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L’Escola d’Adults
organitza una visita a la
ruta dels monestirs

Més de 300 participants
en la carrera solidària
d’ajuda a Guatemala

Les persones majors
celebren la seua setmana
amb diverses activitats

Pàg. 4

Pàg. 12

Pàg. 9

El Ayuntamiento logra 284 contratos
para parados albalenses en año y medio
A través de la ADL y las iniciativas de los gobiernos estatal y municipal se han
realizado programas y obras que han generado trabajo y paliado el desempleo

El Concurso de
Ideas Empresariales
premia a todos los
participantes
El 7 Concurso de Ideas
Empresariales organizado
por el Ayuntamiento para
fomentar la creación de
empresas e impulsar la economía en Albal ha premiado a todos sus participantes
presentados. Pág. 3

Una jornada orienta
als agricultors
albalencs sobre el
cultiu dels cítrics
Albal va acollir la realització d'una jornada sobre la
situació del camp valencià,
organitzada per l’ajuntament, en la que es van
exposar els problemes de
l'agricultura i es va orientals als agricultors sobre el
cultiu dels cítrics. Pàg. 10

18 estudiantes
harán prácticas en
el Ayuntamiento
L’Albal CF ascendix a Primera Regional després de cinc anys. L'Albal CF va celebrar el seu ascens a la Primera
Regional a casa, al camp de Santa Anna, i dos partits abans de finalitzar la lliga., després de cincs anys en segona. Pàg. 13

18 estudiantes realizarán
prácticas durante julio, agosto y septiembre en el
Ayuntamiento, con el programa “La Dipu te beca”. Pág. 2
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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
El alcalde, en una de sus primeras intervenciones en el programa, el año pasado.

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

El alcalde continúa con el
programa de radio donde
contesta preguntas vecinales

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

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
Telèfon informació i reserves 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

elreplà
ALBAL

El alcalde de Albal, Ramón Marí, continúa con
el programa en el que responde a las preguntas y
sugerencias de los vecinos y vecinas de la población, todos los jueves, denominado "Albal parla",
un espacio de Radio Sol Albal, la emisora municipal, en el 93.7 de la FM, que conduce Jèssica
Crespo. Las preguntas han de realizarse previamente, a través del correo electrónico radiosol@albal.es, o por teléfono, llamando al 96 127
79 39.
La emisora municipal se halla inmersa desde
hace más de un año en una nueva etapa impulsada por el Ayuntamiento, destinada a ampliar su

programación y cumplir al máximo su función
como medio de comunicación local al servicio de
todos los albalenses.
La emisora cuenta con todos los medios necesarios y con un equipo técnico modernizado, en
el que se incluye el estudio de grabación, la mesa
de mezclas y los ordenadores. A las mejoras técnicas se han unido también nuevas incorporaciones al equipo humano de la radio municipal que,
junto con un grupo de colaboradores veteranos,
han propiciado una programación más atractiva y
variada para los oyentes, dando cabida a todos los
estilos y gustos musicales.

18 estudiantes harán prácticas en el
Ayuntamiento con “La Dipu te beca”

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
Telèfon 96 127 58 77

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

“Albal parla” es una vía de comunicación abierta con Ramón
Marí todos los jueves para plantear cuestiones y sugerencias

El programa es el segundo año que se aplica y tiene una
subvención provincial del 80% y municipal del 20% restante
Un total de 18 estudiantes universitarios realizará prácticas formativas durante los meses
de julio, agosto y septiembre en varios departamentos del Ayuntamiento, a través del programa “La Dipu te beca”, que está subvencionado por la Diputación de Valencia en un 80%
y por el Ayuntamiento en el restante 20%. Las
becas son de 500 euros mensuales. En total se
presentaron 129 solicitudes, de las cuales fueron admitidas 100, entre las cuales la comisión
evaluadora ha realizado la selección en función de un baremo de puntos.
Las becas correspondientes a Albal en este
programa formativo son 16, pero vistas las solicitudes y disponibilidad de algunos aspiran-
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tes, la comisión evaluadora, en su propuesta
de selección, las ha ampliado a 18, al dividir el
tiempo de duración correspondiente a dos de
ellas en dos periodos de mes y medio, en un
caso, y de dos meses y un mes en otro.
Las becas de este programa, que es el segundo año que se aplica, se han distribuido en
diferentes departamentos municipales, donde
los estudiantes realizarán las prácticas formativas. Concretamente, en el AMIC, Atenció
Municipal i Informació Ciutadana; la Agencia
de Empleo y Desarrollo Local, Urbanismo,
Tesorería, Patrimonio, Centro de Información
Juvenil (CIJ), Educación, Cultura y Deportes,
radio y prensa.
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El Ayuntamiento logra 284 contratos temporales
para parados albalenses durante 2009 y 2010
A través de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local y las iniciativas de los gobiernos estatal y municipal
se han puesto en marcha programas y obras que han generado trabajo y contribuido a paliar el desempleo
Las gestiones realizadas
desde el Ayuntamiento para
facilitar el empleo en la
población y luchar contra las
consecuencias de la crisis
económica mundial han sido
especialmente
intensas
durante el pasado año 2009 y
lo que llevamos transcurrido
del presente, hasta el punto
de que, durante este tiempo,
se ha conseguido facilitar
contratos de trabajo a 284
albalenses, por medio de
diferentes programas e iniciativas, tanto estatales
como municipales.
Estos contratos han sido
casi todos de carácter temporal, pero constituyen una
forma muy importante de
paliar el paro en la población
y servir de puente para que
muchas personas puedan
mantener su actividad y sus
ingresos en periodos difíciles o transitorios.
A través de la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local,
se han gestionado diferentes
programas: el denominado
EMCORP, mediante el cual
se han logrado 10 contratos
en 2009 y siete este año. El
de colaboración de servicio
público de empleo estatal,
destinado a peones agrícolas, con 6 contratos el pasado año y otros seis este. Y el
Salario Joven, que ha facilitado otros dos contratos en
estos dos años.
Asimismo, la AEDL ha
facilitado 9 inserciones laborales en 2009 y 4 en 2010 en
empresas del municipio, y
otras 26 en 2009 a través del
Plan Integral de Empleo. A
las que hay que unir las

Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

logradas mediante talleres
de formación, inserción
laboral, formación para la
contratación hy reciclaje
profesional, que han beneficiado a 48 personas.
No obstante, la mayor
fuente de contratos ha sido
el Gobierno central, con sus
planes estatales de obras
públicas municipales o planes E. Con el del pasado año
se consiguieron 71 contrataciones, y el de 2010 suponen
otras 31.
El mismo Ayuntamiento
puso en marcha el pasado
año su propio plan de pequeñas obras en la población,
con lo que facilitó contratos
a 32 albalenses. Y además,

La mayor fuente
de inserción
laboral han sido los
planes estatales y
municipales para
la realización de
obras públicas
en otras obras, actualmente
todavía en marcha, como las
de
la
avenida
Corts
Valencianes, y el nuevo poli-

deportivo municipal, entre
otras, se ha dado trabajo a
otras 23 personas.
Desde el Ayuntamiento
se han realizado incluso gestiones para que parados de
la población fueran contratados por empresas en obras
que se realizan en otras
poblaciones, y ha dado también sus frutos, puesto que
se han conseguido contratos
para cuatro albalenses más,
dos en Alboraia y otros dos
en Torrent.
A todo ello hay que unir
otras iniciativas, como la
ayuda al autoempleo, con
ayudas a empresas locales a
través del Concurso de Ideas
Empresariales, que ha bene-

ficiado a tres empresas en
2009 y a otras seis en 2010.
O el programa “La Dipu te
beca”, que ofreció la oportunidad de prácticas con igresos a 15 estudiantes en 2009
y lo hará a otros 18 en 2010.
O las acciones de orientación profesional para el
empleo y el autoempleo, que
han beneficiado a 262 usuarios atendidos el año pasado
y lo que va de este.
Albal, con todo, es uno de
los municipios de la comarca
con menos porcentaje de
paro en la población, y las
cifras de los últimos meses
indican además un ligero
descenso en el número de
parados en la localidad.

