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Albal consigue por fin una  
estación de tren de cercanías La Generalitat sólo está

pagando la ayuda de la Ley
de la Dependencia a 34 de
los 338 albalenses que la
han solicitado desde 2007
hasta ahora. 62 de los solici-
tantes ya han fallecido
mientras la esperaban.  Pág. 55

Sólo 34 de los 338
solicitantes tienen
la ayuda de la Ley
de la Dependencia

El ayuntamiento va a pro-
ceder a la venta de dos par-
celas de uso residencial de
430 m≈ cada una, ubicadas
en el entorno de la ermita
de Santa Ana, mediante el
procedimiento negociado
con publicidad.              Pág. 4

A la venta dos
parcelas de la
zona residencial
de Santa Ana

Presentat el primer llibre
de la col·lecció Estudis i
Investigació d’Albal
Pàg. 7

El IX Obert de Frontó
reunix als millors 
pilotaris del moment
Pàg. 13

Albal acull el primer 
concurs monogràfic de
gos rater valencià
Pàg. 9

El Ministerio de Fomento incluye la dotación de este servicio a Albal dentro de su 
plan de mejora de las infraestructuras ferroviarias de la Comunitat Valenciana     Pág. 3

El ayuntamiento ha puesto en
marcha tres programas de
empleo que permitirán con-
tratar temporalmente a trece
parados de la población. Pág. 2

El ayuntamiento
aplica programas
de empleo

Ubicación de la futura estación de tren de cercanías de Albal.
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Plaça del Jardí, 7
Telèfon 96 126 00 56
Fax 96 127 08 61
Internet: www.albal.es

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

ATENCIÓ MUNICIPAL I INFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC)  
De dilluns a dijous de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 h.
Divendres de 9 a 14 h. i dissabtes de 9 a 13 h.

POLICIA LOCAL
Ajuntament, entrada pel Carrer Les Llargues.
Telèfon directe 96 127 01 27
Mòbil 609 62 23 00 
Correu electrònic: policia@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
Centre Polivalent
Carrer Sant Carles, núm. 113
Telèfon 96 126 62 62 - Fax 96 126 62 62
Correu electrònic: juzgado@albal.es

CENTRE DE SALUT
Carrer Regne de València. Telèfon 96 127 80 20
Urgències Catarroja: Telèfon 96 122 35 06 

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

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

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC)
Centre Polivalent
Carrer Sant Carles, 113
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)
Centre Polivalent
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9
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   

POLIESPORTIU MUNICIPAL DE SANTA ANNA
Tlfns. informació i reserves 96 111 46 32 - 699 87 31 22
Correu electrònic: info@complejosantana.com

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

TAXI-BUS URBÀ GRATUÏT
Servici Porta a Porta: Telèfon 96 122 00 23

El Ayuntamiento de Albal, a través de la
Agencia de Empleo y Desarrollo Local, ha ges-
tionado con éxito la solicitud de una subven-
ción para la realización de contrataciones labo-
rales de parados para la limpieza y
mantenimiento de los barrancos del término
municipal, habiendo sido obtenida por un im-
porte de 22.878 euros, dentro de los planes es-
peciales de empleo en zonas rurales y los pro-
yectos de garantía de complemento de renta
(REA) que ofrece el Servicio Público de
Empleo Estatal (SPEE).

Esta subvención permitirá la contratación
de seis peones agrícolas de Albal durante dos

meses, para la realización de estos trabajos de
limpieza de zonas rurales en el municipio.
Estos deberán estar inscritos en la oficina de
empleo del Servef, en el régimen especial
agrario, y poseer el cupón agrario. 

En la selección se tendrán en cuenta diver-
sos requisitos, como tener familiares a cargo,
la antiguedad en el desempleo, la renta fami-
liar y si han trabajado el año anterior.

Será el Servef el que realice el sondeo en-
tre los parados inscritos en la oficina de em-
pleo, para llamar a los que serán después ele-
gidos mediante una comisión mixta con
representación sindical y del ayuntamiento.

La limpieza de barrancos
dará trabajo a seis peones
agrícolas durante dos meses
El ayuntamiento ha gestionado la solicitud de subvención 
estatal a través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local

Las ayudas obtenidas a través de los pro-
gramas de fomento de empleo Salario Joven y
Emcorp permitirán que el ayuntamiento con-
trate temporalmente a siete personas desem-
pleadas para distintos tipos de trabajo. 

Concretamente, el programa denominado
Salario Joven contempla para Albal la contrata-
ción en prácticas de jóvenes desempleados me-
nores de 30 años, en este caso de un adminis-
trativo durante 8 meses y 27 días, mediante una
subvención de 13.500 euros. 

Por su parte, el programa del plan del
Empleo Público de Interés General y Social en
colaboración con las Corporaciones Locales
(Emcorp) incluye la contratación por obra y

servicio durante 5 meses de seis parados, para
cubrir distintas necesidades eventuales del
ayuntamiento en determinados puestos, que
serán los de biblioteconomista, técnico de ani-
mación sociocultural, orientador laboral, dos
administrativos y un licenciado en Derecho. 

Ambos programas están subvencionados
por la Conselleria de Economía, Hacienda y
Empleo.

Estos empleados serán elegidos mediante
un sondeo realizado por la oficina de empleo
de Catarroja del Servef y una posterior selec-
ción que realizará una comisión mixta de valo-
ración, la cual contará con representantes sin-
dicales y del ayuntamiento.

El Salario Joven y el Emcorp permitirán
emplear temporalmente a siete parados

Uno de los trabajos de limpieza de barrancos del pasado año.
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Albal ha conseguido por
fin una reivindicación histó-
rica, una estación de tren
de cercanías en la pobla-
ción, que el Ministerio de
Fomento ha incluido en el
plan de mejora de infraes-
tructuras ferroviarias para
la Comunitat Valenciana
2010-2020, presentado en
Valencia por el ministro
José Blanco, junto al presi-
dente de la Generalitat,
Francisco Camps.

La nueva estación para
Albal de los trenes de cer-
canías de Renfe, en la línea
C-2, Valencia-Moixent, se
ha logrado tras las intensas
gestiones realizadas por el
alcalde, Ramón Marí, que
realizó varias visitas al
Ministerio de Fomento en
Madrid, ya que era un com-
promiso de gobierno de
esta legislatura y un proyec-
to que se venía acariciando
desde hace más de quince
años. 

En una de las visitas a
Madrid, el alcalde se entre-
vistó con la secretaria gene-
ral de Infraestructuras,
Inmaculada Rodríguez
Piñero, acompañada de
otros altos cargos del
Ministerio de Fomento, en
una reunión en la que estu-
vieron presentes asimismo
el diputado en Cortes Josep
Santamaria y el secretario
del Ayuntamiento de Albal,
Antonio Montiel. 

El alcalde, Ramón Marí,
ha manifestado su satisfac-
ción calificando de “históri-
co” este logro y señalando
que “es una revolución para
Albal el que Fomento haya
reconocido el derecho de
nuestra población a contar

con una estación de tren,
así como un motivo de ale-
gría para todos los albalen-
ses, porque representa un
antes y un después en la
historia del municipio”. 

Marí ha resaltado asi-
mismo lo que la nueva esta-
ción de tren de cercanías va
a significar de “progreso y
riqueza para Albal, porque
va a mejorar el transporte
público y la conexión de
nuestra localidad con
Valencia y otras ciudades,
incrementando con ello los
atractivos de la población

para los actuales habitantes
y los futuros”.

La nueva estación, que
se construirá en una zona
de futura expansión del
municipio, cuya urbaniza-
ción está prevista, y contará
con un amplio aparcamien-
to para  700 vehículos, ten-
drá, según ha destacado
asimismo el alcalde, un
impacto de dinamización
sin precedentes en la pobla-
ción.

