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Ara es torna a editar esta publicació, amb la mateixa intenció amb què va nàixer: informar els 
veïns i les veïnes de la vida municipal.

Cada vegada més l’activitat municipal és més compromesa i hi ha més necessitats de 
coneixements tècnics per a poder assolir els objectius que l’ajuntament es marca.

Les màquines legislatives no paren de legislar o de modificar lleis, normes, etc., per això 
és imprescindible conéixer camins i passeres i “tics” de les diferents administracions i dels 
procediments.

El grau d’especialització i les connexions entre matèries fan que les administracions siguen un 
món complex on cada dia l’administració local ha de competir en defensa dels seus interessos i 
competències davant les altres administracions, i també per a fer possibles les necessitats dels 
veïns.

Com que sabem que hi ha incomprensions per part d’alguns ciutadans, no tenim altre remei 
que, com a administradors públics, deixar de vegades apassionaments ideològics i resistir a 
algunes pressions ciutadanes. La nostra responsabilitat és la d’actuar amb cautela, i sense saltar 
esglaons legals.

Cada dia sorgeixen pertot arreu més alcaldes i càrrecs públics imputats; és evident que uns 
quants s’ho mereixen, perquè tenen les mans massa llargues, però n’hi ha molts que també estan 
acusats per prendre, conscientment o inconscientment, decisions de dubtosa legalitat que no 
tenen res a veure amb temes econòmics.

Tots, en el moment que ens pertoca, hem de complir i fer complir, encara que no ens agrade, 
allò que són les regles del joc i anar consolidant dia a dia, en este cas, la institució municipal: 
l’ajuntament.

Des de la meua coresponsabilitat intente estar a l’altura que es mereix el càrrec i el poble i 
espere que vosaltres m’hi ajudeu.

Joan B. Ferrando Miedes

Alcalde de la Vila
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EL SUBDELEGAT DEL GOVERN VISITA 
ALBALAT DE LA RIBERA

El dimarts 19 de febrer Luis Felipe Martínez, subdelegat del 
Govern a la CV, visità el nostre poble i mantingué una reunió de 
treball amb l’alcalde de la vila, Joan B. Ferrando, i amb alguns 
regidors de l’equip de govern municipal sobre diversos temes i 
projectes relacionats amb Albalat de la Ribera.

Entre altres coses, visità la Casa del Bou, on l’alcalde i els 
arquitectes Enrique Redondo i Salvador Gil li exposaren a 
grans trets les obres de rehabilitació i de recuperació de l’edifici, 
que ha patit danys importants, sobretot a conseqüència de les 
pluges torrencials de la tardor del 2007.

El subdelegat del govern Luis Felipe Martínez amb l’Alcalde

L’Ajuntament d’Albalat presentà al seu moment la sol·licitud 
d’ajudes per als treballs de reconstrucció de la Casa del 
Bou, d’acord amb el que preveia el Reial decret 11/2008 de 
desenvolupament de mesures urgents per a reparar els danys 
a conseqüència de les pluges de l’octubre del 2007. El projecte 
de reconstrucció té un pressupost de 884.597 € i retornarà la 
casa a l’estat original i en possibilitarà la recuperació per a tot 
el poble.

El subdelegat del Govern es comprometé personalment 
amb el projecte i s’interessà en la rehabilitació de l’edifici; 
també anuncià que el projecte el finançarà el Ministeri 
d’Administracions Públiques, tal com s’ha publicat en el 
butlletí oficial.

Abans de mamprendre les obres s’hi han fet treballs 
d’enderrocament a les parts de l’edifici que estan en més mal 
estat i que poden causar problemes pel que fa a la seguretat. En 
breu s’iniciaran les obres.

OBJECTIUS: PROMOCIÓ ECONÒMICA

Entre els objectius no hi ha només el fet de recuperar l’edifici 
per al poble, sinó que volem que oferisca una sèrie de serveis que 
siguen el motor d’activitats que possibiliten el desenvolupament 
de la nostra població en l’àmbit cultural, turístic i econòmic, 
per això es volen destinar espais no només a allotjar col·leccions 
de caràcter museístic, sinó que incloguen una oficina turística 

que desenvolupe rutes locals, per exemple en les campanyes de 
la Diputació, que porte gent al nostre poble, i d’aquesta manera 
es promocione el sector dels serveis i l’hostaleria i del comerç. 
Lligat amb açò també es vol adequar un espai per a fer-lo 
seu d’una futura associació comercial i empresarial local que 
estimule l’economia d’Albalat, així com una aula de la natura, 
que promocione els valors mediambientals i paisatgístics.

PROJECTE DE MOTA DE DEFENSA 
CONTRA INUNDACIONS A ALBALAT DE 
LA RIBERA

La Confederació Hidrogràfica del Xúquer actuarà sobre 
el tram de terreny entre el nucli urbà i el riu en un projecte 
anomenat “Projecte de mota de defensa contra inundacions 
a Albalat de la Ribera, integració paisatgística i adequació 
ambiental de la vora esquerra del riu Xúquer”; a més de 
reforçar les defenses contra avingudes d’aigua, es construirà un 
gran parc enjardinat a la zona que tindrà diverses instal·lacions 
d’esplai. L’estudi s’ha encarregat a l’empresa TYPSA, S.A., que 
ja ha iniciat els treballs; el projecte ambiental està exposat a la 
Casa de la Vila i els interessats poden passar i consultar-lo.

En blau: la nova mota, aproximadament

En blau: espai protegit per la nova mota

La situació de regressió actual de la ribera del riu i la 
funcionalitat insuficient de la mota de defensa actual fan 
necessàries una sèrie d’actuacions; per això el projecte es 
planteja els objectius següents:
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- Protecció contra inundacions d’Albalat de la Ribera, 
especialment les illes de cases que en l’actualitat estan 
desprotegides, per mitjà de la modificació del traçat en 
planta d’un tram de la mota de defensa actual.

- Restauració ambiental de la ribera del riu Xúquer en 
l’entorn d’Albalat amb el doble objectiu de recuperar 
l’ecosistema de ribera, mitjançant la zonificació adequada 
de les comunitats vegetals, i de potenciar-ne l’ús recreatiu.

Secció de la mota proposada

Secció de la zona afectada i la nova mota

 

La mota en contacte amb el poble 

La mota en contacte amb el poble

Tipus de mota

La mota de defensa nova es construirà a base de materials 
solts i tindrà les característiques següents:

- Alçada mitjana de 2 metres.

- La part més alta tindrà una amplària de 8,5 metres, 
sobre els quals es construirà una via per al carril bici de 
4,5 metres d’amplària, un passeig per als vianants de 2,5 
metres d’amplària i a la part central es procedirà a plantar 
una línia d’arbres per a la qual es reserva un espai d’1,5 
metres.

- Talussos en ambdues vores.

