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Des que el recinte 
de l’antic Convent 
franciscà de San-

ta Bàrbara es va haver de 
tancar al públic en 2010, a 
causa dels despreniments 
de pedres dels seus murs, 
l’Ajuntament de l’Alcúdia 
s’ha preocupat de dema-
nar tota mena d’ajudes als 
organismes públics supra-
municipals per tal de poder 
restaurar-lo i donar així se-
guretat a este espai tan em-
blemàtic del poble.

L’obra actual és la 2 Fase 
d’Actuacions d’Emergència 
al Convent de Santa Bárba-
ra, una actuació cofinança-
da amb 212.945 euros per la 
Unió Europea a través dels 
fons FEDER de la Comuni-
tat Valenciana 2014-2020.

MUDANZAS 
LA RIBERA, SL.

• Mudanzas Nacionales y Locales
• Mudanzas Económicas
• Traslados Internos
• Traslados de Archivos y Oficinas
• Montaje de Mobiliario Nuevo
• Material de Embalaje
• Almacenaje y Guardamuebles

Avda. de Carlet, 62 - 46250 L’ALCÚDIA (Valencia)
Fax 96 299 46 58 - Móvil Oficina 633 478 956

info@mudanzaslaribera.com
www.mudanzaslaribera.com

Obres de millora al Convent de Santa Bàrbara

NOVA PROMOCIÓ DE ADOSSATS EN L’ALCÚDIA ENFRONT
D’ ISTOBAL DES DE 145.000 E

Vine a visitar-los, t’informarem!!

4 HABITACIONS
1 LAVABO, 1 BANY
PREINSTALACIÓ AIRE CONDICIONAT
GARATGES INDIVIDUALS AMB PORTA AUTOMÀTICA
DES DE 30 M2 FINS A 50 M2

ARMARIS DE PARET 

INFORMACIÓ i VISITES
SOLVIA CARLET 653 935 497

CA FERRER L’ALCÚDIA 
625 385 673 XIMO

630 568 051 JAVI

Actuacions d’emergència al Convent de Santa Bàrbara
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TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament: 96 254 02 66
Policia Local: 96 299 66 40
Guàrdia Civil : 96 253 10 27
Emergències :  112
Protecció Civil:  112
Bombers:  080
Creu Roja:  96 299 71 94
Jutjat de Pau:  96 254 10 83
Centre de Salut:
    Cita prèvia:  96 298 02 28
    Urgències: 96 298 02 25
    Centraleta: 96 298 02 20
Hospital de la Ribera:
   Informació: 96 245 81 00
   Cita prèvia: 96 245 85 00
Farmàcies:
José Arnandis: 96 254 15 52
Teresa Bausset: 96 254 06 46
María Luisa Bello: 96 254 01 18
M. Elvira Benedito:            96 254 00 01
Belen Contel:  96 299 77 14
Centre Enric Valor:  96 299 67 81
Biblioteca: 96 299 72 65
Gestió Tributària:           96 254 30 62
Espai Jove: 96 254 16 74
Aigües Potables: 96 299 73 65
Casa del Llaurador:        96 299 78 39
ADL:  96 299 78 39
Serveis Socials. Centre 
Toxicomanies.  
Advocada. Psicòlegs:  96 299 68 11
Casa de la Música:         96 299 67 21
Mercat Municipal: 96 299 66 01
Llar del Jubilat:  96 299 60 33
Centre Juvenil: 96 254 16 74
Centre Parroquial: 96 254 10 72
Col-legis: 
C.P. Batallar: 96 298 00 95
C.P. Les comes: 96 298 01 05
C.P. Heretats: 96 298 01 00
C.P. Sant Andreu: 96 254 02 82
Institut Els Évols: 96 298 01 35

Escola Infantil Municipal:    96 070 33 25 
Casa de la Cultura: 
Conserges: 96 299 61 93
Animador Juvenil:           96 254 16 74
Animador Cultural:           96 299 78 43
Correus:  96 254 00 40
Reg. Propietat (Carlet:)  96 253 06 87
INEM de Carlet: 96 253 10 62
Mancomunitat Ribera Alta:      96 299 67 81
Taxi:                                  664 35 79 80

TELEFONOS HOSPITAL RIBERA.
CITA PREVIA:     96.245.85.00                   
CENTRALITA:      96.245.81.00
TELEFONO INFORMACION GENERAL : 96.245.70.01                         
infolaribera@hospital-ribera.com
TELF. INFORMACION ONCOLOGICA:  Oncoribera 96.245.70.02

Informació útil per aprofitar de primera mà

L’ALCÚDIA - VALÉNCIA - SEMINARI - CEU
HORARIS METRO VALENCIA

Laborables  excepte Agost

8,21 h.
12,51 h.
16,36 h.
21,06 h.

6,28 h.
9,06 h.

13,36 h.
17,21 h.

Arriba fins a Bétera
Arriba fins a Empalme

ANGEL GUIMERÀ - L’ALCÚDIA
Laborable excepte Agost

5,13 h.
9,51 h.

13,54 h.
18,06 h.
21,51 h.

6,06 h.
10,36 h.
14,19 h.
18,51 h.

6,51 h.
11,21 h.
15,06 h.
19,36 h.

7,36 h.
12,06 h.
15,51 h.
19,56 h.

8,21 h.
12,51 h.
16,36 h.
20,21 h.

9,06 h.
13,36 h.
17,21 h.
21,06 h.

6,51 h.
9,51 h.

14,21 h.
18,06 h.
21,51 h.

12,06 h.
15,51 h.
20,21 h.

10,36 h.
15,06 h.
18,51 h.
22,36 h.

informació: 900461046
www.metrovalencia.com

7,36 h.
11,21 h.
15,27 h.
19,36 h.

Parada núm. 1 Hospital
7.40 8.10
8.45 9.15

10.40 11.10
11.45 12.05
12.50 13.10

15.40 16.15
16.50 17.20
17.55 18.15

            Les eixides en hores assenyalades en roig  passen per 
Alzira i sols paren en Mercadona i Consum
Les eixides des de l’hospital subratllades sols paren 
en Mercadona i Consum, per continuar fins Catadau

HORARI D’AUTOBÚS MUNICIPAL (GRATUIT) 
L’ALCÚDIA - HOSPITAL DE LA RIBERA - ALZIRA

L’autobús ha començat a funcionar amb un recorregut circular 
per dins del poble, on efectua sis parades: 

1. Avinguda Antonio Almela, enfront de Mercadona
2. Carrer 1r de maig, a l’altura del supermercat Consum
3. Avinguda Antonio Almela, a l’altura de mobles Vallés
4. Ajuntament.
5. Carrer Doctor Fleming, encreuament amb Joan XXIII
6. Centre de salut

Nou servei per a la presa de la 
tensió de les persones majors

Control periòdic de la pressió sanguínia

Del 15 de juliol al 13 de setembre

TOTS ELS DIJOUS, A LA LLAR 
DELS JUBILATS

De 16.30 a 18.30 de la vesprada
(excepte festius)

Benimodo
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia 
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
Benimodo
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet

B. Contel
T. Bausset
B. Contel
E. Benedito
T. Bausset
E. Benedito
M. Bello
M. Bello
T. Bausset
M. Bello
R. Ituren
J. Arnandis
E. Benedito
T. Bausset
J. Arnandis
J. Arnandis
J. Arnandis
C. Miragall
T. Bausset
T. Bausset
T. Bausset
J. Arnandis
T. Bausset
T. Bausset
J. Miragall
J. Arnandis
J. Arnandis
J. Arnandis
T. Bausset
T. Bausset
T. Bausset

E. DURÀ
T. BAUSSET
J. MIRAGALL
E. BENEDITO
A. CLARIANA
E. BENEDITO
V. HERVÀS
M. BELLO
C. MIRAGALL
M. BELLO
R. ITUREN
J. ARNANDIS
C. MIRAGALL
T. BAUSSET
J. ARNANDIS
A. CLARIANA
J. ARNANDIS
C. MIRAGALL
T. BAUSSET
V. HERVÀS
T. BAUSSET
R. ITUREN
E. DURÀ
T. BAUSSET
J. MIRAGALL
J. ARNANDIS
A. CLARIANA
J. ARNANDIS
V. HERVÀS
T. BAUSSET
C. MIRAGALL

L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia

1
2

 3
Diumenge - 4

 5
6
7
8

 9
10

Diumenge - 11
 12
13
14

Festiu - 15
 16
17

Diumenge - 18
19
20
21
22

  23
   24

   Diumenge - 25
  26
 27
28
29
30
31

Farmàcies de guàrdia mes d’agost
Telèfon informació: 96 222 42 50

HORARI D’AUTOBÚS A  VALENCIA
EIXIDES DE L’ALCÚDIA

DE DILLUNS A DIVENDRES DE DILLUNS A DIVENDRES
7,10 h.*

(*) Servici directe a UNIVERSITATS 
(Blasco Ibàñez, Tarongers i Politécnic

EIXIDES DE VALENCIA

14,30 h.*

HORARI D’AUTOBÚS A HOSPITAL DE LA RIBERA  

AUTOCARES TOGSA (Setembre a Juny)

EIXIDES DE L’ALCÚDIA
7,40 h.
8,45 h.

10,40 h.
11,45 h.
12,50 h.

8,10 h.
9,05 h.

11,10 h.
12,05 h.

13,10 h.

*15,40 h.
16,50 h.
17,55 h.

**19,00 h.

*16,05 h.
17,20 h.

18,15 h.
**19,25 h.

EIXIDES DEL HOSPITAL

*Només horari d’hivern 
(d’octubre a maig)
**Només horari d’estiu 
(de juny a setembre)

Les eixides en hores subratllades 
NO PAREN en el centre de salut i 
arriben fins Catadau

Les eixides 
en hores 
assenyaledes 
en roig 
passen per 
Alzira.

 Biblioteca municipal 
HORARI

De dilluns a divendres
Matí de 09.00 a 14.00 h.

Vesprada de 17.00 a 21.00 h.

Horari cementeri  Hivern
• De dimarts a dissabte: 9.00 a 13.00 matí  
i de 15.00 a 17.30 vesprada
• Diumenge: 9.00 a 13.00 del matí •  Dilluns tancat

HORARI ECOPARC ESTIU HORARI DE RECOLLIDA DE FEMDilluns a divendres de 09.30 a 13.30 h. 
i de16.00 a 19.00 h.

Dissabte de 09.30 a 13.30 h.
Diumenge TANCAT

Depositar les bosses en els contenidors
De dilluns a diumenge de 18:00 a 21:00
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Aprovació definitiva del Consell 
de l’Entrà de la Mare de Déu de 
l’Oreto.

Les obres de vianalització del 
centre històric  començaran en 
setembre.

L’Alcúdia entra a la Xarxa de Munici-
pis Protegits contra la Violència de 
Gènere. pàg. 7 pàg. 19

Al juliol, Nits a l’Hort de Ma-
nus

Periòdic cultural de 
difusió gratuïta
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Publicitat:
Filiberto

Tel: 601 215 904

Redacció:
Pino Díaz

Col·laboradors:
Fernando Miquel

Paco Martínez Gallego
Ximo Martínez
Pepe Benavent

Fotografies:
David Pascual i Pino Díaz

Maquetació:
LOGOTIPO

Impressió:
Heraldo de Aragón

Depòsit Legal:
V-1955-2004

Adreça postal:
Sant Jaume, 28

46250 L’Alcúdia (València)

Correu electrònic: 
752detots@gmail.com

Hem arribat a la meitat de l’estiu. 
Mots i moltes de vostés estaran 
començant les seues merescu-

des vacances, altres  ja les hauran tin-
gudes i estaran un poc “depres” amb la 
tornada a la feina. Nosaltres seguim ací, 
per a contar-los el que s’han perdut a 
les persones que estaven fora i  recordar 
el que han viscut a les que estaven ací.

