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Ramón Marí: “El presupuesto de 2010
es austero, pero mantenemos las
inversiones y aumentamos las ayudas”

Las obras más importantes del Plan
“E” son inauguradas por el delegado
del Gobierno, Ricardo Peralta, y el
alcalde, Ramón Marí
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AJUNTAMENT
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 pleno del ayuntamiento ha aprobado
por unanimidad la reducción de entre un 10 y
un 12% de las asignaciones y compensaciones
a los concejales, con el fin de destinar este di-
nero a incrementar las ayudas sociales a los
más desfavorecidos de la población.
A propuesta del alcalde, Ramón Marí, los

miembros de la corporación aprobaron esta
medida, que supone una considerable reduc-
ción para 2010 de las asignaciones a los gru-
pos políticos y de las compensaciones a los
concejales por asistencia a plenos y comisio-
nes.
Marí explicó que esta medida de austeri-

dad adoptada por el ayuntamiento, "aunque
no puede solucionar el problema de los alba-
lenses que se hallan en precaria situación
económica, es una ayuda importante y un
gesto de solidaridad necesario hacia los más
desfavorecidos".

El alcalde señaló además que se han con-
gelado para este año los sueldos de los dos
concejales liberados del equipo de gobierno,
y que a partir de mayo sólo habrá un concejal
en esta situación, con lo que se reducirá tam-
bién considerablemente el coste por este con-
cepto.
El pleno aprobó asimismo otras medidas

de carácter económico destinadas a aumentar
los recursos municipales, como una moción
del grupo socialista para que se proceda a la
creación urgente del Fondo de Cooperación
Municipal, y otra moción de alcaldía propo-
niendo una rebaja del IVA para los ayunta-
mientos. También se aprobó una moción del
grupo socialista contra la aprobación por las
Corts Valencianes de un artículo en un pro-
yecto de ley, que supone cargar sobre los
ayuntamientos gastos complementarios de
obras que realice la Generalitat.

Las asignaciones a concejales
se bajan hasta en un 12% para
aumentar las ayudas sociales
La propuesta del alcalde en favor de los más necesitados
fue aprobada unámimemente por la corporación municipal

El ayuntamiento ha reducido por segundo
año consecutivo el gravamen que aplican los
municipios al Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(IBI), que para 2010 bajará del 0,74 actual al
0,72%, y continuará siendo uno de los más bajos
de la comarca de L’Horta.
La medida, aprobada por unanimidad en el

pleno, ha sido tomada para “ayudar a los alba-
lenses a superar lo mejor posible las dificultades
económicas por las que estamos atravesando”,
según ha señalado el alcalde, Ramón Marí,
quien ha resaltado que “hubiéramos querido re-
ducir aún más el tipo impositivo, pero no hemos
podido hacerlo porque el ayuntamiento ha de
mantener unos servicios municipales que ahora
han aumentado con la expansión urbanística del
municipio, y además, verá disminuidos sus in-
gresos el próximo año”. Marí ha recalcado que,

“en cualquier caso, el gravamen en Albal es bas-
tante más bajo que el que aplican los ayunta-
mientos de varios municipios de nuestro entor-
no y uno de los más reducidos de la comarca”.
El alcalde ha indicado asimismo que ha rea-

lizado gestiones en la Dirección General del
Catastro “para intentar aplazar o congelar la apli-
cación progresiva de la actualización del valor
catastral de las casas que se realiza todos los
años”, lo que hubiera supuesto otra reducción,
aunque temporal, del importe del IBI para 2010,
pero no se ha podido lograr. La revisión catas-
tral, solicitada en su día al Estado, supuso la ac-
tualización del valor de las viviendas y, en con-
secuencia, un incremento del impuesto. No
obstante, esta actualización no se aplicó toda de
una vez, sino que se está haciendo progresiva-
mente, a razón de un diez por ciento anual.

El ayuntamiento reduce el gravamen del IBI
otro año y lo mantiene entre los más bajos

Los miembros de la corporación cobrarán menos por asistir a los plenos y comisiones del ayuntamiento.



-- AA ffiinnaalleess ddeell ppaassaaddoo
aaññoo ssee aapprroobbóó eell pprreessuu--
ppuueessttoo mmuunniicciippaall ppaarraa eell
pprreesseennttee.. ¿¿QQuuéé pprriinncciippaa--
lleess ccaarraacctteerrííssttiiccaass lloo ddeeffii--
nneenn??
- Lo principal es que se

trata de un presupuesto aus-
tero, menor al anterior, pero
manteniendo las inversiones
en obras y mejoras de la
población y aumentando las
ayudas y prestaciones socia-
les, que ahora son más nece-
sarias aún.

-- ¿¿EEnn qquuee ssee ssee bbaassaa llaa
aauusstteerriiddaadd ddee eessttee pprreessuu--
ppuueessttoo??
. Los ayuntamientos tam-

bién sufren la crisis econó-
mica y, además, tienen que
dar ejemplo y ayudar a los
ciudadanos, por ello hemos
bajado los gastos corrientes
en 560.000 euros,  aunque
manteniendo los servicios
municipales, para lo cual
estamos también recuperan-
do ingresos pendientes,
mediante una revisión fiscal
de impuestos sobre la cons-
trucción.

-- ¿¿EEnn qquuéé ccaassooss ccoonn--
ccrreettooss ssee hhaann rreedduucciiddoo
llooss ggaassttooss??
- Se han reducido entre

un diez y un doce por ciento
las asignaciones a los conce-
jales y congelado un año
más los salarios de los con-
cejales liberados. Uno de
ellos se jubila además pron-
to, por lo que el gasto por
este concepto será menor.
Además, hemos congelado
la plantilla de personal, ya
que no se ha creado ninguna
plaza nueva para este año, y
hemos implantado medidas
para el ahorro en energía
eléctrica y en el consumo

interno de material en el
ayuntamiento.

-- LLaass iinnvveerrssiioonneess eenn
mmeejjoorraass ddee llaa ppoobbllaacciióónn
ccoonnttiinnuuaarráánn ppuueess,, ppeessee aa
ttooddoo..
- Efectivamente, porque

hemos de mantenerlas para
cumplir con nuestra obliga-
ción de mejorar cada vez
más la población. La reduc-
ción de gastos y el reajuste
del presupuesto nos lo per-
miten, y sin aumentar
impuestos. Además, como

tenemos un bajo endeuda-
miento del ayuntamiento y
una economía saneada,
nuestra capacidad de recu-
rrir a la financiación externa
para la realización de inver-
siones de gran envergadura
es mayor.

-- ¿¿QQuuéé iinnvveerrssiioonneess hhaayy
pprreevviissttaass ppaarraa eessttee aaññoo??
- Vamos a construir un

nuevo colector de aguas plu-
viales separado de las resi-
duales para solucionar el
problema en la zona norte
de la población; reasfaltare-
mos varias calles y caminos

rurales; iniciaremos la pri-
mera fase del plan de eva-
cuación de aguas pluviales,
que afecta a las nuevas zonas
urbanizadas, cuyas cuotas
adelantará el ayuntamiento
mediante financiación para
aplazar el pago a los propie-
tarios; se electrificarán nue-
vos sectores; se terminará el
nuevo polideportivo munici-
pal; se construirán nuevos
nichos en el cementerio; se
comprarán nuevos coches
para la Policía Local por el
sistema de “renting”, y se
instalarán más contenedores
soterrados, entre otras reali-
zaciones.

-- LLaa ccoonnssttrruucccciióónn ddeell
nnuueevvoo ppoolliiddeeppoorrttiivvoo
mmuunniicciippaall,, aaccttuuaallmmeennttee
eenn mmaarrcchhaa,, eess uunnaa ddee llaass
mmááss ccoossttoossaass eeccoonnóómmiiccaa--
mmeennttee..
- Sí. Hay que destacar que

el año pasado destinamos
alrededor de 2,8 millones de
euros a estas obras, y en
2010 serán más de 1,7 los
que se invertirán para termi-
narlo, y todo ello con fondos
del propio ayuntamiento, sin
recurrir a ningún préstamo.

-- ¿¿SSee ccuueennttaa ccoonn aayyuu--
ddaass eexxtteerrnnaass ddee oottrraass iinnss--
ttiittuucciioonneess ppaarraa rreeaalliizzaarr
eessttaass iinnvveerrssiioonneess??
- La Diputación de

Valencia nos concede algu-
nas subvenciones, pero la
Generalitat continúa sin
enviarnos dinero y no cola-
bora en nada.  En cambio, el
presidente del Gobierno de
España, José Luis Rodríguez
Zapatero, sí que nos envía
dinero, y mucho, y cumple
sus compromisos. Ahí tene-
mos las obras de la avenida
Corts Valencianes, que se

están realizando con ayuda
estatal, y las doce obras ya
realizadas del Plan Zapatero,
más las que se van a realizar
este año con el segundo plan
de ayuda estatal. Sin embar-
go, el Plan Confianza de la
Generalitat veremos si se
lleva a cabo. De momento

sólo hay papeleo.
-- PPaasseemmooss aahhoorraa aa llaass

aayyuuddaass ddeell pprrooppiioo aayyuunnttaa--
mmiieennttoo aa llooss aallbbaalleennsseess.. 
- Para ayudar a los ciuda-

danos y ciudadanas a paliar
las dificultades causadas por
la crisis económica mundial
por las que atravesamos,
hemos reducido impuestos y
congelado casi todas las
tasas. El gravamen del IBI lo
bajamos ya anteriormente
del 0,75 al 0,74% y este año lo
hemos vuelto a bajar al 0,72.
Además, mantenemos la
posibilidad de fracciona-

miento y aplazamiento en el
pago del IBI. También pedi-
mos al Estado una prórroga
de la revisión catastral, pero
nos dijeron que no era posi-
ble. Las ayudas sociales las
hemos incrementado entre
un 250 y un 575%, sobre todo
las destinadas a solucionar
situaciones de emergencia,
como el pago de comida, luz
o alquiler a personas muy
necesitadas. Además, las
becas para la educación
infantil han pasado este año
a 40 euros al mes para la
Escuela Infantil Municipal, y
de 6 a 20 euros mensuales,
según el nivel de renta de las
familias, las destinadas a la
educación de todos los niños
y niñas de 0 a 3 años. Para
nosotros, las ayudas a la edu-
cación infantil son funda-
mentales.

