreevviissaaddeess  dduurraanntt  ll’’úúllttiimmaa
sseessssiióó  pplleennààrriiaa..  SS’’hhaa  aabbaaiixxaatt  eell  ttiippuuss  iimmppoossiittiiuu  ddee  ll’’IIBBII  ii  ss’’hhaann
aapprroovvaatt  bboonniifificcaacciioonnss  ppeerr  aa  lleess  ffaammíílliieess  nnoommbbrroosseess  ii  ppeerr  aallss
pprrooppiieettaarriiss  dd’’hhaabbiittaattggeess  qquuee  iinnssttaall··lleenn  ppllaaqquueess  ssoollaarrss..

S’abaixa el tipus impositiu de l’Impost de Béns
Immobles, que es podrà fraccionar en dos pagaments 

Es configuren dos puntsd’accés a Internet Wi-Fipel conveni amb la Dipu

L’Ajuntamentconsolida 8llocs de treball
Ja han finalitzat les proves teò-
riques i pràctiques per a la pro-
visió de tres places de policia
local, dos per al servei d’assis-
tència a domicili i altres tres
per a la brigada d’obres i ser-
veis. En poques setmanes els
nous treballadors ocuparan les
seues feines, acomplint-se així
el compromís que l’equip de
govern d’Alfara va adquirir amb
els sindicats per a consolidar
l’ocupació pública al nostre
municipi.El 14 de generserà festa local
L’Ajuntament ha aprovat el ca-
lendari de les festes locals de
2011.  El 14 de gener serà un dia
festiu, per tal de commemorar
el IV centenari de la mort de
Sant Joan de Ribera. Aquesta
excepcionalitat és deguda a
que Sant Vicent cau enguany
el 2 de maig, festiu nacional en
substitució de l’1 de maig, que
serà diumenge.

D’altra banda i com tots els
anys, el 24 d’agost, dia de Sant
Bertomeu, serà la segona jor-
nada festiva local.

La GV enjardina larotonda del camíde Montcada
La Generalitat Valenciana està
realitzant millores a tots els
accesos de Montcada en una
inversió emmarcada dins el Pla
Confiança de la institució au-
tonòmica.

El nostre poble es veurà
beneficiat per eixe programa,
amb l’enjardinament de la ro-
tonda d’entrada al poble des
del camí de Montcada.



PPrreegguunnttaa--Diuen que si no s'ha
instal·lat la  gespa artificial al
camp de futbol és perquè l'A-
juntament va enviar fora de
termini una documentació re-
querida.
RReessppoossttaa-- No és veritat. En
cap de les normatives que re-
gulen les inversions en ins-
tal·lacions esportives del
“Sona la Dipu” s'establix cap
termini, excepte per a la sol·li-
citud d'inclusió, que vam com-
plir, i la prova és que a l'octu-
bre del 2008  va ser
acceptada pel ple de la Dipu-
tació. La certificació que en el
pressupost municipal figu-
rava la transferència a la di-
putació dels 220.000 euros
corresponents a l'aportació
municipal es va comunicar al
gener del 2010, després de la
modificació pressupostària
de 30 de novembre del 2009 i
la seua publicació al BOP.
Però insistisc, en cap docu-
ment normatiu s'exigia pre-
sentar la documentació en
una data determinada.
PP..-- En eixe cas,  per què no es
fa l'obra?
RR..--  Al meu parer hi ha dos cau-
ses. Una és que la Diputació
no ha aconseguit negociar
instruments de finançament
de la inversió i posar-los a dis-
posició dels ajuntaments
sense desequilibrar els seus
pressuposts, tal com deien
les directrius del pla. Açò fa
que l'Ajuntament haja de dis-
posar de fons propis o recór-
rer a una operació amb un

