
Nueva Corporación municipal. Los concejales y concejalas electos en los comicios locales del 22 de mayo -en la foto, junto con el secretario del Ayuntamiento-
tomaron posesión de su cargo en el salón de plenos. Ramón Marí fue elegido con los votos socialistas como  alcalde para un tercer periodo consecutivo.

Graduació 
d’estudiants 
de l’Institut

Albal nomena
un fill predilecte
i altre adoptiu

L’Aleví A de 
futbol, campió
de la lliga

Ramón Marí: “Paliar el desempleo y aumentar la
participación ciudadana es nuestra prioridad”
El alcalde anuncia un Ayuntamiento más abierto y la creación de concejalías de barrio
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ALCALDIA
Cita prèvia - Correu electrònic: alcaldia@albal.es

ATENCIÓ MUNICIPAL I INFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC)  
Horari d’estiu: Dilluns a divendres de 8.30 a 14 h., de l’1 de
juny fins al 31 d’agost, ambdós inclosos.

Policía LOCAL
Carrer En Jaume I, s/n. (junt a piscina coberta i poliesportiu)
Telèfon directe 96 127 01 27
Mòbil 609 62 23 00 
Correu electrònic: Policía@albal.es

OFICINA DE DENÚNCIES DE LA GUÀRDIA CIVIL
Ajuntament, entrada pel carrer Les Llargues. 
Telèfon Guàrdia Civil Alfafar: 96 318 22 37

JUTJAT DE PAU
Carrer Sant Carles, núm. 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 126 62 62 - Fax 96 126 62 62
Correu electrònic: juzgado@albal.es

CENTRE DE SALUT
Carrer Regne de València. Telèfon 96 342 53 00
Urgències Catarroja: Telèfon 96 122 35 06 

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

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

OFICINA MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR (OMIC)
Carrer Sant Carles, 113 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 127 40 18 - Fax 96 126 60 19
Correu electrònic: omic@albal.es

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL 
Centre Polivalent, entrada pel carrer Hernández Lázaro, front
al parc Sant Carles
Telèfon 96 127 26 93
Correu electrònic: biblioteca@albal.es

CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL (CIJ)
Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9 (Centre Polivalent)
Telèfon 96 127 81 87 - Fax 96 122 04 48
Correu electrònic: albal@joves.net

ESCOLA D'ADULTS 
Carrer Senyera, 4
Telèfon 96 127 22 89 
Correu electrònic: epalbal@hotmail.com

ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL
Telèfon 96 127 58 77

CASA DE LA CULTURA I LLAR DEL JUBILAT
Casa de la Cultura - Telèfon 96 126 81 80
Llar del Jubilat - Telèfon 96 126 98 17

RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’ANCIANS
Carrer Sant Carles, 103
Telèfon 96 126 61 69

RÀDIO SOL ALBAL - EMISSORA MUNICIPAL
Carrer Doctor Fleming, 19
Telèfon 96 127 79 39
Correu electrònic: radiosol@albal.es   

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  

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

TAXI CATARROJA L’HORTA SUD
Telèfon 96 125 11 50 

L'Ajuntament ha recuperat taulells de l'ermita de
Santa Anna, dels segles XV i XVIII, i ha emmarcat i pen-
jat una mostra d'ells en l'Arxiu Històric Municipal,
situat en l'antic Ajuntament. 

Estos taulells provenen de part del paviment de
l'ermita, que va ser alçat fa molts anys per a reformar-
lo, i estaven emmagatzemats en caixes. Ara s'ha pro-
cedit a netejar i emmarcar una mostra representativa
d'ells, per a ser exposada en les parets de l'entrada de

l'Arxiu Històric Municipal, en l'Antic Ajuntament del
carrer Sant Anna. 

Així mateix, s'ha emmarcat i penjat en la mateixa
exposició un escut heràldic de taulellets del segle XVI,
procedent de l'antiga Casa del Bombo, que va ser
derrocada fa també prou anys a la Plaça de l'Església,
i rescatat, i donat posteriorment a l'Ajuntament, pel
cronista oficial i Fill Predilecte d'Albal, Jesús Emilio
Hernández Sanchis.

Els Concerts de Santa Anna d'enguany es van
obrir amb una novetat en la programació, l'actuació
d'un grup de metall, Goldberg Quartet, que va comp-
tar amb una nombrosa assistència de públic. Els con-
certs, organitzats per l'Ajuntament i amb entrada lliu-
re i gratuïta, van continuar el 28 de maig, amb l'actua-
ció del Trio di Roma, i el 4 de juny, amb Art Brass
Quintet, i finalitzen l'11 de juny amb Marco Norzi,
violí, i Roberto Issoglio, piano. 

L’últim concert es va oferir el dissabte 11 de juny,
com els altres, a les 22.30 h. i va comptar amb molts
assistents i un atractiu programa amb temes de diver-
sos autors: Mozart, amb Sonate KV 301, 302, 305, 306,
296; Mendelssohn, amb Sonata in fa maggiore per vio-
lino e pianoforte; Beethoven, amb Sonata núm. 5 La
Primavera; Sarasate, amb Introduzione e Tarantella,
Kreisler, amb Liebesleid, Praeludium und Allegro i Saint
Saens, amb Introduzione e Rondò Capriccioso. 

L’Ajuntament recupera taulells del 
paviment de l’ermita dels segles XV i XVIII

Els Concerts de Santa Anna
incorporen un grup de metall

Actuació de Goldberg Quartet.

Taulells del segle XV.
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El líder del partido socialista
albalense, Ramón Marí, logró
revalidar la alcaldía al contar,
por tercera vez consecutiva
desde 2003, con mayoría abso-
luta de concejales, nueve de
los diecisiete que forman la
Corporación municipal.

El nuevo Ayuntamiento
para el periodo de gobierno
2011-2015 fue constituido el
11 de junio con la toma de
posesión de sus cargos por
parte de los candidatos que
resultaron elegidos en los
comicios locales celebrados el
22 de mayo. El acto tuvo lugar
en el salón de plenos y contó
con una numerosa asistencia
de público. Los nueve conceja-
les socialistas, los siete del PP y
la concejala de CVa, prometie-
ron o juraron sus cargos.
Posteriormente, se realizó la
votación para elegir al alcalde,
siendo nombrado Ramón Marí
con los nueve votos del partido
socialista, por lo que se respon-
sabilizará de la alcaldía un ter-
cer periodo consecutivo.

De los nueve cargos de
concejal del grupo municipal
socialista, tres son nuevas
incorporaciones, mientras que
de los siete del PP son cinco los
nuevos, si bien uno de sus con-
cejales no lo fue en el pasado
periodo, pero sí en anteriores.
Por su parte, la concejala de
CVa repite en su cargo.