Restauració ambiental de la ribera

En primer lloc es procedirà a traure’n els rebliments d’origen 
antròpic i s’hi adoptarà un perfil més natural que afavorirà 
la connexió vertical de l’aigua del riu amb la seua ribera; 
d’esta manera es permetrà la recuperació de la zonificació de 
vegetació original.

Model de parc fluvial: es procedirà a crear boscos de ribera i 
a recuperar l’ecosistema i la zonificació de vegetació pròpia del 
riu. Les espècies que s’hi faran servir són autòctones i típiques 
dels hàbitats naturals: 

- Espècies arbòries (Populus alba, Populus nigra, Salix alba, 
Ulmus minor, Fraxinus angustifolia).

- Les pertanyents a les espinoses i a les lianes (Rosa sempervirens, 
Hedera helix, Prunus spinosa, Rubus ulmifolius).

Las especies que es plantaran a les vores del riu seran:

- Especies arbustives (Salix purpurea, Salix atrocinerea).

- Espècies herbàcies a les proximitats de les vores (Vinca 
difformis, Juncus acutus, Scirpus holoschoenus, Cyperus longus, 
Carex mairii, Galium valentinum, Hypericum ericoides).

A més, s’adequarà l’entorn del riu perquè es puga aprofitar de 
manera ludicoeducativa amb sendes i instal·lant-hi mobiliari 
rústic (bancs i taules).

Per a dur a terme tota esta intervenció, hi ha prevista 
una inversió de més de set milions d’euros per part de la 
Confederació Hidrogràfica del Xúquer depenent del Ministeri 
de Medi Ambient.

AUTOVIA CV-50 - L’ALCÚDIA/ALBALAT/
SUECA

Fa uns quants mesos la Conselleria d’Infraestructures de 
la GV va licitar la redacció del projecte de la construcció de 
l’autovia CV-50, tram entre l’Alcúdia i Sueca. El 15/11/2007 
se signà el conveni de redacció per al qual s’establia un termini 
de 12 mesos i l’estudi d’impacte.

Els responsables del projecte depenen del senyor Ángel 
Susaeta Llobart, de l’oficina del Pla de Carreteres de la 
Conselleria, i l’empresa PROVER en redacta el projecte.

Ara ha entrat a l’ajuntament (el 13 de novembre de 2008) 
un ofici de la Conselleria de Cultura (núm. 14.272 d’eixides) 
en què ens comuniquen l’autorització per a fer una prospecció 
arqueològica sol·licitada per l’oficina del Pla de Carreteres en 
relació amb el projecte de l’autovia CV-50 que passarà pel 
nostre terme municipal.

La Direcció General de Patrimoni de la Conselleria de 
Cultura, entre altres directrius, marca que la prospecció ha de 
ser intensiva, que comprén almenys 50 metres a cada vora de 
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l’eix central de la carretera i que s’haurà de valorar de manera 
detallada els elements patrimonials, almenys a 200 metres de 
l’àrea afectada.

La prospecció és motivada per la necessitat de fer l’estudi 
d’impacte ambiental preceptiu que ha de tindre el projecte 
d’execució de l’autovia.

SEQUIOL DE GASPARO

A través del Programa AGUA del Ministeri de Medi Ambient 
que gestiona la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s’han 
executat les obres de canalització del sequiol de Gasparo, des 
del poliesportiu fins al camí de la Mola, seguint el camí del 
Codonyer.

Obres en el sequiol de Gasparo

Amb esta obra es millora el sistema d’evacuació d’aigües 
pluvials d’Albalat de la Ribera, sobretot de la zona dels PAI de 
les Palmeres i l’Alteret, que és l’àrea d’expansió urbanística del 
nostre poble, i fa possible que es desaigüe més ràpidament, de 
manera que s’eviten inundacions, tal com hem pogut constatar 
durant les darreres pluges de la tardor, ja que gràcies a les 
constants inversions fetes des de l’ajuntament gairebé no hem 
tingut problemes al nostre poble.

L’obra ha tingut un pressupost de 300.000 €, aproximadament, 
i està totalment finançada pel Ministeri de Medi Ambient; el 
director de l’obra és Tomàs Nebot, tècnic de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer, i la construcció la du a terme 
l’empresa estatal TRAGSA.

Obres finalitzades

MODIFICACIÓ DE LES NORMES URBA-
NÍSTIQUES

El ple de l’ajuntament, en la sessió del 16 de maig de 2008, 
aprovà provisionalment, i envià perquè la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de la Generalitat Valenciana les aprovara, les 
modificacions següents de les normes urbanístiques:

Modificació núm. 14 consistent a modificar les normes 
urbanístiques afegint-hi un article amb el text següent: “Està 
prohibida la utilització de puntals prefabricats clavats en el 
terreny a base de colps constants; únicament es permet per a la 
fonamentació de pilotatge la utilització de puntals formigonats 
in situ”.

Modificació núm. 15 – unitat d’execució “Tir de plat”

A l’extrem nord-oest d’Albalat de la Ribera hi ha una zona, 
encara no consolidada per l’edificació, tot i que és sòl urbà 
i no hi ha cap suspensió de concessió de llicències d’obra, 
que limita amb la mota, la carretera CV-515 i la rotonda 
construïda, i amb el carrer de València i el carrer del Molí Vell. 
Les característiques dels límits actuals de propietat originen 
unes parcel·les de forma irregular i dimensions diferents, per 
la qual cosa no se’n pot optimitzar el rendiment urbanístic. A 
més, és una zona on no han arribat els serveis urbans (com ara, 
aigua potable, enllumenat públic, subministrament d’energia 
elèctrica, xarxa de clavegueram, voreres, calçada, etc.). La 
manera més adequada d’escometre l’edificació és fer-ho a 
través de la reparcel·lació i la urbanització de la zona, amb una 
actuació integrada que proporcionarà a les parcel·les incloses a 
la zona delimitada la condició de solar.

DETALL DE SUPERFÍCIES

Superfície total de la unitat d’execució: 9.326,93 m²

Superfície de vials: 2.488,48 m²

Superfície de zona verda: 1.722,79 m²

Solars edificables: 5.115.66 m²

Solars entre els quals repercutiran les cessions (parcel·les no 
edificables): 4.266,86 m²

 
Planol dels terrenys

Terrenys que quedaran afectats
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Les parcel·les de sòl edificable resultants de la delimitació 
són d’ús residencial, tipologia entre mitgeres i edificabilitat de 
quatre plantes. De la superfície de parcel·les de sòl privatiu 
edificable, n’hi ha 701,55 m² que ja estan edificats, encara 
que només siga en planta baixa. En estes circumstàncies no 
s’han de fer cessions de sòl dotacional. Per tant, la superfície de 
parcel·les edificables sobre les quals repercutiran les cessions de 
sòl dotacional és de 4.266186 m².

Actuar sobre este terreny és una necessitat apressant en el 
municipi, ja que és una de les poques zones que queden per 
urbanitzar dins del nucli, tot i que és la primera imatge que 
s’obté de la població si s’hi accedeix des d’Algemesí. Amb això 
s’ordenarà i es millorarà tota la zona i la visió del nostre poble 
així que hi arribe algú.