banc com vam decidir en
2009. L'altra és que, encara
que va aprovar a l'octubre del
2008 el pla d'instal·lacions de
gespa, pàdel i piscines, amb
noranta camps de futbol 11, no
ha pressupostat diners sufi-
cients per a atendre la seua
part d'inversió. En 2010, fins
ara, ni ha incorporat roma-
nents del programa, si en que-
daven, ni ha posat un sol euro
per a invertir als camps que
encara no s'han licitat.
PP..--  Vol dir que no es farà el
camp?
RR..--  El projecte de conveni, que
estem en condicions de fir-
mar, parla d'una vigència fins
a desembre del 2012 prorro-
gable en cas necessari. En-
tenc que el pla d'instal·lacions
esportives de “Sona la Dipu”
tenia este horitzó temporal i
està vigent. De fet, no hi ha
cap resolució de la Diputació
en el sentit que el camp d'Al-
fara haja estat exclòs del pla
d'inversions. Per tant, en el
moment que la Diputació
dote de diners el programa, el
camp es podrà realitzar. La pi-
lota està en estos moments
als terrenys de la Diputació.
Però el fet és que cap tècnic
d'Imelsa ha vingut per ací per
a obtindre la documentació
precisa per a poder redactar
el projecte de gespa i instal·la-

cions complementàries.
PP..--  I que ha de fer l'ajunta-
ment?
RR..--  Estem tractant que se
signe el conveni  redactat per
la Diputació  i que va ser apro-
vat pel ple de la Corporació.
La previsió de despeses que
teníem en 2009 ha decaigut
al tancar l'exercici. Però en el
moment que Diputació ac-
cepte firmar el conveni nos-
altres garantirem la nostra
aportació perquè tenim ca-
pacitat legal d'endeutament
per tal d'atendre eixe com-
promís. I espere que el ple de
l'Ajuntament aprove esta
despesa a pesar de la crisi
econòmica i financera del
país.
PP..--  Diuen que a vosté no li
agrada açò de l'esport i de la
gespa artificial.
RR..--  No és un problema de
gusts. La col·locació de gespa
artificial al camp de futbol del
poliesportiu ha estat estu-
diada des de fa anys pels re-
gidors junt amb empreses i
sempre topàvem amb el pro-
blema de la qualitat de la
gespa, que era molt abrasiva i
necessitava molt de mante-
niment, i el del cost que supe-
rava la nostra capacitat eco-
nòmica, fins que la Diputació
va decidir finançar els camps
en un 60%.
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FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA MUNICIPAL“La pilota està en estos momentsals terrenys de la Diputació”
Enric M. Cuñat ens
parla del conveni
amb la Diputació
per instal·lar gespa
artificial al camp 

de futbol

Com les famí-
lies o les em-
preses, els
ajuntaments
també es ve-
uen afectats
per l'actual si-
tuació econò-
mica. La crisi de la construcció
afecta els ingressos municipals
per imposts i taxes per  obres o
per  compravendes.  Les sub-
vencions que es reben d'altres
administracions per a la presta-
ció de servicis com l’ educació, el
foment de l'ocupació o l’atenció
als immigrants també estan en
precari. La possibilitat de recór-
rer a l'endeutament amb els
bancs va a veure's limitada en el
futur immediat. 

Els ajuntaments han hagut
de reduir les despeses, en al-
guns casos suprimint servicis o
inversions, que només han anat
avant amb plans estatals o au-
tonòmics com el Pla E o el Pla
Confiança. Això sense comptar
la situació de tresoreria que im-
pedix pagar amb la puntualitat
necessària per a la bona marxa
de les empreses.

Cal adaptar la llei d'hisendes
locals a la situació real dels ajun-
taments i és d'esperar que el
Fons Autonòmic per a les enti-
tats locals de la GV siga generós. 

Mentre açò no siga així,  hem
hagut d'aprovar la pujada de de-
terminats imposts i taxes. De no
fer-ho, no sols recaptaríem me-
nys,  sinó que la participació en
els ingressos de l'Estat seria
menor, al no assumir la nostra
capacitat recaptatòria. Per això
l'ajuntament, per unanimitat, va
aprovar les modificacions de les
ordenances fiscals que s'expli-
quen en altres pàgines d'esta Fi-
nestra Oberta. Cal felicitar-nos
per este exercici de responsa-
bilitat en adoptar estes mesu-
res en uns moments difícils per
a tots.

