
Más de cien alumnos del Instituto participan en la campaña solidaria “Paraguas por la paz”. Aparte de su significado simbólico, esta actividad, a la
que se sumó también un almuerzo solidario en el propio centro, ha servido además para ayudar, en este caso, a la asociación Aixec de discapacitados psíquicos.

La biblioteca
acull la setmana
del llibre

Educació viària
en el col·legi
Sant Carles

Segona edició
d’Aula Ràdio a
les escoles

El presupuesto de 2010 se liquida con superávit
Este remanente de tesorería sirve como un complemento para financiar gastos generales
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ALCALDIA
Cita prèvia - Correu electrònic: alcaldia@albal.es

ATENCIÓ MUNICIPAL I INFORMACIÓ CIUTADANA (AMIC)  
Dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. - Vesprades: dilluns, 
dimecres i dijous de 16 a 18.30 h. - Dissabtes: 9 a 13 h.

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 organitzat de nou enguany
l'Escola de Pasqua, però en dos modalitats, la tradicio-
nal i l'esportiva, a fi de xiquets i xiquetes de major
edat puguen participar també en esta activitat. D'esta
manera, se celebrarà l'Escola de Pasqua diguem tradi-
cional, per a xiquets i xiquetes de 3 a 12 anys, escolars
d'infantil i primària, en el Col·legi Públic Sant Carles
Borromeu, i, d'altra banda, es realitzarà l'Escola
Esportiva de Pasqua, en les instal·lacions esportives

del parc La Balaguera i el col·legi públic del mateix
nom, per a xiquets i xiquetes de 9 a 14 anys.
L'esportiva, com el seu nom indica, se centrarà en la
pràctica de diversos esports, encara que la tradicional
manté també activitats esportives alternatives, a més
de tallers i jocs. Ambdós escoles de Pasqua es realit-
zen els dies 26, 27, 28 i 29 d'abril, i amb el mateix hora-
ri, de 9 a 14 hores, tenint així mateix el servici d'Escola
Matinera, des de les 7.45 h. 

El curs Educació i esport: Tècniques i recursos específics des de l'animació juvenil, tindrà lloc a Albal els
dissabtes 7, 14 i 28 de maig, i 4 i 11 de juny, de 9 a 14 h. i de 15.30 a 20.30 h., amb una duració de 50 hores.
El preu és de 45 euros.  Serà impartit per EOAJ Abast.

La finalitat d'este curs és facilitar l'especialització i el reciclatge de monitors/es de temps lliure infantil i
juvenil i d'animadors/es juvenils, que estiguen realitzant un curs de formació bàsica de monitor/a o anima-
dor/a, o que estiguen participant en activitats d'animació i educació en el temps lliure en l'àmbit de la
joventut.  No obstant, les places que queden lliures fins a completar l'aforament del curs podran ser ocu-
pades per qualsevol altre jove interessat major de 17 anys que no reunisca els mencionats requisits.

Informació i inscripció: Centre d'Informació Juvenil d'Albal (CIJ). Carrer Mestre Ramón Sanchis Rovira, 9.
Telèfon 961278187. Correu electrònic: albal@joves.net

La celebració de la festa de Sant Isidre d'enguany
inclou el tradicional homenatge a dos llauradors de
major edat de la població, que esta vegada son
Manuel Peris Torromé i Salvador Juan Blanch. A més,
s'ha programat la tercera edició de la jornada sobre la
situació del camp valencià, amb taula rodona i el seu
corresponent debat.

La realització d'esta jornada, destinada sobre tot
als agricultors de la població, davall el títol “Futur del
camp a Albal”, està prevista `per al dia 28 d'abril, en el
Saló Santo Domingo, començant a les 19.15 hores,
amb l'entrega de documentació i sent l'obertura a les

19.30 hores, a càrrec del regidor d'Agricultura, Juan
Arturo Hernández. A les 19.40 hores tindrà lloc la taula
rodona i el debat entre els ponents i els assistents a
l'acte i, a les 21.30 hores serà la cloenda de l'acte, a la
que seguira un vi d'honor.

L'homenatge als llauradors de major edat de la
població és el dia 29 d'abril, a les 21.30 hores, després
d'un sopar en el restaurant Ca Ramonet. Abans, a les
20 hores, se celebra la missa en honor a sant Isidre,
amb volteig de campanes, en l'Església de la Mare de
Déu dels Àngels, a la que seguirà una “disparà” de
traca i tronadors.

Els col·legis Sant Carles i La Balaguera
acullen activitats de l’Escola de Pasqua

La festa de Sant Isidre se celebra
amb el tradicional homenatge

Jornada sobre el camp de l’any passat.

Edita: Ajuntament d’Albal 
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La programació inclou la tercera edició de la jornada sobre
la situació del camp valencià amb taula rodona i debat
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El Ayuntamiento ha iniciado
los trámites para la adjudicación
de las obras de repavimentación
de diversas calles del municipio,
financiadas con cargo al Plan
Provincial de Obras y Servicios
2011 de la Diputación de Valencia,
con un presupuesto base de
136.344 euros.

Las calles a repavimentar en
un principio, a las que se unirán
otras más de forma complementa-
ria, son las de Joventut Musical,
entre avenida Blasco Ibáñez y
Hernández Lázaro; Picassent;
Cooperativa, entre travesía Camí
de la Foia y Eixample; travesía

Camí de la Foia entre Cooperativa;
Séquia Reial del Xúquer (parcial);
Cronista J. E. Hernández Sanchis,
entre L’Hort y Sant Vicent; Sant
Roc, entre Sant Vicent y Juan
Esteve; Buenavista, entre Albufera
y San Eusebio;  València, en la
esquina con Salvador Ricart;
Mossén Lluís Arnau, entre València
y Atleta Fausto Albiol; Regne de
València, esquina Sant Carles; 9
d’Octubre, entre Cooperativa y
Pintor Sorolla, y Santa Anna, entre
Paiporta y Ramón y Cajal.

Se demolerá el pavimento
existente, se asfaltará la calzada y
se recolocarán tapas e imbornales.