Todos los participantes de este año en el Concurso de
Ideas Empresariales obtienen un premio por su actividad
El 7 Concurso de Ideas
Empresariales organizado
por el Ayuntamiento para
fomentar la creación de
empresas en Albal e impulsar la economía local ya
tiene premiados.
La comisión evaluadora
formada por Inmaculada
Garrido Blanco, gerente del
Acuerdo Comarcal por el
Empleo de L’Horta Sud, el
concejal de Promoción

Económica, Josep Jesús
Sánchez Galán, la coordinadora del área municipal de
Promoción Económica y la
agente de empleo y desarrollo local del municipio realizó la correspondiente selección para conceder los dos
premios de 3.000 y 1.000
euros cada uno y dos accésit
de 600 euros.
Los proyectos de empresas presentados para partici-

par en el concurso fueron
seis. Y la comisión evaluadora tomó la decisión de premiar a todos los participantes, por su valentía y esfuerzo a la hora de emprender y
poner en marcha su idea de
negocio en el municipio de
Albal, y más en época de dificultades.
Los galardonados son:
Primer premio de 3.000
euros para Albal Selecció,

ubicado en avenida Blasco
Ibáñez, 40, esquina con
c/alle Senyera, 3. Actividad:
Productos selectos de alimentación. Segundo premio
de 1.000 euros para la
Academia OPO, de la calle
San Carlos, 75. Academia de
oposiciones.
Primer accésit de 600
euros, compartido a la mitad
por Ceduval, calle Dr.
Fleming, 55, pta. 12, servi-

cios de arquitectura y consultoría empresarial, y
Kiosko El Manisero, avenida
Blasco Ibáñez, 38.
Segundo accésit de 600
euros compartido a la mitad
por Ágape, Plaça del Jardí
11, servicios de bienestar
personal y afectivo y venta
de productos de carácter
étnico, e Interzoo Albal,
Carrer L’Eixample, 3, tienda
de animales.
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El servicio Albal Comunica
permite recibir información
gratuita en el móvil y el correo
El Ayuntamiento de
Albal ha puesto en funcionamiento el servicio Albal
Comunica, mediante el
cual todos los vecinos de la
población podrán recibir
de manera totalmente gratuita la información que
más le interese en su móvil
y en su correo electrónico.
Este nuevo sistema de
comunicación contará con
cuatro grandes áreas de
información: agenda cultural, juventud, deportes y
noticias
importantes.
Asimismo, las personas
suscritas recibirán, si lo
desean, en su correo electrónico un boletín digital
informativo con un resu-

men de noticias de la
población. Para poder
darse de alta en Albal
Comunica sólo habrá que
entrar en la página web
municipal, www.albal.es, o
bien rellenar la ficha de
alta de suscripción en el
propio ayuntamiento.
Este nuevo ser vicio
municipal se suma a otras
medidas similares encaminadas a aumentar la
relación entre los ciudadanos y el ayuntamiento, facilitando una mayor participación en la oferta de servicios institucionales, así
como la información más
cercana para todos los
vecinos de Albal.

L'escola d'adults programa
la ruta dels monestirs
Exposicions, teatre, poesia i actuacions musicals completen les
activitats per a celebrar la setmana cultural del 14 al 18 de juny
L'Escola d'Adults d'Albal
ha programat la realització
de part de la ruta dels
monestirs en la celebració
de la seua setmana cultural,
amb visites al monestir de
Santa Maria de la Valldigna a
Simat, al de La Barraca
d'Aigües Vives i al de La
Murta, en una excursió prevista per al pròxim 17 de
juny, al mòdic preu de 6
euros per als associats i 10
per als que no ho són, més el
menjar, el menú del qual
costa 15 euros.

La setmana cultural de
l’EPA arranca el 14 de juny,
a les 19,30 hores, amb la
inauguració de les exposicions dels tallers de manualitats i fotografia, i una conferència sobre “Higiene postural”, pel doctor Manuel
Cases.
El dimarts dia 15 s'oferirà l'obra teatral “Un dia a la
Malva-rosa”, de Francisco
Arenas, representada per un
grup d'alumnes de l'escola,
a la que seguiran les actuacions musicals de José

Antonio Martínez, piano, i
Salvador Ramírez, trompeta.
La poesia, “l'art de recitar”, a
càrrec
de
l'Associació
Paraules al Vent, es podrà
disfrutar el dimecres dia 16,
i el divendres 18 se celebrarà la clausura de la setmana cultural, amb el tradicional sopar a l'aire lliure,
que tindrà lloc al parc de
Sant Carles, i que enguany
serà precedida, a les 20.30
hores, per un passacarrer
animat protagonitzat per la
Batukada de Natzaret.

Les ajudes de Conselleria per a
l’escolarització de 0 a 3 anys es
poden demanar fins el 9 de juny

Escola Infantil Municipal d’Albal.

El proper 9 de juny finalitza el termini per optar a
les ajudes de Conselleria en
l'escolarització dels xiquets i
xiquetes de 0 a 3 anys.
El termini de matriculació a l'Escola Infantil
Municipal, per a les famílies
que vullguen optar a les ajudes de la Conselleria
d'Educació finalitzarà el proper 9 de juny. Data límit en
què les famílies podran formalitzar la matrícula en l'escola.
Ninos, la cooperativa gestora de l'Escola Infantil
Municipal, oferix un servici
de qualitat a les famílies amb
filles i fills menors de tres
anys i amb la finalitat fonamental d'afavorir i aconseguir un desenrotllament
integral òptim dels xiquets i
xiquetes. Amb un projecte
pedagògic que dóna suport
a la qualitat del seu ensenyament
i
amb
unes
instal·lacions i uns espais

