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CELEBREM MOLTES MÉS COSES QUE FALLES 

Florida vol fer d’Albal una ciutat 
universitària 

Les ganes de 
festa fallera 
guanyen

La Generalitat Valenciana dona llum 
verda al nou Centre de Salut

Una de les mesures més importants ha estat baixar l’impost 
de l’IBI i es mantindrà l’ajuda de 300 euros del xec bebé, per a 
nadons nascuts este 2023, diners que reverteixen en el comerç 
local. 
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La culminació de l’estació marca la història 
d’un poble menut, amb un futur gran

En marxa un pla local antiinflacionista 
amb el Pressupost General que supera els 
12 milions d’euros
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CALENDARI 
FISCAL 2023

Treballs d’enderoc a l’immoble de l’antiga Tabacalera
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El Pressupost General supera els 12 milions d’euros i 
accentua el compromís social amb un augment del 37,52%

Amb els vots favorables 
del Govern Local (PSPV-
PSOE, Compromís i Unides 
Podem), s’aprovava el Pres-
supost General per al 2023, 
que ascendeix fins als 
12.025.308,98 euros. L’oposició, 
en bloc -PP, Avant Albal i Ciuda-
danos- va votar en contra. Tal 
com va defensar la portaveu 
socialista i regidora d’Hisenda 
María José Hernández, 
“l’aprovació facilita la gestió 
municipal, davant l’expectativa 
dels comicis del pròxim 28 

de maig” i va explicar que 
els comptes compleixen tres 
regles bàsiques: “mantindre 
l’equilibri econòmic, oferir 
seguretat en el fons de 
maniobra per al desenvolupa-
ment de l’activitat municipal i 
una tresoreria que garanteix el 
compliment de les obligacions 
de la institució local”.

Este exercici, continuen 
tenint un marcat accent de res-
ponsabilitat i justícia, basats en 
el rigor, l’estabilitat i la fortalesa 
econòmica de la qual disfruta 

Albal, des de 2012. Es com-
pleixen 11 anys mantenint 
l’endeutament en les arques 
a zero, que han permés tindre 
una situació financerament 
saludable.

Baixada d’impostos
Albal baixa este exercici 

els impostos, “va ser el nostre 
compromís electoral amb 
la ciutadania, baixar l’IBI 
-Imposat de Béns immobles-. 
Hem sigut el primer municipi 
de la comarca a anunciar la 

baixada en l’ordenança fiscal, 
arribarà al 10% en alguns 
casos, contribuint a mini-
mitzar els efectes de la crisi 
derivada de la inflació”, va 
explicar la portaveu. Altres 
càrregues impositives com 
l’IAE i l’impost de circulació de 
vehicles i guals, mantenen els 
seus preus. Fa sis anys, que el 
veïnat albalenc està exempt 
de pagar per la taxa de fem. 
El 2021, el Govern de Ramón 
Marí va incorporar una boni-
ficació del 100% de la quota 

de l’Impost sobre Vehicles 
de tracció mecànica per als 
automòbils que tinguen una 
antiguitat mínima de 25 anys, 
que es manté. A més, per 
tercer any consecutiu i fins al 
segon mes de l’any en curs, 
s’aplica l’exempció de la taxa 
de terrasses a bars i restau-
rants, un sector acuitat per 
la crisi, també mantenim la 
reducció d’ICIO per als pro-
pietaris i propietàries que 
aposten per les energies reno-
vables, promovent la reducció 

GUALS

POBLE SOSTENIBLE, en moviment
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de la despesa i la conscièn-
cia ecològica, així com el 
de vehicles IVTM, híbrids i 
elèctrics, que estan bonificats.

El 2023 és l’any en què fina-
litzen les obres de l’estació, 
està previst que siga a la fi de 
febrer i l’alcalde va assegurar 
al plenari, que compta amb 
el compromís de RENFE 
que els trens comencen a 
passar al maig. Este projecte 
s’emporta una part substan-
cial del Pressupost; 499.430,00 
euros de les inversions. “Un 
projecte històric i un atractiu 
per a l’atracció d’inversió a 
la població”, va subratllar 
Marí. María José Hernández 
va anunciar que s’inclou el 
projecte de l’autobús llança-
dora que connectarà el poble 
amb l’estació de tren, de 
manera gratuïta. En total, 
les inversions s’incrementen 
en 49.543,39 euros, per citar 
alguns exemples: s’inclou 
la construcció de nínxols, la 
reparació del camí rural dels 
voltants de Molí de Gallego, 
l’adquisició d’un nou vehicle 
per a la Brigada Municipal i 
el manteniment de les zones 
recreatives i jocs infantils amb 
un cost de 50.000 euros.

Polítiques sostenibles
Albal és pionera en les polí-

tiques de sostenibilitat i de 
suport a la transició energètica, 
així ho va defensar Hernándezi 
va reforçar-ho el regidor d’esta 
àrea José Arias. Les accions, 
en matèria del foment de reci-
clatge i la seua anticipació en 
la implantació del contenidor 
marró, han sigutexemplarit-
zants en la Comunitat Valen-
ciana. Així, Albal continua 
donant suport al projecte i 
l’incrementa fins els 30.000 
euros. Es manté l’Oficina Verda 
Municipal amb una partida de 
18.000 euros. Un pas més en 
la visió ecològica de l’executiu 
que també ha implantat 
plaques solars en els edificis 
municipals, que ha canviat 
les lluminàries per bombetes 
LED, iniciatives amb les quals 
s’ha assolit reduir notable-
ment la factura de la llum 
de l’administració. “Amb pas 
decidit, estem treballant en 
l’impuls de la mobilitat soste-
nible i, per a obtenir-lo, estem 
ajudant a la ciutadania que ja 
opta per la mobilitat elèctrica 
creant punts de recàrrega, este 
exercici tindrà una aportació 
de 12.000 euros. La partida 
destinada a la implementació 
de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació (TIC) 
creix respecte al passat any en 
8.700 euros, amb una dotació 
total de 33.700 euros”.

El compromís social 
s’accentua “tenint en compte 
que continuem immersos en 

una crisi sanitària i econòmica, 
derivada de la inflació”, va 
argumentar la portaveu. Esta 
àrea continua sent la bandera 
del govern de Ramón Marí i 
s’emporta 1.608.392,79 euros, 
incrementant-se en un 37,52% 
(438.842,12 euros), respecte a 
l’exercici anterior. El Programa 
Albal Incluye manté la seua 
dotació en 210.000 euros, 
partida que es va incremen-
tar l’any passat, a causa de les 
situacions de vulnerabilitat 
que es van desprendre de la 
pandèmia i que suposa l’eina 
necessària per a la contracta-
ció de persones desocupades 
i altres prestacions com a ali-
mentació i ajudes de lloguer 
per a famílies en risc d’exclusió.

Altres grans departaments 
també continuen tenint la 
seua importància dins dels 

Pressupostos Generals, com 
ara Educació, Joventut, Parti-
cipació, Sostenibilitat, Canvi 
Climàtic i Economia amb 
especial atenció al teixit indus-
trial i al foment del comerç 
local, principals motors de 
l’economia local. Mantenim el 
conveni amb l’Associació de 
comerciants (ACIXEA), posant 
el nostre granet d’arena en 
el foment del treball, des de 
l’administració local. S’ha creat 
l’Oficina Municipal de Digita-
lització, dotada amb 18.000 
euros, destinada al suport del 
comerç local. La solidaritat, el 
caràcter festiu, cultural i tra-
dicional de les i els albalencs, 
necessiten també el suport 
del consistori, és per això, que 
els col·lectius locals continuen 
rebent les seues subvencions 
i ajudes per al desenvolupa-

ment de les seues activitats.
La localitat destina més de 

150.000 euros a beques, sub-
vencions i una altra quantitat 
important al manteniment de 
centres escolars i la moder-
nització d’espais culturals, 
d’oci i estudi. Una altra de 
les novetats és la implanta-
ció, des del passat exercici, 
del xec-bebé de 300 euros, 
destinada a ajudar les famílies 
que incrementen les seues 
unitats familiars este 2023, 
amb una partida d’inici de 
10.000 euros. Una mesura que 
fomenta l’economia circular, ja 
que l’ajuda ha de gastar-se en 
comerços locals.

“No hi ha salut sense salut 
mental”, s’afirma en la memòria 
d’Alcaldia, “per la qual cosa este 
Govern vol fer valdre les polí-
tiques que, en esta matèria, 

promou i sustenta el Pressu-
post General”, argumenten 
en el document. Albal des-
envolupa programes de con-
vivència, d’educació, reinser-
ció i activitats per a persones 
amb diversitat funcional, 
fa costat als majors des de 
l’acompanyament i la socia-
bilitat, a través de les activi-
tats esportives i cognitives, 
així com l’acompanyament 
que es presta amb el servei 
de teleassistència, el suport a 
l’entitat humanitària Creu Roja, 
AVAPACE i AFPEM, totes les 
entitats amb seu en la localitat.

Ajudes d’altres institucions
La implicació del Govern 

d’Espanya en la construcció de 
l’estació de tren va costar 12 
anys i hem aconseguit que el 
Consell s’implique en la cons-
trucció del nou centre de salut 
–el compromís de la qual ja 
apareix en els pressupostos 
de la Generalitat Valenciana-, 
també s’han implicat en la 
construcció de la primera fase 
del pàrquing de l’estació que 
dotarà amb 150 places i es té 
també el sí a la construcció del 
segon institut.

POBLE SOSTENIBLE, en moviment

Les polítiques 
mediambientals 
i l’anticipació en 
la implantació 
del contenidor 
marró, han sigut 
exemplaritzants 
i premiades en 
la Comunitat 
Valenciana
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El centre històric es transforma en un 
espai accessible i amb identitat local

Amb l’entrada del nou any, 
el consistori va posar en marxa 
l’ambiciós projecte de remo-
delació i adequació urbana de 
la plaça del Jardí, amb un pres-
supost de 457.294,63 euros, 
sufragats pel Pla d’Inversions 
de la Diputació de València.

És l’epicentre de la població 
i de l’activitat social, comercial 
i cultural, punt neuràlgic local, 
situada enfront de l’edifici 
consistorial, la Cooperativa 
agrícola o l’històric cinema 
Ribelles. És també l’eix entre 
les principals artèries de circu-
lació, connecta amb l’avinguda 
Corts Valencianes i el carrer 
Santa Anna. El projecte ha 
estat assignat a l’arquitecte 
Jaume Pérez i la seua reurba-
nització integral afecta a una 
extensió de 2.898.74 m² del 
terme municipal.

Abans de l’execució, es 
va convocar una reunió de 
participació ciutadana per a 
anunciar l’inici de les actua-
cions i recaptar l’opinió del 
veïnat on es va informar que el 
carrer on discorren les entitats 
bancàries passaria a ser semi-
peatonal, mantenint la cir-
culació de vehicles des del 
carrer Santa Anna a la Plaça 
Constitució i Santa Ana amb 
Corts Valencianes. Els espais 
reservats a l’aparcament de 
vehicles es redueixen a quatre-
cinc, un d’ells serà una plaça 
reservada per a persones amb 
mobilitat reduïda.

Residencial i semipeatonal
L’alcalde Ramón Marí, va 

explicar que l’actuació, pretén 
atorgar caràcter residen-

 Los trabajos están casi concluidos, pero la apertura al público no será inmediata para no dañar las zonas verdes 
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cial, semipeatonal i d’esplai, 
contribuint a dinamitzar 
el comerç de proximitat. El 
projecte planteja disminuir les 
zones elevades, la qual cosa 
permetrà connectar fàcilment 
l’actual plaça, amb la zona per 
als vianants i el carrer Santa 
Anna, aportant major accessi-
bilitat als vianants.

La pavimentació es realitza 
amb lloses de formigó gris 
i empedrat d’alta qualitat. 
La reurbanització inclourà 
la renovació dels serveis 
existents —enllumenat i 
xarxes de distribució elèctrica, 
aigua potable, reg i saneja-
ment—, així com l’extensió de 
zones enjardinades i implan-
tació de nou mobiliari urbà. 
S’estima que l’obra estiga 
executada en quatre mesos i 
inclourà la col·locació d’una 
escultura singular “que recorde 
la tradició agrícola local, creant 

per aquesta zona transiten 
diàriament, alumnat i famílies 
que accedeixen a dos centres 
escolars: el col·legi públic Juan 
Esteve i L’Escoleta infantil, amb 
l’afegit que és un barri habitat 
per persones d’avançada edat. 
Segons ha explicat el primer 
edil, “les obres compten amb 
un protocol de pas segur”, que 
estan procurant els serveis 
municipals a la direcció de les 
escoles. En una de les visites, 
Ramón Marí va aprofitar per 
a conéixer a la directora del 
centre d’infantil i la seua 
opinió sobre els treballs, la 
docent li va traslladar la seua 
satisfacció, ja que convertiran 
el carrer en un espai acces-
sible i el barri més modern. 
La directora va sol·licitar a 
l’alcalde la instal·lació d’una 
tanca que delimite l’entrada de 
l’escola infantil de la vorera per 
a evitar la sortida espontània 
dels nens i nenes, aconseguint 
el compromís de l’Ajuntament. 
El carrer en execució ocupa 
una superfície urbana de 2.245 
m², amb l’actuació s’eliminen 
les barreres arquitectòniques, 
es renova la xarxa d’aigua 
potable i converteix les seues 
voreres en segures i transi-
tables, augmentant el seu 
ample.

un espai atractiu que iden-
tifique l’ADN del municipi”, 
afegeix.

El carrer Sant Roc
La transformació de la 

plaça d’El Jardí conviu amb els 
treballs de la tercera fase de la 

semipeatonalizació del centre 
històric d’Albal, que en aquests 
moments actua al carrer Sant 
Roc, amb una inversió de 
575.000 euros. Per ser conside-
rades “d’especial risc”, l’alcalde 
ha mostrat especial interés 
en la seua evolució, ja que 

En els darrers anys, 
Albal ha construït 
14 km en voreres 
més amples

Mestre Serrano, més modern
És un dels carrers més 

estrets del poble que, per 
fer-ho més segur i transitable 
per als vianants- elimina els 
aparcaments. També renovarà 
la canalització de l’aigua 
potable.

Fa setmanes que les obres 
conviuen amb l’asfaltde molts 
trams: l’Avinguda Hernández 
Lázaro, en sentit CV-400 i 
CV-33, així com el Camí de 
Russafa que uneix les zones 
industrials d’Albal i Catarroja, 
també en la zona de la Taba-
calera i la seua intersecció amb 
el carrer Hernández Lázaro, 
inclou així mateix el recondi-
cionament del camí vell en 
accés a Silla.
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Las obras de la estación de tren a punto de concluir

 Los trabajos están casi concluidos, pero la apertura al público no será inmediata para no dañar las zonas verdes 
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Al cierre de la edición 
d’El Replà, los trabajos en la 
estación de tren se encon-
traban en la fase final, así lo 
certificó el equipo de Gobierno 
que visitó la infraestructura 
el pasado 28 de febrero. El 
proyecto ferroviario comenzó 
a ejecutarse en 2020 y está a 
punto de hacerse una realidad; 
en estos momentos prosiguen 
trabajos menores como los 
acabados, limpieza, jardinería 
y actuaciones eléctricas, así 
como instalación del mobilia-

rio -papeleras y banquitos. 
Responsables de la obra 

han explicado al alcalde 
Ramón Marí, que RENFE ha 
comenzado a instalar las 
máquinas donde se expedirán 
los billetes de los trayectos. A 
la espera de la instalación de 
cámaras y otro tipo de detalles, 
muy pronto Albal podrá 
confirmar el fin del “revolucio-
nario proyecto”, ha subrayado 
un primer edil muy emocio-
nado. Ramón Marí subraya que 
han sido cuatro años constru-

Un autobús lanzadera enlazará el pueblo con la 
estación, de manera gratuita
El Presupuesto General de   2023 incluye la puesta en 
marcha del servicio de un autobús lanzadera gratuito, que 
conectará el centro del pueblo con la estación, tal y como 
confirmo en la defensa de las cuentas la portavoz del 
Gobierno y concejala de Hacienda María José Hernández.

El Grupo Florida quiere hacer del pueblo una ciudad educativa y universitaria
El pleno del Ayuntamiento 

de Albal ha aprobado este 
martes, por unanimidad, la 
mutación de una parcela 
municipal de 6.444,18 metros 
cuadrados para la creación 
de equipamiento educativo-
cultural, por un período de 
75 años. El trámite institucio-
nal se realiza tras la solicitud, 
por parte de Enrique José 
García Peña, director general 
de la entidad Florida Centre 
de Formació Cooperatiu, el 
pasado diciembre de 2022, 
por registro electrónico, de 
disponer de suelo municipal 
para la construcción de un 
Centro Tecnológico Industrial 
en el término municipal para 
el desarrollo de varias titulacio-
nes oficiales, adscritas a la Uni-
versitat Politécnica de València; 
el Grado en Ingeniería elec-
trónica industrial y automá-
tica y el Grado de Ingeniería 
Mecánica. Además, las dobles 
titulaciones de Grado en Inge-
niería electrónica industrial 
automática y mecánica y el 
Grado en Ingeniería mecánica, 
electrónica industrial y auto-
mática. Según datos facilita-
dos por Florida Universitaria, 
la cifra de alumnos que cursa 
dichas titulaciones asciende 

aproximadamente a 340 
alumnos. También el Grado en 
Diseño, Desarrollo de Video-
juegos  y experiencias interac-
tivas, en este caso la titulación 
cuenta en la actualidad con 
unos 157 alumnos.