-- ¿¿CCóómmoo ssee ppooddrrííaann
rreessuummiirr llooss oobbjjeettiivvooss ddeell
pprreessuuppuueessttoo ppaarraa eessttee
aaññoo??
- Tal como ya se indicó en

su día en la presentación del
proyecto, se trata de garanti-
zar la continuidad de progra-
mas, servicios y actividades
que se vienen realizando en
los últimos años, que contri-
buyen al desarrollo y la
mejora de la población. En
definitiva, una continuidad
de progreso social, aplican-
do políticas sociales y de
igualdad para aumentar todo
lo posible la calidad de vida
de nuestros vecinos y veci-
nas.
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Ramón Marí: “El presupuesto
de este año es austero, pero
mantenemos las inversiones
y aumentamos las ayudas
El alcalde destaca de las cuentas municipales para 2010 la
reducción de los gastos, la continuidad de las obras de mejora
en la población y el incremento de las prestaciones sociales
para ayudar a los albalenses a paliar lo máximo posible los
efectos de la crisis económica mundial.

“Hemos bajado
los gastos corrien-
tes en 560.000
euros 
e implantado 
medidas de 
ahorro de energía
eléctrica y de 
consumo de
material en el 
ayuntamiento”

“La Diputación 
de Valencia nos 
concede algunas 
subvenciones, pero
la Generalitat no
nos envía nada.
En cambio,
Zapatero nos
envía mucho 
dinero y cumple
su compromisos”

El alcalde, Ramón Marí.
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Gran parte de los casi 1,5 millones de euros se invertirá en mejorar el suministro de agua y el alumbrado público
Albal apuesta por la sos-

tenibilidad y la eficiencia
energética en los proyectos
para el segundo Plan
Zapatero. Las mayores
inversiones se centran en el
ahorro de agua potable y de
energía eléctrica del alum-
brado público. 
El pleno municipal ha

aprobado por unanimidad
los proyectos de obras a rea-
lizar este año con la ayuda
del Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad
Local, el segundo Plan
Zapatero, entre los que des-
tacan los destinados al aho-
rro de agua potable y de
energía eléctrica en el alum-
brado 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 estarán
destinados a ampliar la reno-
vación de la red de suminis-
tro de agua potable en la

población, con los que se
conseguirá aumentar su efi-
cacia y, por tanto, el ahorro
de agua, así como a sustituir
el alumbrado público de
varias zonas por otro más
eficiente y sostenible, todo
ello en beneficio del medio
ambiente.
El alcalde, Ramón Marí,

ha señalado que “con las
numerosas mejoras del ante-
rior plan, ya realizadas, y las
que se van a conseguir este
año, Albal está dando un
salto cuantitativo y cualitati-
vo muy importante en su
modernización y calidad de
vida, muy superior a cual-
quier otro producido con
anterioridad”.
Entre las mejoras medio-

ambientales previstas para
este año cabe señalar, por su
mayor envergadura, las de
las calles Beniparrell y
Alcàsser, así como las de la
avenida Corts Valencianes,
donde se están realizando ya
obras de remodelación, y las
del Carrer L’Eixample y la
Plaça del Mercat. 

También se procederá a
instalar un alumbrado públi-
co más eficiente en el entor-
no de la ermita de Santa
Ana. Varios de los proyectos

contemplan asimismo mejo-
ras en la accesibilidad peato-
nal urbana, la seguridad ciu-
dadana y el tránsito rodado,
además de innovaciones tec-

nológicas, como la implanta-
ción de un sistema de video-
vigilancia en las principales
vías y en edificios y parques
públicos.

El pleno del ayunta-
miento aprobó reciente-
mente la participación en
el Plan de Apoyo e
Impulso a la Inversión
Productiva de la
Generalitat Valenciana,
también conocido como
Plan Confianza, con dos

importantes proyectos, el
Parque del Bosque
Urbano Mediterráneo y el
Centro de Día Municipal,
a construir en los alrede-
dores de la ermita de
Santa Ana. Las dos pro-
puestas fueron aprobadas
por unanimidad.

Con una jornada de acti-
vidades de animación infan-
til y castillos hinchables se
ha abierto de nuevo el par-
que de la Plaza Fontilles,
tras las obras de reforma y
renovación de pavimento,
pérgolas, juegos, mobiliario
y jardinería. 
La inversión realizada

por el ayuntamiento, con la
ayuda del Plan Zapatero, ha
sido de 130.000 euros, con
lo que se ha procedido a
cambiar gran parte del
pavimento y reformar las
pérgolas, además de mejo-
rar la evacuación de agua
de lluvia, a la vez que se
han instalado nuevos jue-
gos infantiles, bancos,
maceteros con plantas y

papeleras, todo ello para
que los vecinos y vecinas
puedan disfrutar mejor de
esta zona de esparcimiento.
El alcalde, Ramón Marí, y

otros miembros de la cor-
poración municipal visita-
ron el parque para compro-
bar las mejoras y la acepta-
ción vecinal.

El pleno aprueba incluir en
el Plan Confianza el bosque
urbano y el centro de día

El parque de la Plaza de Fontilles se abre
de nuevo tras su reforma y renovación
Con una inversión de 130.000 euros se han mejorado el pavimento y
las pérgolas e instalado nuevos juegos, bancos, papeleras y plantas

Una de las obras más importantes será la de las mejoras medioambientales en la calle Beniparrell.

Imagen virtual del Centro de Día Municipal de Albal.

Actividades de animación en la reapertura del parque.

Sostenibilidad y ahorro energético centran los
proyectos del segundo Plan Zapatero para 2010
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El delegado del Gobierno,
Ricardo Peralta, ha inaugura-
do, junto con el alcalde,
Ramón Marí, la remodela-
ción de la avenida Padre
Carlos Ferrís, la entrada de la
población, y la rehabilitación
de parte del centro histórico,
la Plaza de la Constitució i
calles adyacentes, las obras
más importantes del Plan
Zapatero del pasado año, que
han significado una inversión
de casi la mitad de los 2,6
millones enviados a Albal por
el Gobierno de España, con
los que se han realizado en
total doce proyectos de mejo-
ra.
El alcalde, Ramón Marí,

ha destacado que estas reali-
zaciones significan un avance
extraordinario en cuanto a la
modernización y progreso de
Albal, así como una forma
efectiva de luchar contra la
crisis económica desde el
Gobierno, reactivando la acti-
vidad empresarial y el
empleo a través de las obras
públicas.
Asimismo, ha señalado que, con

estas realizaciones, se han mejorado
infraestructuras hidráulicas y de
suministro de agua potable, remode-
lado y embellecido la avenida de
entrada a la población, rehabilitado el
centro histórico, reformado y renova-
do parques, incrementado la accesi-
bilidad y la seguridad de viandantes y
modernizado en general Albal,
aumentando así considerablemente
la calidad de vida de los albalenses.
El alcalde ha mencionado además

otras obras importantes en marcha,
como la remodelación de la avenida
Corts Valencianes, resaltando que se
va a convertir en un bulevar comer-
cial, de paseo, encuentro y esparci-
miento ciudadano, que servirá para
potenciar el comercio local, y la del
segundo polideportivo municipal de
la población, que se está construyen-
do totalmente con recursos del ayun-
tamiento, junto a la piscina cubierta,
la cual incluye un edificio en el que se
ubicarán la nueva central de Policía
Local y el puesto auxiliar de la
Guardia Civil.
Y, por último, Marí ha puesto de

relieve la continuación de las ayudas
estatales para obras públicas a través
del Fondo Estatal para la Ocupación
y la Sostenibilidad Local, el segundo
Plan Zapatero, para este año, como
una nueva oportunidad de potenciar
más aún el progreso y la moderniza-
ción de Albal, y de continuar facili-
tando el empleo, con una nueva
ayuda de 1,6 millones de euros, que
esta vez irá adscrita a la realización

de proyectos centrados en la sos-
tenibilidad y la mejora del medio
ambiente. 
Estos nuevos proyectos, apro-

bados por unanimidad por el
pleno municipal, suponen, según
el alcalde, una importante apues-
ta de Albal por la sostenibilidad y la
eficiencia energética. Las mayores
inversiones se centran en el ahorro
de agua potable y de energía eléctri-
ca del alumbrado público, a través de
la renovación de la red de suministro
y las instalaciones en unas cuantas
zonas de la población, así como en la
mejora de la accesibilidad y en el
recurso a modernas tecnologías para
aumentar la seguridad ciudadana y el
tránsito rodado. Con todo ello, ha
indicado Marí, Albal está dando en

pocos años un salto hacia la moder-
nidad y el aumento de la calidad de
vida muy superior a etapas anterio-
res.
Por su parte, el delegado del

Gobierno, Ricardo Peralta, ha desta-
cado la importancia de la inversión
pública del Estado en los municipios
para paliar el paro y los efectos de la
crisis económica, y ha recalcado la
necesidad de que el Gobierno de
España tomara la inciativa para reac-
tivar la economía. En Albal, Peralta
asegura que se ha constatado que

esta ayuda estatal ha contribuido a
mantener la actividad económica, a la
vez que se han creado mejores con-
diciones de vida.
Asimismo, Peralta ha abogado

por un cambio de las causas de la cri-
sis económica para superarla, afir-
mando que se saldrá de ella de forma
diferente, con crecimiento, pero
menor y distinto al de antes,  basado
más en la sostenibilidad de los recur-
sos limitados, en las energías renova-
bles y en la formación de las perso-
nas.