L’apartat de cultura ha sigut eminen-
tment musical: els contem com va ser 
el concert d’intercanvi entre la Colla 
la Rosca i la Colla Al-Mansaf, inclòs 
dins de la XVI Campanya de Concerts 
d’Intercanvis Musicals de la FSMCV. 
També els concerts del programa Re-
trobem la Nostra Música, que van ofe-
rir tant l’Agrupació de Veterans Ribera 
del Xúquer com la Banda Simfònica de 
la Filharmònica Alcudiana.

 
Els acostem així mateix a les dues 

vetlades de sopar de cabasset i actuació 

de les Nits de Jazz a l’Hort de Manus, 
el quintet That Old Feeling i Las Vegas 
Jazz Band han sigut els protagonistes 
d’unes nits que han vingut carregades 
de Jazz. I Fora de la música, però sense 
eixir del món de la cultura, els contem 
com va anar el fi de curs de l’escola 
d’Arts Plàstiques, amb la inauguració 
de la XXIII exposició col·lectiva, en 
què van participar els vora 60 alumnes 
de l’escola.

El COTIF ja està ací i omplirà un any 
més el poble de la il·lusió del futbol, des 
dels prebenjamins fins els sub-20, pas-
sant pel futbol femení, que cada vegada 
té més a dir. La presentació del Torneig 
s’ha fet quan ja este diari estava en edi-
ció, per tant este mes només tindrem el 
cartell del Torneig i en l’edició d’agost 
els contarem com ha sigut de principi 
a fi.

Quant a la informació municipal, els 

parlem de les obres del Convent 
de Santa Bàrbara, de la vianalit-
zació dels carrers del centre his-
tòric, que s’han ajornat fins a des-
prés de Festes i les fumigades extra 
que s’han fet este mes contra els 
mosquits tigres i la mosca negra.

Els contem també com ha sigut la 
presa de possessió de l’alcalde, An-
dreu Salom, com a diputat i les àrees 
que li ha encomanat el president de 
la Diputació de València, Toni Gas-
par. 

Hi ha més, ja aniran descobrint-lo, 
nosaltres ens quedem ací, de guàrdia, 
per a contar-los en que passa en agost.

 
Bones vacances!

La Redacció 

Editorial

Amb la col•laboració 
de la Conselleria 

d’Educació, 
Investigació, Cultura 

i Esport.
 Generalitat 
Valenciana

El passat 8 de juliol, al Viver 
d’Empreses, l’associació lo-
cal de comerços i empreses 

l’Alcúdia Qualitat, va fer entrega dels 
10 premis del sorteig de primavera 
valorats en 250€ cadascun, en vals 
per a utilitzar als comerços i empre-
ses associats. Un més dels avantatges 
de comprar al poble és l’oportunitat 
de participar en esta campanya que 
l’Alcúdia Qualitat organitza cada any 
a la primavera i a la tardor.

Des de l’Alcúdia Qualitat volen do-
nar les gràcies als clients i als associats 
pel recolzament a la campanya i per 
ajudar a mantindre viu l’entramat co-
mercial del nostre poble.

L’Alcúdia Qualitat fa entrega dels 10 premis de 250€ del 
sorteig de primavera
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La Junta Local de Seguretat consensua les mesures que s’aplicaran durant el Cotif i les 
Festes Majors i anuncia la baixada de la delinqüència i la implementació d’un Punt Vio-
leta durant les festes.

L’Alcúdia va celebrar el dia 22 
de juliol la reunió de la Junta 
Local de Seguretat del munici-

pi, en la qual els principals responsa-
bles de l’àrea en la localitat, al costat 
d’autoritats policials i de la Guàrdia 
Civil, van repassar l’estat de la segure-
tat en el poble. Segons les dades con-
trastades pels assistents a la reunió, 
l’índex de delinqüència a l’Alcúdia 
s’ha reduït en un 25%, per la qual cosa 
van mostrar la seua satisfacció.

L’acte va comptar amb la presència 
de Rubén Grau, com a regidor de 
Personal i representant de l’alcaldia; 
Alfredo Borràs, Inspector Cap de la 
Policia Local; Guilllem Bohigues, re-
gidor d’Igualtat; Jose Roberto Gon-
zález, Subdelegat de Govern de la 
província de València; Carla Mercé 
Torrella, Coordinadora de la Unitat 
de Violència Contra la Dona; un Su-
binspector de la Policia Nacional en la 
Generalitat; i Daniel Pérez, Coman-
dant de la Guardia Civil de Carlet.

El descens de la delinqüència no 

va ser l’únic punt de l’ordre del dia. 
En primer lloc es va tractar el pro-
grama de violència de gènere, en el 
qual s’exposà que les dades relaciona-
des amb les víctimes de la violència 
masclista es mantenen relativament 
estables, degut a que han augmentat 
les víctimes de nacionalitat espanyo-
la mentre que han disminuït els casos 
de víctimes estrangeres. També es van 
presentar els protocols a seguir en cas 
de produir-se una agressió, i per últim 
es va  parlar de les senyalitzacions a 
les entrades del poble que acrediten 
a l’Alcúdia com a municipi protegit 
contra la violència de gènere.

Per altra banda els diferents cossos 
de seguretat de l’Estat van mostrar les 
distintes propostes de coordinació per 
a l’esdeveniment del Cotif, on destaca 
l’absència d’incidències durant els úl-
tims 9 anys de torneig.

Finalment es van abordar les dife-
rents mesures relacionades amb les 
festes patronals de l’Alcúdia. Durant la 
setmana de festivitat s’implementarà 

un Punt Violeta que tindrà una llavor 
informativa especialitzada en violèn-
cia sexual on les persones afectades 
trobaran recolzament per a solucio-
nar qualsevol problema de violència 
de gènere.

Reunió prèvia de la Taula de Coor-
dinació de Violència de Gènere

Dimarts 9 de juliol es va celebrar a 
l’ajuntament de l’Alcúdia una reunió 
de la taula de coordinació de VioGen, 
prèvia a la Junta Local de Seguretat, 
per a posar en comú les dades que 
cada estament tenia arreplegades i 
tractar el tema d’una manera trans-
versal. A la reunió de coordinació 
del programa de Violencia de Gènere 
acudiren el regidor d’igualtat, Guillem 
Bohigues Pedrazas, la regidora i el 
tècnic de Serveis Socials, Angels Boix 
Combres i Albí Rosell, l’inspector cap 
de la Policia Local, Alfredo Borràs, i el 
comandant de la GC de Carlet, Daniel 
Pérez.

 L’Alcúdia baixa un 25% l’índex de delinqüència

Es tracta d’una actuació amb què es 
pretén la pacificació del trànsit rodat 
de vehicles per eixos carrers, al temps 

que es millorarà la seguretat dels vianants i, 
en definitiva, la qualitat de vida de les perso-
nes que hi residixen.

També s’actuarà, entre altres aspectes, so-
bre les infraestructures de clavegueram i de 
subministrament d’aigua potable, procedint 
a la renovació de la xarxa.

El començament de les obres serà el 9 de 
setembre

Dimecres 3 de juliol es va celebrar una reu-
nió al saló de plenaris de l’Ajuntament, en 

què van estar presents els tècnics que diri-
giran el projecte i en la qual es va explicar  
el calendari previst d’actuació, que havia de 
començar el 22 de juliol.

Finalment no ha pogut ser així i, donada 
la proximitat de les vacances d’agost i per tal 
de no produir cap destorb de cara a la ce-
lebració de les Festes Majors, l’equip tècnic 
de l’ajuntament i l’empresa constructora han 
arribat a l’acord de començar les obres no-
més acabar les festes, es a dir el dilluns 9 de 
setembre.

Les obres de vianalització del centre històric  començaran en setembre
l’Ajuntament iniciarà després de festes les obres de millora de la 
mobilitat en els carrers Sant Andreu, Sant Cristòfol, Sant Pere, Es-
glésia, Patrici Boronat, General Albert i la Plaça d’Àngel Nogales.

Així, els dies 11 i 25 de ju-
liol s’ha fet a l’Alcúdia un 
tractament addicional 

per a insectes adults de la mos-
ca negra i el mosquit tigre en els 

marges del riu Magre, zones ver-
des, parcs i jardins. En ambdues 
ocasions, l’empresa Lokímica ha 
començat les fumigacions a les 
4 de la matinada i les ha acaba-

des en ratllar el dia.  Uns trac-
taments que se sumaven als ja 
programats per a tractar les lar-
ves dels insectes als embornals, i 
que este mes s’han fet el dia 23.  

Davant la proliferació del mosquit tigre i la mosca negra s’estan realitzant actua-
cions extraordinàries, a més de les campanyes que ja estaven previstes en les em-
preses contractades per l’Ajuntament i pel Consorci de la Ribera.

Fumigacions extraordinàries contra mosquit tigre i mosca negra
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El regidor d’Igualtat, Guillem Bohigues Pedrazas, va arreplegar a la seu de la Diputació 
de Valencia la placa acreditativa de pertinença a la “Xarxa de Municipis Protegits contra 
la Violència de Gènere”, de mans de la diputada Isabel García. 

El programa, un espai d’intercanvi 
d’experiències, formació i treball en xar-
xa per donar la millor resposta possible 

a esta xacra social, ha acollit este mes 13 nous 
membres, entre els quals està l’Alcúdia, i a hores 
d’ara està format per un total de 62 municipis 
valencians.

Sagunt, Paterna, Bocairent, Puçol, Villar del 
Arzobispo, l’Alcúdia, Massamagrell, Llutxent, 
Bonrepòs i Mirambell, Llíria, Piles, Vallada i 
Benissoda es van sumar en el mateix acte a esta 
xarxa amb formació i ajudes provincials

Els 13 ajuntaments adherits a la Xarxa de Mu-
nicipis Protegits contra la Violència de Gène-
re, després de l’assemblea celebrada fa ara dos 
mesos, van recollir dilluns 8 de juliol les plaques 
que els acrediten com una de les localitats que 
integren este espai d’intercanvi d’experiències, 
formació i treball en xarxa per a donar la millor 
resposta possible davant aquesta xacra social.

En el seu últim acte com a diputada d’Igualtat, 

Isabel García va 
considerar que 
“el més d’un 
miler de dones 
assassinades des 
que es compta-
bilitzen les vícti-
mes mortals de 
la violència de 
gènere, són un 
motiu suficient perquè les institucions passen a 
l’acció més enllà del minut de silenci i la bandera 
a mitja asta”. 

 
Eixe va ser el germen d’una xarxa provincial 

que busca implicar els municipis i connectar-
los perquè compartisquen els seus recursos i 
experiències, perquè “la primera porta a la qual 
toca una víctima és el seu ajuntament, a través 
d’alcaldes i alcaldesses o els funcionaris i fun-
cionàries del consistori”.

L’objectiu de la Xarxa de Municipis Protegits 

contra la Violència de Gènere és que el treball 
que fan els ajuntaments siga cada vegada més 
eficient, no solament posant-los en contacte i 
fomentant el treball conjunt, sinó completant a 
més amb ajudes econòmiques les partides que 
els ens locals destinen a programes d’Igualtat i 
lluita contra la violència masclista.   