Marí afirma que con ello
“Albal da un salto de gigan-
te hacia la modernidad y se

sitúa entre las poblaciones
más avanzadas y con mejo-
res servicios para la ciuda-
danía en nuestra comarca e
incluso en la Comunitat
Valenciana”. 

El ayuntamiento agiliza-
rá ahora las gestiones para
que la urbanización de la
zona entre el casco urbano
y las vías férreas se realice
en los plazos previstos, así
como para habilitar los
accesos a la nueva estación,
con el fin de que estén dis-
ponibles antes de su cons-
trucción.
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Albal alcanza un logro histórico al aprobarse
que tenga una estación de tren de cercanías
El plan de mejora de infraestructuras ferroviarias puesto en marcha por el Ministerio de Fomento en la
Comunitat Valenciana incluye este servicio conseguido tras intensas gestiones realizadas por el alcalde

El alcalde, Ramón Marí, (segundo por la izquierda y con el secretario del ayuntamiento, Antonio Montiel, a su lado), conversa con la secre-
taria general de Infraestructuras, Inmaculada Rodríguez Piñero, en presencia de dos altos cargos del Ministerio de Fomento, un director
general y un asesor, y del diputado en Cortes Josep Santamaría (primero por la derecha), en una de sus visitas a Madrid.

El nuevo servicio,
que contará con un
aparcamiento para
700 vehículos, cons-
tituirá un impacto de 
dinamización sin pre-
cedentes en la pobla-
ción
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El precio de salida estipulado de cada uno de los terrenos, que tiene 430 m2, será de 127.000 euros más IVA
El Ayuntamiento de Albal

va a proceder a la venta de
dos parcelas de uso residen-
cial de 430 m≈ cada una, ubi-
cadas en el entorno de la
ermita de Santa Ana, en el
ámbito espacial de la Unidad
de Ejecución número 7, en
su  sector 1.2. Las dos parce-
las tendrán un precio inicial
de 127.000 euros más IVA
cada una, realizándose su
venta mediante el procedi-
miento negociado con publi-
cidad. 

Las personas interesadas
en participar en la adquisi-
ción de alguna de estas par-
celas deberán presentar la

pertinente documentación
en el Registro General del
Ayuntamiento de Albal, en
horario de oficinas. El plazo
de presentación de ofertas o
de la solicitud  de participa-
ción terminará quince días
después de la inserción en el
Boletín Oficial de la
Provincia del anuncio de lici-
tación de esta venta.

Asimismo, en la página
web del municipio, que es
www.albal.es, están disponi-
bles tanto las solicitudes de
participación en el procedi-
miento licitatorio, como su
correspondiente expediente
administrativo. Plano de ubicación de las parcelas en la zona residencial de Santa Ana.

El ayuntamiento saca a la venta dos
parcelas residenciales en Santa Ana

L'ajuntament ha convocat
el II Premi d'Investigació
Poble d'Albal, amb l'objectiu
de fomentar la investigació i
el coneixement de la nostra
població en tots els seus
àmbits. És per això que el
premi  s'atorgarà al millor
projecte d'investigació inèdit
en qualsevol de les discipli-
nes científiques que ens per-
meta conéixer i aprofundir
en alguns dels aspectes de la
nostra realitat local, ja siga
antropologia, sociologia,
històrica, geografia, literària,
dret, filologia, art, economia,
botànica, ciències ambien-
tals, música o altres, referint-
se sempre a l'àmbit de la nos-
tra població.

L'objectiu del Premi
d'Investigació és promoure
la realització d'estudis sobre
la realitat d'Albal per a contri-
buir a un millor  coneixement
de la nostra població. 

Podran presentar-se tre-
balls d'investigació sobre
qualsevol aspecte relacionat
amb el municipi d'Albal i el
seu entorn, i podran estar
realitzats per una persona o
per un equip d'investigació o
d'estudi. Hauran de ser origi-
nals i inèdits, no havent rebut
cap altre tipus de premi.
Podràn estar redactats en
valencià o castellà. 

Els treballs hauran de
presentar-se en l'Ajuntament

d'Albal, Plaça del Jardí núm.
7 - 46470 Albal, en el Registre
d'Entrada. Es presentaran
quatre còpies impreses del
treball, una còpia informàtica
en CDR, i una sola plica, en
perfectes condicions de llegi-
bilitat, en exemplars sepa-
rats, enquadernats i nume-
rats. El termini de presenta-
ció finalitzarà el 30 de desem-
bre del 2010 a les 18.30
hores. Els treballs s'entrega-
ran per qualsevol mitjà dels
admesos en el procediment
administratiu contemplats
legalment.

S'establix un únic i indivi-
sible premi de 1.800 euros
que podrà ser declarat desert
a juí del Jurat.

El premi estarà subjecte a
la legislació fiscal vigent, rea-
litzant-se sobre la quantitat
mencionada les retencions
legalment establides.

Si és un equip d'investiga-
dors o d'estudi, l'abonament
es realitzarà a parts iguals
entre els autors ja que el que
es premia és el treball.

El treball premiat es
publicarà, en la seua totalitat,
per l'Ajuntament d'Albal, en
els mitjans que considere
oportuns, amb expressa
renúncia de l'autor o autora a
favor de l'Ajuntament, dels
seus drets de la primera edi-
ció. L'autor o autora rebrà  20
exemplars.

Convocat el II Premi
d’Investigació d’Albal
Està dotat amb 1.800 euros i l’estudi
sobre el municipi ha de ser inèdit
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Con la adjudicación defi-
nitiva a la empresa Castro
Hermanos, SL de las obras
de renovación de la red de
abastecimiento de agua
potable y otras mejoras en la
calle Beniparrell y varios tra-
mos de la calle Alcàsser, por
un importe total de
355.058,51 euros, ha arran-
cado ya el segundo Plan E
en Albal.

Este proyecto, cuya reali-
zación está ya a punto de ini-
ciarse, es uno de los más
importantes incluidos en las
ayudas del Fondo Estatal
para el Empleo y la
Sostenibilidad Local. Las
obras tienen una duración
prevista de cuatro meses y
en ellas se empleará a ocho
trabajadores.

El proyecto contempla la
construcción de una nueva
red de abastecimiento de
polietileno extrusionado de
alta densidad por estar obso-
leta la existente de fibroce-
mento y producir gran canti-
dad de fugas y averías, así
como la reposición de toda

la urbanizació que resultará
afectada, adaptándola a la
normativa vigente, estatal y
autonómica en materia de
accesibilidad al medio urba-
no y con criterios actuales,
todo ello en una superficie
de actuación aproximada de
5.548 m2.

Las aceras se ensancha-
rán, se pavimentarán con
baldosa hidráulica y conta-
rán con pasos  peatonales
accesibles y alcorques prote-
gidos. 

Con el segundo Plan E, el
Ayuntamiento de Albal ha
apostado por la sostenibili-
dad y la eficiencia energéti-
ca. Por ello, las mayores
inversiones se centran en
elahorro de agua potable y
de energía eléctrica en el
alumbrado público, a través
de la renovación de la red de
suministro y las instalacio-
nes en varias zonas de la
población.

De los cerca de millón y
medio de euros que se inver-
tirán en Albal mediante este
plan, la mayor parte de ellos

está destinada a ampliar la
renovación de la red de
suministro de agua potable
en la población, con los que

se conseguirá aumentar su
eficacia y, por tanto, el aho-
rro de agua, así como a sus-
tituir el alumbrado público

de varias zonas por otro más
eficiente y sostenible, todo
ello en beneficio del medio
ambiente.

El Servicio Municipal de
Atención a la Dependencia
que ofrece el Ayuntamiento
de Albal ha presentado a la
Generalitat Valenciana,
desde mayo de 2007 hasta
ahora, 338 solicitudes de
albalenses que necesitan
esta ayuda que procede del
Gobierno central pero que
canaliza, gestiona y concede
el Gobierno autonómico.

