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Transformar y modernizar la localidad siguen siendo objetivos del Gobierno que preside Ramón 
Marí. En esta publicación se resumen los proyectos que vienen ejecutándose desde el pasado 
2021 y que han contado con una inversión de 2.304.447,03 euros. Con la apuesta urbanística se 
mejora sustancialmente la imagen de la población, así como la calidad de vida de la ciudadania.

Solucionar un problema histórico de evacuación de aguas 
residuales es el objetivo del convenio que se suscribirá entre el 
Ayuntamiento y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas 
Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) para la ejecución 
de dos colectores generales. Contará con una inversión de 2,5 
millones de euros contemplados en el Plan Especial de Evacuación 
de Pluviales y Obras Complementarias de Saneamiento.

Más de 2 millones de inversiones para 
modernizar y transformar el pueblo

La EPSAR destina 2,5 millones a la 
construcción de dos colectores que 
den solucion a la evacuación de aguas

La lluita contra la prostitució: 
VII Premi Celia Amorós

�PÀGS.9,10,13
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�PÀG.18

�PÀG.11

El projecte de major envergadura del municipi està a 
punt de culminar-se. L’estació de tren encara la seua 
recta final i serà una realitat en febrer del pròxim any. 
La consecució suposa la connexió rápida, sostenible 
i còmoda amb el centre de València. En tan sols 10 

minuts, la ciutadania podrà connectar-se amb el cap 
i casal. Una gran infraestructura que millora i trans-
forma la mobilitat i que ha estat possible, gràcies 
al treball incansable de l’equip de Govern, liderat 
per l’alcalde Ramón Marí. Durant més de 12 anys, el 

primer edil ha reivindicat l’estació davant el Ministeri 
de Foment a Madrid. Els trens podrien començar a 
fer parada el pròxim any i el pàrquing dissuasori, que 
construirà la Generalitat Valenciana, estarà llest també 
en 2023.

Les polítiques locals per combatre la prostitució, la tracta de dones, 
xiquetes i la xacra de la violència de gènere han sigut mereixedores 
del VII Premi Celia Amorós de la Diputació de València. Albal ha estat 
pioner en l’aprovació de l’ordenança municipal que multa als puters 
i exhimeix a les dones prostituïdes, amb la qual s’ha aconseguit 
dissuadir el consum de sexe a les zones industrials.

Les obres de l’estació de tren culminen en febrer de 2023 

PRÒXIMA PARADA, ALBAL
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Més mitjans per reforçar les 
tasques de neteja i manteniment

La Brigada d’Obres 
Municipal de l’Ajuntament ha 
dut a terme diverses actua-
cions d’adequació i manteni-
ment als carrers i en diferents 
punts de referència del 
municipi. Durant i després de 
l’estiu s’han realitzat treballs 
de pintura horitzontal a les 
diferents avingudes de la 
localitat. També es va posar 
en marxa un pla de neteja 
integral, ‘Ara, el teu carrer’, 
un programa de la regidoria 
d’obres i serveis que dirigix 
l’edil Ramón Tarazona.

Durante el mes de setembre 
i d’octubre els operaris han 
netejat diversos carrers 
del poble com ara: Lauria, 
Albufera, San Eusebio, Corts 
Valencianes, Padre Carlos 
Ferris, Doctor Fleming, Ernesto 
Codina, Atleta Fausto Albiol, 
València, Hernández Lázaro, 
Luis Arnau, Salvador Ricart, 
San Carlos, Blasco Ibáñez, 
Blas Margalef, Colón, Alcàsser, 
Vicent Andrés Estellés, Tabaca-
lera, Andrés Albiol, Silla, Peset 
Aleixandre, Pablo Ruiz Picasso, 
Palleter, Santiago Miralles, 
així com el passeig de les 
Germanies i de Maria Benlliure.

Abocaments il·legals a la 
zona industrial

El consistori va retirar la 
primera setmana de setembre 
un abocament il·legal al 
polígon industrial, prop de 
l’ecoparc. Es tracta d’un espai 
que pateix reiteradament 
l’arribada d’enderrocs i restes 
de poda, un fet que implica 
que alguns dels treballa-

dors de la zona col·laboren 
de manera anònima amb 
l’Ajuntament per a la detecció 
dels infractors.

 L’alcalde Ramón Marí ha 
lamentat l’actitud irresponsa-
ble de persones que utilitzen 
qualsevol espai de la via 
pública per a desfer-se d’estris 
voluminosos, que embruten 
el paisatge i que atempten 
contra la salubritat i seguretat 
ciutadana, «pràctiques incom-
prensiblement arrelades», 
lamenta el primer edil.

 Des del Govern Local assen-
yalen que la recollida d’estes 
restes suposa un alt cost per 
a les arques municipals pel 
que insisteix en la necessitat 
de denunciar i col·laborar en 
la vigilància col·lectiva, davant 
aquestes accions sanciona-
bles que atempten contra el 
paisatge i el medi ambient de 
la localitat. la necessitat de 

denunciar i col·laborar en la 
vigilància col·lectiva, davant 
aquestes accions sanciona-
bles que atempten contra el 

paisatge i el medi ambient.
 Per aquest motiu, una 

vegada més, demana la 
col·laboració i consciencia-

ció ciutadana per a denunciar 
aquesta mala pràctica que 
pot ser sancionada a través 
de l’ordenança municipal de 
residus.

 La instal·lació de cambres 
i els patrullatges per les zones 
no ha aconseguit dissuadir als 
infractors, encara que alguns 
casos estan sent investigats per 
les forces de seguretat.

 El consistori recorda que 
Albal disposa d’un punt fix 
de residus, l’ecoparc, i també 
una vegada al mes rep el punt 
mòbil de la EMTRE que es 
col·loca enfront de la Coope-
rativa, per a facilitar el com-
pliment de les seues compe-
tències en matèria de residus 
i permetre als veïns i veïnes 
dipositar-los, de manera 
gratuïta, segons la seua 
tipologia, facilitant el seu trac-
tament i valorització posterior.
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 El Gobierno que preside 
Ramón Marí propuso al 
pleno la modificación de la 
ordenanza fiscal reguladora 
del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles (IBI) con el objetivo 
de aplicar una rebaja de hasta 
el 10% en el recibo del próximo 
ejercicio 2023. Finalmente se 
aprobó por unanimidad. 

El Ejecutivo cumple, esta 
medida supone un coste 
de 351.000 euros, pero que 
revierte en las economías 
domésticas de la localidad, cas-
tigadas por la crisis sanitaria 
primero y ahora por la inflación 
derivada de la Guerra de 
Ucrania.  La propuesta fue 
elevada a toda la corporación 
en sesión plenaria, se articula 
en torno a dos bloques; el 

El municipio baja el IBI, supone un 
ahorro del 10% para los contribuyentes

Contempla una 
bonificación 
que premia las 
domiciliaciones con 
un 5% y un máximo 
de 30 euros, que 
se descontarán en 
el tercer recibo del 
fraccionamiento

primero una reducción del 
tipo impositivo que pasará 
a ser del 0’67%, quedan al 
margen las grandes industrias 
que representan únicamente 
64 empresas de casi las 13.000 
existentes que van a ser objeto 
de estudio de la corporación 
para ayudarlas a través de otras 
medidas, por su aportación al 

motor económico local. Para 
el resto, supondrá un ahorro 
en términos absolutos del 5% 
del recibo del próximo año. El 
segundo bloque contempla 
una bonificación que premiará 
las domiciliaciones con un 5% 
y un máximo de 30 euros y 
que se descontará en el tercer 
recibo del fraccionamiento.  

Según explica la concejala 
delegada de Economía 
y Hacienda, María José 
Hernández, “en momentos 
de crisis como el actual, es 
cuando más tenemos que estar 
del lado de nuestros vecinos/
as”. La formación justifica la 
propuesta en las posibilidades 
que tienen los Ayuntamien-

tos para bajar los impuestos 
y las tasas municipales, “el IBI 
afecta a toda la población de 
manera que es la fórmula para 
ayudar a las familias”, explicita. 
“En momentos de inflación 
y con problemas de empleo, 
debemos enfatizar la ayuda 
a los más débiles”, añaden 
fuentes del Gobierno.

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Albal ha aprovat destinar 300 euros a la iniciativa “xec-
bebé”, amb una partida inicial de 15.000 euros. Es tracta d’una ajuda per a les famílies que 
sumen un nou membre a les seues unitats per naixement, adopció o acolliment, nascudes a 
partir d’enguany. Un projecte amb doble benefici per a la població ja que l’import subvencio-
nat haurà d’utilitzar-se per a realitzar compres relacionades amb l’àmbit infantil, en els establi-
ments comercials de la localitat.

Una ajuda de 300 euros per a les famílies amb fills nascuts enguany
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UN RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA Y LAS PRÁCTICAS 
SOBRESALIENTES DE LAS EMPRESAS LOCALES

EMPRESES

La excelencia empresarial es el  conjunto de prácticas sobresa-
lientes en la gestión de una organización y el logro de resultados 
basados en conceptos fundamentales. En las últimas semanas el 
Gobierno Local ha felicitado por este sello a muchos de los empre-
sarios que representan esta manera sobresaliente de trabajar, que 

genera riqueza y empleo en el municipio. El alcalde Ramón Marí 
junto a miembros de su equipo ha visitado varios negocios locales 
con el objetivo de conocer mejor sus sectores y felicitarlos por los 
reconocimientos obtenidos y que llegan también desde fuera de la 
localidad.

El Grupo Covalco crea 32 nuevos 
puestos de trabajo con la 
apertura de un nuevo cash&carry

El Grupo HD Covalco sigue 
con su plan de expansión 
poniendo su foco en la hoste-
lería con una nueva apertura. 
Esta vez la ciudad escogida 
es Albal, donde pone en 
marcha este nuevo formato 
de Comerco Cash&Carry 
siguiendo la línea implantada 
en sus últimas aperturas (Soria 
y Palencia). 

El nuevo Comerco dispone 
de 2.000 metros destinados a 
profesionales de la hostelería y 
de la alimentación, con más de 
7.000 referencias y un desarro-
llo innovador de las secciones 
más demandadas por el sector.

Cuenta con una bodega 
de vinos, cuidadosamente 
seleccionada, para satisfa-
cer las necesidades y todos 
los paladares, con un amplio 
desarrollo de producto fresco 
así como un gran surtido de 
producto local valenciano. 

Doce empleos locales 
La apertura del nuevo 

centro ha supuesto la creación 
de 12 puestos de trabajo 
directos, alrededor de 20 indi-
rectos y una inversión cercana 
a los 3 Mill€.

El nuevo Comerco 
cash&carry es el 108 del Grupo 
HD Covalco y concretamente, 
es el onceavo en la Comunidad 
Valenciana y el sexto en la 
provincia de Valencia. Con-
solidando así el liderazgo a 
nivel nacional en cuanto a 
número de centros. Este hecho 
fue puesto en valor ayer por 
Ramón Marí quien manifestó 
su alegría por la generación 
de empleo que ha supuesto la 
implantación del grupo en el 
municipio, «sois una potencia 
de creación económico y 
laboral, por lo que vais a contar 
con el apoyo de nuestro con-
sistorio».

La empresa catalana, con 
más de 80 años de historia y 
que va por la tercera genera-
ción, contó para su inaugura-
ción celebrada en septiembre, 
con el alcalde Ramón Marí y 
el concejal de Comercio José 
Arias, que arroparon a los 
directivos y trabajadores del 
grupo. Entre los presentes, el 
director nacional Santi Pérez, el 
gerente de Coaliment València 
Miguel Nácher, Joaquin Díaz, 
jefe de planta y el director 
comercial Pere Kaiser.

Caras conocidas del ámbito 
local como la presidenta de 
ACIXEA, Laura Sobrino, comer-
ciantes locales acudieron a 
la inauguración para apoyar 
el nuevo proyecto que viene 
a sumar a favor del motor 
económico de la población, 
como diría Ramón Marí, «la 
suerte del grupo Covalco, será 
la suerte de Albal».

El valenciano Alberto 
Sánchez se ha convertido en 
un referente en el sector del 
adhesivo y del etiquetaje a 
nivel estatal y su sede social 
se encuentra en Albal. Hace 
siete años que se embarcó 
en este proyecto, tenía solo 
26 años y un buen olfato 
emprendedor, que le ha 
permitido consolidarse y 
crecer exponencialmente. 

Según el creador, su 
idea es seguir ampliando 
el negocio en el mismo 
polígono, así se lo transmitió 
al alcalde Ramón Marí en la 
visita que le realizó el primer 
edil, tras conocer de su éxito 
para felicitarlo y agradecer 
su asentamiento empresa-
rial en la localidad.

Alberto Sánchez tiene 
ahora 33 años y se ha 
labrado un meritorio 
camino, en solitario, gracias 
a su gran visión empresa-
rial. En su nave del polígono 
industrial albalense recibió 
al primer edil con quien 
realizó un tour por la 
empresa desde donde se 
realizan etiquetas para 
empresas tan conocidas 
como Istobal, Power Electro-
nics o Isaval.

Especializada en solu-
ciones para el etiquetado 

factura 1,8 millones de euros 
al año, este último ejercicio 
ha crecido un 40% más que 
el anterior, “me siento muy 
orgulloso de haber llegado 
aquí”, afirma Sánchez.

La crisis de la COVID-19 
y la guerra de Ucrania, 
lejos de afectarle negati-
vamente le han permitido 
crecer. Durante la pandemia 
aumentó la demanda de eti-
quetaje y el conflicto bélico 
le ha pillado con material 
suficiente para abastecer a 
sus clientes.

La ubicación de la 
empresa en Albal fue anec-
dótica, le viene por una 
antigua pareja, “el padre de 
mi entonces novia tenía un 
negocio justo al lado y de él 
recibí el apoyo para embar-
carme en este proyecto en 
el que me ilusioné tras un 
viaje a Alemania”. El empre-
sario bautizó su idea con las 
siglas MR Adhesivos Solu-
ciones del etiquetado SL, 
que responden a las iníciales 
del nombre de su ex suegro. 
Actualmente cuenta con 12 
trabajadores y tiene un total 
de 100 máquinas reparti-
das por toda España y que 
se abre mercado en otros 
puntos de Europa como 
Francia y Portugal.

La empresa MR, de Alberto 
Sánchez, un referente 
nacional del adhesivo
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La gran festa del formatge artesà valencià, la Fira del Formatge Artesà de Montane-
jos (Castelló), ha complit set edicions promocionant a formatgeries artesanes de tota la 
Comunitat Valenciana. De l’1 al 2 d’octubre van ser protagonistes, entre elles, la Granja Rinya 
d’Albal, que va tindre oportunitat d’exposar la tradició i sabors autèntics dels seus productes. 

La Granja Rinya ha participat en la VII Fira del Formatge 
Artesà celebrada a la localitat de Montanejos

Sergio Navarro i Ana Fabra creen BMDP
Dos valents emprene-

dors, Sergio Navarro i Ana 
Fabra,  han obert recen-
tment una nova empresa a 
la localitat, amb el nom de 
BMDP i dedicada al subminis-

trament de decoració, cons-
trucció i hostelería. L’acte 
inaugural va comptar amb el 
suport del primer edil Ramón 
Marí, juntament amb Sergio 
Burguet, regidor de Festes.

La mejor pizza del mundo se cocina en la localidad
A la salida de esta edición 

nos tocaba rehacer esta misma 
noticia, puesto que los prota-
gonistas el negocio “Il Camino 
dei Briganti”, conseguían 
dos nuevos premios para su 
palmarés. Habían sido noticia en 
julio del pasado año tras consa-
grarse como una de las mejores 
pizzerias del mundo tras su 
participación en las Olimpiadi 
Vera Pizza Napoletana 2022, 
en las que compitió junto a 
otros 336 pizzeros, proceden-
tes de un total de de 45 países 
y cinco continentes. Quedaron 
sextos en el certamen, habiendo 
obtenido previamente el oro en 
un concurso de pizza profesional 
de la Comunitat Valenciana orga-
nizado por la UPIM, la Universita 
Della Pizza Italiana Nel Mundo 
con la pizza ‘Essenza’. Una nueva 
distinción se sumaba el pasado 
día 25 de octubre al palmarés, 
justo el Día del Comercio Local. 
El maestro pizzero Tommaso 
Cristiano que trabaja en este 
establecimiento local, regentado 
por Giovanni Gori, volvía de 
Granada con el segundo premio 
en la Pizza Gourmet Clásica y el 
tercero con una Margherita. Esta 
clasificación le permite participar 
en Mundial que se disputará en 
abril, en Parma [Italia]. 
Enhorabuena!
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El Gremi de Forners i Pas-
tissers de València ha tornat 
a posar en la cimera a dos 
mestres pastissers albalencs 
en el XLI Concurs de Sant 
Donís. Un certamen organit-
zat amb motiu de la celebra-
ció del 9 d’Octubre. Pastisse-
ria Galán, regentada per José 
Vicente Galán, ha fet doblet 
en esta nova convocatòria 
aconseguint el 1r Premi en 
la categoria de la ‘mocadorà’, 
i també el primer lloc en la 
modalitat d’ornamentació 

comercial. Una bona manera 
de celebrar el 50 Aniversari des 
de la fundació d’este comerç 
local.

Un èxit compartit amb 
altre albalenc, el mestre 
pastisser David Esteve, qui 
té el seu negoci al carrer 
Borriana de València. El veí 
d’Albal ha ocupat el segon 
lloc del pòdium també en les 
dues categories, al costat del 
clan familiar Galán que ‘han 
estat grans referents per a mi’, 
assegura Esteve.

Dos mestres pastissers 
locals revaliden els Premis al 
Concurs de Sant Donís

L’alcalde va visitar la Fira Iberflora i concretament l’estand del Centre Verd, l’’empresa que 
gestiona i cuida les zones verdes d’Albal. A la foto, el primer edil es troba amb el gerent Raúl 
Aznar, l’enginyera agrònoma, Núria Calero i els regidors Ramón Tarazona i Tino Moreno. 

Un año más, la empresa de Albal “The Natural Hand” dedicada a la comercialización de caqui 
y naranja y regentada por Juan Carlos Martínez,  ha estado presente en la Feria Fruit Atraction 
que ha celebrado su 14é edición, del 4 a 6 de octubre en IFEMA (Madrid).  Nada más llegar se 
han puesto manos a la obra con la campaña del caqui rojo brillante de la que Martínez dice 
tener una producción todavía menor a lo esperado. Los bajos volúmenes y los altos costes de 
producción, envasado y transporte serán los mayores retos. Los exportadores españoles ya 
cuentan con el mercado indio y, en breve, también con el peruano. Mientras tanto, el poder 
exportar a China está cada vez más cerca. 