Un impacto muy positivo
Las mismas fuentes han 

asegurado al alcalde Ramón 
Marí, que tienen el proyecto 
diseñado y que albergaría 
todos los espacios necesa-

rios para que el alumnado 
pudiera disponer de instala-
ciones donde se facilitara el 
aprendizaje profesional trans-
disciplinar, junto a la creación 
de laboratorios y espacios 
específicos de electrónica, 
aulas polivalentes TIC y de 
técnica de informática indus-
trial, robótica y neumática, 
sistemas digitales, simulación 
y laboratorio de impresión 
3D, aulario y talleres de simu-
lación. Para Florida, disponer 

de este espacio supondría un 
salto cualitativo importante 
por diversos motivos, “crecer 
en espacios y en consecuen-
cia también en titulaciones, 
así como disponer de una de 
las instalaciones modernas, 
adaptadas a las necesidades 
del alumnado y que faciliten 
su aprendizaje y el desarrollo 
de nuestro innovador modelo 
educativo”, han traslado al 
primer edil. Ramón Marí ha 
manifestado su alegría por la 
intencionalidad de Florida Uni-
versitaria “por el alto interés 
público que entraña el hecho 
de albergar un Centro uni-
versitario en Albal que puede 
acarrear un impacto muy 
positivo en términos socioe-
conómicos para el municipio”.  
El alcalde también se ha 
referido a la construcción de la 
estación, “que puede facilitar 
el transporte a la comunidad 
educativa que estudie y o 
trabaje en este proyecto”.

Tras la aprobación del pleno, 
la mutación del terreno queda 
a disposición de la empresa 
solicitante o de otras que 
quieran optar a la creación 
de una dotación educativa o 
cultural en Albal.

Previsión de la ejecución
De prosperar la solicitud 

del proyecto, el consistorio 
ha programado el crono-
grama del proyecto, un año 
para la creación y solicitud 
de la licencia, 36 meses para 
la ejecución de la obra. En 
cuanto a la edificación debe 
ser eficiente energéticamente; 
el diseño ha de responder a 
criterios de arquitectura bio-
climática y técnicas de innova-
ción en la construcción y debe 
primar la prevención pasiva 
frente al clima a la implemen-
tación de instalaciones.

En cuanto al entorno: que se 
mantenga en la franja libre de 
edificación marcada por el pla-
neamiento un tratamiento de 
jardines y espacios de relación 
adaptados al urbanismo de 
género y a la inclusión de los 
colectivos que cuenten con 
diversidad funcional (cognitiva 
o de movilidad). En cuanto 
a la integración de la edifi-
cación en el entorno: que la 
edificación sea de carácter 
abierto, primando los espacios 
de conexión ajardinados y 
evitándose los volúmenes 
de carácter completamente 
compacto que colmaten el 
suelo en su totalidad.

yéndose y casi 20 reivindicán-
dolo y trabajándolo ante insti-
tuciones superiores. 

Última reunión de segui-
miento

La comisión de seguimiento 
de las obras de la estación se 
volverá a reunir durante la 
primera quincena de marzo, 
es un requisito del convenio 
rubricado entre el consistorio 
y está formada por el primer 
edil, el subdirector de esta-
ciones Este de ADIF, Juan 

Bautista Cano, Antonio López 
director técnico de la obra y 
el ingeniero municipal Óscar 
González. En estes último 
encuentro se espera certificar 
el fin definitivo de las obras, 

para dar paso a los trámites de 
la Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria de RENFE que 
permitan la parada de los 
trenes en la nueva estación de 
Albal.
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El municipio ya cuenta con 
el primer punto de recarga 
para vehículos eléctricos

Con el objetivo de 
promover una movilidad 
urbana sostenible, que sea 
menos contaminante y más 
respetuosa con el medio 
ambiente, el Ayuntamiento 
de Albal fomenta el uso de 
vehículos eléctricos con la 
instalación del primer punto 
de recarga ubicado en la 
Calle Jaume I, frente a las 
dependencias de la Policía 
Local.

La estación, que se pone 
marcha como experien-
cia piloto en la población, 
será gratuito. El punto de 
recarga dará servicio a 
motocicletas, cuadriciclos, 
turismos comerciales de 
menos de 6.500 kg MMA, 
(masa máxima autorizada) y 
microbuses, y que a su vez, 
dispongan de las siguientes 
tecnologías de vehículos 
eléctricos puros (BEV), 
eléctricos de autonomía 
extendida (REEV), así como 
también híbridos enchufa-
bles (PHEV).

Para utilizar el servicio, 
los usuarios deberán 
solicitar una autoriza-
ción en el departamento 
AMIC (Atenció Municipal 
d’Informació Ciutadana) del 
consistorio, donde se hará 
constar la matrícula del 
vehículo. La autorización 
deberá exhibirse durante el 
tiempo de recarga.

La normativa, provisio-
nal hasta la aprobación de 
una ordenanza definitiva, 
establece el tiempo máximo 
de recarga de cuatro horas, 
que podrá limitarse por 
razones de necesidad o 
cuando la intensidad de 
la demanda así lo requi-
riera —excepto en horario 
nocturno que podrá per-
manecer en recarga conti-
nuada en horario de 22.00 
a 07.00 horas. En caso 
de sobrepasar durante 
más de treinta minutos el 
período máximo de recarga 
reservado, el vehículo 
pasará a disposición del 
personal autorizado o de los 
servicios de la Policía Local 
de Albal para realizar las 
gestiones pertinentes.

El consistorio pide la 
colaboración de la ciuda-
danía para realizar esta 
primera toma de contacto 
y realizar un registro sobre 
el uso y las necesidades 
de la población en esta 
materia, por lo que ruegan 
a usuarios y usuarias que 
efectúen un uso responsa-
ble de la estación para que 
pueda cumplir de forma 
adecuada con su labor de 
servicio público, mientras 
los técnicos municipales 
estudian la instalación de 
futuros puntos nuevos de 
recarga.

Persones contractades enguany per a la Brigada d’Obres Municipal

La Fundació Caixa Rural dona 10.000 euros 
al Ayuntamiento para fines sociales

El municipio, líder en 
reciclaje y compostaje

L’Ajuntament d’Albal i 
l’associació “Del camp a la 
taula” fan balanç del projecte 
“Albal circular”, que va posar-se 
en marxa en octubre de 2020, 
amb el qual s’està donant una 
segona vida a les restes orgà-
niques replegades en els habi-
tatges de la localitat i per la 
societat civil involucrada en el 
projecte mediambiental. Són 
350 les famílies, juntament 
amb l’institut i el col·legi Sant 
Blai, diversos bars, restaurants, 
comerços i el Centre Verd 
Municipal els que, amb el seu 
compromís amb la sostenibi-
litat i el reciclatge, han acon-
seguit replegar 21 tones de 
residus compostables.

Retroaliment per a zones 
verdes

Els residus s’han reconvertit 
en més de 10 tones d’aliment 
per a les zones verdes muni-
cipals. A tall d’exemple, el 
compost obtingut, durant el 
passat any, ha servit per a la 
millora i recuperació del sòl del 
Bosc Mediterrani, que s’utilitza 
per a la creació i manteni-
ment de l’oasi de papallones, 
l’hort ecològic de formació i 
els horts de l’IES d’Albal i Sant 
Blai. També ha revertit en els 
horts municipals de producció 
ecològica, i també en els horts 
escolars de l’institut del col·legi 
Sant Blai.

Un any d’èxits
El compost es tracta en 

dos centres de compostatge 
municipals on hi ha reparti-
des 12 compostadores: dos 
d’elles al Bosc Mediterrani i 
les 10 restants es troben en 
l’antiga Tabacalera. Els dos 
espais serveixen d’escenari 
d’activitats d’educació 
ambiental per als centres 
educatius i on ja han rebut 
formació, alumnat de primària 
i secundària, l’Escola Municipal 
d’Adults i entitats com ara 
AFPEM Horta Sud, l’Associació 
de Familiars i Persones amb 
Malalties Mentals.

El que ha passat ha sigut 
un any d’èxits per al projecte 
local, l’Ajuntament de València 
va valorar “L’Albal circular” als 
VI Premis d’Innovació Missions 
2030, en la categoria ‘Innova-
ción Social&Urbana’, també 
per la promoció de noves ini-
ciatives com l’organització de 
les II Jornades Regeneratives 
o la creació de “Mans al terra. 
Col·lectiu per a la regenera-
ció del sòl”, un «fons per a 
l’adquisició de terres i la seua 
cessió d’ús a projectes com-
promesos amb la regeneració 
de la biodiversitat del sòl», 
expliquen des “Del Camp a la 
taula”.

 S’ha traduït en la generació de 10.000kg de compost, que serveixen per 
alimentar i donar vida a les zones verdes municipals

El Ayuntamiento y la Fundació 
Caixa Rural d’Albal de la 
Comunitat Valenciana han 

firmado el convenio de cola-
boración por el que la entidad 
financiera se compromete 

a aportar 10.000 euros, el 
documento ha sido rubricado 
por el alcalde Ramón Marí y 

el Presidente de la Fundación 
Antonio Martínez, en presencia 
de la concejala Lola Martínez y 
el Director General de la Caja 
Rural de Albal, Miguel Chilet.
El primer edil ha agradecido 
la aportación que ayudará 
a llegar a más familias en 
situación de vulnerabilidad 
agravada por la inflación y 

las secuelas económicas de 
la pandemia. Para paliar los 
efectos, “desde el consistorio 
hemos implementado diversas 
líneas de ayudas para sufragar 
las necesidades básicas y situa-
ciones de especial gravedad, 
tanto en materia de alimen-
tación, como de educación 
básica”, ha explicado el alcalde.

POBLE SOSTENIBLE, en moviment



| setembre 2011 7març 2023

La conselleria de Política 
Territorial, Obras Públicas y 
Movilidad construye, un arcén 
peatonal en Albal, desde el 
pasado noviembre. El objetivo 
es garantizar la seguridad de 
los adolescentes que acceden 
a una discoteca nocturna, 
ubicada en el Camí de la 
Marjal, en el polígono indus-
trial, así como de los propios 
trabajadores del parque 
empresarial ubicado junto 
a las rotondas de acceso a 
la Pista de Silla. Fue un com-
promiso que adquirió este 
departamento del Consell con 
el alcalde de Albal, Ramón 
Marí que, junto al ingeniero 
municipal Óscar González, ha 
visitado recientemente los 
trabajos. “Por fin consegui-
mos dotar de seguridad vial 
a los jóvenes y las personas 
que acceden al polígono, era 
una prioridad para el Ayun-
tamiento dar respuesta a la 
preocupación que nos habían 
planteado las familias de los 
jóvenes”, explica el primer edil.

Se ampliará la conexión con 
el pueblo

El camino peatonal se 
construye sobre el puente 
que cruza las vías del ferro-
carril y que conecta con el 

Un acceso peatonal seguro para ir al polígono y a una discoteca juvenil

El patio del colegio San Blas se refuerza con una inversión de 66.000 euros
Las obras de pavimentación del patio del colegio San Blas han contado con una inversión 
de 66.000 euros —del remanente de tesorería—, han mejorado la zona exterior del centro 
escolar pavimentando los espacios centrales, también laterales derechos y fondo izquierdo 
con hormigón reforzado.  El lateral izquierdo se ha mantenido como arenero, mejorando la 
infraestructura para que permita su correcto drenaje, y se han protegido las zonas arboladas 
con alcorques de goma.

núcleo urbano, están a punto 
de concluir, ya es visible el 
pavimento firme del paso y la 
iluminación está en marcha. 
Se está instalando el esqueleto 
de la valla de hormigón que 
protegerá a los peatones de 
la calzada y del intenso tráfico 
que pasa por la carretera 
CV-33, especialmente durante 
las horas punta. Además, se 
completará con un vallado 
antipánico en las vías del tren, 
como marca la normativa de 
Adif, con el fin de proteger la 
infraestructura ferroviaria de 
posibles accidentes. Con estas 
últimas actuaciones, se crea 
un itinerario peatonal total-
mente seguro. Este mismo año, 
se conectará esta zona con el 
casco urbano, en línea recta 
se llega hasta la zona donde 
se encuentra un restaurante 
de comida rápida, en otra 
de las rotondas de la misma 
carretera, muy frecuentado por 
los más jóvenes, y junto a uno 
de los pulmones verdes, donde 
están las instalaciones del 
skatepark Ignacio Echeverria. El 
pasado año, el consistorio fue 
realizando mejoras e imple-
mentando la seguridad, con la 
creación de pasos de peatones 
e iluminación.

Un peregrinaje peligroso
La cercanía de la sala de 

música a los municipios de 
Albal y Catarroja provoca una 
peregrinación de chicos y 
chicas que optan por acudir 
a pie, cada fin de semana. 
Realizan un recorrido de unos 
20 minutos desde el casco 
urbano, un trayecto cargado 
de peligro por el tráfico 
existente a esas horas de la 
noche, en plena carretera 

CV-33, que recibe los vehículos 
procedentes de la V-31, y 
donde la iluminación también 
es escasa. Otros optan por un 
paso anterior a la CV-33, donde 
por debajo del puente también 
es posible atravesar las vías 
que carecen de vallado hasta el 
polígono industrial, salvando el 
terraplén de piedras. Desde ahí 
cruzan la carretera para llegar 
a la discoteca. La ausencia de 
iluminación en este tramo 

también aumentaba el riesgo. 
Ya es perceptible la creación 
del camino protegido en el 
paso elevado de la CV-33 
sobre la línea de ferrocarril La 
Encina-València (Cercanías). 
Esta medida está incluida en 
la primera fase del Plan de 
Movilidad Urbana Sostenible 
del Ayuntamiento, que tiene 
como objetivo comunicar 
ciclopeatonalmente el casco 
urbano con la Albufera.

Las pistas multiusos del 
parque La Balaguera 
estarán cubiertas

Albal cubre las pistas poli-
deportivas del parque la 
Balaguera, para proteger de 
las inclemencias del tiempo la 
práctica deportiva. Cuentan 
con un presupuesto de adju-
dicación de 311.693,00 euros 
y tendrán una duración apro-

ximada de tres meses, según 
fuentes del departamento de 
Urbanismo.  Se realiza a través 
de un sistema de cubiertas 
auto portantes en arco biar-
ticuladas, apoyadas sobre 
pórticos metálicos. 

POBLE SOSTENIBLE, en moviment



setembre 2011 |8 març 2023

El veïnat estalvia en la factura de 
la llum gràcies a l’Oficina Verda

La localidad opta a ayudas europeas 
para digitalizar el servicio del agua

L’Oficina Verda Municipal 
es va posar en marxa passat 
any, dedicada a l’orientació i 
assistència en matèria ener-
gètica, dirigida tant a la ciu-
tadania com també al teixit 
empresarial, social i cultural 
que vertebra la localitat. El 
projecte, coordinat a través de 
la Regidoria de Sostenibilitat, 
juntament amb la Coopera-
tiva Aeioluz, ha tancat exercici 
fent un balanç «molt positiu», 
en un temps any en què, la 
pujada de les factures de sub-
ministraments, especialment 
l’electricitat, ha aconseguit els 
pics més alts. «L’objectiu ha 
estat atendre les necessitats 
de la població per a millorar 
l’eficiència energètica dels 
comerços i llars», explica José 
Arias, edil de Sostenibilitat.

A l’assessorament també 
s’han afegit tallers i dinàmi-
ques d’educació ambiental 
de la mà de la cooperativa 
elèctrica, han versat sobre 
l’ús responsable d’energia i 
aigua, l’estalvi en les factures, 
les energies renovables o la 
creació de comunitats ener-
gètiques, esta última amb una 
valoració satisfactòria.

Per l’Oficina ubicada a 
les instal·lacions de la OMIC, 

han passat 104 sol·licituds 
d’assessorament energètic, 
en més de 20 casos es van 
detectar més paràme-
tres de vulnerabilitat, així 
com els requisits necessaris 
per a sol·licitar el Bo Social 
d’Electricitat, per la qual cosa 
es van derivar els casos als 
Serveis Socials locals, on el 
personal tècnic municipal 
també van rebre formació 
en matèria energètica i els 
recursos disponibles a dispo-
sició dels usuaris i usuàries. 
El comerç local també s’ha 
beneficiat d’este servei, espe-
cialment en establiments 
d’hostaleria, després d’una 
temporada marcada no sols 
per la pujada de subministra-
ments, també la inflació de 
productes i matèries primeres 
que ha dificultat el desenvolu-
pament de l’activitat comercial.

L’Oficina Verda Municipal ha 
tancat el primer balanç anual 
amb una xifra d’estalvi detectat 
en les factures de subminis-
traments dels sol·licitants, que 
ascendeix a 7.455 euros, dels 
quals 3.770 euros corresponen 
a l’estalvi de llum i 490 euros 
en les factures del gas. El servei 
continuarà prestant-se este 
2023.

Albal ha aprobado la 
adhesión al proyecto ‘Perte. 
Digitalización ciclo integral del 
agua -Alicante’, junto a otros 
municipios de esta provincia, 
para optar a ayudas -por valor 
de 700.000 euros- del Ministe-
rio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico. De 
prosperar, tendrá que invertir 
360.000 euros de las arcas 
municipales para la mejora de 
la eficiencia del ciclo urbano 
del agua. La propuesta salió 
adelante, con la abstención de 
Avant Albal. Entre los requi-
sitos generales que deben 
cumplir las actuaciones sub-
vencionables, entre los que 
destaca la obligación de con-
tribuir a alguno de los seis 
objetivos medioambientales 
definidos por el Reglamento 
(UE) 2020/852 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, en relación 
con el principio de no causar 
un daño significativo al medio 
ambiente, se incluye la obli-
gación de que los beneficia-
rios mantengan la actuación 
objeto de la subvención 
durante al menos los cinco 
años siguientes a su puesta en 
servicio y la remisión de parte 
de la información generada 
al Ministerio para fomentar la 
transparencia en la gestión del 
agua.

