








Juan Ramón Adsuara Monlleó

Barracons, danses, activitats, música, esport, però sobretot PERSONES que disfruten
de les festes patronals i populars. Així són les festes d'Alfafar.

De nou donem la benvinguda a les festes que durant els primers dies del mes de
setembre tenen lloc en el nostre municipi. Unes festes marcades per la tradició del
cultiu de l'arròs, principal motor econòmic d'Alfafar durant molt temps. Per aquest
motiu les festes es duen a terme al mes de setembre, que era quan havia acabat
d'arreplegar-se la collita i ja estava en els graners. Una tradició i una història que ens
uneix i ens fa sentir-nos orgullosos d'Alfafar i la seua història.

Enguany, es compleix el 150 aniversari des de la construcció de l'edifici de l'Ajuntament,
de la casa de tots els alfafarencs i alfafarenques. Per aquest motiu, enguany les festes
seran especials. Aquest edifici ha sigut, és i serà testimoni de tot el que ocorre en la
plaça. Durant aquestes festes serà protagonista i és que bé mereix aquest
reconeixement.

Vos anime des d'ací a participar activament de les activitats organitzades per a tots
i totes. Durant uns dies disfrutem intensament de tot el que Alfafar ofereix i coneguem
d'a prop als nostres veïns i veïnes.

Que passeu unes bones festes!





Josefa Carreño Rodríguez

Vecinos y vecinas ya están aquí nuestras fiestas patronales y populares de Alfafar. Un año más
nos reunimos para salir a la calle y disfrutar de unas fiestas diferentes, donde mostramos el
orgullo que sentimos de pertenecer a Alfafar. Unas fiestas donde reina el buen ambiente y el
objetivo es pasarlo bien compartiendo momentos con las personas que nos rodean.

Este año, la vela latina será parte importante de la fiesta, ya que la creación de la “Asociación
Cultural de Vela Latina de Alfafar”, nos hará conocer de cerca esta modalidad deportiva.

Actividades infantiles como animaciones, teatros o ludoteca, son algunos de los talleres que
se llevarán a cabo durante estos diez días de fiestas. El tradicional “correfoc”, los musicales o
las exhibiciones deportivas podrán disfrutarse en familia, siendo parte importante de la fiesta.
Además para la noche se contará con actuaciones como la de “Seguridad Social”, la orquesta
“La Tribu”, el tributo a “Queen” o “La Década Prodigiosa”, todas ellas en la Plaça de l’Ajuntament.
El humor también tendrá lugar en estos días y contaremos con el monologuista, Oscar
Tramoyeres. El Gran Fons Nocturn, hará que pasemos un 9 de septiembre deportivo, un acto
importante en nuestro municipio por la gran participación ciudadana.

Desde estas líneas os invito a formar parte de la fiesta, disfrutar de las actividades organizadas
y compartir grandes momentos en familia y con los vecinos y vecinas de Alfafar.

¡Felices fiestas 2017!











INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ELS NOSTRES ÍDOLS CLARAMUNT
DILLUNS 4 SETEMBRE 19:00 H. ESPAI D’IGULATAT. EXPOSICIÓ DEL 4 AL 17 SETEMBRE

HORARI: de dilluns a divendres (excepte el 8 de setembre) de 19:00 a 21:00 h.



INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ ELS NOSTRES ÍDOLS CLARAMUNT
DILLUNS 4 SETEMBRE 19:00 H. ESPAI D’IGULATAT. EXPOSICIÓ DEL 4 AL 17 SETEMBRE

HORARI: de dilluns a divendres (excepte el 8 de setembre) de 19:00 a 21:00 h.





20:00 h. Masterclass de defensa personal femenina
enfocada a prevenir la violència de gènere.

En Parc de les Palmeres. Organitza Club Deportivo
Juanlu d'Alfafar. Col·labora Ajuntament d'Alfafar









DIVENDRES
1  DE SETEMBRE

2017

00:00 h.

En Plaça de l'Ajuntament



DISSABTE 2 DE SETEMBRE
23:30 h. Concert del grup La Tribu

En la Plaça de l´Ajuntament







SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE
23:30 h. Concierto del grupo La Tribu

En la Plaça de l´Ajuntament.

DIMECRES 6 DE SETEMBRE
23:30 h. Tribut a Queen. Concert

En Plaça de l´Ajuntament



DIJOUS 7 DE SETEMBRE
23:30 h.  Musical: “A todo tren”

En Plaça de l'Ajuntament



DIJOUS 7 DE SETEMBRE
23:30 h.  Musical: “A todo tren”

En Plaça de l'Ajuntament







Salida en Reyes Católicos – Castellón – Font Santa – Alcalde José Puertes – Pérez Llácer – Pep de L´Horta – Doctor Ferrán – Francisco Baixauli – Del
Sol – Plaza Ayuntamiento – Francisco Baixauli – Dels Furs – Vicente Blanch – Mariano Benlliure – Reyes Católicos – San Pascual – Manuel Bxauli
Andrés – Rafael Ridaura – Camini de Orba – San Pascual – Camino de Orba – Graz Liebenau – Literato Azorin – Senia – Llevant – Turia – Joanot
Martorell – Graz Liebenau – CV-412 – Lateral cementerio – Pérez Llácer – Doctor Ventura Alabau – Reyes Católicos  (META 8 K) – 2ª Vuelta Pep de
L´Horta - Doctor Ferrán – Francisco Baixauli – Del Sol – Plaza Ayuntamiento – Francisco Baixauli – Dels Furs – Vicente Blanch – Mariano Benlliure –
Reyes Católicos – San Pascual – Manuel Bxauli Andrés – Rafael Ridaura – Camini de Orba – San Pascual – Camino de Orba – Graz Liebenau – Literato
Azorin – Senia – Llevant – Turia – Joanot Martorell – Graz Liebenau – CV-412 – Lateral cementerio – Pérez Llácer – Alcalde Jose Puertes – Font Santa
– Castellón – Reyes católicos (META 15 K)

























Divendres 1 de setembre

17.00 h. Campionat de billar a tres bandes de les festes patronals i populars d’Alfafar. Del 16
d’agost al 9 de setembre, al Centre Instructiu Musical d’Alfafar. Organitza: Club Billar CIMA.
Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.

Dissabte 2 de setembre

9.00 h. II Marxa cicloturista per la marjal fins a les Turbines. Inscripcions al Punt d’Informació
del SAC de l’ajuntament i del barri d’Orba fins a l’1 de setembre i el dia de la marxa al punt de
concentració, situat a la plaça de l’Ajuntament. Es tancarà l’inscripció en aconseguir els 100
participants. Organitza: Club Ciclista d’Alfafar.

11.00 h. VI Festa del Voleibol al pavelló cobert del Complex Esportiu Municipal d’Alfafar.
Organitza: Club de Voleibol d’Alfafar. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.

Diumenge 3 de setembre

10.00 h. Campionat local de tir de les festes patronals i populars de 2017 al camp de tir de
Catarroja. Organitza: Sociedad de Cazadores de Alfafar. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.

10.00 h. V Carrera d’Escoles de Ciclisme a Alfafar. Eixida i meta al carrer de Julio Colomer.
Organitza: Club Promesas de Alfafar. Col·labora: Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana
i Peña Ciclista José Pérez Llácer de Alfafar. Coordina: Ajuntament d’Alfafar.

20.15 h. Partit de futbol benèfic a favor de la lluita contra el càncer entre la Unión Deportiva
Balompié d’Alfafar i l’Almussafes CF al camp de futbol municipal d’Alfafar a benefici de l´Asociación
Española contra el Cáncer. Organitza: UDB Alfafar. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.



Dilluns 4 de setembre

18.00 h. V Torneig Infantil i d’Adults d’Escacs a la plaça de l’Ajuntament. Inscripcions al SAC de l’ajuntament
i del barri d’Orba fins al 4 de setembre de 11 a 14 hores. Col·labora: Federació d’Escacs de la Comunitat
Valenciana. Organitza: Ajuntament d’Alfafar.

19.00 h. Inauguració de l’exposició Els Nostres Ídols: Claramunt, a l’Espai Igualtat. Fins al 17 de setembre.
Horari de dilluns a divendres (excepte el 8 de setembre) de 19:00 a 21:00 hores. Organitza: Fundació València
CF. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar  i Penya Valencianista d’Alfafar

Dimarts 5 de setembre

19.00 h. “Master Class” de Zumba a la plaça de l’Ajuntament. Organitza: Complex Esportiu Municipal
d’Alfafar. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.

20.00 h. “Master Class” de defensa personal femenina enfocada a prevenir la violència de gènere al
parc de les Palmeres. Organitza: Club Deportivo Juanlu de Alfafar. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.

