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Estimat veïnat:
Quines ganes de reviure uns dies intensos entorn de les 
nostres festes en honor a Santa Anna, veritat? Ho tenim tot 
llest i els braços ben oberts per donar la benvinguda a un 
programa que du confinat dos anys, a causa de la pandèmia 
i que es desenvoluparà durant este juliol.

La nostra patrona ha obrat el miracle i per fi, podrem disfrutar 
de l’estiu amb il·lusió i promovent la participació en els actes 
tradicionals, pensats per a tots els trams d’edat de la població: 
propostes infantils, per als adults i per als més grans, amb un 
segell cultural, festiu i patrimonial per reivindicar i visibilitzar.

Després de dos anys d’incerteses per la COVID-19 vos desitge 
que gaudiu moltíssim, apel·lant a la responsabilitat col·lectiva 
i esperant que la germanor tatue les Festes de Santa Anna. 
Vull dirigir-me especialment als joves i felicitar-los pel bon 
comportament dels darrers temps i els convide a mantenir la 
prudència. Faig extensiu l’agraïment a la colla de festers per 
haver estat resilient a la situació fins que arribara, per fi, este 
moment.

La crisi sanitària ens ha canviat la vida, però hem d’extreure 
la part positiva; ens ha convertit en persones més humanes, 
ens ha unit com a poble i junts hem fet front a este enemic 
invisible.

Veïns i veïnes, donem pas a l’emoció, però si estos dies ens cau 
alguna llàgrima que siga per les retrobades, l’alegria i el color 
als nostres carrers, els festejos arriben per injectar optimisme 
i com a medicina per combatre la fatiga pandèmica. En 
estos dies també estaran presents els que ja no estan entre 
nosaltres, als quual llancem una abraçada emocionada al cel, 
allargant els nostres somriures per a que els arribe, des del 
seu poble que els tira a faltar. 

En nom de la corporació vos desitgem salut física i mental. 
Al veïnat i a totes les persones que ens visiten: tingueu unes 
bones festes de 2022.
Visca Santa Anna Gloriosa!

Ramón Marí Vila
Alcalde d’Albal

de l’ALCALDE



4 FESTES SANTA ANNA ALBAL· JULIOL 2022



FESTES SANTA ANNA ALBAL· JULIOL 2022 5

REGIDOR de FESTES

Amb l’arribada del mes de juliol, Albal desplega el seu 
entusiasme i l’alegria amb motiu de les nostres festes 
patronals dedicades a Santa Anna, i aprofite esta oportunitat 
per a dirigir-me a tota la població, des dels més grans a tots 
els menuts que viuran per primera vegada la celebració gran 
del nostre poble.

Vull agrair-vos la vostra paciència i compressió després de 
dos anys carregats d’incertesa, de prevenció i silenci d’una 
festivitat que ens caracteritza com a municipi i que haguérem 
de retindre per a protegir la ciutadania davant de la crisi 
sociosanitària.

Ara, després d’una espera que mai no imaginàvem, és 
moment de fer una crida a tots i cadascun dels racons de la 
nostra localitat. Per fi podem convocar  les albalenques i els 
albalencs de totes les edats a la celebració, la concòrdia, la 
germanor i el goig de tornar a disfrutar d’unes festes que ens 
tornaran a unir com a poble.

Amb les piles recarregades i la il·lusió de crear un ambient 
festiu, amable i responsable, hem elaborat un programa 
variat d’actes que abasta gran part d’esta temporada estival 
i que estaran enfocats a un ampli rang d’edats, pensant en 
la joventut, però també en les persones majors i els xiquets i 
xiquetes del municipi.

Espectacles musicals, sopars populars, orquestres, parcs 
infantils, festivals culturals i tradicions com la festa del 
fanalet «el Sereno» o l’ofrena a Santa Anna són algunes de 
les propostes que l’Ajuntament d’Albal presenta este 2022 
per a les Festes Majors. Una programació que no hauria estat 
possible sense la col·laboració dels tècnics municipals i també 
de la longeva colla de Festers i Festeres de Santa Anna, que 
han resistit dos anys de pandèmia per a oferir a la població 
unes festes inoblidables.
En qualitat d’edil espere que pugueu gaudir d’aquest anhelat 
moment que suposen les nostres festes grans i com a albalenc 
vos convide a participar, tant a la població com als veïns i 
veïnes de municipis limítrofs. Albal vos rep amb els braços 
oberts per a viure unes festes patronals úniques i especials.

VISCA SANTA ANNA!
Sergio Burguet,  Regidor de Festes
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Salutacions a tot el poble de part de la colla de Festers i Festeres 
Santa Anna d’Albal, que després d’uns anys difícils per la situació 
pandèmica, podem dir que anem realitzar les Festes Patronals de 
2022.
Tenim moltes ganes de dur a terme la nostra tasca i disfrutar amb 
vosaltres de la setmana de festes a la nostra localitat. Us assegurem 
que ficarem tot de la nostra part perquè cada acte i festa estiga de 
la millor manera representada per part dels festers i festeres!
Prompte podrem vore’ns igaudir com toca de la nostra festa!
Visca Albal i visquen les festes de Santa Anna!

Festers Santa Anna 2022

Frank Rodríguez Rodríguez

Juanjo Vila Martínez

Kevin Rodrigo Peinado

Andrea Landete Penella
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Catorze joves albalencs conformen la colla de Festers i Festeres 
de Santa Anna 2022, amics i amigues que passaran a la història 
per ser repetidors en el càrrec, a causa d’una crisi sanitària. Van 
començar la seua aventura sense poder imaginar el que marcaria 
la seua presidència, la COVID-19. La pandèmia ens ha obligat a fer 
un parèntesi i ara, amb la normalitat, reactiven les ganes. Les de 
2022, per esperades, seran les Festes Patronals de les seues vides.

Per què vau decidir continuar amb el càrrec?
Bàsicament perquè no hem pogut disfrutar del que teníem previst i 
per la qual cosa ens vàrem decidir a ser festers i festeres. Mantenim 
intacte el desig d’oferir a la joventut de la localitat l’oportunitat de 
formar records tan especials, com els que guardem nosaltres de la 
nostra adolescència i infantesa i contribuir a la inspiració de futurs 
grups que han de continuar amb esta tradició.

Heu canviat en este temps?
S’hem fet majors (Riuen). Ja estem més prop dels 30 que dels 20, 
però la il·lusió és la mateixa. Som més conscients del que significa 
formar part d’un esdeveniment tan important com les Festes 
Patronals del poble de ser una part proactiva de l’organització, del 
treball i la responsabilitat que requereix. L’espera s’ha fet llarga, 
però també hem comptat amb possibilitats que altres grups no han 
tingut, com la nostra participació en la I Fira del Comerç d’Albal 
celebrada al juny, on ens hem sentit molt abrigats per part de la 
ciutadania.

Quines il·lusions heu dipositat en les Festes de 2022?
Que siguen una ràfega d’aire fresc, especialment per a la gent 
jove. Ha estat un colp molt dur en l’àmbit emocional per als més 
joves, llevant-los l’oportunitat de viure experiències que no podran 
recuperar i romanent tancats en una bambolla que molts no han 
sabut gestionar. Volem que puguen eixir al carrer, que ho passen 
bé, que es divertisquen amb responsabilitat i redescobrisquen com 
es pot disfrutar de l’estiu en la població, tendir-los una mà en l’inici 
d’esta nova etapa de les seues vides.

Quina va a ser la vostra contribució a estos dies?
Consum responsable, festes respectuoses amb la cultura i les 
tradicions, una alta participació i un missatge de prudència per a 
totes i tots. Som l’exemple del poble, serem l’eco que anuncie i 
promocione els actes i que faça sentir ve a la ciutadania, al nostre 
costat. Estem desitjosos de que arribe el dissabte 23 de juliol i la 
festa REMEMBER amb José Conca i Vicente Buitrón que promet ser 
tot un espectacle per al que també demanem coneixement. Hem 
tardat molt a arribar a este temps, després de superar els obstacles 
sobrevinguts i tot ha d’eixir molt bé. Visca Santa Anna!

Per desitjades, les Festes 
de 2022 marcaran les 
nostres vides i les de tota 
la ciutadania“ “

Blas Lozano Barrigas

Roberto Alabort Ayllón

Víctor Chilet Penella

José Morote Martínez

Sheila Rodríguez Rodríguez

Héctor Andrés España

Toni Escarabajal Medina

Sergio Segura Simarro



8 FESTES SANTA ANNA ALBAL· JULIOL 2022

Somos incoloros, transparentes, casi invisibles a tu 
vista. Pasamos desapercibidos en el día a día. Y… ¿por 
qué no reconocerlo? …discretos dentro de este mundo 
tan ruidoso.

Pero detrás de Aqualia estamos muchos profesionales, 
expertos y comprometidos, dedicados todos los días 
a que el agua siga llegando a millones de hogares… sin 
que te enteres.

Somos personas que trabajan para personas 
prestando un servicio público esencial.

La prueba 
de que lo 
hacemos bien, 
es que 
no te das 
cuenta de que 
existimos.

aq
ua

lia
.c
om

Atención al cliente:
900 81 40 81
Averías:
900 81 40 82
Autolectura:
900 81 40 83
C/ Maestro Ramón Sanchis 
Rovira, 7 – Bajo. 46470 Albal

Primera empresa del sector 
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JUNTA LOCAL FALLERA

Albalencs i albalenques, amics fallers, iniciem una nova etapa, amb 
molta il·lusió i ganes de treballar per esta gran festa de les Falles.

En primer lloc, vull agrair als veïns i a les veïnes la seua tolerància i 
permissibilitat, als polítics, pel diàleg, i com no, a vosaltres fallers i 
falleres pel sacrifici, l’entusiasme i la devoció. Entre tots mantindrem 
la nostra cultura, música, pólvora, tradició i la major exposició d’art 
a l’aire lliure del món com són les Falles.

Per a mi és un orgull poder representar i, estar al costat de les 
set falles d’esta població, i vull aprofitar per donar les gràcies als 
seus representants i a totes les Comissions per la seua implicació 
i participació en les Falles i també en les festes majors del nostre 
poble. Sempre a punt de col·locar-se els seus trages fallers i eixir 
en l’ofrena,amb moltde color i d’alegria, com també ara pujar a 
l’escenari i delectar-nos amb els seus balls en els playbacks, que 
tant assagen amb il·lusió…i per moltes coses més, gràcies.

Vull donar la meua enhorabona a les falleres majors del poble, 
Rosana i Gabriela, per representar el nostre poble amb tanta 
elegància i simpatia, i agrair-los  l’especial acollida que m’han fet 
com el seu nou president de Junta Local.
Mencionaré també el meu gran equip i agrair-los el seu treball i 
dedicació incondicional, la meua JUNTA DIRECTIVA, que estic segur 
que treballarem junts perquè enguany isca avant, i que tota la 
població pugadisfrutar de les nostres festes i Falles.

Finalment, faig una crida a tot el veïnat d’Albal, perquè s’unisca a 
tots els actes festius i fallers del poble.

VISCA ALBAL!! VIVA SANTA  ANNA!!! I VISQUEN LES FALLES!!

Junta Local Fallera d’Albal



10 FESTES SANTA ANNA ALBAL· JULIOL 2022FESTES SANTA ANNA ALBAL· JULIOL 202240 Años
al servicio del público

Presentamos el nuevo...

Vehículos eléctricos e hibridos 
en toda la gama

Nuevo C3 Aircross            Nuevo C5 X

Nuevo C4                Nuevo AMI

Nuevo C5 Aircross

Automoviles Juan Puchades S.L.
Servicio Oficial Citroën para Albal y 

Alrededores

Tel: 96 126 32 57juanpuchades@soc.redcitroen.com
601 247 170Av. Padre Carlos Ferris, 35 Albal

Venta y Taller
Placha y Pintura
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Albbbaalll CCC..FFF..

Ja han transcorregut trenta anys, d’aquell estiu del 92, en què un grup 
d’apassionats per la carrera a peu van decidir fundar el Club d’Atletisme 
Albal i organitzar en la població, amb l’ajuda de l’ajuntament, una 
carrera popular que formarà part del programa esportiu de les festes de 
la població. Durant el temps transcorregut la “Volta a Peu Albal“ s’ha 
consolidat com una cita ineludible del calendari de carreres populars de 
la província de València i una de les de major solera, comptant amb una 
participació rècord de més de 2.500 corredors/es en la seua edició número 
tretze, només interrompuda per les mesures de seguretat ocasionades per 
la COVID.
Enguany, després de l’aturada ocasionada per la pandèmia, els carrers de 
la població es tornaran a omplir de corredors i corredores que ens faran 
oblidar aquelles fatídiques dates i recordar a les  persones que tant van fer 
per l’esport a Albal i que ja no estan amb nosaltres.
Des d’aquestes línies animem a la població a participar en la festa de 
l’atletisme popular que és en definitiva la «Volta a Peu», ja siga participant 
en la prova o siga animant els participants, després de dos anys hi havia 
ganes de tornar-hi.
                                                                                                                                                           

Club Atletisme Albal

L’Albal club de futbol és un club familiar, un club on el nostre principal 
baluard és la gran proximitat que tenim amb les famílies i principalment 
amb els jugadors.
Com a objectiu principal que tenim a l’escola, és ensenyar als nostres 
esportistes a gaudir del seu esport preferit i tindre una gran interactuació 
amb els seus companys, on destaquem per damunt de tot el concepte 
“equip”.
Any darrere any i després d’un lleuger descens quant a jugadors en totes 
les categories, hem anat augmentant de nou el gruix de jugadors per 
equip i també d’equips inscrits en la Federació Valenciana de Futbol. Per 
a nosaltres és un gran orgull que els xiquets i xiquetes del nostre poble, 
puguen defensar els colors de la senyera, equipament per excel·lència del 
nostre club.
Actualment comptem amb un conveni de col·laboració amb el Llevant 

CCllluubbb AAAAtttleettiiismme

Unió Esportiva, això ens fa encara més forts i amb més ganes si cap de 
continuar ensenyant als nostres jugadors. Poder veure que prompte o tard 
algun d’ells puga fer una prova o jugar en un equip d’elit, per a nosaltres, 
és un gran premi.
Ens agradaria també agrair als familiars de tots els jugadors la seua gran 
ajuda dia darrere dia, portant als seus fills o filles a entrenar, portant-los 
als partits i la seua enorme col•laboració en tot el que se’ls demana. A més 
fer una dedicatòria especial per a ells i elles, ja que en l´època més dura de 
la COVID havien de vore els partits des de fora o només accedir un familiar 
per jugador. Moltes gràcies.
Seguidament agrair als nostres delegats per la seua aportació al club de 
manera totalment desinteressada. Per a ells veure que el club del seu poble 
va creixent any darrere any, és una gran motivació.
Finalment i amb gran importància, destacar, agrair i enaltir la feina dels 
nostres monitors i entrenadors. Ells són els que fan que els nostres jugadors 
i jugadores aprenguen cada entrenament i al final de cada temporada 
puguem vore la gran evolució que han patit els nostres xiquets i xiquetes.
Un esment especial a la nostra directiva pel seu constant treball i lluita per 
a fer que el nostre club visca cada temporada.
Ens agradaria fer una menció especial a les famílies a què duguen a les 
seues filles, voldríem fer equips femenins i donar eixida en Albal al futbol 
femení.
Tenim una escola de futbol on no cal envejar res a altres escoles o clubs de 
futbol, animeu-vos i feu més gran a l´equip del poble.
Per últim vos desitgem que gaudiu de les nostres festes en Honor a Santa 
Anna, una setmana plena de festa i actes molt emotius.