Contrato de concesión
Con una población de 

derecho inferior a los 20.000 
habitantes y una gestión 
indirecta del servicio que se 
presta a través del contrato de 
concesión adjudicado en su 
día a la mercantil FCC-Aqualia 

SA, la concurrencia a la con-
vocatoria de ayudas tan solo 
puede hacerse si se presenta 
en el marco de un proyecto 
que abarque a otras localida-
des y a través del concesiona-
rio del servicio abastecimiento 
de agua urbana, saneamiento 
y depuración de aguas resi-
duales urbanas, según los 
términos del contrato suscrito 
con dicha mercantil el 10 
de noviembre de 2004. La 
empresa concesionaria ha 
redactado el proyecto, ‘Digita-
lización ciclo integral del agua-
Alicante’ que engloba a varios 
municipios, donde es conce-
sionaria, cuyo alcance para 
Albal asciende a una inversión 
máxima de 1.030.990 euros, 
según el desglose contenido 
en su propuesta.

El municipi compta amb quasi 1.250 gossos inscrits al cens caní  
 L’Ajuntament ha gestionat un total de 1.242 sol·licituds de bons gratuïts per a censar als 
seus gossos al cens caní municipal. Els propietaris i propietàries han pogut fer este tràmit 
fins el passat 28 de febrer, que els ha permés fer la prova genética als animalets, sense cost, a 
luna de les quatre clíniques veterinàries col·laboradores: Happy Dog Albal, Centre Veterinari 
La Marjal i Clinica Veterinària Terra.  

POBLE SOSTENIBLE, en moviment
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 L’Ajuntament participa en la jornada 
“Conversa: Governança metropolitana de l’àrea 
de València”, organitzada per la Cadena SER

Com era i com és l’avinguda Corts Valencianes

L’alcalde Ramón Marí va 
assistir a la jornada “Conversa: 
Governança metropolitana 
de l’àrea de València”, orga-
nitzada per Ràdio València 
Cadena SER i on va col·laborar 
l’Ajuntament. Una trobada 
per analitzar en la presa de 
decisions i la gestió metro-
politana d’alguns serveis 
relatius a l’àrea de València. Va 
estar inaugurada per l’alcalde 
València Joan Ribó i clausurada 
pel president de la Generali-
tat, Ximo Puig, qui va saludar 
al primer edil i va interessar-se 
per Albal.

Debat obert
El fòrum ha permés iniciar 

un debat sobre el futur de 
l’àrea metropolitana, però 

també la d’Alacant-Elx i la de 
Castelló, segons Puig “la realitat 
urbana serà cada vegada 
més intensa i la governança 
d’aquest espai és fonamental”. 
El mandatari reconeix que a 
Espanya hi ha un problema de 
cogovernança i que no sols es 
dona en les àrees metropoli-
tanes, sinó també en l’àmbit 
autonòmic i això, insisteix, fa 
més difícil afrontar els debats 
d’aquest tipus. “No és raonable 
que es produïsquen bloquejos 
institucionals, com és el cas 
dels òrgans judicials a Espanya 
o els òrgans estatutaris en la 
Comunitat Valenciana, per a la 
renovació de la qual tampoc hi 
ha acord”. També va assenyalar 
que és “absolutament impres-
cindible el diàleg i l’acord 

perquè hi haja una governança 
metropolitana de València i 
va recordar que els mapes no 
són per a fronteritzar i menys 
encara els termes municipals”.

El cap del Consell va fer un 
repàs pel qual s’ha avançat per 
part de la Generalitat en els 
últims anys com la creació de 
la targeta SUMA d’integració 
tarifària en el transport públic 
de València o la creació d’un 
carril bici metropolità. A més, 
es posa com a objectiu abordar 
una nova llei d’àrees metro-
politanes en l’autonomia, o 
una específica per a València, 
a partir de la pròxima legisla-
tura, ja que, sense elles, “s’estan 
perdent oportunitats”.

Tras casi 20 años de reivin-
dicaciones, Albal tendrá 
un nuevo centro de salud 
que pondrá solución al 
problema de masificación 
que actualmente tiene el 
único centro ambulatorio 
del municipio, construido 
en 1997 y que atiende 
a una población que ha 
crecido en más de 5.000 
personas desde aquella 
fecha. Hace 16 años que 
Albal solicitó ante la Conse-
lleria de Sanitat Pública, la 
construcción de un nuevo 

centro de salud, fue con 
fecha 25 de enero de 2007, 
el pleno del consistorio 
aprobó el ofrecimiento de 
los terrenos de la Unidad de 
Ejecución número 2 (sector 
1.1.a) “La Balaguera”, al 
mencionado departamento 
del Consell, para dotación 
sanitario asistencial. La 
parcela cuenta con 15.000 
metros cuadrados disponi-
bles.
La Generalitat Valen-
ciana ha incluido en sus 
Presupuestos de 2023 la 

Luz verde al nuevo 
Centro de Salud

L’avinguda Corts Valencianes ha estat reparada recentment. En esta pàgina fem una mirada al 
passat per mostrar com era una de les vies urbanes més transitades de la localitat, la seua evolució 
i l’estat actual, després de la darrera intervenció urbanística que s’ha fet per repavimentar l’asfalt, 
danyat pel volum diari de trànsit. El ben cert és que la contaminació paisatgística que hi havia fa uns 
anys ha canviat absolutament la imatge de l’avinguda ara, que és més moderna, més segura i més 
agradable per als vianants.

POBLE SOSTENIBLE, en moviment

inversión de 4.400.000 
euros, distribuido en las 
anualidades de 2023 a 
2025, para la construcción 
que ha venido reivindi-
cando, de manera persis-
tente, ante los responsables 
políticos del área auto-
nómica el alcalde Ramón 
Marí. La última reunión la 
mantuvo con la que fuera 
consellera de Sanidad, Ana 
Barceló de la que consiguió 
el compromiso. El primer 
edil se muestra satisfe-
cho de la respuesta del 
Consell “por la necesidad 
imperiosa de disponer de 

un espacio más grande 
para la atención sanitaria 
en la localidad”, argumenta. 
Sanidad ya ha solicitado 
al consistorio la parcela 
municipal para la ejecución 
del proyecto y este pasado 
martes, el pleno de la 
localidad aprobaba, por 
unanimidad, la mutación 
demanial subjetiva de 
la misma. El conseller de 
Sanidad Miguel Mínguez 
ha confirmado reciente-
mente al alcalde que quiere 
visitar Albal para conocer la 
situación sanitaria.
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La Policía Local de Albal realizó 21.000 
actuaciones el pasado ejercicio

La jefatura de la Policía 
Local de Albal que dirige el 
Inspector Rafael Blasco, ha 
presentado la memoria anual 
donde se refleja que, durante 
el pasado año, se realizaron 
20.981 servicios, 4.000 menos 
que el año anterior. Durante el 
último ejercicio, los servicios 
destinados a seguridad 
ciudadana han supuesto un 
50,5 % de las actuaciones reali-
zadas por los agentes, realizán-
dose más de 6.000 acciones 
de vigilancia y se atendieron, 
aproximadamente, un millar 
de requerimientos vecinales. 
Otro grueso de intervención 
es la seguridad vial con 2.995 
servicios, en este caso se rea-
lizaron 435 más que en el 
2021, de los que 172 fueron 
accidentes de circulación, sin 
heridos. En consonancia con 
la Campaña de la Dirección 
General de Tráfico de Vigilan-
cia realizada el pasado sep-
tiembre, la Policía Local sumó 
982 servicios de regulación 

Los agentes 
atendieron 45 
casos de violencia 
de género, 17 
menos que el 
pasado año

L’alumnat de la Balaguera fa una ruta cicloturista

Rafael Blasco, nou inspector de la Policia Local

Sobre rodes, l’alumnat va disfrutar d’una ruta cicloturista pel terme 
municipal, promovent així l’activitat física i el foment de mitjans de 
transport sostenibles. La Policia Local va col·laborar amb el centre 
educatiu, vetlant per la seguretat de la jornada i dels joves estudiants. 

Rafael Blasco és el nou inspector de la Policia Local, en substitució de 
l’intendent Manuel Ocaña, que ha marxat a Paiporta. Abans del relleu, 
els dos mandataris policials es van intercanviar bones paraules del seu 
currículum professional. El nou responsable del cos policial complix 
quasi quatre mesos en el càrrec, des de la signatura de l’acta que va fer 
en presència de l’alcalde Ramón Marí, el regidor de Seguretat Ciutadana, 
Ramón Tarazona i Lola Martínez, edil de Recursos Humans.

y control de tráfico, se han 
interpuesto 300 denuncias 
por infracciones al volante, 
con más de un centenar de 
controles por alcoholemia.

30 multas a puteros
De cerca le siguen los pro-

cedimientos administrativos, 
un 14,2 % del total de inter-
venciones, con la tramitación 
de más de 800 informes poli-
ciales, 397 avisos de man-
tenimiento en mobiliario y 
recursos urbanos, así como 
también la gestión de más de 
460 objetos perdidos con la 
colaboración ciudadana y los 

servicios de comunicación del 
Ayuntamiento de Albal. Aquí 
se encuentra las labores de 
vigilancia en las zonas indus-
triales para disuadir la prosti-
tución, Albal interpuso hasta 
30 multas a puteros, siendo el 
municipio pionero en la apro-
bación de la ordenanza que 
sanciona a los consumidores 
de sexo, en la vía pública, y 
persigue a los proxenetas.

24 intentos de suicidio
En lo relativo a la protec-

ción y atención de menores, la 
Policía Local ha realizado 1.749 
controles en las entradas y 

salidas de los centros escolares 
de la población y se han ges-
tionado 72 incidencias con 
menores. En cuanto a servicios 
humanitarios y de emergen-
cia, se llevaron a cabo 841 
intervenciones que incluyen 
92 avisos a servicios sanitarios, 
26 a bomberos, 74 actuacio-
nes debido a incendios y 100 a 
inundaciones.

El informe destaca cerca 
de 500 acciones humanita-
rias y 24 avisos por intento de 
suicidio. Los policías recupe-
raron 21 recogidas mascotas 
extraviadas y/o en heridos o 
en riesgo de salud, así como 

también se registran más 
de 400 intervenciones con 
animales. En 2022, desde las 
dependencias municipales se 
ocuparon de 1.194 serviciado 
año. Desde las dependencias 
municipales se ocuparon de 
1.194 servicios por policía 
judicial, con 166 denuncias 
por robo y 42 delitos contra 
las personas. La Policía Local 
tramitó más de 440 notifica-
ciones judiciales y en materia 
de violencia de género se 
atendieron un total de 45 
casos, 17 menos que en el 
pasado año. Se llevó a cabo la 
detención de 32 personas.

POBLE SOSTENIBLE, en moviment
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 Una localidad violeta los 365 días del año
Que la lucha por la Igualdad 

es una materia transversal y 
que debe implicar a toda la 
sociedad, queda reflejado 
en la programación que el 
Ayuntamiento de Albal ha 
diseñado con motivo del Día 
Internacional de la Mujer y 
que lleva días rodando. Incluye 
talleres, juegos, cuentacuen-
tos, encuentros de hermandad 
y, por supuesto, la lectura del 
manifiesto institucional del 
8 de marzo, en la puerta del 
consistorio, jornada que se 
redondeó con la tradicional 
comida de las amas de casa. 

Fomentar la sororidad 
femenina es una máxima para 
el municipio que gobierna 
Ramón Marí y cuenta con 
el apoyo y proactividad del 
“Col·lectiu per la Sororitat 
d’Albal” de Tyrius, la asociación 
“Paraules al vent” y los centros 
educativos, entre otros. Las 
componentes de Sororidad 
han inundado el pueblo y 

árboles de lazos violetas, 
pretenden visibilizar que la 
construcción de la Igualdad es 
cosa de todos y todas. Además, 
están ofreciendo charlas en el 
instituto y coincidiendo con 
las fiestas falleras, otorgarán 
un galardón a la comisión que 
más practique la Igualdad, el 
casal ganador se conocerá el 
Día de los Premios de las Fallas 
de 2023.

Visibilizando a las mujeres
La programación local 

arrancó el 3 de marzo en 
la Biblioteca Municipal con 
una charla sobre violencia 
de género conducida por 
Beatriz Castaño, Inspectora 
de la Policía Nacional y jefa 
de la Unidad de Atención 
a la Familia y Mujer (UFAM) 
de Xirivella, quien presentó 
dos de sus libros donde ha 
plasmado casos reales de 
mujeres víctimas de violencia 
machista. El viernes 10 de 

su personaje “La Tia Visantica” y 
a la periodista Clara Laguarda. 
Esa misma jornada, el salón 
Viher retomó la cena de 
mujeres, un acto confinado por 
el Coronavirus los años anterio-
res. 

El foco en la educación 
Concienciar a los jóvenes 

y más pequeños de la impor-
tancia de la Igualdad con 
múltiples actividades, ha sido 
otro de las principales miradas 
de la concejalía de Igualdad 
que dirige Melani Jiménez, la 
edil y el alcalde acompaña-
ron al alumnado de tercero 
de Primaria en el parque Sant 
Carles, que participaba en 
la yincana “Passos cap a la 
igualtat”. A lo largo de todo 
el mes los centros educati-
vos reciben el cuentacuentos 
‘Joana vol ser cavallera’, dirigido 
a niños y niñas de entre 3-5 
años. Para el 23 de marzo hay 
programado el escape room ‘El 
archivo de las olvidadas’. 

POBLE SOSTENIBLE, en moviment

marzo (19 horas), la Casa de 
Cultura ha acogido “Albalen-
ques (in)visibles, un precioso 
homenaje a tres generaciones 

de mujeres destacadas de la 
localidad; la atleta veterana 
Rosa Esquerdo, la artista Ana 
Muñoz que está triunfando con 
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La fotògrafa local Sonia 
Reinoso ha traslladat la seua 
activitat económica (Fotogra-
fía | Sonia Reinoso) a l’Espai 
Coworking municipal, una 
infraestructura que va habilitar 
el consistori en l’any 2018, 
en les instal·lacions de l’antic 
Ajuntament. Es tracta d’un 
espai de formació i treball en 
comú (cotreball), dirigit espe-
cialment als nous emprene-
dors i emprenedores, oferint-
los un gratuït on desenvolupar 
la seua activitat professional. 

Entrega de claus, el 8M
L’entrega de claus va estar a 

càrrec de l’alcalde Ramón Marí 
i del regidor de Comerç José 
Arias en una data curiosa, el 
Dia de la Dona. El Govern Local 
anuncia que va a continuar 
treballant “per a atraure a més 
persones que vullguen dina-
mitzar les seues idees profes-
sionals”. L’empresària ha agraït 
la possibilitat de continuar des-
envolupant la seua activitat, 
reduint els costos.

L’espai municipal compta 
amb una zona comuna i dos 
despatxos on els usuaris 
i usuàries poden realitzar 
reunions privades. L’edifici està 
situat en l’antic ajuntament, al 

carrer Santa Anna número 8 i 
és accessible, també alberga la 
seu de l’associació de comer-
ciants d’Albal (ACIXEA).

21 albalencs participen en 
la iniciativa europea GIRLS-
4TECH

Albal ha assistit a la posada 
en marxa del projecte europeu 
GIRLS4TECH, al qual també 
participen els consistoris de 
Puçol, Benaguasil i la Fundació 
Finnova i en què participen 21 
joves de la població. Va obrir-se 
em Benaguasil i va comptar 
amb la presència de l’edil José 
Arias.

Jornada de portes obertes a l’Escoleta Municipal Ninos Cabrafotuda parla de llengua i xarxes amb els estudiants
L’Escoleta Infantil Municipal Ninos prepara la nova entrada a les aules i, 
per això, ha celebrat la jornada de portes obertes donant a conéixer a les 
famílies la seua innovadora oferta educativa adreçada a xiquets des dels 0 
als 3 anys. Dirigida per la directora del centre Beatriz Pertusa, va comptar 
amb la presència de l’alcalde Ramón Marí i de la regidora d’Educació i 
Igualtat, Melani Jiménez. 

Fran Tudela “Cabrafotuda”és conegut al món de les xarxes socials i ha 
visitat Albal per oferir una xarrada sobre l’ús del valencià a les noves tec-
nologies, dirigida a l’alumnat de l’institut de secundària. Amb l’humor que 
el carateritza va protagonitzar una divertida jornada amb els estudiants 
contant de quina manera li havia arribat la popularitat, fent humor en la 
llengua autòctona i popularitzant-se en les xarxes socials.

La fotògrafa Sonia Reinoso nova 
usuària de l’Espai Coworking

En marxa la segona 
fase de la reparació de 
voreres de La Balaguera

S’han reanudat els treballs de la segona fase de 
reparació de les voreres del barri La Balaguera, alçades 
per la força dels arbres. Es tracta d’un projecte de trans-
formació i modernització, al qual l’Ajuntament destina a 
esta segona actuació 350.000 euros i s’actua en els carrers 
Santiago Miralles, Andrés Arbiol, Alcàsser, Poeta Vicent 
Andrés Estellés i Tabacalera.

POBLE SOSTENIBLE, en moviment
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Adjudicada la rehabilitación de la Casa del Padre Carlos Ferris

Hace tres años que Albal 
trabaja en la futura Casa 
Museo, que albergará la casa 
natalicia del Padre Carlos 
Ferris y que rendirá homenaje 
al fundador del hospital de 
Leprosos de Fontilles. En 
diciembre de 2019, la corpo-
ración que preside Ramón 
Marí aprobó su adquisición, 
por unanimidad y un importe 

de 273.000 euros. Desde 
entonces, la concejalía de 
Cultura que dirige el edil David 
Ramon, junto a un equipo mul-
tidisciplinar, ha venido traba-
jando en la conservación, defi-
nición de su futuro uso y en la 
catalogación de esta antigua 
morada de labradores que 
suma dos siglos de antigüe-
dad.