Ramón Marí revalida la alcaldía con la tercera
mayoría absoluta consecutiva en el Ayuntamiento
Los diecisiete concejales y concejalas electos en los comicios del 22 de mayo toman posesión de sus 
cargos en un acto que se celebró en el salón de plenos y contó con una numerosa asistencia de público 

Ramón Marí, tras recibir la simbólica vara de mando que le acredita como alcalde para el nuevo periodo de cuatro años.

Composición de la nueva Corporación municipal

Ramón Marí. Mª. J. Hernández Vila. Josep Jesús Sánchez.

Coralia Motoso. Amparo Cebrián. Salvador Pérez.

Ana Pérez. Mª. Dolores Martínez. Ramón Tarazona.

José Ferrerons. Mª. Dolores Benítez.

Matilde Isabel Moral. José L. Moscardó.

Mª. Rosa Serrano. Mª. José Vila.

Mª. J. Hernández Ferrer.

José Mª. Chilet.
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Distribució de resultats electorals per districtes i seccions
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Resultats de les eleccions autonòmiques a Albal PARTITS Vots %

PARTIDO POPULAR 4478 53.35 %
PSOE 2166 25.8 %
EUPV 361 4.3 %
C. COMPROMÍS 337 4.01 %
CVa 285 3.4 %
ESPAÑA 2000 131 1.56 %
UPyD 104 1.24 %
VERDS 84 1 %
C.D.L. 44 0.52 %
ERPV 30 0.36 %
PACMA 27 0.32 %
PH 10 0.12 %
UxV 8 0.1 %
CenB 8 0.1 %
PCPE 8 0.1 %
MUP-R 7 0.08 %
LA REPÚBLICA 6 0.07 %
Pdex 4 0.05 %
ENV-RVPVE 3 0.04 %
UCE 2 0.02 %
FE de las JONS 2 0.02 %
SPES 1 0.01 %
DN 1 0.01 %

Vots contabilitzats: 8394 72.69 %
Abstencions: 3153 27.31 %
Vots nuls: 97 1.16 %
Vots en blanc: 190 2.26 %

Los portavoces del PP y de CVa valoran los resultados electorales 
locales y exponen sus objetivos para los próximos cuatro años

- ¿Cómo valora los resultados de
las recientes elecciones locales muni-
cipales?

- Para poder entrar en valoraciones,
lo primero que debemos hacer es agra-
decer  todos los ciudadanos que han
confiado en nuestro proyecto y que nos
han dado la enhorabuena por la gran
labor de esfuerzo y compromiso que
hemos llevado a cabo antes y durante la
campaña electoral. Queremos agradecer
la confianza  de las 3.125 personas que
han apostado por el Partido Popular
dándonos su apoyo. 

También queremos recordarle al
PSOE, que la bajada de casi 200 votos en
relación a las pasadas elecciones, lo es
debido a que el conjunto del electorado
de Albal no se identifica con sus princi-
pios ni con sus ideas. En cambio el incre-

mento de 240 votos del Partido Popular,
así como el incremento de votos de CV,
hace que no debamos obviar que la
mayoría de los albalenses en su conjun-
to es un pueblo con ideas de centro-
derecha. El juego sucio, las injurias y
mentiras, las calumnias y las descalifica-
ciones es un insulto a la inteligencia del
electorado.

- ¿Qué actuación va a tener su par-
tido en la Corporación durante este
nuevo periodo?

- El Partido Popular de Albal ha expe-
rimentado un cambio importante que
los albalenses nos lo han reconocido en
las urnas, un cambio que empezó hace
un año y medio y que poco a poco va
tomando forma.

Tenemos por delante 4 años de opo-
sición durante los cuales podemos ase-

gurar a todos los ciudadanos que no
dejaremos de luchar por sus intereses y
por sus necesidades; 4 años que sin
entrar en descalificaciones y con educa-
ción mantendremos a raya las posibles
irregularidades de los concejales del
equipo de Gobierno así como del propio
alcalde.

- ¿Qué temas más importantes
sobre la población considera que
deben abordarse en estos próximos
cuatro años?

- La labor de la oposición es fiscalizar.
Continuaremos denunciando todas
aquellas irregularidades que surjan, nos
aseguraremos de que se cumplan todas
y cada una de las promesas electorales
que se han hecho desde el PSOE.
Seguiremos hablando con los ciudada-
nos día a día desde ya y no únicamente

los meses previos a las elecciones; por-
que al fin y al cabo si nosotros somos hoy
concejales es gracias al apoyo y la con-
fianza que ellos nos han brindado.

Queremos comunicar al actual equi-
po de Gobierno, que los concejales del
Partido Popular de Albal les ofrecerán
apoyo y respaldo siempre que lo que
demanden, lo consideremos positivo
para nuestro pueblo y nuestros conciu-
dadanos.

José Ferrerons (PP): “Agradecemos a los ciudadanos que han
confiado en nuestro proyecto el apoyo que nos han dado”

José Ferrerons.

- ¿Cómo valora los resultados de
las recientes elecciones locales en el
municipio?

- Els albalencs i les albalenques han
decidit, majoritariament, donar-li la seua
confiança quatre anys mes a Ramon
Mari, pero advertint-li que fa moltes
coses que no els agrada, lo que ho
demostra el fet de que ha conservat la
majoria absoluta nomes que per 40 vots.
Com a democrata que soc, pense que la
gent sap lo que vota i te lo que vol.

Per la part que me toca, dir que
estem molt satisfets pel fet de que Albal
ha reconegut la faena que hem fet un

partit chicotet dins de l'Ajuntament i nos
han agraït en mes de 300 vots mes que fa
4 anys el fet de que hajam defes els inte-
ressos de moltes persones i colectius en
els plenos i comissions.

- ¿Qué actuación va a tener su par-
tido en la Corporación durante este
nuevo periodo? 

- Anem a continuar en la llinia que
hem tengut la passada llegislatura: tre-
ball, dedicacio, les nostres portes obertes
per a la gent i continuar sent la veu de la
realitat quan alguns nomes volen sentir
lo que els conve. Presentarem propostes
per a debatre en els plenos els punts del

nostre programa electoral, el qual l'hem
fet pensant en com solventar alguns dels
problemes dels albalencs.

- ¿Qué temas más importantes
sobre la población considera que
deben abordarse en estos próximos
cuatro años?

Obviament, el principal problema
d'Espanya en general i d'Albal en concret
en estos moments es la desocupacio. En
el nostre programa electoral duyem
alguns punts per a paliar este problema i
anem a dur-los als plenos per a tractar de
millorar la situacio dels desempleats:
bossa de treball mes transparent, maxi-

misacio per part de l'Ajuntament de  la
contractacio d'empreses locals i conten-
cio del gast corrent per a disminuir la
pressio fiscal sobre els albalencs i
aumentar les ajudes als mes desfavorits.

María José Hernández Ferrer (CVa): “Estem molt satisfets”

María José Hernández Ferrer.