Varias calles se reasfaltarán
con cargo al plan provincial
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La secretaria general de
Infraestructuras del Ministerio
de Fomento, Inmaculada
Rodríguez-Piñero, acompañada
del director general de
Infraestructuras Ferroviarias,
Carlos María Juárez, mantuvo
recientemente  en Madrid un
encuentro con el alcalde de
Albal, Ramón Marí, que acudió
junto con representantes de la

corporación municipal y del
consejo de Alcaldía, así como de
empresarios y representantes
de asociaciones albalenses,
entre ellos la presidenta de la
Asociación de Comerciantes y
Pequeños Empresarios de Albal,
para hablar acerca de las gestio-
nes que está realizando el
Ministerio para establecer una
estación de Renfe para los tre-

nes de cercanías en la localidad.
La implantación de una

nueva estación de Renfe en las
líneas C-1 y C-2 del núcleo de
cercanías de Valencia en la loca-
lidad de Albal se encuentra
recogida en el Plan de
Infraestructuras Ferroviarias de
Cercanías para la Comunidad
Valenciana 2010-2020, que está
desarrollando el Ministerio de

Fomento, siendo necesaria la
reunión para avanzar en la con-
creción del proyecto en marcha.

En la reunión en el
Ministerio se trataron aspectos
técnicos y urbanísticos para
asegurar una implantación en
el territorio acorde a las necesi-
dades de los ciudadanos.

Rodríguez-Piñero les comu-
nicó al alcalde y a sus acompa-

ñantes albalenses que, en el
plazo máximo de un mes, se
remitirá a la población un
borrador de protocolo, en el
que se determine el modelo de
financiación de la actuación, así
como la licitación por parte del
Ministerio de Fomento de un
proyecto básico para la defini-
ción de la estación a construir
en Albal.

Reunión en Madrid con
representantes del
Ministerio de Fomento
sobre los trámites para 
la estación de Renfe

El alcalde, concejales y representantes de asociaciones, comerciantes y empresarios, en el Ministerio.

Los contenedores soterrados
instalados en diversas zonas de la
población etán ya todos en fun-
cionamiento. 

Concretamente, están opera-
tivos los situados en las avenidas
Corts Valencianes y Padre Carlos
Ferrís,  las plazas Constitució y Mercat, y la calle
Beniparrell, en total nueve isletas de contenedo-
res de reciclaje, con recipientes para la basura y el

reciclaje. En el verde oscuro, los residuos orgáni-
cos; en el amarillo, plásticos, y en el verde claro, el
vidrio y también las pilas usadas.

Ya están en 
funcionamiento
los primeros 
contenedores
soterrados

El presupuesto municipal
correspondiente al pasado ejer-
cicio 2010 ha sido liquidado por
el Ayuntamiento con un resul-
tado de un remanente de teso-
rería disponible para gastos
generales, o superávit, que
asciente a 349.535,08 euros.

Tal como se señala en el
informe de intervención, la
liquidación del presupuesto del
Ayuntamiento de 2010 arroja
dicho resultado ajustado positi-
vo como consecuencia de que
los derechos liquidados han

sido superiores a las obligacio-
nes reconocidas, lo que incide
esencialmente en el remanente
de tesorería. Además, este
superávit es el disponible para
gastos generales, puesto que es
la cantidad efectiva que queda
después de haber deducido los
cobros dudosos y el exceso de
financiación afectada.

En el propio informe se
especifica que este remanente
de tesorería positivo constituye
un recurso para la financiación
de modificaciones de crédito en

el presupuesto municipal, a
aplicar de acuerdo con la nor-
mativa legal y con el oportuno
control contable que permita
determinar en cada momento
la parte utilizada para financiar
gasto y la parte pendiente de
utilizar, que constituye el rema-
nente líquido de tesorería.

En definitiva, este saldo
positivo se puede utilizar para
cubrir la ampliación de diversas
partidas presupuestarias de
gasto, cuando sea necesario o
se considere oportuno, por lo

que es un complemento más en
la capacidad económica del
Ayuntamiento para la financia-
ción de los gastos generales del
presupuesto municipal.

La liquidación del presu-
puesto municipal de cada año
se realiza determinando los
derechos pendientes de cobro
y las obligaciones pendientes
de pago a 31 de diciembre, el
resultado presupuestario pro-
piamente dicho, y los remanen-
tes de crédito y el remanente de
tesorería. 

El presupuesto municipal de 2010 se liquida con un superávit de 349.535 euros

Una de las isletas de contenedores soterrados.

El remanente de tesorería obtenido permitirá financiar gastos generales

Este saldo 
positivo se 
puede utilizar
para ampliar
diversas partidas 
presupuestarias

La secretaria general de Infraestructuras
remitirá un borrador de protocolo para
determinar el modelo de financiación
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Unos 130 alumnos de pri-
mer curso de ESO del Instituto
de Enseñanza Secundaria de
Albal participaron en la campa-
ña solidaria “Paraguas por la
paz” que, además de su signifi-
cado simbólico, ha servido
además para ayudar, en este
caso, a la asociación Aixec de
discapacitados psíquicos.

Los alumnos se dedicaron a
pintar los paraguas con rótulos
y dibujos alusivos a la paz en el
patio del Instituto, y después
realizaron un recorrido con
ellos. Posteriormente proce-
dieron a su venta, para destinar
el importe, una vez deducido el
coste del material utilizado, a
ayudar a la citada asociación.

La actividad contó con la
presencia de Paola Dominguín,
colaboradora de la campaña,
así como de los
representantes
en Valencia de
esta iniciativa
solidaria de
ámbito interna-
cional, y del
director del
Instituto albalen-
se, Francisco
Masquefa.

Con anteriori-
dad, se realizó
asimismo en el
patio del centro
un almuerzo soli-
dario, con el que
también se reco-
gieron donativos
destinados a
Aixec-Cruz Roja
Española.

Más de cien alumnos del Instituto participan
en la campaña solidaria “Paraguas por la paz”
Los donativos recogidos en la actividad se destinan a la asociación Aixec de discapacitados psíquicos

Los participantes, pintando los paraguas en el patio del Instituto.

Paola Dominguín, con un miembro de la asociación Aixec.El almuerzo solidario.

Ràdio Sol Albal, l'emissora munici-
pal, ha començat les gravacions d'Aula
Ràdio en els diferents centres educa-
tius d'Albal. Es tracta d'un programa
radiofònic, que enguany complirà la
seua segona edició, en què la ràdio s'a-
propa als centres educatius perquè l'a-
lumnat faça el seu programa, organit-
zat i treballat a l'aula pels seus profes-
sors i professores.  Enguany, participen
en Aula Ràdio el CEIP Sant Carles
Borromeu, Santa Anna, La Balaguera,
Sant Blai, l'Escola d'Adults i l'IES Albal. 

A través de l'assessora de valencià,
Lorena Bisbal, la conselleria d'Educació
pretén, amb aquesta iniciativa, fomen-
tar la normalització lingüística. L'ús i

difusió del valencià entre els xiquets i
xiquetes a través d'un mitjà de comuni-
cació local com és Ràdio Sol Albal. 