Costará más de 445.000 
euros

El siguiente paso ha sido 
licitar la primera fase de la 
rehabilitación del histórico 
inmueble, por un importe de 
445.278,79 euros a la mercantil 
Zar Construcción, Reformas, 
Mantenimiento e Instalacio-
nes SL. El proyecto ha sido 
redactado por Balam Consulto-

Marc Marí gana el concurso digital de Aqualia
El concurso digital Infantil 

convocado por Aqualia ya 
tiene ganador, el finalista ha 
sido el niño de 10 años Marc 
Marí, estudiante del colegio 
Santa Ana-San José de la 
Montaña. El alcalde Ramón 
Marí, acompañado por el 
responsable de Aqualia en 
el municipio, Rafael García, 
han entregado el galardón 
al estudiante. La creatividad 
de Marc, según él mismo ha 
explicado incluye, “Cascadas, 
centrales de agua, depurado-
ras y efectivos de Aqualia que 
contribuyen a que el suminis-
tro de las grandes ciudades y 

pueblos como Albal, tengan 
los recursos que necesitan 
siguiendo el ciclo del agua”.

Las Aqua-Olimpiadas han 
servido de telón de fondo para 
explicar a los más pequeños la 
Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Este año el lienzo del 
dibujo consistía en diseñar 
una escena de su propia 
ciudad Aqua-Olímpica, en 
la que debían contestar con 
éxito, antes de comenzar a 
trabajar sobre el lienzo, a tres 
preguntas relacionadas con la 
labor que desempeña Aqualia 
y su implicación y desempeño 

a la hora de cuidar el planeta. 
“Gracias a concursos como 
este podemos concienciar a 
los más pequeños de hacer un 
uso responsable del agua”, ha 
afirmado el responsable del 
servicio en Albal. El consistorio 
y Aqualia agradecen a todos 
los niños participantes su crea-
tividad y esfuerzo e informan 
de que seguirán desarrollando 
iniciativas como estas que 
difundan el sentido de respon-
sabilidad, que el conjunto de 
la sociedad debe desarrollar 
con respecto al uso del agua, a 
través de los más jóvenes.

El consistorio mantiene las 
ayudas del cheque-bebé
El Presupuesto Municipal de 2023 vuelve a incluir la ayuda 
“cheque-bebé” dirigida a las familias que sumen un nuevo 
miembro a sus unidades; por nacimiento, adopción o 
acogida, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023. 
Un proyecto con doble beneficio para la población ya que 
el importe subvencionado deberá utilizarse para realizar 
compras relacionadas con el ámbito infantil, higiénico-
sanitario y del bienestar, en los comercios locales. El 
pasado ejercicio y de manos del alcalde  Ramón Marí y 
de la concejala de Servicios Sociales, Lola Martínez, 50 
familias recogieron el talón por valor de 300 euros, siendo 
la partida presupuestaria destinada a esta medida social 
de 15.000 euros.

res S.L, a falta de la firma que se 
producirá en los próximos días, 
la próxima semana los ejecu-
tantes realizarán una visita pre-
liminar a la Casa Museo. Tras el 
acta de replanteo se pondrán 
en marcha la ejecución de los 
trabajos,

El futuro proyecto museís-
tico albergará, entre otros 
contenidos: los recuerdos, 
vestigios, muebles y el fondo 
bibliográfico que archivó en 
sus paredes el ilustre religioso. 

Este proyecto de catalogación 
estuvo en manos de la histo-
riadora local, Leticia Lapuente. 
El consistorio también ha dado 
participación en el proyecto 
a la Fundación Fontilles y a 
la asociación local “Amics de 
Fontilles”, sus presidentas res-
pectivas: Alicia Puchalt y Rosa 
Romaguera, visitaron la casa 
junto al gobierno local que, 
a su vez, concedió  el Premio 
Poble d’Albal 2020 al colectivo 
local.

POBLE SOSTENIBLE, en moviment
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Ramón Marí entrevistat per l’alumnat del col·legi Santa Ana

 Passat 6 de març, l’alumnat 
de la classe de valència 
de quart de primària, del 
col·legi Santa Ana-San José 
de la Montaña, van visitar 
l’Ajuntament per a conéixer 
el funcionament de la casa de 
totes i tots, per dins, També 
a la persona que ho presidix 

l’alcalde Ramón Marí. Els quasi 
30 menuts van passar una 
estoneta molt agradable en 
companyia de les mestres i 
dels membres de la corpo-
ració que acompanyaven 
al primer edil, les regidores 
d’Educació Melani Jiménez i 
Joventut Anna Duato. Venien 

El Carnestoltes es consolida i es fa un lloc al programa de les festes locals

La Gala del Día de Andalucía en la Comunitat 
Valencia reúne más de 450 personas

Els Carnestoltes han tornat a reunir a bona part de la població que no es va voler perdre la 
tradicional festa, organitzada per l’Ajuntament i els Festers Santa Anna 2023. El món faller, la 
Societat Joventut Musical d’Albal (SJMA) i alguns membres del Govern Local, amb l’alcalde 
Ramón Marí i el regidor de Festes, Sergio Burguet, acompanyant els participants, han tornat a 
celebrar una festa, molt desitjada, perquè ha estat aparcada amb la normalitat que correspon, 
per la crisi sanitària. Tot torna a rodar, com la vida, ja ho deia una de les pancartes que es van 
llegir en la jornada de disfresses que “venim a ser feliços”.

Con motivo de los actos 
conmemorativos del Día de 
Andalucía en la Comunitat 
Valenciana, la Federación 
Entidades Culturales Andaluzas 
en la Comunidad Valenciana 
(FECACV), ha vuelto a escoger 
Albal para celebrar la Cena 
de Gala que según la presi-
denta de la entidad Puri Torres, 
“desbordó las previsiones”. El 
acto inaugural congregó a más 
de 450 personas, entre perso-
nalidades políticas de todos 
los ámbitos, casas culturales 

y asociaciones andaluzas del 
territorio autonómico, junto 
a miembros de sus corpora-
ciones locales. Esta edición, 
la FECACV ha homenajeado 
a la provincia de Málaga. Puri 
Torres, junto a la Reina Carla 
Picazo Torres 2023-2025 y su 
Dama de Honor, Alicia Suárez 
Sánchez recibieron a todos 
los invitados, en el acto que 
también sirvió para nombrar 
a la Andaluza del Año 2023, 
Sandra Peña Hidalgo

molt humanitzat, que se suma 
a la resta de parcs i jardins que 
hem fet possible en els meus 
20 anys com a alcalde.
Què et queda per fer?
Jo no estaré en 2030, però el 
meu projecte planteja accions 
fins al 2030. Jo pense en un 
poble repensat, transformat i 
modern, adequat a vosaltres 
que sou el futur i es mereixeu 
continuar disfrutant del poble 
i que cada vegada tinga més 
serveis, un Centre de Salut nou, 
un nou institut i una Universi-
tat, són tres exemples que ja 
estan en el nostre full de ruta, 
gràcies a l’ajuda d’altres entitats 
i institucions.
Què és el que més li 
preocupa?
La neteja viària, des d’ací vos 
demane col·laboració perquè 
hem d’implicar-nos totes i tots 

per mantindre el poble net, 
però a més tinc el compromís 
de reforçar-la, si guanye les 
eleccions, la pròxima legisla-
tura.
Estàs nerviós per la proximitat 
de les eleccions?
No negaré que sí, però tinc 
experiència perquè he passat 
per ací en moltes ocasions.
Quin és el teu color preferit?
El roig.
Quin esport t’agrada?
Ara no tinc temps més que 
d’eixir a caminar, però de 
xicotet jugava al bàsquet, era 
base.
Quines són les teues aficions?
Fer tasques de camp i quan 
puc, disfrutar dels meus dos 
gossets.
Què volies ser de xicotet?
Papa de Roma.

ben preparats de preguntes, 
algunes les podeu llegir a con-
tinuació, juntament amb les 
respostes del president del 
consistori.

Per què et decidires a ser 
alcalde?
Vaig tindre un professor que 
ara és amic meu que ens deia a 
classe que si nosaltres no fèiem 
la política, altres la farien per 
nosaltres. M’estime molt Albal 
i jo desitjava que fos el millor 
poble d’Espanya. En algunes 
coses hem aconseguit, perquè 
som pioners i exemplaritzants 
en moltes polítiques que hem 
posat en marxa.
Quin és el projecte més 
important que has fet?
L’estació de tren m’identificarà 
tota la vida, a mi i també 
als albalencs i albalenques 
perquè serà un triomf de totes 
i tots. Però, en general, estic 
molt content del que hem fet 
estos anys en l’alcaldia, hem 
construït més de 14 km de 
noves voreres més amples i 
hem construït més de 32 parcs 
infantils, el darrer el Benamà i 
el més gran.
Què vas a fer en la plaça d’El 
Jardí?
Tinc molta il·lusió en eixe 
projecte, vull que la pugau 
disfrutar amb les vostres 
famílies, en tranquil·litat, sense 
perill de cotxes. Serà un entorn 
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Ramón Marí Vila Alcalde d’Albal

Tota la localitat quedarà 
encesa en una emotiva flama 
la nit de Sant Josep amb la 
Cremà dels 14 monuments 
albalencs, que és l’acte més 
esperançador de la festa 
josefina. Així cal viure les 
Falles de 2023, amb esperança 
i valors d’optimisme, com-
partint, distrutant i galopant 

juntes i junts, fins a l’esperada 
nit del 19 de març.

Estem ja immersos en 
plena festa, la que fa sis anys 
va pegar un bot qualitatiu 
molt important, passant de ser 
una tradició local-autonòmica 
arrelada, a ser declarada per la 
UNESCO, Patrimoni Immate-
rial de la Humanitat. Suposava 
un abans i un després per a 
les valencianes i els valen-
cians, perquè més que mai, el 
tarannà valencià de solidaritat, 
d’artesania i d’alegria aconse-
guia un segell únic, comença-
ven a exportar-se eixos valors, 
fent eco mundial i captant 
totes les mirades del món 
sencer. 

El Sant Josep del passat 
2022 va ser el més esperat i 
desitjat de la història- a causa 
de la crisi sanitària-, ha passat 

un nou any d’espera, de 
somnis, de nous desitjos i de 
molt de treball. Els 365 dies 
s’esfumen en un temps molt 
limitat, en només una Setmana 
Fallera que passarà molt de 
pressa, però que disfrutarem 
amb intensitat i il·lusió.

Un any més, l’Ajuntament 
contribuïx amb la vostra 
festa, fent-vos costat econò-
micament, tècnicament i 
moralment. Porte vint anys al 
vostre costat i sempre diré que 
m’heu ensenyat a estimar més i 
millor unes festes úniques com 
són les Falles.

Pólvora, artesania, monu-
mentalitat, gastronomia, 
indumentària, promoció del 
comerç, música tradicional, 
ornaments florals, germanor i 
familiaritat són els ingredients 
que no poden faltar i que no 

faltaran en les Falles d’Albal, 
gràcies a la Junta Local Fallera 
[JLF], als set casals, els seus pre-
sidents, la presidenta i tantes 
persones que aporten el seu 
granet d’arena. 

Venen dies d’aprofitar 
cada minut, cada acte, cada 
jornada cultural, religiosa i 
festiva. El dia que passa no 
torna i hem d’omplir els casals, 
els carrers i les carpes, de 
somriures i felicitat, la mateixa 
que mostraran els ninots en 
els monuments, carregats 
d’enginy, gràcia i sàtira de la 
sana. 

Feia al principi menció 
al verb galopar perquè he 
recordat el final d’un poema 
d’Alberti, que deia així: «A 
galopar, a galopar, hasta 
enterrarlos en el  mar». Els 
monuments es cremaran la 

nit de Sant Josep i quedaran 
soterrats, en este cas, entre les 
cendres d’un foc purificador. 
Però, tornaran a ressuscitar al 
dia següent, som una terreta 
envoltada de bona gent i 
de  mar  que haurà abraçat les 
cendres de les flames i que 
encendrà una nova flama de 
falla i de vida.
Sonia Mirón Maestre i Laura 
Ramírez Vila, les nostres 
Falleres Majors, és el vostre 
any i  galoparem amb vosaltres 
perquè siga inoblidable i 
especial, sou molt generoses 
representant  les Falles d’Albal.
 
A galopar, amigues i amics. 
Visquen les Falles unides 
d’Albal!!! 

A tan sols uns mesos de 
tornar a sentir la pólvora 
pels carrers d’Albal i que el 
sentiment faller torne a inun-
dar-nos en una mar de festa, 
germanor i alegria, us agraïsc 
l’oportunitat que m’oferiu de 
dirigir-me a la ciutadania en 
qualitat de regidor de Festes i 
Falles.

Sou l’essència d’una festa 
que ens identifica culturalment 
i socialment. Una peça fona-
mental en este gran engra-
natge que són les Falles, i que 
no podria funcionar sense el 

treball i la dedicació de les 
set comissions falleres d’esta 
localitat i, per tant, de la Junta 
Local Fallera d’Albal.

Des de l’Ajuntament sabem 
l’esforç diari que suposa trans-
metre la tradició a cada punt 
de la nostra població, implícita 
en la llum dels focs artificials 
que anuncien la nostra festa o 
el color dels monuments fallers 
que s’alcen amb solemnitat i 
que ens recorden la importàn-
cia del nostre passat, present i 
futur.

I per a preservar la qualitat 

de les Falles d’Albal, el nostre 
objectiu sempre serà continuar 
sumant esforços, mà a mà, per 
a oferir a la ciutadania i al món 
faller, en particular, unes festes 
dignes, responsables i respec-
tuoses.

Amb estes paraules 
m’agradaria no sols agrair 
als fallers i les falleres de la 
localitat per l’entrega i la 
devoció que demostren en 
cada acte, que són un perfecte 
exemple de la flama que mai 
s’apaga, guardada en un racó 
molt especial dels seus cors, 

i que exposen amb energia 
cada mes de març. També 
vull recordar a la població 
d’Albal, en general i sumar-me 
a la invitació de les comissions 
falleres, perquè formen part 
d’esta càlida festa, que estén 
els seus braços demostrant 
el seu caràcter obert, social i 
també solidari.

Gràcies per compartir la 
il·lusió fallera.

Visca Albal i visquen les 
Falles!

Engraci Bataller Martínez Párroco

Sergio Burguet López Regidor de Festes 

No hace mucho nos encon-
trábamos inmersos en la fiesta 

de San Blas, por cierto, este 
año espectacular en todos sus 

actos: lúdicos, culturales y reli-
giosos. El buen tiempo y las 
ganas de celebrar a nuestro 
Santo Patrón han hecho unas 
fiestas caracterizadas por una 
alta participación. 

Ahora nos encontramos 
a las puertas de nuestras 
queridas fallas, nuestra fiesta 
más internacional. Al igual que 
San Blas estamos con ganas de 
fiesta. 

Las parroquias de nuestro 
pueblo vamos a poner nuestro 
granito de arena para que 
estas fallas sean lo más lúcidas 
posibles. Celebraremos con 
gran decoro la misa solemne 

a San José y concretamente 
la parroquia de Ntra. Sra. de 
los Ángeles estará abierta con 
sus campanas al vuelo para 
recibir en la plaza de la Iglesia 
al mundo fallero de Albal, en 
su multitudinaria ofrenda de 
flores a la Virgen de los Des-
amparados, en este año tan 
especial en el que celebramos 
el Centenario de su Corona-
ción. 

Inmediatamente y casi 
sin descanso entraremos en 
la Semana Santa, la Semana 
Grande de los cristianos. La 
Hermandad de la Virgen de 
los Dolores y la Cofradía del 

Sant Sepulcre pondrán todo su 
empeño en que los creyentes 
de Albal vivan con intensidad 
todos los actos litúrgicos y 
devocionales que han sido pre-
parados con todo el cariño del 
mundo. 

Así pues, animo a todos los 
vecinos de Albal a vivir con 
intensidad tanto la Semana 
Fallera como la Semana Santa. 
Disfrutemos del buen hacer de 
los hijos de Albal. 
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El anunciador de les Falles 
2023 és obra del picassentí i 
estudiant de Disseny Gràfic i 
Fotografia a l’Escola Superior 
d’Art i Disseny de València, 
Alejandro Aguado, fill del 
gerent de Grafival, Domingo 
Aguado. El saló de plens va 
omplir-se divendres 10 de 
febrero, de les màximes auto-
ritats del món faller, enca-
pçalades per les Falleres 
Majors d’Albal 2023, Sonia 
Mirón Maestre i la xiqueta 
Laura Ramírez Vila, recolza-
des per l’alcalde Ramón Marí, 
el regidor de Festes Sergio 
Burguet, el president de Junta 
Local Fallera (JLF) Miguel 

Martínez i membres de la cor-
poració. Els representants de 
les set comissions van assistir 
a l’acte i reberen una rèplica 
del cartell, que els acompan-
yarà durant els dies grans de la 
festa, als seus casals.

El creador va explicar que 
el treball és una combinació 
de modernitat a través de la 
tipografia i de tradició, amb els 
colors marrons que recorden 
els monuments més emble-
màtics de la ciutat. Conté 
també el violeta i morat de 
la Igualtat i la silueta d’una 
dona empoderada, en sintonia 
amb les polítiques contra 
les desigualtats i la lluita 

contra l’explotació sexual del 
poble que presideix Ramón 
Marí. Elements com el foc i la 
pólvora també estan marcats 
en un cartell colorit, sobre fons 
blanc purificador i que denota 
la combinació d’una convivèn-
cia en pau. 