L’alcalde visita l’estand del Centre Verd a Iberflora

“The Natural Hand” participa en la Feria FruitAtraction

El panettone de David Esteve, 
entre els millors d’Espanya

El pastisser local David 
Esteve va tornar de Múrcia Gas-
tronòmica amb el sisè premi 
al ‘Concurs de Panettone’, 
celebrat en el marc de la fira 
gastronòmica i després de 
medir-se amb els millors pastis-
sers de l’Estat, especialistes en 
esta dolça creació.  L’albalenc 
havia estat preseleccionat en 
el concurs nacional organitzat 
per IRCA Academy. El certamen 
va desenvolupar-se el 7 de 
novembre, Esteve va participar 
amb un panettone “BONIATET” 
d’1 quilo, segons ha explicat 

inclou ingredients locals, tal 
com exigia el concurs; entre 
ells: passes, taronja confitada 
i, com no podia ser d’una altra 
manera, el dolç s’ha realitzat 
amb el producte autòcton 
d’Albal, moniato taronja i 
morat, que ha confitat a baixa 
temperatura amb moscatell. 

Fa només un any que el 
pastisser fa este tipus de 
producte del que diu va a 
continuar explorant, “el secret 
ha estat treball i la passió que li 
he dedicat”. 

Enhorabona!
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Más de un millón de euros favorecen la contratación de 69 personas
Hace ocho años que, el 

Ayuntamiento impulsa el plan 
municipal “Albal Incluye” para 
contribuir y mejorar la calidad 
de vida entre las personas y 
familias con mayor vulnerabi-
lidad. Desde el ámbito local, 
este plan de empleo está 
basado en tres ejes fundamen-
tales: el trabajo, la vivienda y 
el sustento alimentario de las 
familias.

En el último año, Albal 
ha formalizado la contrata-
ción de cuatro oficiales, dos 
de obra, dos de pintura, y 
cuatro peones durante tres 
meses. Gracias a ello se han 
ejecutado varios trabajos de 
reparación y mantenimiento 
de colegios públicos, mobilia-
rio urbano y señalización vial 
municipal. Además, para las 
personas con difícil acceso a 
la inserción laboral y aquellas 
que se han visto afectadas, 
por la pérdida de su empleo, 
también se ha procurado su 
inserción gracias a diferentes 
programas y subvenciones de 
instituciones como la Gene-
ralitat Valenciana, a través del 
Servicio Valenciano de Empleo 
(LABORA) y con la colabora-
ción de empresas privadas. 
Medidas que también han   
conseguido reducir las cifras 
de paro, beneficiando a otro 
de los sectores castigados, la 
juventud. En total, la localidad 
ha destinado casi un millón de 
euros a la contratación laboral, 
gracias a esta inversión, hasta 
69 personas han abandonado 
el desempleo este 2022. 

Nuevos puestos gracias a 
subvenciones

Una subvención de 
64.483,06 euros de la Gene-
ralitat Valenciana y el Servicio 
Valenciano de Empleo 
(LABORA) ha permitido al con-
sistorio reforzar su plantilla en 
los departamentos de comu-
nicación y recursos humanos. 
En estas áreas, Zainab Afellay 
y Vicente Vila, ambos trabaja-
rán durante un año gracias al 
programa EMPUJU 2022-2023. 
Además, el consistorio ha 
puesto en marcha, a través de 
la Brigada de Obras Municipal, 
que encabeza el concejal 
Ramón Tarazona, programas 
de limpieza viaria, el programa 
‘Ara, el teu carrer’, que ahonda 
en la limpieza integral de las 
calles y avenidas, así como 
en la mejora de la señali-
zación viaria horizontal, se 
ha reforzado mediante el 
programa EXPLUS 2022, a 
través de una subvención de 
78.017,76€. Por otro lado, el 

programa ERTEFE permitirá 
contratar durante un año y 
medio a un técnico/a para la 
captación y gestión de fondos 
europeos en el marco del plan 
de recuperación, transforma-
ción  y resiliencia.

El consistorio aumenta su 
plantilla, tras el verano

Tras las vacaciones estivales, 
en los meses de septiembre 
y octubre se incorporaron a 
las dependencias municipa-
les la psicóloga Sofía Sánchez 
Casasus, el auxiliar adminis-
trativo Óscar Moncho, dos 
trabajadoras sociales: Ana 
Garcés y Fidely Gloricel, junto 
a la ayudante de cocina para 
la residencia municipal, Maria 
Teresa Hernández. 

La atención sociosanitaria 
recibe 500.000 euros

Por otra parte, el consisto-
rio ha contratado durante 12 
meses a 25 personas, de las 
que 20 son alumnos y cinco 
son personal docente, para 
la formación a través de un 
taller de empleo de atención 
sociosanitaria. El presu-

puesto total es de 485.716,80 
euros. Además, gracias a la 
ayuda del SEPE (Servicio de 
Empleo Público Estatal) y su 
programa Régimen Especial 
Agrario (REA), la población 
ha destinado 20.601,62€ a 
la contratación de cuatro 
peones agrícolas que, durante 
el verano, se han dedicado a 
la limpieza y mantenimiento 
de zonas rurales deprimidas y 
barrancos del municipio.

Antes de que finalice el 
año se reforzará la Brigada 
de Obras con habrá otros 
cuatro oficiales y ocho peones, 
la inversión total será de 
121.485,02 euros, incluyendo 
el material. 

La AEDL impulsa la contratación 
Varios acuerdos con 

empresas de proximidad, 
como Ilunion Ford, Grupo 
Atentia , Eliogroup o Iniciativa 
Social Integral han permitido 
que un total de 20 vecinos y 
vecinas hayan  encontrado 
empleo durante el último 
ejercicio.

El paro a la baja
ENERO
1.280 demandantes (779 mujeres y 501 hombres)

FEBRERO
1.297 demandantes (791 mujeres y 506 hombres)

MARZO
1.294 demandantes (770 mujeres y 524 hombres)

ABRIL
1.287 demandantes (761 mujeres y 526 hombres)

MAYO
1.261 demandantes (750 mujeres y 511 hombres)

JUNIO
1.226 demandantes (747 mujeres y 479 hombres)

JULIO
1.209 demandantes (747 mujeres y 462 hombres)

AGOSTO
1.269 demandantes (766 mujeres y 503 hombres)

SEPTIEMBRE
1.239 demandantes (747 mujeres y 492 hombres)

OCTUBRE 
1.241 demandantes (744  mujeres y 497 hombres)

*DATOS PARO ALBAL
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El Mercado Municipal se revaloriza con 
diferentes actuaciones urbanísticas

La Mancomunitat de L’Horta Sud ha inaugurat la seua oficina permanent a Brusel·les, amb 
l’objectiu de captar fons de la Unió Europea per a la comarca i els consistoris que la conformen. 
La cita s’emmarcava dins la celebració de la Setmana de les Regions i Ciutats, organitzada pel 
Comité Europeu dels Regions i la Direcció General de Política Regional i Urbana de la Comissió 
Europea. José Arias, regidor de Comerç Local, Sostenibilitat i Projectes Europeus d’Albal, va 
representar a Albal, juntament amb la comitiva comarcal. 

La comarca de l’Horta Sud ja té lobby a Brusel·les

El Mercado Municipal de 
Albal es uno de los edificios 
más emblemáticos de la 
localidad de l’Horta Sud. 
Enclavado en el centro 
histórico, junto a otros monu-
mentos patrimoniales como la 
Iglesia Nuestra Señora de los 
Ángeles y la Torre árabe del 
siglo XXI que fue declarada 
BIC en el año 2022, conforman 
el tridente monumental más 
importante de la población. 
Según los datos facilitados 
por el periodista e historia-
dor Francesc Martínez, este 

Éxito rotundo de la I Feria de 
Comercio Local de primavera, con 
más de 40 expositores locales

Multitud de personas dis-
frutaron el pasado junio, de 
la I Feria de Comercio Local 
impulsada por el Ayunta-
miento desde la concejalía 
de Comercio y Cultura que 
presiden José Arias y David 
Ramon, respectivamente. 

Las Falleras Mayores de 
2020-22 Rosana Galán y 
Gabriela Martínez, cortaron la 
cinta inaugural junto al alcalde 
Ramón Marí, acompañado 
del alcalde de Sedaví iy Presi-
dente de la Mancomunitat de 
l’Horta Sud, José Cabanes y del 
primer edil de Beniparrell José 
Masaroca.

La comitiva visitó el recinto 
ferial, compuesto de 42 expo-
sitores locales, junto a Laura 
Sobrino, presidenta de la Aso-
ciación ACIXEA ‘Comercios 
de Albal”  . ‘Lo tienes aquí’ 
fue el lema que abanderó la 
campaña.  La solidaridad y la 
igualdad también se dieron 
cita, junto al edificio consis-

torial se ubicaron las casetas 
del ‘Colectivo por la Sororidad’ 
con la Junta Local Contra el 
Cáncer de Albal, Enfila L’Agulla 
y la Asociación Amigos de 
Fontilles. 

  Una de las grandes 
novedades fue el “Espacio 
Gastronómico”, situado en 
el patio del colegio San Blas, 
donde también participaron 
los Festeros y Festeras de Santa 
Anna 2022. Además de la Feria 
de Comercio, se llevaron a 
cago diferentes actividades 
lúdicas y culturales, desde 
el mercado medieval y de 
artesanía en los alrededores de 
la plaza del Mercado e Iglesia, 
hasta la calle Jaime I donde 
se ubicó la Feria de Atraccio-
nes. También hubo jazz, teatro 
infantil y muestras de folclore 
valenciano.    La guinda de la 
jornada fue la III Concentración 
de Vehículos Clásicos, organi-
zada por la asociación Albal 
Motor Classic, en la Balaguera.

edificio se construyó en 1943, 
en un solar próximo al antiguo 
ayuntamiento del siglo XI. Es 
por ello que el Ayuntamiento 
presidido por Ramón Marí no 
ha cesado de dedicarle cariño 
a este inmueble, “por su valor 
patrimonial e histórico y para 
potenciar el comercio local”, 
explica el alcalde.

Aprovechando el parón 
estival, Albal ha realizado una 
intervención urbanística en 
su Mercado Municipal para 
mejorar su aspecto. En los 
últimos días se ha pintado la 
superficie comercial, trabajos 
que han respetado sus colores 
originales, en sintonía con los 
históricos azulejos de la insta-
lación municipal. También han 
incluido la instalación de un 
zócalo en todo su perímetro, 
para contribuir a su manteni-
miento y evitar suciedades la 
base del edificio. Además, este 
septiembre se prevé la coloca-

ción de dos techumbres en los 
accesos al recinto, para evitar 
que los clientes se mojen en 
la entrada y salida, en días de 
lluvia. 

Última remodelación en 
2018 

El Mercado Municipal se 
reformó integralmente en 2018 
y contó con un presupuesto de 
más de 31.000 euros. Consistió 
en la demolición de su zona 
central, la rehabilitación de 
determinadas zonas y el embe-
llecimiento de sus muros, se 

mantuvieron los puntos de 
luz y agua en cada uno de los 
puestos con la posibilidad de 
albergar a nuevos vendedo-
res. Con estas actuaciones, el 
actual Mercado luce un gran 
espacio en su interior, que 
permite una mayor comuni-
cación entre cliente y comer-
ciante, y puede albergar en 
su interior diversas activida-
des para la dinamización del 
comercio local; como ferias y 
actividades culturales. 

Por otra parte, la obra 
integral que se ha llevado a 
cabo en la primera y segunda 
fase de semipeatonalización 
del casco antiguo, también 
ha mejorado el entorno del 
Mercado Municipal, convir-
tiéndola en una zona más 
accesible para los vecinos y 
sus clientes, sin barreras arqui-
tectónicas de ningún tipo y 
mucho más bonita. El gobierno 
de Ramón Marí ha invertido 

más de un millón de euros al 
proyecto. 

El alcalde visitó el Mercado 
hace unos días junto al 
concejal de Comercio José 
Arias, aprovecharon para de 
conversar con alguno de los 
comerciantes de las siete 
paradas que funcionan en la 
actualidad en la superficie 
comercial concluyendo en la 
necesidad de continuar revi-
talizándolo el Mercado para 
atraer más y nuevos negocios.
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Casi 2 millones de euros para la modernización 
urbanística y la accesibilidad ciudadana

 El Gobierno de Albal 
que preside Ramón Marí, 
sacaba adelante la licita-
ción proyectos de mejora, 
modernización urbanística y 
de accesibilidad ciudadana, 
“para seguir transformando 
la localidad”, señala el primer 
edil. En esta publicación des-
tacamos estos proyectos 
que vienen ejecutándose 
desde el pasado 2021 y que 
ascienden a  2.304.447,03 
euros. La inversión mejora sus-
tancialmente la imagen de la 
población, así como la calidad 
de vida de la ciudadanía.

La remodelación integral 
del casco antiguo fue iniciada 
en 2018 con la primera fase, 
la segunda se hizo realidad el 
pasado año y ambas sumaron 
un coste de casi un millón y 
medio de euros. Conseguir la 
accesibilidad total del entorno 
donde se enclava la torre 
árabe del s. XI-declarada Bien 
de Interés Cultural en 2002-, 
el Mercado Municipal y la 
Iglesia Nuestra Señora de los 
Ángeles, han sido los objetivos 
según explica su alcalde que 
tiene presente la dificultad 
de transitar con seguridad 
por la zona, debido a sus 
estrechas aceras que, junto a 
la puesta en valor de la zona 
histórica y monumental, “son 
una prioridad y un compro-
miso de mi gobierno”, afirma 
Ramón Marí. El presidente del 
ejecutivo recuerda que este 
proyecto de semipeatonali-
zación recibió en 2019 la alta 
distinción de la Generalitat 
Valenciana, en los Premios de 
Movilidad.

La revitalización urbana y 
paisajística de la Plaza Fontilles 
es otra de las necesidades a las 
que Albal destina 550.000,00€ 
y que podría estar acabada 
antes de que finalice 2022. La 
licitación urbanística también 
incluye seguir reparando las 
aceras de la zona residencial 
de la Balaguera. Hace justo un 
año, la localidad comenzó a 
dar solución a su alzamiento 
debido a la agresiva fuerza de 
los árboles, cuyas raíces han 
ido creciendo sin control, bajo 
el pavimento, levantándolo y 
dando lugar a un suelo muy 
irregular incluso peligroso 
para la ciudadanía. Es uno 
de los proyectos a los que el 
Ayuntamiento comenzó a dar 
solución el pasado septiem-
bre y que en un plazo apro-
ximado de dos meses conti-

Reunió amb el veïnat del carrer Sant Roc al consistori

El carrer Sant Roc serà remodelat pròximament

Obres de construcció d’un nou vial amb carril bici 

Nous nínxols al cementeri municipal

El carrer Sant Roc es modernitzarà per fer-lo més segur i accessible

La modernització dels banys del Poliesportiu Municipal Santa Anna

Les grades del Pepe Paredes són ara més accessibles
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INVERSIONES PARA HACER PUEBLO 

INVERSIÓN IMPORTE TOTAL

Construcción de nichos y columbario en el cementerio 
municipal

61.679,27€

Instalación de placas fotovoltaicas en el Casal Jove, colegios 
San Carlos y Balaguera e instalaciones de la Policía Local, 
Guardia Civil y Polideportivo

231.678,00€

Adecuación de despachos e instalación de aire acondicio-
nado en el Centro Polivalente

25.515,74€

Compraventa de la casa museo Padre Carlos Ferris 5.000,00€

Nueva sala infantil de la Biblioteca Municipal 13.139,31€

Vallado del Parc de Benamá 70.623,59€

Compra de vehículo para la Policía Local 20.000€

Nuevas gradas, vestuarios, iluminación y accesos del campo 
de Fútbol Pepe Paredes

155.772,13€

Nueva sala de ensayos de la Banda de Música 97.438,34€

Reparación de aceras en la zona sector 1.1.A La Balaguera 316.656,21€

Mantenimiento y mejora del asfalto de la red viaria 312.750,12€

Segunda fase de semipeatonalización del centro histórico en 
las calles Massanassa, Lluna y Mercat

324.280,00€

Reparación de humedades de la ermita de Santa Anna 48.304,89€

Nueva aula medioambiental, dos casetas y 200 postes de 
madera en el Bosque Mediterráneo

41.798,49€

Construcción de sede para Protección Civil y AFPEM 48.349,99€

Instalación de marquesina en la parada de la Tabacalera 4.235,97€

Construcción de columbarios 36.299,88€

Nueva sala de profesores y repavimentación del patio del 
colegio San Blas

38.176,31€

Reparación de filtraciones en el Centro de Día 17.724,72€

Adecuación de la sede de la Junta Local Fallera 48.082,27€

Nuevo sistema de video vigilancia urbana 155.000,00€

Nuevo carril bici en el Camí de la Foia 216.803,72€

Instalación de climatización, ventilación, aire acondicionado 
y solar térmica

4.145,23€

TOTAL:  2.304.447,03€

nuará ejecutando. Las calles 
que ya han sido intervenidas 
son Silla, Tabacalera, Mossén 
Eusebio, Jaume I, Alcàsser, 
Peset Alexandre, Vicent Andrés 
Estellés, Santiago Miralles 
y María Ibars. El coste para 
arreglar el nuevo lote urbano 
asciende a 350.000 euros. La 
zona residencial también se 
convertirá en un nuevo bosque 
urbano con la plantación de 

100 lledoners, una especie 
menos invasiva, que devolve-
rán la sombra, mejorarán la 
temperatura y cuyas raíces no 
acabarán creando su propio 
asfalto. Este tipo de árbol 
también reduce la necesidad 
de recursos hídricos.

Una cuarta intervención 
es la repavimentación de la 
Avenida de les Corts Valen-
cianes; entre la Plaça del Jardí 

y Padre Carlos Ferris, con un 
coste total de 178.974,68€, que 
necesitará un plazo de mes 
y medio para su ejecución. 
Y el quinto proyecto incluye 
199.918,89€ para el man-
tenimiento y mejora de la 
red viaria municipal, consis-
tente en la repavimentacion 
de algunas calles, entre ellas 
Hernández Lázaro y el camí de 
Russafa.

El Gobierno Local ha 
convocado recientemente 
al vecindario del carrer Sant 
Roc para informar sobre 
el proyecto de moderni-
zación y transformación 
de uno de las calles más 
antiguas del pueblo, uno 
de los de más envergadura 
de esta inversión municipal. 
El alcalde, Ramón Marí y el 
ingeniero municipal Óscar 
González, explicaron que, 
con la ejecución, el barrio 

contará con una calle más 
accesible y segura, tanto 
para los vecinos como para 
el alumnado del centro 
educativo Juan Esteve 
próximo a esta vía, en con-
sonancia con el entorno 
que ha ido modernizán-
dose en planes anteriores. 
El consistorio destinará 
574.911 euros a estas obras 
que empezarán antes de 
que se acabe el año.