La coordinadora de Ràdio Sol Albal,
Mireia Capsir, està duent a terme les
gravacions des del passat mes de març.
Ja es pot fer un avançament sobre els
temes dels programes que eixiran a l'ai-
re per les ones de la 93.7 FM. Per exem-
ple, els alumnes de Sant Carles i l'EPA
homenatjaran la figura d'Enric Valor, en
l'any en què es commemora el cente-
nari del seu naixement. El col·legi Santa
Anna utilitzarà el seu lema anual, "Tu
ets el meu sol", per fer una reflexió
sobre els valors que estan treballant al
centre. Per la seua banda, La Balaguera

se centrarà en el medi ambient i el Sant
Blai en l'arribada de la primavera.
Poesies, cançons, endevinalles, ronda-
lles, embarbussaments... una poquet
de tot, però amb una cosa en comú: la
llengua vehicular és el valencià.

Tots els xiquets i xiquetes d'Albal
que han participat han mostrat gran
interés pel món de la ràdio, per fer de
periodistes, i els fa molta il·lusió haver-
s'hi unit a esta iniciativa. Les emissions
començaran el pròxim 5 de maig.

L’emissora municipal inicia
les gravacions d’Aula Ràdio

Gravació d’Aula Ràdio en el Col·legi Públic Sant Blai.

abril 2011



La Biblioteca Pública
Municipal d'Albal va celebrar un
any més la Setmana del Llibre,
amb l'exposició, del 18 al 20 d'a-
bril, de les novetats bibliogràfi-
ques adquirides durant l'any, on
s'encontraven diverses obres i
temàtiques, tant per a majors
com per a xicotets, i els dies ante-
riors amb diverses activitats cul-
turals.

El dia 14 d'abril es va oferir  a
més una lectura dramatitzada pel
Crit en el saló d'actes de la Casa
de la Cultura, on van acudir al vol-
tant d'uns 130 alumnes, correspo-
nents a tercer d'ESO de l'Institut
d'Ensenyament Secundari i el
Col·legi Santa Anna.

Així mateix, el dia 15 d'abril es
va oferir un recital de poesia
sobre Garcia Lorca a càrrec del
grup Paraules al vent. I el dia 18
d'abril, també en el saló d'actes
de la Casa de la Cultura, l'obra
“Miguel Hernández. Después del
odio”, pel Crit, dirigida a uns 230
alumnes de quart, d'ESO i primer i
segon de Batxiller, procedents de
l'Institut de Secundària i del
Col·legi Santa Anna.

Cine a la Casa de la Cultura
Per altra banda, el saló d'actes

de la Casa de la Cultura va acollir
una nova projecció de cine orga-
nitzada per l'Ajuntament, el 8 d'a-
bril, esta vegada amb el film “El
discurso del rey”. L'entrada va ser
com sempre de 2 euros, i va
poder ser adquirida pel matí en
l'Ajuntament i a la vesprada en la
Casa de la Cultura.

A l’exposició de les novetats bibliogràfiques es van unir altres activitats per als estudiants

Escolars dels col·legis
públics Sant Carles Borromeo i
La Balaguera van participar en
la Volta a Peu pel valencià,
corresponent a la Trobada
d'Escoles en Valencià que se
celebra enguany en Silla, el
pròxim 16 d'abril. davall el
lema "El valor del valencià". Els
escolars, acompanyats de
familiars i professors, van acu-
dir a peu precedits per sengles
pancartes al monòlit comme-
moratiu de la celebració de la
Trobada d'Escoles en Valencià
a Albal, on van ser rebuts pel
regidor de Cultura, Josep
Jesús Sánchez Galán i altres
membres de la corporació
municipal i van llegir textos en
valencià. 

Volta a Peu
pel valencià

Els participants en la Volta a Peu pel valencià. 

Exposició de novetats bibliogràfiques, tant per a majors com per a xicotets, en la biblioteca municipal.
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6



El Col·legi Públic Sant Carles
Borromeu va acollir la primera
de les sessions del taller d'edu-
cació viària per a escolars que
es realitza anualment en els
centres docents de la població,
amb la col·laboració de la
Policia Local, i que s'estendrà
els pròxims mesos als col·legis
de Sant Blai, Santa Anna, La
Balaguera i Juan Esteve.

En el col·legi Sant Carles van
participar 145 alumnes d'edu-
cació infantil, en activitats
durant la setmana, que es van
iniciar amb una introducció a la
seguretat viària a través de
contacontes, per a continuar
amb instruccions per a la iden-
tificació de normes i senyals,
una excursió, acompanyats
d'un policia local, per un reco-
rregut seleccionat per a aplicar
els coneixements adquirits,
manualitats sobre senyals i
semàfors i maquillatge vial
infantil, per a finalitzar amb un
circuit per a bicicletes i patinets
en el pati del col·legi, controlat
per dos policies locals i perso-
nal del centre, després del qual
es van entregar carnets testi-
monials als participants.

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 cons-
cienciació sobre la importància
de respectar les normes de cir-
culació i de la utilització correc-
ta dels elements de seguretat.
Així mateix, s'aprofita per a
ensenyar-los a identificar-se i a
on han d'acudir els menors en
cas de pèrdua.

El col·legi Sant Carles acull una sessió
del taller d’educació viària per a escolars
Les activitats didàctiques i de conscienciació, que compten amb la col·laboració de la Policia Local,
s’estendran els pròxims mesos als col·legis de Sant Blai, Santa Anna, La Balaguera i Juan Esteve

Participants en el circuit realitzat en el pati del Col·legi Sant Carles.

L’alcalde entrega un dels carnets a un participant. Dalt i a la dreta, els grups participants amb el regidor de Seguretat Ciutadana, els policies i el personal del centre.
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La Falla Poble d'Albal va
anar a concursar, el passat dia 6
de març, a l'edició del 50
Aniversari del Cant de
l'Estoreta Velleta que, organit-
zat per la Comissió de la Falla
de la Plaça de l'Arbre, ve fent-
se en una de les places més
típiques de València: El
Carmen; és un dels actes de l'a-
genda fallera al cap i casal.

Presentaren com a reperto-
ri de conjunt el ball de la Jota
de Banyeres, com a xiquet més
típic La Bunyolera i, en l'obra
de Cant, el famós "Cant de
l'Estoreta Velleta".