Per la seua part, l’alcalde 
Ramón Marí va agrair el 
compromís del col•lectiu 
amb la cultura i les tradi-
cions valencianes per «i per 
haver-lo ensenyat a voler més 
les Falles, una festa única al 
món Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat». També va posar 
l’accent en la col•laboració de 
la ciutadania, el teixit comercial 

i associatiu local per posar 
el seu granet d’arena en la 
celebració. El primer edil va 

felicitar el jove creador “per 
una proposta que convida a 
l’alegria i la festa».

El cartell de les Falles 2023 és un homenatge a la igualtat, la tradició i l’alegria

Una Crida marcada per les ganes de Falles
  “Ja estem en Falles!”, així 

i al uníson van donar el tret 
d’eixida a les festes josefines, 
les Falleres Majors d’Albal Sonia 
Mirón Maestre  i la xiqueta 
Laura Ramírez Vila. Davant de 
centenars de fallers i falleres, 
pronunciaren una emotiva 
Crida, en un escenari excep-
cional. Degut a les obres de 
transformació de la céntrica 
plaça d’El Jardí, l’acte ha hagut 
de celebrar-se a la Plaça de la 
Constitució, que es va vestir 
d’un imponent marc festiu 

i que va presentar un ple 
absolut. “Hem tornat a la nor-
malitat i notem les ganes de 
festa i d’alegria”, subratllava 
l’alcalde qui va presidir l’acte, 
juntament amb el regidor 
de Festes Sergio Burguet i el 
president de la Junta Local 
Fallera d’Albal (JLF), Miguel 
Martínez.  

De nou, Albal encetava els 
dies grans de l’exercici “marcat 
pels records d’un passat recent 
que ens ha separat físicament, 
però que ens ha unit com a 

poble”, va dir el primer edil. 
Però com que no podem viure 
dels records, ni de la incertesa, 
l’alcalde va convidar als 
presents “a demostrar la nostra 
positivitat i l’alegria que vos 
caracteritza, que caracteritza 
al món faller”, amb un desig 
cap a les Falleres Majors “que 
passen un exercici meravellós, 
carregat d’emocions bones, 
de germanor i de passió pel 
nostre poble”.  

Emotives paraules també les 
pronunciades per Sonia i Laura 

que trobaren en el públic i en 
els set casals representats a la 
Plaça les ganes de fer-les feliç 
i de fer ressorgir la festa de les 
flames. Les regines van posar 
en valor les festes en honor a 
Sant Josep, Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat 
des de 2016, “ara desperten per 
a aportar color i festa al nostre 
poble». Sumaren les seues veus 
per a donar la benvinguda a 
l’arribada de la primavera i 
abogaren, “per un exercici de  
germanor i il·lusió». 

Les Falleres Majors ja tenen 
les claus d’Albal, gest que 
simbolitza l’obertura a la esta 
i una invitació a compartir 
l’alegria amb totes i tots, obrint 
les portes d’Albal a aquelles i 
aquells que vullguen vindre 
a conéixer les falles modestes 
i xicotetes albalenques, “ací 
troboran grans cors, els de tots 
vosaltres”, va exclamar Ramón 
Marí.

Els amants de la pólvora van poder participar en la Macro-
despertà per l’Avinguda Corts Valencianes, anunciant la 
proximitat de les festes falleres.  

Un Castell de focs d’artifici i l’Ofrena a la Mare de Déu dels Desemparats a 
l’Església Nostra Senyora dels Àngels, va posar el brotxe final a la Crida.

En l’acte de la Crida les FFMM van rebre les claus de la ciutat

Ofrena floral després de la celebració de la Crida Membres de la Junta Local Fallera d’Albal

Cartell anunciador de les Falles 2023 
obra d’Alejandro Aguado 
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Fallera Major i Fallera Major Infantil d’Albal
Sonia Mirón Maestre

“Estic vivint un somni que ha superat totes 
les meues expectatives”

Com va començar per a tu 
esta aventura?
Amb moltíssima il·lusió, també 
nervis, però sobretot alegria. 
He somiat este moment des 
que vaig formar part de la 
Cort d’Honor de la Junta Local 
en 2017-2018. De vegades 
em sembla surrealista pensar 
que ara represente a tot el 
col·lectiu faller del meu poble 
com la seua Fallera Major.

I què són per a tu les Falles? 
Són un gran conjunt de coses. 
Art, cultura, tradició i festa, 
però també llum, música i 
molta il·lusió. La Setmana 
Fallera són dies en què vull 
estar al 100%, disfrutant 
al màxim d’este somni fet 
realitat.

Hi ha tradició fallera en la 
teua família?
Sóc la tercera de quatre gene-
racions de fallers i falleres. Els 
meus iaios van ser fundadors 
de la Falla La Florida, igual que 
ma mare. La meua germana 
i jo formem part des de 
xicotetes, i les dues hem repre-
sentat a la nostra Falla amb 
molt d’orgull. També els meus 
nebots que des que van nàixer 
els van apuntar a la comissió. 
Portem les Falles en les venes.

Quin diries que ha sigut el 
moment més especial?
Quan l’alcalde em va col·locar 
la joia pensava que ho havia 
aconseguit, que ja era la 
Fallera Major d’Albal. Mai 
esperava viure esta  expe-
riència, però la gran sorpresa 

d’este exercici va ser quan les 
Falleres Majors i Cort d’Honor 
del 2018 es van convertir 
en les meues mantenidores 
durant l’Exaltació. Els envie 
una abraçada molt càlida per 
contribuir al fet que fora un 
moment tan especial que 
guardaré amb molt d’afecte.

Què és el que més vos ha 
impactat del càrrec?
Compartir este regnat amb el 
gran equip que conforma la 
Junta Local. Tots i cadascun 
dels seus membres estan 
pendents de nosaltres, ens 
cuiden com si fórem una 
vertadera família i, dins de 
l’ocupada agenda i el protocol, 
sempre hi ha espai per a 
l’afecte i la diversió.

Com vols que et recorde 
el poble després del teu 
regnat?
Intente mostrar-me com 
una Fallera Major exemplar 
i responsable, però també 
divertida i afectuosa. Una 

Edat: 26
Ocupació: Auxiliar de 
veterinària i perruquera 
canina. Estudiant a 
l’Escola Municipal 
d’Adults
Color favorit: Negre
Una sèrie: CSI Miami.
Un grup: Camela
Una activitat: Natació i 
ball
Un lloc: Càmping Les 
Palmeretes

Fallera Major que porta el nom 
d’Albal amb molt d’orgull i que 
sent un respecte immens per 
la nostra festa. 

Quin és l’acte que esperes 
viure amb major il·lusió?
L’Ofrena, sens dubte. Desfilar 
davant de la Mare de Déu dels 
Desemparats i oferir-li un ram 
que estarà carregat de molt de 
sentiment i que, com a Fallera 
Major, dedicaré als meus iaios, 
els qui des d’un racó molt 
especial del meu cor m’estan 
acompanyanten este somni.

Quines són les persones que 
més t’estan acompanyant?
La meua família sempre ha 
tingut un sentiment molt 
especial per les Falles i estan 
vivint el meu regnat quasi 
amb la mateixa intensitat 
que jo. La meua germana, el 
seu marit i els meus nebots 
m’estan secundant molt, però 
sobretot és ma mare la que 
sempre es troba al meu costat.

Com estàs passant el regnat 
amb la teua Cort d’Honor?
Són senzillament espectacu-
lars. Tinc la sort de tindre al 
meu costat la meua cosina 
(Natalia) i la meua bona amiga 
(Noemi). Les tres compartim 
un amor gegantesc per les 
Falles i sé que juntes, acom-
panyades de Laura i Celia, 
farem d’este exercici un inobli-
dable.

Com és la teua relació amb 
Laura? Esteu en sintonia?
Ma mare i la seua eren 
conegudes, però no ens 
havíem presentat personal-
ment fins que vaig saber 
que seria la Fallera Major 
Infantil. És una xiqueta dolça, 
generosa i entranyable. Tenim 
molt bona sintonia, com si 
fora una germana xicoteta 
a la qual m’unixen les Falles. 
Espere que mai s’apague la 
flama de la nostra amistat.

Què tal la relació amb les 
altres Falleres Majors de les 
comissions albalenques?
Tinc un gran afecte per 
les Falleres Majors de La 
Florida, Amistat i Joventut, 
però espere aprofitar els 
dies que tenim al davant 
per a conéixer-les bé a 
totes perquè, l’única cosa 
que sé amb certesa, és 
que totes compartim un 
mateix sentiment, la il·lusió 
d’esprémer fins a l’última gota 
d’este exercici.

Un desig per a les Falles de 
2023?
Fallers i falleres d’Albal i a 
tota la població, disfruteu 
de la millor festa del món, 
les nostres Falles. Que la 
germanor regne entre totes 
les nostres comissions i parti-
cipeu amb il·lusió en els actes, 
però sobretot que l’oratge ens 
acompanye perquè la nostra 
festa brille amb força i color.



Fallera Major Infantil d’Albal
Laura Ramírez Vila

“És una experiència única que vaig a 
recordar sempre amb molta estima”

Què suposa per a tu ser la 
Fallera Major Infantil?
Va ser tota una sorpresa. 
M’apuntí per a formar part de 
la Cort d’Honor, però al juliol 
vaig rebre la telefonada de 
Miguel. Ell fou l’encarregat de 
comunicar-me la notícia que 
recordaré per la resta de la 
meua vida.

Han aparegut ja els nervis?
Sempre hi ha nervis, però la 
il·lusió és molt major. Estic 
desitjant viure esta experièn-
cia, —i entre rialles hi afegix—: 
encara que no tant de matinar 
per a fer-me els monyos.

Com viu Laura Ramírez la 
festa fallera?

M’agraden els colors dels 
monuments, són sempre molt 
vius i vibrants. També l’olor de 
pólvora perquè quan arriba ja 
sé que estem en Falles.

El teu càrrec, està afectant a 
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Edat: 13
Ocupació: 1r ESO | Col·legi 
Santa Ana y San José de 
la Montaña
Assignatura favorita: 
Biologia
Color favorit: blau
Un llibre/pel·licula: Harry 
Potter i el pres d’Azkaban
Una cançò: Sin señal, de 
Quevedo
Una activitat: karate en 
el Club Karate Sonkei. 
Cinturó groc-taronja
Un lloc: la platja

les notes acadèmiques?
Si t’organitzes bé, no té per 
què. De dilluns a divendres 
avance tot el deure i estudie 
per als exàmens i quan 
arriba el cap de setmana puc 
disfrutar dels actes sense pre-

ocupacions.

Com esteu vivint este somni 
a casa?
Amb la mare baralle, de tant 
en tant, però és la primera a 
acompanyar-me a tot. També 
mon pare. Ma tia i la meua iaia 
m’ajuden en tot moment, però 
la persona que està vivint el 
càrrec amb major il·lusió és el 
meu iaio. Va ser el primer a dir 
que la seua neta havia de ser 
la Fallera Major Infantil d’Albal.

Que esperes de les Falles de 
2023?
Divertir-me molt i conéixer 
persones que estimen les 
Falles igual que jo. Espere 
crear bons records i disfrutar 
este somni al màxim, sempre 
amb Sonia de la mà.

Quin serà l’acte més emotiu?
Disfrutaré de tots els actes del 
poble, però acudir a l’Ofrena 
de València com la Fallera 
Major Infantil d’Albal... se’m 
posen els pèls de punta. És 
una oportunitat única.

I com és la sintonia amb la 
teua companya de regnat?
Sonia és divertida, quasi com 
una germana. Ara compartir 
molts moments especials, 
bromes que només nosaltres 
entenem i —compartixen una 
mirada còmplice—, també 
algun secret.

També passes molt de temps 
amb la teua Cort d’Honor...
Celia és companya de classe 
i som bones amigues. Estem 
sempre juntes. No s’havia 
vestit tant de fallera com ho 
està fent ara per acompanyar-
me a tots els actes. La vull 
moltíssim. A Noemí i Natalia 
també. Són molt divertides i, 
amb Sonia, totes juntes estem 
passant un exercici que mai 
oblidaré.

Quin missatge vols 
compartir amb els fallerets i 
falleretes de la població?
Que són un exemple de la 
innocència i l’alegria que 
també definixen les Falles, i 
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Com estàs afrontant la recta 
cap a la Setmana Gran de les 
Falles?
Tancant els últims detalls en 
coordinació entre l’Ajuntament 
d’Albal, les set comissions i la 
Policia Local. A més, enguany 
sumem el reforç en seguretat 
de Protecció Civil amb qui hem 
treballat en els últims actes. Tot 
perquè la festa transcòrrega 
amb totes les garanties.

En quin estat de salut es 
troba la Junta Local Fallera?
Hem conformat un nou 
equip que té moltes ganes 
de treballar i contribuir a 
que les Falles d’Albal siguen 
més obertes. La implicació 
i el compromís de tots els 
membres està sent fonamental 
perquè, del 15 al 19 de març, la 
població puga disfrutar d’unes 
festes inoblidables.
Com està sent la coordinació 
amb les comissions d’Albal?

Cada Falla té una realitat 
diferent i les seues pròpies 
necessitats, però crec que 
el col·lectiu es troba en un 
moment fort. Hi ha molta 
col·laboració entre les comis-
sions i també amb la Junta 
Local.
Albal continua apostant per 
les Falles?
Sempre. La població s’ha 
tornat a bolcar amb la festa 
i hi ha moltíssima partici-
pació. També per part de 

l’Ajuntament, la seua ajuda és 
indispensable perquè l’exercici 
—que dura 365 dies— es des-
envolupe amb normalitat.

Com t’està tractant el càrrec?

No pots saber la magnitud del 
treball que hi ha darrere fins 
que vius esta experiència en 
primera persona. És desafiant, 
però ho estic vivint amb mol-
tíssima emoció, i això també 

és gràcies al suport de totes les 
persones del meu voltant.

A més, tens dos bones acom-
panyants...
Sonia i Laura són unes fan

tàstiques Falleres Majors. Em 
sent afortunat de compartir 
este exercici amb elles i amb 
les seues famílies, que també 
estan presents en tot moment. 
Hem format un bon equip.

Quin acte és el més esperat 
pel president de JLF?
Realment no podria triar-ne 
només un. Tots tenen el seu 
component especial. El que 
més desitge és poder estar en 
contacte amb la gent, però 
sobretot amb les falles. El 
punt més important és poder 
compartir la festa amb totes les 
persones que la fan possible.

Un desig per a les Falles de 
2023...
Que este temps en què hem 
aprés que la vida pot canviar 
en tot just segons, trobem en 
les Falles un refugi on sentir-
nos segurs i en pau.

 President de Junta Local FalleraMiguel Martínez

“Trobem en les Falles un refugi on sentir-nos segurs i en pau”

Coordinen la seguretat i els serveis municipals per garantir l’èxit de les Falles de 2023

Hem conformat 
un nou equip que 
té moltes ganes 
de treballar i 
contribuir a que 
les Falles d’Albal 
siguen més 
obertes

Davant la proximitat de 
les festes josefines de 2023, 
l’Ajuntament d’Albal ha 
celebrat hui la comissió de 
coordinació de les qüestions 
relacionades amb la seguretat i 
el desenvolupament dels actes 
dels dies grans. Encapçalada 
pel regidor de Festes Sergio 
Burguet, ha reunit este migdia 
al President de la Junta Local 
Fallera, Miguel Martínez, al 
personal tècnic del Departa-
ment de Cultura, a l’Inspector 
de la Policia Local Rafael Blasco, 
als membres de Protecció Civil, 
el cap de la Brigada d’Obres 
David Fernández i l’Inspector 
de Serveis Municipals Vicente 
Hernández.

L’edil de Festes ha aprofitat 
per agrair el treball de totes 
les àrees implicades que, 
durant estos dies, treballaran 

de valent mentre la gent està 
disfrutant de la festa i que con-
tribuiran a garantir l’èxit de les 
Falles de 2023. Sergio Burguet 
ha fet un cridament a la com-
prensió ciutadana pel soroll de 
les jornades festives, pels talls 
de carrers i pels inconvenients 
que puguen causar algunes de 
les obres i intervencions urba-
nístiques que conviuran estos 
dies amb la celebració de les 
Falles. Un dels canvis d’escenari 
recents ha estat el de la Crida, 
les obres de la Plaça del Jardí 
traslladaren el tret d’eixida de 
la festa a la Plaça de la Cons-
titució. El regidor també ha 
subratllat el talant positiu i 
col·laboratiu de les set comis-
sions i de la JLF “ho posen molt 
fàcil i el consistori compta amb 
el seu suport i implicació”.
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Poble d’Albal
Les Falles són la nostra 

festa. Des de la comissió 
Poble d’Albal convidem a 
tota la població a disfrutar 

amb nosaltres i amb la 
resta de les comissions del 
municipi. Junts viurem la 
Cridà que serà l’inici i la 
Cremà que serà el final, 
però fins a arribar ací els 
carrers d’Albal s’ompliran 

de la bullícia de la 
Cavalcada del Ninot, on les 
comissions donarem regna 

solta a la nostra imagina-
ció, dels nervis de la Plantà, 

de l’emoció dels premis i 
de l’Ofrena a la Verge dels 

Desemparats.

Tot això acompanyat per 
la música, la pólvora, les 

cercaviles i les nits de 
discomòbil en les carpes 
i casals. Des d’ací animar-
vos, no us podeu perdre 
tot el que els fallers hem 

preparat per a fer que 
aquestes siguen unes 

Falles inoblidables.