El delegado del Gobierno y el alcalde inauguran
la avenida P. Carlos Ferrís y la Plaça Constitució
Ricardo Peralta y Ramón Marí destacan el avance en modernización que significan estas remodelaciones

El delegado del Gobierno, con el alcalde, concejales, técnicos y representantes de las empresas de las obras, en la Plaça de la Constitució.

Ricardo Peralta, en su intervención en el ayuhtamiento, junto a Ramón Marí.

Las obras suponen
una inversión de casi 
la mitad de los 2,6
millones de euros
enviados por el
Gobierno de España a
Albal dentro del Plan
E, y son las más 
importantes de las
doce realizadas con
esta ayuda estatal
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Durant el mes de febrer es realitzaran tallers educatius i participatius amb contacontes per a l'alumnat
dels centres de la població, organitzats per la Regidoria d'Educació i Cultura i la Biblioteca Pública
Municipal. I al llarg de tota la Setmana Cultural de Sant Blai els xiquets i les xiquetes de les Escoles
Matineres participaran en campionats de jocs de les 7.45 a les 9.30h.

DIVENDRES 29 DE GENER

18h. Inauguració de la VIII Fira de Sant Blai a la
Plaça del Jardí.

Tots els dies de la Fira: L'ASSOCIACIÓ D'AMES DE
CASA MOSTRARÀ ELS SEUS TREBALLS al seu
estand. També oferiran productes casolans i pastes
a benefici de Fontilles. L'ASSOCIACIÓ de BOIXE-
TERES D'ALBAL EXHIBIRÀ ELS SEUS TREBALLS
I TALLER DE BOIXETS al seu estand. Durant tota la Fira, Comercial Vte. Tarazona oferirà degustació
gratuïta de cervesa al seu estand. L'Associació Gastronòmica El Bon Gust realitzarà, al seu estand,
degustacions de menjars típics dels nostres pobles.

Inauguració de l'EXPOSICIÓ DE PINTURA de LUÍS CEBAQUEVA, a l'edifici de l'Antic Ajuntament.

DISSABTE 30 DE GENER

10h REALITZACIÓ D'UN FORMATGE GEGANT DE 1.000 QUILOS, davant l’ajuntament, a benefici de
l’ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER, amb la col�laboració de Granja Rinya.

10h OBERTURA DE LA 1a JORNADA DE LA VIII FIRA DE SANT BLAI amb diverses activitats.

11h PREGÓ I PASSACARRER D'INAUGURACIÓ de l'Antic Mercat de Sant Blai, a la Plaça del Mercat
i pels voltants, amb la realització de diverses activitats i actuacions.

19h DESFILADA MORA I CRISTIANA composta per la COMPARSA MORA ALBUKIRS. Invitats: Grup
de GIMNÀSTICA DE MAJORS D’ALBAL.

DIUMENGE 31 DE GENER

2a JORNADA DE LA VIII FIRA DE SANT BLAI I DE
L'ANTIC MERCAT amb diverses activitats tot el dia.

10.30h Venda del formatge gegant a benefici de
l’Associació Contra el Càncer.

DILLUNS 1 DE FEBRER

18h Actuació del Grup de Ball Infantil de l'Escola Municipal i, a continuació, exhibició dels grups de
Gimnàstica de Majors, organitzat per les regidories d'Esports i  Benestar Social, a la Casa de Cultura.

DIMARTS 2 DE FEBRER

18h CONTACONTES amb DANI MIQUEL, per a públic familiar, a la Biblioteca Pública Municipal.

18h XARRADA CONFERÈNCIA: "SALIR DEL ESTRÉS CON FELICIDAD", pel psicòleg  Alejandro
Clausell, al saló de plens de l'ajuntament, organitzada pel Gabinet Psicopedagògic Municipal.

DIMECRES 3 DE FEBRER

12.30h DIA DE SANT BLAI: Missa en honor a Sant
Blai a l'ermita de Santa Anna, acompanyada per la
Coral Juvenil del Col�legi Santa Anna.
Posteriorment, "disparà d'una mascletà".

Tot el dia. TRADICIONAL "PORRAT" a l’esplanada
l'ermita de Santa  Anna

DIVENDRES 5 DE FEBRER

19.30h Presentació dels llibres "UNIVERSO DE COLOR" de Míriam de Lasheras i "La Tía Bienve", de
Fernando Sorribes, per l'editor Sensi Romero, de l'editorial SR.

22.30h CINE: Projecció de la pel�lícula ÀGORA a la Casa de la Cultura.

DISSABTE 6 DE FEBRER

18h Certamen LA MÀGIA D'ALBAL,  per a tots els públics, a la Casa de la Cultura.

DIUMENGE 7 DE FEBRER

10.15h PASSACARRER per la  BANDA DE LA SOCIETAT JOVENTUT MUSICAL D'ALBAL.

11h ROMERIA a l'ermita de Santa Anna, des de la Plaça de l'Església, on s'entregaran les canyes. A
continuació, MISSA en honor a Sant Blai, cantada per la Coral Polifònica de Santa Anna, a l'ermita.

12h CONCURS DE PAELLES a l'esplanada de l'ermita. Informació i bases a la web i l’ajuntament.

CICLE ESPORTIU SANT BLAI 2010

DISSABTE 30 DE GENER
16 a 18.30h COLOMBICULTURA, Trofeu de Sant Blai.

DISSABTE 6 DE FEBRER
10h PETANCA, Trofeu de Sant Blai, a les pistes de
petanca.

DIUMENGE 7 DE FEBRER 
9h TIR AMB ARC, VI Trofeu Sant Blai, al pavelló del Col�legi Públic Sant Blai.

DISSABTE 13 DE FEBRER 
10.30h TROBADA COMARCAL ESCOLES ESPORTIVES, al Poliesportiu de Santa Anna i al frontó de
la Cooperativa. 15.30h PESCA, Campionat  Infantil de Sant Blai, al Port de Catarroja.

DIUMENGE 14 DE FEBRER 
8.30h III PUJADA A LA MUNTANYA BESORI, MARXA AMB BICI DE MUNTANYA, eixida des del
Poliesportiu de Santa Anna.  8.30h PESCA, Campionat Senior de Sant Blai, al Port de Catarroja. 10h
TIR AL COLOMÍ, al camp de tir de Catarroja.

16 I 17 DE FEBRER  
19h Final del Triangular de FRONTENNIS, al Poliesportiu de Santa Anna.

Primer dia
- d'11 a 13h "Pasacalles Rojo": Espectacle amb música en directe de gaites i percussió, acom-
panyat de "zancudo i bailarina". (Estètica colorista -en roig i pegats- de joglars medieval cas-
tellans i zíngars) A la Plaça del Mercat, pregó presentant els mercaders i les activitats.
- 17h Música pel mercat: tota la vesprada, música folk, celta, medieval castellana, aràb-anda-
lusí, judeo-sefardita i barroca acompanyant els esquetx teatrals. 
- 17.15h Esquetx teatral: "Els Zíngars": arriba al mercat, amb els seus trucs i quincalleria, un
clan d'"egipcians" conduïts per una matriarca octogenària. No coneixen els oficis de cistellers
ni calderers però tiren la bona ventura, toquen les palmes, canten i ballen. Busquen com recu-
perar un carromato que la "Mama"  ha mal canviat per uns burros tinyosos. 
- 18.00h Música pel mercat. DESFILADA DE MOROS I CRISTIANS.
- 19h Personatges teatrals. "Les Dames de Negre": la senyora Beatriz, comtessa viuda de
Trastamara, i la seua filla Aciscla, de dol i vel per la mort del Comte, es mesclen entre el pes-
tilent populatxo. No poden permetre que estos pobres obliden a qui rendixen vassallatge. 
- 19.30h Música pel mercat. 
- 20.30h Espectacle de foc: "Pasacalles Negro", amb músics que escupen foc i pirotècnia. 

Segon dia 
- de 12 a 14h  "Pasacalles blanco": Espectacle amb música en directe de percussió àrab i
xeremies, acompanyat de ballarina de dansa del ventre. 
- 17h Música pel mercat: durant tota la vesprada els músics ambienten amb un repertori de
música folk, celta, medieval castellana, àrab-andalusí, judeo-sefardí i barroca pels distints
carrers del mercat que acompanyen els diferents esquetx teatrals. 
- 17.15h Esquetx teatral: "Les Cortesanes de la Taverna del Plaer": el patró porta del braç a
les seues taverneres de dubtosa reputació. Estes van invitant els jóvens templats a un got de
vi… i a una miqueta més. A la mitjana nit s'obri el bordell, no se n'obliden.
- 18h Música pel mercat. 
- 19h Personatges teatrals: "Els Trapicheadores", uns caricaturescos captaires fan el seu camí
junts demanant alguna monedeta. Van passejant el geperut i el tort i intenten vendre els inver-
semblants objectes que porten i, per descomptat, són "heretats, perquè ells no roben... ". 
- 19.30h Música pel mercat. 
- 20.30h Espectacle de foc: "Ho anem a cremar tot": Espectacle itinerant pel mercat amb músi-
ca i pirotècnia. 