Bones Festes a tots i totes!

Albal C.F.

7
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Cooloommmmbbbiccccuuulltuuurrraaa

Desde estas líneas que el Ilmo. Ayuntamiento de Albal nos brinda, queremos 
dar las gracias a las madres y padres que con su colaboración con la AMPA 
nos permite hacer frente a cuantas necesidades se nos plantean y poder 
realizar las renovaciones y mejoras de instalaciones y materiales, así como 
la participación activa en la vida diaria de la comunidad educativa de 
nuestro centro, tanto en las tareas académicas como en las lúdicas ya que 
todas ellas son necesarias para el buen desarrollo de nuestros hij@s.
Todas las familias en unión con el centro colaboramos en la formación de 
nuestros hij@s.
Desde la AMPA seguiremos trabajando voluntariamente para nuestros 
hij@s y para el colegio.
Así pues os deseamos que disfrutéis de estas Fiestas Patronales en honor a 
nuestra Patrona Santa Ana.

La Junta Directiva. 
AMPA Santa Anna                                                                                                                                             

         

Després de dos anys sense poder gaudir de les nostres festes patronals a 
causa de la pandèmia, des de l’oportunitat que ens brinda aquest llibre 
de festes, volem recordar-li a la població que el nostre club, un dels més 
antics de la població, està obert a totes aquelles persones amants d’aquest 
bonic esport, l’única fi del qual és la cria i ensinistrament de coloms amb 
finalitats esportives, realitzant soltes al llarg de tot l’any, col·laborant 
amb l’ajuntament en els actes esportius que organitza i en aquells que 
requerisquen la solta de coloms , mantenint aquest esport ancestral en 
la nostra població pese al desenvolupament urbanístic que fa més difícil 
la seua pràctica. Podeu acostar-vos a la zona de solta i ensinistrament, 
gràcies a la col·laboració d’un dels nostres socis, situada al camí de Santa 
Anna si esteu interessats a conéixer-nos.
Esperem i desitgem que aquestes esperades festes es desenvolupen amb 
l’alegria i el respecte que es mereix la nostra patrona Santa Ana.
Bones festes.
La directiva

Colombicultura

Arriben les festes del nostre poble i amb estes, i després de la pandèmia 
que hem patit, tenim l’oportunitat de disfrutar de la companyia, l’amistat i 
l’amor de les nostres famílies i amics. 
Volem animar a tota la població a participar en tots els actes, ja que és 
molt important la vostra presència per  poder preservar i fomentar els 
nostres costums i les tradicions. 
Aprofitem per a convidar a tots els veïns d’Albal a la festa de Sant Vicent, 
que se celebrarà el dia 17 d’abril de l’any 2023 i que, amb molt d’afecte 
organitzem cada any. Vos esperem.

Veïns del carrer Sant Vicent

AMMMPPPAAA SSSaaannttaa  AAAAnnaa

Veeïnnsss ccaarrrrreer  SSSaann VVViiiccent
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Seggoonnn TTTeemmmmppsss  OOOrrqqqquuestra de Cambra

Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes d’Albal, toca donar la benvinguda 
a les Festes Majors del nostre poble, l’any passat  ja no es van celebrar a 
causa de la pandèmia, este any esperem poder viure-les amb tota normal-
itat.
Tots tenim ganes de festa, sobretot els festers de Santa Anna, que ja toca 
estar amb amics, veïns, família, però encara ens cal molta prudència, està 
sent un temps difícil de gestionar per la pandèmia. Tampoc volem obli-
dar-nos de les famílies que han perdut un ser estimat  per culpa de la 
Covid-19 i que no els han pogut  despedir com es mereixien.
Des de la FALLA L’HORT desitgem que passeu unes bones festes i que pu-
guem  disfrutar  ja de les nostres benvolgudes festes, el casal de la nostra 
falla està obert per a tots. 

Visca la Falla L’Hort.
Visca Albal

                

Des de SEGON TEMPS ORQUESTRA DE CAMBRA D’ALBAL volem aprofitar 
per desitjar al poble unes festes boniques i plenes d’harmonia. 
La nostra orquestra es troba en període de merescut descans estival, 
després d’una temporada en la qual els hem pogut oferir tres concerts. 
El primer, amb un repertori centrat en la música barroca; el segon, 
conjuntament amb les entitats del poble La Murta i Coral Santa Anna 
sobre els balls tradicionals valencians; i el tercer, centrat en un recull de 
danses que abraçava un període des del renaixement fins a l’actualitat. 
Tot això sumat a altres tres concerts al Verger (la Marina Alta), Zafra de 
Záncara (Conca) i Villares del Saz (Conca).
Este estiu ens servirà per recarregar energies i poder oferir-los durant el 
proper curs escolar, la nostra 19a temporada, tres programes més. Un 
per cada trimestre escolar, que tindran com a protagonista el classicisme 
musical. També podrem gaudir de concerts de tres grans solistes. Tota esta 
informació la farem arribar a tots vostés amb les nostres xarxes socials i 
amb l’ajut dels mitjans de l’Ajuntament.
La nostra associació creu fermament en el poder de la cultura, concretament 
de la música per a orquestra de corda, com un dels més essencials nutrients 
per a una societat capaç de tindre la suficient sensibilitat i consciència per 
viure els reptes actuals, i és per això que posem esforç, rigor i entusiasme, 
a oferir-los en les passades 18 temporades i en les que vindran, una 
programació cada vegada més rica, variada i interessant. 
Eixe ha sigut el nostre compromís, que amb estes línies aprofitem per 
renovar, i que tampoc volem perdre l’ocasió per convidar-los i estimular-
los i que ens acompanyen als concerts de la propera temporada. Veure’ls 
omplint el pati de butaques sempre ha sigut un gran al·licient per a 
nosaltres, i és per això que també volem agrair el seu suport amb este 
escrit.
Amb els millors desitjos per a estes festes i esperant retrobar-nos el proper 
curs.

Segon Temps Orquestra de Cambra 

FFFalllaa LL’’HHHoorrrtt
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Benvolguts/des albalencs i albalenques,
 Volem començar recordant a totes les persones que han patit i patixen els 
efectes de la pandèmia. També volem agrair els esforços per fer compatible 
la vida al nostre poble en els moments més difícils. Gràcies a la vostra 
solidaritat hem pogut superar-los. Enguany sí! Enguany ens disposem a 
celebrar amb la màxima normalitat possible les festes patronals de Santa 
Anna, amb moltes ganes i il·lusió a causa de les circumstàncies amb les 
quals hem viscut els darrers anys. Així i tot, hem de ser conscients que con-
tinuem en estat de pandèmia i hem de ser molt prudents. Hem programat 
una sèrie d’actes per a totes les edats i el més variat possible. Trobareu ex-
cursions, concerts a la Marina, monòlegs amb mags infantils i també per a 
adults, les fogueres de Sant Joan, ... Tot allò que s’espera de la nostra Falla 
i que hem preparat amb molta il·lusió amb l’objectiu que col·lectivament 
puguem tornar a disfrutar de l’esperit de la nostra Festa Major tot i donant 
compliment amb les mesures sanitàries que es requerixen donada la sit-
uació actual. Gràcies a tots vosaltres per convertir les festes patronals en 
una festa viva i única. I, sobretot, desitgem que la Festa Major torne a ser 
aquella setmana màgica de retrobar-nos amb els nostres. Desitgem que la 
Festa Major torne a ser aquella setmana d’alegria i de somriures. Desitgem 
que la Festa Major torne a ser aquella setmana de disfrutar del nostre mu-
nicipi amb seny i responsabilitat. Desitgem que la Festa Major torne a ser 
aquella setmana de sentir-nos orgullosos de ser d’Albal. Veïns i veïnes, vos 
desitgem a tots i totes unes bones festes. Visca Santa Anna! Visca Albal. 

Falla El Jardí
                                                                                                                                                       

L’Associació de Boixeteres d’Albal vos desitja bones festes. Fa 25 anys que 
fem boixets i associats per tretze, amb la mateixa il·lusió que quan iniciar-
em el nostre recorregut. Esperem que el col·lectiu  continue fent-se gran 
amb els socis i les sòcies, per disfrutar de la tradició. 
Per a qualsevol consulta poden telefonar al 660 406 640 i preguntar per 
Amparo. 

Salutacions i bones festes!

Boixeteres 

Entrat ja, el mes de juliol, arriben a Albal les festes patronals en honor a 
Santa Anna, una ocasió molt especial que unix a veïnes i veïns en carrers i 
places del poble per a compartir uns intensos dies sense parar de disfrutar 
tots junts.
Albal obri les seues portes, de bat a bat, a tots els que acudixen per a par-
ticipar en la seua festa, igual té que siga una celebració cultural, tradicional 
o religiosa.
I una vegada més, la Comissió de la Falla Sant Carles amb el permís dels 
festers d’Albal, vos invitem a deixar darrere la rutina diària i gaudir de la 
setmana gran d’Albal, tant en els actes del poble com en els del nostre 
barracó, VOS ESPEREM!
Des de la Falla Sant Carles vos animem a tot el poble i pobles veïns, a 
vindre i disfrutar de les festes de la nostra patrona!!!!

Falla Sant Carles

Falllaa EEl Jaaarrdddí

Booixxeeetteereeeess

FFFalllllaa SSSaannntt CCCaaarllleesss
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Des de la Junta Local contra el Càncer d’Albal volem felicitar-vos en este 
any tan especial de la recuperació de la normalitat i de les nostres festes 
patronals, esperant les retrobades a tots els actes programats per l’ajunta-
ment i els col·lectius locals. 
Ens mereixem aparcar les incerteses i preocupacions per uns dies, ens 
mereixem disfrutar de l’harmonia i de la solidaritat que caracteritza al nos-
tre poble i a la nostragent. 
Com cada any vull aprofitar esta oportunitat per donar-vos les gràcies per 
la vostra humanitat en cadascuna de les nostres iniciatives i causes. Cada 
cèntim que aporteu a la lluita contra el cáncer es reverteix en diners per a 
la investigació amb la que fer front a esta malaltia.
Ànim, solidaritat i BonesFestes! 

María Ángeles Jordán 
Presidenta Junta Local contra el càncer                                                                                                                                           

             

Des de l’Agrupació dels Jubilats ens dirigim a tota la població per enviar un 
missatge col·lectiu de salut i felicitat en estos dies tan alegres i especials i 
que beneren a la nostra patrona Santa Anna. Afortunadament la vida ens 
dona una treva per tornar a respirar proximitat i germanor amb les festes 
on totes i tots som part important. Ens veiem als carrers.

En nom dels grans d’Albal: BONES FESTES!

Associació Jubilats 

La Falla Poble d’Albal desitja a tota la població unes bones festes de Santa 
Anna i des d’ací vos convidem a disfrutar junt amb nosaltres del bon ambi-
ent i germanor del nostre ‘’Barracó Poblero’’.
Tots els dies de festa vos estarem esperant per a pasar bons i inoblidables 
moments. Al nostre costat, cada jornada serà un dia per celebrar la tornada 
a les festes, l’alegria i l’harmonia. 
Visquen les falles i Visca Santa Anna!

Falla Poble d’Albal

JJuunntaaaa LLoooccccaalll ccontra el càncer

AAAsssssooocciiaaacciiióó Jubilats

Falllaa PPooobbllee  dd’’AAAAlbbaaal
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Des de  l’AMPA  de l’IES Albal, vos desitgem unes bones festes, així com 
unes bones vacances, que, de segur, són molt merescudes.
Carregarem les piles i les ganes per començar amb molta energia un nou 
curs i continuar tots els pares i les mares implicats en l’educació dels nos-
tres fills i filles.
Aprofite este espai per animar als pares i a les mares a formar part de la 
Junta de l’AMPA, com més en siguem, més iniciatives podrem dur a terme, 
amb il·lusió i continuar implicats en l’educació. 
Vos recordem el nostre correu electrònic:ampaiesalbal@gmail.com
També recordeu que tenim l’app de l’AMPA que és gratuïta.

Rosa María Zafra Galán, presidenta de l’AMPA  IES                                                                                                                                              
          

Benvolguts veïns i veïnes del nostre poble,

Des de la Penya Bouera Albal, esperem amb il·lusió l’arribada del mes de 
juliol, amb les festes patronals en honor a Santa Anna. 
Ara que per fi la pandèmia ens ha donat una treva, ens preparem, amb més 
ganes que mai, per a fer dels bous una festa en què destaquen valors com 
el respecte, la germanor i, sobretot, la il·lusió perquè no es perda aquesta 
tradició. 
Així, des de la persona més veterana de la comissió fins a la nova gener-
ació, vos animen a participar i gaudir de tots els actes taurins.
¡Bones Festes!

Penya Bouera

Juniors “Santaneta” va celebrar amb alegria el seu quart aniversari. Vam 
comptar amb la presència del president de Juniors, Luis Albors, per a dur a 
terme el ritu de la imposició del crismó sobre la bandera. Va ser un moment 
important en el qual ens consolidarem com a centre.
Després d’aquest temps de pandèmia, teniem moltes ganes d’unir-nos de 
nou i continuar acollint en les nostres parròquies d’Albal a joves, xiquets i 
xiquetes amb un estil de vida que correspon a l’Evangeli i que ens porta a 
ser testimonis de Jesús.
Tenint sempre present el lema «Sempre Units» ens reunim cada dissabte 
de vesprada per a realitzar activitats i moments de trobada amb Jesús i per 
a celebrar l’Eucaristia.
Enguany vam poder assistir al festival de la cançó Junior amb altres centres 
de la Vicaria i vam gaudir d’una acampada de Pasqua a Castellnovo. Esper-
em amb entusiasme el campament d’estiu en el qual conviurem i acollirem 
el missatge de Crist.
Aprofitant aquestes paraules, convidem a tots els xiquets i les xiquetes que 
han pres la comunió, a formar part del nostre centre i a continuar coneixent 
més a Jesús.
Solament ens queda desitjar-vos unes bones festes patronals. 