EXERCICI DE
RESPONSABILITAT

Enric M. Cuñat
Alcalde d’Alfara 



L’equip de pilota valenciana d’Al-
fara del Patriarca, format per
Emilio José Berga, Pau Gimé-
nez i José Sánchez, ha arribat a
la final del Campionat Interpo-
bles, que es disputarà el pròxim
11 de desembre a Alfarp. 

Es tracta d’un torneig de ga-
lotxa organitzat per la Federa-
ció de Pilota Valenciana que té
la particularitat de ser jugat per
pilotaris aficionats on els clubs
només poden oferir jugadors de
la pròpia pedrera.

L’afició ha pogut disfrutar
amb jocs intensos plens de des-
tresa durant tot el campionat.
Les partides de semifinals han
estat ben emocionants, contra
Albuixech, amb el resultat de
70-40 en contra i 25-70 a favor.
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La banda de l’Agrupació Musi-
cal d’Alfara del Patriarca va re-
alitzar el passat 27 de novem-
bre el concert en honor a
Santa Cecília. Va ser la primera
actuació de María Boix, María
Paños i María Rajoy, que en-
traren oficialment a la banda
de música. Durant la mitja part
del concert es feu entrega dels
instruments a altres 7 edu-
cands.

La festa dels músics va
continuar el diumenge 28 de
novembre amb  una cercavila i
una missa acompanyada per
membres de la banda. A conti-
nuació va tindre lloc una glo-
batà enfront de l’Església.

La jornada va culminar
amb un dinar de germanor al
Centre Cívic, un moment de
convivència entre els socis,
músics i simpatitzants.

L’Agrupació Musicalcelebra Santa Cecília
EEllss  mmúússiiccss  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  hhaann  cceelleebbrraatt  llaa  ffeessttaa  ddee  SSaannttaa
CCeeccíílliiaa  eellss  ddiieess  2277  ii  2288  ddee  nnoovveemmbbrree  aammbb  ddiiffeerreennttss  aacctteess,,  ccoomm
eell  ttrraaddiicciioonnaall  ccoonncceerrtt,,  llaa  mmiissssaa  eenn  hhoonnoorr  aa  llaa  ppaattrroonnaa  oo  eell  ddiinnaarr
ddee  ggeerrmmaannoorr  aall  CCeennttrree  CCíívviicc..  33  eedduuccaannddss  hhaann  eennttrraatt  aa  llaa  bbaannddaa
ddee  ll’’AAggrruuppaacciióó  MMuussiiccaall  ii  aallttrreess  77  hhaann  rreebbuutt  ll’’iinnssttrruummeenntt..

3 educands entren a la banda i 7 reben l’instrument

Concert de la banda de l’Agrupació Musical d’Alfara per Santa Cecília.Alfara lluitarà a la final de l’Interpobles de pilota

El president del Club, Honorat Navarro, amb els jugadors, després de guanyar a Albuixech en la partida de tornada de semifinals.

Pilar Molinsparticipa alconcurs de cuinade la Diputació
Pilar Molins va participar
el passat 23 de novembre
al concurs de cuina popu-
lar “El rebost de la Dipu”. 

La nostra veïna va pre-
parar un suculent plat de
potatge amb carabassa,
ingredient bàsic per a par-
ticipar.

Les persones guanya-
dores del concurs rebran
un important premi, que
en les edicions passades
ha consistit en un creuer
pel Carib.



Fa poc més d’un mes que s’ha
posat en funcionament el cor
del col·legi públic Sant Joan de
Ribera, anomenat Cantalfara,
però la formació musical ja ha
realitzat un concert per Santa
Cecília i prepara un altre per
al festival de Nadal del 22 de
desembre.

La contractació a jornada
completa d’un professor de
música (fins ara les classes de

música les impartia un mestre
a temps parcial) ha fet possi-
ble la iniciativa, que compta
amb la participació de prop de
40 alumnes de primària.