11 setmana cultural de sant blai - del 29 de gener al 7 de febrer

antic mercat de sant blai - 30 i 31 de gener
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Vendre en porcions un
formatge gegant d'una tona
elaborat a la vista de tots i
ajudar amb això a
l'Associació Contra el
Càncer, esta és la feliç idea
de la junta local per a la Fira
de Sant Blai d'Albal d'en-
guany, organitzada per l'a-
juntament, que se celebra
del 29 al 31 de gener. Una
idea que farà realitat una
formatgeria artesana i
important empresa albalen-
ca, Granja Rinya, que aporta
el producte i amb el gest de
solidaritat del qual pretén
també aconseguir el rècord
Guiness pel formatge de
tovalló més gran del món.
La fabricació del monu-

mental formatge a la vista
del públic assistent a la fira
muntada junt amb l'ajunta-
ment, patrocinador del
repte, comença el dissabte
30 de gener a les 10 hores,
amb la utilització de prop de
8.000 litres de llet. Mitja
hora després, està previst
donar-li forma amb el des-

comunal tovalló confeccio-
nat a posta i culminar les
fases de la seua preparació.
Una vegada elaborat i a
punt, a partir de les 19
hores, les entusiastes
col·laboradores de la junta
local de l'Associació
Espanyola Contra el Càncer
a Albal, amb la seua presi-
denta María Ángeles Jordán

al cap, vendran el formatge
gegant en porcions per a la
seua degustació pels assis-
tents, la recaptació de la
qual anirà destinada en la
seua totalitat a l'entitat
benèfica. Es calcula que hi
hi haurà racions para més
de 5.000 persones. La junta
local de l'Associació Contra
el Càncer ja va emular una

gesta semblant amb la
venda d'un pastís gegant en
porcions fa dos anys, en
aquella ocasió elaborat i
donat per la Pastisseria
Galán d'Albal.
A este destacat atractiu

de la Fira de Sant Blai d'en-
guany s'unixen altres, com
els nombrosos estands
d'empreses, tant locals com

foranes, amb l'exhibició i
oferta de diferents produc-
tes, així com d'associacions
de la població, una fira d'a-
traccions per als més
jóvens, i un mercat antic,
amb música i espectacles,
que inclouen una desfilada
de moros i cristians. Tot
això com a pòrtic a la cele-
bració en els següents dies
de la festa de Sant Blai, el
patró d'Albal, amb els seus
tradicionals actes religiosos
i populars, com la romeria i
el típic "porrat" a l'ermita de
Santa Anna. 
Així mateix, la progra-

mació de l'ajuntament
compta també amb una set-
mana cultural, amb exposi-
cions, conferències, conta-
contes, presentació de lli-
bres, certamen de màgia,
actuacions de ball i gimnàs-
tica i cine, entre altres. A
més, l'esport també està
present, amb diverses com-
peticions de clubs locals, i
una trobada comarcal de les
escoles esportives.

Un formatge gegant contra el càncer en la Fira de Sant Blai
Les col·laboradores de la junta local vendran en porcions el producte elaborat per Granja Rinya

Pastís gegant elaborat i donat per la Pastisseria Galán d’Albal i venut en la fira de 2008.

ASSOCIACIONS I ENTITATS
AVA
Ames  de  Casa i Consumidors Tyrius
Apahu d'Albal
Sarc - Diputació de València
Societat Gastronòmica "El Bon Gust" d'Albal
Fundació AIXEC
Penya Bouera d'Albal
Associació de Comerciants ACIXEA
Ajuntament d'Albal
Ràdio Sol Albal
Penya Taurina El Mitget 
Associació de Pintura Artística d'Albal
Asociación Cultural Andaluza
Festers Santa Anna 2010
Asociación contra el Cáncer de Albal
Societat Joventut Musical d'Albal
Comparsa Mora Albukirs
Cooperativa Agrícola d'Albal

LLOCS DE MENJAR
El Rey del Pulpo
Grupo Bacoga - Pulpería
Asador de carnes Argentina

ATRACCIONS
El Barco Vikingo
El Dragón
Pista de bolas
Castellets unflables

COMERÇOS
Formatgeria Granja Rinya
Hidro Sun
Grabata decoración (arte floral)
Comercial Vicente Tarazona - Damm 
Zumos Pago
Ana Bonora
Tapizados Muñoz Rotlgà
Atlántica  de Bacalaos
Cuchillería Albacete
El Horno Gallego
Quesos y jamones Esencia Extremeña
Panadería O'Tangeiro
Productos Extremeños - Embutidos
Osmosalud - Tratamientos de agua
Aceitunas caseras "Moreno Torralba"
Sistemas de limpieza Lux
Anchoas  de Palamós
Ibéricos de Guijüelo
Carnicería Emilia-Requena
Art Boix -Cervera
Securitas Direct
Conservas Rueda 
Posa't guapa - Martín Veces
Quesos y embutidos Zarlon
Quesos Manchegos
Quesos y embutidos Juan Carlos Cañadas
Cortadora Borner - Menajes de hogar

COMPOSICIÓ DE LA FIRA
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La fallera major de
València, Pilar Giménez,
amb la seua cort d'honor, va
acompanyar la Junta Local
Fallera d'Albal en la presen-
tació de les falleres majors
de la població, María Casas, i
la xiqueta Lorena González,
que es va celebrar al nou
saló d'actes de la Casa de la
Cultura. 
El tradicional acte va

comptar amb la presència de
l'alcalde, Ramón Marí, la
regidora de Festes, María
Dolores Martínez, i altres
membres de la corporació,
així com del president de la
Junta Local Fallera d'Albal,
Regino Santiago, i les falle-
res majors, presidents i
membres de les set comis-
sions falleres de la localitat,
a més de la regina de les fes-
tes y acompanyants, repre-
sentants d'associacions i
nombrosos albalenques i
albalenques, que van abarro-
tar el nou saló d’actes de la
Casa de la Cultura.

La Casa de la Cultura es revitalitza i ompli d’activitats
El nou saló d’actes i la nova seu i escola de la banda de música han significat una important millora i reactivació de la vida cultural i social d’Albal

Falles

El grup d'adults de
l'Escola de Teatre d'Albal va
realitzar amb èxit la seua pri-
mera actuació, amb l'obra
"Criaturas", al nou saló d'ac-
tes de la Casa de la Cultura,
que es va omplir completa-
ment de públic. A l'acte van
assistir també l'alcalde,
Ramón Marí, i membres de la
corporació municipal.
Per altra banda, les dos

representacions teatrals i la
projecció de cine programa-
des per l'ajuntament, amb
motiu de la inauguració de la
Casa de la Cultura, van aba-
rrotar el nou saló d'actes. Es
va oferir l'espectacle "BIG
CRASH, només quedarà
silenci", a càrrec de
Fontilles&Yevgeni Mayorga,
i "La venganza de Don
Mendo", de Pedro Muñoz
Seca, per la companyia
Ágora. A més, es va projectar
la pel·lícula per a tots els
públics "UP", la qual va haver
de projectar-se dos vegades
per la massiva afluència.

Teatre

Dalt, membres del grup d’adults de l’Escola de Teatre d’Albal. Davall, esquerra, la seua actuació, i a la dreta “La venganza de Don Mendo”.

Dalt, la fallera major de València, amb les falleres majors d’Albal, l’alcalde, la regidora i membres de la JLF. Davall, la cort d’honor i una actuació.
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La Casa de la Cultura es revitalitza i ompli d’activitats
El nou saló d’actes i la nova seu i escola de la banda de música han significat una important millora i reactivació de la vida cultural i social d’Albal

El concert de nadal de la
Societat Joventut Musical
d'Albal, presidida per Marina
Puchades, va incloure un
homenatge pòstum al direc-
tiu Ricardo Guillem i als
músics que compliren vint-i-
cinc anys en la banda. Óscar
Guillem va dirigir un pasdo-
ble que va dedicar a son pare
Ricardo. L'alcalde, Ramón
Marí, va entregar-li un perga-
mí de reconeixement. La
banda va ser dirigida per
Francesc Arnalte i acompan-
yada pels cors de l'escola de
la Societat Joventut Musical, i
l'IES Berenguer Dalmau i
Sant Antoni de Catarroja.
La inauguració de la nova

seu i escola de la música va
coincidir amb la celebració
del 80 aniversari de la socie-
tat i la festa de Santa Cecília.
Es van presentar la Musa
2009-2010, Aida Ribes, i els
nous músics incorporats a la
banda. La presidenta de l’en-
titat va entregar a l’alcalde
una placa d’agraiment.

Música

L'alumnat de les escoles
municipals de "funky" i ball
infantil va realitzar una exhi-
bició a la Casa de la Cultura, a
la que van acudir l'alcalde,
Ramón Marí, i el regidor
d'Esports, Juan Arturo
Hernández. L'actuació va ser
organitzada per l'ajuntament,
a través de les Escoles
Esportives Municipals.
Per altra banda, l'actuació

del cantant albalenc Miquel
Gil, i Bandaband&Quintet, va
obrir amb èxit la programació
especial preparada per l'ajun-
tament amb motiu de la inau-
guració de la nova Casa de la
Cultura. El saló d'actes es va
omplir amb el nombrós
públic que va acudir a delec-
tar-se amb la varietat de
cançons i la música tradicio-
nal valenciana que interpreta
este famós grup, a què es va
sumar un membre de luxe, el
trompetista sedavienc i inter-
nacional David Pastor, qui es
va fondre amb el conjunt en
una amalgama singular.

Ball i cançó

Dalt, l’actuació de la banda amb els cors. Davall, a lesquerra, Óscar Guillem i Ramón Marí, i a la dreta, els nous músics de la banda.

Dalt, membres de les escoles municipals de ball, amb l’alcalde, el regidor i la monitora. Davall, una exhibició, i l’actuació de Miquel Gil.



