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El ayuntamiento reclama a
Sanitat atención continuada
para el Centro de Salud
El equipo de gobierno local continúa con su
reclamación a la conselleria de Sanitat para que
considere al centro de salud de Albal como Punto de Atención Continuada, con el objetivo de
que haya consultas médicas de urgencia a partir
de las 15.00h y los fines de semana, ya que en

la actualidad los vecinos de Albal deben trasladarse hasta Catarroja para ser atendidos fuera
de este horario. El alcalde Ramón Marí trasladó
esta reivindicación a los altos cargos de la Generalitat, a fin de que se considere y ejecute esta
reivindicación.
PÁG.2

— E S P E C I A L—

Falles 2016

Manifiesto contra la desigualdad con las mujeres
La Semana de la Mujer concluyó sus actos el día 8 de marzo con la lectura de un manifiesto a las
puertas del ayuntamiento ante decenas de personas, reivindicando el derecho de las mujeres a una
igualdad social, laboral y económica.
PÁG.3

Tota la informació de les Falles d'Albal, amb les dades de
les set comissions, imatges, programació, actualitat i
entrevistes als representants de la Junta Local Fallera. 16
pàgines amb els fets més importants de la
festa fallera albalenca.

informatius cultura
música proximitat
esports festivitats

tertúlies entreteniment
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Lectura del manifiesto en la puerta del ayuntamiento el 8 de marzo

La escritora julia Sevilla en la proyección de Las Constituyentes

Reivindicación y cultura en los actos de la Semana de la Mujer
La concejalía de la Mujer programó del 3 al 8 de marzo diferentes eventos culturales, sociales y reivindicativos
La lectura de un manifiesto
en la puerta del ayuntamiento
el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, puso fin a los
diferentes actos programados
en la Semana de la Mujer, donde se ha conjugado eventos
de reivindicación a favor de la
igualdad de género con diferentes actos culturales protagonizados por mujeres.
El martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se leyó
un manifiesto en la puerta del

ayuntamiento a cargo de la
concejala de la Mujer, Melani Jiménez, donde incidió en
los diferentes ámbitos donde
todavía se discrimina por condición de género, así como el
papel de las instituciones para
erradicar esta desigualdad.
Anteriormente, en el primer evento programado, se
quiso homenajear a las 27
mujeres diputadas y senadoras que fueron protagonistas
con su trabajo parlamentario

en la legislatura constituyente
de 1977, aportando su labor
en el cambio político hacia la
democracia en España. Este
homenaje congregó en Albal
a la autora del libro Las Constituyentes, Julia Sevilla, en cuya
obra se ha basado la película
documental del mismo nombre dirigida por Oliva Acosta y
que se proyectó en el salón de
actos de la Casa de Cultura.
En la charla previa a la
proyección de la película las

El CEIP La Balaguera celebra el Segundo Encuentro Internacional Erasmus +
donde participan alumnos de Italia, Rumanía, Turquía y Polonia. El pasado 7 de marzo celebraron el acto de bienvenida en las instalaciones del colegio en Albal, con la presencia del alcalde
Ramón Marí, el director general de Política Educativa, Jaume Fullana, y concejales de la corporación municipal. Además, una representación de alumnos visitó el Palau de la Generalitat donde
fueron recibidos por el presidente del Consell, Ximo Puig. Durante la estancia de los alumnos de
otros países en nuestro municipio se realizaron diferentes actividades de intercambio cultural,
así como un concierto donde la Orquesta Escolástica Poggi-Carducc de Sarzana, Italia, actuó
junto con la Coral de Veus de Albal.

ponentes quisieron poner el
valor no sólo a las representantes de la política española
de la transición, sino a las miles de mujeres que desde los
diferentes ámbitos sociales y
económicos reivindicaron el
papel protagonista de la mujer en la España predemocrática.
La programación con motivo del Día Internacional de la
Mujer tuvo otros actos culturales, como el teatro del lunes 7

de marzo a cargo de la Escuela
Municipal de Teatro de Albal o
el recital de poesía del martes
8 en la Escuela de Adultos a
cargo de la Asociación poética
Paraules al Vent.
Como es tradicional la
asociación de Amas de Casa
Tyrius también contribuyó
en los eventos de la Semana
de la Mujer, organizando una
comida de hermandad que se
celebró en la Casa de Cultura
el mismo 8 de marzo.
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Los servicios sociales municipales
consiguen el internamiento de un
hombre que vivía en un parque

Centro de Salud de Albal

El ayuntamiento reclama a la
conselleria de Sanitat atención
continuada en el centro de salud
El equipo de gobierno local
continúa con su reclamación a
la conselleria de Sanitat para
que considere al centro de salud de Albal como Punto de
Atención Continuada, es decir,
que haya consultas médicas de
urgencia a partir de las 15.00h
y los fines de semana, ya que
en la actualidad los vecinos de
Albal deben trasladarse hasta
Catarroja para ser atendidos
fuera de este horario.
Esta reclamación a la Generalitat se inició en abril del año
pasado, cuando se aprobó por
unanimidad una moción en el

pleno municipal donde se instaba a la administración que
ostenta las competencias en
sanidad a “aprobar la creación
de un Centro de Atención Continuada en el Centro de Salud
de Albal que atendiera a Albal
y Beniparrell”, ya que en poblaciones como Alcàsser con
9.500 habitantes cuenta con
este servicio de atención continuada, mientras que Albal con
16.000 habitantes – a los que
habría que sumar los 2.000 de
Beniparrell- no lo tienen.
El alcalde Ramón Marí ha
solicitado en encuentro con la

consellera de Sanitat, Carmen
Montón, con el fin de hacerle
llegar personalmente esta reivindicación, como ya hizo el
pasado mes de diciembre con
el director general de asistencia sanitaria, Rafael Sotoca.
Desde el grupo municipal
de Coalición Avant se planteó
en el pasado pleno municipal
pedir a la conselleria que prolongue hasta las seis de la tarde
la atención en el ambulatorio,
aunque el equipo de gobierno
insistió en reivindicar la asistencia completa para el centro
de salud del municipio.

El juzgado de primera instancia número 4 de Catarroja
ha autorizado el internamiento en un centro especializado
de tercera edad de un hombre
que llevaba casi cuatro años viviendo en un parque del municipio. Los servicios sociales del
ayuntamiento habían intentado en numerosas ocasiones
convencer al indigente para
que permitiera ser atendido
y recluido en una residencia,
pero finalmente ha tenido que
ser una orden judicial la que
obligue este internamiento,
atendiendo a las circunstancias
de salud que presentaba este
sintecho.
Los vecinos de la zona del
parque situado en la calle
Colón, donde habitaba este
hombre, habían presentado numerosas quejas ante el
ayuntamiento, llegando a realizar una recogida de firmas
para acabar con esta situación,
ya que las condiciones que
presentaba el entorno donde

malvivía esta persona eran lamentables. Llegó a tener sillones viejos y un colchón para
dormir en la calle. Además, a
pesar de que muchos vecinos
llegaron a ofrecerle ayuda con
una tienda de campaña en invierno o alimentos, éste se negaba a recibir ayuda tanto de
los vecinos como del propio
ayuntamiento, quien en repetidas veces le ayudó y acompañó a una residencia, aunque
sin lograr que permaneciera en
ella mucho tiempo.
Ante esta situación, desde
el ayuntamiento se inició la vía
judicial para que debido a su
estado de salud fuera obligado
a ser internado en un centro
especializado. De este modo
se puso en conocimiento del
ministerio fiscal el caso y sus
antecedentes para que iniciara el proceso judicial, que ha
concluido con el fallo de la jueza que considera “necesario el
internamiento en un centro especializado de la tercera edad”.