Cantalfara anirà fent con-
certs al llarg de l’any i partici-
parà a la XX Trobada de cors
de l’escola pública que es des-
envoluparà a Riba-roja.
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PPrroopp  ddee  4400  xxiiqquueettss  ii  xxiiqquueetteess
ddee  pprriimmààrriiaa  ffoorrmmeenn  ppaarrtt  ddee
CCaannttaallffaarraa,,  eell  ccoorr  qquuee  ss’’hhaa
ccrreeaatt  aall  ccooll··lleeggii  SSaanntt  JJooaann  ddee
RRiibbeerraa..  LLaa  ffoorrmmaacciióó,,  ddiirriiggiiddaa
ppeell  pprrooffeessssoorr  ddee  mmúússiiccaa,,  TToonnii
LLiiggeerroo,,  aaccttuuaarràà  aall  ffeessttiivvaall  ddee
NNaaddaall  ddeell  2222  ddee  ddeesseemmbbrree  ii
ppaarrttiicciippaarràà  aa  llaa  XXXX  TTrroobbaaddaa
ddee  ccoorrss  ddee  ll’’eessccoollaa  ppúúbblliiccaa..

La iniciativa és possible gràcies a la contractació
a jornada completa d’un professor de música

Es crea un cor al CEIPSant Joan de Ribera Jornada dedescobrimentdel patrimoni
El dissabte 18 de desembre
tindrà lloc la IV Jornada de des-
cobriment del patrimoni orga-
nitzada per la Mancomunitat
del Carraixet per als veïns dels
5 pobles que conformen l’enti-
tat (Alfara del Patriarca, Bon-
repòs i Mirambell, Foios, Ta-
vernes Blanques i Vinalesa).

En esta ocasió la jornada
es desenvoluparà al voltant de
la ruta coneguda com el “Camí
de l’aigua”, de poc més de 5 qui-
lòmetres de distància, que
pren com a eix vertebrador la
sèquia de Montcada i els ele-
ments hidràulics que se’n deri-
ven.

La jornada començarà a les
10 h al Molí Nou de Foios, un
antic molí fariner edificat al se-
gle XVIII damunt la Sèquia de
la Fila, un braç de la Sèquia de
Montcada que naix a Vinalesa
i rega l’horta de Foios i Meliana.  

Seguirem prop de l’actual-
ment soterrada Sèquia de la
Fila fins arribar al centre de Fo-
ios, per a després caminar fins
Vinalesa on contemplarem la
Reial Sèquia de Montcada i
l’antiga Fàbrica de la Seda, edi-
fici històric per la seua trans-
cendència social i económica
a la població i a tota la comarca
des del segle XVIII. A la fàbrica
es farà un xicotet descans per
a degustar uns dolços típics de
Nadal. 

A continuació creuarem el
barranc i descobrirem el Molí
d’Alfara i la Plaça de Sant Joan
de Ribera amb el Palau de la
Senyoria del segle XIV, decla-
rat Bé d’Interès Cultural (BIC)
per la Generalitat Valenciana
l’any 2002. 

Les persones interessa-
des en realitzar esta activitat,
totalment gratuïta, han de po-
sar-se en contacte amb els
tècnics de la Mancomunitat
del Carraixet mitjançant el te-
lèfon 96.149.97.98.

Primera actuació de Cantalfara amb motiu de la celebració de Santa Cecília.

Roger Casement fue
uno de los primeros
europeos en denun-
ciar los horrores del
colonialismo. De sus
viajes al Congo
Belga y a la Amazo-
nía sudamericana
quedaron dos infor-
mes que conmocio-
naron a la sociedad.
Estos dos viajes y lo
que allí vio le hicie-
ron emprender otra
travesía que lo llevó
a enfrentarse a una

Inglaterra a la que
admiraba y a militar
activamente en la
causa del naciona-
lismo irlandés.

LA BIBLIOTECA RECOMANA

EEll  ssuueeññoo  ddeell  cceellttaa,,
ddee  MMaarriioo  VVaarrggaass  LLlloossaa

Després de 20 anys
exiliat, Voltaire deixa
enrere la seua finca
als Alps, amb el pres-
sentiment que ja no
hi tornarà, i retorna a
París. Amb 84 anys,
tem que la mort es-
tronque la seua mala
salut de ferro. Haurà
de resoldre si ha de
confessar-se per tal
de reposar en sepul-
tura cristiana, o bé
negar-s’hi i compor-
tar-se com “el pa-

triarca dels filòsofs”.
Però abans té un
compte pendent:
triomfar a la capital
francesa .