Dimecres 6 de setembre

19.00 h. Exhibició de gimnàstica rítmica a la plaça de l’Ajuntament. Organitza: Club Gimnàstica Alfafar.
Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.

Dissabte 9 de setembre

10.00 h. Volteta a Peu Infantil a l’entorn del carrer del Sol i adjacents. Inscripcions al SAC de l’ajuntament
i del barri d’Orba fins al dijous 7 de setembre i mitja hora abans de la prova. Organitza: Club d’Atletisme
Els Taulains d’Alfafar. Coordina: Ajuntament d’Alfafar.

10.30 h. Finals del campionat de billar a tres bandes festes patronals i populars d’Alfafar (categoria B).

12.00 h. Finals del campionat de billar a tres bandes festes patronals i populars d’Alfafar (categoria A).
Lliurament de premis al Centre Instructiu Musical d’Alfafar.

22.30 h. VI Gran Fons Nocturn d’Alfafar de 15km i V Volta a Peu Nocturna de 8 km. Organitza: Club
d’Atletisme Els Taulains d’Alfafar i Ajuntament d’Alfafar.



SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE Festival de paellas
13:00 h.- Festival de paellas en el parquing de la C/La Tauleta. Se entregará arreglo con verdura, tomate, arroz y aceite.
El reparto se hará efectivo a los/las participantes una vez encendido el fuego. Cada uno ha de llevar su leña. Inscripción
del 1 al 7 de septiembre en el SAC del Ayuntamiento y del Barrio Orba de 12:00 a 14:00 h. Degustación de paellas a cargo
de Asociación de Comerciantes y Profesionales de Alfafar - ACYPAL. Patrocina Arroz Tartana.

ACYPAL

DISSABTE
9 DE SETEMBRE

Regata Vela Llatina

12:00 h.- Regata- Exhibició Vela
Llatina en L´ Albufera. Eixida pel
Canal del Tremolar – zona Parc de
Bombers (carretera de El Saler).
Inscripcions al SAC del Barri Orba
i Ajuntament fins cobrir plaçes.
Organitza Assoc. Cultural de Vela
Llatina d´Alfafar. Col·labora:
Ajuntament d’Alfafar





Divendres 1 de setembre
De 9.00 a 13.00 h. Repartiment de tiquets per al Sopar d’Entrepà de la
Tercera Edat al SAC de l’ajuntament i del barri d’Orba. Fins al dimarts 5 de
setembre.

17.00 h. Campionat de billar a tres bandes de les festes patronals i populars
d’Alfafar. Del 16 d’agost al 9 de setembre, al Centre Instructiu Musical d’Alfafar.
Organitza: Club Billar CIMA. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.

18.00 h. Plega de la Mare de Déu acompanyats de la banda de música del
Centre Instructiu Musical d’Alfafar.

18.00 h. Vesprada infantil: Aventura d’aventures a la plaça de l’Ajuntament,
amb gimcana pirata i jocs tradicionals, tallers (fermalls, pintacares, globoflèxia)
i contacontes.

20.00 h. Colp de focs artificials i obertura dels barracons de 2017.
Col·labora: banda de música del Centre Instructiu Musical d’Alfafar.

21.30 h. Sopar a la fresca al carrer del Sol. Hi haurà taules i cadires per a
tots els qui no tinguen barracó i vulguen gaudir del sopar a l’aire lliure. Només
caldrà portar l’entrepà.

22.30 h. Exhibició de balls de saló a càrrec de l’Associació Cultural Peraballar
de Sedaví, al parc de les Palmeres. Organitza: Asociación Cultural Castellano-
Manchega de l’Horta Sud Dulcinea d’Alfafar. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.
A continuació, ball popular.

00.00 h. Seguridad Social en concert, a la plaça de l’Ajuntament.

Diumenge 27 d’agost
19.00 h. Concentració a l’església de la Mare de Déu del Do i eixida cap a la Casa de la Mare de Déu acompanyats
de la banda de música del Centre Instructiu Musical d’Alfafar.

19.30 h. Trasllat de les imatges processionals des de la Casa de la Mare de Déu al temple parroquial, acompanyats
de la banda de música del Centre Instructiu Musical d’Alfafar.

Dijous 31 d’agost
18.00 h. Plega de la Mare de Déu acompanyats de la banda de música del Centre Instructiu Musical d’Alfafar.



Dissabte 2 de setembre
9.00 h.II Marxa Cicloturista per la Marjal fins a les
Turbines. Inscripcions al Punt d’Informació del SAC de
l’ajuntament i del barri d’Orba fins a l’1 de setembre i
també el mateix dia de la marxa al punt de concentració,
situat a la plaça de l’Ajuntament. La inscripció es tancarà
quan s’arribe als 100 participants. Organitza: Club Ciclista
d’Alfafar.

11.00 h. VI Festa del Voleibol al pavelló cobert del
Complex Esportiu Municipal d’Alfafar. Organitza: Club
de Voleibol d’Alfafar. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.

18.30 h. Festa infantil amb l’actuació de Marcel el
Marcià a la plaça de l’Ajuntament.

20.00 h. Festa de la Font pel carrer del Sol a la plaça de
l’Ajuntament, amenitzada per diversos grups de danses.
Col·labora: Alfafar Balla Danses.

22.30 h. Festa folk a càrrec de la rondalla El Palleter al
parc de les Palmeres.

22.30 h. Nit de festa a càrrec de l’humorista Víctor
Sabalete i el grup musical Náufragos al carrer del Cid
Campeador, 5 (seu). Organitza: Asociación Cultural
Castellano-Manchega de l’Horta Sud Dulcinea d’Alfafar.

23.30 h. Concert del grup La Tribu a la plaça de
l’Ajuntament.



Diumenge 3 de setembre
10.00 h. Campionat local de tir de les festes patronals i populars
de 2017 al camp de tir de Catarroja. Organitza: Societat de Caçadors
d’Alfafar. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.

10.00 h. V Carrera d’Escoles de Ciclisme a Alfafar. Eixida i meta
al carrer de Julio Colomer. Organitza: Club Promeses d’Alfafar.
Col·labora: Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana i
Penya Ciclista José Pérez Llácer d’Alfafar. Coordina: Ajuntament
d’Alfafar.

19.00 h. Tradicional cavalcada acompanyada per la banda de
música del Centre Instructiu Musical d’Alfafar. Recorregut: plaça
de Vicente Blanch, carrers de Mariano Benlliure, de Francisco
Baixauli, de Ramón y Cajal, de Julio Colomer, del Pintor Sorolla,
dels Furs i de Mariano Benlliure. Per a participar en la cavalcada
cal apuntar-se al SAC de l’ajuntament o del barri d’Orba fins al 2
de setembre, d’11 a 14 hores. S’entregaran els següents premis
en metàl·lic:

Millor carrossa decorada (no llogada) 300 €
Millor comparsa disfressada 200 €
Premi a la millor disfressa individual 100 €

19.45 h. Animació infantil a la plaça de l’Ajuntament

20.00 h. Teatre de marionetes: El brujito de Gulugú
a la plaça de l´Ajuntament.

20.15 h. Partit de futbol benèfic a favor de la lluita contra el
càncer entre la Unión Deportiva Balompié d’Alfafar i l’Almussafes
CF al camp de futbol municipal d’Alfafar a benefici de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer. Organitza: UDB Alfafar. Col·labora:
Ajuntament d’Alfafar.

23.00 h. Nit de festa. Humor i música amb les actuacions del
monologuista Óscar Tramoyeres i la Década Prodigiosa a la plaça
de l’Ajuntament.



Dilluns 4 de setembre
De 9.00 a 13.00 h. Repartiment de tiquets per al Sopar d’Entrepà
de la Tercera Edat al SAC de l’ajuntament i del barri d’Orba.

De 10.30 a 13.00 h. Ludoteca al carrer, al parc de les Palmeres.

16.30 h. Campionat femení de petanca a la zona de jocs de
petanca del parc de les Palmeres. Inscripcions el mateix dia de la
prova fins mitja hora abans de començar, a la zona de jocs.
Organitza: Alfateatre, Espai de Trobada Cultural a Alfafar.

18.00 h. IV Torneig Infantil i d’Adults d’Escacs a la plaça de
l’Ajuntament. Inscripcions al SAC de l’ajuntament i del barri d’Orba
fins al 4 de setembre d’11 a 14 hores. Col·labora: Federació d’Escacs
de la Comunitat Valenciana i Club d’Escacs d’Alfafar. Organitza:
Ajuntament d’Alfafar.

19.00 h. Inauguració de l’exposició Els Nostres Ídols: Claramunt,
a l’Espai d’Igualtat. Fins al 17 de setembre. Horari: de dilluns a
divendres (excepte el 8 de setembre), de 19 a 21 hores. Organitza:
Fundació València CF. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar  i Penya
Valencianista d’Alfafar

19.30 h. Teatre al carrer: Oniricus Circ a càrrec de La Troupe
Malabo, a la plaça de l´Ajuntament.