Juniors Santaneta

AMMMPPPAAA IIIEEESS

Pennyyyaa BBBooouuueeerraaa

Juuunnnioorrrss SSaannnttaaannneeettaaa
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En primer lloc, volem felicitar a tots els festers i festeres i als responsables 
que fan possible aquestes festes locals. Enguany, després de dos anys 
de pandèmia, seran benvingudes per tota la ciutadania. En segon lloc, 
aprofitant aquestes línies per a recordar que les famílies tenen llibertat 
d’elecció de centre educatiu per als seus fills i han de pensar bé triar el 
nostre col·legi. Al mig del poble, té ombra i arbres, tenen classes amples i 
lluminoses de més de 60 metres, pissarres digitals, internet, tauletes tàctils, 
és un centre inclusiu i intercultural, plurilingüe (valència-anglés) infantil, 
educació emocional, per projectes, innovadora, mediambiental, amb 
suport i reforç personalitzat per alumnes i grups de totes les etapes...amb 
un professorat excel·lent i amb formació continua. Però, tot açò importa 
poc, si hi ha hipocresia. Vull anar el diumenge a la fruiteria del moro, per 
comprar  la cartolina al xinés, contractar el negre per a collir taronja, i a 
la sud-americana per a cuidar la sogra, ah!!! però NO vull que el meu fill 
o net vaja al col·legi on van (no per elecció, sinó per permissió a deixar-lo 
convertir-se en gueto) els fills i les filles d’aqueixos immigrants, xiquets 
i xiquetes nascuts a València, albalencs i que ixen en sisé parlant millor 
valencià que molts de nosaltres. Des de l’AMPA La Pinadeta del CEIP SANT 
BLAI només demanen: TRENQUEU L’ESTIGMA, ÉS A LES VOSTRES MANS. 
BONES FESTES !!

AMPA Sant Blai

Benvolguts albalencs i benvolgudes albalenques, 

Des de l’Associació Amics de Fontilles d’Albal volem agrair a tota la po-
blació la seua participació en cada una de les activitats que duem a terme 
al llarg de l’any per a col·laborar amb la Fundació Fontilles, que lluita per 
erradicar la lepra i altres malalties en set països d’Àsia, Àfrica i Amèrica 
Llatina. 
Enguany, la fundació Fontilles, preocupada per les generacions més joves, 
proposa el projecte «Adolescents contra la lepra» en el districte de Kr-
ishna, Andhra Pradesh, l’Índia. Aquest projecte té l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida i de promoure la inclusió comunitària de la població rural 
més jove, afectada per la lepra, augmentant el seu nivell d’informació i de 
consciència sobre la malaltia i les seues conseqüències físiques i socials, i 
els aporta recursos educatius, sanitaris i mediambientals. 
Per a poder col·laborar en el finançament d’aquest projecte tenim previstes 
activitats com: el sopar solidari a la plaça de l’Església el dia 2 d’agost 
(festivitat de la Mare de Déu dels Àngels) i el viatge a Fontilles amb visita al 
sanatori San Francisco de Borja, que realitzarem a l’octubre. També tenim 
les loteries de juliol i Nadal, la participació en la Fira d’Associacions i com 
no, els clàssics bunyols de Sant Blai. Esperem la vostra col·laboració, ja que 
sense vosaltres res d’açò seria possible. 
També volem donar les gràcies a l’Ajuntament d’Albal que en 2020 ens 
va concedir el Premi Poble d’Albal. Aquest fet ens va fer molta il·lusió i 
ens va donar molts ànims per a seguir en la tasca d’ajudar als qui tant ho 
necessiten. 
Per últim, sols ens queda desitjar-vos unes bones festes patronals en honor 
a la gloriosa Santa Anna. Després de dos anys de restriccions per la Covid, 
per fi podem gaudir de tots els actes, unint fervor i tradició en un ambient 
de germanor en què tots partim d’un mateix punt comú: la devoció a la 
nostra patrona, la gloriosa Santa Anna. 

Moltes gràcies i bones festes
Amics de Fontilles

AAAAMMMMPPPAAAA SSant Blai

Ammmiicccss dddeee  FFFoonnnnttilllleeess
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Els membres de l’Associació Cultural Els Amics de l’Horta Sud volem 
aprofitar aquest espai per a fer arribar a totes les albalenques i els 
albalencs la nostra sincera salutació. A poc a poc, després d’un mal somni 
de silenci a les festes d’aquest benvolgut poble han tornat processons, 
danses, cercaviles amb les seues veïnes i veïns per a gaudir de la festa i 
com no, el so de tabals i dolçaines, places i carrers d’Albal.
Des de la fundació de la nostra associació pel dolçainer Amadeu Pujalt 
Ramos, fa ja més de vint-i-cinc anys, moltes han sigut les ocasions en què 
hem tingut el plaer de fer música tradicional i de comptar amb la vostra 
estimada acollida i ara, més que mai, volem tornar amb il·lusió a fer el 
que més ens agrada, compartir amb tots vosaltres les tocates de la nostra 
cultura tradicional.
Podem sentir-nos orgullosos que la comarca de l’Horta Sud, sense cap 
dubte, és una de les que més han contribuït al fet que la nostra música 
tradicional i el nostre folklore siguen una realitat viva i plena de futur. Per 
la nostra part com a músics tradicionals intentem fer la nostra modesta 
contribució a cada festa fent el que millor sabem, omplint els carrers amb 
les nostres melodies i treballant perquè la música de la dolçaina i el tabal 
siga reconeguda i valorada. La Fira de Sant Blai arranca l’any fester amb 
les primeres notes i redobles tradicionals per donar pas a la dansà, en 
la qual parelles de balladors dolçainers i tabaleters tornem als carrers i 
places albalenques. Tot seguit el toc tradicional torna a ser company de les 
veïnes i els veïns que gaudixen del Carnestoltes. Al març falleres i fallers 
d’Albal tornen a comptar amb les dolçaines dels amics per a passacarrers 
i despertades. Tanca l’any fester ja ben entrats a l’estiu Santa Anna on la 
dolçaina i el tabal tornen a sonar. Que la música del tabal i la dolçaina 
continue viva és gràcies a pobles com el vostre que han apostat per 
mantindre-la en les seues tradicions i festes.
Volem desitjar-vos de tot cor, que gaudiu d’unes festes de Santa Anna 
meravelloses i més merescudes que mai. Plenes de bons moments, fruint 
de la bona companyia i de tots els actes que sense dubte tornaran a dur 
al carrer la festa, fent partícips a tot el veïnat i visitants d’aquest acollidor 
poble. Aquesta és la màgia del carrer en festes, que tothom gaudix sense 

Des de l’Associació Cultural Enfila l’Agulla d’Albal volem desitjar a tots els 
albalencs i albalenques unes bones festes de Santa Anna. Aprofitem per 
convidar-vos a què passeu pel nostre local per a conéixer i participar en 
les activitats que tant ens agraden i que volem compartir amb vosaltres. 
Comentar-vos que des de l’associació estem treballant perquè tècniques 
tan tradicionals com el punt de ganxo en diferents modalitats, el punt de 
creu, la calça, el patchwork, el brodat i la costura entre d’altres continuen 
transmetent-se de generació en generació. Pots aprendre a cosir diferents 
punts a mà o a utilitzar una maquina de cosir per a poder fer les teues 
pròpies creacions i, fins i tot, pots obtenir el títol de patronatge.  Si véns, 
trobaràs un grup de gent de totes les edats amb moltes ganes de fer coses 
i sobretot de passar una bona estona amb un equip de professor/es que 
compten amb molts recursos. T’esperem al carrer Doctor Fleming, 19.
Anima’t

Enfila l’Agulla

Assssooccciaaaciióó  AAAmmmmmiiccsss dddee l’Horta Sud

EEnnffiiilla l’AAAAgguulllla

cap distinció, tiquet ni invitació. Estarem com sempre ben orgullosos si ens 
deixeu ser una volta més part d’aquesta màgia, i ben pagats de tornar un 
any més de creuar-nos amb totes i tots vosaltres pels carrers d’Albal.
Per últim, volem aprofitar l’ocasió per a agrair a l’Ajuntament d’Albal la 
seua impagable labor de donar suport a la difusió de les nostres tradicions. 
També a les festeres i els festers, per ser ànima i mantenidors de la nostra 
cultura i per comptar amb nosaltres compartint aquests esdeveniments. 
Per acabar, i no per açò menys important, al nostre benvolgut president 
honorari, tabaleter i veí d’Albal Francesc Almudéver, Paquet, cor d’aquesta 
associació, per la seua labor durant tots aquests anys fent que les dolçaines 
i els tabals dels amics continuen sonant, any rere any, tots els racons 
d’aquesta vila.
Gràcies, ens veiem pels carrers del poble.
                                                           

Associació Cultural
Els Amics de l’Horta Sud
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L’Escola Infantil Municipal d’Albal desitja a tots els veïns i les veïnes d’Albal 
unes bones Festes Majors
L’Escola Infantil Municipal d’Albal és un centre educatiu públic que 
gestionem des de Ninos. Al capdavant de l’escola es troba un equip de 
professionals titulades, que des del desenvolupament vocacional de la 
seua professió, senten autèntica passió per l’educació. Totes elles treballen 
perquè els xiquets i les xiquetes desenvolupen plenament les seues 
capacitats, oferint-los les ajudes i els reptes que necessiten per a aprendre 
i desenvolupar-se de manera harmònica.
Els nostres equips, persones il·lusionades amb l’aprenentatge i la cultura, 
es troben en contínua formació per a oferir el millor de si mateixes dia 
a dia. El valor de les Escoles Ninos, és el valor de les persones. Així ho 
entenem tot l’equip: des de la coordinació del centre, passant per les 
educadores, el personal de cuina i neteja, les psicòlogues, el personal de 
manteniment, etc.
La relació amb les famílies és fonamental per a poder fer una labor 
educativa coherent. Pretenem ser una prolongació de la família del nostre 
alumnat, per això, sempre les famílies són part important en la nostra labor 
educativa. Som un equip dins de la comunitat educativa que treballa com 
a tal amb les famílies.
Concebem una escola oberta, compromesa amb la població i amb l’entorn. 
Els xiquets i les xiquetes ens ensenyen a viure com elles i ells ho fan, amb 
il·lusió i energia. Ens motiven a investigar en la tasca educativa, a escoltar 
mirant als ulls, a obrir els braços i el cor, a valorar les emocions i a descobrir 
la màgia de cada moment.
Per això, animem a la comunitat educativa, a les famílies i l’escola, a 
participar i gaudir de les Festes Majors d’Albal. És un bon moment per tal 
que les criatures coneguen les seues arrels i cultura i valoren el seu entorn. 
Desitgem que passen unes bones festes!!

Escola Infantil Municipal Ninos

Des de la Societat Joventut Musical d’Albal i com a president, donar una 
gran salutació a tot el poble. M’ompli d’alegria poder saludar-vos al llibre 
de festes d’enguany, ja que açò significa que per fi, després de dos anys 
complicats, podrem gaudir d’unes festes patronals amb una certa normal-
itat. Vull aprofitar aquest espai per a recordar que la Societat Musical del 
nostre poble està formada per 265 socis, una escola on més de 120 edu-
cands des dels tres anys fins adults gaudeixen diàriame d’una formació 
musical, i 4 agrupacions: Orquestra, Banda infantil, Banda Juvenil i Banda 
Simfònica, reunint així a més de 200 músics implicats amb la cultura de la 
nostra Societat i del nostre poble.
Ens sentim orgullosos del que hem aconseguit en tots aquests anys. Sabem 
que difondre la música és una gran labor, ja que aquesta enforteix l’ap-
renentatge i la memòria, regula les hormones relacionades amb l’estrès, 
permet evocar experiències i records, incidix sobre els batecs, la pressió 
arterial i el pols, i modula la velocitat de les ones cerebrals. Tot açò és el 
que ens fa seguir dia a dia amb il·lusió i portant endavant aquest projecte 
tan bonic i il·lusionant, i per què no dir-ho, sacrificat i amb molta feina per 
darrere que a vegades es veu poc.
Des de la Junta Directiva, volem fer un agraïment a Eva Santabalbina. Com 
a directora de l’escola i també de l’orquestra, la seua dedicació i profes-
sionalitat mantinguda, sobretot en temps complicats de pandèmia, i al 
costat de la resta de mestres i directors, ha fet possible la continuïtat de les 
classes de música, encara que fora de manera telemàtica. Donar les gràcies 
també a Julio Puchalt com a director de la Banda Infantil, per continuar 
acompanyant als educands en el seu primer contacte amb la interpretació 
en conjunt, i a Francesc Arnalte per la gran tasca que està fent amb els 
músics dins la Banda Juvenil i la Banda Simfònica, fent créixer i desenvolu-

par-se dia a dia a músics que ens fan ser una banda referent a la comarca.
Agrair a tots els socis que anualment aporten el seu granet d’arena, al 
col·laboradors del llibret de Santa Cecilia y a la Caixa Rural d’Albal per 
la seua inestimable ajuda. Com no a  l’Ajuntament pel seu incondicional 
suport any rere any i especialment enguany, amb la reforma de la sala d’as-
sajos de la Casa de la Cultura que prompte podrem gaudir tots els músics.
I per últim, fer una crida a tots i a totes perquè us acosteu a la Casa de 
la Cultura i que us animeu a formar part de la nostra Societat, ja siga 
col·laborant fent-vos socis, unint-vos a la nostra escola o agrupacions, o 
simplement preguntant per les programacions que preparem contents per 
a fer-vos gaudir d’aquest art tan meravellós com és la música.
Desitgem a tot el poble d’Albal unes bones festes patronals en honor a 
Santa Anna.
Salutacions musicals.