Parque en la calle Colón

Las ayudas de Educación de 0 a 3 años beneficiarán a las familias con menos ingresos
La conselleria de Educación
ha hecho públicas algunas
de las novedades que tendrá
el próximo curso la escolarización de 0 a 3 años. La más
importante es que el llamado
Bono Infantil dejará de ser universal para pasar a depender
de la renta familiar, que deberá
ser inferior a 72.460 euros para
poder recibir esta ayuda.
A falta de que desde conselleria concreten cómo serán estas ayudas, lo que ya se
conocen es que éstas serán
como máximo de 200 euros
mensuales y de 80 euros mensuales como mínimo, según el
tramo escolar que se curse y
el nivel de ingresos familiares
que se tenga.

A su vez el Ayuntamiento de
Albal ya ha anunciado que para
el próximo curso mantendrá
las ayudas municipales para la
educación de 0 a 3 años, que
llegarán hasta los 100 euros
mensuales por alumno, que
se sumará a las subvenciones
recibidas por parte de la Generalitat Valenciana.
Por su parte la Escuela Infantil Municipal Ninos ha comunicado que realizará una
jornada de puertas abiertas el
sábado 9 de abril, donde además de dar a conocer las instalaciones de su centro educativo, informarán de todas
estas novedades en las ayudas
para los niños nacidos en 2016,
2015 y 2014.

Escuela Municipal Infantil Ninos
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La Societat Joventut Musical d’Albal celebra
enguany el 40 aniversari de la seua refundació
Tot i que la Societat Joventut
Musical d’Albal té els seus orígens l’any 1929, quan un grup
de veïns, per la seua afició musical, van aconseguir instaurar
al nostre poble una Banda de
Música, amb l’esclat de la Guerra Civil, l’activitat de la Banda
es va haver de paralitzar.
30 anys més tard, i amb
l’arribada de la democràcia,
la Banda va ressorgir de la mà
de Fco. Almudéver, Salvador
Armela i Fco. Pérez Nácher, es
va legalitzar l’any 1976, i fou
el primer president el Sr. José
Ramírez. Des d’aquell moment,
ara fa quaranta anys, la música
no ha parat de sonar al nostre
poble i és que la Societat Musical ha portat una frenètica i
ininterrompuda activitat, participant en concerts, festivals i
certàmens així com oferint ensenyament musical al poble.
Enguany, celebrarem el
40 aniversari amb la il•lusió
d’aquell que sap que allò que
fem enriqueix la vida, les festes,
l’educació i la cultura del poble.
Quaranta anys han donat per
a molt. Per l’Escola de Música
han passat, al llarg d’estes quatre dècades, milers d’alumnes
del poble i dels voltants, d’entre
els quals han eixit músics com
el director i clarinetista David Ramírez, Tomàs Alemany
Rosaleny, tuba principal de

l’Orquestra Filharmònica de Jalisco o el compositor i director
de reconeixement internacional Francisco Zacarés Fort, entre d’altres que ocupen places
en orquestres i bandes professionals arreu de l’estat, a més
de molts altres professionals
que es dediquen a la docència
de música.
Tampoc no han faltat els
èxits per a la Banda Simfònica,
que ha participat en nombrosos certàmens de caràcter estatal i internacional, i ha obtingut

el Certamen Internacional de
Bandes de Música ‘Ciutat de
València’, amb dos segons premis a la secció tercera en 1986
i 1990; el primer premi en 1990
al Certamen de pasdobles de
Torrent; el primer premi en el IV
Certamen de Pasdobles Ciutat
de Teulada en 1997 i més recentment el primer premi aconseguit en 2014 en la segona secció del Certamen Provincial de
la Diputació de València sota la
batuta de l’actual director Francesc Arnalte i Boronat.

Primers músics de la SJMA al 1929

diversos premis entre els quals
cal destacar els aconseguits al
Certamen de l’Excel•lentíssima
Diputació Provincial de València, i va rebre un segon premi
en 1987 i un tercer en 1993;

A més, la SJMA també ha
participat en festivals de pobles
com Puçol, Mislata, Algemesí,
Foios, Paiporta, Alberic, Carlet,
Aldaia, Alcoi, Castellar, Algaida (Mallorca) L’Alcúdia, Las Pe-

ñas de San Pedro a Albacete,
amenitzant les festes Santoña
(Santander), Setmana Santa
de Zamora, Cascante Navarra,
Barraca d’Aigües Vives, Pedralba, Buñol, Castelló de la Ribera,
Vilamarxant, Godella, Foios, Beneixida, o Ulldecona (Tarragona) i ha participat al primer cicle
de Les Bandes a les Arts al Palau
Reina Sofía en 2012.
Hui per hui la SJMA es troba en un moment il•lusionant.
Els èxits se succeeixen per a
totes les agrupacions de la Societat Musical i es tradueixen
en l’entusiasme d’uns músics
implicats i compromesos que
moltes vegades deixen de banda altres obligacions derivades
dels estudis o el treball per assistir cada setmana als assajos i
als actes programats.
L’Escola de Música és una
de les referents en tota la comarca de l’Horta Sud, amb un
creixement anual en el número
de matriculacions, assolint en
l’actualitat vora 150 alumnes.
A més, és reconeguda també
per la seua qualitat educativa
que aposta per un ensenyament en grups reduïts i atenció personalitzada per a cada
alumne, garanteix un alt nivell
d’aprenentatge i rendiment de
l’estudiant, que a més de llenguatge musical i instrument,
completa la seua formació

formant part de les agrupacions instrumentals com el Cor,
la Banda Juvenil, la Infantil i
l’Orquestra.
Per a la celebració d’este aniversari, totes les agrupacions
de la Societat treballen ja preparant una completa i variada
programació d’activitats i concerts que abraçarà tot l’any. La
Banda Simfònica prepara amb
celeritat el Concert de Primavera del 6 de març, la Banda
Juvenil, la Infantil i l’Orquestra
ultimen els assajos per al Concert del dia 16 d’abril i el cor,
per la seua part, treballa també
de valent per preparar les seues
audicions i concerts.
Estes agrupacions, que ja
ens són conegudes i estimades, no seran, però, les úniques
que ompliran la programació
del 40 aniversari. Com a novetat, enguany comptarem amb
l’actuació de noves agrupacions que han començat ja els
assajos: grups de cambra de
fusta i metall, ensembles de
corda, fusta, metall, percussió,
clarinets, saxos, etc. completaran este calendari del qual
anirem informant a través
dels mitjans oficials de la Societat a Facebook, Twitter, a
la pàgina web www.sjmalbal,
així com també a la pàgina de
l’Ajuntament d’Albal i els seus
canals habituals.
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Estem fent història

Ramón Marí Vila
Alcalde d’Albal

Estem fent història. Una història de
poble, de la seua cultura, de les seues
tradicions, de la seua convivència, la seua
creativitat, la seua festa. Estem ajudant a
fer més fort la identitat d’un poble. Valguen estes línies per a tornar a reconèixer
i agrair tot el que el món faller està aportant a la nostra història com a poble, des
del treball i l’esforç de tots els integrants
de les set comissions falleres, la Junta Local Fallera i la regidoria de Festes i Falles.
Estes tres dècades ja de festa fallera
a Albal són un bon moment per a consolidar el món faller en el nostre poble.
Consolidar una tradició que aporta ale-

gria, art i germanor durant tot l’any. Són
les nostres falles, la nostra gent, la nostra
cultura. Són la nostra identitat que residix
en l’ànima i cor de cadascun dels molts albalencs que contribuixen i han contribuït
durant trenta anys a cuidar i fer créixer la
festa fallera en els nostres carrers i les nostres places.
Un alcalde solament pot agrair esta labor quasi anònima i popular de fer poble,
a través de la cultura, la festa i la tradició.
Sabeu que teniu en el vostre ajuntament
el suport necessari per a treballar en
comú per seguir fent créixer el prestigi de
les nostres falles. Este treball conjunt de

tots és la millor garantia per a continuar
enfortint les falles a Albal.
Solament em queda fer-vos arribar
tots els meus bons desitjos per als dies
grans de la festa, perquè emboliqueu el
poble d’emoció, devoció i il•lusió des de
l’harmonia i la convivència. Disfruteu del
vostre treball i el vostre esforç. Disfruteu
de cada moment, de cada acte, però no
oblideu que gràcies a eixa entrega permanent esteu fent poble. Que tots els que
participem en les falles som responsables
de l’arrelament de les nostres tradicions.
No oblideu que estem fent poble. Estem
fent història.