EEll  rreettoorrnn  ddee  VVoollttaaiirree,,
ddee  MMaarrttíí  DDoommíínngguueezz



L’arribada dels Reis Mags d’O-
rient al nostre poble és un dels
esdeveniments més esperats
per part del veïnat d’Alfara del
Patriarca. Tindrà lloc, com
cada any, el proper 55  ddee  ggeenneerr
a la plaça del Calvari. Quan fi-
nalitze la cavalcada, els Reis
Mags seran rebuts per les au-
toritats religioses i munici-
pals, i es procedirà a l’entrega
dels premis del concurs de
cartells de la cavalcada (que
estaran exposats del 23 de de-
sembre al 5 de gener al Cen-
tre Cívic).

A continuació, tindrà lloc el
repartiment de joguets i re-
gals per tota la població, se-
gons les peticions que els xi-
quets hagen realitzat a les
seues cartes entregades al
patge reial (diumenge 22  ddee  ggee--
nneerr a les 17 hores recorregut
del patge anunciador, a les 18
hores entrada del patge reial i

entre les 18:30 i les 19:30 hores
recollida de les cartes a la
plaça de l’Ajuntament).

Però mentre esperem la vi-
sita de Ses Majestats, els xi-
quets i xiquetes d’Alfara po-
dem passar les vacances de
Nadal realitzant multitud d’ac-
tivitats amb els nostres amics
del poble. Així, del 27 de de-
sembre al 5 de gener (excep-
tuant els dies 1 i 2 de gener) es
desenvoluparan els TTaalllleerrss  ddee
NNaaddaall organitzats per l’Ajun-
tament per a xiquets de 4 a 10
anys, entre les 9.30 i les 13 ho-
res al col·legi públic Sant Joan
de Ribera.

Durant els mateixos dies i
amb el mateix horari es de-
senvoluparan aaccttiivviittaattss  eess--
ppoorrttiivveess per als joves d’entre
11 i 16 anys. Una iniciativa nova
de la regidoria d’esports que
tracta de potenciar un tipus de
vida sana i saludable.

La inscripció per a les acti-
vitats, de 20 euros, caldrà for-
malitzar-la entre l’1 i el 13 de
desembre a l’Espai Jove.

D’altra banda, la Falla La
Unió està preparant per segon
any consecutiu el ccoonnccuurrss  ddee
bbeettlleemmss, on poden participar
tots els veïns de la població.

El jurat passarà a valorar
els muntatges dels partici-
pants el 27 de desembre a par-
tir de les 17:30 hores. Hi haurà
premi per als tres millors be-
tlems, que es lliuraran el dia 2
de gener a les 18 hores a la
plaça de l’Ajuntament.
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FESTES FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAAAlfara espera la visita dels Reis Mags 
L’Ajuntament organitza els tallers de Nadal per a xiquets i activitats
esportives per a joves i la falla La Unió prepara un concurs de betlems

Quan veges les oques emi-
grar, dirigint-se cap a un lloc
més càlid per passar l'hivern,
fixa’t que volen en forma de
V. Saps per què ho fan d’a-
questa manera? Perquè en
batre les ales, cada ocell
produeix un moviment en l’a-
ire que ajuda l’ocell que va
darrere d’ell. Volant en V, l’es-
tol d’oques augmenta alme-
nys un 71% el seu poder de
vol en comparació amb un
ocell que vola sol.

Cada vegada que una oca
surt de la formació, sent im-
mediatament la forta resis-
tència de l’aire, se n’adona de
la dificultat de fer-ho sola i
ràpidament torna a col·locar-
se a la formació, per benefi-

ciar-se del company que va
davant.

Quan el líder de les
oques es cansa, passa a un
dels llocs de darrere i una al-
tra oca pren el seu lloc. Les
que van darere claquen per
encoratjar les que van da-
vant a mantenir la velocitat.