La Generalitat no ha lle-
gado aún a contestar a todos
estos solicitantes, sino úni-
camente a 239 de ellos,  a los
que les ha comunicado por
el momento la resolución de
grado y nivel, mientras que
solamente 34 se están bene-
ficiando, a fecha 25 de
marzo, de los servicios y
prestaciones que recoge la
Ley de la Dependencia.

Por otro lado, son tam-
bién pocos, concretamente
82, los solicitantes que han
recibido de la Generalitat la
resolución del llamado
Programa Individual de
Atención (PIA), con la que
más o menos finaliza el pro-
cedimiento de trámite, y que
es donde se indica la presta-
ción y/o servicio concedido,
y la fecha desde cuando se
ha de percibir. De ellos, 69
tienen concedida una presta-
ción económica para cuida-
dos en el entorno familiar y
13 de otro tipo.

No obstante, de estas 69
personas que tienen conce-
dida una prestación econó-
mica para cuidados en el
entorno familiar, sólo hay 34
que la están cobrando a
fecha 25 de marzo, como ya

se ha indicado, y ello a pesar
de tenerla reconocida y
aprobada, mientras que las
otras 13 mencionadas reci-
ben servicios de atención
residencial, centro de día u
otros que, en un 95%, ya
estaban recibiendo antes de
la aplicación de la ley.

62 solicitantes fallecidos
Con todo este evidente

retraso en las contestacio-
nes y la escasa aplicación de
la ley, ya han fallecido 62
personas solicitantes de
ayuda sin ser atendidas.

Respecto a las personas
solicitantes fallecidas cabe
señalar un caso reciente, el
de una albalense solicitante
del reconocimiento de la
situación de dependencia,
que no ha podido beneficiar-

se en vida de los servicios y
prestaciones que por ley le
correspondían.

Lo sucedido ha sido cali-
ficado de “increíble” por
parte del Gobierno munici-
pal albalense: que una perso-
na con solicitud presentada
en el mes de mayo de 2007,
habiéndole notificado una
calificación de grado 3, nivel
2 (Gran Dependiente) en
junio de 2008,  y obtenido la
resolución del Programa
Individual de Atención en
junio de 2009, haya fallecido
hace poco sin percibir final-
mente ninguna ayuda, y ade-
más después de que su cón-
yuge, una persona mayor y
con una salud muy delicada,
haya hecho numerosos trá-
mites y acudido al servicio
municipal en multitud de

ocasiones. Esta persona, a
pesar de todo su esfuerzo,
ha tenido que ver cómo, des-
pués de todos esos trámites,
su cónyuge se ha ido sin
conseguir una respuesta
adecuada por parte de la
Conselleria de Bienestar
Social de la Generalitat
Valenciana, a causa de su
peculiar gestión y aplicación
de la Ley 39/2006.

Percibirá la prestación
desde la resolución de junio
de 2009, aunque no es de
recibo que la retroactividad
sea desde esa fecha y no
desde el día siguiente a la
presentación de la solicitud
como marca la ley, y a su
cónyuge tampoco le sirve
ahora, porque la persona
solicitante, que era gran
dependiente, ya ha fallecido.

El segundo Plan E arranca con las obras de
mejora de las calles Beniparrell y Alcàsser
Con un coste de 355.000 euros, este proyecto es uno de los más importantes y se realizará en cuatro meses

Una persona la pidió en 2007, se la reconocieron dos años después y hace poco ha fallecido sin percibirla

Una vista actual de la calle Beniparrell.

La Generalitat sólo concede ayuda por dependencia
a 34 personas de las 338 que la han solicitado
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L'ajuntament ha convo-
cat la I Biennal de Pintura
Albal 2010, destinada a pre-
miar dos obres pictòriques
que siguen inèdites, realit-
zades enguany i l'anterior i
sobre tema i tècnica a elec-
ció dels artistes. El concurs
està dotat amb dos premis,
el primer de 1.000 euros i el
segon de 500.

Les bases de la convo-
catòria indiquen que cada
artista podrà presentar una
sola obra i no podrà haver
estat premiada en cap altre
certamen. El tema, la tècni-
ca i la grandària de l'obra

serà de lliure elecció. L'obra
haurà d'haver sigut realitza-
da durant 2009/2010 i no
podrà excedir 2x2 m.

Quant als tràmits per a la
participació, l'obra presenta-
da haurà d'anar acompanya-
da d'una fotocòpia del DNI
de l'autor/a i un escrit on
conste: nom, cognoms,
direcció i telèfon, títol de ho
obra, materials que la com-
ponen, mesures i la data d'e-
xecució. 

També haurà d'inclou-
re's en format digital un
breu currículum de l'artista,
que no sobrepasse la cara

d'un foli, i fotografia de l'o-
bra presentada. Les obres
es depositaran en la Casa de
Cultura, Carrer Sant Carles,
número 80, 46470 Albal.
Telèfon: 96 126 00 56 i 96
126 81 80. L'horari de recep-
ció serà de dilluns a diven-
dres de 16 a 21 hores.
L'enviament anirà per comp-
te i risc dels autors.
L'organització no es respon-
sabilitza de les pèrdues ori-
ginades durant el transport.
De les obres remeses es jus-
tificarà la recepció. El termi-
ni per a la recepció de les
obres serà del 13 al 24 de

setembre del 2010, quedant
tancat el dia 24 de setembre
a les 21 hores.

L'Ajuntament d'Albal
concedirà dos premis: El
primer premi dotat amb
1.000 euros i el segon amb
500. Els premis estaran sub-
jectes a les retencions del
IRPF corresponents. El
jurat estarà compost per l'al-
calde, com a president, o el
membre de la corporació
municipal en qui delegue i
tres especialistes en la matè-
ria. El veredicte del jurat
serà inapel·lable. Si és el
cas, el jurat seleccionarà les
obres per a la seua exposi-
ció, que estaran exposades
des del 5 de novembre, dia

de la inauguració i entrega
de premis, fins al 19 de
novembre del 2010 en la
Casa de Cultura. Amb les
obres seleccionades s'edi-
tarà un catàleg.

Les obres premiades
passaran a ser propietat de
l'Ajuntament d'Albal, que es
reservarà el dret de repro-
ducció. A partir de la data
de clausura de l'exposició, i
fins al 30 de desembre d'en-
guany, es podran retirar les
obres o sol·licitar la seua
devolució. De no ser retira-
des en el termini citat es
consideraran abandonades,
per la qual cosa quedaran en
propietat de l'Ajuntament
d'Albal. 

L’ajuntament convoca la primera edició de la
Biennal de Pintura que premiarà dos obres inèdites
El concurs està dotat amb dos guardons de 1.000  i 500 euros cada un i els treballs participants, que poden
ser de tema, tècnica i grandària lliure, s’han de presentar del 13 al 24 de setembre en la Casa de la Cultura

Alumnes i personal del centre en el lliurament del Premi Sambori.

L’escola infantil municipal
d’Albal ha rebut, conjunta-
ment amb la de Picassent, un
reconeixement per la qualitat
del treball presentat al con-
curs de literatura Premi
Sambori 2010, que ha guan-
yat la de Picanya.

El centre va participar
amb el conte Quí és ací?, que
tracta sobre què pensa un
xiquet o xiqueta quan la seua
mare li diu que dins de la
panxa està el seu germanet o
germaneta.

L’escola d’Albal, gestiona-
da per la cooperativa Ninos,
compta amb un projecte

pedagògic que respon a les
necessitats educatives dels
alumnes de 0 a 3 anys, i  està
homologada a més per la
Conselleria d’Educació, al
complir els requisits sobre
instal·lacions, equipament i
personal.

L’escola es troba en perío-
de de matriculació i continua
tenint places disponibles. Per
a més informació, es pot con-
sultar el web www.escolesin-
fantilsninos.com, o telefonar
al 961842116. Per a obtindre
ajuda de la Conselleria la
matriculació s’ha de realitzar
abans del 4 de juny.