Sergi i Carolina, president i
Fallera Major Infantil, com a
màxims representants dels
nostres infantils, i de mans de
la Fallera Major Infantil de
València 2011, Carmen
Monzonís Valero, sen endu-
gueren per a la comissió alba-
lenca els següents premis (cal
dir que concursaven un total
de 15 Falles, quasi totes per-
tanyents a l'Agrupació de
Falles del Barri del Carme):
Premi 4t en l'obra obligada de
Cant, Premi 5é al Conjunt i
Premi 6é al Xiquet més típic.
Amés d'una placa commemo-
rativa de l'acte del cinquante-
nari.

La Foguera Calvo Sotelo de
la Secció Especial d'Alacant va
visitar Albal el passat 18 de
març i va desfilar amb la comis-
sió de la Falla Poble d'Albal en
l'Ofrena de Flors a la Mare de
Déu dels Desemparats.

Els seus components van
quedar encantats de l'acollida
de la Falla Poble d'Albal i de tot
el poble. L'alcalde, Ramón Marí,
va estar present a la porta de
l'Església de Sant Carles i els va
donar la benvinguda al poble.

En acabar l'acte, van ser
obsequiats amb el ball que va
oferir la Falla Poble d'Albal en
el Cant de l'Estoreta i amb un
sopar presidit per les falleres
majors, presidents i nombrós
públic en la carpa de la Falla.

Es va realitzar també un
acte d'agermanament amb ells,
que van fer per la seua banda
un gran regal per a tota la
comissió albalenca, que l'any
que ve celebra el 35 aniversari
de la seua fundació: convidar-la
a l'Ofrena de Flors a la Mare de

Déu del Remei (patrona de la
Ciutat d'Alacant), el proper dia
22 de juny. La Falla Poble
d'Albal desfilarà pels carrers
d'Alacant amb el número 59,
aproximadament a les 20.30
hores.

La Falla Poble d’Albal triomfa en el Cant de l’Estoreta
Els representants albalencs aconseguiren diversos premis amb les seues interpretacions

Membres de la Falla Poble d’Albal amb els representants de la Foguera Calvo Sotelo de la Secció Especial d’Alacant.

Una de les actuacions dels membres de la Falla Poble d’Albal.

“La bunyolera” albalenca va obtindre un sisé premi.
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Agermanament amb la
Foguera Calvo Sotelo de la
Secció Especial d’Alacant



Albal es bolca en l’ajuda contra el càncer

Un acte en la Casa de la
Cultura, amb exhibicions de
gimnàstica i actuacions de
màgia, i la tradicional col·lecta,
han significat l'arreplegada de
5.075 euros per a la Junta Local
Contra el Càncer d'Albal, que
presidix María Ángeles Jordán,
i que seran entregats a la junta
de València.

En la sala d'actes de la Casa
de la Cultura es van oferir exhi-
bicions dels tallers de gimnàs-
tica de majors i xicotets, així
com del d'exercicis per a
embarassades, tots ells dirigits
per la monitora María Carmen
Sánchez, així com les actua-
cions de mags que van divertir
els nombrosos assistents. 

Per la seua banda, les com-
ponents de la Junta Local

Contra el Càncer, ajudades per
un grup de col·laboradores,
van muntar les taules petitò-
ries en diversos carrers de la
població, on van arreplegar els
donatius dels transeünts que
van voler contribuir a la causa.

D'altra banda, la junta local
d'Albal va rebre un any més la
menció d'honor per part de la
junta associada de València,
per haver superat en 2010 la
quantitat de donatius d'anys
anteriors. 

La menció li va ser entrega-
da a la presidenta de la junta
local albalenca, María Ángeles
Jordán, per José María del
Rivero i Zardoya, vicetresorer
de la junta associada de
València, en un acte celebrat
en la capital. 

Participants en la col·lecta als carrers.La presidenta rep la menció d’honor de mans del vicetresorer de València.

Exhibició de gimnàstica al saló d’actes de la Casa de la Cultura. 

Actuació dels xiquets i xiquetes de l’escola de ball.

Entre l’exhibició de gimnàstica a la Casa de la Cultura i la col·lecta als carrers es van arreplegar 5.075 euros
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L'Associació d'Ames de Casa Tyrius d'Albal ha orga-
nitzat la realització de diverses xarrades informatives
sobre salut en la seua seu de la Casa de la Cultura, a les
que han acudit moltes de les seues sòcies. El 31 de març

va tindre lloc la titulada "Emocions, conéixer-les i disfru-
tar-les", impartida per la psicòloga María Pilar Beneito, i
el 7 d'abril es va oferir una altra sobre el sistema cardio-
vascular, a càrrec d'una representant de l'escola d'infer-

meria de l'Hospital Lluís Arnau. Després d'ambdós acti-
vitats es va oferir un berenar a les assistents. L'associació
d'ames de casa albalenca oferix així mateix classes de
ioga i Taichi, que han tingut molt bona acollida. 

L’Associació d’Ames de Casa Tyrius organitza al seu
local diverses xarrades informatives sobre la salut

Assistents a una de les xarrades. La conferenciant i la presidenta de l’associació.
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La celebració de la Setmana
Santa per part de les dos parrò-
quies, la de la Mare de Déu dels
Àngels i la de Sant Carles
Borromeu, va començar amb la
benedicció de les palmes el
Diumenge de Rams. 

Nombrosos participants es
van concentrar en la confluèn-
cia dels carrers l'Eixample i
Ramón i Cajal, on es va procedir
a la benedicció dels rams, la pro-
cessó fins a l'Església de la Mare
de Déu dels Àngels i la missa.

Els actes continuaren, entre
altres, amb la missa "In Coena
Domini" del Dijous Sant, el Sant
Soterrament del divendres i el
Diumenge de Pasqua, en el que
va tindre lloc la processó del
"Encuentro", amb el tradicional
acte al carrer l'Eixample, enfront
del Col·legi Santa Anna, després
del qual es va celebrar la missa
de Resurrecció en l'Església de
la Mare de Déu dels Àngels i
també en la de Sant Carles
Borromeu.  Este any, la novetat
ha sigut la participació en els
actes dels membres de la
Confraria del Sant Sepulcre.

Les parròquies
de la població
celebren els
actes de la
Setmana Santa

Processó de Rams, després de la benedicció de palmes.

“Encuentro” del Diumenge de Pasqua al carrer l’Eixample.

Alumnes del Col·legi Santa Anna en el “Encuentro”. Membres de la Confraria del Sant Sepulcre en la processó de Pasqua.