Sergio Burguet López

Jesús Bermúdez Granados

Regidor de Festes i Falles

President de la Junta Local Fallera

"Vivim un bon moment
faller al nostre poble"

"Les Falles són unes festes
obertes a tots els veïns"

Ha sigut quatre anys seguits president de JLF, una cosa inèdita a Albal. Estes
Falles estrenarà càrrec des d'un altre punt de responsabilitat, com a regidor de
Festes i Falles.

Experiència en la festa no li falta. Faller a Albal des de ben xicotet, de la comissió
de La Florida, vicepresident l'any passat de la JLF i ara president.

Com es viu la festa des d'una Regidoria de Falles?
Amb alguns matisos importants, però
amb la mateixa passió per la festa i amb
les mateixes ganes de protegir, promoure i ajudar una cosa tan nostra com les
Falles. Conéixer tant les inquietuds i els
problemes de les comissions crec que
facilita ajudar-los. En definitiva, les falles
d'Albal són una gran família, i allí on estigues, siga la que siga la teua responsabilitat, penses com millorar alguna cosa
i com fer més gran la festa.
En quin moment es troben les falles
en el poble?
La salut és bona. Sens dubte s'han passat uns anys de dificultats econòmiques
per a tots. Jo espere que a poc a poc tots
els fallers que van haver de deixar les
seues comissions per la situació econòmica que travessaven puguen tornar a
la seua falla. Però, en general, vivim un
bon moment faller a Albal, amb una tradició ja de 40 anys, set comissions molt
vives i participatives i una Junta Local
amb ganes i il•lusió.
Viurà la setmana gran d'una altra manera enguany?
Més enllà de la responsabilitat administrativa no crec que hi haja molta diferència. Sóc molt d'estar en les comissions,
barrejar-me amb els fallers i viure des de
dins la festa. El que no canvia és pensar
com millorar les coses, estiga on estiga.
Queda espai per a la innovació en una
festa tan tradicional?
Sempre es pot innovar respectant i cui-

dant la tradició. Enguany, per exemple,
hem promogut un xicotet castell de focs
artificials la nit de la plantà alhora des de
cada comissió i des de l'ajuntament. Una
altra novetat és que el dia 17 es farà una
recollida solidària d'aliments en totes les
comissions. A més, per primera vegada,
hem celebrat el Mig Any faller amb una
resposta estupenda. Són detalls que fan
enriquir més la festa.
El seu desig l'any d'estrena de càrrec?
Doncs que les Falles de 2016 passen a la
història com un any de bon temps, molta participació i absència d'incidents.
Sembla tòpic però amb estos desitjos
serien unes festes perfectes.

Quines preocupacions i desitjos té
el president de la JLF uns pocs dies
abans de la setmana gran de les Falles?
La principal preocupació és que faça
bon temps, no passe res estrany eixos
dies i que en els actes en els quals més
gent es concentra, com el lliurament de
premis o l'ofrena isca tal com està previst.
Què destaca de la situació actual de
les Falles a Albal?
L'harmonia i el bon ambient que es viu.
Açò facilita molt el desenvolupament
de la festa, tant quan passa algun sobresalt com la caiguda d'un monument
com l'any passat que va fer que totes
les comissions es bolcaren per a ajudar,
així com quan no hi ha incidents, que
fa que es disfrute més i millor dels dies
grans. Quan parles amb altres municipis
on hi ha excessiva rivalitat, per dir-ho
d'alguna manera, valores més l'ambient
que vivim a Albal.
Als veïns poc participatius de la festa
què els diria?
Paciència i comprensió. Entenc les molèsties, però els fallers estem tot l'any
treballant en les nostres comissions
per a aprofitar els quatre dies més importants. També demane respecte als
fallers amb els que no participen en la
festa. Els demane que col•laboren en tot
el que puguen per a tindre una bona relació amb tot el veïnat. Una bona fórmula també és integrar-se i participar en la
festa com un més, que per a això és una
tradició oberta i participativa.

Com estan les relacions entre Junta
Local i l'Ajuntament?
De total integració. Nosaltres vivim pràcticament de les ajudes econòmiques
municipals. Sense la seua subvenció
que rebem pràcticament no podríem
existir. A més que el regidor de Festes
i Falles haja sigut quatre any president
de JLF i faller molts anys ajuda molt a la
bona relació i a tindre molt de suport de
l'Ajuntament.
I per al dia 20 què tens organitzat?
Per al dia 20? Sofà. Molt de sofà i descansar. A més enguany cau diumenge i no
cal treballar. Disfrutarem intensament la
setmana fallera perquè per a descansar
ja tenim el diumenge 20.
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Entrevista

Elena Puchalt Benítez Fallera Major de la JLF Lucía de Asunción López Fallera Major Infantil de la JLF

“No n’hi ha res més emotiu que portar un ram de flors
a la Mare de Déu com agraïment a un any de treball”
Elena és la Fallera Major de la
Junta Local i Lucía la Fallera Major Infantil, però exercixen quasi
com una sola, com una única
veu de la festa. “Estic d'acord
amb el que ha dit ella” és la frase
més repetida durant l'entrevista
a les dues representants albalenques de la família fallera,
com a mostra de la total sintonia que mantenen a pocs dies
de la setmana gran fallera.
Lucía té 12 anys i estudia primer d'ESO i primer de música
al conservatori. Ha format part
de quatre comissions falleres
malgrat la seua curta edat, ja
que ressalta amb orgull que
“he sigut fallera des del dia que
vaig nàixer”. Elena té 27 anys,
dels quals molts com a fallera d'alguna comissió. Des de
fa nou forma part de la seua
actual falla, Sant Carles. Transmet energia i il•lusió, al mateix
temps que un tendre proteccionisme a manera de germana
major amb la seua companya
de regnat.
Ambdues estan a gust en les entrevistes quan van a un mitjà de
comunicació, perquè com diu
Lucía “m'agrada molt parlar a la
gent sobre les Falles, dir el que
pense de la festa, encara que
després no m'agrada vore'm si
no ho he fet molt bé”. A més,
com apunta Elena, “repassem
les nostres entrevistes juntes
per a millorar en les següents”.
Els queda per davant els dies
més grans, eixos que cada faller té marcats en el calendari.
“Estic mentalment preparada”,
assegura Elena, principalment
perquè no se li escape cap emoció i viure amb intensitat cada
moment eixos dies. Lucía té
pendent allò de la preparació,
reconeixent que “quan acabe
els exàmens seuré per a mentalitzar-me, sobretot per a no
queixar-me i disfrutar de tots
els actes”.
Parlen amb molt d'afecte de les
seues companyes de Cort. Elena té a Andrea i Mª Victòria, de
les quals diu que són “com de
la família”. Lucía justifica l’excés
d'afecte en la Cort d’Honor Infantil amb Carla, María, Natalia,
Claudia, Nuria i Macarena, ja
que “quasi totes som amigues
de tota la vida”. Açò a més ajuda
a no témer els dies que vénen
després de la cremà, perquè seguiran en contacte per la seua
amistat i perquè tindran encara actes als quals assistir, tant

Elena y Lucía en la Plaza de El Jardí

Lucía

a Albal com fora, on “ens acullen molt bé” i fan la seua labor
d'ambaixadores del poble.
Per damunt de tot se senten
orgulloses de representar a la
gran família fallera. Destaquen
una vegada i una altra el bon
ambient que es respira. Com
subratlla Elena “la germanor fa
ja alguns anys que es nota, fins i
tot en moments de rivalitat com
el lliurament de premis, on les
comissions es recolzen”. Lucía
ho remarca amb la seua perspicàcia, apuntant que “el dia de la
Crida em vaig fixar i estaven to-