Societat Juventut Musical Albal

Esccoolllaa IIInnnffaaanntttiilll MMMMuuunnniicipal Ninos

Soocciieeettaatt JJJuuuvvveennntuuuttt MMMMuusical Albal
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Descubre todas nuestras colecciones en
www.gamamobel.es

Portofino Collection

Una colección elegante y moderna que  se
adapta para ofrecerte la máxima comodidad. 
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Els membres de l’associació cultural Els amics de L’Horta Sud volem 
aprofitar aquest espai per a fer arribar a totes les albalenques i albalencs la 
nostra sincera salutació. A poc a pocdesprésd’un mal somni de silenci a les 
festes d’aquest benvolgut poble han tornat processons, dansaes, cercaviles 
amb les seues veïnes i veïns per a gaudir de la festa i com no, el so de 
tabals i dolçaines a places i carrers d’Albal.
Des de la fundació de la nostra associació pel dolçainer Amadeu Pujalt 
Ramos fa ja més de vint-i-cinc anys, moltes han sigut les ocasions en què 
hem tingut el plaer de fer música tradicional i de comptar amb la vostra 
estimada acollida i ara, més que mai, volem tornar amb il·lusió a fer el 
que mésens agrada, compartir amb tots vosaltres les tocates de la nostra 
cultura tradicional.
Podem sentir-se orgullosos de què la comarca de L’horta Sud 
sensecapdubteés una de les que més hi han contribuït al fet que la 
nostra música tradicional i el nostre folklore siguen una realitat viva i 
plena de futur. Per la nostra part com a músics tradicionals intentem 
fer la nostra modesta contribució a cada festa fent el que millorsabem, 
omplintelscarrersamb les nostres melodies i treballant perquè la música 
de la dolçaina i el tabal siga reconeguda i valorada. La fira de Sant Blai 
arranca l’anyfesteramb les primeres notes i redobles tradicionals per donar 
pas a la dansà, onparelles de balladorsdolçainers i tabaleters tornem 
als carrers i places albalenques. Tot seguit el toc tradicional torna a ser 
company de les veïnes i veïns que gaudeixen del carnestoltes. Al març 
falleres i fallersd’Albal tornen a comptaramb les dolçaines dels amics per a 
passacarrers i despertades. Tanca l’any fester ja ben entrats a l’estiu Santa 
Anna on la dolçaina i el tabal tornen a sonar. Que la música del tabal i la 
dolçainacontinue viva es gràcies a pobles com el vostre que han apostat 
per mantindre-la a les seues tradicions i festes.
Volem desitjar-vos de totcor que gaudiu d’unes festes de Santa Anna 
meravelloses i més merescudes que mai. Plenes de bons moments, fruint 
de la bona companyia i de totselsactes que sensedubte tornaran a dur 
al carrer la festa, fentpartícips a totes i tots els veïns i visitants d’aquest 
acollidor poble. Aquesta és la màgia del carrer en festes, que tothom 

Coollaaaa ddeee DDDDooollçççaaainnneeerrsss ii Tabaleters

Esccoolllaa MMMMMuuunnniccciippaall  ddd’AAdults

gaudeix sense cap distinció, tiquet ni invitació. Estarem com sempre ben 
orgullosos si ens deixeu ser un cop més part d’aquesta màgia, i ben pagats 
de tornar un any mes de creuarmos amb totes i tots vosaltres pelscarrers 
d’Albal.
Ens agradaria per últim aprofitar l’ocasió per a agrair a l’ajuntamentd’Albal 
la seua impagable llavor recolzant la difusió de les nostres tradicions. També 
a les festeres i festers, per ser ànima i mantenidors de la nostra cultura i per 
comptar amb nosaltres compartint aquests esdeveniments. Per acabar, i no 
per açò menys important, al nostre benvolgut president honorari, tabaleter 
i veí d’Albal Francesc Almudéver “Paquet”, cor d’aquesta associació, per 
la seua llavor durant tots aquests anys fent que les dolçaines i tabals dels 
amics continuen sonant any rere any a tots els racons d’aquesta vila.
Gràcies, ens veiem pels carrers del poble.

Colla de Dolçainers i Tabaleters

«Hi ha una força més poderosa que … l’electricitat i l’energia atòmica: la 
voluntat»,  Albert  Einstein
L’Escola d’Adult sés un centre que impartix formació oficial des de fa 37 
anys. Depén de l’ajuntament d’Albal i està subvencionat per la Conselleria 
d’Educació i la Diputació de València. 
Saber més ens farà ser menys ignorants,a ser més lliures, més crítics 
i millors persones, perquè les persones adultes tenim dret per llei a la 
formació bàsica, a la preparació per integrar-se en la societat de forma 
plena i a la possibilitat d’ensenyar-se un ofici, una llengua i una cultura 
pròpia, aprendre a utilitzar les noves tecnologies i a interpretar els canvis 
socials i culturals. 
Estos darrers dos anys, tan estranys i inesperats, que els hem passat com 
hem pogut, en què hem vist truncades tantes relacions familiars, socials, 

activitats... tan necessàries,a escola hem fet classes en línia- quan ha 
sigut menester-, sortejant les diferents adversitats que ens han fet créixer 
i aprendre.Araque tornem a una “normalitat”,  reprenem amb ganes, 
les activitats culturals i eixides i vos convidem que passeu per l’escola 
conèixer-nos, si no ho heu fet encara.
Què es potestudiar?
Per a totes les persones majors de 18 anys, des de la Formació Bàsica, 
Alfabetització digital, preparació per a l’examen de Competències Clau, 
Graduat en Educació Secundària (amb titulació oficial per avaluació 
contínua), fins a la preparació de les proves d’accés a  la universitata 
majors de 25. 
A més, si voleu idiomes, preparem valencià per a les proves de certificació 
de les diferents entitats examinadores oficials: JQCV, EOI i CIEACOVA, 
des del nivell  A1 fins al C2, castellà per a estrangers.Som centre oficial 
examinador del Trinity College i  vos ajudem a traure-vo un títol oficial en 
anglès, ho sabíeu? Podeu apuntar-vos des del nivell elemental A1 fins a 
l’intermedi B2.
Oferim horari de matí i vesprada.
Podeu matricular-vos a partir de l’1 de setembre.
On estem?
Al c/ Senyera núm 4, Albal
I si teniu dubtes o necessiteu més informació, telefoneu al 96 127 22 89. 
O en l’enllaç: http://epa-aprenemicompartim.blogspot.com/

El Claustre del professorat i l’Associació d’alumnes vos desitgem 
que passeu unes Bones Festes!

Vos esperem! Escola d’Adults
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Manos Unidas, con el lema NUESTRA INDI FERENCIA LOS CONDENA AL 
OLVIDO , sigue trabajando para dar visibilidad y ayudar a las personas 
de los países más necesitados. En estos tiempos tan difíciles, sufren más 
los que menos tienen. La erradicación del trabajo infantil mediante la 
educación en los campos de té es nuestro objetivo en
esta campaña. El proyecto se está desarrolla ndo en los campos de té que 
se extienden a lo largo de 23 aldeas en el distrito de Dhubri al norteste de 
la India.
La clase trabajadora de esta zona es de las más explotadas del país, y 
e l salario mensual por unidad familiar está entre 40 y 60 euros, con un 
tamaño promedio de la familia entre 6 y 10 miembros, lo
que es insuficiente para cubrir sus necesidades económica s. La razón del 
trabajo infantil se debe a la falta de conciencia educativa de los padres y a 
los bajos ingresos familiares.
El proyecto tiene dos líneas de actuación claras
Por un lado realizar tutorías con niños, hacer un seguimiento de sus 
estudios, da r apoyo en las tareasescolares, conocer sus circunstancias 
familiares, mejorar su salud y hábitos higiénicos y formarlos en los 
derechos de los jóvenes.
Por otro, concienciar a los padres de la importancia que tiene darles una 
educación a sus hijos que les permita tener un futuro digno. Manos Unidas 
pretende crear 10 centros formativos para poder reducir al máximo la 
explotación infantil.

Desde Manos Unidas os invita mos a tomar conciencia de que la visibilidad 
de los más vulnerables depende de nuestra mirada y de que les tengamos 
presentes en nuestras vidas
Queremos agradecer a todo el pueblo de Albal su apoyo y solidaridad
¡Os deseamos unas muy felices fiestas en honor a nuestra patrona 
Santa Ana!

Delegación Manos Unidas

FFaalllla Jooovveennnttuuuttt

Crreuuuu RRoojjaa  AAAllbbaalll

Maaannoooos UUUnnniiddaaasss

Queridos vecinos:
Desde la falla Joventut d’Albal os queremos desear unas felices fiestas 
Santa Ana, donde ya por fin podremos disfrutar de unas fiestas como toca 
después de dos años de espera
El momento ha llegado y solo toca vivirlas en armonía, junto con las demás 
asociaciones, vecinos y en especial juntos con Los festeros de Santa Ana, 
que tanta paciencia han tenido 
 Sin más, aprovechamos estas líneas para desearos también un feliz 
verano!! 

Falla Joventut

Creu Roja Horta Sud saluda a tot el veïnat amb motiu de les Festes 
Patronals en Honor a la seua Patrona Santa Anna. Vos desitgem que 
disfruteu en harmonia de tot allò que l’ajuntament ha programat fent una 
crida a la solidaritat i al respecte. Molts gràcies per donar-nos l’oprtunitat 
de compartir estes planes amb el poble, que des de fa uns anys, en abriga 
per a poder ajudar a les persones i famílies més vulnerables. No s’oblideu 
d’escoltar-nos, cada dijous a les 11:00 hores, al programa de Ràdio Sol 
Albal.

Creu Roja Horta Sud - Albal
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Historia.- En siglo VI a.c. se practicaba en Grecia y durante los siglos XIX 
y XX se expandió en toda Francia, al principio se acostumbraba a tomar 
carrerilla para lanzar las bolas ( Bolear).
  En1907 nació la disciplina sin impulso y años más tarde 1910 “pès 
tancats” (pies juntos), Ernest Pitiot organizó el primer campeonato oficial.
  En la actualidad la Petanca es un deporte que consiste en lanzar bolas 
metálicas con los pies en el suelo y posición estática y aproximarlas al 
“boliche”.
  Grandes médicos (Galeno) elogiaban los beneficios de este deporte 
para la salud pudiéndose practicar como jugador ocasional o federado, la 
Petanca no conoce ni sexo, edad o condición social, la diversión inofensiva  
y soleada y soleada en sus orígenes se ha transformado en un deporte 
moderno.
  Por todo ello el Club de Petanca de Albal, invita a todos los interesados 
de cualquier edad y sexo que deseen jugar, divertirse y mantenerse 
saludables a que se aproximen a las pistas municipales de petanca que 
se encuentran frente al OMIC de Albal para aprender y prácticar, ya que es 
fácil y económico.
    !! Os esperamos !!
Nota: Desde 1953 la petanca fue creciendo en España hasta los 20.000 
participantes en el año 1981, creándose la Federación Española en 
diciembre de 1984.

Club Petanca

Cluuubb PPeeetaaaannnccaaa

Cluuubb ddeee AAAArrqquuueeeroosss
Durante el 2021 continuamos con limitaciones ,a causa de la pandemia, 
para poder entrenar y participar en las pocas competiciones que se 
pudieron celebrar.
Este año en el bosque urbano, en  febrero durante las fiestas de San Blas 
pudimos celebrar nuestro Trofeo de la  Mujer en su cuarta edición y el XVI 
Trofeo San Blas.
La participación fue muy concurrida participando mujeres de toda la 
Comunidad Valenciana, de entre 8 y 74 años, que disfrutaron de una 
competición diferente y que cada año cuenta con  mayor participación de 
tiradoras.
Esta temporada dos de nuestros arqueros están participando en 
competiciones nacionales y se han podido realizar cursos de iniciación y 
entre los participantes tenemos una arquera  que el próximo curso escolar 
podrá disfrutar de una beca deportiva en el Centro Educativo de Cheste.
Enhorabuena!!
Esperamos que con la normalidad podáis disfrutar de unas buenas fiestas 
patronales en honor a Santa Ana.

Club de Arqueros 

TTiiroooo yy AAArrrraasssttrrree
 Después de dos años sin celebrar las fiestas patronales por motivos de 
seguridad, este año  al fin podremos disfrutar con normalidad de los actos 
organizados en honor a nuestra patrona Santa Ana,  un año más el tiro 
y arrastre no podía faltar entre las actividades programadas, es este un 
deporte tradicional donde el caballo y el hombre se funden en un esfuerzo 
común de potencia y disciplina, heredado de aquellos tiempos en que el 
caballo era una pieza fundamental en las labores del campo, y un año 
más engalanaremos el carro de la murta que encabezara la tradicional 
cabalgata. 
  El club de tiro y arrastre desde estas líneas os invita a que disfrutéis de 
este deporte ancestral  acercándoos  a las pistas municipales y de los actos 
programados por el  Ayuntamiento.

Tiro y Arrastre
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Estimats veïns i veïnes d’Albal, com a president del Club BTT Albal, en 
primer lloc vull desitjar-vos unes bones festes en honor a Santa Anna, unes 
festes que enguany podrem celebrar amb una certa normalitat i que, de 
segur, les disfrutarem molt.
Com imaginareu la nostra activitat esportiva ens fa visitar molts llocs, tant 
de la nostra comunitat com de la resta, la qual cosa ens dona l’oportunitat 
de portar amb orgull el nom del nostre poble per tot arreu.
També, i com no podria ser d’una altra manera, col·laborem en les diferents 
activitats que el nostre Ajuntament organitza en el poble, sempre amb la 
finalitat d’ajudar en la difusió de l’esport.
De la mateixa manera, i aprofitant l’oportunitat que se’ns dona en aquestes 
línies volem agrair el suport i la confiança que l’ajuntament ha dipositat 
sempre en el nostre club, des de la seua creació, fa ja vora quinze anys.
Per últim,vull donar les gràcies als nostres socis pel seu suport i la 
participació en totes les activitats organitzades pel club, activitats que tots 
els caps de setmana fan que en les nostres bicis puguem gaudir de la 
muntanya, respectant-la i cuidant-la, demostrant que a la natura hi ha lloc 
per a tots, si en fas un ús adequat i responsable.
Bones festes i visca Santa Anna.

Juan Rodríguez
President del Club BTT

Benvolguts veïns i veïnes d’Albal, el Club de Caçadors d’Albal es dirigix a 
vostès després de tres anys sense poderfer-ho per culpa de la pandèmia 
que ensvingué damunt.
Ja que l’Ajuntament ens brinda esta oportunitat de dirigir-nos a vostès 
enguany sembla que se celebraran les nostres festes patronals com Deu 
mana i es faran tots els actes possibles.
El Club de Caçadors seguirà defenent la seua activitat i les tradicions 
cinegètiques,així com sempre estarem al costat de l’ajuntament quan 
ens ho sol·licite, com fins ara  per a pal·liar danys a l’agricultura causat 
per espècies invasores o altres plagues que atempten contra els béns del 
veïnat del poble i camps locals, així com el manteniment del terme de la 
Marjal en bon estat encara que sabem que hi ha molta gent forana que 
el gasta com a femer i nosaltres moltes voltes l’hem netejat pels nostres 
mitjans.
Bé, que passen unes bones festes en pau, harmonia i en la família,això 
sí,amb molta prudència i no baixen la guàrdia que açò no s’ha acabat 
encara. Tot siga pel nostre poble i la nostra volguda i venerada Santa Anna. 
Visca Albal i visca la nostra gloriosa Santa Anna.

Visca, visca i visca.
Club de Caçadors 

Quan Albal està de festa, la música es manifesta!!!
Des d’aquesta Associació en què la música és protagonista, us desitgem 
unes bones festes, on trobeu harmonia i ritme en aquests dies i compassos 
d’alegria tota la nostra ciutadania.
Albalencs una gran salutació des de la vostra Escola Coral de Veus, els 
nostres membres us animem a gaudir cada minut de les festes 2022 amb 
gran il·lusió.
I si algú té inquietuds musicals, us esperem amb els braços oberts a la 
Casa de Cultura del poble, on compartim afició, gent de diferents edats, 
gent del poble amb curiositat i ganes de compartir ambvosaltres la nostra 
afició, el cant!!