La sala d'actes de la Casa de
la Cultura va acollir un intercan-
vi d'orquestres de la Unió
Musical de Paiporta i la Societat
Joventut Musical d'Albal, a què
va acudir nombrós públic,
entre el qual es trobaven l'alcal-
de, Ramón Marí, i altres mem-
bres de la corporació munici-
pal. L'orquestra de Paiporta,
dirigida per Oxana Smacilo, i la
d'Albal, sota la direcció d'Eva
Santabalbina, van interpretar
obres de diferents autors i
estils. 

La banda simfònica de la
Societat Joventut Musical
d'Albal va oferir un concert
temàtic de sarsuela a l'aire lliure
en el templet de la Plaça de la
Carta Pobla, davall la batuta del
seu director, Francesc Arnalte,
el diumenge 10 d'abril. El dis-
sabte anterior, la coral de la
societat va participar en un
concert oferit en el paranimf
universitari de Cheste.

Concerts de
l’orquestra i
la banda de
la Joventut
Musical

Orquestra de la Societat Joventut Musical d'Albal. 

Actuació de la banda. 
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L’Associació Gastronòmica
El Bon Gust d’Albal, que presidix
Juan Arturo Hernández, va aca-
bar recentment el tercer curs de
cuina, en el que han participat
18 aficionats, molts d’ells que no
havien cuinat mai res. 

Les activitats del curs s’han
realitzat en la seu de l’associació
i han tingut un mes i mig de
duració, amb unes classes que
han anat a càrrec del mestre cui-
ner Felipe Blasco.

L’Associació
Gastronòmica 
El Bon Gust acaba
el curs de cuina

Participants en el curs de cuina i membres de l’associació.

Una madre albalense que
lleva a su hijo al Colegio IVAF-
Luis Fortich de Valencia, anti-
guamente conocido como el
Colegio de Sordomudos, está
recogiendo firmas, en nombre
de la asociación de padres de
alumnos de este centro, con el
fin de tratar de evitar el posible
cierre de las aulas de educación

especial y las consecuencias
que podría provocar el cambio,
en cuanto a la dificultad de inte-
gración en otro colegio, donde
se encontrarían “sin sus amigos
y compañeros y sin conocer a
los profesores ni al personal”,
con lo que ello supondría para
“nuestros hijos que deben con-
vivir y superar su deficiencia”.

Los padres señalan que “la
Diputación de Valencia y la
Conselleria de Educación llevan
más de una década colaboran-
do en el mantenimiento de este
centro, un colegio de integra-
ción referente en toda España y
que es ejemplo a seguir en
muchas comunidades, pero,
recientemente, se nos ha infor-

mado de que desde la
Administración competente se
está estudiando eliminar estas
cinco aulas de educación espe-
cial, y que ‘recolocarán’  a nues-
tros hijos en otros centros, que
padecerán un mayor número
de alumnos  a los que atender,
pero que desconocemos si se
les dotará de más recursos”.

Asimismo, los padres desta-
can que “este colegio está espe-
cialmente preparado para dar la
mejor atención educativa a
nuestros hijos, con sus profesio-
nales y alumnos oyentes que
conviven con ellos, pero, al
parecer, las Administraciones
quieren deshacerse de él por
cuestiones económicas”.

Una albalense recoge firmas para que no cierren un colegio de sordomudos



L'Institut d'Ensenyament Secundari d'Albal va celebrar la sise-
na edició de la seua Jornada Esportiva, en les que nombrosos
alumnes del centre van participar i competir en diversos esports,
com a futbol, bàsquet, raspall, handbol, "colpbol" i "badminton",
entre altres.

Més de 200 van ser els alumnes participants en esta nova edi-
ció de la Jornada Esportiva, tant en la seua modalitat masculina
com en la femenina.

Al final de la jornada es van entregar els guardons als millors
en cada esport i modalitat, primer, segon y tercer premi, en un
acte celebrat en el pavelló cobert del centre. 

L’Institut celebra la
6a Jornada Esportiva

Els dos esportistes premiats com als més complets.

L’alcalde felicita als participants més destacats.

El regidor d’Esports, entregant medalles als guardonats.

El xiquet albalenc
Julio Herráez Vila va
començar als escassos 4
anys a anar en moto. Ara,
als 7, ha guanyat el
MotoDes Karting, la nova
territorial de València,
celebrat a Bacarot
(Alacant), en la categoria
Promo Aleví. A més, té
mitja beca de Bancaixa,
forma part del bressol de
campions d'esta entitat i
està el 5é en la competi-
ció d'esta temporada. 

El xicotet motorista,
que està preparant amb
il·lusió la seua pròxima
competició, està federat i
és membre de l'Escola
KSB Sport de Paterna. 

En este esport, encara
que siga a este nivell ini-
cial, calen també patroci-
nadors, i la família de
Julio està oberta a accep-
tar la participació de les
cases comercials que
vullguen col·laborar per a
compensar els gastos de
preparació, equips i des-
plaçaments.

A Julio li ha eixit a
més una seguidora en la
seua pròpia família. La
seua germana  de 5 anys
ja va també en moto.

El motorista albalenc de 7 anys Julio Herráez es
proclama campió del MotoDes Karting a Bacarot

Julio Herráez Vila, en el centre, amb la seua copa de guanyador a Bacarot.

Julio, en plena competició del Motodes.

El Grup Solidari d'Ajuda a Guatemala
d'Albal ha organitzat la segona Carrera
Solidària per Guatemala, a celebrar el dis-
sabte 7 de maig, 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.

Segons han destacat els seus organitza-
dors, “després de l'experiència positiva de
l'anterior carrera, gràcies a la qual vam
poder recaptar suficients diners per a la
construcció d'una guarderia al barri de
Senahú a la Ciutat de Guatemala, ens hem
proposat en esta segona competició acon-
seguir fons per a la construcció d'un pou
mecànic a l'aldea d'Agua Blanca (Alta
Varapaz, Guatemala). D'esta manera
podrem abastir a 21 famílies que viuen en
esta zona desproveïda dels servicis essen-
cials”.

Les inscripcions es realitzen a través de
la web www.noupindaro.com i el preu és
de 5 euros per a la categoria absoluta i 3 per
a les categories infantils. El pagament e'e-
fectua amb ingrés en el compte bancari de
La Caixa 2100-2833-41-0100233235. El
període d'inscripció finalitza el 5 de maig.

A les 18 hores tindrà lloc la prova per a
les categories infantils i a les 19, aproxima-
dament, la de categoria absoluta. La línia
d'eixida i arribada estarà situada en la pista
d'atletisme del poliesportiu municipal La
Balaguera, al carrer Alcàsser, junt a la pisci-
na coberta. 