adaptats per al bon desenrotllament de l'alumnat,
Ninos ha aconseguit l'homologació per part de la
Conselleria de totes les
seues escoles infantils.
Ninos Gestió Educativa:
Escoles Infantils, és a més
gestora de les escoles infantils municipals de Picanya,
Chiva, i Picassent. Per al
setembre de 2010 té programada l'obertura de les escoles infantils municipals de
Carlet, La Font d'En Carròs,
Meliana, Castalla, Quart de
Poblet i Vinalesa.
Recordeu que les famílies que vullguen tenir dret a
les ajudes públiques de la
Conselleria d'Educació han
de formalitzar la matrícula el
proper 9 de juny a l'escola.
Per a qualsevol consulta,
podeu visitar el web
www.escolesinfantilsninos.co
m, escriure a infoninos@florida-uni.es o bé telefonar al
96 127 58 77.
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Las mejoras del Carrer L’Eixample se
culminan con la plantación de arbolado
El mercadillo ambulante de los lunes vuelve a su ubicación tradicional después de finalizar las obras
Con la plantación de
árboles de la especie mimosa, han culminado las mejoras realizadas por el
Ayuntamiento en el tramo
más céntrico del Carrer
L’Eixample, después de que
se instalaran asimismo los
imbornales para el desagüe.
Las obras finalizadas han
consistido principalmente
en la renovación de la red de
abastecimiento de agua
potable, así como en la
ampliación de las aceras y su
adaptación a la normativa
legal en cuanto a accesibilidad, con el fin de facilitar el
paso de los peatones.
El tramo restante, desde
la calle Ramón y Cajal hasta
el Camí de la Foia, se acometerá en una segunda fase,
incluida en el Plan Estatal
para el Empleo y la
Sostenibilidad Local, con
una inversión de 147.240
euros.
Por otro lado, el mercadillo ambulante de los lunes
vuelve a partir del 31 de
mayo a su ubicación tradicional tras acabar las obras.

Aspecto actual del Carrer L’Eixample, con los árboles plantados recientemente.

Las obras de la avenida Corts Valencianes
están muy avanzadas y llegan a su última fase

Nuevo trayecto
provisional del
autobús hasta el
mes de julio

Los trabajos se están realizando ya en el tramo que conecta con la Plaça del Jardí

El trayecto del autobús
de la línea Albal-Valencia
ha sido modificado de nuevo con motivo del avance
de las obras de la avenida
Corts Valencianes, y con
carácter provisional, hasta
que finalicen en julio.
El nuevo recorrido por
el casco urbano lo realizará por la avenida Padre
Carlos Ferrís, girando a la
derecha por la calle Poeta
Vicent Andrés Estellés,
volviendo a girar a la derecha por la calle Santiago
Miralles y lo mismo por la
calle Alcàsser, para retornar a la avenida Padre
Carlos Ferrís por donde lo
hacía antes.
En la calle Santiago
Miralles se ubicará una parada y el resto se mantienen en principio como están en la actualidad.

Las obras para la conversión de la emblemática avenida Corts Valencianes en
bulevar comercial y lugar de
encuentro y paseo de los
albalenses, con recuperación de arbolado, como tuvo
antaño esta importante vía
conocida como “el andén”,
están muy avanzadas y han
entrado ya en su última fase,
llegando al tramo que conecta con la Plaça del Jardí. Con
ello, se mantiene el buen
ritmo adecuado para cumplir la previsión de su finalización en julio.
Una vez instalado el gran
colector de aguas pluviales
que evitará inundaciones, se
ha procedido a la renovación
de la red de abastecimiento
de agua potable, así como a
la renovación y ampliación

de las aceras, adaptándolas a
la normativa de accesibilidad, e incluyendo los correspondientes alcorques para la
posterior plantación de los
árboles. Asimismo, el pavimento se construye de adoquines, un trabajo laborioso,
puesto que se colocan uno a
uno, pero que luego constituyen una calzada con prestancia y resistente.
Los pasos de peatones o
de cebra, así como otras
señalizaciones horizontales,
están formadas por los propios adoquines de distinto
color, con lo que no requerirán tanto mantenimiento de
pintura. La instalación final
será la de las farolas de
alumbrado público y el
mobiliario urbano, bancos y
papeleras.

Vista actual de una parte de la avenida.
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ENTREVISTA A LA RÂDIO MUNICIPAL

Leandro Martín:
“L’ascens de l’Albal
és un triomf de tots”
El president de l'Albal CF,
Leandro Martín, l'entrenador,
Marcos Lozano, i un jugador,
el central Nicolás López, van
ser entrevistats a Ràdio Sol,
l’emissora municipal, amb
motiu de l'ascens de l'Albal
CF a Primera Regional.
- Com ha sigut la temporada?.
- Marcos: Ha sigut molt
dur, cal ser molt constants,
partit darrere de partit, però
al final hi ha valgut la pena.
- Com va ser el partit de
l'ascens?.
- Marcos: Eixe dia va ser
meravellós. Es van donar
totes les circumstàncies per-

què nosaltres isquérem victoriosos. El partit va començar
un poc costa amunt, perquè
vam anar perdent, i en el tram
final li vam donar la volta. Hi
havia molta gent d'Albal
recolzant-nos.
- Anaveu perdent a falta
de set minuts.
- Leandro: Tots teníem
l'esperança i la confiança dels
xavals, perquè haguera sigut
una pedra que, després del
treball de tota la temporada,
no haguérem sigut els vencedors. Ací van botar tots, i a
l'any que ve a Primera, que
era el que és buscava.
- Quan de temps porta-

En primer pla, Nicolás López. Al mig, Marcos Lozano, i al costat, Leandro Martín.

veu en segona?.
- Leandro: Cinc temporades.
- I quan portes en la
presidència?.
- Leandro: Esta és la quarta temporada.
- El vas agafar en segona i has aconseguit que
pujara.
-Leandro: Si. És el treball
de quatre anys de moltes per-

sones, encara que ho hem
aconseguit l'equip d'enguany,
però totes les persones que
han participat, jugadors, tècnics i els anteriors, tots i cada
un han posat el seu granet,
han anat fent l'equip i és el
triomf de tots.
- Com s'aconseguix
muntar un equip tan equilibrat?.
- Leandro: El primer any
hi hagué un canvi prou brusc.
En el segon canviarem d'entrenador i també va haver-hi
un poquet de canvi, i al tercer
vaig tindre la sort de contactar amb Marcos, que és el
que és va encarregar de completar eixe puzle.
- Marcos, quant de
temps has sigut l’entrenador?.
- Marcos: Dos anys.
- Es pot dir que has firmat la renovació.
- Marcos: Si, hi haurà una
tercera temporada.
- Ara les expectatives es
rebaixen un poc, no?.
- Marcos: És difícil que es
done altre ascens, però no cal
descartar res i ser realistes.
L'important i principal és
mantindre la categoria. Si
després ve un poc més, molt
millor. Cal tindre els peus en
el sòl, anar a poc a poc i fer les
coses bé com a fins ara.
- Nicolás, com has viscut esta temporada?.
- Nicolás: Ha sigut molt
difícil i molt llarga, però al
final la recompensa ha sigut
molt grata. Ha estat molt be,
perquè era molt difícil i al
final s'ha aconseguit.
- Treballeu moltíssim.
- Nicolás: Sí, ja tenim l'entrenador que és molt pesat.
No es porta malament del tot,
però ens pressiona massa.
- Quant entreneu?.
- Nicolás: Hora i mitja o
dos, tres dies a la setmana.
- L'entrenador té molt
en compte l'assistència.
- Marcos: Sí, per a això sóc
molt exigent. Eixa és la base,
la serietat. Un marca les normes perquè es complisquen.
Cal tindre mànega ampla
quan ja érem campions. Si un
vol aconseguir un èxit és a
base de molt de sacrifici. I és
difícil en qualsevol categoria.