Mariam Bellido
Junta Directiva

Escola Coral de Veus

CCCllluuubbb BBBBTTTTTT

Esccoolllaa CCCoooorraaal ddee VVVVeeeuuuss

Cluuubb CCaaaçççaaddooorrrsss
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En algunas ocasiones determinadas actividades sociales, musicales y de 
otra índole, en nuestro caso la música coral polifónica, se ven obligadas día 
tras día a demostrar que forman parte importante de la cultura para poder 
acceder a las subvenciones que se ofrecen desde algunas administraciones, 
cuando en realidad pertenecemos a la esencia misma de ella, como parte 
importante del patrimonio cultural de cualquier pueblo. Entendemos que 
es obligación de las entidades públicas promocionarlas y preservarlas más 
allá de las preocupaciones administrativas. Con todo ello y a pesar de las 
dificultades, tras veintitrés años seguimos adelante sin perder la ilusión y 
conscientes de nuestro compromiso, ya que estamos convencidos de que 
con ello se enriquece la vida cultural de nuestro pueblo, siempre bajo la 
dirección de nuestro director Miguel Pons García.
A lo largo del año, hemos participado en más de diez eventos, podemos 
destacar nuestra colaboración en la clausura del Centenario de la 
Coronación de San José de la Montaña en Barcelona, el Pregón de Semana 
Santa de nuestro pueblo, para el que preparamos una pequeña muestra 
de polifonía religiosa, ya que los sentimientos religiosos, han sido fuente 
de inspiración para los grandes compositores de todas las épocas, no 
podemos olvidar ni borrar, esa referencia espiritual.
Y como acto más significativo el concierto Folk Fusió que se ofreció el 
pasado 2 de junio en la plaza de la Iglesia, junto a otras dos asociaciones 
culturales de Albal: la Orquesta Segon Temps y Danses d’Albal La Murta.
Nuestras puertas están abiertas para todo aquel que quiera formar parte 
de nuestra asociación, sabed que estamos todos los miércoles de 8 a 9’30 
de la tarde ensayando en la Casa de Cultura, donde nos podréis localizar 
y conocernos.
Desde la Coral Polifónica Santa Ana, les deseamos unas felices fiestas en 
honor a nuestra Patrona Santa Ana.

Coral Polifónica Santa Anna

Estimades veïnes i veïns d’Albal:
Ja ha passat un any i ja estan ací una altra vegada les festes de Santa Anna. 
Un any marcat per les passes que dia a dia anem fent totes juntes fins a 
la construcció d’un Albal sostenible. Encara més, un Albal que es retroba 
amb la naturalesa , que la regenere i millore així la qualitat de vida de 
totes i tots.
Un any en què la comunitat nascuda al voltant del projecte AlbalCircular.
org ha crescut substancialment, que ja compta amb més de 300 persones, 
la participació de dos centres educatius, dos establiments d’hostaleria i 
una associació amiga del poble.
Des Del Camp a la Taula sentim una verdadera emoció de comprovar com 
les persones ens estem retrobant també utilitzant com a nexe un projecte 
innovador, que és de tots i totes i que , a pesar d’estar encara en una fase 
molt incipient, ja  és conegut i reconegut en altres territoris havent rebut 
premis i atenció per part dels mitjans de comunicació.
Volem aprofitar esta oportunitat per a convidar a totes i tots a ser part d’este 
canvi de relació amb la vida, simplement apunta’t al web AlbalCircular.org 
o a la papereria “El Lazarillo”, recull el teu poal i la teua clau, comença a 
separar els residus orgànics. De segur que hi ha un contenidor del projecte  
prop de ta casa i a partir d’ahí, transformarem   estos residus en recursos.  
Recursos per a sostenir la vida i construir el futur, el nostre i el de la resta de 
gents, dels que encara no han arribat i als quals hem de deixar en herència 
este món.
Forma’t i informa’t en la comunitat mitjançant el canal de Telegram, ja 
estem quasi 100 persones, aprèn i ensenya, parla i escolta, compartix, 
sigues una peça més d’esta necessària transformació. Puja al Bosc 
Mediterrani i descobrix el cicle de la matèria orgànica que estàs impulsant 
amb la teua participació i, alhora, observa’n els resultats. 
En “Del Camp a la Taula” creiem que, com va dir Galeano “Molta gent 
xicoteta, en llocs xicotets, fent coses xicotetes, poden canviar el món”.

Associació “Del Camp a la Taula”

Cooraall PPoollliiffòòònnniicccaaa SSSSaannnta Anna

Assssooccciaaaciiióó  ““DDDDeeell CCCCaammmmp a la Taula”
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Por primera vez desde nuestra inauguración en diciembre del 2021 
podemos presentarnos a Albal gracias a este libro de fiestas.
Queremos aprovechar para dar las gracias al ayuntamiento por la confianza 
y el apoyo que nos han dado desde que empezamos en esta andadura, y en 
especial a la concejalia de deportes.
Así como a todos los vecinos y vecinas que nos visitaron en nuestra 
primera MATINAL MOTERA el pasado marzo y por supuesto a nuestros 
socios y nuestros y patrocinadores que sin ellos no hubiéramos podido 
empezar con esta aventura.
Para disfrutar de un buen ambiente motero y salir de ruta con nosotros o 
simplemente pasar un buen rato pasa por nuestra sede para conocer a esta 
gran familia motera.

Os deseamos unas FELICES FIESTAS y GAS!!!!!

MotoGrup Hoy Vamos De Tranquis

El grup Paraules al Vent, en estes festes tan senyalades, vol donar les 
gràcies a tots els ciutadans i les ciutadanes, que amb la seua presència han 
fet possible que en estos temps tan difícils que estem passant, puguem 
continuar la nostra afició poètica, ja que sense ells seria molt complicat 
poder oferir els nostres recitals. Esperem que, per al curs que ve, puguem 
gaudir tots junts una altra volta, vítols a Santa Anna, festeres i festers.

Vos desitgem el millor per a totes les albalenques i tots els albalencs. 
Moltes gràcies. 

Associació Paraules al vent

Estimats veïns d’Albal:
Els que coneixeu als fallers de l’Amistat, sabeu que estem units per un 
sentiment, som tradició, fem falla i festa, per això, a les Festes de Santa 
Anna 2022 convidem a tots els veïns que vinguen a gaudir-les amb 
nosaltres.
Després de dos anys sense festes de Santa Anna a causa d’aquesta 
pandèmia de la Covid-19, enguany hem de viure-les amb més intensitat, 
germanor i fervor en els nostres actes, enguany més que mai hem de 
demostrar qui som els albalencs.
Unes festes que mai podien seguir endavant si no fora pel gran esforç de 
tots els que l’envoltem, desd’ací volem felicitar als festers de Santa Anna 
que amb el seu esforç i dedicació per la festa han aconseguit ser uns grans 
amfitrions de les Festes Patronals.
Veïns i veïnes d’Albal que comencen les festes de Santa Anna més 
esperades de la història que en l’Amistat ja estem més que preparats.

Falla L’Amistat

MoootooorrGGGrrruuuppp HHHHoooyyy VVVVaaammos De Tranquis

FFFaallllaaa LLL’AAAAmmmmiisssttaattt

PParraaaulleess aal VVVVennnttt
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Benvolguts veïns i veïnes d’Albal:

La Penya Ciclista Albal vos desitja unes festes patronals amb salut 
i alegria. Enguany és diferent, sabem que tots som un poc diferents, el 
món és diferent; la pandèmia ens ha fet canviar molt les nostres vides, 
fins i tot la forma de relacionar-nos,...però tot no és negatiu, hem millorat 
l’expressivitat al mirar-nos i hem aprés a valorar més l’abraçada, i ara 
més que mai celebrem qualsevol esdeveniment amb més afectivitat. Així 
doncs, aquest any és més importat, si escau, reprendre el contacte social, 
però hem de fer-ho amb respecte i cura, hem de deixar enrere els anys 
enfosquits per la pandèmia, però sense oblidar l’aprenentatge social basat 
en el respecte als altres. 
Des de la Penya Ciclista d’Albal volem apropar-nos al nostre veïnat 
amb l’esport que estimem. Per la qual cosa, hem organitzat una carrera 
d’escoles on podran gaudir, des dels xiquets que amb esforç arriben als 
pedals, fins als xiquets ja més grandets. Per altra banda, nosaltres amb 
la vostra assistència i suport a aquest l’esdeveniment vos farem partícips 
del nostre 40é aniversari com a Penya Ciclista, ja que enguany estem de 
festa grossa.

Salutacions.
Santiago Ruiz Paredes

President de la Penya Ciclista

El Col·lectiu per la Sororitat ens sentim felices de participar en aquest 
llibret de festes com a punt de partida d’aquesta nova etapa després de 
dos anys sense haver-les pogut celebrar.
El nostre col·lectiu va nàixer l’any 2019 amb la finalitat de crear una xarxa 
solidària entre dones que ens ajude a lluitar contra la violència de gènere, 
el patriarcat i els sostres de vidre. Les nostres activitats en aquests anys, 
encara veient-se reduïdes per la pandèmia, no han cessat per a reivindicar, 
denunciar i propiciar el canvi cap a una societat més comprensiva i 
combativa contra les injustícies que sofrim les dones. 
Hem adornat amb llaços morats el nostre poble, per a commemorar el 8M i 
el 25 de novembre denunciant les violències que sofrim les dones. Hem fet 
costat a l’ajuntament en els minuts de silenci per les dones assassinades 
en la nostra Comunitat. Hem donat suport a les dones que han acudit 
a nosaltres. Hem participat amb les falles donat un premi a la falla més 
igualitària. Hem acudit  a marxes, concentracions i manifestacions. Hem fet 
xerrades, presentacions, tallers…
En les últimes festes vam participar amb l’ajuntament en la instal·lació 
d’un punt violeta, com a lloc d’informació i de suport contra la violència 
de gènere.
El nostre poble necessita involucrar-se en el benestar de les dones, ja que 
en l’últim any es van perpetrar 78 assassinats i 2.143 violacions, la qual 
cosa suposa 6 violacions al dia, 1 cada 4 hores.
Enguany tornarem a estar en els punts violeta instal·lats per l’ajuntament, 

per a donar informació i seguretat a tots els veïns i les veïnes que vulguen 
participar d’una festa sense violència, amb respecte i igualtat. Continuarem 
treballant juntament amb tota la població per a aconseguir una societat 
més justa i igualitària.
Estem a la vostra disposició cada dimarts en el 1r pis de la Casa de Cultura 
d’Albal al carrer Sant Carles núm. 80.

El col·lectiu per la sororitat us desitja unes Felices i Segures Festes 
de Santa Anna 2022

Pennyyyaa CCCiccclliisstttaa

Coool·llleeccctiiiuuu ppeeerr llaa  SSSooorroritat
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Después de los últimos dos años en los aue numerosas citas deportivas se 
han visto sido alteradas y han sido aplazadas, e incluso canceladas, debido 
a la pandemia de coronavirus, volvernos a acudir puntuales a nuestra 
cita con este Llibret de Festes, y una vez mas desde nuestra asociación 
queremos agradecer a nuestro M.I. Ayuntamiento la posibilidad que nos 
brinda de hacernos presentes en todos los hogares de nuestro municipio 
de Albal. 
Es un honor para mi, como presidente del Club de Pescadores Deportivos L’ 
Anguila, dirigirme a todos los vecinos de Albal en estas fechas en la que se 
celebran las fiestas en honor a nuestra patrona Santa Ana. 
Desde esta líneas aprovecho para agradecer a las personas por la 
confianza que han depositado en mí junto, a las personas que han decido 
acompañarme y compartir conmigo protagonismo en nuestra junta 
directiva. 
En nuestro club, más que socios, somos amigos y compañeros que 
compartimos con gran pasión el deporte de la pesca, con asistencia a los 
concursos que realizamos en las diversas modalidades. 
Invitamos a todo el pueblo de Albal a que se unan con nosotros en las 
actividades que organizaremos en estas fiestas y que podrán disfrutar de 
la práctica del deporte de la pesca. 
Agradecer al Ayuntamiento y la Concejalía de deportes por su colaboración 
y apoyo a nuestro Club.

Rafael M. Payà Guzmán.
Presidente

Nuevamente llega el mes de Julio, y este año seguramente, más esperado 
que otros, por el deseo de volver a reencontrarnos y disfrutar con 
intensidad de las fiestas patronales de Albal, que se celebran en honor a 
nuestra patrona Santa Ana. 
La Asociación cultural andaluza de Albal cumplirá en pocas semanas 32 
años de historia. Una actividad cultural y asociativa importantísima dentro 
de nuestro municipio, y también fuera de él, donde llevamos el nombre de 
Albal por toda la Comunidad Valenciana, y por España en todos los actos 
que participamos como colectivo.  
Aprovechamos estas líneas para invitaron a que visitéis nuestra entidad. 
Las puertas de nuestra sede están abiertas a todos los que queráis 
conocernos y vivir nuestros actos. La pandemia nos obligó a paralizar 
nuestra vida asociativa durante mucho tiempo, pero hemos retomado la 
actividad recientemente, y a pesar de todo, nuestra asociación está más 
viva que nunca. 
Albal cuenta los minutos para vestirse con sus mejores galas y disfrutar 
de la cita más importante para todos los Albalenses. Desde la Asociación 
Cultural Andaluza, queremos felicitaros a todos los vecinos y al 
Ayuntamiento en estas fiestas. 

Felices Fiestas. 
Josefina Benjumea Guillén 

Presidenta ACAALBAL 

CCCluuubb PPPeeessccaa AAAAnnngguuuiiilaa

Assoocciiaacccióóóónnn CCCuuulttuuurrraaal Andaluza
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Con motivo de las Fiestas Mayores en honor a Santa Ana, aprovechamos 
esta oportunidad que nos acerca a todos para informaros de nuestras 
actividades en la Asociación  A.P.P.A.L.
En nuestro Taller de pintura disfrutamos de varias modalidades, dirigidas a  
todas aquellas personas que quieran aprender y expresar en sus pinturas 
sus objetivos e inquietudes. Así como también, conocer nuevas personas 
con otro punto de vista que desde hace ya tiempo dedican sus tardes a 
aprender y conseguir piezas únicas.

 “No sueñes tu vida, vive tu sueño y hazlo realidad”

Con todo nuestro cariño, deseamos que estas Fiestas Patronales estén 
llenas de buenos momentos y de mucha felicidad.

Asociación A.P.P.A.L
La Presidenta

Concha Vila

Assoocciiccaaacciióónn AAAA.PPP..PPP..AAA...LL.

Querid@s conciudadan@s:
Os queremos desear unas felices y merecidas fiestas, después de tanto 
sacrificio y tensión que hemos pasado durante estos últimos años.
Esta asociación sin ánimo de lucro se fundó y estableció en Albal hace dos 
años situada en la calle José Escrivà Sos, número 39, con el único objetivo 
de pasarlo bien, con todo respeto y disfrutar de este deporte que tanto nos 
apasiona, en un local con Ssede propia que es templo de todo madridista, 
somos referencia al formar parte de la “grada fans” del Estadio Santiago 
Bernabéu nacimos bautizados por el grupo veteranos de Madrid, gracias 
a toda la cantidad de madridistas en la Comunidad Valenciana nos hemos 
dado a conocer nacional e internacionalmente en muy poco tiempo. 
Os invitamos a que nos conozcáis, también a través de las redes sociales 
Facebook e Instagram y disfrutéis de esta vuestra casa del madridismo.
Visca València, visca Albal i visca la Peña Veteranos de Albal.
FELICES FIESTAS , HALA MADRID…Y NADA MÁS!