-- ¿¿CCuuaannttooss mmiieemmbbrrooss
ccoommppoonneenn llaa CCoorraall
PPoolliiffóónniiccaa ddee SSaannttaa AAnnaa??
- Somos sobre treinta y

cinco personas, una cifra que
mantenemos durante nuestros
doce años de existencia.

-- ¿¿CCóómmoo ssuurrggiióó llaa ccoorraall??
- Nació por iniciativa de los

padres y madres del alumnado
del Colegio Santa Ana de Albal,
al comprobar que había cierta
inquietud por la música polifóni-
ca y viendo que otras poblacio-
nes tienen coros importantes,
nos atrevimos a dar los prime-
ros pasos. Después, aunque
continuamos ligados a las activi-
dades del Colegio Santa Ana, al
constituirnos como sociedad
cultural somos totalmente
libres e independientes del cole-
gio, aunque allí tenemos nues-

tra cuna, y estamos abiertos a
todos los que quieran participar
con nosotros y tengan una
inquietud y un mínimo de con-
diciones para la coral polifónica.

-- ¿¿SSooiiss vvoocceess pprriivviilleeggiiaa--
ddaass??
- No. La principal cualidad

es poner voluntad, tener un
poco de gusto por la música
polifónica y dedicarle un cierto
tiempo, ya que todos los jueves
ensayamos en el Colegio Santa
Ana, y eso requiere dejar otras
actividades y otros compromi-
sos. Las cualidades técnicas y
musicales luego se van adqui-
riendo

-- ¿¿LLaa vvoozz ssee ppuueeddee eedduu--
ccaarr??
- Lo importante es la direc-

ción. Desde el primer momen-
to, Miguel Pons García fue

director de nuestro coro, y su
pedagogía y su enseñanza, su
paciencia y sus conocimientos
técnicos han sido un factor
importante para que podamos
continuar, aprendiendo temas y
llegando a metas que inicial-
mente ni pensábamos.

-- ¿¿QQuuéé rreeppeerrttoorriioo tteennééiiss??
- Llevamos música clásica,

de Hendel y Bach, llevamos
también música barroca, grego-
riana, popular, gospel, moder-
na..., y también habaneras.
Cantamos en trece lenguas dis-
tintas. Llevamos un repertorio

muy amplio.
-- HHaabbééiiss aaccttuuaaddoo eenn ssiittiiooss

mmuuyy ddiiffeerreenntteess..
- Sí. El verano pasado estuvi-

mos en Galicia. El año anterior
estuvimos en Roma, donde tuvi-
mos un día la oportunidad de
cantar en el Vaticano, en la
Parroquia de Santa Ana. Hemos
estado en Barcelona varias
veces, donde cantamos en la
cripta de la basílica. Hemos visi-
tado varias autonomías de
España, y en Valencia hemos
cantado en aproximadamente
veinticinco poblaciones.
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El sopar benèfic anual que
organitza la Junta Local
Contra el Càncer d'Albal va
reunir a 250 persones a un
conegut restaurant de la loca-
litat, i va suposar l'arreplega-
da d'una ajuda neta de 3.642
euros per a la junta provincial
de València de l'Associació
Espanyola Contra el Càncer,
que va estar representada pel

prestigiós oncòleg valencià
doctor Antonio Llombart, I
Premi en Investigació Clínica
del Càncer de Mama al 2006,
acompanyat per la seua espo-
sa, així com per la presidenta
de la junta local albalenca,
María Ángeles Jordán, junt
amb el seu espòs i alcalde,
Ramón Marí. A l'acte van
assistir també l'alcalde de

Massanassa, Vicente Pastor, i
la regidora de Sanitat i
Benestar Social d'esta locali-
tat, Inmaculada C. Rueda,

entre altres personalitats, així
com membres de la corpora-
ció municipal i nombrosos
veïns i veïnes de la població.

El sopar benèfic anual 
contra el càncer arreplega
una ajuda de 3.642 euros

Esteban Otegui, en Radio Sol Albal, la emisora municipal.

A l’esquerra, el doctor Llombart amb la seua esposa en primer pla.

La dirección del Colegio
Santa Ana y San José de la
Montaña organizó una merien-
da solidaria en beneficio de los
damnificados por el terremoto
de Haití, en la que se recauda-
ron 2.800 euros, que serán
enviados a través de Cáritas
Parroquial. El acto reunió a
numerosas personas en la plaza
de la Iglesia, entre ellas el alcal-
de, Ramón Marí, y se amplió a
un mercadillo solidario, donde
se vendieron donaciones de
alumnos y profesores.

La Policia Local retiró
durante el pasado año 2009 un
total de 121 vehículos abando-
nados en las calles mediante
un acuerdo con sus propieta-
rios, por el que se les ha facili-
tado los trámites de manera
gratuita, evitando así proble-
mas en la población.

El colegio Santa Ana
organiza una merienda
solidaria de ayuda a los
damnificados de Haití

La biblioteca acull la
presentació d’un llibre
de poesies de l’albalenc
José Antonio Mateo

L’associació local de 
gastronomia El Bon Gust
inaugura la seua seu
amb una “fideuà”

La Policía Local retira
121 coches abandonados

Esteban Otegui: “Lo principal
para cantar es poner voluntad”

L'Associació Gastronòmica
d'Albal El Bon Gust va inaugu-
rar la seua seu amb un sopar a
què van acudir més de cin-
quanta comensals, membres
de l'associació i invitats, entre
ells, l'alcalde, Ramón Marí.
Després de l'obligat tall de
cinta, celebrat amb focs artifi-
cials i protagonitzat pel presi-
dent, Juan Arturo Hernández,
diversos membres van cuinar
una "fideuà" gegant en la seu,
ubicada en el Camí de la Foia.

La Bilbioteca Pública
Municipal va acollir la pre-
sentació del llibre de poe-
sies de l'albalenc José
Antonio Mateo editat per l'a-
juntament i el Grup Poètic
Argila de l'Aire, col·laborant
l'Ajuntament d'Almussafes i
el grup poètic albalenc
Paraules al Vent. L'obra,
titulada "La casa donde
duermen los relojes", va ser
presentada per l'alcalde,
Ramón Marí.

POBLE

Albal va acollir de nou la carrera de Sant Silvestre per
a finalitzar l'any amb esport i bon humor, en la que van
participar més d'un centenar de persones de diferents
edats, organitzada per l'ajuntament amb la col·laboració
del Club d'Atletisme. Després de finalitzar es van sortejar
regals a la porta de l'ajuntament, que van ser entregats
per l'alcalde, Ramón Marí, el regidor d'Esports, Juan
Arturo Hernández, el qual va participar en la carrera, i el
de Seguretat Ciutadana, Salvador Ramírez.

Els participants en la carrera, l’alcalde i els regidors.

Albal acull de nou la carrera de Sant
Silvestre amb esport i bon humor

L'Escola d'Adults va patrocinar i va acollir un recital de
poesia que va exalçar l'obra del poeta Miguel Hernández,
realitzat per l'alumnat de l'associació albalenca Paraules al
vent, i coordinat per Vicent Camps. Davant d'un nombrós
públic, vint-i-una peces del poeta oriolà van ser recitades
pels diversos participants, entre ells l'alcalde, Ramón Marí,
que es va encarregar a més de culminar l'acte animant a
llegir les obres de Miguel Hernández, l'anomenat "poeta
del poble".

Els protagonistes del recital.

L’escola d’adults patrocina un recital de
poesia sobre l’obra de Miguel Hernández

PRESIDENTE DE LA CORAL POLIFÓNICA SANTA ANA



Els components de la comissió de festes de Sant Antoni
Abat van encendre un any més la foguera davant l'entrada
del carrer del mateix nom, mantenint així la tradicional
celebració en un acte, posterior a un sopar de germanor, a
què van acudir l'alcalde, Ramón Marí, la regidora de
Festes, María Dolores Martínez, i altres membres de la
corporació municipal. La festa es va completar l'endemà,
diumenge, amb la missa en l'església parroquial de la
Mare de Déu dels Àngels.

Els bombers van retirar amb l'ajuda d'una
grua un arbre de grans dimensions que un
vendaval havia tombat damunt de l'ermita de
Santa Anna d'Albal, ja que amenaçava de cau-
sar greus danys en la teulada i la paret, així
com en la vivenda contigua de l'encarregat
de l'històric edifici.
A fi d'evitar majors perjuís, els bombers

van enfilar a l'arbre per a lligar un cable d'una
grua contractada per l'ajuntament, amb la
que es va alçar el pi i es va derrocar en el cos-
tat oposat, per a ser després tallat i retirat. A
més, també va ser apartat un altre arbre el
tronc del qual inclinat pel fort vent havia cau-
sat alguns desperfectes en les teules de la
part posterior de l'ermita. El vendaval va tom-
bar també alguns pins més en l'entorn de l'er-
mita, junt amb la carretera i en l'interior del
poliesportiu municipal adjacent, els quals van
ser tallats i retirats per la brigada d'obres i els
jardiners, en treballs dirigits pel regidor de
Seguretat Ciutadana i Medi Ambient,
Salvador Ramírez i que van ser supervisats
així mateix per l'alcalde, Ramón Marí.

A pesar de la pluja, la Cavalcada de Reis va atraure nombrosos xicotets amb els seus familiars
en el seu recorregut i, sobretot, en la finalització a la porta de l'ajuntament, on es van entregar
molts regals als xiquets i xiquetes que es van acostar, amb l'ajuda d'un grup de patges, entre els
que es trobaven la regina de les festes i la seua cort d'honor i els seus acompanyants, així com
la de l'alcalde, Ramón Marí, i altres membres de la corporació municipal. La cavalcada va comp-
tar també un any més amb la col·laboració de la Penya de Tir i Arrossegament, que va facilitar
els carruatges i cavalls. L'endemà, els Reis Mags i els seus patges van realitzar també la seua tra-
dicional visita a la residència d'ancians i al llar del jubilat.
Així mateix, l'ajuntament va entregar els premis de betlems i postals nadalenques en un acte

celebrat a la Casa de la Cultura, després del qual es va oferir l'actuació de PTV Clowns amb l'o-
bra Invisible. L'alcalde, Ramón Marí, el regidor de Cultura, Josep Jesús Sánchez Galán, i la regi-
dora de Festes, María Dolores Martínez, van entregar els guardons.