Finalment, quan una oca
cau malalta o es ferida per
un tir, dos oques ixen de la
formació i la segueixen per
donar-li suport i protegir-la.
Es queden amb ella fins que
estiga novament en condi-
cions de volar o fins que mor;
només en aquest moment
les dues acompanyantes
tornen a la bandada o s’unei-
xen a un altre grup.

Si ens
mantenim
l’un al cos-
tat de l’al-
tre, do-
nant-nos
suport i
acompa-
n y a n t -
nos, si fem realitat l’espirit
d’equip, si tot i les diferèn-
cies podem conformar un
grup humà per afrontar tot
tipus de situacions, si ente-
nem la veritat del valor de
l’amistat, si som conscients
del sentit de compartir, la
vida serà més simple, i el vol
dels anys, com el de les
oques, molt més agradable.

Feliç Nadal i Bon Any!!

EL VOL DE LES OQUES

Marisa Almodóvar,
Regidora de Benestar

MÉS ACTIVITATS

1111  ddeesseemmbbrree: Volem Créixer
organitza tallers de Nadal
per a xiquets al gimnàs mu-
nicipal a partir de les 11 h.
Operació quilo organitzada
pels Junior’s d’Alfara.

1155,,  1166  ii  1177  ddee  ddeesseemmbbrree: L’as-
sociació de Jubilats repar-
tirà el detall de Nadal per a
tots els associats.

1177  ddeesseemmbbrree: Animació lec-
tora a la biblioteca a les 18 h
amb l’espectacle “Los 
cuentos de la abuela”.

1188  ddeesseemmbbrree: Jornada de
descobriment del patri-
moni de la Mancomunitat.
Activitat de sembradors
d’estrel·les organitzada
pels Juniors d’Alfara. Festi-
val de Nadales a l’església,
amb la participació dels
grups parroquials.

1199  ddeesseemmbbrree: Concert de
Nadal de l’Agrupació Musi-
cal, a les 18:30 h al Teatret.

2211  ddeesseemmbbrree: Pel·lícula a les
17:30 al Teatret, organitzat
per les Ames de Casa.

2222  ddeesseemmbbrree: Festival de
Nadales del col·legi Sant
Joan de Ribera a les 15:30 h
al Teatret. Berenar de Na-
dal de les Ames de Casa a
les 19 h al Centre Cívic. 

2233  ddeesseemmbbrree: Pel·lícula
“Planet 51” a les 18 h al Tea-
tret.

2266  ddeesseemmbbrree: Cant de la Si-
bil·la, a les 20 h a l’església,
interpretat per la coral
Juan de Ribera i el col·lec-
tiu Bòbila.

2299  ddeesseemmbbrree: Sopar de fi
d’any de l’associació de Ju-
bilats al Centre Cívic.



El Servef ha atorgat al nos-
tre municipi una subvenció
per a desenvolupar un taller
de formació i inserció laboral
en l’especialitat de jardineria
destinat a persones amb difi-
cultats d’integrar-se al mer-
cat laboral. 

Una acció formativa diri-
gida a 10 desocupats, a fi de
proporcionar-los la qualifica-

ció professional per a exercir
una ocupació concreta. 

El curs, d’una durada de
500 hores, es perllongarà fins
el 27 de gener. Els alumnes,
seleccionats a través de l’A-
gència d’Ocupació i Desenvo-
lupament Local (AODL) de l’A-
juntament d’Alfara i validats
pel Servef, perceben una re-
muneració de 10,82 euros per

cada dia d’assistència a
classe.

La realització del taller
permet als participants fer
pràctiques reals en els espais
públics d’Alfara, on estan mi-
llorant l’enjardinament de les
zones verdes.

La concesió del taller su-
posa el posterior compromís
d’inserció laboral per part de
l’Ajuntament i d’empreses pri-
vades col·laboradores del
municipi, per la qual cosa des
de l’AODL es demana a les en-
titats interessades que con-
tacten amb l’oficina.

FFIINNEESSTTRRAA  OOBBEERRTTAA AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL 
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La Mancomunitat del Carrai-
xet està desenvolupant un ta-
ller de formació per a la con-
tractació (TFC) en la
modalitat de monitor socio-
cultural al nostre municipi.