Es la hora de la calle Sant  Roc
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Les obres de l’estació de tren culminen en febrer de 2023 

Nueva rotonda que conecta con el polígon Braç del Vicari

La comisión de seguimiento 
de las obras del proyecto 
ferroviario se reunió a finales 
de septiembre, en el Ayunta-
miento de Albal, para poner en 
común el estado de las obras 
que se ejecutan desde 2020. 
La comitiva está presidida 
por el alcalde Ramón Marí, 
el subdirector de estacio-
nes de la zona Este de ADIF 
Juan Bautista Cano y Antonio 
López director técnico de la 
obra de ADIF, que junto al 
ingeniero municipal Óscar 
González hacen seguimiento 
permanente de los trabajos.  El 
ingeniero municipal supervisa 
de manera constante, junto a 
Miguel González arquitecto 
técnico de ADIF y con Ignacio 
Cuartero Jefe de Obra de 
Lantania, el desarrollo de las 
obras que se han reiniciado y 
que podrían estar acabadas 
en febrero de 2024. La parada 
en Albal del tren, cada vez está 
más cerca.

Las máquinas y los traba-
jadores volverán a ocupar el 
espacio para encarar el tramo 
final de la ejecución que está 
muy avanzada, en fase de 
acabados y limpieza, restando 
también los trabajos de pavi-
mentación exterior, jardinería 
y acometida eléctrica, desde 
el centro de transformación 
ubicado en el polígono anexo.

El proyecto se encontraba 
paralizado debido a la modifi-
cación del proyecto al detec-
tarse un incremento del nivel 
freático del subsuelo donde 
se construía el paso inferior y 

Conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad  ha construido una 
rotonda  en el cruce del Camí 
Reial de Madrid con el Camí 
dels Cahuets en Albal con el 
objetivo de  mejorar la acce-
sibilidad y seguridad vial al 
polígono industrial  de la zona. 
La actuación que ha pro-
yectado la Conselleria y que 
cuenta con un presupuesto 
de 420.000 euros, ha consis-
tido en la ejecución de una 
glorieta centrada sobre el eje 
del Camí Reial  y la instalación 
de pavimento táctil de botones 
y direccional  en las zonas de 
pasos de peatones según las 
actuales normas de accesibili-
dad.

La CV-33 es una vía rápida 
desdoblada de la red autonó-
mica de carreteras que discurre 
desde Albal a Torrent. Esta 

vía recoge el tráfico del área 
metropolitana de València, 
tanto de localidades de gran 
población como de un buen 
número de polígonos indus-
triales. Su itinerario comienza 
en la V-31 y une importantes 
núcleos de población como 
Torrent con Catarroja y Albal y 
termina su itinerario al enlazar 
con la CV-36.

A su paso por Albal, el 
acceso desde la CV-33 a 
sectores del polígono indus-
trial de este municipio se 
realiza por el Camí Reial de 
Madrid. El cruce del Camí 
con el dels Cahuets estaba 
resuelto mediante una inter-
sección con giros a izquier-
das. “Con la nueva rotonda, se 
incrementará la seguridad y se 
atenderá a las actuales necesi-
dades medioambientales” han 
explicado desde Conselleria.

que ralentizó los trabajos de 
excavación, este fue el hecho 
que obligó adaptar el proyecto 
constructivo, han explicado 
fuentes municipales.

El aparcamiento disuasorio 
operativo en 2023

La Generalitat Valenciana 
confirmó la licitación de las 
obras del párking, el primero 
de la red que el gobierno auto-
nómico quiere crear en el área 
metropolitana de València 
El estacionamiento ocupará 
una superficie de casi 16.000 
metros cuadrados y tendrá 
cerca de 125 plazas, aunque en 
el futuro podría ampliarse. El 
proyecto también contempla 
la creación de itinerarios pea-
tonales para acceder a la 
estación de Cercanías de Albal.

esta red que la Generalitat 
tiene previsto con el fin de 
favorecer el uso del transporte 
público en el área metropoli-
tana de la capital autonómica. 
Las obras han salido a licita-
ción por un importe de algo 
más de 600.000 euros y con un 
plazo de ejecución previsto de 
seis meses, por lo que podría 
estar operativo a lo largo del 
año que viene.

Este tipo de estaciona-
mientos tratan de fomentar 
que los usuarios dejen en 
ellos sus vehículos y después 
cojan el tren o el metro para 
desplazarse a València o por 
su área metropolitana. Pero 
no solo estarán orientados a 
los coches, sino que también 
ofrecerán plazas para motos, 
bicicletas o patinetes eléctri-
cos.

El que se construirá junto 
a la estación de Cercanías de 

Renfe de Albal será el primero 
de los 17 aparcamientos de 
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Des de l’àrea d’Urbanisme 
informen que començaran 
en la intersecció, des des de 
l’Avinguda Corts Valencianes 
amb l’Avinguda Pare Carlos 
Ferris, per la qual cosa no serà 
possible la circulació, així com 
tampoc l’accés als garatges 
adjacents.

Quant al servei de transport 
públic, els autobusos 179 
(Albal — Paiporta) i 180 (Albal 
– València) no discorreran 
a través d’esta via durant el 
període indicat, traslladant la 

seua ruta exclusivament en 
l’Avinguda Pare Carlos Ferris 
on s’ampliaran el nombre de 
parades, afegint-se a l’altura 
del carrer Hernández Lázaro, 
intersecció de l’avinguda Corts 
Valencianes i al carrer Tabaca-
lera.

El servei de neteja i 
recollida de residus també es 
vorà afectat, modificant-se 
la ubicació dels contenidors 
que es traslladaran als carrers 
adjacents. 

Comencen els treballs de repavimentació 
de l’Avinguda Corts Valencianes

La Policía Local investiga los incendios provocados 
que generaron grandes daños materiales

A las 00.46 horas de 
la madrugada del 3 de 
noviembre, la Policía Local 
de Albal recibía el primer 
aviso de un incendio. Un con-
tenedor ubicado en la calle 
Beniparell se consumía en 
llamas alertando al vecindario, 
dañando tanto la fachada y 
persianas de un edificio de esta 
vía, así como otras infraestruc-
turas cercanas.

Ante la llamada de alerta, 
se personaron efectivos del 
cuerpo junto a bomberos del 
Parque de Bomberos de Silla 
que, consiguieron mitigar 
y controlar el fuego. A este 
incidente le siguió otro similar 
en la calle José Escrivá Sos, 
próxima a la zona de la Fuente 
del Barco, donde los vecinos 
y vecinas avisaron de un 

nuevo fuego a las 00.55 horas. 
En esta ocasión, atendieron 
los bomberos y el sargento 
del Consorcio Provincial de 
Valencia del Parque de Torrent. 
Paralelamente, se detecta-
ban nuevas llamas, en la calle 
Sèquia Reial del Xúquer con las 
mismas características.

Gracias a la coordinada 
actuación de los servicios de 
emergencia se consiguie-
ron evitar daños de mayor 
gravedad ‘a pesar de la difi-
cultad de la extinción debido 
a la simultaneidad de los 
incendios’, han destacado hoy 
los agentes de la localidad, 
quienes agradecían la colabo-
ración vecinal para esclarecer 
lo ocurrido. “Ha sido clave”, han 
matizado.
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La firma del convenio tuvo lugar en el consistorio albalense

Coordinación de los departamentos 
municipales ante el riesgo de lluvias otoñales

A principios de septiem-
bre, Albal convocó a la Junta 
de Emergencias Local para 
coordinar a los departamentos 
municipales ante la posibilidad 
de fuertes lluvias con la entrada 
del otoño, hubieron dos sesiones 
celebradas en el Ayuntamiento 
y que estuvieron presididas por 
el alcalde Ramón Marí y a cargo 
del director de la redacción, el 
ingeniero local José Manuel 
Rosaleny. La localidad dispone 
de un Plan El Plan de Actuación 
Municipal ante el Riesgo de Inun-
daciones que tiene la finalidad 
de conseguir la máxima protec-
ción para las personas, los bienes 
y el medio ambiente que puedan 
resultar afectados a consecuen-
cia de inundaciones. Para ello se 
establece una estructura jerár-
quica y funcional de los medios 
y recursos del municipio, tanto 
públicos como privados, que 
permita hacer frente a las situa-
ciones de riesgo o emergencia 
grave.

SUS OBJETIVOS SON:
 Prever la estructura 
organizativa y la opera-
tividad para la interven-
ción en emergencias 
por inundaciones en el 
municipio.
 Determinar los 
elementos vulnera-
bles en función del 
análisis del riesgo y 
los niveles del mismo 
en las distintas zonas 
del término municipal 
y delimitar las áreas 
según posibles reque-
rimientos de interven-
ción.
 Especificar los 
procedimientos de 
información y alerta a la 
población.
 Desarrollar el 
catálogo de los medios 
y recursos disponibles.

Abans de l’arribada de 
les pluges, cal prevenció. 
Per este motiu, Aqualia- 
l’empresa subministradora 
d’aigua d’Albal-, ha realitzat 
les tasques de neteja i man-

teniment del sistema de cla-
vegueram i embornals del 
municipi, perquè permeten 
el seu correcte funciona-
ment de recollida d’aigües 
pluvials.

 La corporació d’Albal, amb l’alcalde Ramón 
Marí al capdavant, va assistir als actes com-
memoratius del Dia de la Hispanitat i de la 
Patrona de la Guàrdia Civil, la Verge del Pilar, 
que enguany s’han desenvolupat a Massa-
nassa, presidits pel seu alcalde Paco Comes. 

Els protagonistes; els efectius que pertanyen 
a la caserna d’Alfafar-Catarroja. Un acte 
que va comptar amb nombreses autoritats 
militars, civils i polítiques de la comarca, així 
com amb la Junta Local Fallera d’Albal. Neteja de clavegueram i embornals

Commemoració del Dia del Pilar i de la Guàrdia Civil a Massanassa
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La EPSAR destinará 2,5 millones de euros para la construcción de dos 
colectores que resuelven un histórico problema de evacuación de aguas

Solucionar un problema 
histórico de evacuación de 
aguas residuales ha sido el 
objeto del convenio que se 
suscribirá entre el Ayunta-
miento de Albal y la Entidad 
Pública de Saneamiento 
de Aguas Residuales de la 
Comunitat Valenciana (EPSAR). 
La ejecución de dos colecto-
res generales para el término 
municipal cuenta con una 
inversión de 2,5 millones de 
euros, de las previstas en el 
Plan Especial de Evacuación de 
Pluviales y Obras Complemen-
tarias de Saneamiento.

Los términos del borrador 
del convenio se definieron el 
pasado viernes 21 de octubre 
entre el alcalde Ramón Marí, 
el ingeniero técnico de Obras 
Públicas Municipal, Óscar 
González, Montserrat Real y 
Juan Ángel Conca, técnica de 
la Subdirección General de 
Personal y Régimen Económico 
Financiero y el gerente de la 
EPSAR, respectivamente. La 
obra será sufragada al 90% por 

la Entidad Pública de Sanea-
miento, aportando el consisto-
rio el 10% restante.

Los colectores se cons-
truirán en la parte Este del 
municipio hacia el colector 
oeste, que discurre paralelo a 
la Pista de Silla por el lado de 
la Albufera y vienen a solucio-
nar el déficit de capacidad de 
evacuación de aguas residua-
les en el casco urbano y que 
garantiza a su vez que sean 
correctamente depuradas. 
El colector general centro 
equilibrará los vertidos del 
municipio garantizando su 
correcta incorporación al 
colector oeste que conecta las 
aguas residuales de L’Horta 
Sud con la estación depura-
dora de aguas residuales de 
Pinedo, “Permitiendo que la 
totalidad de las aguas resi-
duales generadas tengan los 
tratamientos de depuración 
adecuados y no se produzcan 
vertidos eventuales en situa-
ciones de lluvia intensa”, ha 
explicado el primer edil.

El barrio de la Balaguera vuelve a ser más accesible
En el año 2021, el Ayunta-

miento de Albal comenzó a dar 
solución al alzamiento varias 
aceras  en la zona residencia de 
La Balaguera. Debido  a la agre-
sividad y fuerza de los árboles, 
cuyas raíces habían crecido 
sin control, el pavimento se 
había levantado  y dado lugar 
a un suelo muy irregular, que 
incluso ponía en peligro la 
seguridad de la ciudadanía.

Solución a muchas vías 
Las calles que ya han sido 

intervenidas por el consistorio 
son Silla, Tabacalera, Mossén 
Eusebio, Jaume I, Alcàsser, 
Peset Alexandre, Vicent Andrés 
Estellés, Santiago Miralles y 
María Ibars. 

El barrio residencial ha visto 
mejoradas las aceras de más de 
10 calles en los últimos años y,

Próximamente, se actuará 
en más confluencias, gracias a 
la inversión presupuestaria que 
asciende a 350.000 euros.

Además, el Parc de La 
Balaguera también se trans-
formará en un nuevo bosque 
urbano gracias a la plantación 
de 100 lledoners. Se trata de 
una especie menos invasiva, 
que aportará zonas de sombra, 
mejorará la temperatura y 
cuyas raíces no provocarán el 
levantamiento de las acercas 
que se ha producido ante-
riormente. Este tipo de árbol 
también reduce la necesidad 
de recursos hídricos.
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Por cuarto año consecutivo, Albal ha revalidado las Tres Flores de Honor en el certamen de 
Viles en Flor que se ha celebrado este año en la Casa de Cultura Marqués González de Quirós, 
de Gandia. El concejal de Obras y Servicios Ramón Tarazona, recibió la distinción

Revalidem les 3 Flors d’Honor al certamen “Viles en Flor”

Les II Jornades Regeneratives 
congreguen 70 persones

Les II Jornades Regene-
ratives, organitzades des de 
l’Associació ‘Del Camp a la 
Taula’ amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Albal ha reunit 
un total de 68 persones, una 
iniciativa, que part del projecte 
municipal ‘Albal Circular’. 
Se celebraren  divendres 21 

d’octubre al Casal Jove i van 
estar presidides pel regidor de 
Sostenibilitat, José Arias.

Una ocasió per al foment 
d’accions i projectes soste-
nibles amb una mirada res-
pectuosa cap al nostre eco-
sistema. La preservació i el 
correcte tractament del sòl 

seguint metodologies soste-
nibles (#SalvemelSòl), amb 
l’objectiu de regenerar i reu-
tilitzar recursos, ha sigut un 
dels principals eixos de les 
jornades, que han comtat 
amb prestigiosos convidats 
com Ricardo Riquelme o David 
González. 

L’empresa que gestiona la 
replegada de residus a Albal, 
Fovasa, ha fet balanç de la 
replegada replegat un total de 
170.660 quilograms de paper 
i cartó fins octubre d’este 
2022. Un servei de recollida 
que es du a terme als con-
tenidors blaus del municipi, 
cada dimarts i divendres. Esta 
replegada s’intercala amb el 
porta a porta dels comerços 
locals, una tasca desenvolu-
pada cada dilluns i dijous, a 
partir de les 11.00 hores.  

 L’objectiu és contribuir amb 
el foment del reciclatge, faci-
litant així la feina als establi-

ments i d’altra banda, descon-
gestionar els contenidors blaus 
destinats a este fi. Segons 
l’informe de Fovasa, destaquen 
les més de 20 tones replegades 
de març i maig, amb 21.880 i 
20.780 quilograms de catró, 
mentre als mesos d’estiu (juny, 
juliol i agost) la quantitat total 
va arribar fins els 52.760 quilos. 

El consistori informa que, 
per a la correcta utilització 
del servei, els residus hauran 
de dipositar-se degudament 
plegats a les portes o façanes 
dels establiments locals, a 
partir de les 10.30 hores, els 
dies del porta a porta.

 L’Entitat Metropolitana per 
al Tractament de Residus visita 
el municipi d’Albal, oferint un 
punt net en el zona centre de 
la població perquè la ciutada-
nia puga realitzar un reciclatge 
correcte i responsable. 

Una eina que, una vegada al 
mes, està disponible front en 
el número 25 de la plaça del 
Jardí per a la recollida selectiva 
de residus generats en els 
domicilis particulars, comerços, 
oficines i serveis perquè reben 
un tractament adequat i al 
fet que la seua eliminació es 
realitze en condicions mediam-
bientals segures. 

Des de gener fins a la seua 
última visita durant el mes 
d’octubre, l’Ecoparc Mòbil 
ha recollit un total de 8.008 
unitats de residus, sent els 
mesos de febrer i abril quan 
més activitat s’ha registrat 
en aquest servei emés pel 
*EMTRE amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Albal. 

Del total d’objectes recollits, 
s’han registrat en major 
quantitat piles alcalines, 
càpsules de café, xicotets elec-
trodomèstics, així com altres 
objectes voluminosos com a 
cintes de vídeo, CD i DVD, roba, 
meta’ls i neumàtics.

 El “porta a porta” replega més 
de 170 tones de paper i cartó  

L’Ecoparc Mòbil recull més de 10.000 residus 
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Cinc agents de la Policia Local condecorats per la Generalitat Valenciana

Más de 700 vehículos pasan el control 
policial de la campaña de Tráfico, que 
previene de las distracciones al volante

El Ayuntamiento de Albal se 
ha adherido a la campaña de 
la Dirección General de Tráfico 
de vigilancia y control sobre 
distracciones al volante. El 
programa de prevención que 
se ha ejecutado por parte de 
la Policía Local   se ha llevado 
a cabo este septiembre y ha 
transcurrido con éxito gracias 
al trabajo de los agentes que 
realizaron diversos controles 
en varios puntos de la 
población. Como resultado, 
más de 700 vehículos se han 

sometido a la campaña, nueve 
de ellos    fueron sancionados 
por el uso indebido del móvil 
y por otras infracciones que 
provocan distracciones en la 
conducción.

 Estudios realizados durante 
el año 2020 indicaron que las 
distracciones derivadas por 
el uso del teléfono móvil, así 
como de navegadores GPS 
u otros dispositivos, resulta-
ron causantes de un 31% de 
los accidentes de tráfico con 
víctimas mortales.  Marcar un 

número de teléfono, responder 
una llamada o leer y contestar 
un WhatsApp, pueden suponer 
distracciones fatales en el 
que el vehículo circula sin 
control’.   Esta es la razón por la 
cual la DGT ha impulsado esta 
campaña de vigilancia, con el 
fin de concienciar y sensibili-
zar a los conductores acerca de 
pequeños detalles que pueden 
llegar a provocar graves acci-
dentes.

Minut de silenci per la mort 
del Policia Local de Calp

El Govern Local i personal 
tècnic de l’Ajuntament van 
guardar seixanta emotius 
segons de silenci el passat 
19 de setembre, a la porta 
del consistori, com a mostra 
de suport amb els familiars, 
companys, companyes i 
amistats del Policia Local de 
Calp, que va perdre la vida en 
acte de servici, quan intentava 
salvar la vida d’un ciutadà, 
atrapat dins del seu cotxe, en 

una zona inundable a Benissa.
L’acte va estar presidit per 

l’alcalde Ramón Marí i va 
comptar amb la presència 
d’un nodrit grup d’agents de 
la Policia Local, mostrant així 
les seues condolences per la 
mort del company de 47 anys 
i pare de tres fills, qui segons 
apunten fonts municipals 
del consistori alacantí, era tot 
un referent en el cos local on 
exercia, de manera exemplar.