La segona Carrera
Solidària per
Guatemala se 
celebra el 7 de maig
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L'Albal CF ha aconseguit, a
pocs partits d'acabar la lliga,
mantindre la categoria a què va
ascendir com a campió de la pas-
sada temporada, la Primera
Regional, i ho va celebrar amb la
seua copa en el camp local, en

un senzill acte en què van estar
presents els membres de l'equip,
amb el seu entrenador, Marcos
Lozano, que també va ser distin-
git amb una copa com el millor
de la lliga anterior, el president
del club, Leandro Martín, i, a

més, el regidor d'Esports, Juan
Arturo Hernández.

L’equip albalenc ve realitzant
una bona temporada en el grup
4 de la Primera Regional, en fun-
ció del compliment de l’objectiu
principal que s’havia posat, que

era mantindre’s en eixa catego-
ria. Amb 27 partits jugats, l’Albal
CF té 32 punts i està l’11 de la
classificació, amb 9 guanyats, 5
empatats i 13 perduts, 52 gols a
favor i 45 en contra. En realitat,
tot un èxit, sabent que té rivals

molt forts i de gran nivell en esta
lliga, com el CD San Marcelino,
l’Aldaia UE o el Massanassa CF,
que són els tres primers de la
classificació, i altres que comp-
ten amb més recursos i major
experiència en Primera.

L'Albal CF aconseguix mantindre's en Primera

Celebració de la permanència i de la copa de la temporada anterior. 

L’equip de bàsquet infantil de les
Escoles Esportives Municipals d’Albal
encapçala la classificació de la segona fase
del campionat de bàsquet de l’Ajuntament
de València, empatat a punts amb el San
José A, a falta de disputar el partit contra
este mateix equip en el pavelló de l’Institut
el 3 de maig. Es dona la circumstància que,
en esta segona fase del campionat, l’equip
albalenc sols ha perdut un partir, i precisa-
ment contra el San José A.

El bàsquet infantil,
primer del campionat
de l’Ajuntament 
de València

L’equip de bàsquet infantil de les Escoles Esportives Municipals d’Albal.
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Han passat més de cinquanta anys que
ja no es fan a Albal els anomenats planters
de moniatos, que tanta fama li donaren a
este poble, i també segons deia ma mare
ajudaren que la gent tinguera alguna cosa
que menjar. La gent d'altres pobles venia
per a comprar els moniatos i menjar-se'ls
torrats o bullits.

En acabar la guerra del 36, estava tot fet
un desastre, els camps no els havien treballat
en dos o tres anys, la gent menjava el que
n'hi havia, que era ben poc, així que per tin-
dre moniatos al camp, primer havien de fer
el planter, perquè d'este eixirien les rames
que era el que plantaven als camps. Com
que jo tenia curiositat per saber com es feia
el planter, he anat a ca la filla del tio Antonio
"el colero" i a ca Paco "l'havanero" i els he
preguntat com es feien, i entre els dos m'han
explicat més o menys com es preparava.

Al camp, si pot ser prop d'una séquia,
feien una bassa que fora d'uns cinquanta
centímetres de fondària, al fons posaven un
tongada de fem de vaques, després el
moniatos que arreglats, quedaren tots junts
uns al costat dels altres, deixant trossets de
fem sense moniatos per a quan tallaven les
dones les rames no xafar-les i tindre lloc
pels peus.

Tot seguit, els banyaven amb molta
aigua i els tornaven a tapar amb fem de
l'any abans, i que estiguera mesclat amb
excrements d'origen cavallar (els anome-
nats bonyigos que els arreplegaven pel
poble durant tot l'any. De la humitat i l'ali-
ment del fem, el moniatos començava a gri-
llar, i eixien les rames que quan tenien uns
quaranta centímetres de llargària anaven
les dones a collir-les, i feien garbes de cin-
quanta una o cent i una rames cada una. Els
llauradors les compraven a tres pessetes el
'miller' (12 garbes més una de regal).

A l'entrada d'Albal, al barri anomenat de
la Florida es feien molts planters. Darrere de
la casa del tio Antonio "el colero", tots els

camps eren de planters, hi havia sèquia que
sempre tenia aigua per regar el moniatos,
també estaven els planters del tio Diego
Carrasco i el camps del tio Roc. 

Al corral del tio Paco "el xocolatero" i de
Paco "l'havanero" també en feien algun
any.

Els planters es feien al mes d'abril, així
començaven els hòmens a plantar les
rames als camps al mes de juny.

De totes les parts venien a Albal a com-
prar- los.

Després de plantar els camps era l'hora
d'esperar que es feren els moniatos ben
grossos (per a torrar-los). Com que hi havia
tanta fam, s'aprofitaven tots, els xicotets es
bullien per a menjar els porcs, així no tira-
ven res. En quasi totes les cases del poble
tenien moniatos, i si en sobraven els venien
a la gent de fora que venien i feien cua per
comprar-los.

Aleshores, encara solen dir quan parlen
d'Albal, que és el poble del "moniato".

Vicenta Guillem

El conseller de Educación, Alejandro
Font de Mora, entregó los diplomas al
alumnado finalista y a la estudiante alba-
lense ganadora de la fase autonómica
del XXX Concurso Nacional ¿Qué es un
Rey para ti?, organizado por la Fundación
Institucional Española (FIES), con el
patrocinio de la Fundación Orange.

El trabajo ganador pertenece a la
alumna Noelia Marí Corraliza, del Colegio
Santa Ana y San José de la Montaña de

Albal, que participará en la edición nacio-
nal del concurso. La estudiante de sexto
de Primaria tendrá la oportunidad, ade-
más, de hablar con Juan Carlos I en una
audiencia que se celebrará en el mes de
junio en Madrid.

Los trabajos de los 40 finalistas de la
Comunitat Valenciana, procedentes de
13 colegios, fueron expuestos durante el
acto y seleccionados entre los 1.400 tra-
bajos presentados por 95 centros.

Noelia Marí gana la fase autonómica del 
concurso nacional ¿Qué es un Rey para ti? 

El planter de moniatos

El conseller entrega el premio a la estudiante albalense.

L'esplanada de l'ermita de
Santa Anna d'Albal va acollir la
quarta edició de l'Exposició
Monogràfica del Gos Rater
Valencià, amb la participació
d'una bona quantitat de gossos
d'esta raça autòctona, en dife-
rents categories.