ELECCIONS LOCALS I AUTONÒMIQUES 2011
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La Setmana de les Persones Majors va tindre un inici
centrat en la gimnàstica, amb l'exhibició de l'escola de
gimnàstica i l'activitat d'Aqua-Gym realitzada en la pis-
cina coberta i centre termal municipal. L'exhibició de
gimnàstica va tindre lloc junt amb la residència d'an-
cians, on van acudir l'alcalde, Ramón Marí, la regidora
de Benestar Social, Amparo Cebrián i altres membres de

la corporació municipal, i l'activitat d'Aqua-Gym es va
realitzar en la piscina coberta, en la qual va participar la
regidora Amparo Cebrián. Ambdós activitats van estar
dirigides per la monitora María Carmen Sánchez. 

Per altra banda, unes 500 persones majors van par-
ticipar en la caminada a Santa Anna, com a colofó a la
celebració de la setmana d'activitats, que va incloure

així mateix el tradicional sopar en el parc Sant Carles, en
el transcurs del qual es van entregar els premis dels con-
cursos. En ambdós actes van estar presents l'alcalde,
Ramón Marí, i la regidora de Benestar Social, Amparo
Cebrián, així com altres membres de la corporació
municipal i personal del departament de Servicis
Socials.

Les persones majors celebren la seua setmana

Entrega de premis dels concursos, en el transcurs del sopar en el Parc Sant Carles. Participants en l’activitat d’Aqua-Gym en la piscina coberta.

Després d’haver-se realit-
zat al Col·legi Públic Sant
Carles Borromeu, el taller d'e-
ducació viària per a escolars
que es realitza anualment en
els centres docents de la
població, amb la col·laboració
de la Policia Local, s’ha estés
als col·legis de Sant Blai, Santa
Anna i La Balaguera, i pròxi-
mament tindrà lloc al Juan
Esteve.

Este taller està dirigit a l'a-
lumnat del segon cicle d'edu-
cació infantil, de 3 a 6 anys,
unes edats que es consideren
adequades per a assimilar
bons hàbits com a vianants i
usuaris de vehicles, el que es
fomenta amb estes activitats
de conscienciació sobre la
importància de respectar les
normes de circulació i de la
utilització correcta dels ele-
ments de seguretat. 

A les activitats van acudir
l’alcalde, Ramón Marí, i el regi-
dor de Seguretat Ciutadana,
Salvador Ramírez, que van
entregar carnets simulats als
xiquets i xiquetes participants.

El taller 
d’educació vial
s’estén a tots
els col·legis de
la població

Entrega de carnets en el col·legi La Balaguera.

Activitats al pati del col·legi Sant Blai.

Entrega de carnets en el Sant Blai. Participants del col·legi La Balaguera.

Activitats al carrer d’escolars del col·legi Santa Anna. Entrega de carnets als participants del col·legi Santa Anna.
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- ¿Se esperaba el resultado
electoral con una nueva
mayoría absoluta?
- Confiaba en el respaldo de
la mayoría por todo lo que
hemos hecho en los últimos
años, sinceramente. Era cons-
ciente de que no soplaban
vientos muy favorables para
nuestro partido en toda
España, pero los vecinos han
valorado la gestión y el pro-
yecto más que otras cosas,
por lo que es una doble satis-
facción.
- ¿Qué cree que va a carac-
terizar a esta legislatura?
- Dos cosas principalmente.
Primero van a ser cuatro años
de esfuerzo de todos para
paliar, desde los recursos que
tiene un ayuntamiento, el
problema de falta de trabajo
de muchos vecinos. Por otro
lado queremos que sea unos
años de mayor participación

ciudadana. Que escuchemos
y que hablen los albalenses
en el día a día con su ayunta-
miento, con sus concejales y

su alcalde. Ya lo hemos esta-
do haciendo en los últimos
meses, pero debe continuar
este productivo diálogo.
- ¿Qué aporta que sea su
tercer mandato?

- Mucho. Después de ocho
años debes saber cómo sacar
la mayor rentabilidad a todos
los recursos que tiene tu
ayuntamiento, tanto huma-
nos como económicos. Esta
experiencia de gobierno hará
que tengamos una institu-
ción más productiva, abierta
y modernizada. La experien-
cia de gobierno nos va a
aportar muchas cosas positi-
vas estos años.
- ¿Y cómo está de ganas e
ilusión después de ocho
años al frente del gobierno
municipal?
- Las ganas son las mismas
que el primer día. No hay
nada más satisfactorio que
gestionar el gobierno de tu
pueblo. No veo nada más
satisfactorio. Además, esto
años han sido intensos de
proyectos, de trabajo, de
transformación de Albal. Ver

cómo vas cambiando y
modernizando tu pueblo es
una sensación única. Y a
pesar de lo que se nos viene

por delante mi optimismo
innato me hace afrontarlo
con ilusión, con mucha ilu-
sión. Creo que así se afronta
con algo más de fuerza, y
falta nos va hacer. 

Supongo que su equipo tam-
bién tendrá un papel impor-
tante
Ya lo creo. Tengo un equipo
de concejales con mayoría de
mujeres y con un buen equili-
brio entre todos de juventud
y experiencia. Creo que es
una combinación perfecta.
Están mentalizados de que
vamos a tener un gobierno
municipal a pie de calle, de
echar muchas horas y de
aportar muchas ideas. Creo
que mi equipo es una garan-
tía de futuro.
- ¿Y qué espera de los parti-
dos de la oposición?
- Pues sinceramente espero
algo más de colaboración.
Los últimos meses únicamen-
te han buscado el desgaste
de mi persona con debates y
polémicas absurdas, vacías,
alejadas de la realidad.
Espero que ahora primen la

Ramón Marí: "Las 
medidas contra el
desempleo y la 
participación ciudadana
serán la base de esta
legislatura"
Tras el acto de investidura del pasa-
do 11 de junio Ramón Marí afronta
su tercera legislatura como alcalde
de Albal. Cuatro años por delante
que se prevén marcados por la
situación económica y laboral que
está viviendo gran parte del país. Al
inicio del nuevo proyecto el primer
edil repasa para El Replà los temas
principales que tiene por delante.

Ramón Marí.

“Van a ser cuatro
años de esfuerzo
para paliar la
falta de trabajo
de muchos 
vecinos”

“Mi equipo de
gobierno está
mentalizado de
echar muchas
horas y aportar
muchas ideas”
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lealtad institucional y que
hagan una oposición crítica
pero constructiva.
Una de las principales críticas
que ha tenido su gestión es el
resultado de las cuentas
municipales.
Valga el ejemplo para lo que
acabo de contestar. Se han
pasado los últimos meses
denunciando la situación
catastrófica de la cuentas del
ayuntamiento, con panfletos
incluidos, cuando hemos
cerrado 2010 con superávit
de más de 350.000 euros.
Pensaron que se iba a cum-
plir el dicho de que una men-
tira repetida mil veces se con-
vierte en verdad. ¿Y qué ha
aportado esto a los vecinos?
Nada. Afortunadamente la
gran mayoría conoce la reali-
dad que tenemos en la actua-
lidad en nuestro ayuntamien-
to, con unas cuentas sanea-
das que son envidiadas en el
resto de instituciones de la
provincia y con la máxima
calificación por parte de los
bancos. A situaciones como
éstas son a las que me refiero
cuando pido lealtad institu-
cional, que la crítica vaya diri-
gida a la mejora de la calidad
de vida de los albalenses y no
a deteriorar, al precio que
sea, la imagen y la gestión del
gobierno municipal. 
- ¿Va a haber algún cambio
significativo en la estructu-
ra de trabajo?