20.00 h. Programa especial de VCF Radio, la ràdio oficial del
València CF, des del Centre Cultural Recreatiu d’Alfafar. Sorteig de
regals entre els assistents. Organitza: Fundació València CF.
Col·labora: Penya Valencianista d’Alfafar, Centre Cultural Recreatiu
i Ajuntament d’Alfafar.

22.30 h. III Ral·li Humorístic sense Vehicles. Punt de concentració
a la plaça de l’Ajuntament. Inscripcions en
juntalocalfallera@alfafar.com fins al 4 de setembre. Organitza:
Junta Local Fallera d’Alfafar. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.

1r premi: 100 €, 2n premi: 75 €, 3r premi: 50 €
Premi a la millor disfressa: 50 €

23.00 h. Disco festa amb el grup Motivation a la plaça de
l´Ajuntament.



Dimarts 5 de setembre
De 9.00 a 13.00 h. Repartiment de tiquets per al Sopar d’Entrepà
de la Tercera Edat al SAC de l’ajuntament i del barri d’Orba.

De 10.30 a 13.00 h. Ludoteca al carrer, al parc de les Palmeres.

18.00 h. Jocs i atraccions infantils a la plaça de l’Ajuntament.

19.00 h. Master Classe de Zumba a la plaça de l’Ajuntament.
Organitza: Complex Esportiu Municipal d’Alfafar. Col·labora:
Ajuntament d’Alfafar.

20.00 h. Master Classe de defensa personal femenina enfocada
a prevenir la violència de gènere al parc de les Palmeres. Organitza:
Club Esportiu Juanlu d’Alfafar. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.

22.30 h. Cine a la fresca: Logan a la plaça de l´Ajuntament.

Dimecres 6 de setembre
De 10.30 a 13.00 h. Ludoteca al carrer, al parc de les Palmeres.

18.00 h. Festa de l’orxata a la plaça de l´Ajuntament. Organitza:
Asociación de Comerciantes y Profesionales de Alfafar (ACYPAL).
Col·labora: Horchata Costa i Ajuntament d´Alfafar.

19.00 h. Exhibició de gimnàstica rítmica a la plaça de l’Ajuntament.
Organitza: Club Gimnàstica Alfafar. Col·labora: Ajuntament d’Alfafar.

20.30 h. Presentació del llibre Memòria d’Alfafar 2017, editat per
l’Associació d’Estudis d’Alfafar, al saló de plens de l’Ajuntament
d’Alfafar.

21.30 h. Sopar d’Entrepà de la Tercera Edat al pati del CEIP La Fila.
S’obriran les portes a les 21 hores. A continuació, ball: Músiques per
al record.

23.30 h. Concert de tribut a Queen a la plaça de l´Ajuntament.



Dijous 7 de setembre
De 10.30 a 13.00 h. Ludoteca al carrer, al parc de les
Palmeres.

19.30 h. Ofrena de flors a la Mare de Déu del Do,
amenitzada amb grups de tabal i dolçaina i la banda de
música del Centre Instructiu Musical d’Alfafar. Recollida
d’aliments no peribles per a donació a Cáritas. A continuació,
ronda a la Mare de Déu en la vespra de la festa, acompanyats
d’albades, tabal i dolçaina.

22.30 h. Correfoc. Espectacle de pirotècnia i foc a càrrec de
Dimonis de Mislata. Del carrer del Sol a la plaça de
l’Ajuntament.

23.30 h. Musical: A todo tren a la plaça de l’Ajuntament.

Divendres 8 de setembre
12.00 h. Solemne missa major concelebrada en honor a la
Mare de Déu del Do: Col·labora: Cor d’Alfafar.

En acabant, mascletà a càrrec de la Pirotecnia Caballer, a la
zona d’aparcament del carrer de la Tauleta.

21.30 h. Toc de campanes manual a càrrec de l´Associació
de Campaners de la Catedral de València. Organitza: Confraria
de la Mare de Déu del Do.

22:00 h. Solemne processó a la Mare de Déu del Do,
encapçalada per un grup de danses. Amenitzaran l’acte grups
de tabal i dolçaina, l’Agrupació Musical d’Orba, els Amics de
la Música d’Alfafar i la banda de música del Centre Instructiu
Musical d’Alfafar.

23.59 h. Castell de focs artificials a càrrec de la Pirotecnia
Caballer, a la zona d’aparcament del carrer de la Tauleta.



Dissabte 9 de setembre
10.00 h. Volteta a Peu Infantil a l’entorn del carrer del Sol i
adjacents. Inscripcions al SAC de l’ajuntament i del barri d’Orba
fins al dijous 7 de setembre i mitja hora abans de la prova. Organitza:
Club d’Atletisme Els Taulains d’Alfafar. Coordina:  Ajuntament
d’Alfafar.

10.30 h. Finals del campionat de billar a tres bandes de les festes
patronals i populars d’Alfafar. Categoria B.

12.00 h. III Regata-Exhibició de Vela Llatina a l’Albufera. Eixida
al canal del Tremolar, a la zona del parc de bombers (carretera del
Saler). Organitza: Associació Cultural de Vela Llatina d´Alfafar.
Col·labora: Ajuntament d´Alfafar.

12.00 h. Finals del campionat de billar a tres bandes de les
festes patronals i populars d’Alfafar. Categoria A. Lliurament de
premis al Centre Instructiu Musical d’Alfafar.

13.00 h. Festival de paelles a l’aparcament del carrer de la Tauleta.
Quan s’encenga el foc, es repartiran la verdura, la tomaca, l’arròs
i l’oli. Cal portar la llenya. Inscripcions de l’1 al 7 de setembre al
SAC de l’ajuntament o del barri d’Orba, de 12 a 14 hores.

Degustació de paelles a càrrec de l’Asociación de Comerciantes y
Profesionales de Alfafar (ACYPAL). Patrocina: Arroz Tartana.

19.00 h. Teatre infantil al carrer: La gran festa a la plaça de
l´Ajuntament i als carrers de vianants del barri de la Fila.

22.30 h. VI Gran Fons Nocturn d’Alfafar de 15km i V Volta a Peu
Nocturna de 8 km. Organitza: Club d’Atletisme Els Taulains d’Alfafar
i Ajuntament d’Alfafar.

23.00 h. Macro batucada al parc de les Palmeres.

23.30 h. Disco festa amb el grup Crazzy Show a la plaça de
l´Ajuntament.

2017



Diumenge 10 de setembre
18.00 h. Trasllat de la Mare de Déu del Do al cementeri, acompanyada per un grup de tabal i
dolçaina. A continuació, missa. Col·labora: Cor d´Alfafar.

Diumenge 17 de setembre
19.00 h. Toc de campanes manual a càrrec de l´Associació de Campaners de la Catedral de
València. Organitza: Confraria de la Mare de Déu del Do.

19.30 h. Missa del Llidoner i trasllat de les imatges de Sant Sebastià i de la Mare de Déu del Do
fins a la Casa de la Mare de Déu, passant pel carrer del Mestre Barrachina. Amenitzarà l’acte la
banda de música del Centre Instructiu Musical d’Alfafar, danses valencianes, tabal i dolçaina.



FIESTAS PATRONALES
Y POPULARES

DEL 1 AL 10 DE SEPTIEMBRE



Domingo 27 de agosto

19:00 h. Concentración en la Iglesia Nuestra Señora del Don y salida hacia
la Casa de la Virgen acompañados de la Banda de Música Centro Instructivo
Musical de Alfafar.

19:30 h. Traslado de las imágenes procesionales desde la Casa de la Virgen
al Templo Parroquial, acompañados por la Banda de Música del Centro Instructivo
Musical de Alfafar.

Jueves 31 de agosto

18:00 h. Plega de la Mare de Déu acompañados por la Banda de Música del
Centro Instructivo Musical de Alfafar.

Viernes 1 de septiembre

De 09:00 a 13:00 h. Reparto de tiquets para el “Sopar d’Entrepà de la
Tercera Edat” en el SAC del Ayuntamiento y del Barrio Orba. Hasta el martes
5 de septiembre.

17:00 h. Campeonato Billar a Tres Bandas Fiestas Patronales y Populares
Alfafar. Del 16 de agosto al 9 de septiembre en el Centro Instructivo Musical de
Alfafar. Organiza Club Billar CIMA. Colabora Ajuntament d’Alfafar.

18:00 h. Plega de la Mare de Déu, acompañados por la Banda de Música del
Centro Instructivo Musical de Alfafar.

18:00 h. Tarde infantil: Aventura de aventuras con gymcana pirata y juegos
tradicionales, talleres (broches, pinta caras, globoflexia) y cuentacuentos. En
Plaça de l´Ajuntament.