L'exhibició, organitzada per
l'Associació Nacional del Gos
Rater Valencià, que presidix
Vicent Martínez i Ferrando,
autoritzada per la Reial Societat
Canina d'Espanya i patrocinada
per l'Ajuntament, va tindre com
a jutge a Rafael Malo Alcrudo. A
l'entrega dels trofeus va acudir
el regidor d'Agricultura, Juan
Arturo Hernández.

El millor gos de l'exposició
va ser Ch Yna de Pastors de Blo,
d'Àlex Márquez de Vinaròs, una
femella que és també campio-
na d'Espanya 2010. En cam-
pions, els excel·lents primers
van ser, en mascles, Elvis, de
Carlos Colomer, i en femelles,
Yna de Pastors de Blo, d'Àlex
Márquez, qualificada també
com a millor de raça.. 

La millor parella va ser
Randeros Menta i Randeros Ok
Mickey, de Gema Ramos, que
també van ser qualificats com
excel·lents primers en Oberta,
en femelles i mascles respecti-
vament. Randeros van ser així
mateix el millor grup de criança. 

L'albalenc Amadeo Iborra va
participar amb quatre dels seus
gossos, sent premiat l'anome-
nat Xexé dels Ullals com a millor
cadell femella.

Albal acull la quarta
Exposició Monogràfica
del Gos Rater Valencià

Una de les seleccions realitzades pel jutge de l’exposició.

L’albalenc Amadeo Iborra, al centre, entre el president de l’associació i el regidor d’Agricultura.El millor gos de l’exposició.

La Setmana de les
Persones Majors comença el
3 de maig, amb una excur-
sió a l’Oceanogràfic, a les
9.30 h., i una exhibició de
gimnàstica a la residència
d’ancians a les 18 h. El dia 4
es continua amb una classe
d’Aqua-Gym en la piscina
coberta, a les 11 h., i el 5
tindrà lloc en l’Església de
Sant Carles Borromeu la
missa, a les 19 h., i un poste-
rior sopar al parc de Sant
Carles. La setmana es com-
pleta amb una caminada a
Santa Anna, el dia 6 a les 17
h., i finalitza el 8 amb la
caminada a la Mare de Déu.

Setmana de les
Persones Majors



La guanyadora de la sisena
edició del concurs de cartes d'a-
mor organitzat per l'Ajuntament,
a través del Centre d'Informació
Juvenil, ha sigut María José
Arjona Climent, amb la seua
obra "Querencia".

Text 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 ermita-
ño 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. 

Primera. Participants:
Podran participar-hi les perso-
nes majors de 16 anys.

Segona. Temàtica, modali-
tat i format: Cada participant
podrà presentar-hi un màxim
de 3 obres originals. La temàti-
ca i la tècnica seran lliures. La
fotografia tindrà un grandària
mínima de 10 x 15cm i màxima
de 20 x 30cm. S'han de presen-
tar en paper fotogràfic i en
suport digital CD.

Tercera. Inscripció i termi-
nis: Per a la presentació dels
treballs, s'omplirà una instància
que podrà descarregar-se des
de www.albal.es, i es presen-
tarà en el registre d'entrada de

l'Ajuntament, plaça del Jardí, 7
dirigit a Alcaldia. 

Per a conservar l'anonimat
només podrà constar, en la
part de darrere de la fotografia,
el títol del treball si es conside-
ra oportú i el pseudònim.
S'adjuntarà un sobre tancat
que contindrà les dades identi-
ficatives del/a autor/a: nom,
cognom, telèfon, correu
electrònic i fotocòpia del DNI o
document oficial identificatiu
en el cas de persones estrange-
res. Així mateix hi constarà el
títol de l'obra i la modalitat a
què es presenta. En l'exterior
del sobre només figurarà la ins-
cripció 6é CONCURS DE FOTO-

GRAFIA. El termini de presenta-
ció s'iniciarà el dimarts 26 d'a-
bril i finalitzarà el dijous 19 de
maig de 2011 a les 14h.

Quarta. Premis: S'establix
un premi de 300 euros que
quedarà subjecte a les reten-
cions fiscals que marque la llei.
El premi s'entregarà en acte
públic, en data encara per
determinar que es comunicarà
a tots els participants amb sufi-
cient antelació a través de la
pàgina web de l'Ajuntament
(www.albal.es), Facebook del
CIJ (cijalbal@gmail.com), el
Consorci Xarxa JOVES.net
www.joves.net, i per correu
electrònic.

A d r i á n
Corrales, el
guanyador del
concurs "El
Arte Reparte",
creat pel
col·lectiu La

Tejedora, es va gastar els 1.000 euros del
premi en 24 hores, en pernils i vi, que va
repartir entre el públic en el parc Sant
Carles. Adrià va adquirir els pernils i el vi
en xicotets comerços de la població, així
com altres productes, per a oferir-los,
amb ajuda de familiars i amics, al públic
que va assistir al parc Sant Carles, tal com
va anunciar en el vídeo que va ser gravat
al seu dia. Entre els assistents es trobaven
l'alcalde, Ramón Marí, i la regidora de
Joventut, Ana Pérez.

Amb "El Arte Reparte", el col·lectiu La
Tejedora va oferir a l'octubre del 2010,
dins de la Setmana de la Joventut orga-
nitzada per l'Ajuntament a través del
Centre d'Informació Juvenil, un concurs
de carrer en què els vianants que ho van
desitjar van explicar en què es gastarien
1.000 euros en 24 hores, una declaració
que va ser gravada en vídeo i que des-
prés va ser col·locada en Internet, en la

web www.elartereparte.com, junt amb
totes les que es van realitzar, per a triar,
mitjançant votació popular i un jurat, a

l'únic guanyador que podria complir el
seu desig durant una jornada que també
seria gravada. 

ACLARIM ELS DUBTES...

Tallar o tancar?

A vegades se'ns presenta el
dubte de l'ús de l'un o de l'al-
tre verb quan volem expressar
la inutilització temporal d'una
via pública per a la circulació,
bé siga per obres, actes festius
o altres motius.

Si ho volem tindre clar només
hem de plantejar-nos que es
TANCA allò que està obert i es
TALLA allò que discorre o cir-
cula. Per posar uns exemples
d'ús habitual:

Per no pagar, li han tallat la
llum.

Talleu l'aigua, que hi ha una
fuga!

Li van tallar (o parar o estron-
car) l'hemorràgia fent-li un tor-
niquet.

Un carrer, qualsevol via públi-
ca, de natural, són oberts,
estan oberts, per tant ES TAN-
CARAN per a la celebració de
vaquetes, processons, desfila-
des, cavalcades, jocs, paelles,
obres, etcètera, cosa que habi-
tualment es fa utilitzant TAN-
QUES de ferro o de fusta o,
simplement, col·locant un sen-
yal de trànsit.