- Sí. Vamos a crear cuatro
grandes áreas de trabajo,
donde se agruparán todos los
servicios municipales. Cada

área tendrá su propia estruc-
tura de trabajo, con su conce-
jal responsable y sus técnicos
correspondientes. Esto, sin
duda, ayudará al rendimiento
y a la efectividad del trabajo
de nuestro ayuntamiento.
Será así de puertas para
adentro, pero también orga-
nizaremos el trabajo de aten-
ción y participación ciudada-
na.
- ¿Con qué medidas concre-
tas se llevará a cabo esta
participación ciudadana?
- Lo primero será con la crea-
ción de las Concejalías de
Barrio, donde cada zona del
pueblo tendrá permanente-
mente un concejal al que
recurrir directamente en el
día a día para que agilice

cualquier problema que
pueda tener un vecino.
Además queremos iniciar el
camino hacía lo que se llama
Gobierno Abierto, que se
caracteriza, en grandes ras-
gos, en fomentar la participa-
ción ciudadana y hacer

mucho más abierta y transpa-
rente a la institución. Y toda-
vía más: vamos a poner en
funcionamiento un
Reglamento de Participación
Ciudadana, donde se aborda-
rá de manera asamblearia
muchos temas de competen-
cia e interés municipal.
Además la puerta de mi des-
pacho seguirá abierta para
todos. Creo que un ayunta-
miento más abierto y partici-
pativo es imposible.
- ¿Qué primeras medidas va
a tomar?
- Primero organizar al nuevo
equipo de gobierno para no
perder ni un día de trabajo,
que hay mucho que hacer.
Luego hay temas importan-
tes sobre la mesa que vamos
a abordar de forma inmedia-
ta, como la seguridad en
nuestros campos, la apertura
del Cuartel de la Guardia Civil
o la puesta en funcionamien-
to del nuevo polideportivo.
- ¿Y para cuándo estará
operativo el nuevo Cuartel?
- Espero que cuando se publi-
que este periódico ya esté
operativo. La Guardia Civil
me comentó tras las eleccio-
nes que el traslado iba a ser
inminente. Cuestión de
pocos días, vamos.
- ¿Y el polideportivo?
- El polideportivo nuevo lleva
totalmente acabado unas
cuantas semanas. Ahora
queda licitar un concurso
para la empresa que vaya a
llevar su gestión. Una vez que
se ha formado la Corporación
y las Delegaciones se podrá

llevar a pleno esta licitación.
No creo que se alargue
mucho su apertura.
- La estación de tren en
Albal ha sido una de sus rei-
vindicaciones más impor-
tante en los últimos meses.
¿En qué situación está ese
proyecto?
- La estación de RENFE va a
ser una lucha continua en los
próximos años. De momento
hemos conseguido que sea
incluida y aprobada entre los
proyectos del Ministerio de
Fomento, que no es poco.
Ahora toca pelear para que se
aceleren los trabajos y sea
una realidad lo antes posible.
No va a ser fácil, pero por
empeño, dedicación y traba-
jo por nuestra parte no va a

ser. Es un proyecto que supo-
ne muchísimo para Albal, así
que no dejaremos de insistir
en la institución que corres-
ponda. Ahora mismo esta-
mos pendiente de una reu-
nión con el Ministro de
Fomento, José Blanco, para

firmar un protocolo que faci-
lite la construcción de la esta-
ción. 
- Se acercan las fiestas de
Santa Ana. ¿Qué puede
adelantarnos?
- Pues que irán en la línea de
los últimos años. Buscamos
que sean cada vez más popu-
lares, participativas y econó-
micas. El apartado de fiestas
es el que más ha sufrido los
recortes desde que empezó
la crisis, y es normal. Yo espe-
ro que sean las últimas fiestas
patronales austeras y con
poco presupuesto. Será señal
de que de las cosas están
cambiando. En cuanto a los
detalles estamos cerrando la
programación estos días. En
breve publicaremos el conte-
nido de la programación.
- Acaba de ser propuesto
como diputado para la
Diputación de Valencia.
¿Qué supone esta impor-
tante designación?
- Supone una gran satisfac-
ción personal. Se ha recono-
cido el trabajo que hemos
hecho en Albal en los últimos
años y se ha confiado en mi
aptitud para representar a los
vecinos de la comarca en la
Diputación. A su vez es una
gran responsabilidad, por lo
que representa esta institu-
ción y las posibilidades de
gestión que conlleva el cargo.
Y por último supone que
Albal va a tener otra ventana
donde reivindicar y conseguir
recursos que ayuden a la
modernización y bienestar de
nuestro pueblo. 

El alcalde, Ramón Marí, en el ayuntamiento.

“El ayuntamiento
será más abierto
y transparente y
vamos a poner
en marcha un
Reglamento de
Participación
Ciudadana, para
tratar de forma
asamblearia
muchos temas
de competencia
municipal.
Además, la 
puerta de mi
despacho segui-
rá abierta para
todos”

“La estación de
RENFE va a ser
una lucha 
continua para
que se realice lo
antes posible”

“Cada barrio ten-
drá un 
concejal al que
recurrir para que
agilice cualquier
problema”



Les Falles d'Albal 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 arreplegant a les falleres
majors, presidents i membres de les diferents comis-
sions, en els seus casals, la comitiva, amb la imatge, va

realitzar el tradicional acte davant de l'Ajuntament. La
celebració, organitzada enguany per la Falla Sant
Carles, va comptar amb la presència de l'alcalde, Ramón
Marí, i la regidora de Festes, María Dolores Martínez.

Per altra banda, prop de 200 albalencs i albalenques
van participar en la Caminada a la "Geperudeta" que,

amb motiu de la festa de la Mare de Déu dels
Desemparats, patrona de València, va organitzar
l'Ajuntament, a través de la regidoria de la Dona, a
càrrec d'Amparo Cebrián, que va integrar la comitiva.
Els caminants van partir a les 5.30 del matí des de la
Plaça del Jardí, i altres s’incorporaren en diferents llocs.

Festa de la Mare de Déu dels Desemparats i caminada a la “Geperudeta”
Participants en la caminada. Acte enfront de l'Ajuntament.
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Els veïns i veïnes del carrer
Sant Vicent van celebrar un any
més la seua festa, amb el trasllat
de la imatge del sant, precedida
pel "tabalet i dolçaina", a
l'Església de la Mare de Déu dels
Àngels, on es va oficiar la missa.