L’escola infantil rep un
reconeixement en un
concurs de literatura
El centre té oberta la matriculació per 
al curs 2010-2011 i places disponibles
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El llibre “Aigües de fang.
Riuades d'Albal i la comarca
de l'Horta (1864-1957)”, del
que és autor el periodista i
historiador albalenc
Francesc Martínez Sanchis,
és el primer que edita l'a-
juntament dins de l'anome-
nada Colecció Estudis i
Investigació d'Albal, corres-
ponent al premi bianual ins-
taurat per a fomentar este
tipus de treballs sobre la
població.

L'autor va presentar l'o-
bra davant el nombrós
públic que va assistir a l'ac-
te celebrat a l'antic ajunta-
ment, en el que van estar
presents l'alcalde, Ramón
Marí, el regidor de Cultura,
Josep Jesús Sánchez Galán i
altres membres de la corpo-
ració municipal, així com
Jesús Figuerola, en repre-
sentació de l'editorial.

Cal destacar així mateix
la presència del cronista ofi-
cial d'Albal, Jesús Emilio
Hernández Sanchis, i l'his-
toriador albalenc José
Antonio Asins, ambdós
membres del jurat del
premi, a més de l'escriptor
catarrogí Albert Hernández
i el president de la Fundació
Horta Sud, Alfred
Domínguez, entre altres
personalitats.

L'alcalde, Ramón Marí,
després d'agrair la col·labo-
ració dels membres del
jurat i la presència dels
assistents, va felicitar
Francesc Martínez, pel seu

“magnífic treball”, assenya-
lant que “no s'ha limitat a
una mera cronologia i reco-
pilació de dades, sinó que
ha aprofundit en el desco-
briment de les nostres
arrels i costums, així com
en el context social, polític i
cultural de l'època, amb el
que ens facilita una impor-
tant ferramenta per a recu-
perar la nostra memòria
col·lectiva i conéixer-nos
millor”. Per la seua banda,
l'autor va explicar als assis-
tents el contingut del llibre i
va firmar després exem-
plars als qui ho demanaren.

El llibre “Aigües de fang” sobre les riuades enceta
la col·lecció municipal Estudis i Investigació d’Albal
El periodista i historiador albalenc Francesc Martínez va presentar la seua obra davant el nombrós públic 
assistent a l’antic ajuntament i amb la presència de l’alcalde, Ramón Marí, i altres membres de la corporació

L’Ajuntament d’Albal ha organitzat de nou els
Concerts a l’Ermita, que enguany s’han ampliat a
quatre actuacions, a pesar que s’ha reduït el pressu-
post, però mantenint un nivell de qualitat.

El primer serà el dissabte 22 de maig, a les 22.30
hores, amb el recital líric de Rosa Mateu i Anna
Ferrer al piano. Nascuda a Vilassar de Mar
(Barcelona), Rosa Mateu va estudiar al Conservatori
Superior de Música del Liceu. És reconeguda pel
públic espanyol i internacional per la seua veu d'una
gran qualitat en expressivitat i riquesa tímbrica.
Anna Ferrer va nàixer a Girona i constituïx la quinta
generació d'una notable família de músics.

El segon concert s’oferirà el dissabte 29 de maig,
a les 22.30 hores, amb l’Any Chopin, a càrrec de
Roland Pröll, piano i música de cambra. Nascut en
l'any 1949 a Alemanya, obté el diploma de piano a

l'Escola Superior de Música de Detmold,
(Dortmund). Continua els seus estudis en el
Conservatori Nacional de Música de París amb pro-
fessors tan prestigiosos com Oliver Messiaen,
Dubois, V. Perlemuter, Trouard, Ivaldi, Sancan,
Loriod i altres.

El tercer concert serà el dissabte 5 de juny, a les
22.30 hores, amb el recital operístic de Stefano La
Colla, tenor, Federica Pietra, soprano, i Anna
Cognetta, piano. Este recital s’oferix de nou a Albal
degut al seu gran èxit anterior. 

I el quart concert s’oferirà el dissabte 12 de juny,
també a les 22.30 hores, amb música espanyola per
a guitarra a càrrec de Carlos Jaramillo, reconegut a
Espanya com un dels guitarristes més destacats de
la seua generació. La seua labor concertística i musi-
cal s'ha estés a diversos països.

Els Concerts a l’Ermita d’enguany
s’amplien a quatre actuacions

L’alcalde, Ramón Marí, amb Francesc Martínez i Jesús Figuerola.

Un dels concerts de l’any passat.

Francesc Martínez explica als assistents el contingut del llibre.



L'emissora municipal
d'Albal, Ràdio Sol, ha
començat este mes d'abril a
emetre el programa Aula
Ràdio, una iniciativa de la
conselleria d'Educació que
persegueix la normalització
lingüística entre els xiquets i
xiquetes del nostre poble. A
esta iniciativa s'han sumat
els col·legis de Sant Blai,
Juan Esteve, Santa Anna i la
Balaguera. Però a més, l'a-
lumnat de 4t d'ESO de l'ins-
titut d'Albal i l'Escola
d'Adults han volgut formar
part també d'este projecte
educatiu que permet a l'a-
lumnat descobrir el món de
la ràdio i participar en un
programa amb els companys
de classe fomentant l'ús i la
comunicació en la nostra
llengua.

Durant els mesos de
març i abril els alumnes han
preparat els seus programes
que han tractat temes tan
diversos com l'alimentació
saludable, els projectes soli-
daris o els oficis tradicionals valencians
que s'han perdut en el temps. Tot això,
combinat amb poesia, endevinalles i
cançons que han donat com a resultat
programes diversos i interessants per a
tot tipus d'oients.

Les emissions van començar el passat
15 d'abril amb el primer programa realit-
zat pels alumnes de Sant Blai i acabaran
el proper 20 de maig amb l'emissió del
programa elaborat per l'alumnat de 4t
d'ESO de l'IES Albal, un programa on els
estudiants han fet de periodistes per un
dia amb entrevistes i notícies diverses.

L'objectiu dels organitzadors d'esta
experiència és que esta primera edició de
l'Aula Ràdio tinga continuïtat als propers
cursos escolars i que fins i tot s'amplien
el nombre de programes emesos. De fet,
els equips directius i professorat dels cen-
tres participants ja han mostrat la seua
disposició a ampliar esta iniciativa i els
més menuts han mostrat un gran interès
per fer més programes de ràdio on ells
mateixos siguen els protagonistes. 
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L’emissora municipal emet un programa fet a les
escoles per a fomentar la normalització lingüística
Alumnes dels col·legis Sant Blai, Juan Esteve, Santa Anna i La Balaguera participen en “Aula Ràdio”

Participants del col·legi La Balaguera amb els responsables del programa radiofònic.

Gravació del programa “Aula Ràdio” en una aula del Col·legi Públic La Balaguera.

Els representants de les set comissions falleres de la pobla-
ció i de la Junta Local Fallera van firmar el nou reglament
faller d’Albal, que ha sigut adaptat a la realitat d’esta celebra-
ció en la localitat. 

La firma va tindre lloc en el saló d’actes de l’ajuntament,
amb l’assistència de l’alcalde, Ramón Marí, la regidora de
Festes, María Dolores Martínez, i els membres de la Junta
Local Fallera, encapçalats pel seu president, Regino Santiago.
També va estar present la fallera major, María Casas.