El passat juny, el Monestir de Santa Maria del Puig va ser l’escenari de condecoració dels 416 agents dels cossos de seguretat de tota la Comunitat Valenciana, un 
acte promogut pel Consell i que va estar presidit pel secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel. Entre els distingits es trobaven cinc agents 
albalencs: Enrique Berlanga, David Vilanova, José Manuel Mesa, David Frechina i Felipe Araque, pel treball i mèrits del cos de seguretat. L’alcalde d’Albal Ramón Marí 
i el regidor de Seguretat Ciutadana Ramón Tarazona, van acompanyar els guardonats, en l’acte de lliurament de les distincions a policies locals i del Consell.



setembre 2011 |18 novembre 2022

La Diputació premia l’Ajuntament, per la lluita 
contra la prostitució, als VII Guardons Celia Amorós

La  Diputació  de València, a 
través de l’Àrea d’Igualtat que 
dirigix Eli García, ha reconegut 
el treball i la implicació en la 
lluita contra la prostitució i 
l’ajuda a les dones víctimes de 
tràfic de l’Ajuntament d’Albal, 
el  Front  Abolicionista i de 
la institució Vila  Teresita  en 
la setena edició dels Premis 
Celia Amorós, en la qual 
també han estat premiades 
Amparo Mañés en la categoria 
de reconeixement professional 
i personal per la seua trajec-
tòria en el món universitari; i 
la fotògrafa Concha Martínez 
Giménez a títol pòstum. 

La gala de lliurament dels 
Celia Amorós tindrà lloc el 
pròxim 18 de novembre a 
les 18 hores a la sala Alfons 
el  Magnànim  de la  Benefi-
cència. Un any més, el comité 
d’expertes de la Xarxa de 
Municipis Protegits contra 
la Violència de Gènere de la 
Diputació ha seleccionat a les 
premiades i els premiats entre 
les diferents candidatures, en 
una edició en la qual tres dels 
cinc premis han reconegut 
el treball en la lluita contra 
la prostitució i el tràfic de 
dones.  És el cas del consis-
tori albalenc, guanyador en la 
categoría d’Ajuntaments, per 

La iniciativa, impulsada per la Unitat d’Igualtat de l’Ajuntament possibilita 
eines bàsiques d’autodefensa, tant física com mental, davant de violències 
masclistes, a través de l’empoderament i la creació d’un espai de sororitat. 
Amb una durada de dos mesos, les classes es realitzaran al Casal Jove 
d’Albal. 

El Col·lectiu per la Sororitat d’Albal ha començat a conmemorar el Dia Inter-
nacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, amb diferents 
activitats. Una d’elles és reunir-se cada divendres, a la Casa de Cultura, per 
homenatjar a les més de 70 dones que han estat víctimes de femicidis 
este 2022. Claudia, Mónica, Sara, Natalia o Mercedes són alguns dels noms 
plasmats ja en la pancarta confeccionada per dones albalenques i que 
s’exposarà en reivindicació per l’eliminació de la violència de gènere. El 
llençol ja ha eixit al carrer amb motiu del crim masclista d’Adoración, la jove 
que va morir el 23 d’octubre a Alcoi.

Vint dones participen en el taller d’autodefensa 
personal impartit per la Policia Local

El Col·lectiu per a la Sororitat posa nom a les 
70 dones assasinades en 2022

ser pioner en l’aprovació de 
l’ordenança que regula la pros-
titucó i a través de la qual són 
multats els clients. 

Associació i programa
En la categoria 

d’associacions, el  Front  Aboli-
cionista del País  Valencià  s’ha 
imposat gràcies al seu paper 
actiu en la lluita contra el tràfic 
de dones i per sensibilitzar 
i reivindicar l’abolició de la 
prostitució, així com la inserció 
laboral, social i personal 

de les dones en situació de 
prostitució. El  Front  Aboli-
cionista se suma a la nòmina 
d’associacions premiades en 
anteriors edicions, cas de Per 
tu Dona, CAVES, Alanna, Asso-
ciació  per  la  Coeducació  i 
les associacions de Dones 
Separades i Divorciades de 
València.

Quant a la categoria de 
programes, la candidatura 
de Vila  Teresita  ha estat reco-
neguda per la seua tasca en 
defensa de les dones víctimes 

de la prostitució, a les quals 
acullen en la seua xarxa 
de cases d’acolliment i els 
oferixen un acompanyament 
i una alternativa per a eixir 
de la situació d’exclusió. Este 
projecte obté l’esment que 
en el seu moment van tenir 
els programes ‘El batec de 
les papallones’, Ser Mujer.es i 
Sororitat Regió muntanyenca 
del col·lectiu Filant Vides, i la 
comissió per a la sensibilit-
zació contra la violència de 
gènere de l’Hospital La Fe.

Trajectòries personals i pro-
fesionals

Amparo  Mañés  recollirà 
el seu premi en la categoria 
de reconeixement personal 
i professional, acompanyada 
de la diputada Rosa Peris; 
Estefanía Navarrete, coordi-
nadora del grup Gamma de 
la Policia Local de València, 
i Mª Ángeles Merino i Carla 
Mercé, de la Unitat de Violència 
sobre la Dona de la Delegació 
del Govern de la Comunitat; 
així com de la jurista Pilar Gil 
Cabedo, el magistrat José Luis 
Mendoza, la fiscal Rosa Guiralt i 
Julia Sevilla, primera dona pro-
fessora titular en Dret Constitu-
cional a Espanya.

Amparo  Mañés  es va 
convertir en la primera dona 
gerent del sistema universitari 
valencià, i des del principi de 
la seua carrera universitària 
ha contribuït a la promoció 
de la igualtat plena, entre 
homes i dones, que intenta 
aconseguir una Universitat 
més justa i responsable social-
ment. Finalment, en la setena 
edició s’ha inclòs el premi Celia 
Amorós a títol pòstum, que 
ha recaigut en la fotògrafa i 
activista valenciana Concha 
Martínez Giménez, creadora de 
la web Agenda Feminista.
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Treballant i vetlant per la Igualtat 
efectiva, implicant la ciutadania i 
el personal municipal

La societat civil participa en un Focus Grup, per 
combatre les desigualtats entre homes i dones

L’Ajuntament d’Albal 
treballa en la redacció del II Pla 
d’Igualtat intern, al capdavant 
del qual es troba una comissió 
interna que redacta, avalua 
i replega les opinions del 
personal tècnic municipal, 
liderat per la regidora delegada  
Melani Jiménez, juntament 
amb la nova tècnica del depar-
tament Laura Hervás.

“La segona edició continua 
donant resposta al nostre 
compromís ferm en la lluita 
contra les desigualtats socials 
en l’àmbit laboral. Afavorir 
la Igualtat entre la plantilla, 
comptant amb la seua par-
ticipació en la redacció, és 
una finalitat en l’execució del 
document institucional, que 
tindrà una vigència de quatre 

anys”, explica Hervás. 
Les sessions que es porten 

a cap amb el personal tècnic, 
serviran per a fer un diagnòstic, 
a través d’entrevistes, reunions, 
on s’aborden aspectes rela-
cionats amb la conciliació, la 
prevenció de l’assetjament 
sexual, la formació o la salut 
laboral.

El poble té la paraula en el 
Pla Municipal d’Igualtat

Albal fomenta la partici-
pació entre la ciutadania en 
l’elaboració d’un Pla Municipal 
d’Igualtat Local que, com 
no podia ser d’altra manera, 
inclourà l’opinió del veïnat. Des 
del Departament d’Igualtat 
s’estan fent enquestes per a 
escoltar opinions i propostes 

que puguen quedar reflecti-
des al document institucio-
nal. L’alcalde d’Albal Ramón 
Marí i les regidores d’Igualtat 
i Joventut, Melani Jiménez i 
Anna Duato, van visitar una de 
les jornades desenrotllades el 
dia de mercat ambulant.

El passat 5 d’octubre, la 
Casa de Cultura va reunir a 
part de la societat civil local, 
per a donar a conéixer el 
fulla de ruta marcat per a la 
redacció d’un Pla d’Igualtat 
Municipal en el qual la ciu-
tadania, i més concretament 
els col·lectius locals poden 
dir la seua, a través de la par-
ticipació d’un Focus Grup. La 
xarrada va estar impartida per 
Ana Alonso, directora general 
de Psicas,  acompanyada de 
la coordinadora del projecte 
Focus Grup, Marillac Sánchez. 

Posar l’accent en les bretxes 
laborals, salarials i de gènere 
que encara existixen entre 
homes i dones va ser l’objectiu 
de l’acte presidit per l’alcalde, 
Ramón Marí, juntament amb 
la regidora d’Igualtat i va 
comptar amb la participació 
de l’Associació de Familiars 
i Persones amb Malaltia 
Mental (AFPEM), Col·lectiu 
per la Sororitat, l’AMPA del 
col·legi Sant Blai, el club de 
Judo, el Grup de Danses 
d’Albal La Murta, l’Associació 

Cultural Andalusa ACAAlbal, 
el Motogrup ‘Hoy vamos 
de tranquis’ i representants 

polítics de la corporació. Impli-
car-los en la construcció d’un 
poble més just i igualitari.

El Casal Jove ha acollit l’exposició 
“No em toques el Whatsapp”

‘NO EM TOQUES EL 
WHATSAPP’ és una iniciativa 
promoguda per l’IVAJ (Institut 
Valencià de la Joventut), que 
amb motiu del Dia Interna-
cional per a l’Eliminació de la 
Violència contra les Dones, va 
convocar un concurs artístic, 
dirigit a joves d’entre 14 a 30 
anys. L’objectiu de la convo-
catòria era sensibilitzar i cons-
cienciar la població jove sobre 
la importància de conéixer i 
detectar la violència de gènere 
a través de projectes artístics i 
audiovisuals.

Els projectes guanyadors 
es troben exposats en una 
mostra que acull el Casal 
Jove d’Albal i que va ser inau-
gurada per l’alcalde Ramón 
Marí i la regidora de Joventut 
Anna Duato, juntament amb 
membres de la corporació 
municipal.

Pots visitar-la: dilluns - De 
9.15 a 11.15 i de 16 a 20 hores 
i de dimarts a divendres  entre 
les 9.15 - 13.15 i de 16 a 20 
hores. També els dissabtes, de 
10 a 14 hores.

La localitat s’unix a la III Marxa de 
Pobles contra la violència masclista
La tercera edició s’inclou en el programa d’activitats amb 
motiu del 25N, Dia per l’Eliminació de la Violència contra 
les Dones. La marxa tindrà lloc el 27 de novembre, amb 
eixida des de la plaça del Jardí.
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Els centres educatius s’obrin per a més de 2.800 estudiants
Albal recuperava el ritme 

habitual i la vida als seus 
carrers, marcat per l’inici 
de curs. Els comerços i les 
cafeteries més plenes, les 
famílies amb els fills de la 
mà pels carrers, xiquets i 
xiquetes entre l’alegria i plors 
d’enfrontar-se al primer dia i el 
personal docent dels centres 
educatius amb la millor dels 
seus somriures per a rebre als 
seus estudiants.

La música de benvinguda 
en cada centre rebia a 2.811 
estudiants de les cinc escoles 
de primària: Juan Esteve, Sant 
Blas, La Balaguera, Sant Carles 
i Santa Anna-San José de la 
Muntanya. Un total de 398 
estudiants pertanyen al cicle 
d’infantil i 1.082 en els cicles 
de primària.

L’institut de secundària que 
dirigeix Cristina Peris obria 
també les seues portes per 
a rebre als 1.046 alumnes de 
formació secundària i cicles de 
Batxillerat i Formació Profes-
sional, al costat de l’Escoleta 
Infantil Municipal Ninos, 
dirigida per Beatriz Pertusa, 
amb 103 menors de 0 a 3 anys 

La jornada inaugural va 
estar coordinada pel personal 
docent i administratiu de 
les escoles al costat de la 

L’acte de va comptar 
amb la presència d’Enrique 
García, director general de 
Florida Grup Educatiu, Nuria 
Blaya, directora de la Uni-
versitat dels Majors, i José 
Luis Cuenca, responsable de 
persones majors de Florida. A 
més, també va estar convidat 
el doctor Jesús Ignacio 
Catalá-Gorgues, professor 
d’Història de la Ciència en 

la Universidad de Alcalá, 
que va impartir la conferèn-
cia “Passió i compromís: els 
naturalistes valencians del 
primer terç del segle XX”. 
L’alcalde d’Albal, Ramón 
Marí i la regidora d’Educació, 
Melani Jiménez, també 
van assistir al primer dia de 
classe del centre de formació 
de Catarroja, juntament 
amb altres autoritats de la 

comarca alcaldes, alcaldesses, 
regidors i regidores.

Grans de 50 anys o més 
que continuen tenint una 
necessitat d’aprenentatge 
poden estudiar a la Univer-
sitat de Majors de Catarroja 
on obtindre les eines neces-
sàries i desenvolupen les 
seues competències i habili-
tats personals, les quals no es 
detenen amb l’edat. 

L’engegada de curs per a 220 estudiants va estar a càrrec de Ramón Marí, al costat de la 
regidora d’Educació i Desirée Boscà, mestra de l’entitat educativa. En la jornada d’inici de la 
nova temporada acadmèmica, el primer edil va encoratjar als estudiants perquè ‘aprofiten 
l’oportunitat de formar-se amb grans docents’ i seguir amb constància la metodologia que els 
ofereix l’EPA. ‘Un educació personalitzada de qualitat, que s’adapta a l’alumne’, va afegir Boscà.

L’Escola d’Adults Municipal; més de 40 anys d’ensenyament

que cursaran una metodologia 
innovadora. 

La tornada a les aules, a 
tot el poble, va ser tranquil·la 
i ordenada. El primer dia, 
fins al col·legi Juan Esteve 
acudia l’alcalde Ramón Marí, 
juntament amb la regidora 
d’Educació Melani Jiménez i 
l’edil d’esports, Tino Moreno, 
qui donaren la benvinguda a 
l’alumnat, les famílies i el pro-
fessorat. La directora Marina 
Puchades es dirigia afectuo-
sament al grup de xiquets i 
xiquetes estrangers que, des 
de hui, formen part del centre 
i que han pogut accedir hui 
acompanyats de les seues 
famílies.

col·laboració de la Policia 
Local, van desplegar un dispo-
sitiu especial per a assegurar 
les zones pròximes als centres 
escolars. Prèviament, els 
serveis municipals i de neteja 
també havien fet un treball 
exhaustiu per a la posada a 
punt dels col·legis i els seus 
voltants. 

Mai és tard per estudiar
La Universitat dels Majors-

Florida Universitària va iniciar 
el curs amb un centenar de 
persones majors matriculades, 
de les que quatre són d’Albal: 
Manuel Monzó, Pilar Herráiz, 
Manuel Chilet i Carmen 
Navarro.
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DIUMENGE, 13 DE NOVEMBRE
Inici de les Festes de Santa Cecília (Casa de Cultura)
16:00 h –Presentació del Llibret de Festes de 
Santa Cecília i del nou Canal de YouTube de la 
SJMA. 
17:30  h –  Café concert.

DISSABTE, 19 DE NOVEMBRE
Jornada esportiva per als músics (Poliesportiu de la Balaguera)
10:00  h – Torneig de pàdel
17:00  h – Partit de futbol

DIUMENGE, 20 DE NOVEMBRE
Dia del músic (Casal Jove)
11:00  h – Concurs de paelles
14:00  h – Dinar de germanor
16:00  h – Campionat de truc
17:00  h – Jocs de taula i tardeo

DIJOUS, 24 DE NOVEMBRE
Gimcana musical per als alumnes (Casa de Cultura)
17:30  h – Primer grup
18:30  h – Segon grup

DIVENDRES, 25 DE NOVEMBRE
Nit de ronda (Pel poble)
22:30  h – Visita a les cases dels educands i Musa 
2022/2023 amb xaranga

DISSABTE, 26 DE NOVEMBRE
Concert de Santa Cecília (Pel poble)
17:00  h – Cercavila de replegada de la Musa 
2021/2022 i de la Musa 2022/2023.
(Saló d’actes de la Casa de Cultura)
18:30  h – Presentació de la Musa de la SJMA 
2022/2023, de la nova Junta Directiva i dels nous 
educands que entren a la Banda Simfònica.
A continuació, Concert de Santa Cecília realitzat 
per la Banda Simfònica.

DIUMENGE, 27 DE NOVEMBRE
Missa de Santa Cecília (Pel poble)
11:30  h – Cercavila de replegada de la Musa 
2022/2023 i dels nous educands.
(Església de Nostra Senyora dels Àngels)
13:00  h – Missa en honor a la Patrona de la 
Música, Santa Cecília

La Societat Joventut Musical 
d’Albal (SJMA) va celebrar en 
juliol una Assemblea General 
que marcaria una altra fita 
important per a la història de 
l’entitat. A la sessió es votava el 
relleu del qual fins al moment 
era el president Toni Reinón. La 
candidatura encapçalada pel 
seu fill, Dani Reinón, obtenia 
90 vots, que resultà elegit com 
a nou president de la Directiva 
fins al 2026.

Es tracta d’un jove de 20 
anys que fa història, juntament 
amb ell altres homes i dones 
que no superen els 25 anys, 
treballaran per continuar con-
solidant la SJMA, “des d’una 
mirada moderna i integra-
dora”, tal com van explicar en 
la recepció oficial celebrada 
a l’Ajuntament amb l’alcalde 
Ramón Marí i el regidor de 
Cultura, David Ramón.

La Junta directiva compta 
entre els seus membres amb 
joves músics que formen part 
del col·lectiu des de menuts: 
la vicepresidenta Noèlia Marí, 
el secretari David Sancho, el 
vicesecretari Carles Ricart, la 
tresorera Maria Pérez o els 
vocals Francisco Camacho, 
Glòria Atienza, Aida Domingo 
Andrea Vidal i Borja Ruiz.

Daniel Reinón encara el 
repte amb orgull i l’emoció de 
representar, “l’associació més 
gran i antiga del poble, una 
entitat referencial en la cultura 
que compta amb 16 mestres 
i 120 alumnes”. La direcció 
artística també patix un canvi, 
l’històric Francisco Arnalte diu 

 

Benvolguts amics i benvolgudes 
amigues de la Societat Joventut 
Musical d’Albal (SJMA):
Amb motiu de la 
Festivitat de Santa 
Cecília de 2022, vull 
dirigir-me a vosaltres. 
Celebrem una edició 
molt emotiva perquè 
també es dona adeu 
al director que vos, 
ens ha acompanyat 
els darrers tretze anys, 
Francisco Arnalte. Vull 
començar donant-li les 
gràcies pel seu treball 
que, com va dir Platón, 
a través de la direcció 
dels músics locals, 
ha omplit les nostres 
ànimes i ha procurat 
consol per a la tristesa i l’alegria per a totes les coses. Em 
costa dir adeu a una persona que estime perquè s’ha fet 
estimar per la seua personalitat, però també per la seua 
qualitat professional. Ningú és imprescindible, però has 
estat un imprescindible per a situar la Societat Musical 
d’Albal al nivell que hui està. Gràcies amic. 