Asociación Peña Madridista Veteranos

Assoocciiaacccióóóónnn PPeeeññaa MMMMaadridista Veteranos
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Després de dos anys ens retrobem amb tots vosaltres amb motiu de les 
Festes de Santa Anna. 
La nostra associació ha reiniciat l’activitat realitzant diversos actes: tallers 
de cuina, dinars, sopars, degustació de vins, oberts a tots i com a novetat 
important participant per dues vegades en el programa “Bona vesprada” 
de la ´TV valenciana A PUNT.
En el pròxim curs volem continuar oferint nous tallers, degustacions i noves 
activitats a totes les persones interessades en participar i formar part del 
grup amb iniciativa i amb ganes de compartir i disfrutar al voltant de la 
gastronomía ja siga de la nostra terra o innovadora, trobant-nos en una 
bona taula.
Només demanem que us poseu en contacte amb nosaltres a través del 
correu electrònic elbongust2009@gmail.com, faceboock: EL BON GUST 
ALBAL o també contactant amb els socis i sòcies, sempre sereu benvinguts/
des. 
En nom de tots els socis i sòcies, MOLT BONES FESTES.

Associació Gastronòmica El Bon Gust 

Asociación de Vecinos Carrer Sant Antoni

El mes de julio lleva aparejado un nuevo programa de actividades festivas 
que con motivo de nuestras fiestas patronales  celebramos anualmente en 
nuestro pueblo en honor de nuestra patrona Santa Ana.

La asociación de vecinos de la calle San Antonio, las espera en esta 
ocasión  con mucha ilusión; el poder disfrutarlas y más después de los 
años que hemos pasado con motivo de la “maldita” pandemia que tanto 
desasosiego, tristeza y malos momentos nos ha hecho pasar.

Últimamente tenemos un chorro de juventud en una calle que llevaba 
muchos años habiendo muchas personas mayores y ahora tenemos 
nuevos vecinos jóvenes con niños, otros niños que los traen jóvenes que 
han vivido en nuestro barrio, estamos ilusionados por ellos. Dicho esto 
queremos  animar a todos nuestros vecinos para que disfrutemos de unas 
fiestas llenas de armonía, paz y alegría pero sobre todo que la Gloriosa 
Santa Ana, nos procure salud, salud, mucha salud para todos.

Buenas fiestas a todos
Asociación de Vecinos Carrer Sant Antoni

Assssoocciaaaciiióó GGGaasssttrroooonnnòòmica El Bon Gust

Assoocciiaacccióóóónnn VVVVeeciinnnoosss CCarrer Sant Antoni
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Desde el AMPA del Juan Esteve Muñoz, os deseamos a tod@s, y en 
especial a nuestros soci@s, que disfruten de las fiestas patronales de 
nuestra población y que participen activamente en todas las actividades 
programadas. Ahora que la situación nos lo permite, salgamos a la calle, 
vivamos de primera mano nuestras fiestas y ¡disfrutemos!

Y como bien dijo Michael Palmer “a veces tenemos que tocar fondo antes 
de que sepamos como disfrutar, realmente, de la vida”.

AMPA CEIP Juan Esteve Muñoz

AMMMPPPAAA CCCEEEEIIPPP JJuuannn EEEssstteve Muñoz

Con motivo de las fiestas patronales deseamos a todo el pueblo felices 
fiestas en honor a nuestra patrona Santa Ana.
Una mención especial a las personas que hacen posible que la asociación 
siga adelante año tras año con sus trabajos y llenando esta de color.
Este año ha colaborado el colegio la Balaguera en nuestra exposición, 
con el fin de inculcar el arte entre los niños, presentándonos 44 trabajos, 
intentando desviar su atención ante tanta tecnología:
“Un niño puede ser feliz con un folio en blanco y muchos colores y por 
supuesto un poco de atención por nuestra parte”
Invitar a las personas que estén interesadas en aprender dibujo, pintura 
al óleo.
Nos encontramos en la Casa de Cultura.

Felices Fiestas.
Asociación artística de pintura

AAAssoocciiaaacciióóónn AArtística de Pintura

El Grup de Danses d’Albal La Murta volem felicitar a tota la població i 
desitjar  que gaudisca d’unes festes de Santa Anna tan esperades per totes 
i tots.
Enguany participarem i formarem part d’estes festes amb una mostra de 
balls populars.
Aprofitem per a convidar-vos a la nostra actuació del diumenge 17 de 
juliol a les 20.00h en la plaça de l’Església, on podreu veure una exhibició 
dels nostres balls preferits durant este curs. Ens acompanyaran la rondalla 
Arnadí amb la seua música en directe.
Visca Santa Anna Gloriosa!! Visca Albal!! 

Grup de Danses  La Murta

Grrupppp ddeee DDDaannnssseeess LLLLaa MMurta
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Agradecemos Ayuntamiento la oportunidad que nos brinda de poder 
dirigirnos a los albalenses después de estos  años de inactividad.
La Cofradía del Sant Sepulcre quiere hacer participes a todos, de la alegría 
que supone que todo vuelva a la normalidad  y se puedan celebrar las 
Fiestas Patronales a nuestra querida Santa Ana, con todo el esplendor que 
se merecen.
Desde aquí queremos animar a toda la población a participar en los actos 
programados tanto por Ayuntamiento como la Parroquia y desearles una 
felices Fiestas Patronales en paz y armonía.

Cofradia del Sant Sepulcre

“Si lo que buscas es un deporte en que se valore el compañerismo, la 
ayuda mutua, el esfuerzo y el trabajo en equipo, ese es el Judo”. 
Con esta frase de nuestro maestro Ariel Serrano, puede resumirse en 
unas pocas palabras este deporte que desde 2012 practicamos en el 
polideportivo La Balaguera.
Niños y niñas desde 4 años hasta adultos de 50, tenemos la oportunidad 

de practicar este deporte de manera lúdica, como entrenamiento e incluso 
como deporte de competición.
Los niños aprenden las diferentes técnicas jugando con el maestro, que se 
convierte casi en uno más de ellos.
Los jóvenes y adultos, chicos y chicas, aprenden y mejoran practicando un 
deporte que es exigente, pero que demanda también el respeto por el otro 
para ayudarle a mejorar.
Además, nuestro club compite en la liga judokan Alevin, donde 
históricamente ha tenido muy buenos resultados, y en las diferentes 
competiciones autonómicas donde se ha conseguido un 1er y un 3er 
puesto.
Este año nuestro palmarés aumenta gracias a Héctor Vidal que ha 
conseguido medalla de oro en la copa de la federación valenciana 
celebrada en Alicante el 8 de mayo.
Puedes contactar con nosotros en judoclubalbal@gmail.com, o en nuestra 
sala del polideportivo de La Balaguera, todas las tardes entre semana 
(excepto miércoles).
Deseamos que paséis unas felices fiestas 

La junta directiva
Judo 

Els Coeters d’Albal les desean felices fiestas patronales en honor a Santa 
Ana. Después de estos dos años de parón por la pandemia, invitamos a 
todo el pueblo a que venga a disfrutar de la pólvora el próximo día 23 
de julio junto a la piscina cubierta a las 00:00h. Un año más, continúa la 
tradición de la Cordà d’Albal.

Els Coeters d’Albal

Coofrraaaddiiia dddeel SSSaaannnttt SSeeeppulcre

JJuuudddooo

Elsss CCooeeteeerss
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SOLAMENT
SI ÉS SI

PUNT VIOLETA
A ALBAL

AQUESTALLUITA ÉSCOL·LECTIVA

TELÈFONS D'INTERÈS

112 - EMERGÈNCIES

062 - GUÀRDIA CIVIL

091 - POLICIA NACIONAL

900.58.08.88 - CENTRE DONA 24H

96.127.01.27 - POLICIA LOCAL

016 - ATENCIÓ A VÍCTIMES

AL PARC DE LA
BALAGUERA

DEL 23 AL 27

DE JULIOL

DE 22.30 A 4.00





ESPECIALISTASESPECIALISTAS
EN ADMINISTRACIÓN DE FINCASEN ADMINISTRACIÓN DE FINCAS
AHORRA TIEMPO Y DINERO EN LA ADMINISTRACIÓN DE TU COMUNIDAD
CON ADMINISTRACIONES LA COSTERA 

¡ESTAMOS EN ALBAL! 

Avenida Cortes Valencianas, 85

GESTIÓN CONTABLE
COBRO DE MOROSOS
DEPARTAMENTO JURÍDICO
REDUCCIÓN DE COSTES
ORGANIZACIÓN DE JUNTAS
PRESUPUESTOS ANUALES

¡Y MUCHO MÁS!
TE ESPERAMOS

961 27 04 23961 27 04 23

www.administracioneslacostera.com

asesoramiento@administracioneslacostera.com

VEN A VISITARNOS 
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de FESTES MAJORS
En Honor a la Patrona Santa Anna 
Juliol de 2022

DIVENDRES 1 DE JULIOL
20.00h CONCERT ORGUE I CANT, a l’església de la Mare de Déu 
dels Àngels.

DISSABTE 9 DE JULIOL
21.00h SOPAR ALS MAJORS, al parc de Sant Carles. 

 Amb l’actuació del duo musical Imagen.

DIJOUS 14 DE JULIOL
20.30h SOPAR POPULAR INFANTIL les nostres tradicions: fanalets 
“el sereno”  al col·legi Sant Blai i posteriorment CERCAVILA amb 
els fanalets que els xiquets i les xiquetes duran confeccionats de 
casa amb la família.

DIVENDRES 15 DE JULIOL 
19.00h TEATRE BAR ELS MANOLOS Un bar, davant del cementeri, 
un bitllet de loteria perdut, un accident, un mort i uns clients 
molt peculiars són la combinació perfecta per a partir-se de riure, 
representat per l’ESCOLA MUNICIPAL DE TEATRE, a la Casa de 
Cultura.

23.00h VARIETATS amb la participació de l’humorista Rafa Forner, 
la talent de La Voz Mireia Ortiz, el ballarí Juan Benavent, els 
acròbates Lisbet i Bárbaro, el mag Nuel Galan,  amb la presentació 
i participació de Paco Calonge, al parc de Sant Carles.

DISSABTE 16 DE JULIOL
22.30h FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA amb les bandes Societat 
Artística Musical d’Alginet i la Banda Simfònica de la Societat 
Joventut Musical d’Albal, a la plaça de l’Església.

DIUMENGE 17 DE JULIOL
20.00h BALLS TRADICIONALS VALENCIANS amb el Grup de Danses 
d’Albal La Murta, a la plaça de l’Església.

DIMECRES 20 DE JULIOL
22.00h TRIDUO en honor a Santa Anna a l’església de la Mare de 
Déu dels Àngels.

DIJOUS 21 DE JULIOL
22.00h TRIDUO en honor a Santa Anna a l’església de la Mare de 
Déu dels Àngels.
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DIVENDRES 22 DE JULIOL
22.00h TRIDUO en honor a Santa Anna. Romeria de les torxes, 
eixida des de la  plaça de l’Església fina l’ermita de Santa Anna.

23.00h CORDÀ TRADICIONAL INFANTIL, organitzada pels coeters 
d’Albal Els Diables albalencs, al carrer Jaume I. (si tens el CRE pots 
incriure’t telefonant a l’associació).

23.30h ESPECTACLE MUSICAL AL COMPÀS DEL ROMANÍ, Fusió 
música clàssica, flamenc i jazz, a la plaça de la Constitució, 
subvencionat pel SARC –Diputació de València.

DISSABTE 23 DE JULIOL
19.00 FESTIVAL KIDS al parc de Sant Carles.

19.00 DOTORA PROFESSIONAL (La Tia Visantica) a la Casa de 
Cultura. 

21.00h CONCURS DE PAELLES organitzat pels festers i festeres 
(inscripcions a partir de les 20.00h en el lloc del concurs), al parc 
de La Balaguera).

22.00h. SOPAR POPULAR amb l’actuació del conjunt JAM, a la 
plaça de la Constitució.

00.00h GRAN CORDÀ organitzada pels coeters d’Albal Els Diables 
albalencs, al carrer Jaume I.

00.30h FESTA REMEMBER amb JOSE CONCA i VICENTE BUITRON, 
organitzat pels festers i festeres.

DIUMENGE 24 DE JULIOL 
19.30h FESTIVAL HAPPY HOLI,  amb DJ animador, al parc de La 
Balaguera.

00.00h CORREFOCS, inici a l’església de Sant Carles i final a la 
plaça de la Constitució.

00.30h ACTUACIÓ de l’orquestra La Pato, al parc de La Balaguera.

DILLUNS 25 DE JULIOL
19.00h ESPECTACLE INFANTIL DE MÀGIA ABRACADABRA, a la 
plaça de la Constitució.

20.00h INSTAL·LACIÓ ESCULTURA JAUME I, a la plaça de la Torre.

A continuació ACTUACIÓ DE PEP GIMENO, EL BOTIFARRA, en la 
mateixa Plaça de la Torre.

22.00h CONCURS de PLAYBACKS de les Falles al parc de La 
Balaguera. 

A continuació, REMEMBER amb JOSE COLL, al parc de La Balaguera.
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DIMARTS 26 DE JULIOL
08.30h VOLTEIG GENERAL DE CAMPANES anunciant el dia gran de 
la nostra patrona Santa Anna.

09.00h MISSA a l’església de la Mare de Déu dels Àngels.

12.30h MISSA acompanyada d’organista i soprano a l’ermita de 
Santa Anna. A continuació MASCLETÀ, a càrrec de la pirotècnia 
Ricardo Caballer.

Servici d’autobús a l’ermita de Santa Anna de 10.00 a 15.00 hores

19.00h. PEQUE DISCO TIK TOK, al carrer l’Hort.

21.00h OFRENA de flors a la patrona Santa Anna. Eixida de 
l’església de Sant Carles i finalització a l’església de la Mare de Déu 
dels Àngels.

23.30h. TRIBUT A LUIS MIGUEL, a la plaça de la Constitució.

00.00h.  ACTUACIÓ de l’orquestra Tokyo Band, al parc de La 
Balaguera

DIMECRES 27 DE JULIOL
20.00h CAVALCADA amb el lema “dibuixos animats, amb herois i 
vilans”.

23.00h ESPECTACLE MUSICAL Operación Homenaje el Musical, al 
parc de La Balaguera.

Tot seguit TRIBUT A MÓNICA NARANJO, Vivo en libertad.

DIJOUS 28 DE JULIOL
14.30h MASCLETÀ, a l’esplanada davant de la plaça de Fontilles, a 
càrrec de Ricardo Caballer.

20.00h MISSA de campanya cantada per la Coral Polifònica Santa 
Anna a la plaça de la Constitució.

A continuació PROCESSÓ de Santa Anna. Eixida des de l’església de 
la Mare de Déu dels Àngels.