20:00 h. Golpe de fuegos artificiales y apertura de los barracones 2017.
Colabora Banda de Música del Centro Instructivo Musical de Alfafar.

21:30 h. Cena a la fresca en la C/del Sol. Habrá mesas y sillas para todos
aquellos que no tengan barracón y quieran disfrutar de la cena al aire libre. Solo
deberán traer el bocadillo.

22:30 h. Exhibición de bailes de salón a cargo de la Asociación Cultural
Peraballar de Sedaví en el Parc de Les Palmeres. Organiza Asociación Castellano
Manchega l´Horta Sud Dulcinea de Alfafar. Colabora Ajuntament d´Alfafar. A
continuación, Baile popular.

00:00 h. Seguridad Social en Concierto. En Plaça de l´Ajuntament.

Sábado 2 de septiembre

9:00 h. II Marcha ciclo-turista por la marjal a Las Turbinas. Inscripciones
en el Punto de Información del SAC del Ayuntamiento y del Barrio Orba hasta el
1 de septiembre y el día de la marcha en el punto de concentración ubicado en
la Plaça de l´Ajuntament. La inscripción se cerrará a los/as 100 participantes.
Organiza Club Ciclista de Alfafar.

11:00 h. VI Fiesta del Voleibol en el pabellón cubierto del Complejo Deportivo
Municipal de Alfafar. Organiza Club Voleibol Alfafar. Colabora Ajuntament
d'Alfafar.

18:30 h. Fiesta infantil con la actuación de Marcel el Marcià. En Plaça de
l'Ajuntament.

20:00 h. Festa de la Font por la C/del Sol hasta la Plaça de l'Ajuntament.
Amenizarán diversos grupos de danzas. Colabora Alfafar Balla Danses.

22:30 h. Fiesta Folk a cargo de la rondalla El Palleter. En Parc de Les Palmeres.

22:30 h. Noche de fiesta a cargo del humorista Víctor Sabalete y el grupo
musical Náufragos en C/ Cid Campeador 5 (sede) organizada por la Asociación
Cultural Castellano Manchega l´Horta Sud Dulcinea de Alfafar.

23:30 h. Concierto del grupo La Tribu. En Plaça de l´Ajuntament.

Domingo 3 de septiembre

10:00 h. Campeonato local de tiro Fiestas Patronales y Populares 2017 en
el campo de tiro de Catarroja. Organiza Sociedad de Cazadores de Alfafar. Colabora
Ajuntament d'Alfafar.

10:00 h. V Carrera de escuelas de ciclismo en Alfafar. Salida y meta en C/
Julio Colomer. Organiza Club Promesas de Alfafar. Colabora Federació Ciclisme
Comunitat Valenciana y Peña Ciclista Pérez Llácer. Coordina Ajuntament d'Alfafar.

19:00 h. Tradicional Cabalgata acompañados por Banda de Música del Centro
Instructivo Musical de Alfafar, que discurrirá por: Plaza Vicente Blanch (noria),
C/Mariano Benlliure, C/Francisco Baixauli, C/Ramón y Cajal, C/Julio Colomer,
C/Pintor Sorolla, C/dels Furs y C/Mariano Benlliure. Para participar en la cabalgata
pueden apuntarse en el SAC del Ayuntamiento y del Barrio Orba hasta al 2 de
septiembre de 11:00 h a 14:00 h. Se hará entrega de los siguientes premios en
metálico:
Mejor carroza decorada (no alquilada) 300€
Mejor comparsa disfrazada 200€
Premio mejor disfraz individual 100€

19:45h. Animación Infantil en Plaça de l´Ajuntament



20:00 h. Teatro de Marionetas: El brujito de Gulugú. En Plaça de l´Ajuntament.

20:15 h. Partido de fútbol benéfico a favor de la lucha contra el cáncer
entre la Unión Deportiva Balompié de Alfafar y el Almussafes C.F. en el Campo
Municipal de Fútbol de Alfafar a beneficio de Asociación Española Contra el
Cáncer. Organiza UDB Alfafar. Colabora Ajuntament d'Alfafar.

23:00 h. Noche de fiesta. Humor y música con las actuaciones del monologuista
Oscar Tramoyeres y la Década Prodigiosa. En Plaça de l´Ajuntament.

Lunes 4 de septiembre

De 09:00 a 13:00 h. Reparto de tiquets para el “Sopar d’Entrepà de la Tercera
Edat” en el SAC del Ayuntamiento y del Barrio Orba.

10:30 a 13:00 h. Ludoteca en la calle. En Parque de las Palmeras.

16:30 h. Campeonato femenino de petanca en zona de juegos de la petanca
del Parc de Les Palmeres. Inscripciones el día de la prueba hasta media hora
antes de su inicio en la zona de juegos.
Organiza Alfateatre, Espai de Trobada Cultural a Alfafar.

18:00 h. V Torneo infantil y de adultos de ajedrez en Plaça de l'Ajuntament.
Inscripciones en el SAC del Ayuntamiento y del Barrio Orba hasta el 4 de septiembre
de 11:00 a 14:00 horas. Organiza Ajuntament d'Alfafar. Colabora Federació
d'Escacs de la Comunitat Valenciana.

19:00 h. Inauguración exposición: Els Nostres Ídols: Claramunt, en l'Espai
Igualtat. Hasta el 17 de septiembre. Horario de lunes a viernes (excepto el 8 de
septiembre) de 19:00 a 21:00 horas. Organiza Fundació València CF. Colabora
Penya Valencianista d'Alfafar y Ajuntament d'Alfafar.

19:30 h. Teatre al carrer: Oniricus Circ a cargo de La Troupe Malabo. En Plaça
de l´Ajuntament.

20.00 h. Programa especial de VCFRadio, la radio oficial del Valencia CF,
desde el Centre Cultural Recreatiu d’Alfafar, con sorteo de regalos entre los
asistentes. Organiza Fundació Valencia CF. Colabora Penya Valencianista d’Alfafar,
Centro Cultural Recreativo y Ajuntament d’Alfafar.

22:30 h. III Edición del Rally humorístico sin vehículos. Punto de
concentración en Plaça de l'Ajuntament. Inscripciones en
juntalocalfallera@alfafar.com hasta el 4 de septiembre. Organiza Junta Local
Fallera de Alfafar. Colabora Ajuntament d'Alfafar.
1º premio: 100€
2º premio: 75€
3ª premio: 50€
Premio al mejor disfraz: 50€

23:00 h.  Disco-fiesta con el grupo Motivation. En Plaça de l´Ajuntament.

Martes 5 de septiembre

De 09:00 a 13:00 h. Reparto de tiquets para el “Sopar d’Entrepà de la Tercera
Edat” en el SAC del Ayuntamiento y del Barrio Orba.

10:30 a 13:00 h. Ludoteca en la calle. En Parque de las Palmeras.

18:00 h. Juegos y atracciones infantiles. En Plaça de l´Ajuntament.

19:00 h. Masterclass de zumba en Plaça de l'Ajuntament. Organiza Complejo
Deportivo Municipal de Alfafar. Colabora Ajuntament d'Alfafar.

20:00 h. Masterclass de defensa personal femenina enfocada a prevenir
la violencia de género. En Parc de les Palmeres. Organiza Club Deportivo Juanlu
d'Alfafar. Colabora Ajuntament d'Alfafar.

22:30 h. Cine a la fresca: Logan. En Plaça de l´Ajuntament.

Miércoles 6 de septiembre

10:30 A 13:00 h. Ludoteca en la calle. En Parque de las Palmeras.

18:00 h. Fiesta de la horchata en Plaça de l´Ajuntament. Organiza Asociación
de Comerciantes y Profesionales de Alfafar - ACYPAL. Colabora Horchata Costa
y Ajuntament d´Alfafar.

19:00 h. Exhibición de gimnasia rítmica en Plaça de l‘Ajuntament. Organiza
Club Gimnàstica Alfafar. Colabora Ajuntament d'Alfafar.

20:30 h. Presentación del libro Memòria d'Alfafar 2017, editado por
l'Associació d'Estudis d'Alfafar. En el salón de plenos de l'Ajuntament d'Alfafar.

21:30 h. “Sopar d’Entrepà per a la Tercera Edat” en el patio del Colegio
Público La Fila. Se abrirán las puertas a las 21:00 h.
A continuación Baile: Músicas para el recuerdo.

23:30 h. Tributo Queen. Concierto. En Plaça de l´Ajuntament.

Jueves 7 de septiembre

10:30 A 13:00 h. Ludoteca en la calle. En Parque de las Palmeras.

19:30 h. Ofrenda de flores a la Virgen del Don, amenizada con grupos de
tabal i dolçaina y la Banda de Música del Centro Instructivo Musical de Alfafar.
Recogida de alimentos no perecederos para donación a Cáritas.