Fa 93 anys que es va començar a escriure la història de 
l’entitat que, curiosament enguany,  està encapçalada 
per la directiva més jove del seu devenir. Un segle de vida 
pot sonar molt llunyà, però s’ha de tindre en compte el 
passat per a entendre el present i és de justícia reconéi-
xer el treball iniciat i que ha permés a la Societat Joventut 
Musical d’Albal (SJMA), la consolidació i la bona premsa 
sent un col·lectiu. La renovació i la modernitat també és un 
fet positiu, amb la renovació de la Junta Directiva, la més 
jove de tota la Comunitat Valenciana, encapçalada per Dani 
Reinón, s’enceta una nova pàgina d’il·lusió, de modernitza-
ció i de dinamització.

Mereixeu estos dies de desconnexió amb els vostres actes 
festius i de germanor, amb els quals tradicionalment 
reteu homenatge a la vostra patrona. Mereixeu fer el que 
més vos agrada, fer sonar notes divertides, històriques i 
de banda, que vos han unit i que ens fa sentir orgullosos 
de tindre-vos en el municipi. Des de la fundació de l’entitat, 
heu demostrat una imparable i reconeguda qualitat 
artística que ha contribuït a potenciar la cultura local fora 
i dins d’Albal.

La bona sintonia entre el Govern Local i les Juntes Direc-
tives de la història han permés envoltar de cultura i de 
música els actes més importants de la població, encara es 
poden fer moltes més coses conjuntament, tal com la nova 
presidència ja ens ha fet saber i així serà. Sumar cultura 
sempre és positiu. A més, comptareu, com fins ara, amb 
el suport inversor de l’Ajuntament per afavorir la vostra 
formació, amb més recursos. 

Com a alcalde d’Albal, fa dèneu anys consecutius que tinc 
el privilegi de viure intensament Santa Cecília al vostre 
costat i agraint la manera amb què feu poble, a través de la 
cultura i de la música essencial per a la vida. 

En nom de la corporació eleve la felicitació institucional a 
la musa de la Música de 2022 Marisa Rico, amb una menció 
especial per a  Maria Vila la reina de 2021, que ja forma part 
de la història de la Societat Musical i d’Albal, per sempre.

Visca Santa Cecília i visca la bona música!

Ramón Marí
Alcalde d’Albal

La SJMA té la Junta Directiva més 
jove de la Comunitat Valenciana

adeu després de 13 anys al 
front, “ha fet un treball especta-
cular”, subatlla el nou president 
que informa de l’homenatge 
que li faran al novembre, 
emmarcat en els actes de la 
Festivitat de Santa Cecília. El 
relleu del director encara no es 
coneix.

Una escola de referència 
autonòmica

El nou full de ruta marcada 
per la SJMA inclou tres eixos 
principals, un social, altre 
d’ampliació dels estudis 
musicals i augmentar les 
sinergies amb la cultura 
i l’associacionisme local. 
“Volem estar més presents en 
l’agenda cultural i treballar 
braç a braç amb el consis-
tori des del Departament de 
Cultura. Donarem impuls a 
noves especialitats: com ara la 
de discjòquei, dolçaina o cant 
valencià i, per últim, establirem 

col·laboracions amb agrupa-
cions com el Grup de Danses 
d’Albal La Murta, Segon Temps 
Orquestra de Cambra d’Albal o 
l’Associació Cultural Andalusa”, 
explica Reinón.

A més, durant la seua legis-
latura, la Societat Joventut 
Musical d’Albal celebrarà el 50 
aniversari, una efemèride que 
volen celebrar com mereix i 
que recordarà els fundadors de 
les cinc dècades, el primer va 
ser Pepe Ramírez l’any 1976.

A més, també destaquen 
que la pandèmia, lluny de 
perjudicar-los els ha afavorit i 
que han augmentat el número 
d’alumnes en l’Escola Musical. 

Al temps, han agraït la 
col•laboració de l’Ajuntament 
i la Diputació de València per 
modernitzar els seus recursos 
d’ensenyament, que els ha 
permés potenciar la digitalitza-
ció i la presència en les xarxes 
socials, com ara Tik Tok.

Programació Santa Cecília 2022
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 Albal ha viscut altra nit 
d’emocions amb el lliurament 
del seté Premi Poble d’Albal 
2022, que en esta ocasió 
l’Ajuntament ha atorgat al 
músic, mestre i folklorista 
Fermin Pardo. L’acte s’emmarca 
en la celebració del 9 d’Octubre 
promoguda pel consistori 
des de 2015, i que subratlla el 
paper de persones i institu-
cions que contribuïxen amb 
la seva labor al bon nom de la 
localitat.

La distinció institucional 
va ser aprovada, per unanimi-
tat del plenari, i fou elevada a 
proposta del Govern Local. 

L’edició de 2022 ha premiat 
el legat i la contribució de 
Fermin Pardo a la cultura valen-
ciana i més concretament a 
la local. I ara ve la vinculació i 
els seus gestos amb el nostre 
poble. Segons ha documentat 
recentment el Grup de Danses 
d’Albal La Murta en un estudi, 
Fermin va recuperar «Les 
valencianes d’Albal» o «Bolero 
d’Albal», allà pels anys setanta 
i que estan documentades a la 
meitat del segle XX. 

L’Ajuntament que presidix Ramón Marí ha atorgat al músic, mestre i folklorista requenense la més alta distinció local, amb motiu de la Festivitat del 9 d’Octubre

Fermin Pardo, Premi Poble d’Albal 2022

ningú el folklore autonòmic i 
que ha contagiat amb gràcia 
als que han tingut oportuni-
tat de tindre’l a prop. És un 
dels màxims especialistes en 
música tradicional valenciana, 
nascut a la pedania reque-
nenca d’Hortunas, ha fet una 
àmplia tasca de recupera-
ció dels elements culturals 

persones expertes en música i 
coreografia autonòmica.

Fermin Pardo és Fill Pre-
dilecte de Requena des de 
2011 i en 1994 va ser nomenat 
Cronista Oficial del municipi, 
on també va ser president 
del Centre d’Estudis Reque-
nencs i director de la Secció 
d’Etnologia del Museu 

d’Octubre 2022, pels mateixos 
motius.

La Casa de Cultura alçada en 
peu

La Gala d’Albal va celebrar-
se el dissabte 8 d’octubre 
a la Casa de Cultura que va 
comptar amb la presència 
d’antics alumnes del professor 
Pardo, que no dubtaren a 
acompanyar-lo.

Va estar presidida per 
l’alcalde Ramón Marí i el 
regidor de Cultura, David 
Ramon i el suport de tota la 
corporació i de la regidora de 
Turisme i Cultura, María José 
Martin, que s’alçaren de les 
cadires per aplaudir emocio-
nats el guardonat.

Un emocionat Fermin 
Pardo replegava la més alta 
distinció de la institució local, 
mostrant la seua afecció i un 
record intacte de tot el que ha 
viscut a Albal. Al seu discurs 
d’agraïment va contar que és 

habitual rebre a la seua casa 
a antics alumnes del col·legi 
Juan Esteve, que habitual-
ment el visiten en l’aldea de 
Requena on viu i va nàixer. “He 
viscut coses molt entranyables, 
especials i boniques en este 
poble”, va assegurar a les seues 
paraules on va voler destacar 
que havia trobat un Albal molt 
canviat, “feia molt de temps 
que no veia i he vist una trans-
formació molt gran”.

La localitat estrena “El Dotze 
i l’u d’Albal”

L’acte commemorativu 
també va servir per a estrenar 
l’adaptació de la inèdita “El 
Dotze i l’u d’Albal” interpretada 
per l’artista local i autor de la 
lletra “Pixurri” i el Ball a càrrec 
del Grup de Danses d’Albal 
La Murta i que va comptar 
amb la col·laboració de Pedro 
Garcia. L’entitat cultural també 
ha volgut fer un agraïment 
col·lectiu a Vicent Carrasco, 
mestre de rondalla i com-
positor de la peça i al cofun-
dador del Grup Alimara i 
actual director artístic, Vicent 
Carrasco.

Ofrena a Jaume I
Amb motiu de la festivitat 

del Dia de la Comunitat Valen-
ciana, el consistori va realitzar 
una ofrena floral a l’estàtua 
de Jaume I que es va col·locar 
recentment davant de la torre 
àrab. El gest institucional va 
estar presidit per l’alcalde 
Ramón Marí i el regidor de 
Cultura David Ramon, acom-
panyats del Grup de Danses 
d’Albal La Murta i de José 
Manuel Martínez Rosaleny 
‘Pixurri’, l’artista que ha fet 
l’escultura. 

També va ser mestre en el 
col·legi públic Juan Esteve, on 
ensenyava a ballar les danses 
als seus alumnes entre el 1977 
i el 1984, un fet que va con-
tribuir a la recuperació de la 
festa del Corpus de la ciutat 
de València. “Ha estat una 
revolució per al poble, ha signi-
ficat un abans i un després per 
a la cultura del nostre poble”, 
va dir el primer edil en el seu 
discurs.

Fermin Pardo té un currí-
culum molt extens, es tracta 
d’un home que estima com 

valencians, que van més enllà 
de la música i que assegura 
continuar recuperant als seus 
77 anys.

La seua trajectòria professio-
nal ha estat també marcada en 
la dècada dels anys 70 i 80 per 
la fundació del grup Alimara 
de la Societat Coral El Micalet 
de València, del Col·lectiu 
d’Estudis Folklòrics Rebombori 
i del Grup d’Estudis Folklòrics 
de la Portera (Requena). A més, 
en 1986, va participar en la 
fundació del Grup de Restau-
ració de València amb altres 

Municipal de Requena. La 
seua dedicació també va ser 
present amb dos programes 
en les ones, «Cantessis vells» 
i “De festa en festa» en Ràdio 
Requena, l’emissora del seu 
poble, i “La Dansà”, a Ràdio 
Nacional d’Espanya (RNE). 
El vincle amb la seva terra 
culmina amb la donació de tot 
el seu fons sonor. L’endemà del 
seu pas per Albal, l’homenatjat 
va replegar de mans del 
president de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, l’Alta 
Distinció dels Premis Nou 



setembre 2011 |24 novembre 2022

El #FestAlbalJove 
reunix quasi un 
centenar de joves

El Casal Jove d’Albal va 
acollir una festa de benvin-
guda a la nova temporada, 
organitzada per la Regidoria 
de Joventut. Quasi un centenar 
de joves disfrutaren dels 
diferents tallers i activitats 
distribuïts en els voltants de 
la instal·lació municipal. Una 
jornada d’oci saludable on van 
poder aprendre a fer còctels 

sense alcohol, a realitzar xapes 
en la carpa del ‘Col·lectiu per la 
Sororitat’ d’Albal o divertides 
receptes amb el joc #XefJove, 
amenitzat amb música DJ. 
L’alcalde Ramón Marí amb 
les regidores de Joventut i 
Educació, Ana Duato i Melani 
Jiménez, van participar en esta 
entretinguda vesprada.

La Societat Joventut Musical d’Albal va participar en la XIX Campanya de 
Concert d’Intercanvis juntament amb la Societat Artística Musical d’Alginet. 
Totes dues bandes simfòniques van actuar el divendres 16 de setembre 
a la Casa de Cultura. La jornada musical va comptar amb la presència del 
nou president de la SJMA, Daniel Reinón, i del primer edil de la població, 
l’alcalde Ramón Marí.

Gran jornada cultural la del passat 17 de setembre amb la XIX Campanya de 
Concerts d’Intercanvis 2022. Com a gran amfitrió el Grup de Danses d’Albal 
La Murta, que va rebre i actuar juntament amb el Grup de Danses Societat 
Musical d’Alboraia.  Una vesprada de música, tradició valenciana i arrels.

La SJMA i l’Artística Musical d’Alginet intercanvien notes musicals
El Grup de Danses d’Albal La Murta participa en els Concerts d’Intercanvis

L’Escola Municipal de Teatre inicia el curs amb més de 50 alumnes
L’Escola Municipal de Teatre d’Albal [EMTA] ha donat per iniciades les classes, tant per a xiquets com 
per als grups d’adults. Aproximadament, unes 52 persones han començat la nova temporada teatral 
a la Casa de Cultura, de la mà de la professora Carmen Higueras i de la directora i afamada actriu de 
“L’Alqueria Blanca”, Amparo Oltra.
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Laura Ramírez Vila i Sonia Mirón Maestre 
són les Falleres Majors de 2022-23

 Albal ja ha presentat oficial-
ment les seues Falleres Majors 
de l’exercici 2022-23, Laura 
Ramírez Vila i Sonia Mirón 
Maestre, després dels actes 
preceptius de la proclamació i 
presentació, el primer celebrat 
al saló de plens i el darrer a la 
Casa de Cultura. El dissabte 15 
d’octubre es donava un adeu 
emocionant a les que han estat 
les màximes representants de 
la Junta Local Fallera d’Albal 
del 2020-22; Rosana Galán 
Alemany i Gabriela Martínez 
Burriel per a qui l’alcalde 
Ramón Marí ha tingut paraules 
d’agraïment, molt emocio-
nants. 

En la proclamació va 
destacar d’elles, que han sigut  
“dues fidels companyes, que 
han estat al nostre costat en els 
moments més agredolços de la 
pandèmia. Les Falleres Majors 
amb més temps al capdavant 
del càrrec de la història, una 
història marcada per una crisi 
sanitària i econòmica de la qual 
encara estem eixint”. 

El president del consistori va 
subratllar de Rosana i Gabriela 
que han estat “un exemple de 
resiliència, d’alegria i passió per 
la nostra festa fallera i per amor 
a Albal. En nom de la població: 
gràcies per un regnat que, fins i 
tot en els moments més foscos, 
heu tingut la capacitat de 

trobar llum”.
La Casa de Cultura va 

ser l’escenari dissabte 22 
d’octubre de la Presenta-
ció, on les regines van estar 
acompanyades del seu inse-
parable president de la Junta 
Local Fallera (JLF), Miguel 
Martínez i de les respectives 
Corts d’Honor, la xiqueta que 
representa la infantil és Celia 
Vázquez Amor i les dones que 
representen la major, són: 
Noemí Galán Chinesta i Natalia 
Fernández i Mirón.

D’esta manera, la localitat 
encén la metxa del nou exercici 
faller de 2022-2023, “juntes i 
junts continuarem fent honor 
a la flama dels valencians i les 
valencianes, per unes Falles 
que tornaran a crear records 
inoblidables que guardarem 
per sempre en els nostres cors”, 
ha destacat el primer edil als 
dos actes fallers.

Albal afronta un futur 
esperançador i espera poder 
disfrutar d’unes festes amables 
i acolorides, repletes de flors 
i pólvora, gràcies al treball de 
la JLF i de les set comissions 
del poble, que posen tota 
l’estima del món i el suport per 
a fer possible un nou exercici 
amb entusiasme, deixant 
arrere el passat i amb la il·lusió 
d’encendre de nou esta gran 
màquina que són les Falles.

Les Falleres Majors ja han presidit alguns actes, com el de la imatge a la Festivitat de Sant Carles
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LA FECA-CV tria la Casa de Cultura per commemorar el 9 
d’Octubre, amb un Festival folklòric de balls tradicionals

La Federació d’Entitats 
Culturals Andaluses de 
la Comunitat Valenciana 
(FECACV), amb la col·laboració 
de l’Associació Cultural 
Andalusa (ACA Albal) i 
l’Ajuntament han culminat 
amb els actes programats 
amb motiu del 9 d’Octubre, 
a la Casa de Cultura. Va cele-
brar-se amb un auditori ple de 
gom a gom que van disfrutar 
de l’espectacular homenatge 
al Dia de la Comunitat Valen-
ciana, barrejant el cant i ball 
andalús, valencià i albalenc. 

 El Mig Any faller va retornar l’alegria i la vida al carrer de la mà del col•lectiu 
més gran del nostre poble. Amb la germanor com a bandera. L’alcalde 
Ramón Marí i el regidor de Festes Sergio Burguet comparteixen jornada 
amb el món faller.

Dins dels actes programats en celebració al 50 aniversari de la Junta Central 
Fallera, Riba-roja del Túria va acollir l’homenatge dedicat a les Falleres Majors 
de la Comunitat Valenciana, Carmen Martín Carbonell i la xiqueta Nerea 
López Maestre, abans del seu comiat com a màximes representants de la 
festa valenciana. Juntes locals de diferents punts de la Comunitat Valen-
ciana van acudir a esta emotiva jornada, que va comptar també amb la par-
ticipació de la Junta Local Fallera d’Albal, representada pel president Miguel 
Martínez i la Fallera Major d’Albal, Rosana Galán Alemany.

La Asociación Cultural Andaluza de Albal [ACA], presidida 
por Josefina Benjumea ha celebrado, hasta el pasado 13 
de noviembre, la XXXII Semana cultural andaluza. La sede 
social acogió la coronación de la reina 2022-24, Celia Polo 
Ávila y la presentación de la dama Inés Tarazona Escartí.

Torna l’entusiasme faller amb la celebració del Mig Any

Presència albalenca en la celebració dels 50 anys de JCF

Penyes flamenques, german-
dats rocieres, associacions, així 
com cases i centres andalusos 
de la Comunitat Valenciana 
s’han donat cita al poble per 
a celebrar la festa dels valen-
cians i valencianes. Presidint 
la jornada va estar l’alcalde 
de la localitat, Ramón Marí, 
juntament amb el secretari 
autonòmic de Transparència 
i Participació, Antoni Llorente 
i la presidenta de FECA, Puri 
Torres i la regina de l’entitat 
Estrella Peiró i la dama Leire 
Villarrazo.