01.00h CASTELL DE FOCS a la zona de La Balaguera, a càrrec de 

pirotècnia Ricardo Caballer.
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DOMINGO 12 DE JUNIO
10:00 h. Concentración de coches clásicos (Zona 
Colegio La Balaguera)

SÁBADO 2 DE JULIO
10:00 h. Petanca Trofeo Santa Ana 2022 ( Pistas 
municipales de petanca)
15:30 h. Concurso infantil y damas de pesca (Puer-
to de  Catarroja )

DOMINGO 3 DE JULIO
8:00 h.  Concurso senior de pesca  (Puerto de  
Catarroja )
8:00 h. Volta Cicloturista a la Marjal ( Salida Par-
que de San Carlos )

SÁBADO 9 DE JULIO
17:30 h. XXX Volta a Peu Albal (Salida y Meta 
Plaça del Jardí)

VIERNES 8, SÁBADO 9 Y DOMINGO 10 DE 
JULIO
Campeonato de tiro y arrastre (pistas municipales 
de tiro y arrastre)
Final: C/ Font del Barco 
·Viernesde 18:30 a 22:00 h.
·Sábado    de 10.00 a 22.00 h.
·Domingo de 10.00 a 14.00 h.

SÁBADO  23 DE JULIO
16:00 h. III Carrera  Ciclista Ernesto Codina Cate-
goría Escuelas (salida y meta en C/ Atleta Fausto 
Albiol, zona parque de Benamá)

SANTA ANNA 2022



FESTES SANTA ANNA ALBAL· JULIOL 2022 47FESTES SANTA ANNA ALBAL· JULIOL 2022 47FEFEFEFEFEF STSTSTSTSTTTTTTTESESESESESESEESEEE SSSSSSANANANANANNNNANTATATATATATATATATAAA AAAAAAANNNNNNNNNNNNNNN A A AA AAAA ALALALALALAAAAAAAA BABABABABAAALL·LL··L·L·LL·LLLLLL JJJJJJJJJJJJULULULULULULLIOIOIOIOOL L L L 20202020202022020222222222222222222FEFEF STSTTTESESESESEE SSSSANANANNTATATATATA AAAANNNNNN AAAA ALALAAAA BABAAB LL·L· JJJJULULUU IOIOLL 2020202022222222FESTES SANTA ANNA ALBAL· JULIOL 2022 47



48 FESTES SANTA ANNA ALBAL· JULIOL 2022



FESTES SANTA ANNA ALBAL· JULIOL 2022 49

Querido pueblo de Albal: 
paz y bien.
Deciros que tras dos duros años de pandemia pronto 
volveremos a celebrar con todo su esplendor nuestras 
queridas fiestas patronales en honor a Santa Ana.
Aprovecho pues, la oportunidad que me brinda este saluda, 
para invitaros a participar de manera especial en todos los 
actos litúrgicos que la parroquia tiene preparados para estos 
días grandes: triduo, misas solemnes, ofrenda y procesión.
Nuestras fiestas patronales siempre son un motivo para 
vivir con intensidad nuestras raíces cristianas. Necesitamos, 
aunque solo sea una vez al año, recordar que como pueblo 
tenemos unos orígenes cristianos que, en nuestro caso se 
encuentran bajo el amparo de Santa Ana, “La Mare de la 
Mare de Déu”.
Este año debemos vivir nuestras fiestas patronales con gran 
fervor y sobre todo con un gran sentido de gratitud, las fiestas 
del 2022 deben ser una autentica acción de gracias:
Gracias, porque con la ayuda de Dios y con el esfuerzo de 
todos estamos saliendo de esta pandemia.

Gracias, porque esta pandemia nos ha permitido resituar 
muchas cosas, sabiendo discernir qué es lo primero y esencial 
en la vida.
Gracias, porque hemos descubierto el valor de la vida y la 
importancia de la salud individual y colectiva.
Gracias, porque nos hemos visto rodeado de personas buena, 
nobles y capaces de sacar lo mejor de sí mismas.
Por todo ello y por muchas cosas más, este año digamos 
todos juntos:

Vixca les festes de la Glòriosa Santa Ana!!!
Engraci Bataller i Martínez

Rector d´Albal

del Párroco
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REGIDOR de CULTURA

Albal levantará una figura del Rey Jaume I en 
el entorno de la torre árabe

La Torre Árabe de Albal preside el centro histórico de la lo-
calidad de l’Horta Sud y está considerada una de las edifi-
caciones más antiguas, su construcción data del siglo XI. La 
atalaya hace referencia a la influencia andalusí de la época, 
convirtiéndose en la actualidad en símbolo del municipio y 
lugar de interés turístico. Muy pronto, el 25 de julio, contará 
con un nuevo elemento de referencia cultural gracias a la ini-
ciativa promovida desde la concejalía de Cultura que dirige el 
edil David Ramón. Se trata del alzamiento de un busto que 
reflejará la imagen del Rey Jaume I y que presidirá la plaza 
donde se levanta la torre árabe. “Queremos convertir este 
entorno en punto de interés, cultural y artístico, una inicia-
tiva que remarca nuestro compromiso con la recuperación y 
promoción de la cultura valenciana y que nos conecta con 
nuestra historia”, asegura el concejal.

El proyecto cuneta con una inversión de 15.000 euros y está 
incluido en los Presupuestos Generales de 2022 que Albal 
aprobó el pasado 10 de enero. La figura ha sido obra del artis-
ta local José Manuel Martínez Rosaleny, ‘Pixurri’, tiene 95 cm 
de altura y versiona al conquistador con carácter majestuoso 
e imponente. 

La figura se ha materializado en diferentes fases: empezando 
por un primer modelado a base de barro que posteriormente 
se cubrirá por bronce patinado utilizando la técnica del molde 

de escayola, finalizando en un acabado de cera. Se levanta 
sobre un pedestal de piedra de Ulldecona flameada de cerca 
de 175 cm de altura. En la base del busto se encontrará escul-
pido el nombre de Jaume I, leído en las cuatro lenguas más 
comunes: valenciano, castellano (Jaime I), occitano (Jacme I) 
y latín formal (Iacobus I).

Ubicado en el casco antiguo, una zona de premio
La torre árabe se levanta en una zona privilegiada del pueblo, 
en el centro histórico donde el Ayuntamiento ha hecho una 
inversión de más de 1’5 millones de euros por semipeato-
nalizarlo y ponerlo en valor. El proyecto recibió el I Premio 
de Movilidad en 2019, por parte de la Consellería de Obras 
Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible que dirige en la 
actualidad Rebeca Torró.
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Una de les línies més importants marcades en la gestió 
que, des de 2015, es realitza a la regidoria de cultura de 
l’ajuntament d’Albal és la de recuperació i promoció de la 
cultura pròpia del nostre territori, així com la de fer palesa 
la singularitat cultural del poble valencià mitjançant accions 
com la promoció i normalització de l’ús del valencià i la 
recuperació d’activitats culturals en l’àmbit folklòric.
No obstant això, la personalitat d’un poble es forja en 
l’esdevenir dels segles i naix del substrat únic i diferenciat 
que forma una història que, tanmateix, defineix i conforma 
allò que podríem anomenar identitat cultural. És ací on es fa 
necessària una acció institucional proactiva en la promoció 
i visibilització, en este cas a través de la instal·lació d’un 
monument, d’un passat que com s’ha dit abans defineix allò 
que som hui.
Cal doncs buscar una fita o un personatge històric que, allunyat 
de controvèrsies i debats estèrils, suscite l’imperatiu consens i 
alhora evite interpretacions interessades i esbiaixades de cap 
sector social o polític. Una mirada feta amb cert deteniment 
al nostre poble mostra a les clares que no disposem de cap 
instal·lació de referència que connecte la psique col·lectiva i 
visibilize allò que històricament s’entén com el moment de 
naixement del poble valencià i el principi d’una història de 
triomfs i fracassos, de grans gestes i multitud de menudes 
vivències que ens han portat a ser el que hui som. Una 

instal·lació que, a més, es constituïsca com una fita o punt 
d’interés cultural, social i inclòs turístic. Qüestió que entenem 
calia corregir quan més prompte millor.
Al nostre País, lamentablement, són ben poques les figures 
històriques que asseguren este consens i, per damunt de 
totes elles, destaca la de Jaume I (1213-1276), fundador del 
regne de València, l’any 1238. Que va tindre com a títols 
principals els de rei d’Aragó, rei de Mallorca, rei de València, 
comte de Barcelona, comte d’Urgell, i senyor de Montpeller. 
Qui va conformar una corona d’Aragó que amb el pas del 
temps esdevindria una potència econòmica, cultural, política 
i militar incontestable al mediterrani occidental.
La passada legislatura, vam demanar assessorament tècnic i 
històric a l’historiador i cronista de la ciutat de València Vicent 
Baydal, a més d’iniciar una ronda de contactes amb diferents 
artistes i estudis, per tal de fer una primera quantificació 
econòmica i valorar possibles ubicacions al teixit urbà. El 
resultat d’estes gestions inicials va ser certament decebedor, 
atesa la impossibilitat econòmica de contractar la realització 
i instal·lació d’una obra que dignifique tant la figura com 
l’espai urbà on s’implementa. L’única opció raonable era 
ajornar-ho “sine die” i buscar altres fórmules alternatives de 
finançament.
La brutal irrupció pandèmica provocada per la COVID-19, 
amb tot el que ha comportat pel que fa a reestructuracions 
pressupostàries, tant en l’àmbit local com a altres 
administracions supramunicipals i ha suposat una alteració 
en el calendari de pagament de les subvencions culturals 
(SARC) de la Diputació de València.
Esta disponibilitat econòmica, encara que limitada, junt amb 
les diferents accions de reconstitució, pacificació viària i 
recuperació urbanística del centre històric ens brindava una 
oportunitat que calia no desaprofitar. Si bé el preu d’este 
tipus d’obres, i fins i tot el dels mateixos materials, continuava 
dificultant portar endavant la iniciativa.
Ací apareix altra figura fonamental en la posada en marxa 
definitiva del projecte, l’artista local José Manuel Martínez 
Rosaleny, a qui em vaig adreçar en demanda d’informació 
addicional i que immediatament es va oferir, sense cap 
compromís, a presentar una proposta sense cost econòmic, 
tret de les despeses derivades de la fabricació de motles i 
posterior fundició, així com els de construcció del suport 
arquitectònic. Amb tot calia prendre una decisió, potser 
arriscada, però fonamentada en la viabilitat econòmica i 
artística del projecte. Proposta que, feta des de la regidoria de 
cultura i debatuda al si del govern local, unànimement es va 
decidir portar endavant el present any 2022. Jaume I estarà 
als peus de la Torre àrab des del 25 de juliol.

OPINIÓ
David Ramon, regidor de Cultura
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Tota una vida 
cuidant 

del teu somriure
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Vivències sonores partint d’un albor festiu a Albal 
Salve, Regina Angelorum, Gaude, Mater Anna. 
Albor; Stella matutina; Coral de la Vida; Angelus... 
Al llarg del temps alguns escriptors i poetes matiners i curiosos, 
s’han capficat en ocasions observant i esquadrinyant els moviments 
d’una sèrie d’elements que configuren el pas lent, acompasat i 
misteriós, de la nit al dia, tractant després de comunicar i explicar 
les seves apreciacions i vivències anímiques, provocades per 
allò que els sentits els han permés de captar i assimilar. L’horta 
valenciana n’és un bon escenari i laboratori naturals per a estudiar 
aquests tipus de fenòmens; així ho creien almenys alguns esperits 
privilegiats que ens han deixat diversos testimonis d’interés al 
respecte, com ara els valencians Blasco Ibáñez (La Barraca), Azorin 
(El alba en el naranjal), Vte. Gaos, Juan Gil-Albert, entre molts 

altres i, evidentment, una bona colla de forasters, com L. Góngora, 
S. Russinyol, A. Machado, J. Mª Pemán i un llarg etc., llistat que 
ens portaria oceans enllà, a l’Amèrica hispana, amb figures tan 
destacades com Rubén Darío.  
Cal no oblidar tampoc, el treball quasi sempre anònim de l’ample 
estol de versificadors que facilitaren als músics el material als 
villancets que suplien els responsoris de matines, i on sovint 
cantaren l’alba i l’aurora, albors i albures, etc., de manera singular 
en els escrits per a la festa de l’Assumpció de Maria, el 15 d’agost. 
Del mestre de capella de la Seu de València Josep Pradas (1689-
1757) –entre altres- ens ha arribat  una bona mostra.1  
Certament que eixa transformació diària de la natura, on es barreja 
amb total simbiosi la imperceptible música de les esferes amb 
la platejada claror inicial de l’albor “que entona l’alba,” també 
afecta a Albal, que amaneix embolcallat en eixa blancor inicial tan 
de color de la neu, i que prompte va acollint els tènues colors de 
l’aurora. El fons sonor que acompanya la dansa de colors iniciada, 
va en crescendo en força i timbre allí “quan naix el dia”, destacant-
ne els primers drings metàl.lics quan “les campanes van dient: 
Ave Maria…” En eixa progressiva densitat de la nova atmòsfera, 
prenyada de llums i sons que s’eixamplen constantment fins 
l’aparició de l’astre rei, caminant cap a la plenitud del matí, esclata 
un cop més el Coral de la Vida, eixa que se’ns ha recordat des del 
campanar –la turris ebúrnea sempre alerta i vigilant el poble- amb 
el toc de l’Angelus, aquell històric Anunci esdevingut fa ja més de 
dos mil anys. 
Aquests tipus de consideracions semblen intensificar-se un poc més 
quan s’acosten les festives celebracions patronals, dies carregats 
d’activitats populars molt dinàmiques i extrovertides, però que 
també donen cabuda a ocasions idònies per a eixamplar l’esperit de 
forma tranquil.la i assossegada, amb alguna  experiència auditiva 
d’interés per a bona part del veïnat, que també busca un plaer 
estètic i un benestar interior, recolzant-se en senyeres tradicions 
pròpies d’un poble culte.  
En aquest marc festiu que convé enriquir cada any amb aportacions 
d’interés, s’ha pensat per a enguany celebrar una senzilla vetllada 
musical oferint un repertori escrit per a honorar a la patrona 
d’Albal. Donat que aquesta audició s’ha de celebrar en l’històric 
temple parroquial, ara que la seva bella nau central acompleix la 
bonica edat de 325 anys, una efemèride que bé justifica que pugam 
escoltar allí una sèrie d’obres marianes, junt amb altres dedicades 

Salve, Regina Angelorum, Gaude, Mater Anna.
Albor; Stella matutina; Coral de la Vida; Angelus...
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a la seva santa mare, patrona del poble, honorant així a l’ensems a 
dues figures cabdals en la història de la Redempció.  
És per tot això que hem seleccionat per a la primera part del 
programa amb orgue i cant, obres com: Albor,2 Stella matutina 
(sobre Al matí cap a Llevant),3 i Coral de la Vida,4 del compositor 
valencià Josep Bàguena Soler (1908-1995), escrites entre els anys 
1957-1992, les quals amb el temps han format un bell Tríptic, per a 
seguir amb la temàtica de l’Angelus on s’inclou una breu Meditació 
per a orgue, (Gabriel angelus locutus est Mariae…), peça que acaba 
amb una referència al Magnificat. Aquesta obra és de l’albaidenc 
Eduard Torres (1872-1935),5 mestre de capella a la Seu de Tortosa 
i després a la de Sevilla, compositor del qual celebrem enguany el 
150 aniversari del seu naixement.  
Aquesta primera part mariana del concert es tancarà amb els 
Gaudes o cant dels 7 goigs marians, tradició establerta a València 
en temps del Papa valencià Calixt III, els quals es canten en 
ocasions alternant-se amb els versos organístics que va composar 
sobre el tema, l’organista de la Seu de València J. Bpta. Cabanilles 
(Algemesí, 1644-València, 1712).6  