A la tornada, es va oferir un xico-
tet refrigeri als participants,
entre els que van estar l'alcalde,
Ramón Marí, la regidora de
Festes, María Dolores Martínez, i
altres membres de la corporació
municipal. 

Els veïns i veïnes del carrer Sant
Vicent celebren la seua festa

La processó, en direcció a l'església. 

L'Ajuntament va organitzar
la tercera edició de la jornada
sobre la situació del camp valen-
cià, amb motiu de la celebració
dels actes commemoratius de la
festivitat de Sant Isidre, i que va
comptar amb la participació
d'Antoni Lozano, diputat i porta-
veu d'Agricultura, Pesca i
Alimentació del grup socialista
en les Corts Valencianes; Ramón
Manpel, secretari general de la
Unió de Llauradors i Ramaders i
Silvia Ramos, tècnica d'esta
organització en el cultiu de
l'arròs, i Bernardo Ferrer, vice-
president segon d'AVA-ASAJA i
José Francisco Sales, responsa-

ble del departament tècnic d'es-
ta entitat. Així mateix, van acudir
l'alcalde, Ramón Marí, el regidor
d'Agricultura, Juan Arturo
Hernández, i altres membres de
la corporació municipal, així
com representants d'organitza-
cions agràries de la localitat i
agricultors albalencs. 

L'Ajuntament va homenatjar
els dos agricultors albalencs de
major edat, Manuel Peris
Torromé i Salvador Juan Blanch,
en un acte celebrat amb motiu
de la festivitat de Sant Isidre.
Ambdós van rebre el reconeixe-
ment a la seua vida dedicada a
l'agricultura en el transcurs d'un
sopar celebrat en el restaurant
albalenc Ca Ramonet, on van
assistir els seus familiars i amics,
així com l'alcalde, Ramón Marí,

el regidor d'Agricultura, Juan
Arturo Hernández, i altres mem-
bres de la corporació municipal,

representants d'organitzacions
agràries de la població i altres
personalitats. Amb anterioritat

es va celebrar una missa a l’es-
glésia de la Mare de Déu dels
Àngels.

Jornada
sobre el
camp i
homenatge
a llauradors
de més edat

Intervenció del diputat Antoni Lozano. Els homenatjats, amb l'alcalde i el regidor d'Agricultura. 

Assistents a l'acte. 



L'Ajuntament d'Albal va
nomenar Jesús Emilio
Hernández Sanchis Fill
Predilecte d'Albal, i com a Fill
Adoptiu, a títol pòstum, a Juan
Francisco Ferrando Ramírez,
títols que va entregar l'alcalde,
Ramón Marí, en un emotiu acte
celebrat en el saló de plens, a
què van assistir membres de la
corporació municipal, nombro-
sos familiars i amics dels home-
natjats, així com veïns de la
població, de manera que molts
d'ells van haver de seguir l'acte
des de l'exterior del local, donat
que no es preveia tal quantitat
d'assistents.

L'albalenc Jesús Emilio
Hernández Sanchis, cronista ofi-
cial del municipi des de 1997 i
mestre jubilat, va ser proposat
per l'alcalde com a Fill
Predilecte d'Albal el 15 d'octu-
bre del 2010 al Ple de

l'Ajuntament, que ho va apro-
var per unanimitat, i el 12 de
novembre es va procedir l'inici
de l'expedient administratiu
corresponent, instruït pel regi-
dor d'Educació i Cultura, Josep
Jesús Sánchez Galán, i la regido-
ra María José Hernández Ferrer,
en el que es va tindre en comp-
te que, a l'abril del 2008, mos-
trant el seu sentit de generosi-
tat i servici al municipi, va fer
donació del seu arxiu històric i
d'investigació al poble d'Albal,
el qual es troba en l'Arxiu
Històric Municipal de l'Antic
Ajuntament a disposició de tots
els albalencs i albalenques i
estudiosos que vullguen con-
sultar-lo. Així mateix, es va valo-
rar la seua dedicació i entusias-
me en la investigació de la
història i la cultura del poble,
que han donat com a fruit
diversos llibres sobre toponímia

i cròniques d'Albal com:
Repobladors d'Albal en temps
de Jaume I; Un topònim del
Llibre del Repartiment:
Alboayal, Albal, documents i
notícies per a la història del
meu poble o Els refranys
d'Albal. I també en articles arre-
plegats en la publicació dels
Cronistes Oficials del Regne de
València, com Els segells muni-
cipals d'Albal, a més d'escrits
inclosos en els llibres de festes i
altres publicacions. Per tot això,
el ple de l'Ajuntament va apro-
var definitivament per unanimi-
tat, el 31 de març del 2011, el
seu nomenament com a Fill
Predilecte d'Albal i proposar-lo
com a exemple per a tots els
conciutadans.

Juan Francisco Ferrando
Ramírez, mestre, natural de
Catarroja i veí d'Albal, va ser
també proposat per l'alcalde

com a Fill Adoptiu d'Albal, a
títol pòstum, al Ple de
l'Ajuntament, el 15 d'octubre
del 2010, i després de la seua
aprovació per unanimitat, el 12
de novembre es va iniciar així
mateix l'expedient administra-
tiu corresponent, instruït pel
regidor d'Educació i Cultura,
Josep Jesús Sánchez Galán, i la
regidora María Dolores Benítez
Calderón, en el que es va tindre
en compte el seu sentit del
deure i vocació al servici del
poble, que es va manifestar des
de la seua incorporació a la
comunitat escolar d'Albal, que
va ser en el curs 1986-87, com a
mestre en el Col·legi Públic Sant
Blai, així com la seua dedicació,
exercint la seua professió com a
educador d'alumnes de la
població durant més de 20
anys, a més de com a secretari
d'este centre des del curs 1988-

89, i de l'oferiment del seu
esforç personal i professional
per al bon funcionament del
col·legi fins a la seua defunció el
dia 18 de maig del 2010. Per tot
això, el ple de l'Ajuntament va
aprovar també definitivament
per unanimitat, el 31 de març
del 2011, el seu nomenament
com a Fill Adoptiu d'Albal i pro-
posar-lo com a exemple per a
tots els conciutadans.

L'alcalde va entregar els res-
pectius pergamins acreditatius,
el de Fill Predilecte d'Albal a
Jesús Emilio Hernández
Sanchis, i un ram de flors a la
seua esposa Emilia Sala
Navarro. I el de Juan Francisco
Ferrando Ramírez, com a Fill
Adoptiu d'Albal, a la seua viuda,
Ana Guillem Rodríguez, així
com també un ram de flors.
Tots ells van agrair l'homenatge
i van rebre aplaudiments.