Elena

tes les comissions unides, i em
vaig adonar del bon rotllo de les
Falles d'Albal”.
No obstant això, elles esperen
amb especial desig el dia de
l'Ofrena, encara que en la Crida
i el lliurament de premis també
ho viuen amb molta emoció.
Però l'Ofrena és diferent. Laura,
malgrat la seua curta edat, ho té
clar: “no n’hi ha res més emotiu
que portar un ram de flors a la
Mare de Déu com agraïment a
un any de treball”. Elena assentix i remarca la devoció de recordar que “després de la Crida

vam portar un ram a la Mare de
Déu i li vam fer una petició perquè en les Falles faça bon oratge i no hi haja cap problema. És
devoció i agraïment”.
A l'hora dels agraïments les
dues destaquen la seua família. Lucía reconeix la paciència
dels seus pares, “encara que ho
estan portant tot molt bé”. Elena
agraïx tant al seu pare com a la
família de Lucía, que també es
preocupen per ella i li dediquen
part del seu temps.
Se'ls nota a gust parlant de les
seues coses falleres, de la seua

gent, dels seus moments, però
reflexionen uns segons quan
se'ls pregunta com els agradaria ser recordades. “Com una falleres majors responsables, tant
a Albal com fóra del poble”, contesta Elena. Lucía dedica uns
segons més a pensar-ho i respon amb contundència: “estic
d'acord amb el que ha dit ella”.
Elena i Lucía. Lucía i Elena. Falleres Majors d'Albal. Emanen
afecte i passió pel que representen, i de ben segur que estos
dies els arribarà l'agraïment i la
satisfacció de les Falles.
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Proclamació

Presentació

Cridà
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Cavalcada

Exposició del Ninot
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Falla Poble
És la degana de les comissions d'Albal. L'any que ve de ben segur que
es vestirà de gala per a celebrar el seu 40é aniversari. Quatre dècades
des que uns pioners de la festa fallera van decidir plantar al seu carrer
el que passaria a la història com el monument de la primera comissió
fallera del poble. Però enguany també volen que siga especial, aspirant
fins i tot a premis importants amb els seus dos monuments realitzats
per l'artista Carlos Albaladejo. Per a Albal és un orgull que represente
el seu nom allà on van, perquè si alguna cosa caracteritza a la Falla
Poble és la seua condició d'ambaixadora de la nostra festa local, ja que

Fallera Major

MARÍA MAGDALENA DÍAZ GIMÉNEZ

Fallera Major Infantil
MARÍA LUCENA DÍAZ

President

FRANCISCO VILLALBA GIMÉNEZ

President Infantil
DAVID VILLALBA FLORES

d’Albal
seguixen agermanats amb altres comissions del cap i casal, com la Falla
l'Arbre o la Beneficència, i més enllà de València amb la presència en la
foguera Calvo Sotelo d'Alacant. Així és esta comissió, grans amfitrions
i perfectes representants albalencs. Les seues portes obertes com el
primer dia per a tots, especialment els xiquets, per als quals sempre
tenen moltes activitats especialment pensades per a ells. A més, que
són una gran família ho demostren els seus màxims representants, ja
que enguany tant el president infantil i la fallera major infantil són fills
del president i fallera major. Una gran família.

Falla Gran

COMPTES MEDIEVALS

Falla Infantil
JOC DE TRONS
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Falla El

Jardí

Per moltes coses la Falla El Jardí és un referent de la festa a Albal.
Viu el seu moment dolç regnant en l'Olimp dels triumfadors en els
monuments. Enguany, com no podia ser d'una altra manera, aspira
per quart any consecutiu a aconseguir les màximes distincions. No hi
ha repte al que no aspire a guanyar, ja siga amb els seus monuments,
en la cavalcada del ninot, amb el llibret, etc. Són guanyadors en tota
la varietat de la festa, i tal vegada per este motiu els seus monuments
lluiran al•legòricament amb la temàtica competitiva de la carrera de
cavalls d’Ascot i la fantasia festiva del circ. Tradició i modernització

Fallera Major

com màximes d'esta comissió amb tant arrelament al poble, que sap
conjugar a la perfecció l'essència històrica de la festa al mateix temps
que s’obri a l’espenta dels més joves. En les seues quasi quatre dècades
d'història queden alguns dels nom més important de les Falles d'Albal
que van exercir de pioners en el nostre poble per a fer nàixer i créixer
la nostra festa. Ara gaudixen del seu bon moment amb el més d’un
parell de centenars de fallers i falleres que integren la seua admirada
comissió. Disfruteu-ho!

ÁNGELA OLIVARES CASAS

President

JORGE NAVARRO TORROMÉ

Falla Gran

Fallera Major Infantil

President Infantil

Falla Infantil

MERCÉ PERAL VILA

ANTONIO PERAL VILA

ASCOT

EL CIRC DE LA VIDA
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Falla La
Des de 1984 La Florida aporta la seua part any rere any sense
descans al prestigi i la tradició de la festa fallera en el nostre
poble. Una de les comissions més veteranes i amb més prestigi
en haver aconseguit nombrosos premis importants en la seua
llarga trajectòria, fins i tot algun que altre doblet. Ara no
dubten a compensar l'esforç de tots els seus fallers i falleres
bolcant-se en les activitats i logística de la setmana gran, amb
música, jocs i altres entreteniments, encara que això comporte

Fallera Major

MARÍA ÁNGELES MIRÓN MAESTRE

Florida
no encarir més els pressupostos dels monuments plantats.
Primer els fallers, podria ser un bon lema per a esta comissió.
A més, queda temps i recursos per a organitzar alguna
bona mascletà, ja que serà de les poques comissions que en
dispararà una en els dies grans de la festa. El seu president
Carlos Palomares, que repetix en el càrrec, està orgullós d'esta
filosofia fallera de la seua comissió. La diversió i l'essència de
la festa està assegurada en la Falla la Florida.

President

CARLOS MIGUEL PALOMARES ARASTELL

Falla Gran

DISNEY FLORIDA

Fallera Major Infantil
ANA HERNANDO LOECHES

President Infantil
IVÁN GÓMEZ GARCÍA

Falla Infantil
PEQUES EN LA RED
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Falla l'Amistat
Va ser en 1982 quan va començar a créixer any rere any una
comissió que plantava el seu monument davant de la residència
dels majors. Moltes coses queden d'eixe esperit fundacional,
encara que el pas del temps ha fet créixer i enfortir a esta ja veterana
comissió. Estrena president, Vicente Fuentes, que de ben segur
sabrà dirigir tot l'esforç de treball que caracteritza als membres de
la Falla l’Amistat. Humil en recursos, però sobrada de participació
i treball de tots els seus membres.

Fallera Major

LORENA INMACULADA ALBA GÓMEZ-ROSO

A més caldrà estar molt pendent de la vesprada dels premis, perquè
el monument infantil és un aspirant seriós als més importants
guardons d'esta categoria.
Així és esta comissió. Participativa en tots els actes que se celebren
més enllà de la seua circumscripció. Dinàmica amb una total
involucració dels seus fallers i falleres. Solidària on se'ls necessita i
amb la seua històrica vinculació amb la residència municipal dels
majors. Simplement exemplars.