En la pàgina web municipal, en l’apartat d’urbanisme, 
podeu consultar les normes urbanístiques de planejament i 
les modificacions de les normes que aprovà l’ajuntament de la 
vila.

DEVOLUCIÓ DE RÚSTICA

Per a l’Ajuntament d’Albalat els agricultors són una prioritat, 
per això, després dels episodis de pluja i gràcies al Reial 
decret llei 10/2007, de 19 d’octubre, pel qual s’adopten 
mesures urgents per a reparar els danys causats per les 
intenses tempestats de pluja i de vent i les inundacions que 
van afectar la Comunitat Valenciana durant els dies 11 a 19 
del mes d’octubre de 2007, l’ens municipal procedí de seguida 
a treballar per a tornar l’impost de rústica, que compensarà 
d’alguna manera els danys ocasionats als camps. El govern 
central transferirà 75.000 €, aproximadament, a l’ajuntament, 
quantitat que s’hauria d’haver recaptat dels titulars de rústica.

Vista del terme d’Albalat

400 PERSONES PARTICIPEN EN EL SOPAR 
POPULAR I FESTA DE XÚQUER VIU A 
ALBALAT DE LA RIBERA

Juan José Moragues, president de la Confederació, recollí el 
guardó Aigua Clara per a Cristina Narbona

Canal 9 aconsegueix en votació popular el premi Tarquim 
Pudent

En un ambient festiu i malgrat la quantitat d’activitats que 
tingueren lloc a la Ribera la nit de dissabte, 400 persones es 
reuniren a la plaça de la Cort d’Albalat de la Ribera, en un 
poble abraçat literalment pel Xúquer, per commemorar el 

tercer aniversari de la històrica manifestació del 28 de maig de 
2005, quan 15.000 persones es manifestaren a Sueca contra el 
transvasament projectat del Xúquer al Vinalopó des de Cortes 
de Pallàs, gent majoritàriament de la Ribera, però també 
de la Costera, de la Canal, de València i d’altres comarques 
valencianes. Entre els assistents hi havia desenes de regidors de 
la majoria dels pobles de la comarca, els alcaldes d’Albalat, de 
Sueca i de Benicull, el secretari general de la Unió de Llauradors 
i representants d’organitzacions ecologistes, sindicals o socials. 

En el transcurs de l’acte, en què col·laboraren especialment 
l’Ajuntament d’Albalat i la Comunitat de Regants de Sueca, es 
lliuraren per tercer any consecutiu els guardons Aigua Clara i 
Tarquim Pudent.

El guardó Aigua Clara va ser atorgat a Cristina Narbona 
per la tasca que, com a ministra de Medi Ambient, havia fet, 
en assumir i defensar en temps difícils i amb moltes pressions 
els postulats de la Nova Cultura de l’Aigua. De Cristina 
Narbona es va afirmar que sense la seua valentia, en anul·lar 
el transvasament des de Cortes de Pallàs, el Xúquer estaria en 
unes condicions molt pitjors i el fet de defensar-lo seria més 
difícil.
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En la carta que Narbona va enviar a Xúquer Viu agraïa a 
esta organització l’esforç permanent per defensar arguments 
que continuen, en gran mesura, absents en el debat públic 
sobre l’aigua. “Demasiadas personas siguen hablando de los 
ríos sin comprender todo su valor, a pesar de que cada vez 
hay más instancias internacionales que exigen la protección 
de los ecosistemas, en particular los fluviales, como garantía 
imprescindible de la salud, la calidad y la seguridad de 
nuestras vidas, y de la durabilidad de nuestro desarrollo 
económico.”

El guardó va ser recollit, en nom de l’exministra, per Juan 
José Moragues, president de la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer.

El premi Tarquim Pudent va ser elegit, com és tradicional, 
per votació popular; el guardó se’l va emportar, amb una 
àmplia majoria, Canal 9, per la seua descarada manipulació 
i desinformació permanent en temes relacionats amb l’aigua. 
Es va fer referència al fet que el cas de Canal 9 ja és estudiat 
a les universitats com a exemple d’informació manipulada 
i partidista. En segon lloc va quedar Andrés Martínez, el 
president de la Junta d’Usuaris del Vinalopó i promotor 
immobiliari, i en tercer lloc, el conseller de Medi Ambient, 
Aigua i Urbanisme, José Ramón García Antón. 

En el transcurs de l’acte es va recordar de manera emotiva 
Antonio Estevan, de la Fundació Nova Cultura de l’Aigua i 
premi Aigua Clara 2007, que no va poder assistir a l’acte, 
perquè estava malalt.

 
El grup Tres fan ball, durant la seua actuació

L’alcalde d’Albalat de la Ribera va parlar de la necessitat de 
defensar el Xúquer i el parc natural de l’Albufera i va afirmar 
que qualsevol altra agressió envers el riu trobaria la resposta 
unànime dels pobles de la Ribera. Finalment, el president 
de Xúquer Viu, Roger Pons, va fer un balanç de tot el que 
s’havia avançat durant estos anys i va demanar a les persones 
de la Ribera i d’altres comarques valencianes que continuaren 
pressionant per a aconseguir la plena recuperació del Xúquer, 
amb un cabal ecològic adequat i una millora substancial de la 
qualitat de les aigües del riu.

ESCRIT DE XÚQUER VIU A CRISTINA NARBONA

Des de Xúquer Viu volem fer-te arribar el nostre reconeixement 
per la tasca que com a ministra de Medi Ambient has dut a 
terme. I en particular per assumir i defendre, en temps difícils 

i amb moltes pressions, els postulats de la Nova Cultura de 
l’Aigua. La teua defensa dels rius en particular i del medi 
ambient en general es mereix el millor dels reconeixements. 
Sense la teua valentia, en anul·lar el transvasament des de 
Cortes de Pallàs, el Xúquer estaria en unes condicions molt 
pitjors i el fet de defensar-lo seria més difícil. No obstant això, 
sabem que les amenaces sobre el nostre riu continuen i que 
no podem baixar la guàrdia. El teu exemple ens ajudarà a 
perseverar en la defensa d’uns rius vius.

I no sols des de Xúquer Viu. El conjunt de les organitzacions 
ecologistes i de les persones compromeses amb la defensa i la 
recuperació dels valors ambientals tenen el mateix sentiment. 
Ens sentim, tots i totes, un poc orfes. Per a nosaltres continues 
sent la persona que es va atrevir de manera conseqüent a fer 
un canvi real en les polítiques mediambientals i hídriques. Et 
desitgem, en les teues noves responsabilitats, tota la sort i èxit 
possibles, sabent que seràs tan coherent com vas demostrar 
com a ministra.