 
En l’acte, que acomiadava la legislatura en ma-

tèria d’Igualtat, el nou regidor alcudià va recollir 
la placa acreditativa, que ja es pot veure en un 
lloc ben visible de les dependències municipals, 
la façana principal de l’Ajuntament.

L’Alcúdia entra a la Xarxa de Municipis Protegits 
contra la Violència de Gènere

La foto de família de la nova corpo-
ració en l’escala imperial de la Di-
putació mostrava la pluralitat polí-

tica que van esbossar les urnes el passat 
26 de maig, amb 13 diputades i diputats 
socialistes, 8 del PP, 5 de Compromís, 3 
de Ciutadans i un de Vox i La Vall, per a 
un total de 31 escons amb la representa-
ció de sis partits polítics. Així començava 

una nova legislatura que comptarà amb 
26 cares noves en l’hemicicle provincial, 
entre elles la del nostre alcalde.
  

L’acte va comptar amb la presència del 
president de la Generalitat, Ximo Puig, el 
president de les Corts Valencianes, Enric 
Morera, i el delegat del Govern, Juan Car-
los Fulgencio, entre altres autoritats.

 

Andreu Salom, diputat de Patrimoni
El president, Toni Gaspar, i la vicepre-

sidenta primera, Mª Josep Amigó, van 
presentar una setmana després, dijous 
18 de juliol, un executiu provincial com-
post per 9 dones i 9 homes, que es posa 
a treballar amb l’objectiu de fer de la Di-
putació “una institució moderna, plena 
de política i projectes i justa amb els 266 
municipis”. 

Gaspar i Amigó, van comparèixer al 
Pati de la Scala al costat de la resta de 
diputades i diputats del PSPV i Compro-
mís que dirigiran les diferents àrees de 
gestió de la Diputació durant els pròxims 
4 anys, entre ells l’alcalde de l’Alcúdia, 
Andreu Salom Porta, que serà diputat de 
Patrimoni i dirigirà igualment Manteni-
ment i Projectes, Parc Mòbil, Contracta-
ció, la Impremta i el BOP.

Acte de Constitució i ple d’investidura de la Diputació de València
La Diputació de València va iniciar dimecres 10 de juliol l’onzena legislatura amb la ce-
lebració del ple d’investidura dels 31 diputats i diputades que formaran la corporació 
provincial durant els pròxims 4 anys, entre els quals està l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu 
Salom Porta. En la sessió extraordinària, seguida en directe per més de 400 persones en 
els palaus de la Batlia i la Scala, es va elegir com a president a Toni Gaspar. 
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Compromís per l’Alcúdia demana el reco-
neixement de l’estat d’emergència motivat 
pel canvi climàtic. Compromís per l’Alcúdia 
ha presentat una moció recollint la crida de 
l’Aliança per l’Emergència Climàtica formada 
per nombroses entitats, entre elles les principals 
organitzacions ecologistes, sindicals i socials 
que han instat als ajuntaments i grups polítics 
per al reconeixement de l’estat d’emergència 
climàtica en el qual ens trobem mitjançant 
l’adopció de distintes mesures. 

Més de 100 organitzacions, entre elles Green-
peace, Ecologistes en Acció, CCOO, UGT, In-
tersindical Valenciana, SEO/Birdlife, Amigos de 
la Tierra o Xúquer Viu, han instat a la ciutada-
nia a sumar-se a la Vaga Mundial pel Clima el 

pròxim 27 de setembre, a la que també se suma 
Compromís per l’Alcúdia. 

Segons la regidora de Compromís, Vero Roig, 
cal reconèixer que el planeta, així com els éssers 
vius i els ecosistemes, es troben en greu perill. 
Els efectes del canvi climàtic a la nostra zona són 
cada vegada més clars i preocupants. L’augment 
de les temperatures any rere any, la disminució 
de precipitacions i reiteració de períodes de se-
queres, les cada vegada més habituals gotes fre-
des en èpoques no habituals o la proliferació de 
plagues d’insectes com el mosquit tigre i la mos-
ca negra, són manifestacions clares de que el cli-
ma està canviant a pitjor per l’activitat humana.

La ciutadania ha d’entendre la urgència i 

irreversibilitat d’aquesta lluita 
i l’Ajuntament de l’Alcúdia pot 
exercir un paper clau en la forma-
ció, educació i informació sobre el necessari fre a 
les emissions i realitzar una vital adaptació a les 
conseqüències de l’increment de la temperatura 
global. Per això la moció proposa a l’Ajuntament 
establir els compromisos polítics, normatives i 
recursos necessaris per a garantir reduccions de 
gasos d’efecte d’hivernacle, així com detindre la 
pèrdua de la biodiversitat i restaurar els ecosis-
temes com a única resposta possible per a evitar 
un col·lapse de tots els sistemes naturals, inclòs 
l’humà.

L’Ajuntament som tots i totes. En una recent 
publicació elaborada per l’equip de govern de 

l’Ajuntament, no apareixen més que les fotos i 
noms individuals dels 11 regidors i regidores 
del PSOE, oblidant-se d’altres 6, entre ells les 
2 regidores de Compromís, que també formen 
part de l’Ajuntament per decisió dels veïns i 
veïnes de l’Alcúdia. Contrasta aquesta decisió 
amb la publicació que es va fer fa 4 anys en les 
que no sols apareixien els 17 regidors i regido-
res de l’Ajuntament, sinó també un resum de la 
intervenció en el plenari de constitució dels 3 
portaveus i l’alcalde. Compromís, com ha fet en 
les últimes legislatures, continua apostant pels 
valors del pluralisme. Les majories absolutes no 
haurien d’estar renyides amb els respecte al plu-
ralisme i a la resta d’opcions polítiques.

EL CANVI CLIMÀTIC, EL PRINCIPAL PROBLEMA DE LA HUMANITAT

COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA

Des del PSPV- PSOE de l’Alcúdia lamen-
tem profundament que el Partit Popular i 
Compromís hagen votat, conjuntament, 

en contra de la bonificació del 95% de l’impost 
sobre l’increment del valor dels terrenys de na-
turalesa urbana (coneguda popularment com la 
plusvàlua). No podem entendre i no és compren-
sible que se situen en contra d’una mesura que 
va a tindre una repercussió enormement positiva 
per a les veïnes i veïns de l’Alcúdia. Partit Popular 
i Compromís han emés una posició i un vot clar: i 
és que estan en contra de rebaixar la pressió fiscal 
als ciutadans del nostre municipi. Han posat les 
seues reticències estratègiques i/o polítiques per 

sobre dels interessos dels alcudians i les alcudia-
nes.

                                      
Amb esta mesura, l’Ajuntament estén la bonifi-

cació del 95% mortis causa a tots els hereus, amb 
independència del seu grau de descendència i as-
cendència i estiga o no empadronat en l’habitatge 
a heretar. De la mateixa manera, aquesta amplia-
ció es farà extensible a tots els objectes tributaris 
del difunt.

                         
Tal com s’estableix legalment, s’haurà de reflec-

tir en l’escriptura pública d’herència, testament o 
document privat de notaria. Els adquirents, de la 

mateixa manera, hauran de mantenir 
les propietats objecte de bonificació 
durant els quatre anys següents a la 
data de transmissió. Per a l’aplicació 
d’aquesta bonificació, l’obligat tributari 
haurà de sol·licitar-la en el termini de 
sis mesos des de la data de defunció i 
presentar l’autoliquidació a les oficines 
municipals.

                                                  
D’esta manera, els socialistes complim un dels 

grans compromisos que havíem adquirit amb els 
nostres veïns a les passades eleccions. I ho fem 
com diguérem: amb agilitat i al primer plenari 

ordinari de la legislatura. 
                                            
Hem d’agrair a totes les veïnes i veïns de l’Alcúdia 

el seu esforç i el seu compromís que, acompanyats 
d’una gestió econòmica responsable, han aconse-
guit fer possible l’aprovació d’esta mesura que va a 
beneficiar als ciutadans del nostre municipi.

GRUP MUNICIPAL DEL PSPV DE L’ALCÚDIA

Començarem la ven-
da d’inscripcions i de 
samarretes en la ludo-
teca del 12 al 30 d’agost 
al preu d’inscripció i 
samarreta 7€.

Per a les mascotes 
inscripció,motxilla i 
botella 5€.

 
A partir del 12 de ju-

liol també tindran ins-
cripcions i samarretes 
casa Colom, perruque-
ria Carmen Martínez, 
estética Imma Sanchis 
i qualsevol membre de 
junta.

Tindrem a cel i ani-
mació per als xiquets 
en jocs avanç de la 
marxa i mentres mares 
i pares fan la volta.

 
En les carreres infan-

tils els més menuts tin-
dran tots medalla.
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El Consell és es resultat d’un 
acord pres pel Ple de la Cor-
poració, en sessió celebrada en 

data 26 de març de 2019, amb els vots 
en contra dels 4 regidors de Compro-
mís i els vots a favor dels 7 del PSPV 
i dels 6 del PP. Una vegada publicat 
l’acord al Butlletí oficial de la Provín-
cia, el 15 d’abril de 2019 i exposat al 

públic durant el termini legal sense 
que hi haja hagut cap reclamació o su-
ggeriment, finalment. a data de 5 de 
juliol de 2019, l’aprovació definitiva.

Tal i com s’indica al reglament, el 
Consell Sectorial Tindrà per objecte 
debatre, deliberar, informar i propo-
sar millores en matèria de participa-

ció i sobre els elements rituals i festius 
de l’Alcúdia, especialment en el se-
güent acte: l’Entrà de la Mare de Déu 
de l’Oreto, el 7 de setembre.

L’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto 
es defineix con el seguici cívic i reli-
giós que commemora la tradició arre-
lada a l’Alcúdia segons la qual la imat-
ge de la Mare de Déu fou un regal del 
Papa Innocenci V a Pelegrí de Monta-
gut, Senyor de l’Alcúdia, el 1276.

L’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto 
s’inicia a l’Hort de Manus, recorre els 
carrers Santa Bàrbara, Pintor Vergara 
i Sant Antoni fins a la plaça del País 
Valencià, on es representa l’acte més 
important, el de la donació, i finalitza 
a l’església parroquial, on s’arriba pel 
carrer de l’Església.

El seguici està acompanyat al llarg 
de tot el seu recorregut pels elements 
i les danses rituals que s’expliquen per 
la tradicional i històrica devoció del 

poble de l’Alcúdia a la Mare de Déu 
de l’Oreto, com ara les Banderoles, 
els Gegants, els Cabuts, les Vetes, els 
Pastorets, els Arquets, la Carxofa, els 
Tornejants, els Negrets, els Valencians 
i els Dansadors, molts d’ells amb una 
simbologia expressa vinculada al 
culte a la Mare de Déu de l’Oreto. A 
continuació de l’acte, els personatges 
i les danses acompanyen la imatge 
de la Mare de Déu, que és portada 
en braços pel Rector i l’Alcalde fins a 
l’interior del temple, on es canten els 
gojos.

Els objectius  fonamentals són 
l’organització de l’Entrà, així com ga-
rantir la conservació, la participació, 
l’ordre... i el rigor històric en el man-

teniment dels elements rituals, que 
formen part de la història i la tradi-
ció lligada a la festa a la Mare de Déu 
de l’Oreto de l’Alcúdia; organitzar la 
consueta i difondre i fomentar esta 
tradició.