L’Associació 
Cultural Andalusa 
(ACA) celebra la 
XXXII Setmana 
Cultural fins el 
13 de novembre, 
emmarcada en el 
seu 30 aniversari

Valle Rodríguez recibe 
el Premio “Mujer 2022”

La andaluza afincada en 
Albal y que ha sido la histórica 
presidenta de la Asociación 
Cultural Andaluza (ACA) de la 
población, recibió el galardón 
en las jornadas de Mujeres 
Andaluzas, celebradas el 
pasado 31 de octubre en 
Torremolinos. Lo hizo acom-
pañada de Puri Torres, la pre-
sidenta de la Federación de 

Entidades y Casas de Andalucía 
de la Comunitat Valenciana 
(FECA-CV). En la ceremonia 
se puso en valor el trabajo de 
Valle Rodríguez por llevar la 
cultura de los andaluces hasta 
la localidad de Albal, donde 
hizo crecer su familia de sangre 
y la familia creada en torno 
al colectivo que cumple tres 
décadas.
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Esclata el fervor amb la visita de la Mare de Déu
Albal va rebre la imatge 

de la Mare de Dèu, el passat 
4 d’octubre, Albal ha estat 
inclosa en l’itinerari de la 
seua peregrinació amb motiu 
de l’Any Jubilar Marià del 
Centenari de la Coronació 
Canònica. A les 15.54 entrava 
el ‘maremòbil’ en la població 
pel carrer Santa Anna fins a 
la plaça de l’Església, on era 
rebuda per una multitud al 
crit de «Visca la Mare de Déu!» 
mentre pètals de rosa volaven 
des dels balcons, engalanats 
amb la imatge de la patrona 
de la localitat.

El campanar de la Mare 
de Dèu replicava sorollós 
davant l’arribada de la verge, 
exposada a la ciutadania que 
va poder mostrar la devoció 
de la comunitat feligresa local. 
El retor Engraci Bataller, va 
oficiar un emotiu acte que va 
comptar amb la participació 
de l’alumnat del col·legi Santa 
Ana i San José de la Montaña. 
Més tard continuava el recor-
regut per l’avinguda Corts 
Valencianes fins a la Residèn-
cia d’Ancians Antonio i Julio 
Muñoz Genovés, on els més 
majors van poder saludar a la 
Mare de Déu. Seguidament 
feien parada a la porta de la 
mítica pastisseria Galán, la 
saga familiar oferia a la Verge 
la tradicional mocadorà amb 
motiu de Sant Donís, una 
ofrena habitual per a Joaquín 
Galán, fundador del negoci 
que este 2022 ha complit 
50 anys, i que hui ha pogut 
complir esta promesa anual 
des de la seua població.

Les Ames de Casa Tyrius, 
el col·lectiu que presidix Mari 
Puchalt, ha encetat nou curs 
i ho ha fer a la manera tradi-
cional, amb el dinar de sòcies 
que va tindre lloc al setembre. 
No va faltar a la cita tradi-
cional l’alcalde Ramón Marí, 
juntament amb la regidora de 
Serveis Socials, Lola Martínez, 
Engraci Bataller el retor local 
i la presidenta de la Junta 
Local contra el càncer Maria 
Ángeles Jordán. Una entranya-
ble retrobada al voltant d’una 
taula parada.

Una taula parada 
multitudinària per 
encetar la nova 
temporada de les 
Ames de Casa Tyrius

L’alcalde Ramón Marí i la 
corporació municipal van 
acompanyar en tot moment 

a la Mare de Dèu durant el 
seu recorregut, al costat del 
president de la Germandat 

dels Seguidors de la Verge, 
els albalencs: José Luís 
Albiach, i també d’Agustí 

Zacarés i Manolo Ciprián, 
membres del col·lectiu 
religiós des de 2016.
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Unes Festes de Santa Anna desitjades, 
que han tornat la vida a la localitat

Cavalcada, ofrena, processons, misses, castells de focs artifi-
cials, correfocs, jocs, paelles, competicions, teatre, i música, 
són algunes de les múltiples que el poble ha pogut disfrutar 
en la més esperada edició de les Festes Patronals en Honor a 
la Patrona Santa Anna 2022. Durant el més de juliol i després 
de dos anys sense poder disfrutar, per la pandèmia, retorna-

ren la fervor i entusiasme, recuperant les tradicions i l’ambient 
festiu característic del poble. L’emoció ha estat molt present 
en cadascun dels actes, amb alguna que altra llagrimeta, amb 
alegría i color als carrers, els festejos han injectat optimisme i 
germanor per combatre la fatiga pandèmica.
Han sigut molts els col·lectius que s’han bolcat, una edició més 

amb l’Ajuntament per fer configurar el programa festiu, però 
sense dubte ha destacat la colla de Festers i Festeres de Santa 
Anna 2022, 14 amics i amigues que passaran a la història per ser 
repetidors en el càrrec,  a causa de la COVID-19. Fem balanç de 
l’edició amb elles, ells i el Govern Local.

De la mà de la Patrona Santa Anna, la localitat ha fet poble

Especial Festes Santa Anna 2022

Ramón Mari, 
Alcalde
“La nostra patrona va obrar 
el miracle i per fi hem 
pogut disfrutar amb il·lusió i 
promovent la participació en 
els actes tradicionals, que han 
estat 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 a reivindi-
car i visibilitzar. Aprofite estes 
línies per agrair el treball fet 
pels Festers i Festeres pel 
seu comportament, la crisi 
sanitària ens ha canviat la 
vida, però hem d’extraure la 
part positiva; ens ha convertit 
en persones més humanes, 
ens ha unit com a poble i 
junts hem fet front a aquest 
enemic invisible, ha sigut 
molt fàcil treballar al costat 
d’esta colla de xiques i xics 
que, com  les Falleres Majors, 
fan història per ser la que 
més temps ha perdurat en el 
càrrec.  Gràcies per tot”.

Sergio Burguet, 
Regidor de Festes
“Hem pogut disfrutar de les 
anhelades festes, úniques i 
especials. Juliol ha sigut un 
mes ple d’ambient al carrer, 

de retrobades i d’activitats 
per a tota la població. Gràcies 
a totes i tots els que heu 
aportat el vostre granet 
per a organitzar-les amb 
l’Ajuntament”.

Festers i Festeres 
Santa Anna 2020-22
“La pandèmia ens va 
obligar a fer un parèntesi 
i amb l’arribada de la nor-
malitat vam reactivar les 
festes, l’edició de 2022 ha 
sigut la de les nostres vides. 
Esperem que la ciutada-
nia haja disfrutat al nostre 
costat. Gràcies als comerços i 

persones que han col·laborat 
per fer este somni coral 
realitat. Visca Santa Anna”.

Engraci Bataller
Retor
“Hem viscut unes Festes 
Patronals amb fervor i sentit 
de gratitut, han estat una 
autèntica acció de gràcies. 
Amb la pandèmia hem 
descobert el valor de la 
vida i la importància de la 
salut individual i col·lectiva, 
envoltats de persones nobles 
i bones. Visca la Gloriosa 
Santa Anna”.
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D’ESQUERRA A DRETA

 La Brigada d’Obres Municipal és 
essencial per a l’organització del multitudi-
nari Sopar de Majors

 Els grans disfrutan del Sopar de Majors 
al Parc Sant Carles

D’ESQUERRA A DRETA

 Pep Gimeno ‘El Botifarra’ va oferir una 
excel·lent actuació

 L’alcalde i l’edil de Cultura amb “El 
Botifarra” i el Grup de Danses d’Albal La 
Murta

D’ESQUERRA A DRETA

 Música de tots els estils han omplit 
cada racó del poble, fent ballar i disfrutar 
al públic

 La Coral Polifònica Santa Anna, acom-
panyant vocalment la missa de campanya, 
el dia de la Patrona

D’ESQUERRA A DRETA

 El Concurs de Playbacks organitzat per 
les Falles és un autèntic espectacle del 
programa festiu

 La Societat Joventut Musical d’Albal ha 
posat música als dies de festa

D’ESQUERRA A DRETA

 Una estàtua ret homenatge al rei Jaume 
I davant la Torre àrab

 Les tradicions han estat presents gràcies 
al Grup de Danses d’Albal La Murta
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D’ESQUERRA A DRETA

 La Cavalcada, un acte tradicional que 
perdura amb els anys

 Sopar als barracons del Govern Local 
amb les Falles

D’ESQUERRA A DRETA

 Els fanalets posen llum a una de les nits 
de les festes

 Moments abans de la Mascletà al replà 
de Santa Anna

D’ESQUERRA A DRETA

 La cursa homenatge a Ernesto Codina, 
dins del Cicle Esportiu

 La volta a peu complix 30 edicions 

D’ESQUERRA A DRETA

 Els Festers en l’emocionant Ofrena de 
flors a la Mare de Déu

 Els espectacles infantils han tingut una 
gran acollida com la Holli Party

D’ESQUERRA A DRETA

 Participants en el tradicional Concurs de 
Paelles nocturn

 Multitudinària trobada en l’exhibició del 
club Motor Clàssics



31

Recepción 
institucional a 
Pablo Coronado, 
campeón de la Copa 
de España de trial

Tras la proclamación Pablo 
Coronado como campeón de 
la quinta prueba de la Copa de 
España de Trial y Campeón de 
la Copa de España fue recibido 
por el alcalde Ramón Marí 
en el Ayuntamiento, con tan 
solo siete años asegura estar 
viviendo un auténtico sueño, 
pero matiza que es “a base de 
entrenamientos y dedicación”. 
La Copa de España de Trial Bici 
se celebró en octubre en Este-
lla-Lizarra, en el circuito que el 
club Lizar Trial tiene en Merka-
tondoa, en la trasera del Centro 
de Conservación de Carreteras, 
donde participaron alrededor 
de 115 deportistas entre todas 
las categorías.

BeOne Albal reprén la temporada 
esportiva amb més de 1.700 abonats

La piscina municipal 
coberta d’Albal, gestio-
nada a través de l’empresa 
esportiva  BeOne  Fitness 
&  Sport, ha posat en marxa 
una de les campanyes amb 
més activitat per a l’entitat, a 
través del lema: ‘L’esport que 
ens unix’. Una nova oportuni-
tat, segons  María  Seijas, res-
ponsable de la zona Llevant 
de  BeOne, per a ‘guiar la 
població cap a un estat de salut 
i benestar’.

L’inici del curs i l’activitat 
esportiva també s’ha manifes-
tat en les instal·lacions situades 
al carrer del Rei en Jaume 
I, on  es  situa  este  complex 
que disposa de dues piscines 
interiors, una zona d’SPA —que 
ha obert les portes després 
de la pandèmia de la  COVID-
19—,  i també  solàrium, sala 
d’activitats dirigides i l’espai 
fitness  amb maquinària de 
musculació, tonificació, entre-
nament funcional i cardiovas-
cular.

Més de 1.700 persones 
practiquen esport 
en  esta  nova temporada que 
oferix  BeOne  Albal, dels quals 
500 ho fan amb l’abonament 
familiar, aprofitant ofertes 
i  tot tipus  d’activitats dirigides 
tant a adults com per als més 
menuts.

‘Una oferta àmplia i 
adequada per a l’entrenament 
de totes les edats’, comentava 
el coordinador tècnic de 

Les classes de bike, zumba, 
bodypump, pilates o tonifica-
ció tornen a ser de les favorites 
entre usuaris i usuàries, amb 
jornades d’esport a l’aire lliure 
i activitats lúdiques en dates 
assenyalades com Halloween 
—que el centre festejarà el 
pròxim 31 d’octubre—, Sant 
Valentí o les Falles.

A ple rendiment i amb les 
piles ben carregades, BeOne 
Albal posa a la disposició de la 
ciutadania un acompanyament 
integral, també a través de les 
xarxes socials —Facebook, 
Instagram i ara amb presència 
en TikTok—, on els usuaris 
poden trobar ofertes, consells 
i també receptes saludables 
per a complementar el nostre 
entrenament.

l’entitat local,  Erik  Rivas, 
destacant activitats com la 
ludoteca de conciliació familiar 
per a xiquets de 3 a 12 
anys,  així com  les classes de 
natació que s’iniciaven a partir 

del mes d’octubre o una inicia-
tiva dirigida als joves d’entre 
14 a 15 anys, que podran end-
insar-se en entrenaments de 
força amb l’assistència guiada 
d’un monitor. 

El Campus Multiesport celebrat al setembre en les instal·lacions municipals de la Balaguera, 
va servir d’avantsala a l’inici del curs escolar, amb una gran participació de més de 80 joves 
albalencs i albalenques de fins als 15 anys. Futbol, pàdel, tenis, vòlei, atletisme i altres activitats 
en aula, com cinema o pintura va ser la proposta d’esta iniciativa municipal.

Un Campus Multiesport amb la participació de 80 menuts

Horario BeOne

Horario Balaguera

De lunes a viernes: 07:00 h. - 22:00 h.
Sábados: 09:00 h. - 15:00 h.
Domingos: 09:00 h. - 14:00 h. 
Festivos: Cerrado

HORARIOS DE APERTURA Y RESERVA DE PISTAS:
De lunes a viernes: 8:00h a 22:30h.
Sábados: 8:00h a 20:30h.
Domingos: 8:00h a 13:30h.

ENLACE DE REGISTRO Y RESERVA DE INSTALACIONES:
https://labalaguera.albal.es/tienda/
INFORMACIÓN: 687 077 065
 poliesportiulabalaguera@albal.es
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Un total de 154 veïns i veïnes visiten Penyíscola en un viatge organitzat pel Centre de Jubilats i 
Pensionistes, en col·laboració amb l’Ajuntament

Veïnes del barri de Fontilles, a la fresca

Els menuts disfrutaren de conta-contes a la Biblioteca Municipal Infantil 

El Dia Mundial de la Trata es celebra a l’IES 

La Biblioteca Municipal rep més de 12.500 usuaris i presta més 
de 4.080 llibres fins a setembre de 2022

 Laura Hervás, és la nova tècnica d’Igualtat

Colla de Festeres i Festers Santa Anna 2022-23

Pinzellades locals
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L’Arquebisbe Antonio Cañizares li va fer entrega d’una rèplica del Santo Cáliz a la parròquia 
Mare de Déu dels Ángeles. L’obsequi ha estat rebut pel retor localm Engraci Bataller, premiant 
l’esforç econòmic en la rehabilitació del temple local. A l’acte 
celebrat a la Catedral Metropolitana de València, van estar 
acompanyats per l’alcalde Ramón Marí

Álex Primo, l’albalenc que va debutar al Levante UD

“La Tia Visantica”, fa història i alça en aplaudimemts al seu poble durant les Festes Majors, amb el 
seu espectacle carregat de guinyos a l’actualitat local, va omplir ahir les butaques de la Casa de 

La piscina d’estiu va tancar amb récord d’afluència, registrant 11.000 visites

L’ Ajuntament d’Albal participa en les jornades de Comu-
nicació i Marca de Creu Roja València. Representant a la 
institució han estat la Cap de Comunicació del consistori 
i coordinadora de la Xarxa d’Emissores Municipals Valen-
cianes (XEMV), Pilar Moreno i Anabel Pastor, coordinadora 
de Ràdio Sol Albal. L’emissora alberga a la seua graella, un 
espai de l’entitat humanitària

Cursa Josep, es fa este cap de setmana

I Aniversari Moto Grup‘Hoy vamos de tranquis’ celebrarà 
diumenge 4 de desembre el primer any de vida de l’entitat, 
amb la col·laboració del club ‘Amics de la moto’, la Junta Local 
Contra el Càncer i l’Ajuntament d’Albal.

Pinzellades locals



setembre 2011 |34 novembre 2022

DÈNEU ANYS AL FRONT DEL GOVERN, NO SÓN CASUALITAT

EL PP HA DECLINAT PARTICIPAR

No és casualitat que les i els socialistes 
governem després de tants anys en 
Albal. Hem transformat el poble a base 
de treball i d’escoltar permanentment 
al veïnat. Quan les xarxes socials no 
existien, nosaltres estàvem en l’oposició, 
però aconseguirem la confiança a través 
de la paraula i entrarem a governar 
amb una recepta tradicional. Requeria 
temps,  ganes de treballar a peu de 
carrer, escoltant a tota la gent. Ara, fer 
oposició és més senzill i hi ha qui la fa 
a colp d’ocurrències, per la via fàcil, al 
Facebook, des del sofà i d’una manera 
covard, amagats, creant incerteses, 
menyspreant el treball del personal 
tècnic de l’Ajuntament, creant bulos, 
pors i confrontant amb un exèrcit 
xicotet, però ben adoctrinat i que per 
criticar al Govern Local, falta al respecte 
a la ciutadania, borratxos d’ansietat per 
governar. No és la imatge de poble que 
volem. No volem un Albal contaminat, 
virtualment, de mentides.

Els i les socialistes governem des de fa 
tants anys, gràcies a no defallir, malgrat 
la duresa i la ràbia personal de l’oposició 
contra unes persones que, òbviament, 
hem crescut i madurat al ritme que ha 
crescut i ha millorat el poble. Alguns dels 
que critiquen la veterania i l’experiència 
de Ramón Marí, disfruten d’un Albal 
modern. S’ha fet amb els diners dels 
albalencs i albalenques, però ningú 
pot negar el treball i les ganes per 
fer-ho possible dels equips de govern 
que, any rere any, han acompanyat a 
l’alcalde en este viatge de prosperitat i 
creixement com a poble. Els que parlen 
malament d’Albal, han de sentir-se 
responsables d’embrutar-lo, amb odi, 
sed i fam de poder. És legítima la crítica, 
és positiva fins i tot si és per a sumar 
i construir, però és absurd el no pel 
no, com incomprensible és l’oposició 
a l’existència de l’estació de tren que 
en uns mesos estarà acabada i que els 
mateixos que han criticat un projecte 

que, de segur, faran servir. Temps al 
temps!
No negarem que el treball a 
l’administració local és dur i requerix 
implicació absoluta, el nostre alcalde 
fa 19 anys que es troba a l’alcaldia, 
implicat i dedicat en cos i ànima. Ramón 
va trobar un Ajuntament i un poble per 
transformar, de dalt a baix. Així ha estat, 
sense descans, per canviar radicalment 
Albal. Ja ho va dir Fermin Pardo en 
replegar el Premi Poble d’Albal 2022. 
El músic i mestre ens visitava després 
d’anys i va dir, que trobava un municipi 
totalment transformat, sentint-se 
orgullós, entre altres espais, de la nostra 
Casa de Cultura, on va recollir l’alta 
distinció local. També va valorar l’estima 
que va trobar durant la seua etapa com 
a mestre del col·legi Juan Esteve, per 
banda de l’alumnat i de les famílies. Si 
la gent apel·la als sentiments, apel·lem 
també els polítics a la unió i al bon rotllo.  
Wns ho estan demanant a crits!

Moraleja: fem valdre el nostre caràcter 
i manera de ser, com ho subratllen i 
valoren des de fora. Treballem junts 
en la renovació de l’alegria individual 
i col·lectiva, agafem forces, espremem 
les ganes de treballar per tot el poble, 
la ciutadania torna a necessitar-nos més 
que mai.
No fem cas al soroll d’aquells que diuen 
“voler” Albal, perquè lluny d’aportar, el 
que volen és apartar-nos de la gestió. El 
més greu és que no ho fan per la gent, 
sinó que ho fan per ells i elles mateixes, 
defensant qüestions particulars i no 
col·lectives.
Albal, continuem renovant amb amor, el 
poble que ens va vore nàixer i el que ha 
obert els braços a tantes persones que 
hui es senten a casa i amb les que també 
hem pogut crear una localitat diversa, 
plural, justa, culta i amb riquesa.