Els representants de les set
Falles de la població i la Junta
Local firmen el nou reglament

L’alcalde, la regidora i els representants del món faller albalenc, en l’acte de la firma.
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Francisco Zacarés: “Cal afavorir que la gent, igual 
que sap de futbol, entenga també què és la música”

L'albalenc Francisco
Zacarés és professor al
Conservatori de Torrent, té
el títols de trombó, d'harmo-
nia, solfeig, teoria de la músi-
ca, direcció de cors i orques-
tra, pedagogia musical, com-
posició i instrumentació i
musicologia. En el seu
extens currículum desta-
quen moltes creacions i
nombrosos premis nacionals
i internacionals de prestigi
Fa uns anys va dirigir també
la banda de la Societat
Joventut Musical d'Albal. Un
dels últims guardons que ha
rebut ha sigut per la seua
obra “De causis (The order
of caos)”, segon premi i el
Fennell Special Prize en la
segona edició del Concurs
de Composició de la Tokyo
Kosei Wind Orchestra. 
- Com t'agrada que et pre-
senten?
- Intente ser un músic i poc
més, que és la meua profes-
sió, i dins d'ella està la vesant
de la composició, que és en
la que millor m'encontre,
perquè fas el que vols.
- Canvia molt entre la
interpretació i la composi-
ció.
- Clar. Cal tindre en compte

que si no es composara
ningú podria tocar. Primer és
el compositor, i després l'o-
bra.
- És molt important açò
dels premis per a un
músic?
- Personalment sí. Perquè és
un reconeixement al teu tre-
ball, i si és internacional molt
més millor. Moltes vegades
et reconeixem més prompte
fora que dins de casa. En
este món és complicat. La
música cal escoltar-la, i una
de les formes de donar-la a
conéixer és presentar-te a
premis, on s'estrena, publica

i grava.
- Els premis donen molta
repercussió social?
- No sempre. T'has de buscar
la vida. No tota la gent té
bona publicitat, i jo no la tinc.
No ha sigut el meu interés.
- D'on li ve la música?
- Va ser una casualitat. Quan
era jovenet ací a Albal es va
començar a refundar la
banda de música, que estava

molts anys sense continuïtat,
i el meu cosí s'apuntà i la
meua iaia em dia que ell
anava i jo no, però li dia que
em deixara estar. No obs-
tant, al final un parell d'amics
i jo s'apuntarem, ells després

s'ho deixaren, jo vaig conti-
nuar, i fins ara.
- És difícil guanyar-se la
vida en el món de la
música?
- Depén. Si eres com jo un
funcionari que té el seu sou,
treballa en el conservatori i
té la seua plaça, bé. Si hague-
ra de viure de la composició
estaria baix d'un pont, i això
que no em puc queixar per-

què estrene moltes coses, he
guanyat alguns premis i tinc
algun encàrrec.
- És un món molt elitista?
- Si ho mirem com que hi ha
poca gent que pot viure d'açò
sí. Clar. A més has d'estar
reconegut pels premis per
que alguna banda o orques-
tra et faça encàrrecs.
- És suficient l'educació
musical actual?
- No es suficient ni per a la
gent que ve al conservatori.
Però encara gràcies que hi
ha el que hi ha. Cal afavorir
que la gent, igual que tota
sap què és el futbol, entenga
què és la música. No sols
escoltar-la, entendre-la.
- Les bandes de música a
València estan patint pro-
blemes econòmics.
- Hem de pensar que no hem
de viure sols de la subvenció
ni estar pendents d'ella. Hem
de procurar ser autosufi-
cients. I si la música cal
pagar-la, es paga. Hi ha gent
que va al futbol i es gasta una
milionada. Els pares duguem
als fills a l'anglés i al futbol i
es paga sense qüestionar-ho.
Però els duguem a la música
i diguem què car. Ha de can-
viar la mentalitat de la gent.

Francisco Zacarés amb altres premiats i el jurat a Tòquio.

Francisco Zacarés.

Albal va acollir el I
Concurs Monogràfic de Gos
Rater Valencià, en l’esplana-
da de l’ermita de Santa
Anna, on van acudir nom-
brosos participants amb els
seus gossos d’esta raça, l’ú-
nica que és autòctona de la
Comunitat Valenciana.

El concurs, organitzat
per l’Associació Nacional del
Gos Rater Valencià, que pre-
sidix Vicent Martínez, va ser
patrocinat per l’ajuntament i
jutjat per Laura Asensi. A
l’entrega de trofeus va acu-
dir el regidor d’Esports,
Juan Arturo Hernández. 

El millor exemplar va ser
Yna de Pastors de Blo,
d’Alejandro Márquez, en
femelles, i el millor mascle
absolut Elvis, de Carlos
Colomer. En joves, el millor
va ser Maulet I de L’Atzucac,
de Vicent Martínez, i la
millor Rogeta, de l’albalenc
Amadeo Iborra, que també
va conseguir un primer
premi amb Peret, en la cate-
goria intermèdia. Més infor-
mació i resultats en
http://ratervalencia.com

El guanyador d’Albal, el regidor, la jutgessa i membres de l’associació.

Un moment del concurs.

Albal acull el primer concurs
monogràfic de Gos Rater Valencià

L’Associació Gastronòmica El Bon Gust d’Albal está ofe-
rint el seu primer curs de cuina, els dimecres, amb sis ses-
sions i 18 participants, i el mestre cuiner Felipe Blasco
Aguado, de l’escola d’hosteleria de Martín Berasategui.

Curs de cuina de l’Associació El Bon Gust

El Club de Caçadors va celebrar el concurs social, que
va guanyar José Sanchis Fresnedo. El millor veterà va ser
Antonio Peris. Els trofeus s’entregaren en un dinar, amb la
presència del regidor d’Esports Juan Arturo Hernández.

Concurs social del Club de Caçadors d’Albal

MÚSIC, COMPOSITOR I PROFESSOR DE CONSERVATORI
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L’ajuntament ha organit-
zat, amb motiu de la festa de
Sant Isidre, una jornada
d’anàlisi i debat sobre la
situació del camp valencià,
el 12 de maig, dimecres,
amb dos ponències i una
mesa rodona, així com
degustació de productes de
l’horta. Els ponents seran
Eduardo Primo Millo, cap
del departament de cítrics
de l’IVIA, i Manuel Agustín
Fonfría, catedràtic de la
UPV i director de l’Institut
Agroforestal del
Mediterrani.

El 14 de maig, diven-
dres, està prevista a més la
celebració de la festivitat de
Sant Isidre, amb l’acte d’ho-
menatge a dos dels llaura-
dors més majors de la
població, que tindrà lloc al
Restaurant Ca Ramonet,
després d’un sopar que
començarà a les 21.30
hores. Previament, a les 20
h., se celebrarà una missa, a
l’Església de la Mare de
Déu dels Àngels, i es dispa-
rarà una traca i tronadors.

L’ajuntament organitza per Sant Isidre una jornada
d’anàlisi i debat sobre la situació del camp valencià
La celebració de la festivitat comptarà a més amb un homenatge a dos dels llauradors més majors de la població 
i la missa en l’Església de la Mare de Déu dels Àngels amb volteig de campanes i disparada de traca i tronadors

Cartell de la jornada.

Amb el tradicional "Encuentro" de Pasqua van culminar els
actes religiosos de celebració de la Setmana Santa a Albal, ini-
ciats el 28 de març amb la benedicció de rams i organitzats per
les dos parròquies de la població, la de la Mare de Déu dels
Àngels i la de Sant Carles Borromeu, entre els que cal assen-
yalar també el Viacrucis en l'ermita, la processó del Sant
Enterrament, la Vigília Pascual i la missa de Resurrecció.

El "Encuentro", celebrat al carrer L'Eixample, junt al
Col·legi de Santa Anna, va comptar amb la lectura d'exhorta-
cions de Pasqua per part d'un grup d'escolars des del balcó
del centre, així com amb la solta de coloms i "disparà", després
de la qual es va realitzar la processó fins a l'Església de la
Mare de Déu dels Àngels, on es va oficiar la missa.

El “Encuentro” de Pasqua culmina
els actes de Setmana Santa a Albal

El “Encuentro” al carrer L’Eixample, junt al Col·legi Santa Anna.

Els veïns i veïnes del carrer Sant Vicent van celebrar un
any més la seua tradicional festa, amb el trasllat en processó
de la imatge del sant, precedida pel "tabalet i dolçaina", a
l'Església de la Mare de Déu dels Àngels, on es va oficiar la
missa. 