“Es el punt de partida per començar 
a regular l’Entrà i donar veu a tots els 
que en formen part – afirma la regido-
ra de Festes i Tradicions, Oreto Tres-
colí- És un èxit del col·lectiu, que a 
partir d’ara compta amb un reglament 
viu que s’adaptarà les necessitats del 
moment, respectant la conservació 
del patrimoni immaterial tan ric que 
tenim a l’Alcúdia i que, n’estem segurs,  
arribarà a ser BIC”.

Els fons vénen, duna banda, de 
les conegudes com a “ajudes a 
les pedregades”, el programa 

d’ocupació EMCORA que han supo-
sat per a l’Alcúdia un total de 190.000 
euros. Es tracta d’un pla extraordinari 
d’ocupació que la Generalitat va crear 
per a la contractació de persones del 

sector agroalimentari en situació de 
desocupació per corporacions locals 
de les comarques de la Ribera Alta i 
Baixa de la província de València  i 
que tracta de pal·liar la desocupació 
en el sector agrícola.

Esta subvenció ha permés la con-

tractació de 41 persones desocu-
pades, inscrites com a demandants 
d’ocupació en els espais LABORA de 
la Generalitat, provinents del sector 
agroalimentari. Estes persones estan 
fent labors de manteniment als ca-
rrers, parcs i jardins del municipi, així 

com als patis dels col·legis públics, 
amb labors de poda, desbrossament 
i reg. 

D’altra banda, i també amb 228.223 
euros dels fons del SEPE, s’ha contrac-
tat 69 persones  per al desbrossament,  
manteniment i poda manual dels 
marges de camins i barrancs.  Els ca-
mins on s’està portat a terme l’actuació 
són els següents: Camí Muntanya, 
camí Olivarons, camí Alberic, camí 

Casa del Pi, camí Carlet-Algemesi, 
camí Terrablanca i camí Xàtiva.

Per altra part els barrancs  que en-
tren el el programa de desbrossament 
i poda són els següents: Barranc de 
Matamoros, barranc de Benimodo 
(Estepar), barranc de la Devesa (Sa-
boner) i barranc de Prada.

Omar Elkandi Fellous

El Butlletí Oficial de la província publica l’aprovació definitiva del Consell Sectorial i de 
Participació de l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto i del seu reglament

Amb les ajudes de l’EMCORA i del SEPE, l’ajuntament ha pogut fer contractes de dos 
mesos a persones aturades, que estan treballant en l’àrea de parcs i jardins o bé en 
manteniment de camins i barrancs.

Aprovació definitiva del Consell de l’Entrà de 
la Mare de Déu de l’Oreto

L’Ajuntament de l’Alcúdia contracta 110 persones aturades este estiu

• Implantología
• Odontología general 
   y Estética
• Tecnología CAD-CAM
• Blanqueamientos

• Prótesis
• Peridoncia
• Ortodoncia
• Odontopediatria
• Cirugía



8 POBLE JULIOL de 2019

Un tancament preventiu per a 
vetlar per la seguretat

Des que el recinte de l’antic 
Convent franciscà de Santa Bàrbara es 
va haver de tancar al públic en 2010, 
a causa dels despreniments de pe-
dres dels seus murs, l’Ajuntament de 
l’Alcúdia s’ha preocupat de demanar 
tota mena d’ajudes als organismes pú-
blics supramunicipals per tal de po-
der restaurar-lo i donar així seguretat 
a este espai tan emblemàtic del poble.

A l’octubre de 2017 es va execu-

tar la fase I de l’obra d’Actuacions 
d’emergència de consolidació dels 
murs, a càrrec de les ajudes de con-
servació i protecció dels béns im-
mobles del patrimoni cultural de la 
Comunitat Valenciana. Gràcies a esta 
ajuda s’ha pogut intervindre en algu-
nes parts dels murs del convent. No 
obstant, resta molta obra per executar 
amb la finalitat de que el monument 
puga obrir novament al públic. 

Per una altra banda, al gener de 
2017, l’ajuntament va sol·licitar i li 

va ser concedida una subvenció de la 
Diputació de València per continuar 
amb estes obres d’emergència amb les 
quals es podria afiançar el monument.

L’obra actual és la 2 Fase 
d’Actuacions d’Emergència al Con-
vent de Santa Bárbara, una actuació 
cofinançada amb 212.945 euros per 
la Unió Europea a través dels fons 
FEDER de la Comunitat Valenciana 
2014-2020.

Nivell d’urgència de l’actuació. 
L’estat actual de l’antic Convent de 

Santa Bàrbara, encara que s’ha fet la 
intervenció recent de caràcter parcial 
abans citada, és molt deficient i afecta 
no solament al grau de protecció del 
mateix i de catalogació com Bé de Re-
llevància Local, sinó també a la segu-
retat de les persones que ho utilitzen 
a causa de despreniments dels seus 
envellits murs de mampost. 

En l’actualitat es té una gran urgèn-
cia a actuar en algunes parts concretes 
de l’antic convent, sobretot en aque-
lles on encara es produeixen despre-
niments impedint que l’espai es puga 
utilitzar amb seguretat per als  esdeve-
niments i actes culturals i socials que 
sempre s’han dut a terme en ell. 

Segons recerques historiogràfiques de Vicent Vallés Borràs, esta església es troba finalitzada 
en la segona meitat del XVIII, construïda amb planta en forma de creu llatina, d’una nau 
amb tres capelles laterals. Pel seu interès paisatgístic cal destacar que adjunt a l’element de 
l’església, trobem la permanència arquitectònica del jardí d’un calvari situat en l’esplanada 
d’accés i porta de l’església.

Actuacions d’emergència al Convent de Santa Bàrbara
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Fisioterapia - Pilates suelo
Pilates aéreo - Pilates máquina

Carrer Bollene, 3 - 46250 L’Alcúdia (Valencia)
Tel.: 672 17 92 33 - 96 065 41 68

Descripció general de l’actuació
En esta segona fase de les actuacions d’emergència a 

realitzar al convent s’estan fent les actuacions prioritàries 
en les zones més degrades, per a evitar els continus des-
preniments amb la finalitat de poder obrir de nou el mo-
nument a l’ús públic.

Estes actuacions d’emergència consistixen fonamental-
ment en actuar al presbiteri i creuer, en murs i cornises, a 
les naus centrals i laterals i als pilars, eliminant al mateix 
temps elements impropis del monument i utilitzant tèc-
niques i materials tradicionals.

Empresa i tècnics responsables de l’actuació:
- Adjudicatari: ESTUDIO MÉTODOS DE LA RESTAU-
RACIÓN, S.L

- Redactor projecte: Ximo Sanchis Serrano.

-Redactor separata projecte: Xavier Gil asensio (arqui-
tecte municipal de l’Alcúdia)

-Directora de les obres: Imma Martínez Sanchis

-Director execució de les obres: Enrique Arnandis Amat.

-Supervisor municipal: María José Ferri Palop.

Fotos: Xavier Gil i Oficina Tècnica de l’Ajuntament
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Organitzat anualment per 
Afian, l’associació de fotògra-
fs i videògrafs d’Andalusia, 

que en l’edició d’enguany ha comptat 
amb 500 obres presentades per nom-
brosos professionals de tot el país. 

El concurs consta de 8 categories a 
l’apartat de fotografia: retrat, boda, 
postboda, infantil, primera comunió, 
lliure creació, industrial i publicitat i 
paisatge i fauna.
 

L’alcudiana ha obtingut este any 
una nominació a l’apartat de comu-
nió, amb una imatge corresponent a 
la passada campanya de comunions 
protagonitzada per dos germans, Va-
leria I Hugo, i dues obres nominades 
a l’apartat d’infantil: una fotografia de 
Maria, que pertany a la seua col·lecció 

de newborn, i altra de Guillem, realit-
zada a la passada campanya nadalen-
ca en el seu estudi i que ha resultat la 
guanyadora. Una imatge amb un mis-
satge senzill, però amb un impacte, 
llum i composició que ha convençut 
el jurat d’esta edició.

Este premi i triple nominació es 
suma al premi “Luces de Granada 
2018” a l’apartat d’infantil, que formà 
part de la selecció espanyola a la Copa 
del món de Fotografia, a més d’altres 
nominacions a diversos importants 
concursos d’àmbit nacional.

La fotògrafa de l’Alcúdia Paula Sanz ho ha aconseguit. L’any passat n’obtingué una doble 
nominació  a l’apartat d’infantil, però ha estat enguany, aconseguint una triple nominació al 
mateix apartat i al de comunió, quan ha resultat guanyadora.

L’alcudiana Paula Sanz guanya el premi 
nacional “Andalucía de la Imagen 2019” 
de fotografia infantil

Esta celebració tradicional, que 
rendeix tribut a l’ancestral ofici 
dels carreters, està impulsada 

per Vicent Escribà, veí d’Alberic, que 
cada any dissenya recorreguts dife-
rents a bord dels seus peculiars vehi-
cles tirats per cavalcadures.

Dilluns 8, sobre les 10 del matí, 
arribaren al terme de l’Alcúdia, provi-

nents de Tous, els 20 carros i les 120 
persones que participaven hui en la 
3a jornada de la dinovena  Volta en 
Carro a la Comunitat Valenciana. Va 
ser un dia no tan calorós com els ante-
riors, un poc passat per aigua, que de 
segur agrairen cavallaries i persones, 
després de la ponentà que s’havien pa-
tit els dies anteriors.

L’alcalde, Andreu Salom Porta i la 
regidora d’Esports, Isabel Madra-
many els van donar la benvinguda, al 
pàrquing del Poliesportiu Municipal, 
van esmorzat amb ells i els van con-
vidat a un cafenet abans que seguiren  
marxa cap a Carlet, per a finalitzar 
eixa tercera jornada  en Catadau.

La carreteres i sendes de la Ribera i la Canal de Navarrés es van convertir a partir de diven-
dres 5 de juliol i fins el dissabte 13, en escenari d’una nova l’edició número 19, de la Volta 
amb carro, una iniciativa que enguany ha unit les localitats d’Alberic i Novetlé.

La Volta en Carro a la Comunitat Valenciana 
passà per l’Alcúdia



11POBLEJULIOL de 2019

El campus d’estiu de l’escola 
d’atletisme ha comptat amb la 
participació de 50 xiquets, que 

han practicat tota mena d’activitats i 
jocs relacionats amb esta disciplina 
esportiva. A més a més han aprofitat 
la piscina municipal per a combatre 
la calor.

Amb la fi que els menuts passen un 
estiu emocionant, s’ha portat a terme 
l’escola d’estiu de la piscina coberta, 
on 70 xiquets i xiquetes que cursen 
des de primer d’infantil fins a sisé de 
primària han gaudit d’unes setmanes 
repletes de tallers, cursos de natació, 
jocs a la piscina i moltes altres activi-
tats.

Respecte a la disciplina futbolística 
la UE L’Alcúdia ha organitzat el seu 
Campus d’estiu, al qual al voltant de 
50 xiquets i xiquetes han pogut mi-
llorar les seues qualitats tècniques 
mitjançant els exercicis de tecnificació 
impartits pels monitors, i a més també 
han pogut gaudir dels diferents jocs 
aquàtics per combatre la calor. Cal 
afegir que els participants del Campus 

també han fet ús de les instal·lacions 
de la piscina municipal, on es refres-
caven a l’acabament de les jornades.

El VIII Campus de Gimnàstica Rít-
mica ha reunit al poliesportiu munici-
pal 40 xiquetes d’infantil fins a l’ESO, 
moltes d’elles components del Club de 
Gimnàstica Rítmica l’Alcúdia.