ESCRIT DE CRISTINA NARBONA ACCEPTANT EL PREMI 
AIGUA CLARA

Muchísimas gracias a todos los amigos de Xúquer Viu 
por el reconocimiento a mi tarea en defensa del Júcar. En 
realidad, no hubiera podido hacer nada sin vosotros, sin 
vuestro permanente esfuerzo por defender argumentos que 
siguen en gran medida ausentes en el debate público sobre el 
agua. Demasiadas personas siguen hablando de los ríos sin 
comprender todo su valor, a pesar de que cada vez hay más 
instancias internacionales —la propia OCDE— que exigen la 
protección de los ecosistemas, en particular los fluviales, como 
garantía imprescindible de la salud, la calidad y la seguridad 
de nuestras vidas, y de la durabilidad de nuestro desarrollo 
económico.

Sigo comprometida con los ideales que compartimos, ahora 
desde una tarea que me permite profundizar en numerosos 
aspectos de la globalización, ampliando así mi capacidad de 
argumentar y de actuar con rigor. Os deseo mucha suerte, y 
espero tener ocasión de veros pronto.

Con todo mi cariño, 
Cristina Narbona

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ INEM I 
SERVEF

Cada any l’INEM i el SERVEF presenten programes de 
col·laboració amb els ajuntaments adreçats a pal·liar la 
manca de faena a l’estiu i en els sectors més desfavorits de la 
població.

L’ajuntament de la vila, davant la possibilitat d’ajudar en esta 
tasca, s’acull a estes campanyes, programa diverses activitats 
laborals durant l’estiu i, dins de les seues possibilitats, ofereix 
faena en acabar la temporada forta de les tasques agrícoles.

Amb el SERVEF s’ha tramitat l’expedient d’ajudes EMCORP, 
a traves del qual s’han fet activitats de neteja a les zones 
enjardinades urbanes i als camins locals, de manera que s’ha 
donat faena a tres persones durant un mes, amb un pressupost 
aproximat de 12.618,72 €.
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Carrer Jaume Safont durant les obres

Dins del programa INEM adreçat a pal·liar la manca de 
faena del sector agrícola eventual durant l’estiu i a facilitar als 
treballadors un complement de renda, l’ajuntament programà 
continuar la renovació i la reposició de voreres, per a millorar-
les a poc a poc, i aprofità l’ocasió per a millorar la xarxa 
local de l’aigua potable. En l’exercici 2008 s’ha donat faena 
a 14 treballadors i s’ha disposat d’un pressupost d’actuació 
de 36.839,67 €. Amb això s’ha intervingut a les voreres dels 
carrers de Jaume Safont, en un tram de la gran via i en un tram 
del carrer del Delme.

Carrer Jaume Safont, amb les voreres acabades

ADEQUACIÓ DE PARC I JARDÍ

L’ajuntament, amb la subvenció de la Diputació de València 
del programa d’adequació urbanística, ha executat les obres 
d’adequació de l’espai final del passeig de la gran via del País 
Valencia, en una primera fase, en què s’ha condicionat una 
zona de jocs. El pressupost inicial per a la zona de jocs era de 
22.222 €; la Diputació de València n’ha aportat una subvenció 
de 20.000. Al pressupost inicial s’ha de sumar el pressupost 
de l’obra civil, assumit íntegrament per l’ajuntament, que ha 
estat al voltant de 24.000 €. Amb tot s’hi ha fet una inversió de 
46.000 €, aproximadament.

Tal com ja es va fer al tram de parc de la gran via situat 
enfront del mercat, s’ha excavat la zona i s’ha enrajolat com la 
resta del passeig, llevat de la zona de jocs, que s’ha pavimentat 
amb una llosa elàstica de poliuretà i cautxú i s’hi han instal·lat 
jocs infantils adequats a la normativa europea. L’any vinent 
l’ajuntament té previst acabar la zona del parc de la gran via i 
retirar-ne el paviment de pedretes. 

El parc abans de la intervenció

A poc a poc l’ajuntament té la intenció d’acabar d’adequar 
la resta de zones infantils, per això s’ha acollit al pla de parcs 
infantils de la Diputació de València, que ha concedit una 
subvenció de 3.500 € per al 2008 destinada a comprar llosetes 
elàstiques que s’instal·laran a la zona de jocs del parc Tirant lo 
Blanc i 3.500 € per al 2009 que es destinaran a adquirir jocs 
infantils.

El parc ara

CAMÍ NATURAL DEL XÚQUER

La Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat, a 
través de la Divisió de Desenvolupament Territorial, du a 
terme des de l’any 2004 obres de recuperació d’antics camins 
i d’altres infraestructures terrestres a fi de dotar l’Estat d’una 
xarxa de camins de proximitat a la natura, dins del programa 
de camins naturals del Ministeri de Medi Ambient.

L’empresa Prames S.A. fa actualment l’estudi de viabilitat per 
a la construcció del camí natural del Xúquer per al Ministeri 
de Medi Ambient (MIMAM), segons l’adjudicació amb ref. 
574107.

El camí natural del Xúquer, des que naix a Tragacete fins a 
Cullera, s’ha estructurat en 25 etapes. 

Davant d’esta iniciativa l’ajuntament ha expressat la seua 
disposició de dur a terme les actuacions necessàries per a 
construir el camí natural dins del terme municipal.
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El riu Xúquer

Traçat

Entre els objectius hi ha:

• Diversificar l’activitat econòmica en desenvolupar l’oferta 
turística oferint un turisme alternatiu.

• Contribuir a conservar els espais naturals, des del 
coneixement i l’educació mediambientals.

• Afavorir la conservació del patrimoni cultural i tradicional, 
fet que permet la cura i la transmissió del llegat cultural de la 
zona.

• Posada en valor dels recursos paisatgístics, culturals i 
patrimonials de les zones d’influència del camí natural.

• Revaloració i dinamització dels nuclis de població inclosos 
en el traçat dels camins recuperats, a través de l’arribada de 
visitants que demanen serveis.

D’esta manera es contribueix a la fixació de població al món 
rural i a un desenvolupament sostenible de les poblacions.

En esta fase és necessari estudiar la viabilitat del projecte, 
establir les alternatives possibles i determinar-ne el traçat més 
adequat. En este marc s’inclou la realització de l’estudi de 
viabilitat del camí natural del Xúquer.

El recorregut del camí haurà de prendre com a element 
vertebrador el curs del riu, que constitueix el suport adequat 
per a implantar un teixit viari verd que facilite al ciutadà el 
coneixement i el gaudi del seu entorn cultural i ecològic.

En el BOE 95 / 20 d’abril de 2007 es va publicar la resolució 
de la Secretaria General per al Territori i la Biodiversitat per la 
qual es convoca el concurs amb un pressupost de licitació de 
81.464,27 €.

VISITA ULLALS
Entre els diversos programes de la Diputació de València 

hi ha el Tour d’Ofertes Culturals, que ofereix diverses rutes 
de coneixement del territori a les associacions i als centres 
d’ensenyament. Una de les rutes s’anomena “Els ullals d’Albalat 
de la Ribera”, que evidentment dóna a conéixer els ullals del 
nostre poble.