Els bombers retiren un pi tombat per un 
vendaval damunt de l’ermita de Santa Anna

Molta gent rep als Reis Mags a pesar de la pluja
Els bombers retiren el pi tombat.

Els Reis Mags i els patges donant obsequis a la porta de l’ajuntament.

La foguera d’este any a l’entrada del carrer Sant Antoni.

La comisió de festes de Sant Antoni encén
un any més la foguera davant del carrer

La benedicció d'animals amb motiu de la
festa de Sant Antoni, organitzada per l'ajunta-
ment, amb la col·laboració de la Penya de Tir i
Arrossegament, va tindre una multitudinària
participació i molt de públic, que es va congre-
gar en els carrers Sant Blai i Santa Anna i la
Plaça del Mercat, el nou recorregut d'enguany
adoptat a causa de les obres en el carrer
l'Eixample i la Plaça Constitució i adjacents.
La concentració de carros i cavalleries va tin-

dre lloc a la pista de tir i arrossegament, per a
realitzar a continuació un recorregut, acompan-
yat per la imatge del sant i la banda de música de
la Societat Joventut Musical d'Albal, pel Camí de
la Foia, els carrers Molí Cremat, Sant Carles,
Mauro Guillem, avinguda Corts Valencianes i el
carrer de Sant Blai, per a acabar a la Plaça del
Mercat, on es va realitzar la benedicció d'ani-
mals pel rector Camilo Bardisa i l'entrega d'ob-
sequis als participants per part de l'alcalde,
Ramón Marí, el regidor d'Agricultura, Juan
Arturo Hernández, i la regidora de Festes,
María Dolores Martínez, a qui van acompanyar
altres membres de la corporació municipal.
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D’esquerra a dreta i de dalt a davall, la benedicció, el carruatge dels bombers, la imatge i una tartana d’Albal.

Multitudinària 
benedicció d’animals 
per sant Antoni Abat

POBLE
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El Club BTT d'Albal va
entregar recentment els trofeus
als tres primers classificats de
la temporada, en un sopar a què
van acudir l'alcalde, Ramón
Marí, i el regidor d'Esports,
Juan Arturo Hernández, així
com el president de l'associa-
ció, José Ferrer, i el vicepresi-
dent, Salvador Ruiz, a més de
nombrosos membres del club,
familiars, amics i simpatitzants. 
Els tres guardonats van ser

Ángel Madrid, com primer clas-
sificat, amb 328 punts; Jabel
Balseiro, segon, amb 321 punts,

i Antonio J. Arenas, tercer, amb
318 punts. 
Així mateix, es va entregar

un trofeu de reconeixement a
Jordi Calatayud, pel seu singu-
lar periple de 1.500 quilòmetres
amb bicicleta des d'Albal a
Santiago de Compostel·la, i es
va fer una menció especial a
Emilio José Sánchez Valero, per
haver quedat tercer en el tercer
circuit de la Serranía, i a l'única
dona del club, Verena Taenzler,
per haver guanyat la marxa de
BTT de Requena i la travessia a
nade de la badia de Cullera.

El Club Ciclista d'Albal va entregar els
seus trofeus de la temporada amb un invi-
tat de luxe, Fernando Escartín, que va
ser tercer en el Tour de 1999 i va com-
partir podi a Paris amb Lance Armstrong
i Alex Zulle. 
Els guardonats de la vint-i-nou edició

de l'entrega de trofeus de la temporada
ciclista 2009 foren, el primer, José Luis

Baviera Granell, segon, José Luis
Giménez Segarra, i tercer Rafael Belda
Vicedo. 
A l'acte, celebrat a un conegut restau-

rant de la localitat, van acudir quasi un
centenar d'invitats, entre ells l'alcalde,
Ramón Marí, així com el president del
Club Ciclista, Armando Albiol, socis de
l'entitat esportiva i familiars.

El Club de Pescadors l'Anguila va entregar els seus premis
socials en un dinar de germanor a què van acudir com invitats l'al-
calde, Ramón Marí, i el regidor d'Esports, Juan Arturo Hernández. 
Per part del club van assistir el seu president, José Gregorio

Calzón, i els directius Rafael Payá i Francisco Puigcerver. Els pre-
miats en el concurs social van ser Raúl Bresó, el primer, i José
Vicente Romeu el segon.

El Club Ciclista entrega els seus trofeus
amb Escartín com a invitat de luxe

El Club de Pescadors L’Anguila
concedix els premis socials

Els tres guardonats, amb Fernando Escartín, l'alcalde i el president.  

L'alcalde i el regidor d'Esports, amb els premiats i el president i els directius del club.  

Els guardonats, amb l'alcalde, el regidor, president i vicepresident.

El Club BTT d’Albal guardona 
als seus tres primers classificats

L'ajuntament va oferir un berenar nadalenc als
alumnes de les Escoles Esportives municipals i
els seus pares i monitors al Poliesportiu de Santa
Anna, després de la qual es van sortejar regals. A
l'acte, que va reunir a més de 300 persones, va
acudir el regidor d'Esports, Juan Arturo
Hernández. L'ajuntament va noliejar també un
autobús per al desplaçament. Els agraciats amb els regals del sorteig, amb el regidor d'Esports i els monitors.  

Berenar i sorteig
de regals per als
alumnes de les
Escoles Esportives

ESPORTS

Els guardonats de la temporada 2009 van ser José Luis Baviera Granell, el
primer, José Luis Giménez Segarra el segon i Rafael Belda Vicedo el tercer
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Albal va celebrar la seua Gala de
l'Esport, organitzada per l'ajunta-
ment, incloent, entre els homenatjats
d'esta temporada, a dos esportistes
d'elit discapacitats, Lola Ochoa, atleta
paralímpica en els jocs d'Atenes i
Pequín, campiona d'Espanya de tenis
en cadira de rodes, i membre de la
selecció espanyola en totes les com-
peticions mundials celebrades, i l’al-
balenc Joaquín Selma, campió
d'Espanya en 2008 i 2009 de joquei en
cadira de rodes, una modalitat adapta-
da a jugadors amb una mobilitat molt
reduïda.
Els altres esportistes destacats per

l'ajuntament van ser el nadador David
Martínez, medalla d'or en el
Campionat d'Espanya de Socorrisme,
en la prova individual de 50 metres, i
medalles de plata i bronze en diverses
modalitats. Xavier Selma, competidor
de judo amb medalla d'or en el
Campionat d'Espanya Universitari de
2009, i medalles de bronze en el cam-

pionat d'Espanya sub-23 de 2008 i el
Torneig Internacional British Open. I
Salvador Martínez i Ernesto
Puigcerver, campions del món en
pesca d'embarcació fondejada en la
competició celebrada en Castropol,
Astúries.
A proposta dels clubs esportius de

la població, van ser distingits
Francisco Bayarri en atletisme, un
destacat maratonià; Jordi Calatayud
en BTT, que va recórrer recentment
1.500 quilòmetres amb bicicleta des
d'Albal a Santiago de Compostel·la;
Lina Aleix en ciclisme, una experta
escaladora; Ramón Gimeno en colom-
bicultura, un dels socis més antics;
Gonzalo Galiana en frontennis;
Miguel Orellano en futbol; Francisco
Puigcerver i Rafael Payá en pesca;
Juana Martín i María Luisa Rotglá en
petanca; Carlos Sanchis en triatlón,
Alberto Cuevas i Juan Carlos Tomás
en tir amb arc i José Royo en tir i
arrossegament.

L'alcalde, Ramón Marí, va manifes-
tar la seua satisfacció per haver home-
natjat en la gala a dos esportistes dis-
capacitats, va ressaltar l'exemple de
superació que suposen i va recordar
que l'ajuntament té una especial sen-
sibilitat per este col·lectiu, per la qual
cosa tracta de facilitar-los al màxim la
seua vida en la població. En este sen-
tit, va destacar que s'han eliminat ja
les barreres arquitectòniques en més
de 10 quilòmetres de la població, i va
manifestar el compromís de comple-
tar la millora en la localitat com més
prompte millor. Així mateix, va reite-
rar la forta aposta del consistori per
l'esport en la població, des de la base,
i per a totes les edats, i va avançar que
l'any que ve s'espera posar en marxa
el nou poliesportiu en construcció, el
segon de la població.
Per la seua banda, el regidor

d'Esports, Juan Arturo Hernández, va
posar en relleu la importància de l'es-
port per als joves, en dos facetes, les

de prevenció de la drogoaddicció i l'al-
coholisme, i de l'obesitat. Així mateix,
va assenyalar l'esforç realitzat pel
govern municipal per a dotar la pobla-
ció de les millors infraestructures
esportives en els últims anys, que
s'han traduït en la renovació total de
les instal·lacions municipals de Santa
Anna i en la construcció, actualment
en marxa, d'un nou complex esportiu
en la població, junt amb la piscina
coberta i balneari urbà, amb el que va
assegurar que el municipi se situa a
l'altura dels millors en la comarca.
A l'acte, celebrat en un conegut

restaurant de la localitat i presentat
per les regidores María Dolores
Martínez i Ana Pérez, van acudir així
mateix diversos membres de la corpo-
ració municipal, que van entregar
individualment cada un un premi els
homenatjats, així com nombrosos
familiars i amics dels esportistes, a
més de membres dels clubs locals i
veïns i veïnes de la població.