A continuación Ronda a la Verge en la vespra de la festa. Acompañados
de albaes, tabal i dolçaina.



22:30 h. Correfoc. Espectáculo de pirotecnia y fuego a cargo de Dimonis de
Mislata. Por la C/del Sol hasta la Plaça de l'Ajuntament.

23:30 h. Musical: A todo tren en Plaça de l'Ajuntament.

Viernes 8 de septiembre

12:00 h. Solemne Misa Mayor concelebrada en honor a la Virgen del Don.
Colabora Cor d´Alfafar.
Al finalizar “mascletà” a cargo de Pirotecnia Caballer. Zona parquing de la C/La
Tauleta.

21:30 h. Toque de campanas manual a cargo de l’Associació de Campaners
de la Catedral de València. Organiza Cofradia de la Mare de Déu del Do.

22:00 h. Solemne Procesión a la Virgen del Don, encabezada por un grupo
de danzas. Amenizarán el acto grupos de “tabal i dolçaina”, Agrupación Musical
Orba, Amics de la Música d'Alfafar y la Banda de Música del Centro Instructivo
Musical de Alfafar.

23:59 h. Castillo de fuegos artificiales a cargo de la Pirotecnia Caballer. Zona
parquing C/La Tauleta.

Sábado 9 de septiembre

10:00 h. Volteta a peu infantil en el entorno de la C/del Sol y adyacentes.
Inscripciones en el SAC del Ayuntamiento y del Barrio Orba hasta al jueves 7 de
septiembre y media hora antes de la prueba. Organiza Club d’Atletisme Taulains.
Coordina Ajuntament d'Alfafar.

10:30 h. Finales del Campeonato billar a tres bandas Fiestas Patronales
y Populares Alfafar. Categoría B.

12:00 h. III Regata- Exhibición Vela Llatina en L´ Albufera. Salida en el
Canal del Tremolar – zona Parc de Bomberos (carretera de El Saler). Organiza
Assoc. Cultural de Vela Llatina d´Alfafar. Colabora Ajuntament d´Alfafar.

12:00 h. Finales del Campeonato billar a tres bandas Fiestas Patronales
y Populares Alfafar. Categoría A. Entrega de premios en el Centro Instructivo
Musical de Alfafar.

13:00 h. Festival de paellas en el parquing de la C/La Tauleta. Se entregará
arreglo con verdura, tomate, arroz y aceite. El reparto se hará efectivo a los/las
participantes una vez encendido el fuego. Cada uno ha de llevar su leña. Inscripción
del 1 al 7 de septiembre en el SAC del Ayuntamiento y del Barrio Orba de 12:00
a 14:00 h.
Degustación de paellas a cargo de Asociación de Comerciantes y Profesionales
de Alfafar - ACYPAL. Patrocina Arroz Tartana.

19:00 h. Teatre al carrer: La gran Festa. En Plaça de l´Ajuntament y calles
peatonales del Barrio de La Fila.

22:30 h. VI Gran Fons Nocturn d'Alfafar de 15km i V Volta a Peu Nocturna
de 8 km. Organizan Club d'Atletisme Taulains d'Alfafar y Ajuntament d'Alfafar.

23:00 h. Macro batucada. En Parc de Les Palmeres.

23:30. Disco fiesta con el grupo Crazzy Show. En Plaça de l´Ajuntament.

Domingo 10 de septiembre

18:00 h. Traslado de la Virgen del Don al cementerio acompañados por
grupo de tabal i dolçaina.
A continuación, misa. Colabora Cor d´Alfafar.

Domingo 17 de septiembre

19:00 h. Toque de campanas manual a cargo de l’Associació de Campaners
de la Catedral de València. Organiza Cofradia de la Mare de Déu del Do.

19:30 h. Misa del “Llidoner” y traslado de las imágenes de San Sebastián y
de la Virgen del Don hasta la Casa de la Virgen, pasando por la C/Maestro
Barrachina. Amenizará el acte la Banda de Música del Centro Instructivo Musical
de Alfafar, danzas valencianas, tabal i dolçaina.





DOMINGO 27 DE AGOSTO

19:30 H.  TRASLADO DE LA VIRGEN Y SAN SEBASTIAN A LA IGLESIA

Reyes Católicos – San Pascual – Doctor Ferran – San Antonio –
Cánovas del Castillo – Placeta del Forn – Del Sagrario – Iglesia.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE

19:30 H. OFRENA A LA MARE DE DEU

Iglesia – Del Sol – Cid Campeador – Rafael Ridaura – Francisco Baixauli –
Mariano Benlliure – Blasco Ibáñez – Colon – Francisco Vila – Iglesia.

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE

22:00 H.  PROCESIÓN

Iglesia – Isaac Peral – Placeta del Forn – San Cayetano – Av. Reyes Católicos –
San José – Doctor Ferran – Ramón y Cajal – San Roque – San Antonio – Cánovas del Castillo – Placeta
del Forn – Del Sagrario – Iglesia.

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE

18:00 H. TRASLADO DE LA VIRGEN AL CEMENTERIO PARA LA NOVENA

IDA: Iglesia – Del Sol – Reyes Católicos – San Pascual – Cementerio.

VUELTA: San Pascual – Reyes Católicos – Ramón y Cajal – Tauleta –
Cánovas del Castillo – Placeta del Forn – Sagrario – Iglesia.

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE

19:30 H. ÚLTIMO DÍA DEL NOVENARIO. MISA DE CAMPAÑA EN LA PLAZA Y TRASLADO DE LA
IMAGEN PROCESIONAL DE LA VIRGEN A SU CASA.

Misa en el Llidoner – Isaac Peral – Mariano Benlliure – Francisco Baixauli –
Maestro Barrachina – Reyes Católicos – Casa de la Virgen.



Les festes en honor a la Mare de Déu del Do són sempre motiu
de goig per a nosaltres. Sens dubte, l’orgull de pertànyer a
Alfafar i l’amor a la nostra patrona es fan més forts durant els
dies de festes.

La Junta de la Confraria existix per a fer present, especialment
en festes, i al llarg de l’any, la devoció que sent el poble d’Alfafar
per la Mare de Déu del Do. Per això s’han preparat una sèrie
d’actes de culte per a honrar i donar a conéixer la nostra mareta,
sense oblidar que és des de la fe de cada u de nosaltres que
ho podrem aconseguir.

No volem acabar sense aclamar-nos a tu, Mare de Déu de Do,
perquè ens òmpligues de dons: de pau, de salut, de treball, de
solidaritat… i perquè ens ajudes a vore les altres persones
amb els ulls de la comprensió, a no jutjar-les; en poques
paraules: que siguem una comunitat cristiana.

Esteu tots i totes convidats a participar-hi!

La Junta de la Confraria



DE IZQUIERDA A DERECHA:
ANA GAMON,PILAR ORTELLS,AMPARO VALERO,ESTRELLA CACERES, AMPARO PUERTES,PILAR SAHUQUILLO,ÈLIA GUAL

De nuevo, un año más, vamos a representar a las “ Cambreres Mare de Déu del
Do” en estas Fiestas Patronales y Populares de 2017.

Deseamos que las vecinas y vecinos de Alfafar, así como los que nos visitan y
comparten nuestras Fiestas, disfruten y participen activamente en la programación
de los actos de este año.

Un saludo a toda la población





Un any més, des de Junta Local Fallera i les set comissions que formem el
colectiu faller, aprofitem estes línies per a dirigir-nos a tots els veïns d'Alfafar.
Esperem que estos dies servisquen per a omplir-vos d'alegria i els disfruteu al
màxim després d'estar tot l'any esperant-los. Vos invitem que baixeu a viure

les festes i que participeu de totes les activitats que s'han preparat.
Nosaltres, vos esperem el dilluns dia 4 amb el Rally Humorístic, perquè ho
hem preparat amb moltes ganes perquè passem una divertida nit junts.

Bones festes!

Els fallers d'Alfafar



En aquest llibre de festes, es publica textualment els articles i saludes rebuts
per les veïnes, veïns, associacións i entitats d’Alfafar



      es que vaig conéixer a un fill de Rosa Gascó, tenia
la idea de transcriure els sentiments i sensacions que
em transportaven a aquells anys cinquanta i va ser
arran d´una conversa amb Pepita Sánchez Alacreu,
neta d´Amparo Alabau Giner, (AMPARO ALABAU GINER
“LA TIA BLANCA” casada amb MIGUEL ALACREU
FARINÓS) quan em vaig plantejar homenatjar a
estes persones que dedicaren part de la seua vida a
endolcir-nos i desplegar la nostra imaginació en aquells
anys de transició entre la dura postguerra dels quaranta
i  l 'a legre aventura del  començament del
desenvolupament dels seixanta.