El campus ha comptat amb diferents 
tipus d’activitats que van des del en-
senyament i la tecnificació de la uti-
lització d’aparells gimnàstics (pilota, 
cinta, cèrcol), fins a tallers de perru-
queria, maquillatge, manualitats, ba-
llet de competició i coreografies, on 
les xiquetes s’ho passen d’allò més bé. 
A més cada dia per a finalitzar els en-
trenament s’han desplaçat a la piscina 
municipal per a gaudir d’una estona 
refrescant.

Bàsquet, natació, diversió i nous 
amics són les paraules que definei-
xen l’activitat que la darrera setmana 
del mes de juny i tot el mes de juliol 
han realitzat els quasi 145 xiquetes i 
xiquets que han participat del CAM-

PUS EMBA 2019.
 
Enguany han pogut gaudir  d’eixides 

a l’hort de Manus, la CANSO, conta 
contes, cursets de natació amb moni-
tor titulat i jocs populars, tot un con-
junt d’activitats que complementen al 
bàsquet com a nucli central del propi 
campus.

Cal destacar, d’una banda,  la gran 
participació de xiquetes en aquesta 
dissetena edició. Reflectint, una ve-
gada més, la gran importància que 
l’EMBA dona a l’esport femení i els 
intents per apropar aquest esport a les 
xiquetes del poble.

D’altra banda,  assenyalar, que la 
família EMBA reprendrà les seues ac-
tivitats a setembre, convidant a totes 
aquelles xiquetes i xiquetes d’entre 5 i 
17 anys a practicar l’esport de la ciste-
lla, passant-se per les instal·lacions del 
Pavelló Municipal de dimarts a diven-
dres de 17:30 a 20:30.

Per a més informació: 670913395, 
Sergio García.

Pel que fa a l’escola d’estiu mu-
nicipal, enguany s’han cobert 
totes les places disponibles, 

60 xiquets  i xiquetes d’infantil i pri-

mària han format part d’esta aventu-
ra a l’espai de la Ludoteca. A més a 
més, este any l’escoleta s’ha muntat 
amb la temàtica d’un creuer, on cada 

setmana viatjaven a un destí diferent 
com Venècia, Mèxic i altres desti-
nacions arreu del món. També han 
realitzat activitats de cuina, treballs 
manuals com l’elaboració de cactus, 
jocs d’aigua amb xopada, activitats i 
eixides a la piscina.

També han comptat amb la visita 
de la conta versos alcudiana, Nadia, 
qui els ha mostrat diferents espècies 
aquàtiques com peixos, tortugues i 
polps i l’explicació de cadascú d’ells, 
i la importància que tenen al nostre 
medi. A més de fer-los conscients de 
les activitats que perjudiquen el hàbi-
tat i com cuidar-lo.

Durant els mesos de juny i juliol les principals entitats esportives del poble han realitzat 
diversos campus d’estiu perquè els més menuts practiquen l’esport que els agrada. També 
l’Ajuntament ha organitzat l’escoleta d’Estiu i els cursos de natació a la piscina municipal.

Activitats d’estiu per a xiquets i xiquetes

Escola d’Estiu Municipal
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Finalment, dimarts 9 de juliol 
també va ser la Policia Local de 
l’Alcúdia la primera a acudir a 

les 3 de la vesprada a l’alerta del 112 
per un incendi industrial a una nau 
decompostatge a la planta de recicla-
tge de Guadassuar. 

En este cas, actuaren 8 dotacions 
de bombers dels parcs d’Alzira, Silla, 
Xàtiva I Torrent, i oficial de guàr-
dia. En total, 19 bombers que van 
protegir la nau afectada per a que 
l’incendi no afectara a les altres naus 
del mateix recinte.

 
L’incendi es va donar per extingit 

sobre les cinc i mitja de la vesprada, 
dues hores i mitja després de saltar 
les alarmes. És la tercera vegada que 
es declara un sinistre similar en eixes 
instal·lacions. Segons fonts del Con-
sorci, les flames van provocar greus 
desperfectes en una maquinària 
adquirida recentment, però en cap 
moment van posar en perill la nova 
planta de fem.

4 dies més tard, i també a 
primera hora de la ves-
prada, es va produir altre 

incendi a una finca de l’avinguda 
Antoni Almela, esta vegada va 
ser al número 149 i va afectar el 
quarto de comptadors de la fin-
ca. L’avís havia arribat sobre les 
14.30 a la Policia Local, que va 
posar en marxa immediatament 
el protocol del 112.

 
Ràpidament van arribat els ve-

hicles de bombers, que van apa-
gar el foc i van ventilar l’estança. 
També van acudir efectius de la 
Guàrdia Civil. Afortunadament, 
es va poder actuar amb rapidesa 
i tampoc no hi va haver cap per-
sona ferida.

El primer incident es va produir 
dijous, 4 de juliol. Sobre les 2 de 
la vesprada, una telefonada al 

112 advertia d’un incendi al tercer pis 
de la finca número 69 de l’Avinguda 
Antoni Almela.
 

El foc s’havia originat per accident 
a la cuina, en prendre’s foc una paella 
amb oli i incendiar-se la campana ex-
tractora. La ràpida actuació de Policia 
Local, Bombers i Guàrdia Civil va evi-
tar mals majors i, afortunadament, no 
hi va haver cap persona ferida.

A primers de Juliol es van produir tres incendis en un període de sis dies, dos 
d’ells dins del nucli urbà de l’Alcúdia i un tercer a la Planta de reciclatge de 
Guadassuar. En els tres casos la Policia Local de l’Alcúdia va ser el primer cos 
que es va personar als llocs afectats.

La policia Local actua en tres incendis en menys d’una setmana

Comptant amb el palco per a 
l’ajuntament, en total n’eren 56, 
l’oficina tècnica municipal ha 

hagut de fer moltes ratlles, però final-
ment han aconseguit que càpiguen tots 
a la plaça sense restar-li seguretat, de 
manera que no se n’ha deixat cap fora.

El sorteig es va fer amb el mètode 
tradicional, posant les boletes justes 
dins del “bombo”. La regidora de festes, 
Oreto Trescolí Bordes va fer de mà in-
nocent, ajudada per la regidora Amparo 
Martin Boix , els regidors Jaume Prats 
Lacuesta i Aurelio Amat Fayos i el tècnic 
Vicent Francesc Boix Martinez. 

Sorteig de Palcos per a les Festes Majors 2019
El dia 4 de juliol es va celebrar el Sorteig de palcos, que d’alguna manera marca el tret 
d’eixida per a la celebració de les Festes Majors 2019. El saló de plens estava a caramull 
de gent, amb els representants de les 55 quadrilles que s’han apuntat enguany. 



13JULIOL de 2019 POBLE 

Tot seguit, un agradable sopar 
a la fresca, utilitzant les pa-
raules de la regidora fe Festes 

i de Paratges, Oreto Trescolí, “sota 
la negra nit del Canal i la Garrofera, 
amb les candeles enceses del trian-
gle d’estiu: Vega, Deneb i Altair i les 
constel·lacions de Cigne, Lira i Àguila 
il·luminant les ninetes dels ulls, les oli-
ves i els tramussos de damunt la taula, 

mentre observàrem el pas rapidíssim 
de l’estació espacial internacional per 
damunt nostre”.

Tot seguit, les més de 150 persones 
participants en esta experiència van 
poder fer un passeig per la història de 
l’arribada a la lluna d’Armstrong, Al-
dri i Collins ara fa 50 anys a l’Apolo 11, 
de la mà del Dr. Enric Marco Soler de 

la Facultat d’Astronomia i Astrofísica 
de la Universitat de València 

En acabar, el col·lectiu d’astrònoms 
de la Safor facilitaren la observació de 
prop al telescopi el  mar de la Sereni-
tat, l’anell de Saturn, amo del temps, 
i la lluentor de Júpiter, senyor de 
l’Olimp.

Al mes de juliol, des de fa ja 4 
anys, la Junta local de l’AECC 
de l’Alcúdia organitza una 

donació de sang especial amb la 
col·laboració del COTIF, que obse-
quia a cada donant amb un passe per 

al torneig que va començar el passat 
diumenge 28 i que enguany complix 
el seu 36 aniversari.

Dilluns 22, entre les 17 i les 20:30, 
142 persones s’aproparen al Centre 

Enric Valor de l’Alcúdia per salvar vi-
des amb la seua solidaritat. Una xifra 
que duplica els assistents habituals a 
les donacions que tenen lloc durant 
l’any, en una acció més necessària que 
mai ja que, en estes dates, les vacances 
i els viatges fan baixar les reserves de 
sang.

Al centre Enric Valor hi va haver un 
ampli desplegament amb dos equips 
desplaçats des del centre de transfu-
sions, amb dos metges i catorze llite-
res per atendre amb fluïdesa la gran 
afluència de donants.

Des de l’AECC de l’Alcúdia estan 
molt contents i agraïts amb la sempre 
magnífica resposta a este tipus de con-
vocatòries i sobre tot a l’organització 
del COTIF per la seua inestimable 
aportació a esta donació especial.

Divendres 19 de juliol, el corral de Rafel es va omplir de màgia la cita començà al capvespre,  
amb una passejada etnobotànica, de la mà de Vicent Boix, que va anar presentant a ls assis-
tents el paratge i les seues plantes, com ara el rabet de gat, el card, l’herbeta de Sant Joan o 
el raïmet de pastor.

El passat dilluns 22 de juliol va tindre lloc la donació de sang especial COTIF que cada 
estiu organitza l’AECC l’Alcúdia. 117 persones donaren sang, 6 d’elles per primera vega-
da, i s’emportaren un passe per al torneig com a obsequi.

Nit D’observació Astronòmica Al Corral De Rafel 

Jornada especial de donació de sang COTIF 2019
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Este triomf ha sigut una pàgina 
més a la seua llarga carrera es-
portiva, ja que l’atleta “roscà” ha 

passat per moltes modalitats abans de 
superar la Quebrantahuesos.

Abel ha sigut esportista al llarg de 
quasi tota la seua vida i ha passat per 
diversos clubs tant de l’Alcúdia com de 
Carlet. Des de ben jove va començar a 
jugar a bàsquet a l’EMBA de l’Alcúdia, 
on va estar practicant este esport durant 
7 anys. A continuació va pegar el bot a 
una disciplina molt exigent físicament, 
el Triatló, recalant en el Club de Triat-
ló de l’Alcúdia durant un parell d’anys, 
on va aconseguir distints trofeus entre 
els quals destaquen el subcampionat 
autonòmic al Duatló de Benicarló, l’any 
2015, i el subcampionat al Circuit de La 
Ribera, l’any 2016.

Més avant, i gràcies a l’ajuda i l’empenta 
del seu amic Javi Bou, Abel va començar 
a mostrar afició per el ciclisme, especial-

ment per el ciclisme de muntanya. És 
per això que els dos alcudians iniciaren 
l’aventura al Veloclub Cartlet, club amb 
el qual ha aconseguit la segona plaça 
sub-23 a la Marató d’Utiel i l’esmentada 
medalla d’or a la Quebrantahuesos.

La Quebrantahuesos
Este nom fa referència a una de les 

carreres ciclistes de fons més dures i 
exigents d’Espanya, ja que el seu reco-
rregut té una distància de 200 quilòme-
tres i 3.500 metres de desnivell, per això 
és més meritòria la medalla d’or d’Abel 
en la seua primera participació en este 
esdeveniment.