President

VICENTE FUENTES CABRELLES

Falla Gran

EL DISGUST DEL REI

Fallera Major Infantil

AMPARO MONTES LOZANO

President Infantil

NACHO GONZÁLEZ LLAMAS

Falla Infantil
PUB-ERTAD
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Falla Sant Carles Borromeu
El president de la Falla Sant Carles transmet a la perfecció
l'entusiasme i l'alegria que caracteritza a esta comissió. Quasi
trenta anys ja des que un grup d'amics decidiren crear una nova
falla en el poble. A més, enguany voran amb orgull com dues
falleres de Sant Carles ostenten l'honor de representar totes les
Falles d'Albal en ser Fallera Major i Fallera Major Infantil.
Una mostra del seu compromís amb la cultura valenciana és la

Fallera Major

BEATRIZ MORALES I UREÑA

Fallera Major Infantil
LUCÍA CORTIJO I MORALES

President

VICENT BURGUETE I RODRÍGUEZ

President Infantil

VICENT BURGUETE I ÁLVAREZ

creació enguany del Grup de Danses, format per nou membres
amb edats compreses entre els 12 i 50 anys. La seua estrena va ser
emotiva, ja que la posada en escena va tindre lloc la vesprada de la
Crida davant de tot el món faller albalenc.
Que l'esperit de les Falles és la tradició, la cultura i el respecte pel
folklore autòcton ho demostren amb iniciatives com esta creació
d'un grup de danses valencianes. Moltíssimes gràcies.

Falla Gran

AMOR EN PARELLA

Falla Infantil

LA REINA DE LOS MARES
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Falla Joventut
El nom de la Falla Joventut d’Albal explica clarament els orígens
de la comissió i què la caracteritza des de fa anys: esperit jove que
ha sabut integrar a la perfecció a totes les generacions que s'han
sumat des de la seua creació allà pels anys vuitanta.
Esta vertebració generacional és més visible enguany, inclòs
en els principals representants de la Falla, ja que el president
Pedro J. Fernández és el pare de la Fallera Major Infantil, Aitana

Fallera Major

President

d’Albal

Fernández.
Ningú pot negar el sentiment que emana d'esta comissió, que a més
tindrà la particularitat que el seu monument infantil està realitzat
per dos de les seues falleres. Ningú pot posar més dedicació que
la gent de casa. De ben segur que la Falla Joventut tornarà a fer
parlar un any més pel seu bon treball i modèlica participació en
la festa.

Falla Gran

NATALIA MICÓ AUSINA

PEDRO J. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

UN ANY DE CINE

Fallera Major Infantil

President Infantil

Falla Infantil

AITANA FERNÁNDEZ GIMENO

CAMILO BAÑULS LAHOZ

UNA FALLETA MOLT GOSSETA
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Falla l’Hort
La tradició fallera de molts dels membres de la Falla l’Hort ha
facilitat la consolidació de la comissió de creació més recent d'Albal.
El seu president Cristóbal Varó és el més jove dels set presidents
fallers del poble. S'estrena en el càrrec, però ha sabut envoltar-se bé
d'un grup de treball directiu representats en Juan Vicente, Regino i
Rosa, els seus escuders més efectius. Entre tots han mantingut una
estupenda comissió moderna i participativa. A més enguany han
volgut fer constància de la seua sensibilitat amb les dones, celebrant

Fallera Major

EVA SANTIAGO ÁLVAREZ

una jornada amb motiu del Dia Internacional de la Dona en la qual
les dones van ser les protagonistes, no només les de la comissió,
sinó totes les veïnes del poble i amigues que van voler sumar-se
a este gest de la Falla l’Hort. A més fan gala de ser una comissió
paritària, ja que en estar composta pràcticament de parelles, es
dóna la circumstància que la meitat dels seus components són
homes i l'altra meitat dones. Una comissió jove sensible i exemplar.
Enhorabona!

President

CRISTÓBAL VARÓ FERRER

Falla Gran
ELS REIS

Fallera Major Infantil
MARTA PENELLA DURÁN

President Infantil

DIEGO RODRÍGUEZ PELÁEZ

Falla Infantil
FER RIURE
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Cort d’Honor JLF

MªVICTORIA PRIETO GRANADOS

MACARENA HIDALGO FORTEA

ELENA PUCHALT BENÍTEZ

CARLA SALVADOR DÍAZ

CLAUDIA SANCHIS GIMÉNEZ

MARÍA MADRID TORRALBA

NATALIA CUESTA ALFONSO

NURIA CANO MORCILLO

LUCÍA DE ASUNCIÓN LÓPEZ

ANDREA ORTIZ GONZÁLEZ

14 • Especial Falles Albal 2016

“Les falles d'Albal són germanor”
La màgia de la ràdio va aconseguir reunir els presidents de
les set comissions falleres, una
cosa gens fàcil per les diferents
obligacions professionals, familiars i festives de cadascun, però
que la visita al programa Foc i
Festa de Ràdio Sol va fer possible per a analitzar l'estat faller
del poble amb els seus màxims
representants.
Vicent Burguete, president
de la Falla Sant Carlos, exercix
de mestre de cerimònies, que
per això és l'habitual presentador del programa més fester de l'emissora municipal. La
primera reflexió va de la bona
implicació dels fallers en els
dies previs a la setmana gran.
Monuments pràcticament acabats, disfresses de la cavalcada
acabats i molt d'enrenou als ca-

sals, però ningú excessivament
preocupat. Senyal que està tot
davall control.
Coincidixen prompte a assenyalar allò que caracteritza
les Falles d'Albal en l'actualitat,
que no és una altra cosa que el
bon ambient, la germanor, que
com indica Francisco Villalba de
la Falla Poble d'Albal era impensable fa 15 anys, quan hi havia
més rivalitat entre comissions.
Fins i tot ha sorprès als presidents nous el bon rotllo existent, com subratlla Cristobal
Varó de la Falla l'Hort que estrena presidència. Tots destaquen
que este fet no és habitual i és
l'enveja en altres pobles.
Però també cal parlar d'allò
menys satisfactori de la festa,
que Carlos Miguel Palomares incidix que és la burocràcia admi-

L'esperit de les
Falles és el mateix
de sempre

Note que la festa
es trasllada més
al carrer

Carlos (La Florida)

Jorge (El Jardí)

nistrativa, la paperassa. Viatges
a l'ajuntament, documentació
a la Delegació del Govern... Tal
vegada excessiva, consideren
els presidents. A més enguany
amb més control amb els focs
artificials. Tampoc se salva
l'ajuntament, al qual agraïxen

el suport que dóna a les Falles,
però que alguns creuen massa
exigents per a rebre la subvenció. Per eixe treball burocràtic i
per moltíssimes preocupacions
més, és pel que Vicente Fuentes
de la Falla l'Amistat reivindica el
paper dels presidents. En açò hi

Canviar coses en
les Falles ha de
fer-se a poc a poc
Vicent (Sant Carles)
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Vicente (L'Amistat)

ha també unanimitat.
En el repartiment de papers
a Carlos Palomares li atorguen
el de més fester, i el de més responsable a Jorge Navarro de la
Falla El Jardí. Per a l'honorífic tí-

Continuem
pensant com
innovar perquè la
gent es divertisca
Francisco (Poble)
tol de més treballador Pedro J.
Fernández de la Falla Joventut
d'Albal reivindica ostentar-lo...
Al final, tots són festers, responsables i treballadors, que
per això hi ha germanor.
Repassant l'evolució de

Cristóbal (L'Hort)

la festa en el poble hi ha unanimitat quant a la bona salut
amb què arriba al seu 40é aniversari. Es progressa, s'innova,
s'adapta als temps, però seguix
tenint els mateixos components d'emoció i il•lusió de tota
la vida. És una combinació perfecta: tradició que s'adapta als
temps.
En allò que sí que agrada
que s'innove és en els monuments, respectant la tradició,
però hi ha majoria de preferència en estils, composicions, materials de l'actualitat. Quasi que
s'assumix les novetats com a
contínues millores en el temps,
però és més important és que
al final el monument estiga fet
amb qualitat i treball, com es
reflectix en els premis lliurats
pel jurat cada any.
Tenen presa la mida a les Fa-

Pedro (Joventut)

lles d'Albal, però poc a la d'altres
llocs, inclosa la ciutat de València. Pocs són els que aprofiten
les festes per a visitar altres
municipis o actes importants
al cap i casal. No dóna temps,