En eixa dècada vaig conéixer els dos quioscos formant
un duopoli a la vorera ampla del forn de la plaça en
aquella época grisa on poques coses podien alegrar
als xiquets i adolescents i més encara si no tenien
cèntims per comprar allò que oferien en aquests
barracons. Encara que no compràrem ens alegràvem
la vista, en ulls de xiquets, de tot aquell paradís que
contenien estes construccions de fusta, no sols la vista,
també els altres sentits se’ns omplien de sensacions.
La imaginació en veure tot allò també volava a
paradisos de vegades prohibits. La immensa varietat
de productes i la variació i rotació estacional d’altres
ens feia veure una gran riquesa sols a l'abast d’aquells
que podien pagar. La innocència dels ulls amb els
quals veiem tot això ens feia imaginar que de grans,
quan tinguérem diners, compraríem tot allò que veiem.

Però era sorprenent i admirable alguna cosa, que
després he vist en tots els quioscos, l'abundància de
productes en un espai tan xicotet. El barracó, amb
rodes de ferro d'uns trenta centímetres de diàmetre,
era desplaçat cada dia des de casa de les germanes
Gascó al carrer Cánovas del Castillo, 13 fins al cantó
de la plaça. En el cas del tenderete de la tia Blanca el
portaven de bon matí des del carrer Escalante fins al
mateix cantó i el situaven al costat de l’altre. Els dos
eren semblants, en mesures un poc més gran el
d´Amparo Alabau, però en este escrit descriuré el de
les germanes Gascó que va durar més temps. El barracó
era de quatre parets de fusta pintat de marró fosc. La

ENRIQUETA GASCÓ ESPERT
ROSA GASCÓ ESPERT (casada amb MANOLO “EL OBRER”)



trasera s'arrimava a la paret del forn de la plaça. La que
donava a ponent tenia una finestra que poques vegades
l’obrien. La paret que donava a llevant tenia la porta
d'entrada. I enfront, mirant a la font del cantó de la
plaça, quedava l’establiment obert per una visera amb
dues barres de ferro que la sostenien. L’interior era
il·luminat a les nits d’hivern per un quinqué d’alcohol.
El sostre tenia pegada una tela asfàltica que
l’impermeabilitzava. I l´aparador de fusta encara que
estret i molt gastat per l’ús ens permetia als nanos, fent
puntetes en els peus, acostar-nos a les quiosqueres
amb el xavo o l'aguileta que ens permetia fer els primers
intercanvis. Dues estanteries estretes en la paret
posterior, un armari amb els costats de vidre i una caixa
de fusta amb compartiments interiors tapada amb un
marc amb frontissa i amb una tela metàl·lica de galliner
espessa que permetia veure els continguts dels
compartiments interiors i a la vegada que pogueren
respirar i transmetre les olors d’aquells caramels i xiclets.

Pot ser, cada edat, en la mateixa infància, veu coses
diferents en el mateix quiosc. Al principi són els caramels.
Ara en diuen xuxeries. Aquelles llepolies per a nosaltres
eren les que estaven en aquella caixa on fent puntetes
podíem veure i olorar. Les “moretes” uns caramels
redons sense embolcall i de diferents colors i sabors,
podies aconseguir-ne deu amb una aguileta (cinc
cèntims de pesseta). Omplies aquella mà infantil. Però,
què hi havia més? Caramels: de café amb llet, mentolats,
“Mentolin”, piruletes (encara no havien nascut els
“Chupa-Chups”) que simulaven una sombrilleta de
caramel amb un mànec redó imitant el de paraigües,
embolicada amb paper de cel·lofana. Però un acte de
creixement en les sensacions, quan ja controlaves tragar
o no tragar les coses i poder mastegar molt de temps,

era quan passaves a comprar un xiclet. L’única marca
es deia “Bazoca” i el premi venia en l'interior amb un
adhesiu dels escuts dels clubs de futbol de la lliga, que
després, separant-lo en dissoldre’l amb aigua la part
posterior de paper podies pegar a la llibreta escolar, i
d’aquesta manera manifestaves la teua predilecció per
un equip. La indescriptible sensació d'omplir tota la
boca, amb aquell cilindre xato de goma dura color de
rosa, de sabor intens, marcat per tres porcions i d’anar
ablanint-lo amb el temps i demostrar després la
capacitat de fer les bombolles més grans i més
explosives, volia dir que havies passat a altra etapa. Per
menys diners, dos quinzets (trenta cèntims de pesseta),
podies aconseguir un xiclet de bola envoltada d'una
capa dura de caramel. Però amb menys quantitat,
menys qualitat de la goma, i menys sabor a maduixa.
No era comparable a l'indescriptible sabor a fresa del
“Bazoka”.

Altres tipus de dolços elaborats estaven en l'armari de
vidre i en les estanteries, com per exemple, xocolatines,
els torrons Viena de Meivel, cigarrets i monedes de
xocolate.



Els fruits secs eren una secció a banda. El producte
estrella eren les pipes. No eren embassades. Com tots
els fruits secs els venien a granel amb mesuretes
còniques de paper d'estrassa prèviament preparades
i llestes per a disposar. Els cacauets fregits i salats. Els
torrats en corfa. Els tramussos. I les xufes prèviament
posades a remulla i netes de terra. Comprar pipes era
un grau més d'adults, era com passar del dolç al salat.
I podies compartir amb altres la mesureta dividint la
responsabilitat de tirar les corfes a terra.

També disposaven de begudes, dolços i productes de
temporada. A l'estiu podies adquirir civada i orxata
liquida i granissada que servien en got i palleta de
forment. En les festes del poble també tenien una
bandeja amb pomes caramel·litzades externament amb
sabor a maduixa i punxades en el peçó amb un pal de
fusta. A la tardor, als mesos de novembre i desembre
posaven a la venta les castanyes torrades i de vegades
moniatos i carabassa.

La introducció al món del tabac, en una societat bastant
permissiva, començava de molt menuts. Quan
compraves la regalíssia i puro-moro ja ens aficionàvem
a sostenir-los el mes temps possible en els llavis, i d'ací
ja es passava a la compra de cigarrets de xocolate. O
quan compraves al quiosc, encomanat per un familiar
adult, la pedra de la mistera, o la portaves perquè
l'ompliren de benzina amb aquella botelleta, amb un
pitorret, que contenia un líquid inflamable i molt olorós.
Inclòs anàvem a arreplegar la comanda dels paquets

de purets, caliquenyos tendres de la ribera alta,
prèviament encarregats. La innocència infantil no
permetia fer-nos saber que féiem de camells en un
contraban de productes prohibits i perseguits. Però a
mesura que ens anàvem fent uns homenets passàvem
al joc de fumar i després d’experimentar amb tiges de
les herbes seques de les flors de la garita del pas a nivell
de l’estació, el següent pas era comprar al quiosc els
cigarrets de llavoretes (d’anís). Supose que eren
prefabricats per les ames del quiosc. Els passos
posteriors, quan ja apuntava una ombra del futur bigot,
ja consistien a comprar per unitats cigarrets i mistos
solts, de Bisonte (ros), Peninsulars (negre), Ideals (negre),
tots ells sense filtre. T’havies fet major.

Altres coses que contenia l’armari de vidre eren abaloris
per les xiquetes, des d'anells, “aros”, polseretes, collars
i algun rellotge, tots ells fets amb material del primer
plàstic. També d’aquest mateix material aparegueren
més tard uns fils buits de diversos colors que
entrecreuant-los permetien fer altres abaloris i sobretot
tenir-te ocupat amb aquesta manualitat.

Amb fil d’aram penjat, de banda a banda d’aquell petit
espai, es mostraven productes de temporada que
cridaven l’atenció als clients infantils, petards, metxes
i misteres de metxa pels dies de Falles (els bolos de tro
els tenien en caixes amb pallús), mata-sogres, antifaços
i carassetes de cartó més o menys sofisticades, per
Carnestoltes, catxerulos per Pasqua, trompes, cordons
i cromos per principi del Curs Escolar, carraques,
panderetes i simbombes per Nadal, bufes i pilotes de
drap amb goma llarga en les Festes, cartons retallables
de vestits (“Muñecas Visteme”) en primavera.



Tal com era aquella época grisa, la premsa també ho
era al quiosc. Sols es venia el diari setmanal “El Caso” i
prèvia comanda. I esperava al seu client penjat al fil
amb una pinça d’estendre. Del mateix fil penjaven
exemplars únics, i no sempre, de “TBO”, “Pumby”,
“Pulgarcito”, “Jaimito”, “Chispita”, “El Capitán Trueno”,
“El Jabato”, “Pantera negra”, “Flecha Roja”, “El Guerrero
del Antifaz”, “Hazañas bélicas”, “Hazañas del Oeste”,
“Apache”, “Aguilucho”, “Castor”, “Aquiles” i “Roberto
Alcázar y Pedrín”.