La ruta fou presentada per “Projecta l cultura l turisme” on 
treballava Ezequiel Julio, al TOC l’any 2005 i es començà a fer 
al gener del 2006. 

Des d’aleshores la ruta ha tingut uns 1500 visitants de centres 
educatius (820 el primer any i més de 600 enguany), de vint-i-
cinc escoles, aproximadament.

Abans de fer la ruta es dóna als visitants un resum breu dels 
continguts de la visita i dels llocs que s’hi poden veure; així 
mateix, durant el trajecte es proporciona als participants un 
petit quadern d’activitats. Alguns les fan durant la visita i uns 
altres a classe com a activitat de reforç.

En primer lloc s’introdueix els assistents en el marc físic, 
l’Albufera i la marjal, i després se’ls parla de les séquies, 
del conreu de l’arròs i, també, de la degradació del parc 
(la contaminació i les alteracions indegudes de la marjal); 
finalment se’ls explica què són els ullals, quina és la flora i la 
fauna característiques d’estos espais humits i la importància 
d’esta deu i el seu paper com a reserva natural i com a factor 
regenerador del parc amb l’aportació de molta aigua neta i de 
qualitat.

Ullal de la Senillera

Ullal de la Mula
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LA PALMERA
Un factor que dóna personalitat i identitat a un poble i que 

el diferencia de la resta són els elements característics que la 
població assumeix com a seus i que, finalment, es converteixen 
en símbol per a totes i per a tots. Un d’estos elements era, 
sens dubte, la palmera de l’hort de Botes que, en urbanitzar-
se la zona, es deixà al cantó dels carrers d’Atmeller i de Sant 
Francesc de Borja, un element únic i insubstituïble que ha 
acompanyat, fins al divendres 18 d’abril, totes les veïnes i els 
veïns d’Albalat i que romandrà per sempre en el subconscient 
col·lectiu del nostre poble. Malauradament la palmera estava 
malalta i no ha pogut resistir el fort colp de vent que finalment 
l’ha vençuda.

La palmera

La palmera trencada

Des de l’alcaldia s’ha volgut consultar els habitants del carrer 
si volen tornar a plantar una palmera allà on era l’antiga 
perquè el carrer no perda la simbologia i la personalitat 
pròpies. I en efectuar la consulta, els veïns han expressat la seua 
voluntat favorable a plantar-hi una nova palmera i, per això, 
l’ajuntament ho farà, quan les condicions siguen convenients. A 
hores d’ara es fan diverses faenes en la xarxa d’aigua per poder 
retirar-ne la palmera i plantar-hi la nova.

ENJARDINAMENT

L’ajuntament de la vila s’ha acollit al pla d’enjardinament de 
la Diputació de València, que ha concedit una ajuda de 1.500 € 
destinats a comprar plantes per als jardins i per als espais verds 
d’Albalat.

Com cada any les plantes i els arbres que s’han repartit per 
l’entorn de la vila faran més agradable el nostre poble, les 
passejades pels jardins i per uns altres espais, en dotar de color i 
de verdor el recorregut pels nostres indrets. Volem fer una crida 
als veïns i a les veïnes perquè respecten i cuiden les plantes, els 
arbres i els parcs en general. Tots podem contribuir a tindre un 
poble més net i en unes condicions més bones, respectant el que 
tenim, no fent-ho malbé ni malbaratant-ho.

De més a més volem aprofitar l’avinentesa per a donar les 
gràcies a l’empresa local Valhorta per la seua col·laboració amb 
l’ajuntament.

PÀGINA WEB MUNICIPAL:  
albalatdelaribera.es

Fa uns quants mesos que l’ajuntament ha posat en marxa 
la nova pàgina web municipal, un fet que ha estat possible 
gràcies al programa “Pista local” de la Diputació de València, 
que ofereix als municipis de la província un portal on poder 
allotjar-hi les pàgines municipals.

A l l à  t roba reu , 
d ’ u n a  b a n d a , 
informació general 
sobre el municipi i, 
també, una guia de 
les associacions i de 
les empreses locals 
amb enllaços a les 
pàgines pròpies; 
potser hi ha cap 
empresa o associació 

que no hi està inclosa per algun motiu, si és així i esteu 
interessats a figurar en la guia, només ho heu de comunicar.

D’altra banda, s’hi van incloent les novetats i les diferents 
informacions que apareixen sobre el dia a dia municipal.

L’ajuntament té la intenció d’anar ampliant i millorant la 
pàgina municipal i que esdevinga una eina de comunicació amb 
els ciutadans; amb el temps pretén oferir serveis de tramitació 
d’expedients a través de la xarxa.
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CLIMATITZACIÓ BIBLIOTECA

El Ministeri de Medi Ambient, a través de l’Institut per a la 
Diversificació i l’Estalvi de l’Energia, ha subvencionat amb 
1.430 € la climatització de la biblioteca municipal, que tenia 
destinada un pressupost de 7.027,28 €, de manera que s’hi 
ha substituït la calefacció actual per un equip de climatització 
(refrigeració i calefacció) que usarà energies no contaminants; 
estos recursos estan gestionats per l’AVEN (Agència Valenciana 
de l’Energia). Des de l’ajuntament es pretén climatitzar els 
diversos edificis municipals per tal d’adequar-los i d’oferir més 
bon servei a tots els usuaris i veïns del nostre poble.

A més, s’ha adquirit una prestatgeria, ja que la col·lecció 
bibliogràfica ha augmentat i el mobiliari anterior era insuficient 
per a acollir-hi els llibres. Aprofitem l’avinentesa per a recordar-
vos que la biblioteca obri cada vesprada de dilluns a divendres, 
des de les 17 h fins a les 20 h i que, a més de llibres, podeu 
consultar Internet als terminals de red.es; els menors (fins a 
16 anys) hauran d’anar acompanyats del pare o de la mare. 
També podeu accedir a Internet amb el vostre portàtil.

AIGUA POTABLE

Al llarg dels anys l’ajuntament de la vila sempre ha invertit 
en el manteniment i en la millora de la xarxa d’aigua potable 
municipal.

Ara estem pendents de l’execució de la conducció que ens 
abastirà d’aigua sense nitrats des del massís del Caroig i dels 
nous dipòsits que s’hi han de construir.

Tot això comportarà un canvi substancial en el rebut de l’aigua 
potable; l’aigua tindrà un preu al qual se sumaran els impostos 
de l’entitat de sanejament de la Generalitat Valenciana. És 
per això que, a escala municipal, continuarem incidint en les 
inversions i en tota la política d’ús de l’aigua.

Este estiu s’ha actuat en dos carrers aprofitant la renovació de 
les voreres per a millorar la xarxa d’aigua, com duem a terme 
des de fa molts anys.

El dipòsit vell de l’aigua potable

També hi ha la instal·lació de claus i de comptadors generals 
informatitzats per a controlar les pèrdues possibles en la xarxa, 
per a la qual cosa hi ha prevista una inversió de 33.333 €, amb 
una subvenció de 30.000 € de la Diputació de València.