- Els jugadors no sou
professionals i heu de
sacrificar-vos molt.
- Nicolás: Clar. Després de
treballar cal anar a entrenar,
al millor està plovent. És molt
dur, la veritat. Tres dies a la
setmana són molts.
- La permanència en
primera és relativament
fàcil?.
- Marcos: No coneixem
encara els rivals, però per la
plantilla crec que sí, i si mantenim el huitanta per cent de
la gent i encertem en els que
puguen vindre, crec que no
va ser difícil.
- Leandro, també continues?.
- Leandro: Bo, estem ací. A
veure. Crec que sí. Depén de
l'entrenador i els xavals, si
volen aguantar-me un poc.
- Hi han altres persones
que ajuden.
- Leandro: Sí, este treball
és el que menys recompensa
té i tal vegada el més costós.
Cada un decidix el que li agrada fer, estic a gust, açò va de
meravella i no em costa molt.
- Com són els jugadors
de l'Albal CF?.
- Marcos: Són prou formals la majoria en el treball.
Encara que hi ha prou
diferència d'edat entre els uns
i els altres, no s'ha notat gens
perquè són una pinya, s'han
portat molt bé, no hi ha hagut
reprotxes i això ha sigut molt
important. Ha sigut molt gratificant.
- I la directiva?.
- Marcos: Bé. Es porta
més malament Arcadio, que
és l'utiller, perquè posa l'aigua molt freda a l'hivern i no
ens la podem beure. És una
broma. És un home encantador, que es preocupa molt per
nosaltres. I Ramón, que és un
entrenador
de
porters.
Treballen sense parar i no
ens podem queixar.
- Esteu molt professionalitzats.
- Marcos: Sí. Per a fer les
coses bé, el mateix dóna de
Primera Divisió que de
Segona Regional. Un passe és
un passe, i per als porters es
necessita un treball més específic i Ramón complix a la perfecció. S’entrena molt.
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La Fira d’Oci i Temps Lliure inclou este any un taller
de sexualitat amb l’objectiu d’informar als joves
La cita anual torna amb altres activitats com quiromassatge, automaquillatge i perruqueria, així com jocs, tir
amb arc, ping-pong, futbolins, i el primer campionat de truc organitzat pels Festers de Santa Anna 2010
La Fira d'Oci i Temps
Lliure, organitzada per
l'Ajuntament, a través del
Centre d'Informació Juvenil
(CIJ), torna un any més,
amb moltes activitats, totes
elles gratuïtes, que s'oferiran el dissabte 12 de juny.
La programació d'esta
edició inclou un taller de
sexualitat, amb l'objectiu
d'informar i assessorar als
joves, i que tindrà lloc el 12
de juny, de 12 a 14 hores, al
CIJ, i de 17 a 20 hores a
l'Institut, sent impartit per
Francisco Emilio Benítez
Aragón. El programa d'este
taller té quatre apar tats:
ambientació, visió de la
intel·ligència sexual, preliminars i Bio-karao, dansa
de la sexualitat.
Així mateix, hi hauran
també tallers de quiromassatge, amb iniciació a les
tècniques i aprenentatge
dels diferents tipus de
manipulació, automaquillatge i perruqueria, a més de

jocs de mesa, com escacs,
trivial, par xís i altres, i
també un campionat de pinpong i el primer campionat
de truc organitzat pels
Festers de Santa Anna
2010.
Altres tallers són els de
papiroflèxia, l'art que prové
de l'antic Japó per a crear
figures amb paper, tir amb
arc, creació "d'atrapasomnis", complements, per a la
realització d'arracades i
polseres, i percussió, amb
possibilitat d'aprendre a
tocar el Djembe, el tambor
més emblemàtic del continent africà.
A més, s'oferirà una
exhibició de Skate, amb
acompanyament musical de
"hip-hop", i tendes solidàries de l'associació de persones amb necessitats educatives especials d'Albal, de
la Fundació Aixec (Aspace
més Creu Roja), i de productes d'ar tesania elaborats per persones amb

Taller de quisomassatge de la passada edició de la fira.

malaltia mental del CEEM
de la Fundació CV Santos
Andrés, Santiago y Miguel
de Sueca.
Al mateix temps, el
Centre d'Informació Juvenil
(CIJ) oferirà informació als

joves sobre diversos tallers,
cursos i viatges, mentre
que l'Agència d'Ocupació i
Desenvolupament
Local
informarà també sobre
ofertes de treball i cursos
de formació.

Tot açò es complementarà a més amb l'obsequi de
camisetes del CIJ a totes les
persones de 12 a 35 anys
que participen en les diferents activitats programades en la fira.
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El taller de gimnàstica realitza una exhibició
Els participants van mostrar els seus exercicis als espectadors junt a la residència municipal d'ancians

Els participants, amb les regidores i la monitora..

El carrer adjacent a la
residència municipal d'ancians va acollir un any més
l'exhibició del taller de
gimnàstica de les persones
majors, organitzada per
l'Ajuntament.
L’exhibició va comptar
amb nombrosos participants, els que van mostrar
als espectadors els seus
exercicis dirigits per la
monitora María Carmen
Sánchez.
A l'activitat, inclosa en la
programació de la Setmana
dels Majors, van acudir la
regidora de Tercera Edat,
Amparo Cebrián, a més de
les regidores María José
Hernández, Ana Pérez i
María Dolores Martínez.

Un moment de l'exhibició.

La junta local contra el
càncer arreplega 5.208 euros
en la col·lecta anual al carrer
La Junta Local de l'Associació Contra el Càncer d'Albal va
aconseguir arreplegar 5.208,63 euros en la seua col·lecta anual
al carrer celebrada mitjançant sis meses petitòries instal·lades
en distints llocs de la població. La presidenta de l'entitat albalenca, María Ángeles Jordán, junt amb les seues col·laboradores, ha agraït la col·laboració dels albalencs i albalenques, que
s'han mantingut en un nivell semblant al d'anys anteriors, en
els que la població ha destacat en la seua ajuda a esta associació benèfica.

La presidenta i un grup de col·laboradores, en una de les meses.
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Les persones majors celebren la seua setmana
La caminada a l’ermita de Santa Anna i el sopar al parc de Sant Carles van comptar amb molta participació

Participants a la seua arribada a l’ermita. Entre ells, l’alcalde, Ramón Marí, la regidora de Tercera Edat, Amparo Cebrián, i el regidor de Seguratat Ciutadana, Salvador Ramírez.

Amb un espectacle de
varietats en la Casa de la
Cultura es va iniciar la
Setmana dels Majors organitzada per l'Ajuntament,
amb una programació d'activitats gratuïtes. La setmana
va ser inaugurada per l'alcalde, Ramón Marí, conjuntament amb la regidora de
Tercera
Edat,
Amparo
Cebrián, i altres membres de
la Coporació municipal.
La setmana va continuar
amb la projecció de la
pel·lícula "La casa de niebla y
arena" i una xarrada titulada
"El valor de la prova", així
com classes d'Aquagym en
la piscina coberta i una exhibició de gimnàstica junt a la
residència municipal d'ancians. Amb una massiva participació es va celebrar a més
la caminada a l'ermita de
Santa Anna que, amb el
sopar del dia anterior, va
clausurar la la Setmana de
les Persones Majors. Més de
500 persones van participar,
entre elles integrants de
Paiporta,
Barri
Orba,
Catarroja i Alcàsser. I més de
300 van acudir al sopar celebrat al parc de Sant Carles.
Estos actes van comptar amb
la presència de l'alcalde,
Ramón Marí, i la regidora de
la Tercera Edat, Amparo
Cebrián, a més d'altres membres de la corporació En el
sopar es van entregar els trofeus dels jocs.