President: José Miguel Salas Domínguez
Fallera Major: Mireia Villalba Alcaraz

President inFantil: César Sánchez Villalba
Fallera Major inFantil: Irene Torrralba Rodríguez

ÀfricaNaixcut a l’India
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El Jardí
Estimat veïnat faller i no faller:
Iniciem una nova etapa, amb 
molt d’entusiasme i ganes de 
treballar per aquesta beneïda 
festa de les Falles. Entre totes i 
tots, la ciutadania d’Albal, amb 
la seua tolerància i permissibili-

tat, els comerciants i empresaris, 
el regidor de Festes i com no, 

els fallers i falleres amb la seua 
tenacitat, respecte, sacrifici, 
entusiasme, amor i devoció, 
hem de fer un milió de coses 

per millorar, conservar i protegir 
aquesta tradició tan nostra. 
Un treball incansable que es 
realitza any rere any perquè 

el nostre poble es transforme 
durant 5 dies en pólvora, 
música, art, tradició, però, 
sobretot, en sentiment, en 

germanor, eixe sentiment que 
fa que s’unisquen amics, veïns, 
comerços i fallers i disfruten de 

la millor festa del món, les Falles. 
Vos convidem a tots i totes, 

amics, amigues, veïns, veïnes, 
fallers, falleres, que ens 

conegueu i participeu amb 
la comissió de cadascun dels 
actes que realitzem, perquè 

junts puguem realitzar un munt 
d’activitats. M’agradaria fer un 
esment especial als comerços, 
els grans col·laboradors que en 
aquests temps que corren es fa 
més difícil la vostra aportació 
a la nostra comissió i per això 

vos agraïm des d’ací tot el 
vostre esforç i suport. Entre tots, 
sostenim la nostra rica cultura, 

les nostres músiques, les nostres 
tradicions, la nostra pólvora i la 
major exposició d’art del món 
a l’aire lliure, les Falles. Donant 
riquesa i sostenint l’economia, 

treball, actes socials i tantes 
altres coses tan lligades a la 

nostra Festa. 
Finalment, voldríem acomiadar-

nos agraint a tots i cadascun 
dels membres de la comissió, i 
a la nostra família, ja que sense 

el vostre suport no podríem 
haver-nos embarcat en aquesta 
meravellosa aventura. És tot un 
privilegi i un honor representar 
a la Falla El Jardí d’Albal i a esta 

magnífica comissió. Vos animem 
que treballem, però sobretot 
disfrutem plenament d’este 

meravellós any, ja sense restric-
cions per la COVID-19.

President: Miguel Ángel Mascarós Genovés 
Fallera Major: Mónica Olmos Galán

President inFantil: Rodrigo Milán Muñoz
Fallera Major inFantil: María Olmos Galán

Dotze mesos dotze dolços  Emmascarats 
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La Florida
És per a mi un placer poder dirigir-

me a tots vosaltres veïns, amics 
i a tot el món faller de la nostra 

població. Poder saludar-los I 
agrair-los la seua col·laboració per 
sta falla tan entranyable per tots. 
Continuar sent després de quasi 
ja quatre anys la presidenta de la 

meua comissió m’envolta d’alegria 
motivació per continuar endavant 

de la Falla La Florida.

Espere també que estes festes 
siguen inoblidables Per a tots 

vosaltres. Sols em queda dema-
nar-vos que gaudim al màxim 

d’aquesta gran festa nostra. Bones 
festes a tots.     

Paqui Puchalt
Presidenta de la Falla La Florida

Presidenta: Paqui Puchalt Escoto
Fallera Major: Nuria Alonso Santimoteo  

President inFantil: Sergio Aguilera Garrido 
Fallera Major inFantil: Nerea Quevedo Monteagudo

Pluma, pico, pata Hambrientos
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L’Amistat
Benvolguts veïns i 

veïnes:

Des d’esta pàgina volem 
saludar-los i aprofitar per a con-
vidar-los al fet que la setmana 

gran passen a conéixer-nos 
i disfrutar de la gran família 
fallera que som en la Falla 

L’Amistat, amb un cens de 235 
fallers i cada any creixem més.

Els que coneixen el nostre 
casal saben que les falles per 
a nosaltres són una forma de 

vida.
Com no vos espera en cada 

carrer una obra d’art, una 
cercavila sempre acompanyat 
de la seua banda de música, el 
so de les traques i les flors que 
amb tota la devoció durem a la 

nostra mare.

Aquestes falles cremarem tot el 
més roín de la nostra societat 

i lluirà per damunt de tot la 
flama purificadora del foc.

Tindrem tots els dies replets 
d’activitats, sobretot per als 

nostres menuts, comissió que 
destaquem per la gran implica-
ció amb els infantils: present i 

futur de la festa fallera.

Albalencs i albalenques: 
Que flamegen l’aire la nostra 

senyera.

Ja estem en Falles!!!

President: Vicente Fuentes Cabrelles
Fallera Major: Mireia Fuentes Badillo 

Fallera Major inFantil: Alejandra Ramón Quiñone

Rebobinando a los ochentas Un paseo por África
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San Carlos 
Borromeo

A todo el pueblo de Albal:

Estamos de vuelta y con más ganas 
que nunca. Después de unos años 
difíciles, volvemos con mucha más 

fuerza e ingenio. Ya que otro año sin 
celebrarlas o celebrándolas a medio 

gas, seria dañino para nuestra fiesta y 
un gran dolor para el corazón valen-

ciano.

Por fin podemos celebrar cada acto sin 
ningún tipo de restricción, desde pre-
sentaciones hasta festejos populares. 
Ha sido muy emocionante y especial 
vernos otra vez las caras, abrazarnos 
y besarnos. No hay una palabra para 

describir lo que sentíamos tod@s 
después de tantos años sin los actos 

falleros.

En plena pandemia tuvimos el honor 
de inaugurar nuestro nuevo casal 
y poder motivar un poco a todos 

nuestros falleros, y por fin este año 
lo hemos podido disfrutar como se 

debe. Hemos realizado actos, comidas 
y cenas en nuestro nuevo casal, y 

siempre nos ha faltado sitio. Esto es 
de agradecer, ya que quiere decir que 

poco a poco vamos a más, y sobretodo 
que toda persona que viene repite, 

ya que está como en su propia casa. Y 
esto es gracias a todos los componen-
tes de esta gran familia que es la Falla 

San Carlos.

Se nota que todos tenemos ganas de 
fallas, y seguro que estas fallas serán 
especiales y únicas. Se puede decir, 

que serán otra vez nuestras primeras 
fallas. Ya sólo me queda por deciros a 
todos, que el ayer no es nuestro para 

poder recuperarlo, pero el mañana sí, y 
hay que luchar por ello. Hay que luchar 

porque vuelvan nuestras tradiciones 
como las conocíamos antes de esta 

pandemia. Hay que encontrar el lugar 
donde está la alegría, y con esa alegría 
se quemará todo el dolor y la pena. Al 
igual que cuando quemanos nuestros 

monumentos el 19 de marzo.

Pensad que no importa lo que esté 
pasando, siempre hay una luz al 

final del túnel y puede parecer difícil 
llegar, pero os prometo que se llega. Y 
nuestra luz se puede ver ahí ya, queda 
muy poquito para estar todos juntos 
celebrando por fin las Fallas de 2023 
y sólo pensando en Falla. FALLA.Un 

saludo, Germán Soto.
Presidente Falla San Carlos

                                

President: Germán Soto Codina 
Fallera Major: Rocío Jiménez Rodríguez 

President inFantil: Ernesto Sanchís Jiménez 
Fallera Major inFantil: Irene Pérez Garcés

Olimpo Tot  contaminat
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Joventut
Falleros, familiares, 
vecinos y amigos!

Una vez, es un gusto 
poder dirigirnos a todos 
vosotros para invitaros a 
pasar las mejores fiestas 
del mundo con nosotros, 
en el casal, en la carpa, en 
la calle...disfrutando de la 
pólvora, de la música, de 

nuestras fiestas y nuestras 
costumbres.

Estas Fallas de 2023 que-
maremos por fin todo lo 
malo vivido estos años y 
daremos comienzo a la 
felicidad, germanor y a 

los abrazos robados estos 
años pasados.

Os esperamos a todos 
en nuestra carpa para 

brindar por ello...

Visca La Falla Joventut!
Visca Albal!

Visca València!

President: Javier Ollero Blanco
Fallera Major:Rosa Casas Prieto 

Fallera Major inFantil: Claudia Viudez Rubio

Els valors Passava per ací
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L’Hort
Tinc el plaer de dirigir-me a vosaltres 

des d’este lloc privilegiat, com a 
president de la falla L´Hort. Enguany la 

nostra comissió complix 15 anys.

Quinze anys d’esforç i treball per a esta, 
la nostra festa. Un treball incansable que 
es realitza any rere any, perquè el nostre 
poble siga pólvora, música, art i tradició. 
Però sobretot,”germanor”. El sentiment 
que uneix amics, veïns, fallers i falleres. 

Molts anys disfrutant i compartint la 
millor festa del món, les Falles.

Amics, veïns, fallers, i gent que par-
ticipeu amb la comissió, el casal obri 

les portes, per a tots vosaltres. Gràcies 
a tots i cadascun dels membres de la 

comissió. Perque sense el vostre suport, 
no podria embarcar-me en l’aventura de 

presidir esta gran comissió.

I com no, vull agrair a tots els com-
ponents que formen la nostra junta. 
Gràcies, gràcies i gràcies per sempre 
estar ací. Tinc la millor junta que pot 

tindre un president, sense vosaltres no 
soc ningú.

Fallers, falleres, albalencs, ja estem en 
Falles!!!!

Vos esperem al nostre casal!!!
Visca Albal i visquen les Falles!!!

President: Juanvi Alapont Guillem
Fallera Major: María Romeu Benítez

President inFantil: Sergio Órpez Gurrea 
Fallera Major inFantil: Carolina Vega Ríos 

Univers L’Hort Zen
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Espectacular desplegament faller en la celebració de la tradicional Cavalcada del Ninot de les Falles 2023, 
que ha tornat a omplir els carrers de gràcia, color i enginy. 

Sàtira, color i bon ambient en la Cavalcada del Ninot

Falla L'Amistat

Falla El Jardí

Falla Sant Carles Borromeo Falleres Majors

Falla L'Hort

Falla Poble

Falla La Florida

Falla Joventut
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Falla L'Amistat

Falla El JardíFalla L'Hort

Falla Poble

Falla La Florida

Falla Joventut

Falla Sant Carles Borromeo

Les Falleres Majors han obert l'Exposició del Ninot
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Ramón Marí: “La XX Fira Sant Blai 2023 ha 
estat la millor de la història”

La Junta de Govern Local, 
presidida per l’alcalde Ramón 
Marí va fer balanç de la XX Fira 
de Sant Blai. Unànimement, 
els membres del Govern Local 
van mostrar-se molt satisfets 
pel resultat. La vigèsima edició 
ha atret fins a Albal milers 
de visitants durant les tres 
jornades en què s’ha celebrat, 
sense cap incident, tal com 
ha confirmat l’inspector de la 
Policia Local Rafael Blasco. Des 
de la inauguració, els diferents 
escenaris protagonistes de la 
cita; la recentment estrenada 
avinguda de les Corts Valen-
cianes, el pati del col·legi 
Sant Blai, el Mercat Municipal, 
carrer Jaume I i voltants, van 
tindre un degoteig constant 
de persones.

El primer edil assegura 
que “ha estat la millor fira 
de la història” i atribuïx l’èxit 
a diversos factors, segons 
explica, l’edició número 20 
ha comptat amb una alta 
implicació del comerç i dels 
col·lectius locals, “han visibilit-
zat la seua excel·lència, la seua 
proximitat i la resiliència en 
temps complicats derivats de 
la crisi sanitària i ara la inflació, 
han fet poble i el poble ha 
respost”.

Tant el mercat medieval 
com la fira d’atraccions han 
comptat en esta ocasió amb 
més oferta, més propostes 
i més varietats, que han 
resultat molt atractives i han 
generat llargues cues, en el 
cas dels jocs infantils. També 
ha remarcat l’èxit solidari de 
la festa, gràcies a la venda del 
pastís gegant -de 15 metres 

Obertura de la XX Fira Sant Blai a càrrec de les autoritats i FFMM

Autoritats autonòmics, provincials i comarcals donaren suport a l’esdeveniment i visitaren totes les casetes del comerç 

La Fira Medieval ha tingut milers de visitants El pastís gegant confeccionat per Pastisseria Garrido recapta 6.281 euros per a la lluita contra el càncer

de llarg- i que ha recaptat 
6.281 euros poques hores 
després d’exposar-se al públic. 
Dissabte començava la venda 
i s’esgotava en tan sols vuit 
hores, una obra gastronòmica 
confeccionada pel Forn-Pastis-
seria Garrido que, juntament 
amb la presidenta de la Junta 
Local contra el càncer Maria 
Ángeles Jordán, han donat 
gràcies a tot el món que ha 
posat el seu granet d’arena a 
la lluita contra la malaltia.

L’alcalde ha fet referència a 
la màgia de Sant Blai Gloriós, 
“Albal té una fe especial al 
nostre patró d’hivern, hem 
estat dos anys pregant 
per poder recuperar esta 
tradició, les nostres arrels i 
els somriures, i per fi, s’ha fet 
realitat”. Un altre factor que va 
remar a favor del triomf va ser 
l’oratge primaveral de les tres 
jornades, “i que han acostat 
gent de tota la província, als 
carrers d’Albal”.

Agraïment col·lectiu
La Junta de Govern Local 

ha acordat felicitar oficial-
ment, a tot el personal tècnic 
que ha contribuït a l’èxit de 
la XX Fira Sant Blai, “sense el 
treball de totes i tots no hauria 
sigut possible”. L’alcalde va fer 
extensiu l’agraïment, “a totes 
les personalitats polítiques, 
de diferents colors, que recol-
zaren amb la seua presència 
l’esdeveniment d’Albal”. 
Ramón Marí va obrir l’acte 
acompanyat de la consellera 
de Participació i Transparèn-
cia Rosa Pérez, del director 
territorial de Presidència de 

la Generalitat Valenciana Paco 
Molina, del vicepresident de la 
Diputació de València Carlos 
Fernández Bielsa, del diputat 
al Congrés Joan Baldoví, del 
president de la Mancomu-

nitat de l’Horta Sud José F. 
Cabanes, alcaldes i alcalde-
sses comarcals, juntament 
amb membres de la corpo-
ració local. “Un agraïment 
col·lectiu que també dirigim, 

de tot cor, al veïnat i visitants 
que han dedicat un moment 
del cap de setmana a conéixer 
més i millor el comerç local, la 
cultura i les tradicions d’Albal”, 
conclou l’alcalde.
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El pastís gegant confeccionat per Pastisseria Garrido recapta 6.281 euros per a la lluita contra el càncer

La Societat Joventut Musical d’Albal (SJMA) ha tingut un gran 
protagonisme durant la festa al patró

El col·legi Sant Blai va acollir les activitats per als més menuts El bon oratge va atraure centenars de famílies a la fira 
d’atraccions més grans de la història local

La fe al patró Sant Blai ha estat molt present entre la població Exposició fotogràfica dels treballs de restauració de les 
campanes de l’església Mare de Déu dels Àngels

IV Dansà Popular, a càrrec del Grup de Danses d’Albal La Murta

La Coral Polifònica Santa Anna va celebrar el XXV Aniversari 
oferint un concert a la Casa de Cultura

Contacontes infantil a la Biblioteca Municipal La Asociación Cultural Andaluza (ACA) participó con la 
actuación del cuadro de baile ‘Aires del sur’ 

Un miler de peregrins participen en la Romeria de Sant Blai Un miler de persones i 50 paelles han participat en el tradicio-
nal concurs de la festa patronal en honor a Sant Blai

La Falla Poble d’Albal i la Tia Visantica recapten 700 euros amb 
l’espectacle “Serà precís?”

No hi ha festa al patró sense pólvora La Federació Valenciana d’Associacions d’Amics del Coet 
(FVAAC) va desenvolupar un curs de formació

L’alcalde dona les gràcies al personall tècnic de l’Ajuntament 
que ha treballat per la festa
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Albal camina per Sant Blai. La iniciativa va reunir més d’una desena romeres 
i romers, que van traure les sabatilles per realitzar una caminada especial amb 
motiu de la Festa de Sant Blai. «Caminar ens ajuda a guanyar agilitat, mobilitat i 
socialitzar-nos» ha assenyalat Daniel Ocaña, que ha afegit que el grup d’esportistes 
«s’ha convertit en una gran família que unix sinergies amb la salut mental». Van 
comptar amb uns acompanyants especials, l’Associació AFPEM Horta Sud que 
aglutina persones amb diversitat funcional i familiars. ‘Albal Camina’ és un projecte 
del IV Pla de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, impulsat pel Departament 
de Salut de La Fe, el Centre d’Atenció Primària d’Albal i l’Ajuntament d’Albal.
Les caminades, un recorregut de quasi cinc quilòmetres a través del terme 
municipal, passant per l’ermita de Santa Anna, es duen a terme cada dimarts 
i divendres  a partir de les 9.30 hores, amb el Centre Polivalent com a punt de 
partida.

L’esport mobilitza més d’un miler de 
persones per la festa de Sant Blai
La fe a Sant Blai i les ganes de fer poble a través de Sant Blai han movilitzat als esportistes de la localitat en el Cicle Esportiu que s’ha desenvolupat en les 
darreres setmanes, amb molt d’èxit. Més d’un miler de persones s’han bolcat amb les activitats programades.