ES TALLA, en canvi, la circula-
ció, el trànsit rodat o de via-
nants, com es talla la digestió,
es talla el proveïment d'ener-
gia elèctrica, es talla (s'inte-
rromp) la comunicació...

RESUMINT: Per a tancar un
carrer s'ha de tallar la circula-
ció.

Extret de: Qüestions de llengua. Adolf
Gisbert

FRASES FETES

Garbellar l'aigua. Fer faena
en va. Ex. Això que volem fer
no pot donar cap resultat, és
garbellar l'aigua.// SIN: per-
dre el temps.

Llaurar en arena. Treballar
inútilment. Ex. Si ell no t'escol-
ta, tot el que pugues dir-li serà
llaurar en arena. // SIN: per-
dre el temps.

REFRANYS

La primavera passa lleugera.

Pasqua plujosa, collita abun-
dosa.

Com de la nit al dia, del pesar a
l'alegria.

2.001 refranys i un grapat de dites i
cançonetes... Selecció de Llorenç
Giménez

Oficina Municipal
de Promoció del

Valencià

El guanyador de "El Arte Reparte” gasta
els 1.000 euros en pernils i vi i els repartix

Adrián, repartint pernil entre el públic assistent. 

BASES DEL 6é CONCURS DE FOTOGRAFIA

Concedit el
premi  de la
sisena edició
del concurs de 
cartes d'amor

La guanyadora, en un sopar en el restaurant albalenc "La Grava". 
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El cap de setmana  10, 11,
12 i 13 de juny, el CIJ oferix
un viatge a Eivissa. Eixida des
del port de València el diven-
dres 10 a les 20.30 h.; tornada
el dilluns 13 de juny en el
ràpid de les 13 h. i a València.
Preu: només 148 euros.
Inclou: Barco (ferri) València-
Eivissa i ràpid Eivissa
–València, 3 nits d'hotel en el
Peixos-Park (amb piscina),
habitacions de 4, trasllats
port d'Eivissa–Hotel-port i
segur de viatge. Per a entre
18 i 35 anys. Informació i
reserva: CIJ. Carrer Mestre
Ramón Sánchez Rovira, 9.
Telèfon 96 127 81 87.

Viatge a Eivissa



En bicicleta desde Albal
hasta Santiago de Compostela.
Más de 1.130 kilómetros de
esfuerzo y sacrificio en homena-
je a su madre ya fallecida. Este es
el reto que se impuso el albalen-
se Facundo Vera y que superó
en nueve días, menos de los que
tenía previstos. Lo hizo final-
mente solo, aunque intentó en
principio llevar algún acompa-
ñante. No obstante, sus amigos,
su familia y sobre todo su her-
mano Antonio, estuvieron siem-
pre con él desde la distancia y le
animaron en todo momento por
teléfono.

El 1 de abril salió desde la
puerta del Ayuntamiento, apo-
yado por unos cuantos amigos
del Club BTT, que lo escoltaron
un trecho con sus bicicletas, y
sus familiares, así como por el
alcalde, Ramón Marí, y el conce-
jal de Deportes, Juan Arturo
Hernández. Y el día 9 llegó a
Santiago de Compostela, no
sólo cumpliendo un compromi-
so personal y superando un reto
físico, sino, como ha desvelado,
realizando un auténtico peregri-
naje espiritual. Fue, según admi-
te, la culminación del reconoci-
miento de haber hallado el ver-
dadero sentido de la vida, valo-
rando la importancia de los
padres, la familia y los amigos, la

ayuda mutua y la solidaridad
con los demás. Era, como dijo
antes de marchar, “una misión,
como cerrar un ciclo de cosas
bien hechas”. Y una vez de vuel-
ta, resaltó que “ha sido un gran
homenaje a esa persona que lo
da todo a cambio de nada”, refi-
riéndose a su madre, María, “a la
que Dios la tenga en la gloria”.

Esa madre que, una vez cria-
dos sus seis hijos, se volcó en
cuidar y educar también hasta
que pudo a una nieta, como si
fuera una hija más, superando
así unas circunstancias familia-
res difíciles de esta niña que,
cuando fue mayor, agradeció la
dedicación de su abuela ponién-
dole su nombre a su bebé.

Facundo, que tuvo que tomar el
relevo de su madre, cuando ésta
falleció, para terminar la educa-
ción de su sobrina, quedó impre-
sionado por este gesto y fue
entonces cuando decidió “iniciar
este viaje, para darle la razón a la
persona que hizo posible este
milagro”.

Es esta fuerza la que le acom-
pañó en el viaje a Santiago, y le

hizo superar los tramos más difí-
ciles. “Lo más duro fue el tramo
final, de Piedrafita a Santiago,
con 90 kilómetros de puertos y
subidas en las iba todo lo más a
8 por hora”.

En el camino, Facundo se
encontró con “gente muy ama-
ble y servicial”, tanto cuando
preguntaba a alguien como
cuando acudía a los lugares de

alojamiento. También habló con
“algunas personas con proble-
mas”, a las que trató de ayudar
aconsejándoles o dándoles áni-
mos, como “dos vendedores de
fruta en la carretera del Ragudo”,
o “un camionero en Dueñas”.

Otro encuentro especial  fue
el del albergue de peregrinos de
Ponferrada. Allí, un religioso, tras
explicarle la historia del lugar, le
ofreció “una despensa con ali-
mentos y bebidas, podías coger
lo que quisieras y luego dabas
una limosna”.

Facundo halló en el camino
de Santiago propiamente dicho,
a partir de Ampudia, “peregrinos
por todas partes”, y a dos valen-
cianos por el llamado camino
francés. Y también disfrutó de
bellos paisajes.  “Ha sido una
experiencia muy bonita”, asegu-
ra, enseñando la “compostela-
na”, que es como una credencial
o un título de peregrino.

De Albal a Santiago
en bici: Homenaje
al recuerdo de una
madre abnegada

Facundo, junto al alcalde, el concejal de Deportes y amigos del Club BTT, el día de su salida.

Junto a la estatua del peregrino, a 70 km. de la meta. Llegada a Santiago de Compostela.

Los sellos de salida y llegada y de varios lugares del trayecto.

El deseo de homenajear a una madre
que, después de una vida dedicada a
sus seis hijos, lo dio todo por una nieta,
lleva a un albalense a superar un reto

Facundo afirma
que este viaje ha
sido “una misión,
como cerrar un
ciclo de cosas
bien hechas”
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