Els esportistes destacats en la gala, amb l’alcalde, Ramón Marí, i el regidor d’Esports, Juan Arturo Hernández.

L’equip Benjamí A de futbol de les Escoles Esportives Municipals ha
aconseguit recentment l’èxit d’arribar a la primera posició en el grup 18 en
el que juga, després de guanyar al Catarroja i al València CF. Fins a eixe
moment, havia acumulat vuit victòries i una sola derrota. L’equip, entrenat
per Andrés Honrubia, és un dels que millors resultats està obtenint en la
present temporada, encara que en el següent partit, davant del Sedaví UE,
va sumar una nova derrota. Cal esperar que este entropessó no l’impedixca
finalitzar la lliga en els primers llocs de la classificació.

Destaca l’equip de futbol Benjamí A
de les escoles esportives municipals

Equip Benjamí A de futbol de les Escoles Esportives Municipals d’Albal.

L’ajuntament inclou entre els homenajats en
la gala a dos esportistes d’elit discapacitats
Lola Ochoa, campiona de tennis, i l’albalenc Joaquín Selma, campió de joquei, van ser també protagonistes

ESPORTS
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Primero que nada, aprovechamos este espa-
cio para desear a todos los vecinos y vecinas de
Albal un 2010 pleno de salud y trabajo, los dos
ejes principales que hacen feliz a cualquier ser
humano.

El grupo de concejales que represento tiene
una firme convicción para este año, que es la de
dedicar todas las energías posibles a mejorar la
calidad de vida de nuestros vecinos, por lo que la
lucha contra las consecuencias de la crisis eco-
nómica es nuestra prioridad. Para ello, hemos
aplicado criterios de austeridad en el gasto
corriente del ayuntamiento. 
Los socialistas somos los primeros en dar

ejemplo. Hemos congelado, por segundo año
consecutivo, los sueldos de los dos concejales
liberados, y uno de ellos se jubila pronto y no se
asignará ninguna cantidad a ningún sustituto,
con el ahorro consiguiente. Y además, hemos
reducido entre un 10 y un 12 por ciento las asig-
naciones a todos los concejales de la corpora-
ción municipal. 
En contrapartida, vamos a mantener las

inversiones necesarias para seguir modernizan-
do y mejorando Albal, con fondos municipales y
con la ayuda del segundo Plan Zapatero, que
este año se dedicará a actuar en las zonas de la
población donde no se hizo en el primero.
Asimismo, se continuará con la política de que
las empresas a las que se adjudiquen las obras
contraten obligatoriamente a parados de Albal.

Las obras en marcha, como las del segundo
polideportivo municipal en la población, donde
irá también la nueva central de Policía Local y el
puesto auxiliar de la Guardia Civil, continúan a
buen ritmo, al igual que las de remodelación de
la avenida Corts Valencianes. Estas realizacio-
nes está previsto que puedan ser disfrutadas por
los albalenses dentro de este año.
La verdad sólo tiene un camino, y los nueve

concejales socialistas, con el alcalde, Ramón
Marí a la cabeza, sólo tienen un objetivo: conse-
guir un pueblo mejor con honradez y trabajo, y
en ello estamos poniendo todos nuestros esfuer-
zos y dedicación.

SSee eessttáá hhaacciieennddoo mmááss eenn llooss úúllttiimmooss
oocchhoo aaññooss qquuee eenn llooss ttrreeiinnttaa aanntteerriioorreess
Los resultados de nuestra gestión en los últi-

mos años están ya a la vista. Albal ha realizado
un avance histórico en cuanto a mejoras en la
población, hasta el punto de que se está hacien-
do más en los últimos ocho años que en los
treinta anteriores.
Se han introducido mejoras en diferentes

aspectos, tanto en infraestructuras, como en ser-
vicios. Partiendo de la Administración, el ayun-
tamiento es hoy, de cara a la ciudadanía, más
moderno, transparente y efectivo que nunca.
Está mucho más al servicio del pueblo, como
debe ser, y se atiende mejor a los ciudadanos y
ciudadanas.

En cuanto a infraestructuras, las que no se
ven, pero son muy necesarias, están siendo
renovadas y mejoradas de forma considerable,
tanto por lo que se refiere al suministro de agua
potable como a los desagües y vías urbanas. Hay
más zonas verdes, más y mejores parques públi-
cos y se han plantado más árboles que nunca. Y
además, Albal está cada vez más preparado para
evitar inundaciones.
En educación, hemos conseguido nuevos

colegios y erradicar los barracones, los adultos
tienen la escuela que se merecen y hemos crea-
do una escuela infantil. Con la remodelación y
modernización de la Casa de la Cultura, y el tras-
lado y  ampliación de la biblioteca municipal,
hemos potenciado la cultura en la población.
Con el Centro Polivalente, hemos mejorado
todos los servicios que se prestan en el ámbito
de los servicios sociales, el empleo y el desarro-
llo local, la juventud, el consumo, las personas
mayores, los pequeños...
En deportes, con la piscina cubierta y la

remodelación del polideportivo de Santa Ana,
hemos puesto a Albal en el nivel de instalaciones
que le correspondía y necesitaba, ampliándolas
y completándolas ahora con el segundo polide-
portivo. Y así mucho más, pero continuamos tra-
bajando y mejorando...

JJuuaann AArrttuurroo HHeerrnnáánnddeezz
Portavoz del Grupo Socialista Municipal

Una vez más, gobernando el PSOE en Albal,
reina la mentira, el desconcierto, el despilfarro, el
tráfico de influencias, y las posibles irregularida-
des en algunos contratos mercantiles adjudicados
a "DEDO" e incumpliendo los requisitos firma-
dos en dichos contratos.
En el último pleno ordinario, el portavoz del

PP le preguntó al Sr. Alcalde sobre la situación
contractual que el ayuntamiento tiene firmado
con el gabinete de prensa y como viene siendo
habitual en el Sr. Marí y su equipo de gobierno, la
pregunta no obtuvo respuesta. Dicho contrato
dice textualmente que "la empresa adjudicataria
dispone del personal, materiales y medios nece-
sarios para ejercer dicha función".
La verdad es que al gabinete de prensa ade-

más de los 30.000.- ⇔ anuales que tiene estipula-

dos en el contrato, se le ha dado un despacho en
el ayuntamiento, con acceso a teléfono fijo y a un
ordenador, materiales que  según recoge el con-
trato tenía que aportarlo dicho gabinete de pren-
sa, y todo esto más los 30.000.- ⇔  que estamos
abonando entre todos los albalenses.
Desde el PP hemos criticado en varias ocasio-

nes la actitud partidista de éste gabinete, de una
sola persona que, como ustedes saben, está sufra-
gado con fondos públicos, puesto que, tanto en
las notas de prensa, como en el propio Replá hace
referencia por ejemplo: a la Moción que presentó
el PSOE en el pleno del 24 de septiembre en con-
tra de la bajada de ayudas a la escoleta municipal,
donde el PP se abstuvo en la votación; porque
recibimos la documentación al entrar en el plena-
rio y por consiguiente no se tuvo tiempo para

recabar información, sin embargo el artículo de
prensa de dicho gabinete afirmaba el voto en con-
tra del PP, hecho que es MENTIRA.
De igual modo, en lo que concierna a las obras

del plan E, las destaca a bombo y platillo, en cam-
bio las subvenciones del Plan Confianza de la
Generalitat, como son, el famoso BOSQUE
URBANO y el CENTRO DE DÍA que asciende a
más de TRES MILLONES DE EUROS, pasa desa-
percibido, intentando hacer creer que es una obra
del equipo de gobierno y "NO ES ASÍ"

Por último y como no podía ser de otra forma,
el Grupo Municipal Popular queremos desearles
a todos los albalenses, un FELIZ Y PROSPERO
AÑO NUEVO. 

JJoosséé FFeerrrreerroonnss DDeellhhoomm
Portavoz del Grupo Popular Municipal

En este Repla, COALICIO VALENCIANA vol
parlar, tambe, d'obres. El PSOE, en el poder, n'ha
fet dos realment polemiques: per una banda la
plaça de la Constitucio, el carrer Sant Pere i el
carrer Mare de Deu dels Angels, els dos ultims
recent asfaltats i que tenen els nivells en la porta
de les cases, perque no han fet encerats. La pre-
ocupacio es si la rostaria que li se dona als
carrers no sera suficient i, si plou en molta canti-
tat, com es lo normal en les nostres terres, l'ai-
gua entrara dins de les cases obligant als veïns i
veïnes a ficar una post en les portes com fa anys,
… La figura central de la Plaça, el Pare Carlos
Ferris, despres de rodar d'aci cap alla en lo
poble, ara l'han ficat en una redona … pero en un

canto, lo que nos ha fet preguntar-nos perque no
el situen en mig, arraconant-lo.
L'atra obra polemica, l'Anden. L'Alcalde,

desoïnt les opinions majoritaries no soles dels
veïns de l'Anden (Avinguda Corts Valencianes),
sino tambe de molts albalencs, esta tirant avant la
polemica reforma d'este carrer. Creguem que,
finalment, ha segut una qüestio de "testostero-
na", nomes sabem que se van a gastar mes de
150 millons de pessetes de tots els albalencs en
la reforma que naix ya en una forta divisio d'opi-
nions: les dels pesoistes i les del restant de la
poblacio, que no veuen en bons ulls la forma defi-
nitiva en la que quedara dita Avinguda.
Des de que el Sr. Mari, Alcalde del PSOE, va

decidir per una atra qüestio de "testosterona"
cambiar la concesionaria de l'aigua en Albal a
AQUALIA, el preu de l'aigua es el DOBLE en
cinc anys, en l'agravant de que els albalencs li
tenim que pagar a AGUAS DE VALENCIA la
liquidacio del contrat, mes interessos de demora
(417.000 euros). Si ad aço li afegim els interessos
del prestam per a pagar este deute, l'import glo-
bal se DISPARA a 610.000 euros (mes de 100
millons de pessetes). Si el Sr. Alcalde, Ramon
Mari, haguera de ficar estos diners de la seua
boljaca … ya s'ho pensaria.