Exhibició intergeneracional del taller de gimnàstica de majors de l’Escola Municipal de Gimnàs-
tica Rítmica

Vicente i Javi s’imposen en el tradicional campionat de petanca, que va disputar-se a les pistes del 
Centre Polivalent. Entregava els trofeus l’alcalde Ramón Marí, juntament amb l’edil d’esports Tino 
Moreno
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Més de 300 xiquets i xiquetes de les Escoles Esportives Municipals de tenis, pàdel, atletisme, 
futbol, bàsquet, patinatge i ball, que formen part del Consorci Esports Horta participaren en la 
Trobada Comarcal 

La Bassa del Planell de Bunyol: escenari del Campionat de Pesca. Ernesto Puigcerver va finalitzar 
en la primera posició 

El Club d’Escacs local va reunir als amants del tauler en la jornada comarcal multitudinària, 
celebrada a la Casa de Cultura

El club de caçadors tampoc ha faltat a la cita amb el patró local



setembre 2011 |34 març 2023

Jesús Fortea viste la 
camiseta del Real Madrid, 
el club de sus sueños

Fue por Navidades cuando 
el futbolista de Albal, Jesús 
Fortea, volvió al campo de 
fútbol donde comenzó su 
ascendente carrera deportiva. 
El municipal Pepe Paredes le 
abrió las puertas para recibirlo 
en el tapiz verde, con todos 
los honores. El joven estaba 
pasando unos días con su 
familia, en su pueblo natal, tras 
casi cuatro temporadas en la 
capital de España, por su dedi-
cación al fútbol profesional. 
Con solo 15 años, su trayec-
toria está siendo meteórica, 
en junio de 2022 firmó con La 
Fábrica del Real Madrid, tras 
haber pasado tres campañas 
en la cantera del eterno rival, 
el Atlético de Madrid. Jesús 
comenzó a dar las primeras 
patadas al balón, con cuatro 
años, siendo querubín en la 
escuela municipal del Albal 
CF donde estuvo otras tres. 
Aprovechando su paso por el 
municipio, el alcalde Ramón 
Marí y el concejal de deportes 
Tino Moreno, lo recibieron en 
el campo de fútbol donde un 
ojeador, siendo muy niño, le 
abrió las puertas para fichar 
por el Levante UD donde 
defendió a los granotas cinco 
temporadas. 

Compartimos un rato 
muy agradable con él, que 
se confiesa fan de Cristiano 
Ronaldo. También está su 
familia y su representante 
Francisco Vila, otro albalense. 
Las voces de su madre (Isabel), 
de su padre (Jesús) y de su 

hermana (Melania) también 
nos interesaban, aunque solo 
con sus miradas hablaban: 
sencillez, orgullo y emoción 
fueron los titulares de sus ojos. 
Los pelos de punta se nos 
pusieron al confirmar de sus 
bocas la satisfacción del sueño 
cumplido del canterano y por 
el que han cambiado su resi-
dencia e incluso su forma de 
vida. 

Tras su fichaje por el Real 
Madrid se han asentado todos 
en el municipio de Valde-
bebas, para estar más cerca 
de la prometedora estrella 
del fútbol, “que ha crecido 
con el balón en los pies”, nos 
contó su padre quien le repite 
mucho un consejo “que tenga 
los pies en el suelo”. Su madre 
ha sido la que lo ha acompa-
ñado durante toda su carrera 
deportiva a los partidos y 
entrenamientos, “no nos 
gustaba el fútbol, pero ahora 
nos encanta verlo jugar”. 
Derribando el muro de que el 
fútbol es cosa solo de padres y 
hombres, no le ha importado 
haber dejado su casa y con-
tribuir a la felicidad de su hijo 
que también es la suya, “ojalá 
pueda trabajar en lo que le 
gusta”. La hermana de Jesús 
tiene 12 años, es también 
deportista, Melania practica 
Taekwondo y también aspira a 
llegar a los Juegos Olímpicos. 
A Jesús le brillaban los ojos al 
verlos hablar de él, siendo pro-
tagonistas en su pueblo de la 
noticia compartida.

Jesús Fortea juega “en el 
club de mis amores, desde que 
era niño”, confesó muy feliz. 
Además, su fichaje desprende 
un mensaje muy positivo, tan 
necesario en un mundo el de 
hoy con tanta confrontación, 
la ruptura de Jesús Fortea con 
el Atlético de Madrid ha visi-
bilizado el pacto de buena 
convivencia entre los dos 
grandes clubes de la capital de 
España que, durante lustros, 
mantenían un pacto no escrito 
consistente en la prohibición 
de dejar ir a cualquier futbo-
lista al equipo rival. Cuando el 
joven tuvo que decir adiós al 
Atlético, publicó en sus redes 
que era un día “muy difícil”. 

Abandonaba la que había 
sido su casa durante tres años 
y daba las gracias a todo el 
club, sin excepción. Lo hacía 
por una buena causa “creo que 
es el momento en que tengo 
que salir para acercarme a 
cumplir mi sueño”. El alcalde 
le agradeció la visita, “a la que 
siempre será tu casa y que se 
siente muy orgullosa de todo 
lo que estás consiguiendo”. 
Con un rondo en medio del 
campo donde los miembros 
del Gobierno Local compartie-
ron con el crack del fútbol y su 
familia, concluyó la visita del 
cadete Jesús Fortea, que este 
marzo de 2023 cumple nueve 
meses vistiendo la camiseta 
blanca como lateral derecho, 
destacando en cada partido.

Els 80 gossos més espectaculars 
de la Comunitat Valenciana 
competeixen pel pòdium 

El parc de la Balaguera va 
acollir la reunió canina més 
esperada de la Comunitat 
Valenciana, el passat 22 de 
gener. La Societat Canina 
de València i la Federació 
Cinològica Espanyola, 
amb la col·laboració de 
l’Ajuntament van celebrar 
una nova edició del 
Concurs caní, immers en el 
VI Campionat autonòmic. 

Un total de 80 gossos, 
acompanyats per les seues 
famílies, es van exhibir 
durant la cita, superant 
les diferents proves de la 
jornada per a aconseguir 
el reconeixement del jurat. 
El lliurament de premis va 
estar presidit per l’alcalde 
Ramón Marí, el regidor 
d’Esports Tino Moreno i 
representants de l’FCE.

Pablo Coronado, campió de la Copa 
d’Espanya de Trial, guardonat per la FCCV

La Federació Valenciana 
de Ciclisme de la Comunitat 
Valenciana (FCCV) ha 
reconegut a l’albalenc Pablo 
Coronado (amb només 7 
anys), per la seua impecable 
temporada esportiva en la qual 
s’ha proclamat Campió de la 
Copa d’Espanya de Trial en la 
categoria ‘Promesa’. Va ser en 
la Gala celebrada a Borriana, el 
passat 28 de gener. L’alumne 
de l’Escola de Ciclisme 
MTB&Trial ‘Kabra Bikes’ de 
València, porta des dels 3 anys 

pujat a una bicicleta, afició 
heretada per part del seu iaio 
i també del seu pare, i el seu 
mestratge sobre dues rodes és 
ja la d’un professional acon-
seguint salvar els obstacles 
dels intricats circuits contra els 
quals s’enfronta en les compe-
ticions de Trial.

Gràcies al treball dur, els 
entrenaments diaris i la natural 
habilitat per a afrontar els 
perills d’esta disciplina, Pablo 
Coronado s’ha convertit en un 
gran d’este esport.
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Persones i col·lectius excel·lents que han teixit la història local
El plenari de l’Ajuntament 

ha aprovat, per unanimitat, 
distingir a diverses persones 
i col·lectius del municipi 
per la seua contribució a la 
cultura i la societat albalenca, 
d’una manera excel·lent. Va 
ser en la sessió celebrada el 
passat dimarts 28 de febrer i 
a proposta del Govern Local, 
quan la corporació, a l’uníson, 
decidia atorgar el Premi Poble 
d’Albal a la Coral Polifònica 
Santa Anna, pels seus 25 anys 
de vida en la localitat i també 
nomenar Fill Adoptiu i Fill Pre-
dilecte a Paco Calonge Madrid 
i José Lorenzo Valero Vila, res-
pectivament i en estos dos 
casos a títol pòstum.

La Coral Polifònica Santa 
Anna:

Premi Poble d’Albal 2023La 
Coral Polifònica Santa Anna 
ha rebut amb moltíssima 
alegria la decisió institucional, 
replegarà la més alta distinció 
local en els actes emmarcats 
en la Festivitat del 9 d’octubre. 
Segons va defensar el regidor 
de Cultura David Ramón, es 
tracta d’una associació amb 
un fort arrelament a la nostra 
localitat que, fa 25 anys de 
funcionament ininterromput, 
al llarg dels quals han parti-
cipat, de forma exitosa, en 
multitud d’actes culturals arreu 
del nostre país, així com a la 
resta de l’Estat espanyol i altres 
indrets d’Europa, que porten 
amb orgull, a tots estos llocs, el 
nom del nostre poble”.

reflexionat sobre la vida de 
José Lorenzo que, justament, 
ha donat i procurat el benestar 
vital dels altres, des de la seua 
professionalitat i humanitat 
com a metge. Va ser Coronel 
mèdic durant anys al Sàhara, 
la darrera etapa la desenvolu-
paria en Capitania a València. 
Va exercir com a metge de 
família als Centres de Salut 
d’Albal i Beniparrell i passava 
consulta particular a la sa 
casa. Es va jubilar al cap de 75 
anys, quasi per obligació. Fins 
a la seua mort, va ser membre 
del Patronat de la residència 
municipal i va ostentar la pre-
sidència de la Penya Ciclista i 
va assistir als corredors i corre-
dores durant les carreres, de 
manera altruista.

Paco Calonge Fill Adoptiu
Commoció causava la 

mort sobtada de l’artista Paco 
Calonge el passat 19 d’octubre, 

amic, mai hagués imaginat el 
seu adeu tan primerenc i com 
a alcalde, que el meu Govern 
haja impulsat nomenar-lo Fill 
Adoptiu, a títol pòstum. No li 
retorna la vida, però per ell i 
per la seua família la corpora-
ció local vol reconéixer a Paco 
Calonge, pel seu humor, pel 
seu art i per la bellesa interior 
tan especial que ens ha fet 
somriure i riure en tantíssimes 
ocasions”, va dir l’alcalde a la 
cita plenària. Paco Calonge va 
treballar durant anys com a 
artista en creuers on posava 
en el mapa a Albal, en alta mar, 
per tot el món.

Raúl Chilet, un internacional 
sobre rodes

Parlant d’excel·lents, volem 
aprofitar per a enviar tota 
la sort i força del món a un 
crac de la bicicleta. L’albalenc 
Raúl Chilet participarà en 
la prova internacional de 
l’UCI (Unió Ciclista Inter-
nacional), juntament amb 
altres 500 parelles de tot el 
món. Ell acudirà amb l’equip 

José Lorenzo Valero Vila Fill 
Predilecte, a títol pòstum

Ens deixava passat 12 de 
juliol, al cap de 81 anys, massa 
prompte, però deixant un legat 
de solidaritat incommensura-
ble i un buit molt important 
perquè era una persona 
molt volguda dins i fora de la 
localitat. El seu fill Lorenzo el 
descriu com un home, “des-
interessat, en el sentit ample 
de la paraula”. Amb ell hem 

tot i saber-se que feia anys que 
arrossegava una greu malaltia, 
el seu bon aspecte i alegria 
amagava tots els seus mals. Va 
nàixer per a fer feliç a la gent i 
ja va dir en esta mateixa publi-
cació municipal, que els humo-
ristes “haurien de cobrar de la 
Seguretat Social per fer riure 
la gent”: Natural de Campo 
de Criptana havia format la 
seua família a Albal, que con-
siderava el seu poble. “Com a 

Chilet&Chilet, els únics quatre 
esportistes de la Comunitat 
Valenciana participants: altres 
tres valencians enamorats 
de les dos rodes: Francisco 
Soriano, Ricardo Requeni (Set 
Aigües) o Miguel Morcillo 
(Castelló). Durant sis mesos 
han preparat una dura prova, 
que recorrerà 700 km de la 
Ciudad del Cabo (Sudàfrica), 
en vuit etapes i 17.000 metres 
de desnivell. Tindrà lloc 
del 19 al 26 de març i entre 
els participants nacionals 
estarà l’exentrenador de la 

selecció espanyola de futbol 
Luis Enrique i altres noms 
coneguts de la bicicleta, com 
ara David Valero número 1 en 
el rànquing mundial de l’UCI 
i Nino Schurter. Abans de 
marxar l’alcalde Ramón Marí el 
va desitjar “molta sort”

Pascual Muñoz, entre los 100 
investigadores más relevan-
tes del mundo

Es de Albal, catedrático e 
investigador de la Universitat 
Politècnica de València (UPV) 
Pascual Muñoz, se encuentra 
entre las 100 personas más 
relevantes del mundo del 
campo de la fotónica, según 
ThePhotonics100 2023, 
ranking elaborado por la 
revista Electro Optics, publi-
cación de referencia interna-
cional en el sector.El también 
director de UPVfab lleva a cabo 
su actividad investigadora en 
el Photonics Research Labs 
(PRL) del Instituto de Teleco-
municaciones y Aplicaciones 
Multimedia (iTEAM) de la UPV, 
según ha informado la univer-
sidad en un comunicado.Su 

trabajo se centra en el desarro-
llo de nuevos chips fotónicos 
para múltiples aplicaciones, 
entre ellas, transmisión de 
datos a altas velocidades con 
reducido consumo de energía, 
conducción autónoma, e ins-
trumentación avanzada para 
aplicaciones en sectores como 
salud, seguridad medioam-
biental y energía. “Nuestro 
desafío desde UPVfab es la 
puesta en valor de la insta-
lación como referente en la 
industria para prototipado y 
pequeñas series en las tres 
áreas de trabajo: fotónica, elec-
trónica e ingeniería química”, 
ha señalado Muñoz, quien ha 
detallado que están poniendo 
a punto, “una plataforma de 
fabricación de integración 
fotónica híbrida, clave para 
poder cubrir todo el abanico 
de aplicaciones de la fotónica 
con tecnología de chips.
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TENIM UNA OPOSICIÓ QUE PRACTICA L’EMBUT AMPLE (PER A ELLS)

Esta serà la darrera oportunitat 
que tindrem de dirigir-nos a la 
ciutadania abans del pròxim 28 
de maig, la jornada electoral. El 
veïnat torna a tindre la potestat 
de decidir sobre el futur i la 
governança del nostre poble.
Les primeres línies són per a 
donar les gràcies a totes les 
persones que han confiat en 
nosaltres durant els darrers 
20 anys en què l’Alcaldia 
d’Albal es troba en mans dels 
socialistes, liderada per Ramón 
Marí. També volem mostrar 
un agraïment col·lectiu per 
a les associacions, el veïnat, 
militants, simpatitzants i 
personal tècnic de l’Ajuntament 
que, amb el seu paper, 
han ajudat en el projecte 
modernista, de justícia social, 
de qualitat de vida i de 
benestar, que hem executat 
durant les dos dècades 

de gestió municipal. Albal 
ha passat de ser un poble 
urbanísticament desordenat, a 
ser un poble educatiu, solidari, 
sostenible, transformador, 
pioner i exemplaritzant en 
molts dels projectes impulsats, 
on s’inspiren molts municipis 
de la Comunitat Valenciana.
Afortunadament, les 
majories obtingudes ens 
han permés dur endavant 
el full de ruta marcat, sense 
improvisacions, amb treball, 
treball i més treball. Al camí, 
dissortadament, s’hem 
trobat uns enemics íntims, 
que han caminat amb el 
peu canviat a la resta del 
poble, que han protagonitzat 
actituds irrespectuoses i 
incomprensibles i que, per 
responsabilitat, havien d’haver 
jugat millor la partida per la 
seua imatge, però el que és 

més important, pel seu poble, 
el mateix que proveirà. 
El que fa el Partit Popular 
d’Albal és de traca. L’ansietat 
manifesta del nou portaveu per 
ocupar la cadira presidencial 
és notòria i manifesta. L’han 
vingut grans els deures com 
a portaveu d’una formació 
política que ha anat perdent 
adeptes, que menysprea 
contínuament a la localitat, 
amb les seues absències 
destacades en la vida social 
o sobtades ara que venen 
eleccions, i en esta publicació 
també dona l’esquena, 
practicant el silenci, sent 
el primer en la història que 
declina no dirigir-se al veïnat 
des d’ací. Quina falta de 
maduresa democràtica!
I a què es dediquen? Doncs a 
la brillantíssima aportació de 
contar, una a una, les fotos en 

les quals ix el nostre alcalde 
en els diferents mitjans de 
comunicació, sols pel fet simple 
de ser-ho [alcalde]. Mentre 
foten no agranen i ha estat 
molt lleig no acudir als actes 
programats amb motiu del 
Dia de la Dona, la lluita per la 
Igualtat és de totes i tots i és 
en Albal, no en Picassent, on 
han presumit d’anar a recolzar 
als seus companys de partit. 
Aunque es tarde para rectificar, 
esperamos que no tarden 
en explicarlo. La ciutadania 
proveirà.
El masclet final és per a la 
portaveu d’Avant que es veu 
i es proclama alcaldessa, tant 
és així que li hem hagut de 
cridar a l’ordre per entrar sense 
permís a gravar-se un vídeo 
de cinc segons ridículs al saló 
de plens de l’Ajuntament. 
Acostuma a campar pels 

despatxos del personal 
tècnic del consistori, puguen 
atendre-la o no. El que fa Avant 
s’anomena “reg per inundació”, 
volen estar en tots els “charcos” 
i acaben ofegant-se, tot ho 
han fet ells, tot ho fa ella (la 
portaveu individualista) i tot 
ho faran perquè ella ja es veu 
“l’alcaldessa”. Como decíamos, 
el embudo ancho para ellos, el 
estrecho para los demás.
Passe el que passe el proper 
28M, gràcies per la confiança 
d’estos 20 anys, heu de saber 
que siguen eleccions o no, este 
equip continua treballant amb 
il·lusió i amb respecte, esperant 
comptar amb el vostre suport, 
perquè ens queden per fer 
moltes coses juntes i junts. 

Disfruteu que la vida és això: 
ser feliços. Bones Falles!