La iniciativa està cofinan-
çada pel Servef i el Fons So-
cial Europeu. Es tracta de for-
mar 10 joves d’entre 16 i 25
anys (5 d’ells són d’Alfara del
Patriarca derivats de l’AODL)

que no hagen obtingut el títol
de Graduat en Educació Se-
cundària o que no posse-

ïsquen cap titulació de for-
mació professional. El taller
té una durada de 900 hores:
600 d’elles de tipus teòric,
amb classes presencials que
s’imparteixen a l’aula de l’Es-
cola d’Adults del Palau de la
Senyoria, i les 300 restants
amb caràcter pràctic que es
realitzaran als diferents Ajun-
taments dels pobles que con-
formen la Mancomunitat.

10 persones desocupadess’especialitzen en jardineria
Un curs de 500 hores remunerat amb el que s’estan
millorant les zones verdes de la nostra població
1100  vveeïïnnss  dd’’AAllffaarraa  ddeell  PPaattrriiaarrccaa  aammbb  ddiifificcuullttaattss  dd’’iinntteeggrraacciióó
aall  mmeerrccaatt  llaabboorraall  rreeaalliittzzeenn  fifinnss  eell  2277  ddee  ggeenneerr  uunn  ttaalllleerr  ddee
ffoorrmmaacciióó  ii  iinnsseerrcciióó  llaabboorraall  eenn  ll’’eessppeecciiaalliittaatt  ddee  jjaarrddiinneerriiaa..  EEllss
aalluummnneess  eessttaann  aaddqquuiirriinntt  ccoonneeiixxeemmeennttss  tteeòòrriiccss  ii  pprrààccttiiccss
mmeennttrreess  mmiilllloorreenn  lleess  zzoonneess  vveerrddeess  ddee  llaa  nnoossttrraa  ppoobbllaacciióó..

Alfara acull el curs de monitor de la Mancomunitat 

Dos veïns ambfeina gràcies al’Emcorp
Dos persones d’Alfara del Pa-
triarca, fins ara aturades, es
troben treballant a l’Ajunta-
ment de la població gràcies a
l’ajuda de 4.403,28 euros pro-
cedents del programa Emcorp
del Servei Valencià d’Ocupació
(Servef).

Concretament, la subven-
ció ha permés contractar a
mitja jornada durant 2 mesos i
10 dies un auxiliar d’administra-
ció, que col·labora en les tas-
ques de l’Agència d’Ocupació i
Desenvolupament Local
(AODL) i en altres departa-
ments municipals, i d’un peó de
manteniment, que treballa per
arranjar diversos espais pú-
blics.

El programa promou la con-
tractació de persones desocu-
pades per a la realització d’o-
bres i serveis d’interés general
i social i completa la subvenció
rebuda a principi d’estiu de
16.729 euros, amb la qual es va
contractar un auxiliar a domi-
cili, 2 peons de manteniment i 5
monitors per a l’Escola d’Estiu.

Els alumnes atenen a la mestra.

Els alumnes arrepleguen les rames esporgades dels Jardins Municipals. Pràctiques amb la tallagespa.

Cal apuntar-se ala borsa detreball municipal
Les persones desocupades del
municipi, a més d’estar apun-
tades a la llista de l’atur del
Servef, han d’estar registrades
a la borsa de treball local, ges-
tionada per la tècnica de l’A-
gència d’Ocupació i Desenvo-
lupament Local (AODL).

Així, augmenten les possi-
bilitats de trobar feina, ja que
des de l’AODL se seleccionen
els candidats als programes de
treball que atorga la Generali-
tat Valenciana, encara que és
el Servef qui valida en última
instància els beneficiaris.



LLa Unesco ha inclós en
la llista representativa
del Patrimoni Immate-

rial de la Humanitat el Cant
de la Sibil·la de Mallorca.

Aquesta manifestació
cultural formava part de
l’Ordo Prophetarum, un
drama litúrgic combinat amb
cant gregorià de gran difusió
a l’Edat Mitjana sobre el Mis-
teri de Nadal, de llarga tradi-
ció entre els pobles de la nos-
tra àrea cultural, que versa
sobre la profecia de la fi del
món. 