Les revistes per a xiquetes adolescents també arribaven
en comptagotes: “Romántica”, “Mundo Juvenil”, “Ana
María”, “Julia”, “Cuentos de la abuelita”, “Picnic”,
“Magnolia”, “Alicia”, “Azucena”, “Ardillita”, “Gardenia
Azul”, “Serenata” i “El Cancionero Moderno” que
presentava les lletres de les últimes cançons. Les joves
fans tenien les revistes juvenils dels primers fenòmens
de la cançó, Joselito, Marisol, i el Dúo Dinámico.

Per al públic cinèfil existien unes revistes amb
fotogrames en blanc i negre de les pel·lícules: “Sissi
emperatriz”, “El Rey y yo”, “Ben-Hur”, “Quo Vadis?”,
“Heidi”, “¿Dónde vas Alfonso XII?” “La familia Trapp en
América” i “Marcelino Pan i Vino”.

Les joves més atrevides es permetien llegir les novel·letes
de Corín Tellado on les introduïen als problemes de les
relacions amb l’altre sexe. Una revista “Bazooka”
descrivia per als joves, amb forma de còmics, històries
de les batalles famoses de la recent Segon Guerra
Mundial.

Els adults de sexe masculí podien comprar, encara que
si més no, es podia baratar, intercanviant amb altres
novel·les ja llegides d'"indis i vaquers”. Els autors de
més èxit eren Marcial Lafuente “Estefania”, José
Mallorquí Figuerola “El Coyote” i altres traduccions
d'autors nord americans com Si lver Cane.
La premsa escrita diària, “Las Provincias”, “Levante” i
“Hoja del Lunes” era distribuïda directament per un
diariero, manco, que venia des del Camí Nou de
Benetússer amb un tricicle, i les repartia directament a
les diverses institucions i cases del poble. Estar informat
era un privilegi controlat.

Pot ser estes lletres han servit per a fer-nos evocar la
infància, els records, les sensacions i sentiments infantils,
potser no han eixit reflectits aquells productes que els
impressionava més. Però si ha sigut possible aquest
efecte és gràcies al fet que existiren estes persones, la
tia Blanca, les germanes Enriqueta i Rosa. Amb aquests
renglons he volgut fer un homenatge a aquells quioscs
que ens feren una infància un poc més dolça, més
imaginativa, mes colorida i amb més il·lusió. Les
persones que els regentaren ens varen obrir els sentits
a la vida. Igual que després ho van fer, la saga dels
“Segarres”, des dels pares, la germana i des de fa temps,
el fill Francisco Segarra Ramón i la seua dona Mª Dolores
Maestro Giménez, treballant de sol a sol, set dies sobre
set, cada setmana, durant cinquanta-tres anys i que
encara continuen en este encomiable treball. Tampoc
podem oblidar la llavor que va realitzar el quiosc
“Veritas” que va suposar una època de transició en la
dècada dels seixanta, culturitzant amb la introducció
de la venta exclusivament de revistes i llibres i omplint,
d’aquesta manera, el vuit de la premsa gràfica i aportant
color a aquell món gris. Als quatre quioscos de la plaça
va dedicat este escrit.

Alfafar, Juliol de 2017

Joan Josep Baixauli Baixauli



      l 1973 i el 1974, José Lacreu Sena publicà dos articles
interessantíssims titulats Pep de l’Horta, en què ens
presentava a Gregorio Martínez Gimeno com a Pep de
l’Horta i com a fill d’Alfafar. Hui interroguem de nou
les fonts que ell usà i, com a complement d’aquells
treballs, tractem de descriure com tingueren lloc
aquells avalots en què participaren Gregorio Martínez
i altres alfafarencs el 1801.

La tensió entre Espanya i França estigué a punt
d?esclatar en una guerra eixe any. Bonaparte no podia
permetre la insistència de Godoy a lliurar-se de les
tropes franceses situades en la península, i encara
menys la seua fermesa a negar-se a seguir el projecte
d’ocupar Portugal. D’altra banda, convé no oblidar
que Espanya estava en guerra contra Anglaterra. La
situació arribà a un alt grau de tensió i propicià la
creació de milícies provincials, que varen ser
contestades pels llauradors jóvens de l’horta, afectats
per la mesura presa.

Com a conseqüència d’això, el 16 d’agost del 1801 es
produïren avalots en la porta de la muralla de sant
Vicent de València, on es concentraren nombrosos
grups de llauradors jóvens cap a les tres de la vesprada
per a demanar la supressió de les milícies. A les quatre
de la vesprada, quan hi arribà una partida de quinze
soldats i un sergent, hi havia un centenar de llauradors
al peu de la muralla. Davall de la garita hi havia un
llaurador amb una arma de foc, i altres en el mur que
tanca el rastell. S'hi sentiren colps que venien de fora
per a intentar tirar a terra el rastell que protegia la
porta. La partida pujà a la torre i va rebre unes quantes
pedrades; hi hagueren tirs. En sentir els tirs d'armes
de foc, els llauradors fugiren camp a través. I es va
saber que hi havien molts ferits.

Il·lustracions originals de l’artiste: Vicente Perpiñá



L'alcalde de Russafa havia sentit prèviament un caragol
que convocava la gent, i va veure passar entre vint-i-
cinc i trenta individus que es dirigien a Montolivet
procedents de Massanassa, Alfafar i Llocnou. Cap a la
una de la vesprada ja eren entre seixanta i setanta els
hòmens que havien passat per darrere de la població,
uns quants amb pals i altres amb escopetes. Begueren
aigua en una barraca i u d'ells preguntà pels fills d'aquella
família, que no hi eren, i digueren que anaven a menjar
a la taverna de la Font de Sant Lluís. Quan passaren vora
dos hores, es va veure vindre pel camí la mateixa colla
que se n'havia anat per darrere de Montolivet per a
dirigir-se a Russafa. Uns quants duien pals, i altres,
escopetes.

De la mateixa manera, al voltant de les dos de la
vesprada es va veure de lluny, a Patraix, un grup de
cinquanta o seixanta hòmens convocat pel toc d'un
caragol que avançava en línia recta cap a la porta de
sant Vicent. Quan la colla es va perdre de vista, es varen
sentir tirs que procedien de la porta de sant Vicent, cosa
que feia pensar que varen ser els que motivaren el
tumult.

Per Joaquin Casany, tartaner de Massanassa, coneixem
l'ambient pròxim als avalots. Isqué de Massanassa cap
a les dos de la vesprada i duia tres llauradors amb
escopeta que no coneixia. Deien que la porta de sant
Vicent estava tancada (com de fet ho estava) per
disposició de l'intendent corregidor comissionat, per al
sorteig de milícies. En arribar, hi va veure molts llauradors
amb escopetes, pals i destrals. Va seguir cap a la porta
del Mar i tot el camí estava ple de gent. Tornà a
Massanassa i trobà molta gent pel Camí Real de Madrid,
uns que pujaven i altres que baixaven. Molts eren
llauradors armats amb escopetes i, segons el que digué
al jutge, no reconegué cap dels que va veure des de la
porta de sant Vicent fins al molí de Morera.
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A les tres de la vesprada, més o menys, més de cent
llauradors arribaren a la porta de sant Vicent armats
amb escopetes, pals i altres armes. Davant d'ells hi
anava un tal Pedro, "Guerra", de Patraix; Gregorio
Martínez, d'Alfafar, que duia una escopeta; Simón
Comes, germà de Peregrín, mestre de carros en el
carrer de sant Vicent, i Vicent Chirivella, de Benetússer.
Antonio el "Guerra" es va resguardar a la garita i obrí
el foc, tal com feia Gregorio Martínez amb la seua
escopeta. Els seguiren Pedro Marqués, moliner de
Patraix; Pasqual Cortés "Foxa", d'Alfafar, i dos desertors,
u del mateix poble i un altre de Benetússer, que també
dispararen i trencaren el rastell. Tenint en compte el

que dirien després els testimonis d'aquella acció,
Gregorio Martínez en va ser el cap.

El carrer de sant Vicent i la plaça de sant Agustí estaven
plens de gent. La tropa es col·locà per a repel·lir
l'entrada dels llauradors per la porta. Una partida de
Borbó i un sergent d'Invàlids obriren el foc i mataren
un llaurador i en feriren tres. Els llauradors colpejaven
la porta per a forçar-la per la part de fora i havien fet
a trossos el rastell. Amb els cent hòmens i els cinc
cavalls que componien la tropa no n'hi havia prou per
a defensar-se, de manera que Fernando de Ortaffa,
capità del regiment de Borbó, pujà a la torre i parlà en



nom del rei demanant contenció perquè el capità
general estava a punt d'arribar-hi i li podrien presentar
sol·licituds. Segons el militar, hi havien uns tres-cents
llauradors, que es contingueren en sentir el nom del
rei; tots estaven armats i es veia molta gent de l'horta
a la llunyania.