Los propietarios del Sector 
denominado 1.1.b o Benama 
cedieron a Albal 37.444m² 
para uso educativo y cultural. 
Por eso, La Florida ya pudo 
construir la escoleta Ninos y 
la Conselleria, el Instituto que 
tenemos en funcionamiento 
y el que algún día construirá. 
Pero ya sólo quedan 6.449m² 
para construir un colegio 
público de primaria.
Recordemos que está prevista 
la construcción de 1.210 
viviendas en ese sector. Y ahora 
llega Florida Universitaria y nos 
pide una cesión por 75 años 
para construir dos facultades 
privadas.
AVANT ALBAL-DECIDIX 
somos los únicos que hemos 
presentado una propuesta 
para poder tener el colegio 

y la Facultad. El municipio es 
propietario de un solar en la 
misma zona de 6.314m² para 
construir fincas. Ya hemos 
presentado una moción 
(propuesta) para garantizar 
a los futuros vecinos de 
ese sector que tengan un 
colegio público de primaria 
y nos parece increíble que 
nuestro Alcalde y sus socios 
“progresistas” puedan 
oponerse, como de momento 
han hecho. ¿Dónde está su 
defensa de la educación 
pública?
AVANT ALBAL-DECIDIX 
también creemos que es una 
buena noticia que Florida 
Universitaria quiera construir 
dos facultades de Ingeniería 
en Albal… pero no a costa 
de renunciar a un nuevo 

colegio público necesario. Es 
por ello que, sabiendo que se 
iba a aprobar, AVANT ALBAL-
DECIDIX decidimos votar a 
favor, excepto uno de nuestros 
regidores, Joan Carles Puchalt 
(Doctor en ingeniería por 
si algún concejal o Alcalde 
nos intenta difamar), porque 
solo con un voto en contra 
se permite por ley presentar 
alegaciones. Las alegaciones 
las presentaríamos en el caso 
de que el resto de partidos 
políticos no aprobaran nuestra 
moción (propuesta) a favor del 
colegio público en esa zona.

NUEVO CENTRO DE SALUD
AVANT ALBAL-DECIDIX, igual 
que todos los albalencs, 
estamos muy contentos de 
que Conselleria diga que va a 

construirnos un nuevo centro 
de salud.
Y también deseamos que se 
cumpla ese plazo que nos dice 
que en 2025 lo tendremos 
construido. Municipios como 
Alacant, Benidorm, Catarroja, 
Oliva, Elche o Vinaros llevan 
dos y tres años de retraso. 
Este año, año electoral, la 
Generalitat Valenciana ha 
prometido 29 centros de salud 
de nueva construcción, entre 
los que se encuentra el nuestro 
de Albal.
Cuando tengamos la alcaldía 
presionaremos para que 
con el nuevo ambulatorio 
lleguen también servicios 
como el de atención 
continuada, radiografías o 
alguna especialidad. AVANT 
ALBAL-DECIDIX creemos que 

es importantísimo ampliar 
los servicios sanitarios 
ofrecidos, que es lo que pide la 
población.

PROXIMAS ELECCIONES
EL día 28 de mayo, los 
albalencs podemos decidir 
quién es la próxima Alcaldesa 
o Alcalde que les va a 
representar.
AVANT ALBAL-DECIDIX 
pensamos que nuestro 
municipio necesita aires 
nuevos y una Alcaldesa 
completamente preparada 
como Maria Jose Hernández 
Ferrer que escuche y que nos 
haga partícipes a todos los 
albalencs, que se preocupe 
por las personas y que nos 
represente a TODOS.

COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

FLORIDA UNIVERSITARIA, SÍ… PERO COLEGIO PÚBLICO TAMBIÉN

EL PP HA DECLINAT PARTICIPAR
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Igual que los malos estudiantes, 
que dejan todo para el día 
antes de entregar el trabajo 
del trimestre, o preparan el 
examen justo el día de antes 
de la evaluación: el equipo de 
Ramón Marí ha dejado todo 
para los últimos meses de 
legislatura. 
Estamos teniendo a todo Albal 
levantado, como buscando 
el tesoro, obligando a dar 
grandes rodeos para ir de un 
sitio a otro, poder aparcar o 
sorteando obstáculos para ir 
a por la compra, al trabajo o 
al colegio. Eso sí, con un claro 
afán electoralista, que esté 
todo “recién pintado” para 
mayo, justo para antes de las 
elecciones municipales.

Esto denota una clara dejadez 
por los asuntos cotidianos 
del municipio durante los 
anteriores años, dejándolos 
pasar para luego: “arrancà de 
macho”. Desde Ciudadanos 
ya advertimos de esta falta de 
planificación y de hacer las 
cosas, que supone grandes 
molestias para los vecinos. 
Prueba de ello son las 
continuas quejas que hemos 
recibido al respecto.
Pensamos que sí que hacía falta 
una modernización de algunos 
aspectos del municipio, pero 
de una forma ordenada y 
respetando espacios e historia. 
Como ejemplo basta citar 
el caso de la Plaça del Jardí, 
un lugar emblemático que 

necesitaba una puesta a punto 
respetando su fisionomía y 
arbolado -del que ya ha habido 
varios talados- y convertirla 
en un espacio más abierto 
para disfrute de pequeños y 
mayores. Esperamos que no 
tengamos que cambiar su 
nombre de El Jardí por el de El 
Sequer, o algo similar, como 
ha ocurrido en otra plaza de la 
capital. 
En este sentido, Ciudadanos 
solicitamos a los técnicos en la 
presentación del proyecto que 
se mantuviese el monumento-
homenaje a la Agricultura, la 
Industria y el Comercio -tres 
pilares de nuestra economía- 
de la plaza, aunque a fecha 
de hoy ha sido derribado. 

Esperamos su reposición o, 
en su defecto, una alegoría al 
mismo.
Y como todos los años por 
estas fechas, hemos tenido 
la presentación de los 
presupuestos para el año 
entrante. En esta ocasión 
asistimos a un mínimo ajuste el 
IBI-¡después de 7 años! 
Se destina nuevamente casi 
toda la inversión al pago de la 
estación de tren y aparece una 
partida para un bus lanzadera 
para ir desde el casco urbano a 
la estación. Cosa que se podía 
a ver puesto en marcha ya hace 
años, pero hasta la estación de 
Catarroja, que sí que tiene un 
fácil acceso desde el polígono 
industrial de Catarroja, ya 

que cuenta con un paso 
inferior peatonal que usan los 
trabajadores que allí van cada 
día a las distintas empresas.
Por las demás partidas del 
presupuesto: más de lo 
mismo… Destacando que, en 
un alarde de sinceridad nada 
habitual en él, finalmente, el Sr. 
Alcalde admitió el mal estado 
de limpieza y el deficiente 
servicio de recogida de basura 
que venimos sufriendo y 
denunciando desde hace 
tiempo desde la oposición.

Rafael Rodríguez Ramón.
Grupo Municipal Ciudadanos 
Albal.

Ya han pasado más de tres 
años desde que entramos a 
formar parte del gobierno de 
nuestro pueblo. y podemos 
decir con rotundidad que todo 
era mentira… todos los males 
que algunos pronosticaban si 
entrábamos en el gobierno, 
eran simplemente mentira.
Lo que sí es cierto es que 
desde que entramos en 
nuestro ayuntamiento, hemos 
demostrado que se pueden 
hacer las cosas de forma 
diferente, que en la política 
municipal se puede contar con 
la gente, se puede transformar 
el municipio apoyándose en 
los vecinos y vecinas. que al 

fin y al cabo son por los que 
trabajamos a diario.
Desde 2019 Albal ha visto 
nacer de nuestra mano, 
proyectos transformadores 
como Albal circular, que en 
2023 es una referencia como 
modelo de tratamiento de 
los restos orgánicos, proyecto 
por el que entidades como la 
fundación horta sud o la propia 
diputación de Valencia, nos 
han felicitado y citado como 
ejemplo a seguir, esto nos 
anima a seguir transformando 
Albal.
Del mismo modo debemos 
reconocer nuestros errores, al 
igual que muchos municipios 

de España, en plena pandemia 
intentamos crear una tienda 
online para el comercio local, 
aquello fue un error, que 
acabamos corrigiendo, creando 
una página web donde 
encontrar toda la información 
de nuestro comercio, además 
de varios perfiles en redes 
sociales que poco a poco 
van creciendo y apoyando 
el dia a dia de nuestro tejido 
empresarial.
Las áreas sobre las que 
tenemos responsabilidad de 
gestión directa son el comercio 
local, la sostenibilidad y la 
gestión de fondos europeos. 
y estos son algunos de los 

resultados en estas áreas. 
Hemos invertido en fomento 
del comercio local,casi el 
doble que en las dos últimas 
legislaturas juntas, hemos 
devuelto al motor económico 
de nuestro pueblo el lugar que 
merece,con campañas en redes 
y eventos como la actualizada 
fira de sant Blai, además hemos 
creado la fira del moniato, que 
esperamos se convierta en un 
referente turístico en nuestra 
provincia, hemos gestionado 
servicios como la oficina verde, 
que ha conseguido en su 
primera edición ahorrar miles 
de euros en las facturas de la 
luz, a los cientos de vecinos 

que la han usado. y cuando 
acabe la legislatura, esperamos 
haber tramitado solicitudes de 
subvención de proyectos con 
fondos europeos por valor de 
más de un millón de euros.
Imagina por un instante la 
capacidad de transformación 
que tenemos como pueblo, 
si ampliamos nuestras 
competencias. Pues para llegar 
a este objetivo, vamos a seguir 
trabajando lo que queda de 
legislatura y las que están por 
venir, porque sabemos que con 
tu apoyo y tu participación si se 
puede.  

Hola, soc Raul Esteban i 
seré el candidat a l’Alcaldia 
d’Albal per Compromís en les 
pròximes eleccions locals. El 
meu company i regidor David 
Ramon m’ha cedit este espai en 
esta ocasió des d’on dedicar-vos 
unes paraules de presentació. 
Per a mi, ser candidat és tot un 
repte i una responsabilitat que 
assumisc ple de moltes ganes i 
il·lusió.
Per a Albal vull apostar per 
la política de la proximitat, 

la d’eixir al carrer i escoltar 
el veïnat. Cal conéixer les 
necessitats dels albalencs i 
albalenques, ajudar-los tant 
com es puga, i en definitiva, 
recuperar també la seua veu.
Albal necessita apostar, de 
veritat, per la renovació 
i la joventut, perquè 
cada generació viu unes 
circumstàncies i entén la vida 
d’una forma i a l’Ajuntament 
hem d’estar representades. La 
meua generació hem viscut 

de crisi en crisi i se’ns ha dit 
constantment que som el 
futur, però no se’ns ha tingut 
en compte. Per això, nosaltres 
diem que som el present i hem 
d’estar en política per a decidir 
sobre les coses que també ens 
afecten. És el moment de fer un 
pas endavant i a Compromís ho 
tenim clar.
Desitge que la campanya 
electoral estiga l’altura del 
nostre poble, que fugim 
de l’enfrontament, de la 

demagògia i dels atacs sense 
propostes. Des de Compromís 
farem una campanya en positiu 
i constructiva perquè el nostre 
principal objectiu és millorar 
Albal.
Vull treballar i treballaré per 
donar un nou impuls a Albal, 
un poble on viure i on fer vida 
plena. Necessitem un Albal 
que cuide del seu patrimoni 
i cultura, de les seues festes i 
tradicions, que estiga net i siga 
segur, que escolte la seua gent, 

inclusiu i que siga referent en 
polítiques verdes i que avance 
dia a dia per millorar.
Finalment, m’agradaria 
aprofitar estes línies també per 
felicitar el món faller i les festes 
que ara comencen així com a 
les nostres Falleres Majors de 
2023 Laura Ramírez Vila i Sonia 
Mirón Maestre.

Ens veiem als carrers! 

COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL

ALBAL: RECIÉN PINTADO
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Ràdio Sol celebra el Dia Mundial de la ràdio 
amb les estacions germanes de la XEMV

Amb motiu del Dia Mundial 
de la ràdio, la plaça de Manises 
de València es va convertir en 
un estudi radiofònic obert a 
tota la ciutadania. Més d’una 
desena d’estacions radiofò-
niques adherides a la Xarxa 
d’Emissores Municipals Valen-
cianes (XEMV) celebraven així 
la jornada, que cada 13 de 
febrer i des de fa una dècada, 
ha oficialitzat la UNESCO.

L’esdeveniment va estar 
organitzat per la Generalitat 
Valenciana i la Federació Valen-
ciana de Municipis i Províncies 
en col·laboració amb la XEMV. 
Entre les estacions de ràdio 
germanes es trobava Ràdio 
Sol Albal, amb una ampla 
representació local; l’alcalde 
Ramón Marí, la regidora Anna 
Duato, la coordinadora Anabel 
Pastor i la cap de comunicació 
de l’Ajuntament Pilar Moreno, 
qui a més és la coordina-
dora de la Xarxa i la persona 
que va donar veu a l’espai 
especial, juntament amb 
Helena Montaner. Que la ràdio 
d’Albal és la més veterana del 
col·lectiu i que va ser pionera 
en la professionalització van 
ser les paraules destacades del 
primer edil en la seua interven-
ció  en què també va poder 
destacar les polítiques que, en 
matèria d’Igualtat, desenvo-
lupa el seu Govern, pioner en 
la lluita contra la prostitució i la 
protecció a les dones.

Visibilitzar el treball que 
realitza a cadascuna de les 
ràdios locals, com a eina de 
vertebració de tot territori, 
a través de continguts de 
qualitat, de servei públic i 
proximitat va ser un dels princi-
pals objectius que es contaren, 
en rigorós directe i que va 
poder escoltar-se també 
gràcies a l’emissió en línia.

El director general de 
Relacions Informatives, Pere 
Rostoll acompanyat del vice-
president de la Federació 
Valenciana de Municipis i Pro-
víncies i alcalde d’Alzira Diego 
Gómez van obrir la jornada. 
Per a Rostoll, “la ràdio local 
s’ha configurat com el mitjà 
més pròxim per a saber tot el 
que ocorre als pobles valen-
cians”. Gómez va destacar el 
paper que exercix la FVMP “per 
a contribuir a un govern de 
bones pràctiques, sempre des 
del municipalisme”. El secretari 
general de la Federació també 
va intervindre subratllant la 
bona marxa de l’aliança pel 
municipalisme que impulsen 
conjuntament el govern 
autonòmic i l’entitat valenciana 
que presidix Rubén Alfaro.

La festa de la ràdio va estar 
recolzada per moltes persona-
litats del món polític, cultural, 
social i musical que tingueren 
veu al programa, entre les 
quals cal destacar la presència 
d’alcaldes com el de Zarra 

i Silla, Ángel Pérez i Vicent 
Zaragozá, respectivament. El 
primer; va anunciar la creació 
d’una ràdio comarcal a la Vall 
d’Aiora gràcies al suport del 
Consell, el segon va adquirir el 
compromís de fer ressorgir la 
seua emissora pública, que als 
anys 90 va ser tot un referent 
en l’Horta Sud. Representants 
polítics d’Alacant com ara 
María José Moya, regidora de 
mitjans de comunicació del 
Pinós, va felicitar els professio-
nals pel treball i va emfatitzar 
el paper de servei públic de les 
ràdios de poble. L’alcalde de 
Pego, Enrique Moll, participava 
a través de la pantalla gegant 

instal·lada junt amb el set de 
la ràdio, des de la seua localitat 
va posar de manifest la tasca 
que realitza la seua emissora 
“donant protagonisme als 
col·lectius que emprenen 
projectes de caràcter social, 
cultural o esportiu”.

Toni Such, director general 
d’Administració local de la 
GVA, va destacar el potencial 
de les ràdios locals per a portar 
les notícies d’interés a tots els 
racons del territori, als més 
recòndits”. Francisco Molina, 
director territorial de Presidèn-
cia de la GVA, Ana Noguera, 
membre del Consell València 
de Cultura; David Chorda, 

regidor d’Esports d’Alzira; 
Raquel Cámara, regidora 
d’Aiora i l’alumnat de segon 
de Periodisme de la Universi-
tat de València, al costat de la 
professora Maite Mercado, van 
ser altres veus entrevistades 
durant l’espai.

Daniela González, pre-
sidenta de la Federació de 
Societats Musicals de la 
Comunitat Valenciana va 
connectar via digital per 
felicitar a les ràdios i institu-
cions que fomenten la música, 
a través dels mitjans de comu-
nicació, “la Xarxa i les bandes, 
uneixen i fan poble”.



| setembre 2011 39març 2023

El Sopar de la Fam, orga-
nitzat per Manos Unidas 
Albal, torna a omplir de soli-
daritat el saló Viher. Quasi 
300 persones han donat 
resposta a la cita anual que 
enguany du per lema “Frenar 
la solidaritat està en les 
teues mans”. Com en totes 

les edicions, va comptar amb 
una rifa de regals gràcies a 
les donacions dels comerços 
de la ciutat. La presidenta 
Mari Carmen Sanchis ha 
donat les gràcies a les 
persones i entitats que han 
col•laborat. 

Presidida per Vicen Albert, el col•lectiu ha duplicat el 
número d’associats, passant d’una desena a més de 30 
persones i que, proper any hi haurà més adhesions, “perque 
estem oberts a tot el poble”, ha destac

Mascotes i cavalleries participants, procedents de les 
comarques de l’Horta i la Ribera, han participat en la Festa de 
Sant Antoni a Albal. El rector Engraci Bataller va beneir cada 
animal que va passar per davant de l’altar del carrer Eixample. 
L’acte està organitzat per l’Ajuntament i el Club de tir i arros-
segament.

El Sopar de la Fam reunix a 300 persones

L’Associació del barri de Sant Antoni ha 
celebrat la festa, al caliu de la tradició

El Sant Antoni albalenc ha beneït enguany 
més de 500 animalets

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