Albal nomena fill 
predilecte a Jesús Emilio
Hernández i fill adoptiu 
a títol pòstum a Juan
Francisco Ferrando

Jesús Emilio Hernández i Ana Guillem junt amb l'alcalde i membres de la corporació municipal. 
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La Coral de Veus d'Albal va
actuar recentment en la pobla-
ció portuguesa de Mortágua,
dins del cicle del projecte euro-
peu MUSIPAP en el que està par-
ticipant com a coordinadora.
Este és el segon viatge d'inter-
canvi cultural que realitzen, des-
prés de la seua visita a Itàlia, i la
tercera trobada musical, ja que
la primera va tindre lloc a Albal.

La directora de la coral, Ana L.
Vila, va acudir, amb Mónica
Bellver, component de la junta
directiva, a entregar a l'alcalde
uns obsequis de record de
Mortágua. 

L'alcalde els va felicitar per la
seua trajectòria artística i els va
agrair que porten el nom d'Albal
per altres països a través de la
música. 

La Coral de Veus d’Albal actua en la
població portuguesa de Mortágua

Actuació de la Coral de Veus d'Albal a Portugal. 

El saló d'actes de la Casa de la Cultura va acollir un any
més la graduació de Batxillerat d'estudiants de l'Institut,
la sexta promoció del centre, composta per cinquanta

alumnes, en un acte a què va acudir nombrós públic i en
el que va estar present l'alcalde, Ramón Marí, així com el
director de l'Institut d'Ensenyament Secundari d'Albal,

Francisco Masquefa. Així mateix, van rebre matrícula
d'honor i menció especial les estudiants Laura
Campanón Galiana i Marta Contreras Moya. 

Graduació d'estudiants de l'Institut d’Ensenyament Secundari d'Albal
Els estudiants graduats, amb l'alcalde i el director del centre. 
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Un grup de persones majors d’Albal va partici-
par el 26 de maig en una trobada esportiva comar-
cal a Torrent, organitzada pel Consorci
EsportsHorta, dins del programa d’activitats d’este
any. Els majors van acudir acompanyats per la
monitora de gimnàstica i ball María Carmen
Sánchez. Esta trobada, que es ve realitzant també
en altres poblacions, tenen l’objectiu de compartir

l’experiència de l’activitat física. Per a d’això, els
participants juguen partits d’esports modificats,
ballen coreografies d’aeròbic adaptades o recor-
den els jocs populars de la seua infància. Es realit-
zen proves d’habilitat, memòria, coordinació o
cooperació. I al final del curs hi haurà una trobada
especial, en la qual participants seleccionats com-
petiran a un major nivell.

Catorze joves
van finalitzar el 31
de maig un taller de
formació per a
monitor esportiu
organitzat per
l’Ajuntament, que
es va iniciar el 4
d’octubre de 2010.
El regidor de
Promoció i
Desenrotl lament
Econòmic Local, Josep Jesús
Sánchez Galán, va acudir a la clo-
enda del taller. Els joves han
estat contractats des de març
fins a maig per l’Ajuntament per
a col·laboracions amb les Escoles
Esportives Municipals i altres
activitats, com trobades comar-
cals de persones majors. Així
mateix, han realitzat un taller
d’educació mediambiental en el
Club de Piragüisme de Silla,
netejant el Port de Silla i canals
de l’Albufera amb piragües. El
taller ha inclòs la pràctica d’es-

ports reglats, com bàsquet, fut-
bol, handbol, tennis o pàdel, i
nàutics com piragüisme, vela o
windsurf. També s’han realitzat
rutes en bicicleta. Els alumnes
han adquirit a més coneixe-
ments en preparació i condicio-
nament físic, primers auxilis, ali-
mentació i prevenció de lesions.

L’Ajuntament, a través de
l’Agència d’Ocupació, està realit-
zant gestions amb diferents
empreses per a la possible inser-
ció laboral d’alguns dels alum-
nes participants. 

Membres de la Penya de Tir
i Arrossegament i el president,
Cayetano Avia, van iniciar el 31
de maig un viatge a Santiago
de Compostel·la en carro per

etapes. L'alcalde, Ramón Marí, i
el regidor d'Esports, Juan
Arturo Hernández, van estar
presents en l'eixida a la Plaça
del Jardí per a animar-los.

Un grup de majors d’Albal participa en
una trobada esportiva comarcal a Torrent

Els majors d’Albal, en les activitats de la trobada esportiva a Torrent, junt a la monitora.

Els alumnes, amb el regidor.

A Santiago de Compostel·la en carro

L'equip Aleví A de futbol de les Escoles
Esportives Municipals d'Albal es va procla-
mar campió de la lliga, després de guanyar
en l'última jornada, jugada a casa, a l'UD
Esperanza de Silla per un contundent 13 a 2.
El conjunt albalenc va aconseguir 72 punts,
un més que el segon classificat, que es el
Catarroja A. 

L'equip d'Albal ha sigut a més l'únic que
ha acabat el campionat invicte en el grup 9,
amb 23 partits guanyats i tres empatats. En
el partit de final de lliga jugat en el Mossén
Lluís Arnau d'Albal, va estar present l'alcalde,
Ramón Marí, qui els va felicitar pel seu triomf
i la seua gran temporada. 

L'Aleví A de futbol es
proclama campió

Catorze joves finalitzen un taller
de formació per a monitor esportiu

L'equip, amb el seu entrenador i l'alcalde, celebra el seu triomf. 
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L'Ajuntament i la Biblioteca Pública han organitzat diverses activitats en la recta final del curs escolar, entre elles "Musiqueries" de Dani
Miquel, i teatre i contacontes en anglés, amb molta participació d'alumnes dels centres docents de la població. 

Els equips dels dos clubs de petanca
albalencs que van participar en el cam-
pionat de l'Horta Sud van rebre els seus
trofeus a Catarroja, de mans de l'alcalde,
Ramón Marí, qui va acudir a l'acte per a
felicitar-los, conjuntament amb els presi-
dents d'ambdós agrupacions, Enrique
Dalmau i Luis Serrano. 

Els dos equips albalencs van ser, un
d'ells, guanyador del grup A, i l'altre el
segon del grup B. Catarroja va acollir l'en-
trega dels premis del Trofeu de Petanca
Horta Sud 2010-2011, així com un dinar
junt amb alcaldes i regidors de les res-
pectives poblacions, Albal, Benetússer,
Massanassa, Alcásser, Sedaví i Catarroja.

Destacada participació dels equips dels
dos clubs de petanca albalencs en el
Trofeu Horta Sud 2010-2011

Activitats de la Biblioteca Pública en la recta final del curs escolar

Els participants albalencs, amb l'alcalde. 

Una de les sessions de "Musiqueries". Teatre en anglés en la Casa de la Cultura. 

El Grup Solidari d'Ajuda a
Guatemala d'Albal va celebrar
amb èxit  la segona edició de la
seua carrera solidària, en la qual
van participar uns quatre-cents
corredors en diferents edats i
categories. 