A voltes se'ns
fiscalitza massa
a les Falles dels
pobles
Pedro (Joventut)
comenten. Pràcticament viuen
per a les seues comissions,
quasi 24 hores, sense intenció
ni ganes de viure-les en un altre lloc, per molt glamour que
puga tindre.
Tots coincidixen que vivim

bons moments en les Falles
d'Albal. No solament pel bon
ambient entre comissions, sinó
perquè s'ha viscut temps difícils en la situació econòmica de
moltes famílies que no ha minvat en el nombre de fallers en
el poble. Algunes es mantenen
i unes altres fins i tot seguixen
creixent any rere any. Com diu
Vicente Fuentes de l'Amistat
amb certa ironia, potser és que
s'estan fent les coses bé.
Queden coses per millorar,
sens dubte. Alguns pensen que
un acte com l'Ofrena hauria de
cuidar-se una mica més, com
la il•luminació de la plaça de
l'Església, per exemple. D'altres,
per la seua banda, reivindiquen
un bust de la Mare de Déu al
poble. També anhelen que els
programes fallers, els actes que
cada comissió organitza arribe

Vicent (Sant Carles)

a tot el poble. Més comunicació
fallera, que des de dins de la festa sembla que tothom coneix el
que fan, però hi ha molta gent
que se sorprén amb tot el que

Les Falles
contribuixen
durant l'any a
totes les festes del
poble
Cristóbal (Hort)
fan les Falles quan es topen amb
algun acte.
Se'ls nota a gust parlant
d'este treball no remunerat que
tantes hores els lleva durant
l'any. Coneixen bé la festa i demostren saber com millorar-la.
Sense voler-ho s'ha format un
bon consell de savis faller extraordinari, però que l'emissora
municipal ha aconseguit crear.
Ara toca viure els dies grans.
L'anàlisi, l'elogi i la crítica tornarà després de la Cremà, al carrer, a les comissions i, sobretot
en Foc i festa cada dimarts de
20.30h en Ràdio Sol.

Cada vegada
és més difícil
gestionar una
comissió
Vicente (L'Amistat)
Francisco (Poble)

Jorge (El Jardí)

Foc i festa
presentat per Rosa Álvarez, Vicente
Burguete y María Albarrán.
Dimarts de 20.30h a 22.00h.

Carlos (La Florida)

Albal 2016
DIMECRES 16 DE MARÇ

9.00h: Inici valoració Falles pels Jurats
19.00h: Entrega de premis de les falles a l’Ajuntament. Eixida des de La Balaguera
Després de l’entrega de premis es farà un passacarrer fins a la plaça de la Constitució

DIJOUS 17 DE MARÇ

11.00h: Passacarrer de les comissions Falleres des de la Casa de Cultura

DIVENDRES 18 DE MARÇ

18.00h: Ofrena de Flors a la Mare de Déu, des de La Balaguera fins a la plaça l’Església

DISSABTE 19 DE MARÇ

12.00h: Missa en honor a Sant Josep a la plaça de l’Església
22.00h: Inici Cremà monuments infantils
24.00h: Inici Cremàs monuments grans
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COMUNICADOS DE LOS PARTIDOS CON REPRESENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN MUNICIPAL
ELS NOSTRES MILLORS DESITJOS FALLERS
Estem a punt de complir 40
anys des que Albal va plantar
un monument faller als nostres carrers. Quatre dècades
de continu creixement que ha
permés al nostre poble tindre
en l'actualitat set magnífiques
comissions falleres i una Junta
Local Fallera competent i compromesa. Des de l'ajuntament
fa molts anys que defensem,
protegim i promovem les Falles a Albal, perquè creiem
que és una part molt important de la nostra cultura i la

nostra història; perquè més
de mil cinc-cents veïns i veïnes formen part d'alguna de
les comissions del municipi;
perquè és un element social
i festiu fonamental per als valencians. Per als socialistes és
un orgull i una responsabilitat
donar suport i ser part de les
Falles d'Albal.
En els nostres monuments
que es planten la nit del 15
de març no solen faltar la sàtira i l'homenatge a la política
local, amb la crítica creativa

que solament el món faller
sap transmetre. No passa el
mateix durant tot l'any amb
la crítica política dels nostres
benvolguts representants de
l'oposició, que encara que sí
que mantenen el to histriònic i caricaturesc de l'humor
faller, no saben diferenciar on
està la seua responsabilitat
com a polítics locals amb les
contínues campanyes estèrils
i poc productives per als nostres veïns. Esta vegada toca
dir que no els deixen parlar

amb els funcionaris, quan saben que és un fet que seguixen fent diàriament –el que ve
per l'ajuntament- i que únicament han demanat que se seguisca la normativa establida
per a lliurar documentació a
qualsevol regidor, que no és
una altra que fer-ho a través
de la Secretaria municipal.
Des del grup municipal
socialista continuarem defensant els interessos dels nostres
veïns, des de la transparència –de la qual l'Ajuntament

d'Albal és pionera-, l'escolta
permanent amb els veïns i el
treball productiu per al benestar del nostre poble.
Aprofitem estes Falles
per a desitjar que les flames
s’emporten tot allò dolent
que tenim. Que tingueu unes
bones festes falleres de germanor, bon ambient i emoció.

Mª José Hernández Vila,
Portavoz del Grupo Socialista

CENSURADOS
El despotismo de Ramón
Marí no conoce límites. Ahora
resulta que los concejales de la
oposición no podemos hablar
con los técnicos municipales,
“sin un concejal del equipo de
gobierno delante, porque sino
no podemos saber lo que les
decís”, según sus propias palabras, tal y como nos indicó en
la última comisión ordinaria.
Para el “alcaldísimo”, el concepto de transparencia es difícil de digerir, acostumbrado
a hacer y deshacer a su antojo,
como si nuestro pueblo fuera
su cortijo y los demás regidores fuéramos figurantes. No es
la primera vez que el falso “po-

Hui duguem ad estes llinies
un assunt que ix de tant en
tant a debat public: ¿S’hauria
de llimitar el numero de manaments dels presidents, alcaldes, consellers, ministres?
Observem el panorama
per a reflexionar sobre este
tema. El votants, els ciutadans, necessitem partits utils
que donen solucions reals
i viables als problemes que
van sorgint. Desafortunadament, els partits politics solen
preocupar-se mes per gestionar el poder i perpetuar-se

lítico extraordinario”, como se
le llamaba en un famoso spot,
muestra su peor cara ante el
resto de partidos: A Marí no
le viene bien que fiscalicemos
la labor del gobierno y utiliza
sus turnos de palabra en el
pleno para intentar amedrentarnos con malas palabras y
las preguntas incómodas en
las comisiones informativas
tampoco son bien recibidas...
¡vaya talante!
Como no podía ser de otro
modo, ante este intento de
censura, los grupos en la oposición ya hemos escrito un
comunicado conjunto sobre
esta situación, que nos deja

en indefensión ante dudas,
sugerencias o quejas de los
vecinos.
Desde el Partido Popular
de Albal les anunciamos que
vamos a hacer oídos sordos
a esta decisión dictatorial de
Ramón Marí, no podemos
consentir que se nos prohiba
plantear cualquier cuestión
a los trabajadores públicos,
que están para atendernos a
TODOS. Esta nueva “alcaldada”
tiene un responsable directo,
el concejal de Compromís,
David Ramón, que con sus
600 votos (que merecen todo
nuestro respeto) quiere silenciar a todos los demás grupos

políticos, los cuales, recordemos, cuentan con más votos
que el gobierno en bloque.
El concejal de Compromís va
más allá, aprovecha cada ocasión que puede para insultar a
los que somos sus compañeros de corporación, como dice
el refrán, “dos que duermen en
el mismo colchón...”, y el socio
de gobierno de Marí, ha copiado los peores vicios de su jefe.
Mientras, los concejales de la
oposición tenemos que soportar que David Ramón nos
mande a que nos bauticen
por San Antonio en una comisión o nos acuse sin titubeos
en sus redes sociales, diciendo

que los concejales del PP empezamos no votando a favor
una moción pactada y acabamos contando billetes en un
coche. Pues bien, señor David
Ramón, nadie mejor sabe usted sabe que es eso de contar
los billetes del Ayuntamiento,
ya que en un mes cobra más
que un concejal del PP en un
año, y eso que después miente queriendo hacer creer que
no recibe remuneración alguna.