Guanyadors dels trofeus del diferents concursos de jocs.

Descans i refrigeri per als caminants a l’esplanada de l’ermita.

Sopar de les persones majors al parc de Sant Carles.
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Una jornada sobre la situació del camp orienta als
agricultors albalencs sobre els cultius de cítrics
En la taula rodona es van tractar també els problemes de producció i comercialització i es va ressaltar la necessitat
una major implicació de les Administracions públiques i de la unitat d’acció de les organitzacions agràries
Albal va acollir la realització d'una jornada sobre
la situació del camp valencià, organitzada per l'ajuntament, en la que es van
exposar els problemes de
l'agricultura i es van plantejar solucions davant de
més de huitanta assistents
que es dediquen a esta
important i bàsica activitat
productiva.
Les inter vencions van
anar a càrrec d'Eduardo
Primo Millo, cap del
Departament de Cítrics de
l'IVIA, i de José Botella,
secretari general de la
Unió de Llauradors i
Ramaders. Estava prevista
també la de Manuel Agustí,
catedràtic de la UPV, però
no va poder finalment acudir a la cita.
En la seua inter venció,
Eduardo Primo va realitzar
una exhaustiva exposició
de l'evolució històrica de
les nombroses varietats de
cítrics, i la va completar
amb ressenyes sobre les
tècniques de cultiu, posant

èmfasi en les més efectives
i rendibles hui en dia per
als agricultors i informant
sobre els avanços més
recents en esta activitat.
Per la seua banda, José
Botella va incidir en les
dificultats per les quals travessa l'agricultura a la
Comunitat
Valenciana
quant a la producció i
comercialització dels productes, així com en la
necessitat una major implicació
de
les
Administracions
públiques, d'una millor política
agrària i de la unitat d'acció de les organitzacions
en defensa dels agricultors. Al final va haver-hi
una taula redona, en la que
es van arribar a plantejar
possibles mobilitzacions
del sector.
A l'acte van assistir així
mateix l'alcalde, Ramón
Marí, qui va assenyalar la
poca inversió que dedica el
govern valencià a l'agricultura en comparació amb
altres autonomies i va

L'alcalde es dirigix als assistents, junt amb els ponents i el regidor d'Agricultura.

advocar pel reconeixement
de la importància dels agricultors com a empresaris, i

el regidor d'Agricultura,
Juan Arturo Hernández, el
qual va destacar l'interés

Dos llauradors son homenajats
en la celebració de Sant Isidre
Amb motiu de la celebració de la festivitat de Sant Isidre,
l'Ajuntament va homenatjar a dos dels llauradors més majors
de la població, un reconeixement públic que es realitza des de
fa anys. En esta ocasió, els homenatjats van ser Manuel
Martínez Torromé i Francisco Soriano Vila. L'acte va tindre
lloc en el transcurs d'un sopar, al que van assistir l'alcalde,
Ramón Marí, i el regidor d'Agricultura, Juan Arturo
Hernández, així com altres membres de la Corporació municipal, familiars dels homenatjats i invitats. Prèviament, es va
celebrar una missa en l'església de la Mare de Déu dels
Àngels, al final de la qual va haver-hi una disparada de traca i
tronadors.

Els homenajats, amb l'alcalde y membres de la Corporació.

Les Falles i la Junta Local
Fallera celebren la festa de la
Mare de Déu dels Desemparats
Les Falles de la població i la Junta Local Fallera van celebrar la festa de la Mare de Déu dels Desemparats, que va
incloure una visita a la residència d'ancians. A més de desfilar
per uns quants carrers de la població, arreplegant a les falleres majors, presidents i membres de les diferents comissions,
en els seus respectius casals, la comitiva, amb la imatge, va
realitzar el tradicional acte davant l'Ajuntament. La celebració
va comptar amb la presència de l'alcalde, Ramón Marí, i la
regidora de Festes, María Dolores Martínez.

Acte davant l'Ajuntament.

de l'ajuntament per recolzar els llauradors albalencs.
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Las escuelas deportivas
contarán con un profesor
de Educación Física
El concejal de Deportes anuncia la creación de un
nuevo equipo de fútbol para jóvenes de 19 a 25 años
La inscripción en la Escuelas
Deportivas Municipales se ha adelantado al mes de mayo, con el fin de
organizar mejor el funcionamiento
de esta actividad, cuyas cuotas se
congelan por sexto año consecutivo
para favorecer al máximo la participación, la cual ha sido de más de 400
alumnos en la presente temporada.
El concejal de Deportes, Juan
Arturo Hernández, anunció esta y
otras novedades, en la presentación
del equipaje, el chandal, la ropa de
juego y la mochila, subvencionado al
50% por el ayuntamiento, que tuvo
lugar en el pabellón deportivo del
Instituto. Una de las más importantes
es la creación de un nuevo equipo de
fútbol, para jóvenes de 19 a 25 años,
que completará la actual oferta y
cubrirá las necesidades de los aficionados. Asimismo, la contratación de

un profesor licenciado en Educación
Física y Deportes que, unido al fisioterapeuta existente desde hace tres
años, y la exigencia de titulación de
todos los monitores, incrementará la
calidad de la práctica deportiva en las
escuelas municipales. El ayuntamiento continuará manteniendo además
el servicio de autobús para el desplazamiento de los alumnos al
Polideportivo de Santa Ana, así como
facilitándolo para los desplazamientos más lejanos de los equipos en
competición.
Las escuelas deportivas ofrecen la
oportunidad a los albalenses de la
práctica de fútbol, baloncesto, balonmano, tenis, frontenis, pádel, pelota
valenciana, atletismo, baile infantil y
funky, mediante módicas cuotas, que
van desde los 18 a los 8 euros al mes,
y una inscripción de 20 euros.

El concejal de Deportes, Juan Arturo Hernández, se dirige a los asistentes.

Asistentes a la reunión informativa.

Más de 100 participantes en el
I Masterclass de Fitness de Albal
Partida de la final de l’Obert de Frontó.

Adrián i Lemay guanyen el
IX Obert de Frontó d’Albal

Participantes en los ejercicios de una de las clases.

El I Masterclass de
Fitness Ciutat d’Albal organizado por la piscina cubierta y centro termal contó con
más de 100 participantes,
que siguieron las clases en
la calle adyacente a las instalaciones deportivas.
La primera clase fue de
Body Pump, y la segunda de
Body Combat. Ambas tuvie-

ron mucho éxito por la motivación de los participantes,
hasta el punto de que se alargaron más de la hora prevista para cada una
Después de las clases se
realizaron sorteos, en los
que se entregaron numerosos regalos, tales como
chanclas, gafas o gorros, y
también cuotas de abono y

termal gratis. Asimismo,
durante los ejercicios se
entregaron barritas energéticas y bebidas isotónicas a
todos los participantes.
El I Masterclass de
Fitness de Albal ha contado
con la colaboración del
Ayuntamiento y del establecimiento de la localidad
Arnau Musical.