MªJosé Hernández Vila
Portaveu del Grup Municipal Socialista

RAMON MARI: EL PEDRO SANCHEZ 
D’ALBAL
Al contrari de lo que diu el tango, vint 
anys poden ser una eternitat. Sobre tot 
en politica. Ramón Marí du casi vint anys 
d’Alcalde i el “sindrome de la Moncloa”, 
que patix el president del Govern Pedro 
Sanchez des del primer dia, se feu en 
Ramón Mari anys arrere. Fa temps que 
deixà d’escoltar a la ciutadania, com Pedro 
Sanchez, i ha anat rodejant-se de una cort 
que constantment estan diguent-li, en una 
sinceritat que deixa molt que desijar, lo bo 
que es, lo guapo, sabut, arriscat, simpatic, 
templat i gracios que es (igual que Pedro 
Sanchez). Que Albal no te, ni tindra, un 
Alcalde com ell. No cal dir que molts 
d’eixos corresponen a eixa ret clientelar 

que depen de que Ramón Mari continue 
sent Alcalde.
En estos vint anys Ramón Mari ha 
“decapitat” (politicament parlant) a 
qualsevol que haja tengut l’insolencia de 
discrepar o criticar les seues actuacions o li 
haja fet un minim d’ombra.
A MAYOR GLORIA DE NUESTRO AMADO 
LIDER
De tots es conegut que s’ha gravat un 
documental de Pedro Sanchez, a “mayor 
gloria del President”. En aço Ramón 
Marí li du molts anys de ventaja a Pedro 
Sanchez. Suponem que este periodic 
se va a publicar en l’objectiu de lloar a 
“nuestro amado lider”, Ramon Mari. No 
existix noticia en Albal sense la seua foto o 
video de protagoniste, com egocentristre 

que es, i no l’importa llevar rellevancia als 
verdaders protagonistes de les noticies.
Igual pareix que es forner, obrer, llumener, 
enfermer, mestre, retor, music, llaurador 
o faller. La seua clec li aplaudix indistin-
tament i ell sempre es el protagoniste. Ya 
fa anys que els albalencs li paguem dos 
assessores, que depenen de Ramon Mari 
per a continuar i que les te ubicades en 
els dos mijos de comunicacio publics que 
tenim en Albal: El Repla i Radio Sol. Una 
d’elles cobra més que els propis regidors 
lliberats de l’equip de govern. No cal 
comentar res més.
“AIXO HO PAGUE YO”
Esta famosa frase dita per un alt carrec del 
PP, tambe la gasta nostre Alcalde. Molts 
hem sentit a Ramon Mari dir que un viage, 

una obra, una subvencio o un espectacul 
les paga ell. Obviament no es cert. S’està 
passant un any tirant en polvora de rei.
Les eleccions s’acosten i els numeros no 
li ixen, per lo que està traguent la seua 
faceta més simpatica, proxima i viagera, 
nomes li falta el Falcon. Les falles, els 
nostres majors, els chiquets, els estu-
diants de l’institut, que havien vist poc o 
res a nostre Alcalde en tres anys de llegis-
latura o vint anys d’Alcaldia, ara tenen el 
“plaer” de tindre’l a tota hora en ells, com si 
realment l’importaren els seus problemes, 
la seua vida o la seua festa. Igual que 
Pedro Sanchez.

Maria Jose Hernández Ferrer 
Portaveu AVANT ALBAL

COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

RAMÓN MARI, EL PEDRO SÁNCHEZ D’ALBAL
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A poco más de medio año de la 
finalización de esta legislatura y, por 
tanto, de las próximas elecciones 
municipales, ahora, todo son prisas. 
Estamos asistiendo a un esprint final 
en que Ramón Marí y su equipo, cual 
participantes de una carrera se tratara, 
no dudan en intentar realizar lo que no 
han hecho en los últimos años. 
Más bien es una maratón fotográfica. 
Más que real, es una realidad virtual. 
Como ustedes podrán comprobar 
seguramente en esta edición de El 
Regla y en el Facebook oficial del 
ayuntamiento: alarde de éxitos de este 
fotogénico equipo de gobierno, pero 
con multitud de proyectos aprobados 
sin realizar y anunciados previamente a 
bombo y platillo.

Desde Ciudadanos Albal hemos 
venido apoyando las modificaciones 
al presupuesto de 2022 que sean ido 
planteando. Como ya explicamos 
aquí: preferimos que el dinero de los 
impuestos de nuestros vecinos se 
invierta en Albal para el disfrute de 
todos. 
Ya advertimos en cada uno de los casos, 
con nuestra disposición a apoyar esos 
proyectos, nuestra duda ante que toda 
esa batería de actuaciones se pudiese 
realizar antes de finalizar el año. El 
tiempo nos da la razón,
Pero todo tiene un límite, últimamente 
se nos propuso otra modificación sin 
que los concejales de la oposición 
tuviéramos acceso al expediente con 
la información necesaria para el voto. 

Solamente, el mismo día del pleno -y 
después de solicitarlo expresamente-, 
apenas 6 horas antes, se nos facilita un 
dosier ¡de 1500 páginas! con el detalle 
de los proyectos. Entendemos que esa 
no es la forma correcta de proceder y 
expresamos nuestra negativa a esta 
nueva modificación presupuestaria, 
además de que recoge una reforma 
parcial -consistente en una capa de 
asfalto- de la Avenida Cortes Valencias: 
otro parche más a realizar en lo tenía 
que ser el bulevar que el Sr. Marí 
prometió. 
Otra de las promesas “atragantada” 
desde el inicio de la legislatura ha sido 
la rebaja del IBI -la contribución urbana- 
que el PSOE prometió a la desesperada 
al final de la última campaña electoral, 

al ver que todos los demás partidos 
que formábamos la oposición sí que 
lo habíamos incluido en nuestras 
propuestas.
Finalmente, y tras nuestra constante 
insistencia en cada uno de los 
presupuestos que se han ido 
presentando estos cuatro años, han 
dado su brazo a torcer y se ha podido 
aprobar una rebaja que, si bien no es 
la esperada por nosotros, supone una 
ayuda de carácter mínimo sobre la 
presión fiscal. 

Rafael Rodríguez Ramón
Grupo Municipal Ciudadanos Albal. 
WhatsApp 637 629 394

Tres años y 5 meses desde la entrada de 
Unides Podem Albal en el gobierno de 
nuestro municipio. Con la pandemia del 
covid-19 como hito histórico para el que 
nadie estaba preparado, sirvan estas líneas 
como recuerdo a los familiares a los que la 
dichosa pandemia les arrebato algún ser 
querido.
Han sido 4 años difíciles de gestión como 
representantes de nuestros vecinos y 
vecinas, si bien, pese a las dificultades a día 
de hoy podemos decir que lo que en su 
día fueron promesas electorales, hoy son 
realidades.
Desde Unides Podem Albal teníamos 
una visión clara el municipio que 
imaginábamos, hoy podemos decir que 

ese pueblo que deseamos está más cerca 
de ser realidad que en 2019, nuestro 
comercio tiene hoy el protagonismo 
que se merece, los vecinos y vecinas se 
muestran más cercanos a su comercio 
local, saben quién está detrás de cada 
mostrador ofreciendo su mejor versión y 
prestando el mejor producto o servicio, 
desde 2021, en las redes sociales 
de compraenlabal.com hemos ido 
presentando a estas personas , nuestros 
comerciantes, los vecinos y vecinas que 
impulsan el motor económico de Albal. A 
todos ellos aprovechamos para darles las 
gracias por estar ahí, pese a las muchas 
dificultades en una situación económica 
como la que vivimos.

El Albal que imaginábamos en 2019, 
hoy puede decir que es un referente en 
cuanto a sostenibilidad y medidas contra 
el cambio climático, destacando por 
encima de otras medidas o proyectos, el 
que cuenta con la participación activa de 
más de 200 familias de nuestro municipio, 
nos referimos a Albal circular un proyecto 
que fruto de la colaboración entre vecinos 
y vecinas , asociación local (Del Camp a 
la taula) y Ayuntamiento ha conseguido 
que más del 50 % de materia orgánica 
que generamos, sea gestionada de una 
manera diferente al resto de municipios, 
generando sinergias entre vecinos, 
asociaciones e instituciones , que van 
más allá del propio hecho de compostar, 

juntos y juntas estamos cambiando el 
mundo casi sin darnos cuenta, llevando a 
la práctica la máxima ecologista “piensa en 
global, actúa en local”.
Podemos sentirnos orgullos@s del trabajo 
realizado, pero debemos ser conscientes 
de que aún queda mucho por hacer, 
hasta convertir Albal en un municipio 
que mantenga el equilibrio entre 
modernización, innovación, tradición y 
ecología. Un pueblo del que sus vecinos y 
vecinas podamos decir “Albal tiene futuro 
y yo elijo formar parte de él.

José Arias
Portaveu Unides  Podem Albal

Fem front ja a la recta final d’esta 
legislatura, tan difícil i complicada, que ha 
posat a prova les nostres capacitats per a 
gestionar l’ajuntament enmig d’una crisi, 
per a la qual ningú estàvem preparats. 
Una pandèmia que, en successives 
onades, ens ha sotmés a un estrés 
econòmic i social desconegut al nostre 
País. Un tràngol que, com a societat, 
pense que hem superat amb nota.
Però com he dit, entre confinaments, 
restriccions i vacunes, ens han passat 
corrent els mesos i ja estem, novament, 
a sis mesos d’unes noves eleccions, de 
precampanya i submergits en altra crisi, 
esta vegada econòmica, provocada per la 
guerra a Ucraïna. 

Em deia un amic que se’ns està quedant 
un primer quart de segle XXI per a 
emmarcar, i no em queda altra que 
donar-li la raó. Efectivament, en el 
que portem de segle, hem passat per 
diferents recessions econòmiques, una 
terrible pandèmia i a més, a hores d’ara, 
són innegables els efectes d’altra crisi, 
la climàtica, que fins no fa molt alguns 
negaven des de posicions ultraliberals i 
conservadores. Més preocupades estes, 
com sempre, del profit econòmic i el 
creixement sense límits, encara que això 
supose esgotar els recursos naturals de 
l’únic planeta que tenim els humans per 
a viure. Un despropòsit difícil d’entendre.
I ara, per acabar d’arredonir el quadre, 

igual que va passar a l’Europa dels 
anys vint del segle passat, assistim 
-alguns amb molta preocupació- a 
l’aflorament de moviments d’extrema 
dreta i ultranacionalistes, massa sovint 
menyspreats per l’esquerra democràtica i 
blanquejats per la dreta i els grans grups 
editorials. 
Per això vull aprofitar este espai per 
a demanar-vos, a totes i tots els que 
creguem en la democràcia que, en els 
mesos que queden per a tornar a anar 
a votar, no ens deixem enganyar, no 
existixen solucions fàcils per a problemes 
complexos. Ni en l’àmbit estatal, ni en 
l’autonòmic, ni molt menys en el local. No 
caiguem en el parany dels salvapàtries 

i els messies de les solucions màgiques. 
Són mentida. 
Escrigué K. Marx que la història sempre 
ocorre dues vegades: la primera com 
una gran tragèdia i la segona com una 
miserable farsa. I com ja vam demostrar 
totes i tots amb la passada crisi sanitària, 
només treballant junts, sent tolerants 
i solidaris, podrem superar les noves 
dificultats i desafiaments a què fem front 
ara. És responsabilitat de totes i tots, esta 
vegada, no repetir la història.

David Ramon  
Portaveu i Regidor de Compromís
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CONSTRUYENDO UN PUEBLO REFERENTE EN LA SOSTENIBILIDAD Y EN EL 

LA REALIDAD VIRTUAL

ANY NOU, VELLS REPTES
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Ràdio Sol Albal 93.7 FM estrena una nova 
temporada de servei públic i inclusió

Ràdio Sol Albal es troba ‘ON 
AIR’ des de passat 3 d’octubre, 
s’estrenava la nova temporada 
amb un programa especial 
conduït per la coordinadora 
Anabel Pastor. Va comptar 
amb la participació d’una 
vintena de col·laboradors 
i col·laboradores que han 
introduït els seus espais, 
aportant tots els detalls sobre 
els continguts i novetats que 
s’escolten a les ones hertzia-
nes locals. L’alcalde Ramón 
Marí va obrir el magazine 
especial agraint la tasca 
desinteressada de totes les 
persones que demostren ‘un 
gran compromís’ cap al mitjà 
de comunicació, ‘pròxim i amb 
fort caràcter de servei públic’. 

Més de 60 programes 
conformen la graella, dels 
quals 20 són de producció 
pròpia. La resta, venen de la 
col·laboració amb les estacions 
adscrites a la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes 
(XEMV), de la qual forma 
part Ràdio Sol, el col·lectiu 
autonòmic que està abrigat 
per la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies (FVMP) 
està coordinat per la cap de 
comunicació de l’Ajuntament 
d’Albal, Pilar Moreno. 

Més de 60 espais, 
produïts per 
un centenar de 
col·laboradors, 
sonaran esta 
temporada a la 
ràdio de casa

Anabel Pastor, coordinadora de Ràdio Sol

La ràdio fomenta l’ecologisme i la cura mediambiental “El rincón del arte” continua amb el seu duende a les ones locals

Pilar Moreno, cap del Gabinet de Comunicació de 
l’Ajuntament

L’actualitat local i la infor-
mació més pròxima tenen veu 
pròpia en els Serveis Informa-
tius, que es consoliden a les 
13.30 hores, en directe, i en les 
redifusions de les 20.00 hores, 
les 00.00 hores i la 07.00 hores. 
També a través del programa 
‘Parlem de Tu’, amb mono-
gràfics d’àmbit local amb la 
col·laboració del Departament 
de Comunicació municipal. 

Històrics com ‘El Rincón 
del Arte’ o ‘El Guateque’, 
presentat per Roque Miguel 
Martínez amb més de 25 anys 
en antena, tornen a la nova 
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La mobilitat de L’Horta Sud a debat, 
en les ‘II Jornades de la Ràdio al Carrer’

temporada de l’emissora 
municipal. També espais indis-
pensables com ‘La Veu dels 
Grans’, en col·laboració amb 
la Universitat dels Majors de 
Florida Universitària o ‘Un Fum 
de Veus’ al costat de Vicente 
Burguete i Rosa Álvarez, un 
magazine que seguix de prop 
l’actualitat cultural, social i 
esportiva local.

Augmenta la presència de 
solidaritat, gràcies a la con-
solidació d’espais com ‘Creu 
Roja, més a prop teu’ i que 
ens informa sobre les actua-
cions i projectes dirigits cap 
a les persones més vulnera-
bles, amb intervencions del 
voluntariat, personal tècnic 
de l’entitat humanitària amb 
usuaris i usuàries. La divulga-
ció ecològica repetix un any 
més amb ‘Ciudando a Gaia’ 
(anteriorment ‘Camins Soste-
nibles’), amb la col·laboració 
de l’associació ‘Del Camp a 
la Taula’ per a la visibilització 
d’iniciatives que segueixen 
models de vida regeneratius 
com ‘Albal Circular’. 

La cultura conforma també 
un dels eixos principals d’esta 
temporada amb ‘Coral de Veus’ 
o l’espai literari presentat per 
Vicen Espí, ‘Contant i Cantant’. 
A més dels espais musicals 
com a ‘Sol y Pop’, ‘Sona 
València’ o ‘Que el rock no pare’.

El servei públic de la ràdio
L’entreteniment estarà un 

any més assegurat amb ‘La 
Trinxera’ o ‘¿Y tú qué sabes?’, 
espai produït per Sergio 
Segura, ple de veus joves en 
un to humorístic i informal 
amb gran presència a xarxes 
socials, que suposa la novetat 
més recent de Ràdio Sol Albal, 
juntament amb “L’illa Anexa”, 
un espai produït pel benidormí 
Josan Piqueres. L’esport també 
ocupa espai en les ones amb 
‘Mundo Mestalla’ .

Una nova temporada 
d’inclusió

Radio Sol Albal 93.7 FM 
servirà un any més com a 
finestra per a la sensibilitza-
ció de la salut mental, així 
com d’altaveu per a persones 
amb diversitat funcional, a 
través d’organitzacions com 
AFPEM Horta Sud (Associació 
de Familiars i Persones amb 
Malalties Mentals) i AVAPACE 
(Associació Valenciana d’Ajuda 
a la Paràlisi Cerebral).

Col·laboració amb l’IES
També passarà per les 

instal·lacions l’alumnat de 
l’Institut, que en vespres de 
posar en marxa el seu propi 
projecte de radiodifusió 
escolar, tenen l’oportunitat 
de conéixer les funcions 
d’informació i servei públic 

que presta una emissora 
municipal, així com els 
alumnes de l’Escola d’Adults, 
que realitzaran un espai 
dedicat al foment i ús de la 
llengua valenciana a través de 
les ones.

Cristian Jiménez, que 
seguirà al capdavant de la 
informació futbolística amb 
l’actualitat més recent del 
València C.F., així com del 
València Femení i el València 
Mestalla.

L’aportació de la XEMV
La ràdio pública inclou en 

la seua graella espais provi-
nents de la Xarxa d’Emissores 
Municipals Valencianes, com 
ara ‘El Musiquer’ de Ràdio 
l’OM de Picassent, ‘Cinestè-
sia’ de Ràdio Godella, ‘Mirada 
al passat’ de Ràdio Manises, 
‘Terra de Roses’ d’Aldaia Ràdio 
o La Trinqueteria de La Pobla 
Ràdio. I continua contribuint 
a la vertebració autonómica 
de la mà del programa de 
referència de la XEMV que 
s’emet en Àpunt Ràdio, ‘El Rall’. 
Anabel Pastor és l’encarregada 
d’acostar l’actualitat albalenca, 
cada setmana, i també sonen 
les veus de la periodista local 
Clara Laguarda i Pilar Moreno 
que cada divendres emet el 
podcast “La ruta dels pobles 
menuts”, un altaveu per als 
municipis en risc de despobla-
ció.

La ràdio, lloc de trobada i participació dels més joves

La poesia també té el seu espai a la ràdio de casa

“Un fum de veus” es consolida a la nostra graella

L’alcalde Ramón Marí estrena la nova temporada

El passat 25 de juny, Albal 
va acollir les ‘II Jornades 
de la Ràdio al Carrer’, amb 
diverses taules redones on 
es va parlar sobre mobilitat 
entre els municipis de 
l’Horta Sud i també de la 
importància de la comunica-
ció local i comarcal.

Inauguració
L’acte va estar inaugurat 

per la consellera de Política 
Territorial, Obres Públiques 
i Mobilitat, Rebeca Torró; el 
director general Relacions 
Informatives, Pere Rostoll i 
l’alcalde Albal Ramón Marí, 
conduït als micròfons per 
Pilar Moreno, DirCom de 
l’Ajuntament d’Albal i Coor-
dinadora de la XEMV.