A la tornada, es va oferir un xicotet refrigeri als partici-
pants, entre els que van estar l'alcalde, Ramón Marí, la regi-
dora de Festes, María Dolores Martínez, i altres membres de
la corporació municipal. 

Els veïns i veïnes del carrer de
Sant Vicent celebren un any més
la seua tradicional festa

Inici del trasllat de la imatge al carrer de Sant Vicent.
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La Piscina Cubierta y Centro
Termal de Albal ofrece un nuevo ser-
vicio de tratamientos balnearios,
como baños de burbujas e hidroma-
sajes, tratamientos estéticos con
parafangos, envolturas e hidratacio-
nes faciales y técnicas reductoras.
También se ofrecen programas ter-
males específicos, fotodepilación y
presoterapia. Este nuevo servicio
está destinado tanto a los abonados
como a todos los albalenses.

Para ello se cuenta con ocho cabi-
nas totalmente equipadas, con apara-
tos de última generación, y el aseso-
ramiento de un equipo de seis profe-
sionales. El horario es, de lunes a
viernes, de 9 a 21 horas, y sábado de
9 a 19 horas. El centro ofrece promo-
ciones por lanzamiento.

Por otro lado, se ha organizado el
I Masterclass de Fitness Ciutat
d’Albal, a celebrar el próximo día 14
de mayo, con el fin de animar, tanto a
los abonados como a todos los alba-
lenses, a pasar un rato agradable
haciendo deporte.

Se trata de una actividad libre
para todos los que quieran animarse
a participar y sin ningún tipo de com-
promiso. En el transcurso de la
misma se impartirán clases de Body
Combat, Body Pump o Gliding, a
cargo de un equipo de monitores de
Aqa Albal e invitados. Además habrá
bebida gratis para todos los partici-
pantes y un sorteo al finalizar. 

Para más información e inscrip-
ciones, hay que dirigirse al departa-
mento de recepción del centro.

La piscina cubierta ofrece
nuevos servicios termales
y tratamientos estéticos
El centro organiza el I Masterclass de Fitness Ciutat
d’Albal que se celebrará el próximo día 14 de mayo
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L'IES Albal va celebrar
recentment la V Jornada
Esportiva, organitzada pel
departament d'educació física
del centre amb la col·labora-
ció dels alumnes de 2n de
Batxillerat de l'optativa d'edu-
cació física i amb el patrocini
de L'AMPA de l'IES, el propi
centre i l'ajuntament.

En esta jornada les moda-
litats practicades han estat
futbol, tant en masculí com en
femení; bàsquet en les dues
categories; com a esports
mixtes on participaven con-
juntament xics i xiquets el
Colpbol, el Bàdminton i el
Voleibol; la pilota valenciana
en la modalitat de raspall, tant
en xics com en xiques, i com
a esports individuals, el
Bàdminton i l'escalada.

La novetat d'aquesta jorna-
da ha estat l'estrena del
Rocòdrom intern que els
alumnes de 2G i 4t de PDC
(programa d'educació com-
pensatòria) han creat per al
centre durant dos mesos. Els
han fet tota la feina de fuste-
ria, pintura, etc., i ha quedat
fixe al centre per que tots els
alumnes pugen gaudir d'a-
quest esport.

Durant la jornada l'AMPA
del centre va repartir entre-
pans per a tots els partici-
pants i samarretes comme-
moratives de la jornada.

El dia 31 de març es va
celebrar la cerimònia de lliu-
rament de premis, on van
estar presents el director del
centre Paco Masquefa, l'alcal-
de del poble, Ramón Marí, i
tres mares de l'AMPA, repar-
tint medalles i obsequis a tots
el guanyadors de la jornada.

Els premis que va donar
l'Ajuntament d'Albal van ser
al millor esportista, al "fair
play" i l'esportista més parti-
cipatiu, tant en homes com en
dones.

El millor esportista va ser
Salva Ruiz, i la millor esportis-
ta Lara de Ángel. L'esportista
més participatiu va ser
Cristian Valle i l'esportista
més participativa Macarena
Murillo. El premi "fair play"
masculí va ser per a Aroon
Maciá, i el femení per a Cindy
Estefanía Sánchez. I Nuria
Herreros.

Després del lliurament de
premis, els alumnes arreple-
garen les notes correspo-
nents a la segona avaluació
del curs i començaren les esti-
mades vacances de Setmana
Santa i Pasqua.

L'equip de handbol de les Escoles
Esportives Municipals d'Albal es va
enfrontar al Castellonera en el pavelló de
l'Institut d'Albal, en partit de lliga de la
segona fase en categoria cadet, inclosa
en els XXVIII Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana, amb un resultat
de 28 a 19 a favor dels visitants. Cal des-
tacar que la major part de l'equip alba-
lenc està formada per jugadors de la
categoria infantil. El pròxim partit en el
mateix pavelló serà contra el Picassent.

L'equip de handbol
juga en l'IES contra 
el Castellonera

L’equip albalenc trau una falta.

Els premiats, amb el director de l’Institut i col·laboradors.

Presentació de l’acte. L’alcalde entrega un dels premis.

L’Institut d’Ensenyament Secundari celebra la 
V Jornada Esportiva patrocinada per l’AMPA
La novetat d'aquesta edició ha sigut l'estrena del rocòdrom intern que els alumnes de 2G i 4t 
de PDC, el programa d'educació compensatòria, han creat per al centre en el transcurs de dos mesos



La primera semifinal del
IX Obert de Frontó d’Albal
jugada per Adrián i Lemay
contra Cervera i Pascual es va
guanyar per la primera pare-
lla, amb un rotund tanteig de
41 a 26, al frontó de la
Cooperativa Agrícola. 

Esta primera partida de
les semifinals es va haver d'a-
jornar en dos ocasions per les
pluges, pel fet que el sostre
del frontó tenia un forat i gote-
res a consequència del venda-
val de primers d'any.

En la segona semifinal,
Waldo i l’albalenc Espinola es
van imposar finalment, des-
prés d’una partida molt dispu-
tada, a Montesa i Paquito, per
un tanteig ajustat de 41 a 38.

El IX Obert de Frontó
d'Albal, la final del qual estava
prevista, al tancament de l’e-
dició d’este periòdic, per al
diumenge 2 de maig a les 12
hores, ha sigut organitzat per
la Federació de Pilota
Valenciana i el Club de Pilota
d'Albal, que presidix Antonio
Espinola, amb el patrocini de
l’Ajuntament d’Albal i la
col·laboració de la Diputació
de València. 

En les semifinals, que van
comptar amb unes competi-
cions prèvies d'alumnes de
l'Escola de Pilota d'Albal i les
de Quart de Poblet i
Almussafes, va estar present
el regidor d'Esports, Juan
Arturo Hernández
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L’equip benjamí de l’Escola Esportiva Municipal de Pilota d’Albal va debutar en la competició de raspall organitzada per la Federació de Pilota Valenciana
jugant primer davant el Moixent i després contra el Vinalesa. Esta última partida la va guanyar l’equip visitant, composat per jugadors que porten més temps
en este esport. L’equip albalenc, entrenat per Jhonatan Herrera, està format pels germans Óscar i Marcos Espinola i Jaume Garrigós.

L’equip benjamí de pilota debuta en la competició de raspall
Un moment de la partida contra el Vinalesa. L’equip d’Albal, amb el seu monitor de l’escola.

Presentació de la segona semifinal entre Montesa i Paquito i Espinola i Waldo. Davall, alumnes de l’Escola de Pilota d’Albal i Almussafes.

Lemay en acció en la primera semifinal.Espectadors d’una de les partides.