La famosa cursa ciclista té una pecu-
liaritat que la fa única i és que compta 
amb un recorregut transfronterer pas-
sant pel Pirineu Aragonés i Francés, 
amb alguns ports històrics com són: 
Somport, Marie Blanque (França), Por-
talet, Hoz de Jaca i Sabiñánigo (meta).

Dedicatòria especial
Després de guanyar la medalla d’or 

a la Quebrantahuesos, Abel Tarrago 
ha volgut dedicar este triomf a Javi 
Bou, un gran amic i company seu que 
va faltar el juliol de 2018 en un fatídic 
accident de treball:

“Esta medalla li la voldria dedicar 
al meu amic Javi Bou, ja que els meus 
inicis al ciclisme van ser al seu costat, 
va ser responsable de la meua afició per 
este esport i puc dir ben alt que gràcies 
a ell ens trobem en esta situació privi-
legiada.

He de dir que en finalitzar la carrera 
va ser inevitable recordar-lo i vaig tin-
dre la sort de celebrar la medalla amb 
sa mare i el seu germà, que havien anat 
a donar-me suport”.

 Omar Elkandi Fellous

Abel Tarrago, medalla d’or a la “Quebrantahuesos” amb dedicatòria especial
L’alcudià va aconseguir la medalla daurada a la carrera més multitudinària de l’estat 
espanyol després detravessar línia de meta a les 6 hores i 49 minuts.

Persi i Món feliciten al COTIF per 
les seues trenta-sis edicions
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La Junta local de l’AECC de l’Alcúdia va realitzar la presentació oficial de la carrera i marxa 
contra el càncer 2019, que va reunir al voltant de 200 persones a la plaça Tirant lo Blanc 
i que va comptar a la taula amb el director del circuit Run Càncer, Àlex Aparicio, el direc-
tor provincial de l’AECC, Javier Llombart, la presidenta de la Junta local, Imma Sanchis, i 
l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom.

Dijous 18 de juliol a les 8 de 
la vesprada l’Alcúdia vivia 
per primera vegada una 

presentació oficial de la Carrera i 
Marxa contra el càncer Run Càncer 
2019 que se celebra a la població 
cada any al principi de la setmana 
de festes, enguany el diumenge 1 de 
setembre. La plaça Tirant lo Blanc 
estava preparada per a l’ocasió, i el 
poble de l’Alcúdia, una vegada més, 
no va faltar a la cita, desbordant les 
previsions i havent-se de posar més 
cadires per abastir tots els assistents.
 

La Junta local de l’AECC havia 
preparat el seu estand amb les sama-
rretes i els dorsals d’esta edició per 
iniciar les inscripcions a la carrera, 
a més d’un escenari des d’on van di-
rigir unes paraules al públic quatre 
persones que representen els pilars 
fonamentals de l’èxit d’esta iniciati-
va solidària que enguany complix 5 
anys.

En primer lloc, Imma Sanchis, pre-
sidenta de la Junta local de l’AECC, 
va contar una mica d’història de la 

carrera contra el càncer a l’Alcúdia, 
que va començar 2 anys abans que 
el circuit Run càncer amb la finalitat 
de col·laborar amb l’Ajuntament en 
l’organització de les festes patronals 
de l’Alcúdia. Una carrera que ja va 
superar expectatives en la seua pri-
mera edició en la qual s’esperaven 
uns 500 participants i acabaren sent 
uns 1.000. En la segona edició va 
créixer tant en participants com en 
entitats locals col·laboradores i al 
tercer any ja va entrar a formar part 
del circuit Run càncer València que 
començava el 2014 amb un desena 
més de poblacions. En esta edició 
2019 ja en són 80 les localitats in-
closes al circuit i l’Alcúdia ha estat 
des del principi.

Imma Sanchis va transmetre el 
profund agraïment de la Junta de 
l’AECC al poble de l’Alcúdia per 
l’alta participació, a cada edició ma-
jor, i pel recolzament ja que tot el 
poble es bolca amb l’esdeveniment, 
tant empreses com associacions, en-
titats i ciutadania en general, i com 

no, l’Ajuntament.

També va donar les gràcies tots 
els patrocinadors i col·laboradors, 
molts d’ells presents a l’acte, sense 
quals no haguera estat possible l’èxit 
d’esta iniciativa solidària al nostre 
poble.

Àlex Aparicio, director del cir-
cuit Run Càncer València, també 
va donar l’enhorabona al poble de 
l’Alcúdia, a la Junta local de l’AECC 
per l’excel·lent organització, a la cor-
poració municipal pel seu recolza-
ment i a tot el voluntariat que rea-
litza una gran tasca eixe dia perquè 
tot isca bé.

 
Més que la carrera competitiva en 

sí, el que més participació arrastra 
és la marxa, la caminata, que reu-
nix gent de totes les edats, famílies 
completes amb xiquets i també amb 
mascotes. En paraules d’Aparicio 
“en este poble no sabeu fer les co-
ses mal ni xicotetes”. Encara que és 
un poble relativament menut, és la 
tercera carrera en nombre de parti-
cipants i en recaptació, sols per da-
rrere de València ciutat i de Gandia.

Javier Llombart, director provin-
cial de l’AECC va voler enaltir la 
tasca de les membres de la Junta de 
l’Alcúdia que durant el mes d’agost, 
mentre tots disfruten de les vacan-
ces i de l’estiu, treballen de valent 
amb les inscripcions, les samarretes, 
els dorsals i l’organització per què 
l’esdeveniment siga una realitat l’1 
de setembre.

Va remarcar que el 100% dels fons 
recaptats amb les inscripcions van 
destinats a la investigació contra el 
càncer. Des que començaren amb el 
circuit, s’han recaptat més d’1 milió 
d’euros entre més de 250.000 valen-
cians que han contribuït a becar 17 
joves investigadors de diferents hos-
pitals i centres d’investigació, com  
l’Hospital La Fe, el Clínic i l’IVO, 
per desenvolupar els seus estudis 
contra esta terrible malaltia.

Andreu Salom, alcalde de 
l’Alcúdia, va ser l’encarregat de 
tancar l’acte, elogiant la tasca de 
la Junta local i també la resposta 
sempre massiva de la població, a 
qui va llançar un repte: superar en 
esta edició els 3.000 participants de 
l’anterior.

Tret d’eixida per a la Carrera i Marxa Run Càncer 2019 a l’Alcúdia
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Adrián i Sofía, exalumnes del 
centre, foren els encarregats 
de presentar cada actuació. 

Ho va fer molt bé!
Començaren presentant l’aula de 

0-1 any amb la seua mestra Alba que 
estigueren molt graciosos vestits de 

pirates amb la cançó “PIRATES DEL 
MÓN PETIT”.

A continuació van eixir els alum-
nes d’1-2 anys en les seues mestres 
Elvira, Sonia, Anabel i Laura, amb 
les cançons “BABY SHARK”, “LAS 
FLECHAS DEL AMOR” de Karina i 

“TOT SONA” de Damaris Gilabert. I, 
per donar pas als alumnes que finalit-
zen a l’escola, eixiren junt les senyos 
Lys, Anabel i Amelia amb les cançons 
“TE VI CORRER” DE TENNESSEE, 
“WE WILD ROCK YOU” de Queen i 
“SOFIA” d’Álvaro Soler.

Quan acabaren el ball, la Regidora 
d’Educació Rosa Martínez, la directo-
ra del centre Irina Martínez, i l’alcalde 
Andreu Salom, els lliuraren una orla 
perquè tingueren sempre un bon re-
cord del seu pas per l’escola infantil.

Els pares emocionats en finalitzar 
l’escola ens donaren les gràcies per 
l’esforç i la cura que hem tingut amb 
els seus fills, el personal del centre 
acaba el fi de curs amb molta emoció 

i amb il·lusió pel nou curs 2019-2020, 
en el qual tindran matriculats 107 
alumnes.

Com que a juliol la nostra escola 
continua donant el mateix servei i 
menjador, s’han programat diverses 
activitats d’aigua i activitats relaciona-
des amb els contes De quin color són 
els besos? A la primera quinzena i el 
Monstre Rosa a la segona. Al juliol, 
també s’ho passen molt bé!

El divendres dia 28 de Juny, l’escola Infantil Municipal celebrà el seu fi de curs al pati de 
l’escola. Acudiren al festival més de 350 persones, l’acte va estar molt animat. Els xi-
quets i xiquetes del primer cicle ballaren amb molta marxa en companyia de les seues 

Escola Infantil Municipal

Fi de curs del col·legi Batallar

El 19 de juny es van realitzar, du-
rant tot el matí, jocs al pati amb 
aigua amb els què l’alumnat 

s’ho va passar d’allò més bé i va poder 
refrescar-se, ja que feia molta calor.

La cloenda del curs va tindre lloc 
el dimarts 20 de juny a la Casa de  la 
Cultura, i en ella l’alumnat d’Infantil 5 
anys, 2n, 4t i 6é van  estar espectacu-
lars en les seues actuacions:

Els més menuts van fer una cantata 
La cuca i la llum, 2n va fer una  adap-
tació del Wizard of Oz (Mag d’Oz ) 

treballat a les tertúlies literàries a clas-
se. Després, l’alumnat de 4t van rea-
litzar una fusió de les danses populars 
del poble (tornejants, carxofa i arets)
que va aconseguir emocionar tot el 
públic.

Per últim, l’alumnat de 6é s’ha aco-
miadat de Batallar representant el   
seu pas per l’escola des d’infantil fins 
a l’últim dia de l’escola.

 També, el passat 15 de juny es va 
celebrar el tradicional festa-sopar de 
fi de curs organitzat per l’AMPA. Tots 

junts van gaudir d’una nit  inoblida-
ble en què, a més del  sopar, gaudiren 
de les actuacions de tots els  xiquets 
del col·legi que durant molts dies 
havien estat preparant els balls amb 
l’ajuda dels alumnes de 6é i també 
d’exalumnes del centre.

Des del CEIP Batallar volen desit-
jar a tota la comunitat educativa unes  
bones vacances! Cal agafar forces per 
a començar el proper curs a  setembre.

Un any més el CEIP Batallar acomiadà el curs escolar amb nombroses activitats:

Sembla l’altre dia quan van arribar per 
primera vegada a l’escoleta, tenien un 
anyet i ara ja tenen 3. Des d’aquell dia 

hem sigut família, hem compartit afecte, 
esforç, alegria, carícies, la màgia de les pa-
raules, jocs i molts somnis! Han crescut 
tant, tant que ja hem de deixar-vos volar! 
Fins a sempre! Gràcies famílies per deixar-
nos als vostres més apreciats tresors: els 
vostres fills!! I desitjar que este nou cicle 

que començaran, siguen tan feliços com 
ho han sigut amb nosaltres! Este conte és 
per a vosaltres. Gràcies!

“Una vegada hi havia un arbre molt fe-
liç. Entre les seues branques hi havia molts 
pardalets que jugaven sense parar tot 
el dia. L’arbre els volia molt, els coneixia 
molt bé i els ensenyava a veure el món 
que hi havia fora. Un dia els pardalets es 

van adonar que havien crescut i podien 
eixir, llavors es van anar volant. L’arbre 
els va veure anar-se’n amb orgull perquè 
entre les seues branques els havia cuidat 
durant molt de temps. Els recordaria sem-
pre. L’endemà l’arbre estava ple de rosada! 
Ningú se n’havia adonat que havia plorat. 
Vos volem”

BON Estiu 

L’Escoleta  d’Encarna Landete 
Graduació i fi de curs 
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Agrupació de Veterans de la Ribera 
del Xúquer

La Casa de la Cultura de l’Alcúdia 
va acollir Dissabte 20 a les 7 de la ves-
prada, el concert de l’Agrupació de 
Veterans Ribera del Xúquer, dirigits 
per Oscar Doménech, que van obrir 
la vetlada amb el pasdoble “Torre de 
l’Horta”, de Francisco Moreno, seguit 
de la impressió simfònica “De l’Horta 
Valenciana”, de Francesc Cuesta i  la 
marxa popular valenciana “Cançons 
de l’horta”, de Mariano Pérez. 