en els carrecs que per buscar solucions als problemes,
creant estructures (lo que se
denomina “el aparato”) en la
finalitat de controlar el partit
i, per tant, als militants i poder
perpetuar-se en els carrecs organics o institucionals.
Vivim en un temps a on la
societat canvia molt a pressa.
Fa uns anys, una persona podia ser alcalde molt de temps.
La velocitat a la que se vivia
ho permitia.
En quan al nostre poble, en
Albal tenim a Ramon Mari qui,

quan acabe esta llegislatura,
durà 16 anys d’alcalde. Els que
l’hem vist de prop, hem anat
observant com ha perdut força, espenta i ilusio al mateix
temps que ha anat creixent
la seua por a pedre la cadira
a la que esta apegat i tambe
la seua prepotencia, casi en
la creença de que es l’amo de
l’Ajuntament i que els funcionaris estan al seu servici i no al
servici del poble.
Molts de vostes, benvolguts veïns i veïnes, hauran
pogut llegir en “Las Provin-

cias” i “Levante” un comunicat de tota l’oposicio en el
que contavem com Ramon
Mari nos ha prohibit anar a
parlar en els funcionaris de
l’ajuntament o directors de
coleges sense coneiximent
d’algun regidor de l’equip de
govern. Es una situacio certament molt trista. Nosatres, els
regidors d’AVANT ALBAL, per
la part que nos toca, anem a
continuar fent la llavor que
nos pertoca: fiscalisar la gestio de l’equip de govern utilisant totes les ferramentes que

la lleï nos dona i que en son
moltes. A pesar de la voluntat de Ramon Mari, varies son
les lleïs que nos permeten als
regidors l’acces a l’informacio
que es menester per a realisar la nostra faena i es lo que
anem a continuar fent.
Per atra banda, desijar-los
a tots unes molt bones festes
de Sant Josep i Bones Pasqües.

José Ferrerons Delhom
Portavoz del PP

MªJosé Hernández Ferrer
Portaveu de AVANT ALBAL
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¡Estem en falles! , temps de germanor en els carrers entre fallers, familiars i veïns. Una festa arrelada al nostre poble i de la que participa tot el món.
Des de Ciutadans recolzem la candidatura per a
que es reconega la nostra festa com a Patrimoni de
la Humanitat per la UNESCO, pel seu valor cultural,
artístic i social.
Poquetes festes són com la nostra: participativa i
també reivindicativa i plena de sátira. Famosos són
els versets i les escenes en que els ninots fan crítica
del que ha sigut més rellevant durant l’any anterior.”
Un govern municipal que es de traca
Psoe més Compromís en Albal,
per a mantindre el seu morral
pacten per no baixar cap d´ells de l´aca
Pots ser perfectament un verset de la hipotètica
falla municipal. I és que estem assistint al poble a
situacions quant a poc esperpèntiques:
Tenin una piscina en Albal que es la enveja
i diuen que es coberta.
El dia que plou, es cosa certa

Desde Som Albal hemos
decidido utilizar el espacio
que el Replà nos ofrece para
informar a los vecinos de que
mientras el alcalde pretende
cerrar las puertas de la participación en el ayuntamiento
(incluso a los miembros de
la oposición), desde el grupo municipal Som Albal hemos empezado a trabajar en
un proyecto que figuraba en
nuestro programa electoral:
hemos presentado una moción para que Albal realice una
consulta ciudadana, gracias
a la cual los vecinos y vecinas

que per on no suma, … goteja.
		
En gran festival i colorit
es va inagurar el Spa i el Centre Termal.
Ves espai no te pegue mal,
hui no pots remullarte ni el dit.
I per a rematar la “faena”, l’oposició en la llavor
que ens ha encomanant la ciutadania entre la qual
està la de control i supervisió de l’equip de govern,
encapsalat pel nostre Alcalde. La veritat és que no
trobem moltes facilitats. Per molt que presumixen
de transparència i bon govern, a l’hora de la veritat,
quan es demanen comptes de la seua gestió, ix a
lluir la vella forma de fer les coses que tenen alguns
i que després de tant temps en la poltrona pensen
que només ells estan en possessió de la veritat.
Ací volem satiritzar el que va passar en la sessió de les comissions informatives i que retrata el
caràcter de qui governa:
¡Que no pregunte als tecnics ningú de la oposició!

podamos elegir el contenido
de las próximas fiestas en honor a Santa Ana.
El proceso incluirá una recogida de propuestas de los
vecinos y una posterior votación en la que se elegirá
entre las opciones aportadas
por los vecinos y las sugeridas
por el Ayuntamiento de Albal,
con lo que se conseguirá que
realmente sean los vecinos
los que decidan la programación de sus fiestas, Esperamos,
además, que este sea sólo el
primer paso hacia unos presupuestos municipales partici-

pativos donde sea el pueblo el
que decida en qué invertir su
dinero.
Por último, continuando
con nuestro compromiso de
apoyar a las asociaciones que
cumplan una labor social, Som
Albal cede la mitad de este espacio a:
“DEL CAMP A LA TAULA”
Y SU PROYECTO DE HUERTO
SOCIAL EN ALBAL.
Una forma de recuperar
l’entorn passa pel canvi d’usos
dels espais abandonats i degradats. La febra immobiliària
de la dècada passada ha om-

va dir cridant el Sr. Marí.
¡Que ningú es moga sense mí!,
Jo soc la essència d´Albal: ¡Tinc sempre la raó!
En Ciutadans i en la oposició ningú desbarra,
cumplirem nostra faena i farem tot alló
que per als veïns i veïnes d´Albal siga bó,
per molt que pese als del “pacte de la butifarra”.
Valga tot lo anterior, des de les limitacions com a
“versaor”, com un xicotet homenatge al bon humor
faller a l’hora de fer les crítiques que plasmen en les
falles però que tanta veritat contenen i que no es
deurien de perdre com a espill de la sociedat.
I com enguany tenim juntes Falles y Setmana Santa, volem també desitjar bones festes a tots els que participen d’ella per devoció,
per tradició o els que simplement disfruten
de menjar-se la mona al Replá de Santa Anna.

plit el nostre poble d’espais
buits d’utilitat i replets
d’abandó. És el nostre poble, i
des de l’Associació Del Camp a
la Taula volem canviar açò.
Partint de la iniciativa d’un
veí del nostre poble, per mitjà de la cessió d’un terreny,
estem construint un Hort Social, on veïns i veïnes, des de
la diversitat i cooperació, recuperen la terra, la cultiven i la
cuiden.
Encara tenim terreny per
a tu, perquè cuides un espai
d’uns 30 metres quadrats,
crees vida en este, i relacions

Rafael Rodríguez
Portavoz de Ciudadanos Albal.

en el seu entorn. Un entorn
més net i sa per als xiquets i
xiquetes que, entre totes i tots
podem construir, i que és responsabilitat nostra, de ningú
més.
Acosta’t a conéixer esta
iniciativa de l’Associació del
Camp a la Taula de Albal, i colonitza el teu espai per a establir en ell el teu propi món.
Com bé va dir Borges en un
dels seus haikus “En el desierto acontece la aurora. Alguien
lo sabe.”
Jorge Tejedor Bernardino
Portavoz de Somos Albal