Va ser prohibit a finals del
segle XVI, mitjançant el con-
cili de Trento, per la Església
Catòlica. No obstant, el Cant
de la Sibil·la mai s’ha deixat
de representar a Mallorca, i
al llarg del temps s’ha anat re-
cuperant en les seues dife-
rents variants a altres indrets
com ara Ontinyent, Xeraco,
Gandia o l’Alguer i Barcelona.

Alfara del Patriarca
també ha rescatat de l’oblit
aquesta representació , grà-
cies a la iniciativa del col·lec-
tiu Bòbila i la coral Sant Joan
de Ribera.

Des de l’any 2005, amb
motiu de les celebracions de
Nadal, té lloc a l’església de la

població un concert paratea-
tral anomenat “Cant de la Si-
bil·la. Clam per la Pau”. Vicent
Palau s’encarrega de la direc-
ció musical mentre que Josep
Marí es fa càrrec de la direc-
ció del muntatge i de l’arran-
jament del guió.

El seu treball, que compta
amb aportacions d’altres mú-
sics i poetes (actuals i de se-
gles anteriors) està carregat
d’un gran simbolisme, amb la
aparició d’elements parado-
xals com ara el foc, l’heura o
l’espasa de que sosté la si-
bil·la.

Més enllà del fort sentit
religiós de la representació,
Josep Marí expressa la ne-

cessitat de respectar altres
cultures i l’exigència de dei-
xar per als qui vindran des-
prés de nostraltres un món en
pau, més just i dialogant.

Poden gaudir del concert
parateatral del Cant de la Si-
bil·la en directe el diu-menge
26 de desembre a les 20 ho-
res a l’església.

TELÈFONS D´INTERÉS

Ajuntament  
Policia Local  
Metge  
Farmàcia  
Escola Infantil  
Col·legi Ramón i Cajal  
Col·legi St. Joan de Ribera  
Centre Serveis Socials  
Espai Jove Alfara 
Poliesportiu 

9966  113399  1199  4466

9966  113300  1188  9922

9966  113399  0099  2299
9966  113399  3311  6677

9966  113399  3311  9900
9966  113300  9944  4433

9966  113399  3333  4466
9966  113399  4433  7744
9966  113399  4444  1122
660077  990033  990011
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El cant de El cant de la Sibil·lala Sibil·la
Proclamació de la falla La Unió.

Manuel Molinsguanya un premiper Bagdad
El dramaturg del nostre poble
Manuel Molins ha guanyat re-
centment el premi  Ramón Vi-
ñes de Teatre de Berga per Bag-
dad (dones al jardí).

L’obra, escrita fa set anys,
vol ser un cant a la quotidiani-
tat, a la vida petita i esforçada
de les dones de tot el món da-
vant de les guerres, el dolor, la
misèria i la injustícia, segons ha
declarat el mateix autor. 

L’acció transcorre al Bagdad
previ a la invasió nord-ameri-
cana de l’any 2002. Tracta la vida
de quatre dones molt diferents,
amb realitats totalment oposa-
des i punts de vista molt alluny-
ats, però que es troben unides
per la guerra que s’acosta.

Representació del Cant de la Sibil·la a l’església.

La coral Juan de
Ribera i el

col·lectiu Bòbila
realitzen des de
l’any 2005 un

concert
parateatral del
recent anomenat

patrimoni
cultural de la
humanitat

Presentació de lesfalleres majors
La  falla La Unió va celebrar el
passat 27 de novembre el no-
menament de les falleres ma-
jors per a l’exercici 2011. En la co-
missió infantil el càrrec ha
recaigut en la xiqueta Marta
Luisa Puchades Sánchez, men-
tre que en la comissió major la
màxima representant serà 
Mª Jesús Egea Rodado.

Oscar Riaza Ferrer tornarà
a ser el president infantil i Ma-
nuel Riaza Ureña serà el presi-
dent de la comissió. L’acte ofi-
cial de la presentacio tindrà lloc
el proper dia 5 de febrer al Tea-
tret d’Alfara del Patriarca.