Adrián i Lemay van
guanyar el IX Obert de
Frontó d'Albal, organitzat
per la Federació de Pilota
Valenciana i el Club de
Pilota d'Albal, amb el patrocini de l'ajuntament i jugat a
la Cooperativa Agrícola,
imposant-se contundentment per 41 a 25 a la parella
formada per l'albalenc
Espinola i Cervera, que va
substituir
finalment
a
Waldo, qui va demanar la
baixa després del cansament acusat per una recent
partida de raspall. En la
segona semifinal de l'Obert,
Waldo i l'albalenc Espinola
es van imposar, després
d'una partida molt disputada, a Montesa i Paquito, per
un ajustat 41 a 38.

A l'entrega de trofeus
va acudir el regidor
d'Espor ts Juan Ar turo
Hernández, així com a les
dos semifinals. També van
estar presents el president
del Club de Pilota d'Albal,
Antonio Espinola, i, en la
final, el president de la
Caixa Rural d'Albal, i
també
regidor,
José
Ferrerons. A totes les partides va assistir nombrós
públic. El IX Ober t de
Frontó d'Albal va comptar
així mateix amb la col·laboració de la Diputació de
València i, en les dos semifinals, es van celebrar unes
competicions prèvies d'alumnes de l'Escola de
Pilota d'Albal i les de Quart
de Poblet i Almussafes.
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Més de 300 atletes participen en la carrera
solidària d’ajuda a una guarderia de Guatemala
L’activitat va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament, el Col·legi Santa Anna, entitats i empreses de la població
La carrera solidària per a
arreplegar donatius destinats
a l'ampliació i millora d'una
guarderia a Guatemala va
comptar amb més de 300 participants de la població i
també d'altres localitats.
La iniciativa, posada en
marxa per un grup d'albalencs i albalenques, entre ells
Ana
Benavent,
Amador
Cabanes, Rosa Hernándis i
María José Mínguez, farà que
uns cinquanta xiquets i xiquetes guatemalencs tinguen
unes millors condicions de
vida.
La carrera, que va comptar
amb la col·laboració de
l'Ajuntament, en representació del qual va acudir el regidor de Seguretat Ciutadana,
Salvador Ramírez, i també del
Col·legi Santa Anna, entitats i
empreses de la població, va
tindre l'eixida i meta en el
carrer l'Eixample i va reunir a
corredors i corredores de
diverses edats, des d'infantils
fins a Senior i veterans, entregant-se trofeus als millors.
L'activitat benèfica es va completar amb un multitudinari
sopar de més de 200 persones
al frontó de la Cooperativa
Agrícola, a més d'un espectacle de varietats a la Casa de la
Cultura.
Els donstius són per a la
guarderia Terra Oberta, per a
ampliar una existent a
Guatemala ciutat, fent un
segon pis perquè puguen
haver-hi més xiquets/es,
estudiar i tindre biblioteca.

Eixida d’una de les competicions.

Organitzadores, participants i col·laboradors i col·laboradores en la carrera.

Equip juvenil de básquet, amb el seu entrenador, al pavelló de l’Institut.

Els guanyadors de l’absoluta, amb el regidor.

L’equip aleví de básquet, a Alcàsser.

Dos equips de bàsquet destaquen per la seua activitat en la lliga i la comarca
Dos dels equips de bàsquet de les Escoles Esportives Municipals d’Albal estan destacant per la seua activitat. El juvenil, en la lliga de l’Ajuntament de
València, en la que va segon, i l’aleví, per la seus participació en partits en al comarca, un d’ells el recent jugat a Alcàsser, dins de la Trobada Esportiva
Comarcal de L’Horta, en la que van estar a més presents també els de pilota i tennis. L’escola de bàsquet té altres dos equips, el benjamí i l’infantil.
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L’Albal CF ascendix a Primera Regional després
d’una trajectòria fulgurant com a campió de lliga
L'equip albalenc es va garantir el passe a dos partits abans de finalitzar la temporada en la qual va
mantindre també els títols de màxim golejador i el que menys gols ha rebut quasi fins acabar la lliga

L’equip, al finalitzar el partit guanyat contra el Mancomunitat d’Alfarp, Catadau i Llombai, que els va donar matemàticament el campionat de lliga a falta de dos jornades.

Primera celebració la nit després del partit que es va garantir l’ascens, a la que van acudir l’alcalde, Ramón Marí, i el regidor d’Esports, Juan Arturo Hernández.

L'Albal CF va celebrar el
seu ascens a casa, al camp de
Santa Anna, i amb una altra
victòria, un contundent resultat de 4 gols a 1 davant el
Sollana, a pesar que no necessitava ja guanyar en estos
últims compassos de la temporada, ja que era campió de
fet des de l’anterior partit i
tenia garantit el seu passe a la
Primera Regional, després de
cinc anys en la segona.

Este resultat va reafermar
encara més la fulgurant trajectòria que ha tingut l'Albal
en esta temporada, al destacar
com a màxim golejador i el
que menys gols ha rebut,
titols que va mantindre quasi
fins acabar la lliga.
Els jugadors van ser
aplaudits a la seua eixida al
camp pels aficionats i els
membres de l'equip visitant, i
després van posar per a la

posteritat amb una gran pancarta d'agraïment a l'afició
albalenca, junt amb el president del club, Leandro
Martín, l'entrenador, Marcos
Lozano, i membres de la
directiva. Al partit van acudir
el regidor d'Esports, Juan
Arturo Hernández, i el president de la Caixa Rural
d'Albal, patrocinadora de l'equip, i també regidor, José
Ferrerons, entre altres.

L’Albal CF ha tornat per fi
a la categoria que li correspon
i en la que cal mantindre’s. Per
a d’això, ha comptat no sols
amb el massiu i entusiasta
recolzament de l’afició albalenca,
sinó
també
de
l’Ajuntament, a través de la
regidoria d’Esports, que no es
limita a la important subvenció anual que concedix al club.
El regidor d’Esports, Juan
Arturo Hernández, ha reiterat

el suport específic municipal
al club, materialitzat que l’entrenador de porters és el
mateix que l’Ajuntament té en
les
Escoles
Esportives
Municipals, així com en un
fisioterapeuta i material sanitari. A més, l’Albal CF utilitza les
instal·lacions del camp de futbol de Santa Anna gratuïtament, tant per a la celebració
dels partits com per als seus
entrenaments.
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Comunicats dels partits amb representació en la corporació municipal reproduïts literalment
PSPV-PSOE

Mejoras en la población e información ciudadana, dos realidades que van de la mano

Nosotros empleamos el periódico “El Replà”
de forma responsable, informando adecuadamente a los albalenses sobre las mejoras que
estamos introduciendo en Albal, como es nuestro deber, y porque creemos en el derecho ciudadano a saber lo que hace el Ayuntamiento
para aumentar la calidad de vida y modernizar la
población, que es, en definitiva, lo más importante, y también a conocer los servicios municipales y la actualidad del municipio.
Como también creemos en la pluralidad
informativa, por lo cual facilitamos espacio a los
demás
partidos
representados
en
la
Corporación para que expresen sus opiniones
en esta publicación.