Gaudeamus omnes in Domino, diem festum 
celebrantes sub honore beatae Annae: de cujus 
solemnitate gaudent Angeli, et collaudant  Filium 
Dei. 
Amb aquest modèlic text tan festiu comença la missa del dia de 
Sta. Anna. Serà una breu glossa organística sobre eixe cant gregorià 
deguda a Luis Iruarrízaga (1891-1928) que iniciarem la part del 
concert dedicada ja a Santa Anna. La melodia es canta per tota la 
Cristiandat, particularment allà on la Santa ostenta el patronatge 
que, en ocasions atany a grans territoris com la Bretanya francesa 
o el Quebec canadenc. Dins de les diócesis valencianes la Santa, 
es venera com a titolar de diverses  parròquies, de singulars 
ermites, com la d’Albal, Benissa,7 Cocentaina,8… i també en alguns 
convents, com el de les Agustines de St. Mateu, al Maestrat, fundat 
en 1590,9 i també en col.legis, centres d’acollida, etc., així com 
indrets in campo aperto, o siga, paratges, places, carrers… 
A grans trets i pel que fa a les nostres Lletres i Arts, cal recordar com 
ja a les acaballes de l’Edat Mitjana, Sor Isabel de Villena, ens parla 
del matrimoni Joaquim- Anna al llarg dels 10 primers capítols de la 
seva Vita Christi,10 i pel que fa a la brillant oratòria sagrada, pensem 
en St. Vicent Ferrer, el qual no oblida a la Santa en alguns 
dels seus enèrgics sermons.11  
En altres modalitats literaries, trobarem també algun simpàtic detall 
envers la Santa, com ara aquell soneto presentat en una sessió de 
la cèlebre Academia de los Nocturnos, per l’eminent canonge de la 
Seu de València Fco. Agustín Tàrrega 
(1554/6-1602), excel.lent poeta i dramaturg del nostre 
Renaixement.12  
Donat que el senyoriu d’Albal fou durant un temps propietat 
del Cabildo de la Seu de València, la nostra Santa prompte 
va tindre capella pròpia al primer temple diocesà,13 i alguns 
canonges obsequiaren a l’ermita d’Albal amb almoines o deixes 
testamentàries per atendre diverses despeses, com ara l’adquisició 
d’una campana, per part del canonge Torres en 1724.14 També el 
dinàmic canonge Teodor Tomàs (1677-1748), insigne biobliòfil, 

molt interessat per l’estat de la nostra llengua al seu temps, aportà 
ajuda econòmica per a atendre el bon estat de l’ermita d’Albal.15       
D’entre les arts, no cal dir les obres significatives provinents de 
l’escultura, la pintura, la ceràmica, les xilografies,16 etc. Ara però, 
ens centrarem més en l’aportació  musical per honorar la figura 
de la Santa, provinent de fonts litúrgiques i devocionals, bé 
siguen monòdiques o polifòniques, o bé de lliure inspiració, amb 
participació o no d’alguns instruments, sobretot de l’orgue, bé en 
funcions de solista o d’acompanyant. 
Dins encara del cant a una sola veu, trobarem en diferents cançoners 
religiosos de caràcter popular alguns cants en les llengües vives de 
diversos indrets, i elaborats per distintes confessions cristianes, com 
ara en anglés al catòlic St. Basil’s Hymnal (1918), l’anglicà The New 
English Hymnal (1992), o el catòlic-jueu-protestant Armed Forces 
Hymnal, de l’exèrcit nordamericà, entre molts altres. 
Atenció particular ens mereix als valencians l’àrea francòfona, 
molt creativa i  amb ramificacions missionals al continent africà. 
La musicalitat bretona, tan rica i  original, ha fet una aportació 
molt significativa, tal com podem apreciar a les il.lustracions que 
adjuntem ací, on trobarem el cant Sainte Anne, ô bonne Mère, el 
núm. 159  en un cançoner elaborat pel canonge D. Pirio, i editat en 
1911 a la diòcesi de Vannes,17 cant que fou traduït i adaptat per a 
l’ús missioner en terres africanes.18  
Bé mereixen la nostra simpatia el bretons, ja que amb molta cura 
guarden en la catedral de Vannes les despulles mortals de Sant 
Vicent Ferrer, quedant patent llur devoció al Sant en el cançoner 
esmentat, on figura amb el núm. 161 el cant: O Saint Vincent 
Ferrier.19  
La figura de Santa Anna no podia quedar al marge d’altres gèneres 
musicals de gran projecció, com és l’Oratori, i així ho podem apreciar 
en l’obra d’Antoni Mª Sacchini (1734-1786), L’umilità esaltata, a 3 
veus, Oratori per a la festa de Santa Anna, a Nàpols, en 1764.20

Entre el voluminós estoc que ens ha arribat d’aquells villancets 
litúrgics esmentats al principi, també se’n conserven uns pocs –no 
tots complets- dedicats a la Santa, tal com figuren al catàleg de 
l’arxiu musical del monestir femení de Santa Anna a Ávila.21 No 
cal dir que ací a la Mediterrània també patim d’eixos mals, i hem 
hagut de prescindir ara per ara d’alguna obra sobre el tema que ens 
ocupa, conservada de forma incompleta al Cançoner d’Ontinyent, 
exemplar copiat en 1645.   
Aquells villancets hispànics, no exents alguns d’ells d’una certa 
teatralitat paralitúrgica, ens aboquen de ple al nostre teatre barroc 
de la mà d’un personatge cabdal de la literatura hispànica com ho 
és Lope de Vega, el qual vam tindre entre nosaltres temporalment 
en més d’una ocasió.      
Del seu Cancionero Musical on s’inclou Los pastores de Belén, sí 
que podrem escoltar uns extractes musicals deguts a un compositor 
anònim i que es van incloure a la comèdia “El nacimiento del alba,” 
obra que integrà al seu format definitiu els dos primers actes de La 
madre de la mejor i l’auto La concepción de Ntra. Sra. Un conjunt 
teatral on brillen les figures de la Verge Maria i de la seva mare 
Santa Anna.  
No podien faltar-li tampoc a la nostra Santa alguns cants religiosos 
populars,22 fins i tot algun ball o danseta en companyia del seu marit 
St. Joaquim,23 així com també un bon ramellet de tradicionals goigs 
que es poden sentir encara a diverses poblacions valencianes.24
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Amb aquestes poques ratlles, fugisseres, no s’ha pogut anar més 
enllà de l’intent d’esbrinar una vaga mostra del fons musical que 
s’ha gestat durant segles a l’ombra de la nostra Santa. Caldrà un 
propòsit ferm per tal d’esmenar tant oblit i abandó com mostren el 
reduït i incomplet fons musical que ens ha arribat sobre la Santa. És 
cert que la devoció medieval envers ella va decaure al Renaixement, 
però també que aquella va revifar amb força al nostre segle XVII. 
Baltasar Gracián S.J., aragonés resident durant un temps a Gandia 
i València, entre altres, va terciar sobre el tema analitzant la relació 
Maria-Anna, el significat de llurs noms, el paper d’ambdues, 
les virtuts que les ornaven, assenyalant la inmutabilitat del nom 
d’Anna, -que vol dir Gràcia- tant si es llegeix d’esquerre a dreta 
com a l’inrevés.25  
Entre els artistes del Barroc, foren els pintors els qui millor van 
saber projectar la nova imatge que requeria la Santa després de 
Trento, modelant la “Santa Anna Trina.” Es tractava de reflectir 
la relació Anna-Maria-Crist: Mare-Filla-Net, tres generacions que 
configuraven la imatge més autèntica de la Santa Parentela, un 
esforç mancomunat per part de la teologia, l’art i la història, ni que 

fora l’hagiogràfica, tal com bé han assenyalat diversos estudiosos.26   
Després d’aquestes reflexions que hem tractar d’encabir en uns 
pocs full, són ara els músics els qui deuen alçar la batuta per tal 
de dirigir la revalorització a través de la música, d’una nova figura 
de la Santa Anna més integrada amb les de la seva descendència 
més immediata. El programa musical escollit per a aquestes n’és 
un esboç o primer assaig; cal ara triar el temps i l’espai idòni per a 
poder realizar eixe ideari, mirant de recuperarar obres del passat i 
propiciant-ne de noves.  
L’ermita de Santa Anna d’Albal podria ser eixe espai i punt de 
partida que, en contacte i col.laboració amb altres temples i entitats 
vinculades d’alguna forma amb la Santa, es puguen portar a terme 
els diversos projectes.
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  Pastelería Galán, al cumplir su 50 cumpleaños, ha sido la 
historia más dulce de Albal. Fue la primera confitería de la 

población cuando contaba con unos 6.000 habitantes.

Pastelería Galán
50 

años a tu lado

Felices fiestas de Santa Ana

 Pastelería Galán felicita a toda la población en sus fiestas patronals y 
continúa estando al lado de todas sus ferias y actos sociales, como 

siempre llevando el nombre de Albal a lo más alto y dulce, como son 
ya conocidos sus pasteles de boniato, de aquí arranca sus raíces y 

tradiciones. Deseamos estar 50 años más con vosotros.
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LAS PROVINCIAS

La pastelería Galán gana el 
primer premio al mejor

escaparate del concurso de 
Sant Donís del Gremio.

El resto de formas y figuras elaborados con mazapán no son más que una derivación de 
aquellos primeros dulces. En el obrador de Joaquín la actividad no cesa, el olor es intenso. 
Poco a poco van llenando bandejas ordenadas por tipos de fruta. Todas con colores intensos, 
pero en miniatura. Conforme van completando las bandejas las disponen en grandes 

estantes donde las almacenan para después hacerles los retoques finales.
Aunque este original regalo se acabó llamando mocadorà, los protagonistas siempre han sido 
los dulces, ya que el pañuelo era la forma en la que antiguamente envolvían las cosas, al no 
existir el papel ni el plástico como hoy lo conocemos. Además la fruta envualta en los 
pañuelos dicen que era el obsequio que las mujeres valencianas regalaban a Jaume I y a sus 
soldados a su entrada en la ciudad. Es por ello que, al ser el mismo día que Sant Donís, patrón 
de los enamorados valencianos, se extendió la tradición popular de regalar el 9 d’Octubre 
estos típicos dulces junto al pañuelo a la pareja amada, algo que se fue convirtiendo en 

costumbre y que aún hoy muchos continúan.
Aunque más allá de ser un regalo entre amantes, para algunos es un detalle como una 
demostración de afecto a las personas queridas, una demostración de cariño. Al fin y al 
cabo la mocadorà, como explica Joaquín Galán, <<tiene los ingredientes perfectos para 

abrirlo en una mesa y compartilo en familia>>.

En nuestros 50 años, siempre hemos estado al lado de todas las obras sociales y culturales 
del pueblo de Albal, con los siente brazos de gitano, que se hicieron desde 2007 a 2014, se 
recogieron más de 40.000 euros para la lucha contra el cáncer. Desde aquí damos las 

gracias al Ayuntamiento y a todas las empresas que colaboraron con nosotros.miento y a todas las empresato y a todas las empresas colaboraron con nosotros.que que 

L
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En l’edició del llibre de Festes de 2022 tornem a fer un viatge al 
passat per recuperar  moments irrepetibles de la nostra història 
local. En estes planes trobareu una selecció d’imatges realitzades 
pel fotògraf oficial de l’ajuntament Ricardo Martínez. 
Desitgem que vos resulte una tasca emocionant recordar el vostre 
passat.

AMB EL PAS DEL TEMPS
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Després de dos anys de festes silenciades a causa de la COVID-19, 
ha arribat el moment de resintonitzar l’alegria i l’ambient festiu de 
la nostra població amb una nova edició de les Festes en Honor a la 
Patrona de Santa Anna. 

Una oportunitat de retrobament també a través de les ondes 
radiofòniques. Ràdio Sol Albal tornarà a bolcar-se amb la informació 
de proximitat i oferirà una eina de servei públic i entreteniment, que 
farà arribar les festes locals a tots els racons, de manera transversal 
amb la resta de mitjans de comunicació públics albalencs: les 
xarxes socials i el portal web www.albal.es. Les Festes de 2022, 
s’escolten i es veuen gràcies a tots els  municipals.

La 93.7 FM, amb la participació dels més de 40 col·laboradors i 
col· laboradores t’acompanyarà amb continguts entretinguts i 
alegres, de caràcter festiu i social. Per fetes, amplia i reforça la seua 
programació, amb més presència al carrer. 

L’equip de comunicació de l’ajuntament vos desitja BONES FESTES!

A TRAVÉS DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ PÚBLICS
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Satisfacemos las necesidades y expectativas de 
cada cliente, desde comunidades de 

vecinos a grandes centros de negocios.

Próximamente apertura tienda de productos 
limpieza

NUESTROS SERVICIOS

Limpieza de oficinas
Limpieza de clínicas
Limpieza de naves industriales

Limpieza de comunidades
Limpieza de garajes
Vitrificados de suelos

C/ ANDRÉS ARBIOL, 20 
46470 ALBAL BENFETLIMPIEZAS.COM

TEL. 691 433 095
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A LA GLORIOSA 
SANTA ANNA
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de posibilidades...

DIGITAL · OFFSET

Un mundo 

www.agnouart.com
info@agnouart.com - tlf. 96 375 67 84

CAMÍ NOU, 9. BENETUSSER. VALENCIA



Reservas 696 230 919

C/ San Carlo, 105 Bajo. 46470 ALBAL. Valencia

Desayunos y Almuerzos Populares

Cenas

Celebraciones cumpleaños y despedidas

Especialidades en montaditos

Especialidad en vino

@pollosplanes

pollosplanes.com

Avenida de las Cortes Valencianas, 29
46470 Albal, València

682 633 568

Fábrica de zumos y concentrados
de frutos cítricos,

Aceites esenciales, Cortezas
y Pulpas





De Lunes a Vier nes
De 9:30 A 13:30 H
De 15:30 A 19:30 H
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Sábado
De 9:30 A 14:30 H
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Pça del jardí 15, Albal
96 127 80 31
622 233 220



ALTA LINEA EN PARAFARMACIA

GAFAS DE VISTA CANSADA Y GAFAS DE SOL







960 266 620 ± 667 744 486
Partida Santa Ana, 3 Albal





96 126 08 18

@donpaartesans

Av/ Cortes Valencianas 94, Albal

Voss ddeeessiittgggeemmmm uuunnnnesss

 