El IX Obert de Frontó patrocinat per l’ajuntament
porta a Albal als millors jugadors del moment
Adrián amb Lemay i Waldo amb l’albalenc Espinola s’enfronten en la final després d’haver guanyat a
Cervera i Pascual, i a Montesa i Paquito, respectivament, en les dos semifinals jugades a la Cooperativa
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La información para la oposición es un acto
propagandístico. Desde el grupo de gobierno
seguiremos facilitando la comunicación y la infor-
mación, porque es un derecho de los ciudada-
nos el conocer el funcionamiento de su
Ayuntamiento, y para continuar con la gestión
transparente y participativa.

Hace poco, en la presentación del plan estatal
de cercanías para Valencia, con una inversión de
3.400 millones del Gobierno de la nación, para
que luego digan que no tiene en cuenta a la
Comunitat Valenciana, se confirmó la inclusión
de la estación de tren de Albal, una noticia
extraordinaria. Albal dará así un gran paso
hacia la modernidad con la construcción de
“l’Estació”, que, por fin, nos convertirá en un pue-
blo de primera, pudiendo llegar al corazón de
Valencia en 10 minutos.

¿Por qué se ha conseguido? Es muy fácil.
Desde que se incluyó en el programa electoral,
los socialistas, y Ramón Marí a la cabeza hemos
trabajado mucho para que “l’Estació” sea
una realidad.

Para nosotros, Albal y sus habitantes siempre
son lo primero. Nuestros objetivos son trabajo,

dedicación y cercanía con nuestro pueblo, y
los resultados van saliendo, mientras que los de
“los otros” son criticar, destruir sin aportar ideas
para el bien común, son carroñeros de la política.

Nosotros luchamos por realidades y mejo-
ras tales como el nuevo polideportivo y su apar-
camiento subterráneo, la nueva central de Policía
Local y Guardia Civil, el Plan Zapatero I, el Plan
Zapatero II, la rehabilitación de viviendas, y
“l’Estació”.

Los concejales socialistas estamos trabajando
en busca de inversiones en infraestructuras
que modernicen y mejoren la calidad de
vida de nuestro pueblo, pues, durante muchos
años, los anteriores gobiernos no lo hicieron,
sumiendo a Albal en un retraso histórico que, en
los últimos 7 años, los socialistas estamos resol-
viendo.

¿Cuál es la realidad?. Los socialistas, más el
Gobierno de la nación, en 2009 hemos inver-
tido 2.600.000 euros en obra pública, que
es la que más jornadas de trabajo produce, más
para la avenida Corts Valencianes
1.400.000 euros. Dinero invertido en nuestro
pueblo que ha producido jornales para parados

de Albal y, sobre todo, un efecto modernizador.
Otra realidad: Con el Plan Zapatero II, en 2010
se van a invertir 1.600.000 euros  más en
obra pública, mejorando la población y promo-
viendo empleo. Actividades en las que, siguiendo
los parámetros de adjudicación, se deben gastar
dichas subvenciones, ya que luego las tienes que
justificar y los socialistas cumplimos la ley y no
queremos que, a diferencia de otros (PP-ACV-
Tránsfuga), nos quiten una subvención por mala
ejecución. 

Y otra realidad más: El plan Camps nos desti-
nó 3.000.000 euros, pero “para cuándo”.
Nosotros hemos elaborado y pagado los proyec-
tos del Centro de Día para las personas mayores
y el bosque mediterráneo, para mejorar la cali-
dad de vida de nuestros vecinos. Pero a día de
hoy la Generalitat no ha licitado los proyectos y
el Ayuntamiento no tiene noticias de cuándo lo
hará. Un año y 4 meses y nada. Los socialistas, un
año y 4 meses y una realidad: 5.600.000 euros
invertidos en Albal.

Juan Arturo Hernández
Portavoz del Grupo Socialista 

PSPV-PSOE

Y ya van cuatro Replà's. El equipo de gobier-
no socialista, a pesar de la actual crisis que pade-
cemos, se gastan el dinero de las arcas munici-
pales en propaganda electoralista. Sólo tienen
ustedes que comprobar como mes tras mes y de
cara a las próximas elecciones municipales se
están publicando sistemáticamente el boletín
informativo del ayuntamiento, que no olvidemos
lo estamos pagando entre todos los albalenses.
Estas publicaciones que deberían servir sólo
para informar objetivamente, se están redactan-
do de una forma partidista, o sea, se están utili-
zando para, antes de tiempo, preparar su campa-
ña electoral. Campaña del PSOE que, sea dicho
de paso, estamos pagando entre todos. Pero,
¡como se puede tener la cara tan dura, y aprove-
charse de todos los vecinos para su propio bene-
ficio.!

Por otra parte, debido a la mala gestión del
equipo de gobierno, que nos están intentando

arreglar algunas calles, pero al parecer recor-
tando presupuestos, porque en la calle l'eixam-
ple se les ha olvidado poner los imbornales o
desagües. Al parecer, la solución que le han
dado a las aguas que se puedan producir por las
lluvias, es el que sean los vecinos de la calle
"l'encharque" quienes se ocupen de achicarla.
Para ello se han inventado rampas que facilitan
el embalse. A lo mejor lo hacen en previsión de
tiempos de sequía.

Los recortes llegan a tal extremo que prove-
edores del ayuntamiento e incluso empresas de
servicios están manifestando sus quejas debido
a que llevan muchos meses sin cobrar, retrasos,
que claro está que, hasta que no se llenen las
arcas municipales con los impuestos incremen-
tados que vamos a pagar entre todos, no tienen
un duro para tirar adelante.

Eso si, la avenida " p'alante" y a pagar entre
todos el Millón de Euros que se está invirtiendo

en las super-aceras del super-bulevar. Para las
obras faraónicas  que no falte.

Y para los sueldos tampoco, cabe recordar
que desde que el gobierno socialista está al fren-
te de nuestro municipio, se ha triplicado la plan-
tilla del ayuntamiento y por consiguiente los gas-
tos de personal, donde según el Levante de
fecha 27/12/09 la cifra ha pasado de 1,9 a 5,6
millones de Euros. Y todo este despropósito,
¿quiénes lo pagamos? Ni con crisis ni sin ella,
este despilfarro no podemos seguir tolerándolo.
¿Cuándo terminaremos de pagar favores por
contrataciones?

José Ferrerons Delhom
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Partit Popular

Estimats veïns i veines d´Albal, com habreu
pogut vore nostre ajuntament socialiste d´Albal ha
modifica´t la redona del Padre Carlos Ferris en la
plaça de la Constitucio, ya que l´ha posada més a la
dreta i dóna l ´oportunitat de que algún coche que
atre vaja recte sense fer l´obligada volta, en el perill
que supon. Pero apart d´aixó han fica´t unes pirule-
tes de senyals, que els chiquets s´encarreguen de
tombar-les en el perill que representa perque ade-
més les plaques són d´alumini i el borde talla i més
d´un  s´ha fet un tall. Tambe si es fixeu be voreu
que hi ha una part on els fils de la llum están en
terra, les coses quan es fàn apressa ya se sap… . I
lo més bonico de tot es que alrededor del nostre
ben volgut Pare Don Carles, li han posat ciment i
taulellets,  tan modern que desentona cent per cent
en el resto de la antiga plaça. Tenie´m una redona
ben bonica en el seu jardi on l´estatua es vea des de
totes les parts, majestuosa, orgull de tot lo poble i

ara els sembla a tot lo món un chupachup i unes
piruletes…(a lo manco deurien ser d´acer i sense
tall), per ad ells "obras son amores y no buenas
razones" fer i desfer, que la gent veja que es fan
coses, encara que no façen falta o es façen mala-
ment.

Menció especial apart teni´m els carrers adya-
cents a la plaça, hui en dia la gent no sap si son pea-
tonals, semi-peatonals, si el coche és pot aparcar
dalt de l´encerat, ¿encerat? La gent major ya no sap
per a on té que anar, ademés estos carrers tenen
quatre díes i ya hi han taulells solts, més d´una
dona caura un bac i ya vore´m qui es fa responsa-
ble…, "por "nos dona l´avinguda de l´Anden, hui
Corts Valencianes, ya parlare´m.