En la sessió plenària del 16 de maig, l’ajuntament aprovà 
l’ordenança reguladora del servei d’aigua potable, que és la que 
marca el desenvolupament d’este servei. Els interessats podeu 
consultar-la en la pàgina web municipal: albalatdelaribera.es

En tres anys l’ajuntament canviarà tot el sistema i el control 
dels comptadors i de les lectures, per això les informatitzarà; 
pretenem ser competitius, que no es privatitze el servei d’aigua 
i que, malgrat la pujada de preus, esta s’ajuste només perquè 
el servei no siga deficitari, ja que no volem que ningú especule 
amb un element bàsic per a la ciutadania.

OBRES AL CEMENTERI

L’ajuntament de la vila mamprengué l’estiu passat la 
reparació dels trespols en mal estat dels nínxols del cementeri, 
ja que estaven a punt de caure; el pas del temps els ha afectat 
greument, possiblement per la falta de qualitat dels materials de 
construcció. Es tracta d’un dels trams cobert amb terrassa; tot 
i que periòdicament s’enquitranava per tal d’evitar filtracions 
d’aigua, no hi ha hagut prou amb esta mesura i ara ha calgut 
actuar de ferm sobre el trespol.

El trespol durant les reparacions

L’actuació ha consistit a retirar del tot el trespol, s’hi ha 
construït de nou la coberta amb la qualitat material deguda 
i amb una caiguda més pronunciada que evite les filtracions 
d’aigua.

ADQUISICIÓ DE VEHICLES MUNICIPALS

L’ajuntament ha adquirit uns quants vehicles destinats al 
servei de manteniment, a serveis diversos i al servei d’obres per 
tal de renovar els anteriors, ja que estaven deteriorats. D’esta 
manera es dota el servei municipal d’elements adequats i de 
qualitat; els vehicles són els següents:

VEHICLE MODEL IMPORT 
CAMIÓ RENAULT MAXITY 130.35 28.536.00 € 

DUMPER AUSA D 175 RMS 15.142,35 € 

MÀQUINA TALLAGESPA HONDA HF2620-HM  5.253,00 € 

FURGONETA FORD TRANDIT FT 240 VAN 17.961,02 € 

FURGONETA CITROËN BERLINGO  4.500,00 € 
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SONA LA DIPU: 
VALÈNCIA 
PROVÍNCIA WI-FI

L’ajuntament de la vila s’ha 
adherit al pla provincial Sona 
la Dipu València Província 
WI-FI, que consisteix en 
e l  subminis t rament ,  la 
instal·lació, la posada en marxa i l’explotació d’infraestructures 
i de serveis per a facilitar als ciutadans i als ajuntaments de la 
província de València l’accés a tots els serveis de la societat de 
la informació per mitjà de xarxes digitals sense fil en l’àmbit del 
nucli o nuclis urbans del municipi. 

El president ha convocat els ajuntaments de la província 
perquè sol·liciten la seua participació en “Sona València 
Província WI-FI”. A la vista de les peticions, la Diputació de 
València farà l’estudi econòmic i la contractació corresponents 
per a atendre en primer lloc els municipis més menuts i amb 
menys recursos econòmics i, després, la resta, successivament. 

Mentrestant, a la biblioteca municipal podeu fer sevir l’espai 
Wi-Fi a través de red.es (del Ministeri d’Indústria, Turisme 
i Comerç), d’Internet Rural (del Ministeri d’Agricultura, 
Pesca i Alimentació) i de Pista Local (de la Diputació de 
València). Allà podeu usar Internet gratuïtament, bé amb els 
terminals instal·lats o a través dels vostres portàtils. De dilluns 
a divendres de 5 a 8 de la vesprada. 

CAMPANYA DE SALUT MUNICIPAL 
(desinsectació i desratització)

Cada any l’ajuntament de la vila s’adhereix a la campanya 
de salut pública de la Diputació de València, que subvenciona 
una part de les faenes efectuades als municipis de la província.

Amb un pressupost de 1.810,43 € (la Diputació en subvenciona 
el 63,25 % = 1.052,48), les faenes fetes consisteixen en la 
desinsectació i el control de plagues dels edificis municipals 
(Casa de la Vila, biblioteca, escoles noves i velles, mercat, 
col·legi del Cor de Jesús, Casa de la Cultura, cementeri, centre 
de salut) i de la xarxa del clavegueram. Els tractaments es duen 
a terme per una empresa que té contractat personal qualificat.

Trapa de sanejament del clavegueram

ASCENSOR AL CENTRE DE DOTACIONS

L’ajuntament de la vila, acollint-se al pla de carències 
d’infraestructures de l’empresa Imelsa de la Diputació de 
València, ha procedit a instal·lar un ascensor al centre de dota-
cions; amb esta inversió es garantirà l’accés de les persones dis-
capacitades a totes les plantes de l’edifici; el centre esdevindrà, 
per tant, un espai sense barreres urbanístiques adaptat als 
discapacitats.

L’ascensor té un cost de 26.000,00 €, dels quals es rebrà una 
subvenció de 21.274,40 €.

CONVENI COL·LABORACIÓ AMB LA 
FUNDACIÓ CAJAMURCIA

L’alcalde de la vila i el senyor José Moreno Espinosa, 
subdirector en cap de l’obra social de la Caja de Ahorros de 
Murcia i director de la fundació de l’entitat bancària, han 
signat un conveni de col·laboració per a l’exercici 2008 per 
mitjà del qual la fundació dóna 25.261,31 € en concepte 
de col·laboració per a adquirir un vehicle per a transportar 
persones discapacitades i atendre, d’esta manera, les necessitats 
assistencials. El vehicle ja ha estat lliurat a l’ajuntament i té 
estes característiques: Ford Transit 330 M Kombi.

Signatura del conveni Ajuntament d’Albalat - Cajamurcia
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S’apliquen dos tractaments als edificis municipals i sis a la 
xarxa del clavegueram. Els insectes sobre els quals se centra 
la campanya són principalment les panderoles, especialment 
la panderola roja o americana (Periplaneta americana) i la 
panderola rossa o alemanya (Blatella germanica); pel que fa 
a la desratització, s’hi actua principalment per a controlar la 
rata comuna o de claveguera (Rattus norvegicus) i els ratolins 
domèstics (Mus musculus).

PROGRAMA MENJAR A CASA

L’ajuntament de la vila i la Conselleria de Benestar Social de 
la Generalitat Valenciana signaren el 28 de setembre de 2007 
el conveni de col·laboració per a tirar endavant el programa 
“Menjar a casa”, dirigit a millorar l’alimentació de les persones 
majors, ja que entenem que una nutrició adequada contribueix 
de manera decisiva a la salut, al benestar i a la qualitat de 
vida de totes les persones i, en especial, de les persones grans. 
El programa “Menjar a casa” distribueix menjar a persones 
majors de 65 anys que per les seues condicions, com ara la 
soledat o per dificultats físiques, tenen una nutrició deficient.