NUEVA AVENIDA CORTS VALENCIANES.
Las importantes obras de la nueva avenida
Corts Valencianes continúan a buen ritmo y
están muy avanzadas, por lo que a principios del
próximo mes de julio estarán acabadas. Con
ello, se conseguirán a la vez dos mejoras históricas en Albal. La de solucionar el problema de las
inundaciones por las fuertes lluvias, al haberse
instalado un gran colector de canalización, y la
de convertir esta emblemática zona en un bulevar comercial, lugar de encuentro y de ocio,
donde los albalenses puedan disfrutar de paseos
y relaciones sociales, a la vez que de sus compras en el comercio local, en un entorno moderno, tranquilo y agradable.

ESTACIÓN DE TREN DE CERCANÍAS.
Hemos de recordar con satisfacción la reciente
confirmación oficial de la consecución de una
estación de tren de cercanías para Albal, después de que el Gobierno central la incluyera en
su importante plan de mejoras ferroviarias para
la Comunitat Valenciana. Este histórico logro ha
sido posible gracias al esfuerzo del alcalde,
Ramón Marí, y de su equipo de gobierno,
mediante numerosas e intensas gestiones, para
conseguir que Albal dé un paso hacia la modernidad, dotando al municipio de una infraestructura que supone un avance muy importante
tanto social como económico.

NUEVO POLIDEPORTIVO LA BALAGUERA.
La construcción del nuevo polideportivo de La
Balaguera, otra importante inversión en la que
se están empleando además recursos económicos exclusivos del Ayuntamiento, está también
muy avanzada, con lo que Albal contará con un
segundo complejo de instalaciones deportivas,
modernas y de primer nivel, situado en el casco
urbano y además junto a la piscina cubierta y
centro termal. Estas instalaciones albergarán
asimismo un aparcamiento subterráneo con un
centenar de plazas, así como la nueva Central de
Policía Local y un cuartel de la Guardia Civil que
comenzarán su servicio a finales de este mismo

año. Esta realización supone también, por tanto,
una doble mejora en la calidad de vida de la
población, en lo que se refiere al deporte y a la
seguridad ciudadana.
MEJORAS URBANAS EN VARIAS ZONAS.
Con los más de 1.600.000 euros concedidos por
el Gobierno central para Albal, hemos iniciado
una serie de mejoras urbanas y medioambientales en varias zonas en las que no se actuó el año
pasado, para que se extiendan por toda la población. Con ello, se renovarán aceras y conducciones de agua potable, y se dotará de mayor accesibilidad y mejores zonas verdes.
Continuamos trabajando con honradez y rigor,
sin escatimar esfuerzos, buscando lo mejor para
Albal y siempre con la puerta abierta. En estos
tiempos difíciles hace falta mucho sentido
común e ilusión para hacer frente a las necesidades de la población y tomar las decisiones
correctas. Los miembros de la oposición nos
ayudan bien poco o nada, parece que no quieren
mucho a su pueblo. Allá ellos. Nosotros seguiremos trabajando para que en Albal se viva mejor
cada día, convencidos de que, con esfuerzo y
dedicación, ganaremos el futuro.
Juan Arturo Hernández
Portavoz del Grupo Socialista

Partit Popular
Una vez más, y con éste Replà van 5, nos
ponemos en contacto con todos vosotros, hecho
ya habitual desde estas líneas más que desde
nuestro folleto informativo, pero como ustedes
bien saben, en estos tiempos de crisis no hay
dinero suficiente para hacer todo lo que a uno le
gustaría. Pero para EL
REPLÀ
¡SÍ
SEÑORES!, para el gabinete de prensa del
ayuntamiento por lo visto hay demasiados fondos, diríamos que excesivos. En cambio hacen
grandes recortes con los fondos públicos dirigidos a Fiestas Patronales y Educación, hecho
que comprobareis en breve. Se publica un
nuevo Replà, con el objetivo de informar a la
población, y no nos cansaremos de decirlo, de
manera subjetiva y partidista, dando información poco clara e incluso confusa.
Dicho todo esto nos toca hacer las rectificaciones oportunas. En primer lugar aclarar que el

logro de LA ESTACIÓN DE TREN DE
CERCANÍAS, lo único que ha conseguido el
Ayuntamiento de Albal ha sido la autorización
para que los trenes puedan parar, ya que el
pago de las obras de la estación, el Señor
Marí, se las ha impuesto a los propietarios
del sector 1.1.C, o sea de los campos y solares
que están próximos a las vías del tren, y que
asciende a la cantidad de 600.000.- euros, ó lo
que es lo mismo CIEN MILLONES de las antiguas pesetas. De ésta forma nos beneficiamos
todos, a costa del bolsillo de unos cuantos
Albalenses. En segundo lugar, tenemos que
agradecer
la gestión de la Generalitat
Valenciana que en su proyecto" El metro ligero", unirá La Línea 2 que discurre desde
Valencia-Alcasser, con parada en Albal.
Por último, dirigirnos a Arturo Hernández,
portavoz del PSOE, ¿quién son los políticos

carroñeros?, ¿nosotros o usted?, que vive de la
política con un sueldo de más de 3.000.euros mensuales.
José Ferrerons Delhom
Portavoz del Grupo Municipal Popular

Coalicio Valenciana
No donem coll a escriure articuls per al
"Repla" (es un dir). El nostre alcalde, Sr. Mari,
ya ha entrat en campanya electoral i els albalencs hem de pagar-li-la en este fullet propagandistic que se diu "Repla" i tots els mesos pareix
que ne va a traure un. No patixquen vostes, benvolguts veïns, que en el proxim numero, COALICIO VALENCIANA els informara de lo que nos
costa a tots l'impresio i distribucio d'este diariet
que, segur, no sera poc. Tots apretant-nos la
correga per a fer front a la crisis i l'apujada d'imposts, mentres el nostre Sr. Mari se malgasta els
nostres diners fent-se propaganda per a tornar a
eixir d'alcalde. Per cert, senyors del PSOE, ya
que dediquen el seu articul per a contestar les
llinies de l'oposicio, els proponem que canvien
l'orde i nos fiquen a nosatres davant. Parlant

d'imposts i diners: Sr. Mari, tan que ha criticat
voste a tots dient que quan voste entrà
d'Alcalde, l'Ajuntament no tenia ni un euro en el
calaix, conteste a la poblacio: ¿Quants diners
deixara voste al finalisar esta llegislatura? ¿Cap?
Ara, tenint el mestre que te, el Sr. Zapatero, es
normal que no deixe "estaca en paret". O siga,
res de res. El poble en les boljaques buides i
pagant i pagant lo que els politics gasten. Tantes
voltes que voste, Sr. Mari, i els seus regidors
s'han burlat de mi en els plenos per dir que fora
mes auster, que gastara manco, … i ara ¿Que?
Calaix buit.
Per a acabar, parlem, una volta mes, d'obres.
Un preguntat: ¿Quantes persones d'Albal estan
treballant en les numeroses obres que s'estan