La banda de Veterans, que va ser 
molt aplaudida pel públic assistent, 
va finalitzar el seu concert de la cam-
panya Retrobem  amb la rapsòdia Va-
lenciana “El ruiseñor de la Huerta”, de 
Leopoldo Magenti.

Associació Musical La Filharmònica 

Alcudiana
El concert de la Banda Simfònica 

de la Filharmònica Alcudiana va co-
mençar amb un pasdoble composat 
per un dels mestres directors de la Fil-
harmònica, Manuel Celdran, un mes-
tre molt estimat pels músics que el van 
conéixer i que va donar a l’Alcúdia la 
seua col·lecció d’instruments d’arreu 
del món, amb els quals es va obrir el 
Museu de la Música a la Casa de la 
Solera. 

El Pasdoble del mestre Cerdan, 
“Cant a un valencià” va obrir la inter-
pretació de la Filharmònica. El mestre 
Sergi Pujol va triar per a completar 
el concert de la campanya Retrobem 
dues seleccions d’obres immortals del 
mestre José Serrano, ambdues amb 
arranjaments de Francisco Moral: “La 

mala sombra” i “La venta de los gatos”.

Este concert va servir també com a 
marc per al lliurament de les ajudes de 
“Músic Becari” que dona l’Ajuntament 
de l’Alcúdia als músics i músiques de 
la Banda que continuen els seus es-
tudis. Musicals després d’entrar en la 
formació.

Jaume Prats Lacuesta, regidor 
d’Activitats Musicals i l’alcalde, An-
dreu Salom, acompanyats per pre-
sident de La Filharmònica, Ramón 
Martorell, van fer lliurament d’estes 
beques municipals, que enguany s’han 
concedit a 15 intèrprets de diferents 
instruments, que continuen els seus 
estudis reglats al Centre Professional 
de Música:

 
Gemma Calatayud, Núria Campos i 
Aitana Campos, Clarinet
Anna Baldoví, Flauta
Pau Marín, Andreu Estrela,  Saxo 
Blai Puig,  Alejandro Juàrez i Guillem 
Borràs, Percussió

Víctor Pérez, Jorge Cerdà, Rubén 
Cucó, Teresa Cerveró, Anna Pei-
nado i Empar López compten tam-
bé amb l’ajuda de Músic Becari de 
l’Ajuntament de l’Alcúdia, encara que 
no els van poder arreplegar en el con-
cert.

L’Agrupació de Musics Veterans de la Ribera i l’Associació Musical Filharmònica Alcudia-
na celebraren els seus concerts inclosos a la 40 campanya d’ajudes a les agrupacions 
musicals Retrobem la nostra música

Concerts de la Campanya Retrobem la Nostra Música

Des del 28 de juny, dia de la 
seua inauguració, fins al 19 de 
juliol, tot els poble ha pogut 

visitar esta exposició, que cada any 
ens mostra el treball fet durant el curs 
pel variat alumnat de l’Escola, amb 
l’objectiu de mostrar la seua evolució 
i el domini de les diferents tècniques 
pictòriques.

Fins a 56 noms d’artistes de totes 

les edats, des de xiquets i xiquetes de 
primària fins a persones ja jubilades, 
mostraren amb orgull les seues obres 
en esta edició número 23 de la mos-
tra anual de l’escola, a la qual reberen 
també el seu diploma acreditatiu.

Martí Asensi, el director de l’Escola 
d’Arts Plàstiques, va prendre la parau-
la en l’acte d’inauguració per a felici-
tar el seu alumnat i explicar de forma 

general com s’havien plantejar en-
guany la exposició quant a tècniques, 
materials i mides de les obres. També 
van dir unes paraules per felicitar els 
artistes l’Alcalde de l’Alcúdia, Andreu 
Salom, i el  nou regidor de Cultura, 
Guillem Bohigues. A l’acte hi ha haver 
un nombrós públic, entre els que tam-
bé poguérem veure el productor tea-
tral Toni Benavent, regidor de Cultura 
de la passada legislatura.

La Casa de la Cultura va acollir en dos del seus espais, la Sala d’Exposicions i l’Espai 
d’Imatge, els treballs fets pels vora 60 alumnes de l’Escola d’Arts Plàstiques de l’Alcúdia.

XXIII exposició col·lectiva de l’escola d’Arts 
Plàstiques 
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Els integrants de la Colla Al-
Mansaf foren els encarregats de 
obrir l’exhibició musical amb la 

cercavila “El Miquelet de la Sella” de 
Miquel Ibiza, seguida per la fanfàrria 
masera “Herbero de Mariola”, de J,R. 
Pascual-Vilaplana, la peça “Turcs i 
Cavallets de Tarragona”, de X. Richard 
i E. Gironés, Montdúver, de Castelló 
i, per a finalitzar la primera part, el 

pasdoble “Ciutat dels Ponts”, de J.C. 
Sempere.

Tot seguit el president de la Colla La 
Rosca, Vicent Boix, va lliurar un de-
tall al president de la Colla Al-mansaf, 
Damián Hernández, en agraïment a la 
seua participació en el concert.

A continuació, i aprofitant el des-
cans, l’alcalde de L’Alcúdia, Andreu 

Salom, junt amb el regidor d’Activitats 
Musicals, Jaume Prats, van fer entre-
ga de les beques de l’ajuntament a les 
alumnes que han cursat enguany estu-
dis oficials de dolçaina al Centre Pro-
fessional de Música de L’Alcúdia, amb 
una menció especial a Sofia Garrido 
per haver finalitzat el present curs el 
seus estudis Professionals de Dolçaina 
al Centre Professional de Música de 
l’Alcúdia.

Després del temps de descans va 
arribar el torn als músics locals de la 
Colla La Rosca que començaren la 
seua actuació amb l’obra de G. Esté-
vez “Dolça obertura”,  seguida del pas 
masero “Cavalló”, de Lecumberri, i 
la marxa mora “Alqaria”, de Pascual-
Vilaplana. Finalment les dues colles 
s’uniren per a interpretar una última 
peça amb la que es finalitzava el con-
cert d’intercanvi.

I amb la foto de família es posava 
punt i final a una vetllada musical ple-
na d’emocions.

Dins de la XVI Campanya de Concerts d’Intercanvis Musicals de la Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Valenciana, la Casa de la Cultura de L’Alcúdia ha acollit el concert 
d’intercanvi entre la Colla La Rosca i la Colla Al-Mansaf, d’Almussafes.

Concert d’intercanvi entre la Colla la Rosca i la Colla Al-Mansaf
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El quintet That Old Feeling i Las Vegas Jazz Band han sigut els protagonistes este mes 
de juliol de les Nits a l’Hort de Manus, unes nits que han vingut carregades de Jazz.

La idea de Les Nits a l’Hort de 
Manus és d’alguna manera 
hereva de les antigues Nits a 

la Lluna del Convent, que es cele-
braven dins dels murs del Convent 
de Santa Bàrbara, abans d’haver de 
tancar-lo al públic per tal d’evitar 
cap accident amb els despreniments.

Sens dubte, quan el convent s’acabe 
de sanejar, tornarà a ser l’escenari de 
diferents esdeveniments artístics i 
culturals, però la veritat és que l’hort 
de Manus és un lloc especial també 
per a gaudir de les nits de juliol a 
l’aire lliure. 

Un agradable sopar de bracet en-
cetava les dues jornades d’enguany, 
que se celebraven  els divendres 5 

i 12 de juliol. Després del sopar, 
el primer divendres els assistents 
pogueren gaudir de l’actuació del 
grup musical That Old Feeling, un 
quintet que interpreta un repertori 
a l’estil “crooner”, format per Lucas 
Ibañez (guitarrista), Felip Santan-
dreu (baterista), Amadeu Adell 
(contrabaixista), Clara Juan Soler 
(saxofonista) i Òscar Briz (cantant). 

El segon divendres el protagonitza-
ren Las Vegas Jazz Band, una banda 
que deixa a l’audiència amb els re-
cords de quan esta famosa i emble-
màtica ciutat era la capital del Show 
business i del swing, versionant te-
mes de Nancy Wilson, Peggy Lee, 
Shirley Bassey, Lena Horne, Carol 

Lawrence, Eydie Gormé, Bobby Da-
rin, Frank Sinatra, Jack Jones, Dean 
Martin, Mel Torme, Sammy Davis 
Jr. I molts més... 

El septet esta integrat per Eva Ro-
mero, una de les millors veus de jazz 
de la Comunitat Valenciana, Jeff 
Jerolamon a la bateria, Eduard Mar-
quina al piano, Fede Crespo, trom-
peta, Joan Benavent, saxo, Paco So-
ler trombó i Julio Fuster, contrabaix.

Les dues nits van comptar amb la 
presència de  l’alcalde de L’Alcúdia, 
Andreu Salom, i diversos regi-
dors i regidores de l’Ajuntament 
de l’Alcúdia, a més del centenar de 
persones que es va concentrar a 
l’emblemàtic Hort de Manus per a 
gaudir de la música interpretada pel 
grup encapçalat per l’alcudià Òscar 
Briz i per Las Vegas Jazz Band.

Al juliol, Nits a l’Hort de Manus

L’exposició estava composta per 60 
quadres pintats amb les tècniques 
d’oli i pastel, i en la seua presntació 

s va comptar amb l’aportació dels versos 
de Teresa Puig, la Guapa.

El públic va omplir la sala de la Casa de 
la Solera, que va organitzar i decorar Vi-

cent Boix amb sabor a poble, un sabor es 
va veure completat amb els parlaments, 
a càrrec d’Andreu Salom, alcalde de 
l’Alcúdia, Teresa Puig i el mateix artista, 
Josep Real, presentat l’acte per l’aleshores 
regidor de Cultura, Toni Benavent.

A l’acte no li va faltar el punt musical: 

li’l van posar la soprano local Vicen 
Montell, amb una cançó lírica de gran 
altura musical i la parella formada per 
Andresín de l’Alcúdia i Juan de Perú, 
cantautors, amb la cançó de creació 
pròpia “Camino a Montortal”.

El poble de Montortal no és un po-
ble gran, però és un gran poble. És el 
“Mont on naix el sol”

Exposició de Josep Real a la Casa de la Solera
El passat mes de maig es va inaugurar a la Casa de la Solera l’exposició de pintura 
“Montortal, el mont on naix el sol i canta el rossinyol”, de Josep Real.
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El.treball realitzat durant tot el curs pels alumnes de l’Aula Suzuki va 
quedar reflectit en el concert que van oferir com a final de curs al Saló 
Artístic de la Caixa Rural. 

 Al llarg de l’espectacle es va fer un agraïment a la Fundació Caixa Rural 
L’Alcúdia per permetre realitzar el concert en el Saló Artístic, es va agrair 
també la presència de l’alcalde Andreu Salóm.

El passat dissabte 29 de juny, en el Saló Artístic, va 
tindre lloc el concert que tancava el curs de Matissos 
Aula Suzuki per segon any.