MMaarrííaa JJoosséé HHeerrnnáánnddeezz FFeerrrreerr
Portaveu de Coalicio Valenciana

Avance histórico en cuanto a mejoras en la población
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El certamen comarcal d'art
ÚLTIMA, de creació contem-
porània jove, ha tornat a Albal,
dins de les activitats de la
Setmana Jove organitzada per
l'ajuntament i el CIJ, amb la rea-
lització de murals en parets mit-
geres de cases, amb l'autoritza-
ció prèvia dels seus propietaris.
Esta convocatòria de creació
contemporània està destinada a
la selecció de projectes exposi-
tius de joves artistes. A Albal han
sigut tres els seleccionats per a
realitzar els seus treballs en la
població, dels més de quaranta
presentats al certamen.
Conscients de la dificultat

d'este col·lectiu per a obtindre la
possibilitat de fer més visibles
els seus treballs, desenrotllats
en el camp de l'experimentació,
ÚLTIMA perseguix la selecció
de projectes amb capacitat d'im-
plicació, anàlisi i comunicació de
les realitats i problemes de la
societat global, centrant els seus
objectius en la facultat de gene-
rar llaços de dinamització públi-
ca i concebre estratègies de par-
ticipació ciutadana, connectant
amb els nous mitjans i formats
de creació emprats en l'art.
Els treballs van ser visitats per la regido-

ra de Joventut, Ana Pérez, acompanyada
dels organitzadors del certamen i la respon-
sable del CIJ d'Albal.

L'IES d'Albal és pioner
en la implantació este curs
d'una línia plurilingüe per
a estudiar en valencià, cas-
tellà, anglés i francés al
mateix temps i a partir de
primer d'ESO, en la qual
estan participant vint
alumnes, que compten a
més per a l'anglés amb
una auxiliar de conversa-
ció nativa oriünda, assig-
nada per la Conselleria
d'Educació a petició del
propi centre.
La posada en marxa

d'esta tercera i innovadora
opció, que suposa per als
estudiants que l'han triat
voluntàriament rebre clas-
ses i realitzar exàmens en
quatre llengües diferents,
ha sigut possible a la "pre-
paració conscienciosa dels
professors", segons assen-
yala el director de l'insti-
tut, Francisco Masquefa.

L’ajuntament, a través del
CIJ, ha convocat el 5é Concurs
de Cartes d’Amor, en el que
podrà participar -hi qui ho de-
sitge.
El  tema serà sobre tot allò

referent a l'amor, amb el text
adequat a una carta.
L'extensió màxima de la carta
serà d'un full DIN A-4 sols per
una cara, escrita a màquina o
a l'ordinador, amb un interli-
neat senzill. Les cartes podràn
presentar-se tant en valencià
com en castellà. 
Els  treballs s'entregaran al

Centre d’Informació Juvenil
abans del dijous 12 de febrer
de 2010 a les 15h.
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Albal acull de nou el
certamen comarcal
d’art ÚLTIMA

DDEESSLLLLAAVVAASSSSAARR

Aclarir massa, afegint
més aigua de la que cal.
Dessubstanciar, descolo-
rir.
També s'empren, amb el
mateix significat, les
variants eessllllaavvaassssaarr i
ddeessllllaavvaarr. Totes tres
deriven de llllaavvaarr.
Ex.: No li afegisques
tanta aigua a l'arròs cal-
dós que vas a desllavas-
sar-lo i no valdrà res.

- En valencià també es
diu: eessllllaavvaassssaarr, ddeess--
llllaavvaarr
- La llengua estàndard
sol emprar: aaiigguuaalliirr
- En castellà es diu: des-
lavazar

Valencià en perill d'ex-
tinció. EUGENI  S. REIG

DDuubbtteess,, iinnccoorrrreecccciioonnss
ii bbaarrbbaarriissmmeess 

*bache. Els termes
correctes per a substi-
tuir este barbarisme són
cclloott i ssoott. El significat
d'estes paraules és
"depressió o forat en la
superfície d'un camí o
d'una carretera". Ex.: La
pluja ha deixat el camí
ple de cclloottss. Han reparat
els ssoottss de la carretera.

DDaaddaa- ddaattaa. Convé dife-
renciar el significat d'es-
tos dos parònims: 1.
ddaaddaa: informació
necessària per a opinar,
i n v e s t i g a r ,
concloure,etc. No és
correcte el castellanis-
me *dato. Ex.: Cal tindre
totes les dades abans de
prendre cap determina-
ció. 2. ddaattaa: dia en què té
lloc alguna cosa. No és
correcte el castellanis-
me *fecha. Ex.: Digueu-
me la data de naixement,
per favor.

RReeffrraannyyss

CCaannttaanntt lleess vveerriittaattss eess
ppeerrddeenn lleess aammiissttaattss..
FFeebbrreerr ffeebbrreerreett:: ccrreeiixx
eell ddiiaa ii ccrreeiixx eell ffrreedd..
AAll ffeebbrreerr,, jjaa ttéé fflloorr ll''aa--
mmeettlleerr..

Oficina Municipal
de Promoció del

Valencià

L’IES d’Albal és
pioner en una
línia d’estudis
plurilingüe

L’ajuntament 
convoca el 5é
Concurs de
Cartes d’Amor

La Biblioteca Pública d'Albal ha vist més que duplicada la
quantitat d'usuaris que utilitzen este servici municipal
enguany en relació amb l'anterior, un increment que resulta
a més històric, al no haver-se produït en molt de temps. El
mes referent ha sigut setembre, en el que s'han registrat
3.316 visitants i usuaris de la biblioteca, enfront dels 1.164
del mateix mes del passat any, una tendència a l'alça que es
venia ja observant en mesos anteriors i que s'ha mantingut
a l'octubre. A més, s'han produït noves inscripcions, més de
150 només en estos dos últims mesos.
L'augment d'usuaris es repartix per igual entre els seg-

ments d'edats i sexes, havent-se duplicat l'afluència tant de
dones i hòmens com de xiquetes i xiquets, mantenint-se al
mateix temps les diferències entre ells, al continuar sent la
mitat, aproximadament, dones i hòmens, i l'altra mitat xique-
tes i xiquets. No obstant això, s'ha detectat que l'increment

d'assistència ha sigut major de dones que d'hòmens, men-
tres que el de xiquets i xiquetes ha sigut més igualat.
D'altra banda, la major demanda de servicis correspo-

nent a l'increment d'usuaris s'ha notat més en uns que en
altres. Així, han augmentat la lectura i el préstec de llibres,
però ho han fet molt més l'ús de la biblioteca per a estudiar
i realitzar treballs escolars, la utilització de la sala lúdica
infantil i, sobretot, l'accés gratuït a Internet.

La biblioteca duplica els usuaris

Components de la
Penya El Mitget d’Albal
han col·laborat en la
pel·lícula que es roda a
Espanya amb bous amb el
famós actor Tom Cruise.

Membres de la
Penya El Mitget
col·laboren en
la pel·lícula de
Tom Cruise

Dos dels murals pintats a Albal.

Membres de la penya amb l’actor Tom Cruise.

En el número anterior
se informaba de que el
equipo de gobierno pre-
sentó a principio de curso
una moción que exige a la
Generalitat que no reduz-
ca las ayudas a la educa-
ción infantil de 0 a 3 años,
después de que la
Conselleria las bajara un
20%. La moción fue apro-
bada con los votos de los
concejales socialistas y el
de la edil de Coalicio
Valenciana, mientras que
los del PP no votaron en
contra como, por error, se
indicaba, sino que se abs-
tuvieron.

FE DE ERRATAS
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OOFFIICCIINNAA
VVIIRRTTUUAALL 

DDEE LL’’AAJJUUNNTTAAMMEENNTT
Gestions administratives per InternetGestions administratives per Internet

Sense horaris, cues ni papersSense horaris, cues ni papers
Rapidesa, comoditat i seguretatRapidesa, comoditat i seguretat

La nova Oficina Virtual de l'Ajuntament d'Albal oferirà a tots els albalencs i albalenques un servici més modern, transparent, pròxim i
eficient a través d'Internet. L'ajuntament posarà en funcionament pròximament el seu servici d'Oficina Virtual i Carpeta Ciutadana, amb el
que s'obriran noves vies de comunicació amb l'Administració. Ja no serà necessari esperar per a tramitar sol�licituds municipals: esta
nova oficina estarà oberta tots els dies de la setmana i a qualsevol hora.

- Els ciutadans estaran informats sempre de l'estat dels seus tràmits municipals i podran iniciar i gestionar les seues sol�licituds.

- Els servicis que es prestaran per l’Oficina Virtual i la Carpeta Ciutadana són molts i se n'aniran incrementant paulatinament.

- Les sol�licituds presentades en l'Oficina Virtual tenen la mateixa validesa que les registrades presencialment a l’ajuntament.

- Per a poder utilitzar este nou servici a través d’Internet és necessari disposar d'un Certificat Digital o DNI electrònic. 

- El Certificat Digital pot adquirir-se gratuïtament a l'ajuntament i el DNI electrònic està implantant-se de forma generalitzada.

- Esta nova plataforma administrativa electrònica serà accessible per Internet des de la pròpia web municipal www.albal.es