La conselleria assumeix el 42 % del cost, i l’ajuntament, 
el 24 %; a més, l’ajuntament gestiona per mitjà de serveis 
socials i dels equips de base les admissions de les sol·licituds, 
la baremació i la resta de la faena administrativa. La persona 
beneficiària es compromet a pagar-ne la resta: el 34 %.

L’import de la contraprestació s’establí en 19.280,20 €.
REQUISITS:
Tindre 65 anys o més. 
Tindre 60 anys en situació de dependència i per a persones 

amb discapacitat en situació de dependència, majors de 
18 anys, que convisquen amb la persona major de 65 anys 
beneficiària del programa.

Tindre autonomia per a preparar i prendre’s els aliments 
servits, o bé aportar el compromís de familiars o de l’entitat 
local que es responsabilitzen de la tasca esmentada. 

Estar empadronat en l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera.
Necessitar el servei, acreditat per mitjà d’un informe social i 

d’un informe mèdic favorables.
A Albalat hi ha 10 beneficiats i l’ajuntament paga cada mes al 

voltant de 320 € a l’empresa Eurest en concepte de l’aportació 
municipal.

ALZHEIMER

L’Alzheimer és una malaltia greu, no només per als malats 
que la sofreixen, sinó per a tot l’entorn familiar, a causa de l’alt 
grau de dependència que comporta el desenvolupament de la 
malaltia.

És per això que l’ajuntament, preocupat per esta qüestió, ha 
signat un conveni de col·laboració amb AGUAFA (Associació 
de Guadassuar d’Amics i Familiars de Malalts d’Alzheimer) 
que promou la realització de tallers de la memòria que difonen 
activitats adreçades a la gent major per ajudar-los a tindre 
una ment més activa que els aporte beneficis emocionals i 
psicològics.

Els tallers que s’han fet a la Casa de la Cultura durant el 
mes de novembre pretenen desenvolupar, estimular i reforçar 
els mecanismes de la memòria en tots els àmbits, sobretot 
els relacionats amb les activitats de la vida quotidiana, amb 
l’objectiu de promoure l’autonomia i d’incrementar el benestar 
físic i psíquic per mitjà de l’estimulació cognitiva.

TASQUES EN DIVERSOS DOCUMENTS DE 
L’ARXIU

L’Arxiu Municipal d’Albalat de la Ribera té una col·lecció 
documental històrica molt important; l’ajuntament té la 
responsabilitat, entre unes altres, de cuidar la col·lecció 
arxivística i de servar-la en unes bones condicions per al poble 
i per al futur.

 
El llibre abans de la restauració

El llibre amb la nova coberta

El llibre restaurat
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En este context l’ajuntament recuperà per a tots el llibre 
Vila d’Albalat de la Ribera. Notícia general recopilada en lo 
any 1704, que editàrem l’any passat. Enguany s’ha procedit 
a digitalitzar-lo, per a la qual cosa hem rebut una ajuda de la 
Generalitat Valenciana; el cost de la digitalització ha estat de 
981 €.

Amb la digitalització del llibre és més fàcil consultar-lo i 
s’assegura la conservació del patrimoni documental, ja que no 
cal manipular l’obra original.

També dins del camp de recuperació, l’ajuntament restaura a 
hores d’ara els llibres:

- Mà d’execucions del justícia, 1569

- Mà d’execucions del justícia, 1586

- Llibre d’execucions i lletres, 1594

- Consells, 1639/1703

Els tres primers estaven molt deteriorats, tant per l’acció 
dels insectes i de la humitat com per l’acció de les tintes, i 
era impossible obrir-los i consultar-los sense esgarrar-ne les 
pàgines, la gran majoria apegades les unes a les altres.

Les tasques de restauració s’han dut a terme a l’IVACOR 
(Institut Valencià de Restauració i Conservació de Béns 
Culturals), que ja ha començat a lliurar la faena feta, una faena 
que presentarem a tot el poble el proper dia 30 de desembre a 
les 19 hores a l’institut.

Les faenes de restauració han costat 8.000 €. S’ha rebut una 
subvenció de 3.581,02 €. L’ajuntament pretén digitalitzar les 
obres per a garantir-ne la conservació i permetre’n la consulta 
d’una manera fàcil.

NOM DE L’INSTITUT DE SECUNDÀRIA

En la sessió plenària del 18 de gener de 2008 l’ajuntament de 
la vila va proposar el nom SUCRO a la Conselleria per a l’IES 
d’Albalat de la Ribera, per tal com, d’una banda, és un topònim 
que pot englobar tots els pobles usuaris de l’institut i, de l’altra, 
algunes hipòtesis historicoarqueològiques suggereixen que és 
a l’Alteret de la Vint-i-huitena on devia estar situada la ciutat 
desapareguda de Sucro.

Aprofitem l’avinentesa per a informar-vos de la pagina web de 
l’institut: iessucro.es

CARRER DE L’HORT DE BOTES

En la sessió del 18 de gener de 2008 l’ajuntament acordà 
anomenar carrer de l’Hort de Botes el carrer de Murillo.

Carrer de l’Hort de Botes

Hort de Botes

La  topon ímia  u rbana 
va experimentar, a partir 
de la dècada del  1970, 
una modificació important 
consistent en la recuperació 
dels noms històrics dels carrers 
del nucli antic d’Albalat i 
la voluntat —mantinguda 
encara— d’anomenar els 
carrers que anaven creant-
se generalment amb noms 
geogràfics o amb noms de 
persona que tingueren alguna 
vinculació amb la vila.

En alguns carrers, per les 
circumstàncies que fóra, es va obviar este canvi. N’és un 
exemple el carrer de Murillo, dedicat a l’insigne pintor sevillà. 
D’altra banda, va perdent-se de la memòria col·lectiva un 
topònim, com és el de “l’hort de Botes”, fa anys desaparegut 
físicament d’Albalat. Amb el canvi de denominació es recupera 
per a la memòria este topònim i s’adequa el nomenclàtor dels 
carrers al fet local d’Albalat.

GRUPS MUNICIPALS

Primerament el grup socialista municipal 
vol agrair tanta confiança dipositada en la 
nostra candidatura en les passades eleccions.

Esta nova legislatura està caracteritzada 
per una crisi financera i econòmica, i esperem 
que es mantinguen els preus dels productes 

energètics. Ara és possible que s’entenga per a què serveixen els 
superàvits pressupostaris i no els endeutaments en èpoques de 
vaques grosses.