La consellera va valorar 

la iniciativa i va mostrar el 
seu suport al periodisme de 
proximitat, “tan necessari”. A 
més, va subratllar el suport 
del seu departament a la 
millorat de la mobilitat 
d’Albal, avançat que “en el 
segon semestre de 2022 
començaran les obres del 
pàrquing dissuasori de 
l’estació de tren”.

Ramón Marí va recordar 
la història de Ràdio Sol i 
l’evolució de l’emissora 
cap a la professionalitza-
ció en la figura primer de 
Pilar Moreno i ara en mans 
d’Anabel Pastor, que l’han 
convertit en un mitjà de 
comunicació referent en 
la població i la Comunitat 
Valenciana.

El director general 

Relacions Informatives va 
agrair el treball que realitzen 
les emissores municipals i 
l’esforç que ha fet la Xarxa 
de Emissores Municipals 
Valencianes per fomentar el 
servei públic i la vertebració.

Rostoll va animar les 
poblacions a “obrir projectes 
municipals comunicatius 
que s’adapten a les seues 
necessitats”.

Representació local
La jornada va comptar 

amb una ampla representa-
ció de la societat albalenca: 
membres del Govern Local, 
els comerciants, fallers, 
músics locals, festers, majors, 
així com els col·laboradors i 
col·laboradores de la ràdio 
de casa.
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El parc de la Balaguera va 
acollir la celebració en la qual 
van participar els usuaris i 
usuàries de l’entitat, juntament 
amb les seues famílies, tots 
plegats disfrutaren de l’ampla 
varietat d’activitats progra-
mades per visibilitzar el Dia 

per la Salut Mental. Manuali-
tats, representacions musicals, 
taller de batucada i actuacions 
de màgia van omplir d’alegria 
i il·lusió la trobada a la qual 
va donar suport el regidor de 
Promoció Econòmica i Esports, 
Tino Moreno.

L’entitat solidària es 
prepara per a un dels 
actes més simbòlics per 
a l’associació, contri-
buint en la lluita contra la 
malaltia en la recaptació 
de fons.
Els tiquets ja es troben a 
la venda a l’Ajuntament 
d’Albal, que col·labora 
en la jornada, també el 
Centre Polivalent i la Car-
nisseria Tere.

Celebració doble: el Dia de la Paràlisi cerebral i el 
primer aniversari del Centre de Dia Doctora Anna Lluch

El 6 d’octubre se celebra 
el Dia Mundial de la Paràlisi 
Cerebral, una data dedicada 
als pacients amb esta condició 
i a les seues famílies amb 
l’objectiu de visibilitzar i rei-
vindicar les seues necessitats i 
donar-los el suport que neces-
siten, enguany amb el lema 
#YoDecido. Com el passat any 
l’Ajuntament d’Albal i el Centre 
de Dia Doctora Anna Lluch 
s’han sumat a l’homenatge 
i celebraven un acte a la 
porta del consistori, presidit 
per l’alcalde Ramón Marí, 
juntament amb la regidora de 
Serveis Socials Lola Martínez, 
membres de la corporació, els 
usuaris, usuàries i personal 
tècnic del Centre de Dia 
gestionat per AVAPACE (Asso-
ciació Valenciana d’Ajuda a la 

Paràlisi Cerebral), que en la seu 
d’Albal està dirigida per Ana 
Perpiñán.

L’albalenca Ana María 
Fombuena va pronunciar el 
manifest pel Dia Mundial de 
la Paràlisi Cerebral, destacant 
l’obertura del Centre de Dia 
d’Albal que complix el primer 
aniversari. Les instal·lacions 
situades en el complex de 
Santa Anna obrien les portes 
el passat 1 d’octubre de 2021, 
que acull a més d’una trentena 
de persones amb diversitat 
funcional amb la col·laboració 
de l’administració local que, 
segons paraules del primer 
edil, ‘continua amb un fort 
compromís’ per a facilitar les 
necessitats dels usuaris de 
l’entitat i les seues famílies.

La campanya va posar-se en marxa passat dimarts 18 de setembre i s’allargarà fins al 31 de 
gener, que va començar pels grups de risc i les persones majors de 80 anys. L’actuació de 
prevenció sanitària, que està duent-se a terme a les dependències de l’antic Ajuntament, 
està coordinada per la cap d’Infermeria del Centre de Salut d’Albal, Arantxa Núñez.
La cita prèvia ja es pot demanar en el punt d’atenció del Centre de Salut d’Albal o a través de 
l’APP GVA+SALUT.

En marxa la campanya contra la grip i el reforç de la COVID-19 al Centre de Salut

AFPEM Horta Sud celebra 
el Dia per la Salut Mental

La Junta Local contra el Càncer programa 
el sopar benèfic per al 25 de novembre
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Las campanas de la 
parroquia Nuestra Señora de 
los Ángeles volvieron a sonar 
después de cinco meses, 
es el tiempo en el que han 
estado fuera de su hábitat, 
la histórica parroquia local. 
Los trabajos estuvieron en 
manos de la empresa Relojes 
y Campanas Monumenta-
les. Para celebrar la vuelta, 
las parroquias organiza-
ron una cena fraternal que 
ha recaudado fondos para 
sufragar los gastos de los 
trabajos que han ascendido 
a 31.000 euros y que han 
recibido una aportación 
municipal de 6.000 euros por 
parte del Ayuntamiento, a 
través del convenio firmado 
en octubre entre el alcalde 
Ramón Marí y el párroco 
local Engraci Bataller.

Una fiesta para celebrar la 
vuelta de las campanas

A finales de julio tuvo 
lugar la celebración del 
regreso de las cuatro 
campanas que coronan 
de nuevo la iglesia tras ser 

bendecidas por Engraci 
Bataller. El acto contó con la 
colaboración dels Mestres 
Campaners de València que 
dirigieron un concierto de 
campanas y donde se pudo 
apreciar la completa res-
tauración que ha devuelto 
el sonido y la esencia de las 
campanas, siendo la más 
antigua de 1778. 

La Parroquia es del 
año 1697, aunque poste-
riormente se añadieron 
los altares, la capilla del 
Sagrario, el nicho dedicado 
a la advocación titular y el 
campanario construido en 
1733. Está declarada Bien de 
Relevancia Local e incluido 
en el Catálogo de Bienes y 
espacios Protegidos del Plan 
General de Albal, constitu-
yendo uno de los elementos 
referenciales del patrimo-
nio histórico-artístico de 
la localidad, “por lo que la 
restauración redunda en 
beneficio del municipio al 
contribuir a mejorar el patri-
monio del mismo”, remarca 
el primer edil.

Las campanas de Nuestra 
Señora de los Ángeles, en 
casa, tras su restauración

Plaça del Jardí, 7
Telèfon: 96 126 00 56 
Incidències: 627 627 000
www.albal.es

ALCALDIA
Cita prèvia - Correu electrònic: alcaldia@albal.es

ATENCIÓ MUNICIPAL I INFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC)  
Amb cita prèvia. Horari: Dilluns a divendres de 9:00h. a 14:30h.

POLICIA LOCAL
Carrer Rei en Jaume I (prop de la piscina coberta i poliesportiu)
Telèfon directe 96 127 01 27
Mòbil 609 62 23 00 
Correu electrònic: policía@albal.es

JUTJAT DE PAU
Carrer Sant Carles, núm. 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 126 62 62 - Fax 96 126 62 62
Correu electrònic: juzgado@albal.es

CENTRE DE SALUT
Carrer Regne de València. Telèfon 96 342 53 00
Urgències Catarroja: Telèfon 96 122 35 06 

SERVICIS SOCIALS
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 122 05 04
Correu electrònic: s-socials@albal.es 

AGÈNCIA D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 122 05 04 - Fax 96 122 04 47
Correu electrònic: aedl@albal.es

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR 
(OMIC)
Carrer Sant Carles, 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 127 40 18 - Fax 96 126 60 19
Correu electrònic: omic@albal.es

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
Centre Polivalent, entrada pel carrer Hernández Lázaro, front al 
parc Sant Carles
Telèfon 96 127 26 93
Correu electrònic: biblioteca@albal.es

CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL (CIJ)
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 127 81 87 - Fax 96 122 04 48
Correu electrònic: albal@joves.net

ESCOLA D’ADULTS 
Carrer Senyera, 4
Telèfon 96 127 22 89 
Correu electrònic: epalbal@hotmail.com

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
Telèfon 96 127 58 77

CASA DE CULTURA I LLAR DEL JUBILAT
Casa de la Cultura - Telèfon 96 126 81 80
Llar del Jubilat - Telèfon 96 126 98 17

RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’ANCIANS
Carrer Sant Carles, 103
Telèfon 96 126 61 69

RÀDIO SOL ALBAL - EMISSORA MUNICIPAL
Casal Jove. C/Tabacalera s/n
Telèfon 96 127 79 39 | 610 03 12 47
Correu electrònic: radiosol@albal.es   

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANTA ANNA
Telèfon informació i reserves 699 87 31 22
Correu electrònic: info@complejosantana.com

POLIESPORTIU MUNICIPAL LA BALAGUERA
Telèfon informació i reserves 687 07 70 65

PISCINA COBERTA I CENTRE TERMAL ALBAL
Carrer Rei En Jaume I   
Telèfon 96 127 52 62  

SERVICI DE TAXI
Telèfon 96 001 63 05
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DESEMBRE

1 de desembre C/ Alicante, 2 de Catarroja (fins a 
les 00.00 hores) C/ Mayor, 17 de Benetússer   
2 de desembre C/ Joaquín Escrivá, 10 de 
Catarroja 
3 de desembre Av. Rambleta, 56 de Catarroja 
(fins a les 00.00 hores)  C/ Corts Valencianes, 40 
d’Albal 
4 de desembre Avda. Doctor Gómez Ferrer, 57 
de Catarroja (fins a les 00.00 hores)  Av. Gómez 
Ferrer, 31 d’Alfafar 
5 de desembre Av. Rambleta, 30 de Catarroja 
(fins a les 00.00 hores)  C/ Pintor Ribera, 25 de 
Benetússer 
6 de desembre C/ Joaquín Olmos, 13 de 
Catarroja 
7 de desembre  C/ Ramón y Cajal, 73 de 
Catarroja (fins a les 00.00 hores)  C/ Andrés 
Arbiol, 12 d’Albal 
8 de desembre Camí Real, 64 de Catarroja (fins a 
les 00.00 hores) C/ Salvador Giner, 5A de Sedaví 
9 de desembre C/ Alicante, 2 esq. Av. Diputación 
de Catarroja 
10 de desembre Av. Rambleta, 56 de Catarroja 
(fins a les 00.00 hores) Av. Reyes Católicos, 9 
d’Alfafar 
11 de desembre Av. Rambleta, 56 de Catarroja 
(fins a les 00.00 hores)  Pl. Constitución, 4 de 
Massanassa 
12 de desembre Av. Dr. Marañón, 11 de 
Catarroja (fins a les 00.00 hores) Camí Orba, 10 de 
Benetússer 
13 de desembre C/ Sagasta, 58 de Catarroja 
(fins a les 00.00 hores)  C/ La Tauleta, 5 d’Alfafar 
14 de desembre Avda. Doctor Gómez Ferrer, 57 
de Catarroja C/ Blasco Ibañez, 38 d’Albal 
15 de desembre  Camí Real, 64 de Catarroja 
(fins a les 00.00 hores)  Av. Camí Nou, 64 de 
Benetússer 
16 de desembre  C/ Ramón y Cajal, 73 de 
Catarroja 
17 de desembre  Av. Rambleta, 56 de Catarroja 
(fins a les 00.00 hores)  Av. Blasco Ibáñez, 80 de 
Massanassa  
18 de desembre  C/ Joaquín Escrivá, 10 de 
Catarroja (fins a les 00.00 hores)  C/ Federico 
Pallardó, 8 d’Alfafar 
19 de desembre  Av. Dr. Marañón, 11 de 
Catarroja  
20 de desembre  C/ Joaquín Escrivá, 10 de 
Catarroja (fins a les 00.00 hores)  C/ Pintor 
Sorolla, 3 de Sedaví 
21 de desembre  C/ Joaquín Olmos, 13 de 
Catarroja (fins a les 00.00 hores)  C/ Eixample, 
5 d’Albal 
22 de desembre C/ Sagasta, 58 de Catarroja 
23 de desembre C/ Alicante, 2 esq. Av. Dipu-
tación de Catarroja (fins a les 00.00 hores)  C/ 
Vicente Navarro Soler, 20 de Benetússer 
24 de desembre Av. Rambleta, 56 de Catarroja 
(fins a les 00.00 hores)  C/ Sol, 26 d’Alfafar 
25 de desembre C/ Joaquín Olmos, 13 de 
Catarroja (fins a les 00.00 hores)  C/ Gómez 
Ferrer, 17 de Lloc Nou de la Corona 
26 de desembre Avda. Doctor Gómez Ferrer, 57 
de Catarroja 
27 de desembre Av. Rambleta, 30 de Catarroja 
(fins a les 00.00 hores)  C/ Hernández Lázaro, 
11 d’Albal 
28 de desembre C/ Ramón y Cajal, 73 de 
Catarroja (fins a les 00.00 hores)  Pl. Miguel 
Hernández, 14 de P. Alcosa (Alfafar) 
29 de desembre Camí Real, 64 de Catarroja 
30 de desembre Av. Dr. Marañón, 11 de 
Catarroja (fins a les 00.00 hores)  Camí Nou, 124 
de Benetússer 
31 de desembre Av. Rambleta, 56 de Catarroja 
(fins a les 00.00 hores)  C/ 9 d’Octubre, 33 de 
Massanassa  
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INDUSTRIAS ALEGRE: 
más de 60 años de éxito e innovación

La contraportada de este 
número está dedicada a la 
compañía más importante 
con sede en Albal, Indus-
trias Alegre. El próximo año 
cumplirá 52 años de su asenta-
miento en la localidad (1971), 
sus responsables anuncian 
fiesta por todo lo alto. La 
pandemia truncó los planes de 
hacerlo el pasado ejercicio, que 
coincidía con sus boda de oro. 

El proyecto se levantó 
en Valencia como Talleres 
Almar (1953), de la mano de 
su fundador, el hombre de 
la sonrisa perenne, Vicente 
Alegre Tomás. Ha tenido con-
tinuidad de la mano de sus 
cuatro hijos, que lo sustentan 
al frente de diferentes depar-
tamentos. La presencia del 
patriarca destaca en el hall de 
entrada a la sede principal, 
presidido por un retrato 
hiper realista del creador del 
imperio Alegre. Falleció a los 
75 años debido a una grave 
neumonía que importó de 
un viaje internacional donde 
seguía abriendo mercados, 
pese a estar ya jubilado. Fue 
incapaz de desvincularse de la 
empresa y de seguir creando 
marca, solo la muerte puso fin 
a su pasión y sus ganas de vivir 
y seguir sumando.

El alcalde, quien lo conoció 
en vida, visitaba las instalacio-
nes hace una semanas. Fue 
recibido por su hija Mónica 
Alegre, un clon del carisma 
y la sonrisa del padre. Hacer 
balance de la evolución de 
la mayor empresa asentada 
en la localidad y poner en 
común cuestiones locales en 
pro del desarrollo de Indus-
trias Alegre, fueron el objeto 
de la visita institucional. La 
apertura de la estación de 
tren, prevista para el próximo 
año, será un revulsivo para la 
movilidad del personal de la 
industria. También conocie-
ron la ordenanza municipal 
[pionera], que multa a los 
puteros y con la que Albal 
trabaja para disuadir la pros-
titución en la zona industrial 
donde está el negocio. La 
colocación de cámaras en el 
polígono que permiten la vigi-
lancia de los vertidos incontro-
lados y el anuncio de mejoras 
en la limpieza y el pavimento, 
fueron otros de lo tema que se 
trataron. 

Ramón Marí conoció de 
primera mano el balance de 
resultados del ejercicio 2021, 
un año difícil marcado por la 

crisis sanitaria y el conflicto 
entre Rusia y Ucrania. La 
empresa que nació dedicada 
a la matricería y moldes para 
plásticos; triunfa actualmente 
en el sector de la automo-
ción, teniendo como principal 
cliente a Ford, de quien es 
proveedora desde su llegada a 
Almussafes, en 1976. Tuvieron 
la suerte de tener un proyecto 
muy importante con los 
modelos del Fiesta del 2000, 
para los que fabricaron piezas 
homologadas. “Una estra-
tegia que fue clave”, señaló 

Mónica Alegre. Y han ido más 
allá, gracias a su capacidad 
de diseño e ingeniería en 
la industria plástica, por su 
apuesta por el I+D+i, por su 
compromiso con la sostenibili-
dad y social, habiendo creado 
un mecenazgo que revierte 
en la sociedad. La internacio-
nalización y presencia global 
también ha hecho marca 
expansiva, a la base de Albal 
se suman empresas en Polonia, 
Rumania, EE.UU, México y 
para 2024 aspiran llegar a 
Marruecos. Según el balance, la 

crisis derivada de la pandemia 
y después la guerra, han 
provocado una reducción de 
la rentabilidad de la compañía, 
pero las cuentas del ejercicio 
2021, “cumplieron el 70% de 
los objetivos marcados, de 
la mano  de una gran herra-
mienta, nuestro personal”. 
Actualmente, en la planta local 
emplean 358 personas, siendo 
128 mujeres, del total de traba-
jadores, un 5% son de Albal. 

La visita concluyó hablando 
de la llegada de Volkswagen 
a Parc de Sagunt, en Indus-

trias Alegre cruzan los dedos 
“es otra oportunidad, porque 
supone otro tipo de cadena de 
valor y veremos qué podemos 
aportar para su desarrollo”, 
concluyó Alegre. 

Un histórico del Valencia CF
A título póstumo, el Ayun-

tamiento de Albal nombró 
Hijo Adoptivo de la localidad a 
Vicente Alegre, fue en 2013. En 
vida, su pueblo natal (Cortes 
de Arenoso) había hecho lo 
propio y además le pusieron 
una calle a su nombre, home-
najeando su emprendedu-
rismo y por haber sido uno de 
los fundadores de la conocida 
potabilizadora del Alto Mijares. 
También destacó por su papel 
determinante en el club de 
sus amores, el Valencia CF, 
fue vicepresidente a finales 
de los 80 cuando la entidad 
pasaba por uno de sus peores 
momentos, con deudas des-
orbitadas y el descenso a la 
Segunda División. Volvería en 
1992 al Consejo de Administra-
ción de la Sociedad Anónima 
Deportiva que se creó para la 
refundación, el pasado 15 de 
octubre se cumplieron 30 años 
de aquel día. Fue figura clave, 
por ejemplo, para el fichaje 
de Pedja Mijatovich, se dejó 
mucho dinero en salvar al club 
y vivió como ahora, muchos 
malos momentos, aunque 
no fue, como ahora, por no 
defender la esencia del equipo 
y de la entidad, del lado de los 
aficionado.