GOVERN ESTABLE, GOVERN DE PROGRÉS
Comence a escriure estes
poques línies just després de
la primera sessió d’investidura
a Madrid, saldada amb
l’estrepitosa derrota del pacte
de centre-dreta protagonitzat
pel tàndem Sánchez-Rivera
i davant la seua repetició, 48
hores després, previsiblement
amb idèntic resultat.
Açò em mou, salvant amb
molta cura les distàncies que
ho separa, a fer una anàlisi en
clau local de tot allò que a hores d’ara ocorre en la formació
del govern de l’Estat.
Trobem que els resultats
electorals de maig passat van

deixar al nostre poble, com a
la resta del País, el fort creixement de Compromís, la irrupció de dues noves formacions
com Ciudadanos i Somos, una
forta davallada del Partido Popular, llastrat per la corrupció
i una pèssima gestió econòmica, i un estancament del
qual sembla incapaç d’eixir el
PSOE.
El resultat per tots conegut
va ser una elevada fragmentació de l’espectre polític local a
què calia fer front davant els
reptes que diàriament se’ns
presenten a tots els àmbits,
com els greus problemes de

finançament local i autonòmic, l’emergència social, i la
incertesa d’una recuperació
econòmica tantes vegades
anunciada com fallida i ajornada.
Han passat ja uns quants
mesos i potser és l’hora
d’abstraure’ns un poc del quefer diari, de tots els projectes
que hem engegat i tots aquells
altres en què Compromís està
treballant des del govern, per
tal de posar en valor la decidida aposta per l’estabilitat que,
des de la coherència ideològica, ens ha permès tindre eixe
govern local fort que tant es

demanda ara, per part de tots
els agents socials, polítics o
econòmics, en l’àmbit estatal.
Un govern de veritable
canvi, plural i decididament
progressista que des de Compromís per Albal també desitgem a Madrid. El tipus de govern que la ciutadania d’Albal i
de la resta de l’Estat espanyol,
hem demanat majoritàriament a les urnes.
Ací a Albal com a Madrid
Compromís treballem per
això, sempre amb un somriure.
Però tornant al més immediat, no vull deixar passar

l’oportunitat de refermar el
nostre Compromís amb la
nostra Cultura, Festes i Tradicions, i demanar a tota la ciutadania que gaudim amb alegria, respecte, i tolerància, de
la nostra festa fallera així com
agrair el seu treball i felicitar a
tot el món faller, especialment
a les nostres Falleres Majors,
Lucia de Asunción López i Elena Puchalt Benítez.

David Ramón Guillen
Portaveu de Compromís

XXVII Encuentro Comarcal de
Escuelas Deportivas en Albal
El pasado 20 de febrero tuvo
lugar en Albal la XXVII edición
del Encuentro Comarcal de Escuelas Deportivas, donde unos
270 niños y niñas participaron
durante una mañana en las
diferentes pruebas deportivas
celebradas.
Junto a escolares de Albal, se dieron cita en este tradicional evento deportivo,
estudiantes de poblaciones
vecinas como Alaquàs, Quart
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de Poblet, Picanya, Catarroja,
Aldaia, Silla, Paiporta y Torrent.
Las modalidades en las que
participaron los niños fueron
baloncesto –categoría alevíny exhibición de baile infantil
en el pabellón del instituto de
Albal. Las pruebas de atletismo –salto de longitud, carreras de medio fondo, salto de
altura, y lanzamientos- en el
polideportivo municipal de La
Balaguera.

Este evento estaba incluido
en el Ciclo Deportivo de Sant
Blai, cuyas diferentes competiciones se disputaron durante
todo el mes de febrero.
Desde la concejalía de
Deportes se valoró muy positivamente la respuesta y
organización del evento, que
además este año contó con la
colaboración de jueces, árbitros y voluntarios de diferentes federaciones.

Plaça del Jardí, 7
Telèfon: 96 126 00 56
Fax: 96 127 08 61
www.albal.es
ALCALDIA
Cita prèvia - Correu electrònic: alcaldia@albal.es
ATENCIÓ MUNICIPAL I INFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC)
Horari d’estiu: Dilluns a divendres de 8.30 a 14 h., de l’1 de juny
fins al 31 d’agost, ambdós inclosos.
Policía LOCAL
Carrer En Jaume I, s/n. (junt a piscina coberta i poliesportiu)
Telèfon directe 96 127 01 27
Mòbil 609 62 23 00
Correu electrònic: policía@albal.es
OFICINA DE DENÚNCIES DE LA GUÀRDIA CIVIL
Ajuntament, entrada pel carrer Les Llargues.
Telèfon Guàrdia Civil Alfafar: 96 318 22 37
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 LA 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
Carrer Doctor Fleming, 19
Telèfon 96 127 79 39
Correu electrònic: radiosol@albal.es

Equipo alevín de baloncesto participante en el Encuentro comarcal

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 673 04 14 14
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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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PEDRO BELMONTE

"Ahora hay más festeros que falleros"
Pedro Belmonte vive en la
calle Cervantes de Albal. Por
allí tendrá que pasar quien
quiera conocer la historia de
las Fallas de este pueblo, tanto
por lo que cuenta su amable
anfitrión como por lo que tiene expuesto en sus paredes,
en sus escritorios, en sus vitrinas. Historia viva de Albal. No
hay publicación fallera que no
guarde. Fue uno de los fundadores de la Junta Local Fallera, hace ya casi cuarenta años,
cuando pertenecía a la recién
creada comisión de El Jardí.
“Siempre me ha gustado
la historia, aunque yo he sido
ebanista y agente de viajes, Me
involucré en este mundo desde sus inicios, pues mantengo
archivado todo lo que ha caído
en mis manos”, reconoce para
justificar esta pasión por los
objetos, fotografías y reconocimiento de cuatro décadas de
Fallas.

“Me gustaría que
todo lo tengo
acabara en un
museo”
A sus 80 años sigue manteniendo vivo su espíritu fallero,
aunque confiesa que ya no
puede mantener el ritmo que a
él le gustaría. “Me sabe mal no
poder hacer las mismas cosas
que al principio”, confiesa con
cierta resignación. Pero Pedro
habla con orgullo de todo lo
ha aportado a la fiesta fallera
de Albal, “desde organizar ac-

Pedro Belmonte en su casa

tos, apoyar la participación de
las mujeres en las comisiones,
hasta colaborar a pie de monumento las horas que han hecho
falta”.
Si tiene que evaluar qué ha
cambiado en estos años, Pedro
lo tiene claro: “ahora hay más
festeros que falleros”. Cree que
la gente participa menos en actos más tradicionales como los
pasacalles o la propia ofrenda,
tal vez “con menos sentimiento
que hace algunos años”, aunque sin duda ahora hay más
variedad festiva y más días de
actos falleros.
¿Qué si hay buen ambien-

te en la Fallas? “Yo nunca he
tenido ningún problema con
nadie, ni de riñas ni nada”, responde. También reconoce que
la germanor ha existido siempre, aunque si es verdad que
“las comisiones antes nos cruzábamos en las despertàs, hola
y adiós, y cada uno por su lado”.
Habla con cariño de todos
los que han participado en la
historia local fallera, mencionando sobre todo a los que ya
no están. Pero Pedro no pierde
su crítica “para mejorar en lo
que pueda”. Echa en falta una
mascletà como las de antes,
y aprovecha la presencia del

concejal de Fiestas y Fallas, Sergio Burguet, para recordarle
“que se podría organizar ahora
alguna conjuntamente entre
todas las comisiones, aunque
sólo fuera un día de la semana
fallera”.
Recuerda con cierta emotividad la vorágine de antes,
pero dice que ahora la médica
le obliga a ponerse una inyección para asistir a la Ofrenda.
Sus trofeos son las insignias de
decenas de comisiones “que
me las he ganado y no he pagado por ninguna”. Tiene a su
hija y a su nieto involucrados
en la fiesta, aunque cree que

“Lo de antes me
gustaba más que
lo de ahora”
todo el material histórico que
tiene debería acabar en un
museo público, para que otras
generaciones recuerden lo que
fueron los inicios de las Fallas
de Albal, con el material de uno
de sus pioneros, de uno de sus
mejores promotores, de gent
d’Albal.