Per eixe motiu nosaltres podem garantir que les veïnes i els 
veïns d’Albalat no seran castigats econòmicament, no com en 
unes altres poblacions en què les administracions s’han portat 
d’una manera insensata i absurda.
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Tots sabem que sempre hem buscat subvencions i finançament 
extramunicipal per a molts dels treballs i projectes municipals; 
podem dir que de moment ja tenim garantida per part de l’Estat 
central una subvenció de 442.289,31 € per a la recuperació de 
la Casa del Bou, i 606.893 € de les ajudes anunciades pel 
president Zapatero que preveien donar 177 € per habitant a 
tots els pobles de l’Estat sense diferenciar el color polític de 
l’ajuntament. La suma de les dues subvencions per al 2009 fan 
1.049.182,31 € (174.569.247,83 de pessetes)

Des de l’ajuntament el grup socialista intentarà, sense 
vulnerar la llei de contractes de l’administració pública, fer les 
obres per administració, per a poder contractar gent aturada 
del nostre poble; treballarem per a pal·liar l’atur a Albalat, el 
que no podem assegurar-vos és que puguem aconseguir que 
no hi entren empreses forasteres, ja que ens hem de cenyir a la 
normativa.

Tant de bo el senyor Camps, president de la Generalitat, que té 
les competències transferides del govern central, no s’excusara 
més en el senyor Zapatero i mamprenguera iniciatives a favor 
dels dependents, de les escoles infantils, dels ajuntaments, i de 
les valencianes i els valencians, que són més importants que la 
Fórmula 1 i la vela, músiques i panderetes i agents 007.

No necessitem “xiques Bond”, necessitem polítics que es 
preocupen dels nostres problemes.

DONACIÓ DE DUES PINTURES A 
L’AJUNTAMENT

Recentment s’han donat dues pintures a l’ajuntament de 
la vila. Una de les obres és de la veïna Ana Rosell, que 
generosament l’ha regalada al poble i que ha fet palesos 
el seu compromís i la seua estima envers Albalat; es tracta 
d’una pintura a l’oli sobre llenç on es representa el campanar 
de l’església de Sant Pere del poble, d’un gran detallisme i 
realisme, feta amb cura i amb les característiques amb què esta 
pintora crea les seues obres. El llenç s’ha dipositat en una de les 
dependències de la Casa de la Vila.

Els membres de l’Associació de Pintura i Manualitats amb la pintura

L’altra és també una pintura a l’oli sobre llenç i ha estat 
elaborada col·lectivament pels membres de l’Associació de 
Pintura i Manualitats d’Albalat de la Ribera, sota la direcció 
de la mestra de pintura Susi Grau; este grup es reuneix cada 
setmana a la Casa de la Cultura per millorar-ne la formació i 

dedicar el temps lliure a estes 
activitats tan gratificants. 
Este fet mostra la bona tasca 
dels membres de l’associació, 
que han aportat conjuntament 
les seues habilitats i la seua 
faena a la pintura, i han 
expressat d’esta manera el seu 
compromís i la seua estima pel 
poble. L’obra s’ha dipositat a 
la biblioteca municipal, on 
tots la podeu contemplar.

Des d’ací volem donar les 
gràcies als autors en nom de 
les veïnes i dels veïns d’Albalat 
de la Ribera, els veritables 
propietaris d’estes pintures.

EXPOSICIÓ DE PINTURA A MOZAC

Durant el mes de juny de l’any 2007 un grup de representants 
de l’Associació de Pintura i Manualitats d’Albalat de la Ribera 
es van desplaçar a Mozac, en resposta a la invitació del grup 
d’agermanament d’aquella ciutat, on mostraren les seues 
pintures i uns altres objectes fets pels membres de l’associació 
d’Albalat, exactament a la sala municipal d’exposicions de 
Mozac. D’esta manera els dos pobles s’apropen i es coneixen 
més bé, i estableixen llaços personals i culturals per mitjà de 
diversos aspectes i dels intercanvis culturals.

Alguns dels participants en la trobada d’artistes

Exposició a Mozac

El campanar d’Albalat pintat per 
Ana Rosell
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REUNIÓ DE LES PENYES DEL BARÇA
El passat 6 de setembre, la Casa de la Cultura acollí una reunió 

de penyes barcelonistes de València, l’acte el presidí Xavier 
Bagués directiu del Barça FC, que estigué acompanyat per 
Ferran Beltran, directiu de la Comissió Social, Xavier Guarte 
del Departament de Penyes i Salva Torres del Consell Consultiu, 
i de la representació local formada per Vicent Escrivà, regidor 
d’Esports de l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera i Emili 
Bernal, president de la Penya Barcelonista d’Albalat. En l’acte 
s’entregaren uns diplomes als xiquets d’Albalat Vicent Bono i 
Vicent Escrivà, que juguen en el València CF i que participaren 
en el torneig de Barcelona.

FESTES LOCALS I ESCOLARS

L’ajuntament de la vila acordà en el ple del 18 de juliol 
declarar les dues festes laborals locals per al pròxim exercici, 
amb el caràcter de no recuperables: 

- 20 d’abril, festa de Sant Vicent Ferrer.

- 17 d’agost, festa del Crist de les Campanes.

Les festes escolars proposades pel consell escolar són: el passat 
8 d’octubre de 2008 i el 17 i el 18 de març de 2009, dates que 
es confirmaren per l’ajuntament i que van ser aprovades per la 
Conselleria d’Educació.

REBECA PLANA GUANYA EL PREMI 
SENYERA DE PINTURA

Volem felicitar Rebeca Plana 
Perpinyà, que ha guanyat el 
Premi Senyera de Pintura 
que atorga l’Ajuntament de 
València. Des que Rebeca 
Plana (1976) va començar 
la seua carrera artíst ica 
a València ha rebut més 
d’una vintena de beques i de 
premis a què s’ha de sumar 
la concessió del Senyera l’1 
de desembre de 2008 amb 
el llenç El florecimiento del 
daño.

Actualment Rebeca Plana 
exhibeix a la sala d’exposicions 
del Palau de la Música la 

mostra pictòrica “La cambra anecoica” (fins al 18 de gener), 
que evoca les relacions del músic californià d’avantguarda 
John Cage (1912-1992) amb la cambra anecoica o del silenci; 
hi proposa una pintura en què la presència de contradiccions, 
d’oposats, és absolutament conscient.

Inauguració de l’exposició “la cambra anecoica” en el Palau de la 
Música de València. Foto: Eva Ripoll.

L’artista d’Albalat de la Ribera insisteix en el seu estil no 
figuratiu i abstracte sobre teles de diferents textures en què 
experimenta amb el món de les emocions i dels instints. 
Rebeca Plana és una artista gestual pel que fa a les formes i al 
contingut, perquè expressa intensament totes les vivències del 
procés creatiu. És una pintura que segueix els informalistes, 
en què la força expressiva és patent quant a la composició i la 
matèria.

Edita l’Ajuntament d’Albalat de la Ribera

Podeu enviar les vostres opinions i sugerències a la següent adreça: telecentro_aribera@gva.es

Maquetaciò e impressiò: Gràfiques Litolema

Dipòsit legal: V-3195-2006

Tacet (tècnica mixta sobre llenç) 
190x170 cm.