fent en el poble? Yo els contestare: poques,
poquissimes. El Sr. Mari s'esta deixant una
"millonada" en cement, pero ni un "duro" se
queda en Albal: empreses constructores, ma
d'obra, materials, tot que s'ho guanyen atres.
Sobre tot grans empreses de la construccio, que
els fara molta falta, …
María José Hernández Ferrer
Portaveu de Coalicio Valenciana
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L’ajuntament
realitza una
enquesta de
joventut
L’ajuntament està realitzant actualment una enquesta de joventut, que es
pot complimentar a través
d’un formulari que es pot
obtindre accedint a la web
municipal, www.albal.es,
en la secció corresponent
al Centre d’Informació
Juvenil.
Les preguntes que es
fan tenen com a objectiu
conéixer els gustos i preferències dels joves de la
població. Necessitem la
teua opinió per a ajudarnos a crear espais d'oci i
temps lliure en el teu municipi que siguen afins als
teus interessos i motivacions.
Es pregunta sobre les
activitats que organitza l’ajuntament, així com sobre
les que es creu que hauria
d’organitzar. A més, si es
creara una casa per a joves, gestionada entre l’ajuntament i els joves, quines activitats t’agradaria
que s’hi organitzaren allí.
Cal contestar amb sinceritat. Esta enquesta és
anònima, per tant, ningú
coneixerà les teues respostes. L’Ajuntament agraïx la
teua participació.

Convocat el 5é
Concurs de Fotografia
amb tema lliure
L'Ajuntament ha convocat el 5é Concurs
de Fotografia, en el que poden participar
totes les persones que ho desitgen a partir
dels 17 anys. Les tècniques, procediments i
tema seran lliures. La quantitat de fotografies que s'ha de presentar per participant
estarà limitada a tres.
El format de les fotografies serà com a
mínim de 15x21cm, i no existix límit
màxim. S'admetran fotos en color i en blanc
i negre. No s'admetran obres protegides
amb vidre.
Cada fotografia portarà un títol escrit al
darrere, junt amb un pseudònim que indique l'autor/a. En un sobre tancat, amb el
pseudònim escrit fora, l'autor/-a introduirà
les dades personals (nom, cognoms, NIF,
adreça i telèfon).
Les fotografies seran entregades en el
registre d'entrada de l'Ajuntament d'Albal,
Plaça del Jardí núm. 7. La data límit d'admissió de les fotografies és el dia 17 de juny
de 2010.

De totes les fotografies rebudes serà
seleccionada una, que rebrà un premi, primer i únic, de 300 euros, i la publicació de
la fotografia en el periòdic “El Replà” i en la
pàgina web del CIJ, www.albaljove.es.
Totes les fotografies que participen en el
concurs seran exposades a més al Centre
d'Informació Juvenil, des del 24 de juny al 9
de juliol de 2010. També s'exposaran en la
pàgina web de l'Ajuntament i la del CIJ,
sempre que l'autor/a ho autoritze expressament. La fotografia premiada passarà a formar part de l'arxiu de la regidoria de
Joventut. La resta podran arreplegar-les en
el CIJ fins el 12 de juliol de 2010.
El jurat estarà format per la regidora de
Joventut i altres persones expertes designades per l'Ajuntament. La decisió del jurat es
farà pública en la pàgina web i els taulers
d'anuncis de l'Ajuntament i el CIJ, i es
comunicarà també per telèfon a la persona
guanyadora. Així mateix, s'informarà en el
periòdic “El Replà”.

Cap de setmana a Eivissa del 18 al 21 de juny
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 divendres 18, a les 19.30 h., per a tornar el dilluns 21 en el “ràpid” de les 13 hores i desembarcar 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 habitacions de quatre, i els trasllats
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 reserves
cal acudir al CIJ.

MARMOLAR
1. Emetre veus confuses o
mitges paraules en veu
baixa en senyal de malcontentament, desgrat o
contrarietat. Ex. Si tens
alguna queixa de mi,
digues-me-la en veu alta i
cara a cara i no et passes
tot el dia marmolant.
2. Reprendre algú amb
rigor per haver comés
alguna falta o alguna omissió. Ex. Eixe xiquet és
més roín que la tinya; sa
mare sempre està marmolant-lo.
- En valencià també es diu:
1. Remugar, murmurar
2. Bonegar, reptar
- La llengua estàndard sol
emprar:
1. Rondinar, remugar,
murmurar, botzinar
2. Renyar
- En castellà es diu:
1. Refunfuñar, rezongar,
murmurar
2.Reñir
Extret de Valencià en perill
d'extinció. EUGENI S. REIG

Llengua viva.
Locucions

Un recital líric obri el programa
dels Concerts a l’Ermita
Un recital líric a càrrec de Rosa Mateu i Anna
Ferrer al piano va obrir el dissabte 22 de maig els
Concerts a l'Ermita organitzats per l'Ajuntament,
que enguany s’han ampliat a quatre actuacions, a
pesar que s’ha reduït el pressupost, però mantenint
un nivell de qualitat.
El segon concert es va oferir el dissabte 29 de
maig, a les 22.30 hores, amb l’Any Chopin, a càrrec
de Roland Pröll, piano i música de cambra.
El tercer concert és 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 Un moment de l’actuació de Rosa Mateu i Anna Ferrer.
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 musical s'ha estés a diversos països.

Obert fins al 16 de juny el període
d’inscripció per a l’Escola d’Estiu
L’Ajuntament ha obert de l’1 al 16 de juny el període d’inscripció per a l’Escola d’Estiu, dirigida a escolaritzats de 3 a 12
anys, i que es farà del 28 de juny al 24 de juliol, en horari de
dilluns a divendres, de 9.30 a 14 h. Hi haurà Escola Matinera
a les 7.30 h. i menjador fins a les 15 h. (mínim 25 comensals).
Lloc: Escolars de Primària al CP Sant Carles i d’Infantil al CP
Sant Blai. Inscripció: a l'Ajuntament. Preu: 60 euros (un
fill/a), 90 euros (dos germans/es) i 120 euros (tres germans/es). Dinar: 90 euros, mínim 25 places. El pagament es
realitza este any per autoliquidació.

Oficina Municipal de
Promoció del Valencià

- Braç a braç: fer alguna
cosa amb algú o al costat
d'algú, amb familiaritat,
amb
confiança.
Ex.
Treballaven braç a braç en
aquell projecte.
- Com cal: correctament,
adequadament. Ex. Hem
d'avisar el tècnic perquè
esta nevera no funciona
com cal.
- D'estranquis: d'amagat.
Frases fetes
- Fer el gandul: gandulejar. Ex. No és hora de fer el
gandul; vinga, mou-te, que
és tard. SIN. Estar una mà
damunt l'altra.
- Ni somniar-ho: nega
terminantment una proposició. Ex. Et penses que
tornarà? Ni somniar-ho;
està massa enfadat. SIN.
Ni parlar-ne.
Refranys

Escola d’Estiu de fa uns anys al Col·legi Públic Sant Blai.

- Qui té art va a qualsevol part.
- Fins al quaranta d'abril, no et lleves del cos
ni un fil.