La carrera va tindre la seua
eixida i meta en el carrer
l'Eixample i va comptar amb la
col·laboració del Col·legi Santa
Anna i Sant Josep de la
Muntanya, la parròquia de la
Mare de Déu dels Àngels i
l'Ajuntament. 

L'alcalde, Ramón Marí, va
assistir a l'entrega de trofeus.
Així mateix, va tindre lloc un
mercat ambulant solidari a la
Plaça Constitució. 

Els diners arreplegats en
esta activitat esportiva-benèfi-
ca es destinarà, segons els orga-
nitzadors, a "la construcció d'un
pou mecànic a l'aldea d'Aigua
Blanca (Alta Varapaz,
Guatemala), amb la finalitat d'a-
bastir a vint-i-una famílies que
viuen en eixa zona desproveïda
dels servicis essencials".

En la categoria absoluta, el
guanyador va ser David
González Davis, del C. A.
Goldfland, amb un temps de
19’23’’, seguit de Touta El
Mehdi i Raúl Arribas, de A correr
al río. En dones, la primera va
ser Carmen María Pérez
Serrano, seguida de Sandra
Muñoz Sanfélix i Cecilia Galván
Soriano, les tres de Cárnicas
Serrano. 

En Aleví va guanyar Pablo
Aguilar Fernández en masculí i
Ana Ruiz Cortés en femení. En
Infantil Daniel Sow Ribes i Núria
Álvarez López. En Cadet Ginés
Párraga Cifuente i Daura
González Cano. En Juvenil Sisco
Cumplido. En Chupetín
Salvador Verdeguer Royo i
Paula Lloria Villanova. En
preBenjamí, Pablo Herrero
Fernández i Claudia González. I
en Benjamí, Alejandro Miró
Sanchis i Claudia del Campo
Muñoz.

També s’entregaren trofeus
als deu primers locals, tant en
masculí com en femení.

Èxit de la segona edició
de la carrera solidària
per Guatemala

L'eixida d'una de les carreres. 

L'alcalde i membres del grup organitzador, en una de les entregues de trofeus. 

La festa de final de curs
de les Escoles Esportives
Municipals se celebra el 25
de juny, en les instal·lacions
del Poliesportiu de Santa
Anna. La pujada en l’auto-
bús serà a les 9.30 h. en la
porta de l’Institut. Hi haurà
activitats esportives, esmor-
zar, entrega de regals i
entrada gratuïta a la piscina.

El 25 de juny,
festa de les
Escoles
Esportives
Municipals



El compositor albalenc Francisco Zacarés
Fort ha aconseguit diversos premis pels seus
treballs en concursos celebrats a França i
Bèlgica. Recentment, el passat 13 d'abril,
Zacarés va rebre un nou premi, esta vegada a
França. L'obra guardonada amb el Segon
Premi del “Concours Européen de
Composition pour l’Orchestre National
d’Harmonie des Jeunes de la Conférération

Musicale de France
2011”, porta per títol:
KRYPTHOS. Este con-
curs busca l'ampliar el
repertori d'obres ori-
ginals per a banda, a
més que els composi-
tors aporten noves
expressions a les ban-

des, i que estes
siguen nous
llocs d'experi-
mentació per a
les seues com-
posicions. Les obres premiades seran
interpretades per l'Orchestre National
d’Harmonie des Jeunes de la CMF en
la gira que realitzarà per diverses ciu-
tats de França durant la trobada que
realitzarà en el mes de juliol pròxim.
L'entrega de premis es realitzarà en el
transcurs d'un dels concerts d'esta
gira.
Segons paraules del jurat, els criteris
que s'han seguit per a atorgar el segon
premi a Francisco Zacarés Fort per la
seua obra KRYPTHOS, han sigut: “l'ele-
vada tècnica d'escriptura, la gran qua-
litat de l'orquestració, l'especial orga-
nització del discurs musical, la riquesa
de la partitura i l'alt nivell de dificultat.
KRYPTHOS és una obra amb grafies i
estètica excepcionals, proposant un
nou repertori per a les bandes que es
decanten per abordar este tipus de
música, aportant una nova sensibilitat
en els programes de concert”.
D'altra banda, és de consideració res-
saltar que, l'obra obligada triada per a
la Secció d'Honor del 125é Certamen
Internacional de Bandes de Música
Ciutat de València 2011, és: “DE CAU-
SIS – The Order of the Chaos” de
Francisco Zacarés, que també va ser

guardonada amb el Premi Frederic Fennell i
va ser el Segon Premi en el “Second Tokyo
Kosei Wind Orchestra Composition
Competition 2009” (Japó). L'audició de la
Secció d'Honor tindrà lloc en el Palau de la
Música de València, el pròxim dia 24 de juliol,
en sessió de matí i vesprada, en la qual con-
corren diverses de les més prestigioses ban-
des de la Comunitat Valenciana.

El compositor albalenc va obtindre a més
altres premis el passat 28 de novembre en el
CC het SPOOR d'Harelbeke (Bèlgica), el con-
cert de la International Wind Ensemble Band
Composition Contest 2010 d'Harelbeke.
L'objectiu d'este concurs de composició
musical d'obres originals per a banda és el
promoure la música contemporània en l'en-
torn de les bandes de música, al mateix
temps que contribuir a donar notorietat
internacional als compositors i executants. El
concert va estar a càrrec de la banda belga
KONINKLIJK HARMONIEORKEST VOORUIT
HARELBEKE, dirigida per Geert Verschaeve.
Després de la deliberació del jurat internacio-
nal, Francisco Zacarés va obtindre dos premis
per la seua obra titulada: “TRIODION: El Llibre
de les Tres Odes”, el Tercer premi i el Premi
del Públic. En esta edició es van admetre 104
composicions arribades des de 28 països de
tot el món. 

La Fira d'Oci i
Temps Lliure,
organitzada per
l 'A juntament ,
portarà de nou
moltes i diverses
activitats el  dis-

sabte 18 de juny, de 9.30 a 13.30 h., en el
Centre d’Informació Juvenil.

Hi hauran tallers de sexualitat, papi-
roflèxia, automaquillatge i perruqueria,
jocs de taula, tir amb arc, ‘atrapasomnis’,
complements, quiromassatge i percus-
sió, així com campionats de ping-pong,
futbolins i truc, a més d'una exhibició de
skate amb música hip-hop en el Parc Sant
Carles.

S'obsequiarà amb  camisetes del CIJ
a totes les persones de 12 a 35 anys que
participen en les diferents activitats.

Totes les activitats d'esta fira podran
ser disfrutades de forma gratuïta.