Aula Suzuki va omplir de 
música i color el Saló Artístic
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La Traca

El moviment animalista 
avança imparable; hom 
diria a quatre potes o 

alat. Pretén canviar radical-
ment la relació entre humans i no humans; s’oposa 
a qualsevol forma de sofriment animal en el com-
plex de l’explotació humana. Desemboca en la pe-
tició de reciprocitats exemptes de virulència i, per 
això, anima també militàncies dietètiques, com ara 
el veganisme.

L’animalisme no és gens marxista. No serà fàcil 
que els animals es redimisquen sols i per ells ma-
teixos. En termes imaginaris, ja feren la revolució 
–qui no recorda Rebel·lió en la granja, la novel·la 
d’Orwell, en realitat una denúncia dels totalita-
rismes i en particular de l’estalinisme– i les coses 
no anaren gens bé. L’animalisme és un despotisme 
il·lustrat: tot pels animals, però sense els animals.

En la seua versió forta, els animalistes són anti-
especistes. Les noves militàncies signifiquen també 

convivències amb noves paraules. Antiespecistes 
són aquells que pensen que és un prejudici humà el 
fet d’actuar a favor de la mateixa espècie i en contra 
les altres. Potser estic equivocat, però l’única lògi-
ca possible d’esta posició és: a) el cessament de la 
cacera, amb una mena de superació postmoderna 
del procés d’hominització i b) la des domesticació, 
perquè si a partir del Neolític l’homo va domesticar 
els animals, va ser per aprofitar-se’n d’ells, òbvia-
ment.

Un dels grans teòrics de l’animalisme, Peter Sin-
ger, afirmava que l’alliberament dels animals és, 
també, l’alliberament dels humans. És possible que 
s’equivocara. La meravellosa actriu francesa Briggi-
te Bardot és un símbol de l’animalisme… i és una 
fervorosa seguidora del Front Nacional, el partit 
d’extrema dreta antiliberal que abandera Marine Le 
Pen. Això de què la visió animalista és anticapita-
lista, pacifista, feminista, ecologista, etc., potser és 
només un desig d’alguns. I em fa l’efecte que molts 

animalistes tenen animals, la qual cosa no només 
consagra el principi de la propietat privada (quasi 
en termes originaris) sinó que, a més a més, va en 
contra de la desdomesticació, única posició conse-
qüent entre els antiespecistes.

Els animalistes no tenen subjecte revolucionari i, 
el que és pitjor, no tenen enemic d’espècie (no m’he 
atrevit a posar “de classe”). L’homo no pot ser, per-
què és ell qui alliberarà els animals. No pot ser el 
bo i el dolent d’esta història. Aleshores, qui? Hem 
d’alliberar els animals d’una porció dels homes? 
Però, qui es considera amb el dret d’identificar eixa 
porció? Porcions possibles hi ha moltes: els tau-
rins, els colombaires, els caçadors, els grangers, els 
pescadors, els falconers, els investigadors (els dels 
ratolins i conillets d’Índies), etc., etc. Sí, perquè si 
la qüestió és “tots aquells que fan patir els animals”, 
quin és el grau de patiment que posem en el llistó. 
Obligar a un gos a no defecar en una vorera és fer-
lo patir? Òbviament, va en contra de la seua volun-

tat o, si preferiu, dels seus instints territorials. Sé 
que és una pregunta extrema, una mica tendencio-
sa, etc. Però, per favor, intenteu contestar-la amb 
raons a favor i en contra. I, si voleu, amb compa-
racions amb l’espècie homo (també podem defecar 
en les voreres!).

Des d’afecte infinit als animals, ho dic. Des de la 
repulsa al maltractament, ho dic. Potser la solució 
estiga a recordar que nosaltres som animals i que hi 
ha animals domèstics que viuen millor que dones 
domèstiques i éssers humans –animals de qualse-
vol sexe, però no de qualsevol condició- que són 
tractats molt pitjor que els animals no humans. A 
l’animalisme només li demane una cosa: que no 
siga un altre argument postmodern que contribuïs-
ca a soterrar l’humanisme sota una aparença pro-
gressista. En estes coses d’alliberar, convé establir 
prioritats, perquè no s’amuntegue la feina.

Paco Martínez Gallego

Noves militàncies

Montortal 

Era la tardor pels anys 
60 i en Montortal feia 
dies que plovia.

- Plou?, faré com a València 
que quan plou la deixen caure – va dir el Tio Ci-
ruelo.

El veí li va tocar a la porta, anava arrupit per 
la pluja.

- Ciruelo, et porte un remitjó de dacsa per a les 
gallines.

- Entra Bollo que plou.
El tio Ciruelo li va donar una dotzena d’ous.
- Són tots de dos rovells – l’home estava molt 

pagat de les seues gallines ponedores.
- Sembles preocupat Ciruelo?.

- És que em diuen “maxuxo” perquè sóc fadrí.
- No faces cas, són ganes de fastidiar Ciruelo.
- Però és que al rector no li ho diuen i també és 

fadrí.
- Al rector li han de veure la cara en la missa i 

sentir el sermó.
Eixa poqueta nit Ciruelo va escoltar un soroll 

de les gallines pel corral.
- Ai mare!!, seran lladres?
Va aguaitar per un badallet al corral.
- És el Bollo!!, lladre, més que lladre, no hi ha 

dret!. Al matí a resar i a la nit a robar – el tio 
Ciruelo va murmurar baixet ple de por, el Bollo 
tenia pistola.

Va cridar per telèfon a la policia.

- Tinc a un lladre robant-me les gallines.
- Diga’m el nom del carrer i el número de la casa.
- El nom del carrer?, no l’han batejat encara, els 

espere a la porta.
Va passar el temps i la policia sense vindre, el 

tio Ciruelo desesperat va cridar una altra vegada.
- No tardarem, ara mateix no tenim a ningú per 

anar a Montortal.
- Eixe lladre del Bollo, no em deixarà ni una 

gallina. Un remitjó de dacsa per les gallines?, des-
honrat!!, furta gallines!!

Va tornar a trucar per telèfon i tranquil va dir 
a la policia:

- Policia?, sóc Ciruelo, de Montortal, no corre 
pressa que vinguen, li he pegat dos tirs al lladre i 

està panxa cap amunt al mig del corral.
Va penjar sense més explicacions. Al cap de 

cinc minuts van arribar dues patrulles de policia, 
el Jutge de Pau i, dos “paparazzi” que van infor-
mar el Levante immediatament.

El lladre s’havia esmunyit en la foscor de la nit, 
ho van buscar els policies i, res.

- Pensàvem que vosté ha dit fa res que el lladre 
estava al mig del corral amb dos tirs a la panxa.

- Serà així!, jo també pensava senyor, que vostés, 
fa cinc minuts han dit que no tenien a ningú per a 
vindre a Montortal.

 
Josep Real

 Alcalde de Montortal

 “El tio Ciruelo”

PUNT I SEGUIT.-

Quan fa quatre anys 
vaig fer el viat-
ge a l’Argentina, 

que vaig publicar en este 
periòdic, com Aventura Americana IV, la meua 
neboda Pili, filla del meu cosí Joaquin Vallés 
“Mascarós” me va mostrar un llibret que con-
servava com un tresor, es titulava “Les Escoles 
Velles de l’Alcúdia”, estava editat l’any 1982, com-
memorant els cinquanta anys de la inauguració 
del Col·legi Públic, fins feia poc dit de En Vicent 
Hervàs i després fins ara mateix de “Les Comes”.  
Li l’havia enviat la família perquè en la pàgina 12 
apareix son pare, el meu cosí Joaquin, i també 
el seu amic Paco Ferrandis “Moncho”, (ambdós 
emigrants a l’Argentina) amb el seu mestre D. 
Ramón Tomàs i la seua promoció d’Alumnes, la 
segona, de l’any 1933.

El llibret estava editat per l’A.P.A. (sic) de “les 
Comes”  de la qual Junta era president Josep 
Real, i me va parèixer tan interesant que en tor-
nar del viatge li vaig preguntar a Pepe Real si 
podria obtindre un exemplar, però, lamentable-

ment em va dir que ell no el conservava, i el vaig 
donar per perdut, de moment.  

Quina no va ser la meua sorpresa, en trobar-
me l’altre dia en la Biblioteca uns fulls ciclostilats 
amb la portada inicial de “Les Escoles Velles de 
L’Alcúdia”, i en demanar-li a l’encarregat si me’n 
podia treure unes fotocopies per a mi, molt ama-
blement me les va facilitar. El llibre, prologat pel 
llavors alcalde de l’Alcúdia, Celio Crespo és ple 
de fotografies antigues i de l’època molt intere-
sants, així com articles de diverses personalitats 
del poble, tant referides al món de la cultura com 
al progrés econòmic i altres variants, i entre ells 
em va cridar l’atenció el que porta per títol In 
Memoriam, del nostre il·lustre Centenari En Jo-
sep Bausset, que en la introducció ens diu que  
escriu “Un homenatge a Don Ramón Tomás. 
D.José Plà. D.Vicent Trescolí i D.Miguel Jarque 
Cervera”.

Primerament parla de Don Ramón Tomàs, que 
va ser mestre seu, i de totes les generacions dels 
anys 18 al 26 del segle passat, amb elogi meres-
cut a un mestre que com els que llavors seguien 

ensenyant formen part  mentre vivim de la nos-
tra vida, citant les seues pròpies paraules. I Se-
guidament transcric el que literalment diu de D. 
Miguel Jarque.

“Al mateix temps, encara que no fou mestre 
meu, tinc un grat record de D. Miguel Jarque Cer-
vera, fill de Cella (Terol) quedant orfe i anant al 
Seminari de Terol, d’on isqué per estudiar Magis-
teri. Casat amb una alcudiana, exercí a L’Alcúdia 
després de la guerra, fins a la jubilació, deixant 
una labor grata entre els seus deixebles. Va vindre 
ací des d’Antella, on estigué molts anys, (abans 
havia estat a Andilla), i volia acabar la seua vida 
professional en el poble de la seua dona. El matri-
moni Jarque-Garcia, sense fills, va ser un model 
de bondat i simpatia que, encara, perdura entre 
els qui el conegueren i foren els seus alumnes. I 
ara, és de justícia proclamar-ho, com ho va fer 
l’Ajuntament, en el seu dia, en dedicar.li el carrer 
que porta el seu nom.    Firma:  Josep Bausset.

Quede bocabadat; vosaltres no!. En este periò-
dic, corresponent al mes d’abril es publicava la 
noticia que l’Ajuntament per unanimitat aprova-

va en el plenari d’abril una moció dels dos partits 
de l’equip de govern, PSPV i Compromís, per a 
donar compliment a la llei de Memòria Demo-
cràtica de la C.V. i a la de Memòria Històrica: 
eliminar el nom que li estava dedicat al mestre 
falangista Miguel Jarque. (El subratllat és meu)

 Juí sumari: Eliminació. Esborrat el record. Se-
gurament per gent que no l’havia tractat ni cone-
gut. Damnatio Memoriae.

Quants carrers n’hi han hui a l’Alcúdia dedicats 
a polítics que no han tingut rés a vore en la vida 
local? I com n’han segut eliminats altres o no 
han merescut mai el record d’un carrer i que si 
que han influït moltíssim, com posem per exem-
ple al Rev. Jose Chover Madramay, o l’industrial 
Rogelio Sanchis Bèrnia? 

El temps potser conteste estes preguntes. Ah! 
M’oblidava, en Antella encara hi ha un carrer a 
nom de D. Miguel Jarque.

Ferran Miquel Martínez

IN MEMORIAM”
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