Lo més curios, fixeu-vos be quan plou, el carrer
te poquets arbellons i ademés  son  del tamany dels
que podeu tindre en el corral de casa, per  aixó
quan plou es fan vertaderes bases d´aigua ya que la

pendent que volien donar-li… ¿on està?. A lo millor
és que volen aprofitar esta aigua de ploguda i aixi-
na voten en contra dels Trasvases d´Aigüa, tema
que tractare´m en el próxim bolleti propagandístic.

"Senyores i Cavallers va de bo", aixina
començen quan juguen a pilota valenciana, i axina
van a fer en el mes de juliol quan ens apujen l´IVA,
del 16 al 18%, pero no passa res, al chicotet empre-
sari, al autónom, al ciutada de peu, li va a resultar
tot més car, i ademés la Comunitat Valenciana som
de les que més persones desocupades hi han, per
tant el nostre poder adquisitiu va a estar propet al
"zero", pero no passa res..,  aço en poques paraules
representarà que seguirant havent més pobres i
algú es farà més ric " a buen entendedor pocas pala-
bras bastan".

María José Hernández Ferrer
Portaveu de Coalicio Valenciana

Coalicio Valenciana

Comunicats dels partits amb representació en la corporació municipal reproduïts literalment 



L'Institut d'Ensenyament
Secundari d'Albal ha acollit
recentment uns tallers organit-
zats per l'ajuntament, a través del
Centre d'Informació Juvenil, per
a la prevenció de l'anorèxia i la
bulímia, a càrrec d'Iratxe Rueda,
psicòloga, i Vicky Royo, pedago-
ga. 

Activitats preventives destina-
des als joves que es completaran
amb altres tallers, com el de con-
sum de tabac, el 4 de maig, sobre
el consum de cannabis, l'11 de
maig, i sobre malalties de trans-
missió sexual el 18 de maig,
també a càrrec de les mateixes
especialistes.

L'ajuntament a través
del CIJ, ha organitzat un
viatge a Eivissa, per als
dies 18, 19, 20 i 21 de juny,
destinat a joves de 18 a 35
anys. L'eixida serà des del
Port de València, el diven-
dres 18, a les 19.30 h., per a
tornar el dilluns 21 en el
“ràpid” de les 13 hores i de-
sembarcar a Dénia.

El preu és de 134 euros
i inclou el barco d'anada,
en el ferri València-Eivissa,
i de tornada, el ferri
Eivissa-Dénia, així com
tres nits en l'Hotel Confort
Plaza, situat en el centre de
Sant Antoni, que compta
amb piscina, en habita-
cions de quatre, i els tras-
llats des del Port d'Eivissa
a l'hotel i viceversa, a més
de l'autobús de tornada el
dilluns de Dénia a Albal.
Per a més informació i re-
serves cal acudir al CIJ.
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FEM UN BON ÚS DE
LA LLENGUA

FIL PER AGULLA

Minusiosament, amb tot
luxe de detalls, atenint-se
exactament a allò que
estem expressant. Ex: Li
va explicar fil per agulla
totes les coses que varen
passar quan ell no hi esta-
va.

- En valencià també es
diu: punt per agulla,
punt per punt, amb
pèls i senyals, al peu
de la lletra.
- La llengua estàndard sol
emprar: fil per randa,
punt per punt, per
menut, amb pèls i sen-
yals, al peu de la lletra,
amb tots els ets i els
uts.
- En castellà es diu: de pe
a pa, con pelos y señales,
al dedillo, al pie de la
letra, be por be, al detalle,
sin faltar ni una coma,
punto por punto, de cabo
a rabo. 

Extret de: Valencià en perill
d'extinció d'EUGENI S. REIG

DUBTES, INCORREC-
CIONS I BARBARIS-
MES

IGUAL No és correcte
amb el sentit de possibili-
tat. Segons el context , ho
podem substituir per: 1.
potser. Potser se n'ha
anat, i no: *Igual se n'ha
anat.
2. encara. No digues res,
que encara et culparien a
tu i no *No digues res que
igual et culparien a tu. 3.
després. Hem trobat tres
testimonis i després resul-
tarà que no hi haurà judi-
ci i no *Hem trobat tres
testimonis i ara igual
resulta que no hi ha judici.

IGUAL QUE Locució
amb què podem suplir el
castellanisme *a l'igual
que. És molt alta, igual
que el seu pare i no * És
molt alta, a l'igual que el
seu pare.

REFRANYS

No digues blat fins que no
el dugues al sac.
Abril acabat, hivern pas-
sat.
Si el caragol llaura, senyal
d'aigua.

FRASES FETES

Jugar-s'ho tot a una carta.
Estar més content que
unes pasqües.
Parlar com un llibre
obert.

L'ajuntament
organitza un
viatge a Eivissa
per als joves

Oficina Municipal de
Promoció del ValenciàL’Institut acull tallers

per a la prevenció de 
l’anorèxia i la bulímia

Alumnes del 4t curs del Col·legi Sant Carles
Borromeu, acompanyats per professors i fami-
liars, van celebrar la Volta a Peu per la Llengua en
defensa del valencià, acudint al mural commemo-
ratiu de la vint-i-una edició de la Trobada
d’Escoles en Valencià que es va realitzar a Albal.
Els participants van ser obsequiats després amb
un esmorzar i van jugar al parc adjacent. A l’acte
va estar present el regidor de Cultura, Josep Jesús
Sánchez Galán.

Alumnes del Col·legi Sant Carles,
en la Volta a Peu per la Llengua

La biblioteca municipal va commemorar el Dia del Llibre amb diverses activitats durant una setmana, com una exposició de
contes ecològics i de novetats bibliogràfiques, així com una conferencia del periodista i historiador albalenc Francesc Martínez.
També es van exposar quadres i làmines i es van fer contacontes. Per altra banda, la biblioteca ha organitzat activitats en maig
per a escolars i estudiants. Una lectura dramatitzada de Tirant Lo Blanc i el Llibre dels Feits, el dies 6 i 7 a l’IES, i una con-
ferència d’Albert Hernàndez, el 21 a les 20 h., a més de teatre en anglés i teatre infantil a la Casa de Cultura.

La biblioteca municipal commemora el Dia del Llibre amb diverses activitats

Els alumnes, amb el regidor, junt al mural commemoratiu.

Va haver-hi hi també una exposició de quadres i làmines. Exposició de llibres.

Un dels tallers realitzats a l’Institut.

L'Ajuntament d'Albal, a través de la regido-
ria de Joventut, ha convocat el 6é Concurs
Juvenil de Narrativa Breu 2010, en el qual
podran participar els joves que ho desitgen,
residents a la Comunitat Valenciana, a títol
individual o col·lectiu, i entre 14 i 36 anys.

Cada participant podrà presentar sols una
obra. Les obres podran presentar-se tant en
valencià com en castellà. S’han establert dues
categories: A, de 14 a 17 anys., i B, de 18 a 36
anys. Hi haurà un premi per a cada un dels
grups d'edat: A, 175 euros, i B 225 euros

Les obres hauran de ser originals i inèdi-
tes, en format DIN A-4, i no podran haver estat
premiades amb anterioritat. El tema serà d'e-
lecció lliure. L'extensió no podrà ser inferior a
dos folis ni superior a sis en la categoria A, i no
inferior a quatre ni superior a deu en la cate-
goria B. 

Les inscripcions podran presentar-se per-
sonalment o per correu al Centre d'Informació
Juvenil (CIJ), carrer Mestre Ramón Sanchis
Rovira, i la data de presentació dels treballs
serà fins al divendres 28 de maig de 2010.

Convocat el 6é Concurs Juvenil de Narrativa Breu

La biblioteca municipal
obri, des de’l 17 de maig
fins al 30 de juny, de 8 a 14
h. i de 15.30 a 1 h. en hora-
ri especial per a estu-
diants.

Horari de la biblioteca
municipal per a estudiants
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