FEM UN BON ÚS DE LA
LLENGUA

Ramassar

Arreplegar (coses escampa-
des o disperses) amb un
ramàs o amb un altre utensi-
li equivalent. 
Ramàs
1. Granera feta de branques
de ginesta, de botja, etc., per
a agranar el carrer, el forn,
l'era, etc. 
2. [ fig. ] Crin de la cua d'un
animal cavallí o boví. 
3. AGR. Rascle. 
Ramassada
1. Acció de ramassar. 
2. La cosa ramassada. 
3. METEOR. Ruixat de molt
poca duració. També arruixó.
Ex. Tot va ser començar la pro-
cessó i caure una ramassada
que em deixà com si m'hague-
ren tirat un poal d'aigua
damunt.

DUBTES, INCORRECCIONS I
BARBARISMES

Sortejar No és correcte amb
el significat d'evitar una difi-
cultat, una obligació, etc. La
paraula adequada, en este
cas, és esquivar. De moment,
han pogut esquivar tots els
obstacles. El verb sortejar és
correcte quan vol dir 'sotme-
tre alguna cosa a l'atzar'.
* trueque Castellanisme que
hem de canviar per barata.
Significa 'canvi, permuta'. Ex.
Ha fet una barata de tots els
llibres de son pare per una
col·lecció de discos. També
podem fer servir sinònims
com ara canvi, troc.

FRASES FETES

Fer l'efecte Semblar. Ex. A
tots ens va fer l'efecte que ho
deia per despit. SIN: paréixer,
aparentar.
Posar-se a fer Emprendre
una acció. Ex. No trobe el
moment de posar-me a fer
tot el que tinc endarrerit. SIN:
començar, mamprendre, ini-
ciar, disposar-se a fer,
emprendre. 

LLENGUA VIVA. LOCU-
CIONS

A la pràctica A l'hora de la
veritat, a l'hora de posar en
pràctica una cosa. Això està
molt mal pensat, però a la
pràctica no val res.
De soca-rel D'arrel o des de
l'arrel, des de la base. Tot,
íntegrament, radicalment.
Cast. 'de cuajo, de raíz, del
todo'

REFRANYS
Manar i fer, bon exemple és.
El temps és un gran mestre.

Oficina Municipal
de Promoció del

Valencià

La Fira d’Oci i Temps Lliure porta de nou
moltes i diverses activitats per als joves

Una de les activitats de la Fira d’Oci i Temps Lliure.

El compositor albalenc Francisco
Zacarés aconseguix més premis

Francisco Zacarés a Harelbeke (Bèlgica). 
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La guanyadora de la sisena edició del con-
curs de cartes d'amor organitzat per
l'Ajuntament, a través del Centre d'Informació
Juvenil, va ser María José Arjona Climent, amb la
seua obra "Querencia".

Text original de la carta premiada:

QUERENCIA

Recordar en este otoño extraño,
pues con premura escarchó la cima,
yo con lágrimas negras esta rima
escribo, víctima de mi engaño.

A este pecho en corazón ermitaño
crece un amor que el dolor sublima,
con lápida de puñales encima
de mi, sangrando la pasión de antaño.

Del pasado presente aquel beso,
calma mi lacerado sentimiento,
comer sus labios de un recuerdo espeso.

Y vagando ya sola sin aliento,
de hambre vivo un amor ileso
que acaricio, abrazando el viento. 

Text guanyador del 
concurs de cartes d’amor

S’oferixen tallers de sexualitat, papiroflèxia, percussió i quiromassatge, entre altres



Un corredor del Club de
Atletismo de Albal, José Antonio
Miguel Garrido, llevó a cabo una
carrera de 160 km desde esta
población hasta la de Ledaña en
Cuenca, parando sólo a dormir
por la noche, con el fin de
“potenciar la lucha contra el
cáncer y animar a que no se tire
la toalla”. Quiso dar con ello el
ejemplo de que, si él ha supera-
do este reto, cualquiera puede
hacerlo, y también luchar contra
el cáncer con éxito y curarse.
José Antonio decidió realizar
esta hazaña también como
homenaje a su abuelo, que falle-
ció por esta enfermedad, el cual
era natural de Ledaña y quería
mucho a Albal, por lo que quiso
asimismo propiciar el hermana-
miento de ambas poblaciones.

El atleta salió desde el
Ayuntamiento de Albal junto
con un compañero del club,
Francisco Lahoz, con el que rea-
lizó una primera etapa de 30
kilómetros hasta Turís y, al día
siguiente se dirigieron a Venta
del Moro, en una segunda etapa
de 80 kilómetros, para continuar
el otro día con los 50 restantes,
los más duros, por las cuestas
existentes, ya que subieron pen-
dientes de hasta el 14%, hasta
llegar a Ledaña. En esta última
etapa fueron acompañados por
un guarda forestal, ya que atra-
vesaron el paraje de las Hoces

del Cabriel y zonas de caza
mayor. Asimismo, al salir a la
nueva carretera del Eje de la
Manchuela, fueron acompaña-
dos por la Guardia Civil y tam-
bién por corredores, desde
Villamalea hasta la puerta del
Ayuntamiento de Ledaña,
donde fueron recibidos por el
alcalde y representantes de la
Asociación Española Contra el
Cáncer de Cuenca, así como por

el alcalde de Albal, Ramón Marí,
y la presidenta de la junta local
de la Asociación Española
Contra el Cáncer, María Ángeles
Jordán, quienes también estu-
vieron en la salida desde Albal.

José Antonio contó con el
apoyo del Ayuntamiento y la
Asociación Española Contra el
Cáncer, así como del Club de

Atletismo albalense, presidido
por Manuel Varea, que se pudo
de manifiesto en el acto de pre-
sentación realizado en el salón
de plenos , al que asistieron el
alcalde, Ramón Marí, el concejal
de Deportes, Juan Arturo
Hernández, y otros miembros de
la corporación y de asociaciones
locales, además de dos repre-

sentantes de la junta provincial
de la Asociación Española
Contra el Cáncer, Nadine Cussac
y Javier Llombart, y su compañe-
ro de reto, Francisco Lahoz, así
como familiares y amigos de
ambos corredores, los cuales
acudieron también a Ledaña
para animarles y felicitarles por
su éxito.

También contaron con el
apoyo de un fisioterapeuta alba-
lense y el coordinador de
Deportes, José López, así como
de la Pastelería Galán, que obse-
quió a José Antonio con un pas-
tel con la foto de su abuelo.

José Antonio reconoció que
fue más duro de lo que creía,
pero está contento del logro. 

160 km corriendo
de Albal a Ledaña
para apoyar la lucha
contra el cáncer

Los corredores en su salida de Albal, con el alcalde, concejales y la presidenta de la junta local.

En plena carrera por el monte y con lluvia. El pastel obsequio de la Pastelería Galán.

En su llegada a Ledaña, con los respectivos alcaldes y la presidenta de la junta local albalense.

José Antonio Miguel Garrido superó el
duro reto con su compañero Francisco
Lahoz y homenajeó así a su abuelo

Realizaron el
recorrido en tres
etapas, llegando
a subir cuestas
con pendientes
de hasta el 14%
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