La gent que s'havia reunit a la plaça de sant Agustí feia
molt mala cara. Aviat arribaria el capità general, a qui
devien presentar les demandes per a què les manifestara
a Sa Majestat i deixaren lliure la plaça cridant que no
volien quintes per a les milícies ni pagar dret doble,
però s'hi va produir un tumult inexplicable i tornaren
a entrar a la plaça quan arribà el comte d'Olocau per a
persuadir els habitants de la ciutat que els llauradors hi
anaven amb mala intenció, potser a saquejar la ciutat.
Però ells no desconfiaven dels forasters, sinó que hi
anaven a ajudar-los. La porta seguia tancada i la tropa,
present.

El capità general arribà a les quatre de la vesprada, i
tota la gent que estava en la plaça de sant Agustí
començà a cridar que no volia milícies ni pagar drets
dobles. El general els respongué demanant-los que es
calmaren i dient-los que faria arribar les demandes a Sa
Majestat. Tot el poble demanava que s'obrira la porta
de sant Vicent i que el general manara a la tropa que
es retirara d'allí, però ell no hi accedí. Finalment la tropa
s'hi va retirar, i quan el general intentava persuadir la
gent per a què tornara a casa, els habitants de la ciutat
es reuniren en la porta i en trencaren els panys, l'obriren
i feren senyals als llauradors per a què no entraren a la
ciutat, al mateix temps que començaven a trencar la
femella del forrellat. En acostar-se als llauradors els
digueren que havien d'estar tranquils perquè el general
s'havia compromés a fer arribar les seues peticions al
rei, però els revoltats volien el cap de l'intendent i del
tinent coronel de les milícies, i no s'hi retiraren tots fins
a les dos de la nit.

Quan acabaren els fets, alguns dels seus capitosts varen
ser atrapats i d'altres s'entregaren voluntàriament a la
justícia. Tot i la complicitat dels testimonis amb els
llauradors, D. Josef Vallejo, jutge d'aquells fets, va poder
saber que els caps dels avalots havien sigut Gregorio
Martínez i Pasqual Cortés "Foxa", d'Alfafar; Antonio el
"Guerra", teixidor de Patraix; Pedro Marqués, moliner
de Patraix; el conegut com a desertor d'Alfafar; Vicent
Chirivella, de Benetússer; Simón Comes, germà de
Peregrín, mestre de carros del carrer de sant Vicent
extramurs, i Antoni Ferrer, que, evidentment, no es
trobaven en les seues cases quan els varen buscar.

Antonio el "Guerra" va ser el primer que empresonaren,
i declarà que Gregorio Martínez, Simón Comes, Pasqual
Cortés "Foxa" i el desertor d'Alfafar en varen ser els
responsables principals. Quan el pare de Gregorio
Martínez va saber que buscaven el seu fill, presentà
una instància que l'exculpava i afirmava que estava al
servici del comte de Ròtova. Per la seua banda, Gregorio
es presentà en la presó de la Porta dels Serrans
considerant-se lliure de tota culpa; allí va declarar i va
demanar benignitat. Varen fer el mateix els seus
companys Antoni Ferrer, Simón Cortés, Pedro Marqués,
Vicent Chirivella i Pasqual Cortés "Foxa". Els varen
sotmetre a juí i els imposaren una condemna de sis
anys de servici d'armes o huit de desterrament del
regne; una condemna que compliren just a temps de
poder fer la guerra de guerrilles contra els francesos.

José Francisco Català Vila
Cronista Oficial
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     stoy algún tiempo pensando en coger la pluma, justo
todo el tiempo que está IKEA en la zona comercial de
Alfafar, pero hasta hoy no me he decidido.

Vayan por delante mis felicitaciones a las personas que
lo han hecho posible, además de al Sr. Alcalde y grupo
de autoridades del Ilustre Ayuntamiento por conseguir
que tan ambicioso proyecto finalmente se emplazara
en ésta zona comercial, creyendo firmemente que será
beneficioso en todos los aspectos para Alfafar.

Pero… mirándolo bien, hay detalles que se tenían que
haber tenido en cuenta y no ha sido así. Desde que se
ha construido IKEA una gran cantidad de familiares,
tando de Alfafar como del Parque Alcosa, habremos ido
alguna vez al cementerio comprobando lo desagradable
que resulta entrar por la puerta y encontrarse al frente
con una enorme pared azul con el nombre en amarillo



de IKEA, dando la impresión que esa pared descansa
encima de los nichos del fondo consiguiendo, a mi
parecer, afear el ambiente de recogimiento que debería
haber en el camposanto.

Por parte de los responsables locales, provinciales y o
autonómicos que corresponda pienso que con la cantidad
de metros que ocupa dicho solar, se podría haber
proyectado de un buen número de formas diferentes
para que no se “distraiga” la atención de los que visitamos
a nuestros seres queridos ya finados.

El Cementerio, o los que lo visitamos con alguna
asiduidad, nos merecemos que se hubiera tenido en
cuenta este aspecto. Con la de reuniones que habrán
celebrado antes de dar la autorización para la
construcción, con la de vueltas que les habrán dado a
los papeles y a los planos, nadie ha pensado en el
efecto/daño visual que hace a los visitantes del
cementerio.

El Cementerio es un lugar que debemos respetar todos
y cada uno de los ciudadanos, tanto los que les gusta ir
una vez al año, varias, todos los días o nunca, cada cual
tiene sus muy respetables sentimientos, respetos éstos
que se dejan de tener en cuenta cuando en vísperas del
primero de noviembre se convierte en un mercado de
voces olvidando la mayoría el lugar donde se encuentran.

Y volviendo al tema de IKEA, sé que no hay solución
posible por lo que tendremos que seguir aguantando
ver esa enorme caja azul con las letras en amarillo y
escuchando por megafonía como se ofrecen productos
que están de oferta o localizando a tal o cual dependiente
en alguna sección del centro. En fin, muy desagradable
a mi modo de ver, ir al cementerio (al que no vamos de
fiesta ni de celebración) y ver y oír lo que se ve y se oye
por no haber planificado su construcción  orientando o
alejándola para que esto no ocurriera, pues es evidente
que el respeto que se merece el cementerio no se ha
tenido en cuenta.

Àngel Pastor Fuentes. El del motor.
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     on motivo del 150º aniversario de la construcción
del edificio del Ayuntamiento expongo el siguiente
documento sobre bulas de indulgencias de los años
1830 y 1845. Reflejan el censo de población
correspondiente al municipio de Alfafar. En estos
originales que se custodian en el archivo diocesano de
Valencia y publicados en el libro La parroquial Iglesia
del Lugar de Alfafar cuya autoría es de quien suscribe
estas líneas, podemos apreciar el cobro de bulas en
reales y maravedíes, según la moneda vigente en la
primera mitad del siglo XIX, así como los nombres del
alcalde y del párroco. Era arzobispo de Valencia don
Simón López García. Vistabella era una pedanía
perteneciente a Picanya.

Muchos de nosotros nos preguntaremos, qué eran las
bulas papales de indulgencias de cruzada. La Bula de
la Santa Cruzada es, entre las bulas de concesión de
beneficios por el Papa, aquella por la que se concedía
a los españoles ciertos privilegios, gracias e indultos a
cambio de una aportación económica que, en un
principio, se dedicaba a los gastos de la guerra contra
los infieles, pero que más adelante llegó a emplearse
también para el mantenimiento del culto y las obras de
caridad. Un Comisario General de Cruzada se encargaba
de mantener el espíritu inicial de la contribución
supervisando el destino de los ingresos. Siempre con
carácter voluntario, la bula siguió otorgándose hasta
mediados del siglo XX, aunque su producto se destinaba
sólo a las necesidades de la Iglesia. En cada diócesis
existían sus comisarios. Estos llevaban libros especiales
para contabilizar los recursos, provenientes de la Bula,
generando unas series muy voluminosas en los Archivos
Capitulares. Era costumbre de predicar tres sermones

cuando el receptor de cruzada llegaba a cada población.
El primero se llamaba “suspensión”, porque se suspendía
el efecto de todas las otras bulas. El segundo sermón
llamado de “composición” por una cláusula expresa
para aquéllos que están obligados a una restitución y
que fijamente no saben la cantidad. Y el tercer sermón
se llamaba “repredicación” porque se volvía a repetir lo
que se había dicho en los dos primeros. Al término de
estos tres sermones se proclamaban seis jubileos para
los tres años.

He aquí algunos documentos de recaudación económica
en la parroquia Alfafar en relación con dicha Bula de la
Santa Cruzada.

1830. Bulas de Indulgencias. Indulto Cuadragesimal,
vereda de la huerta de Valencia, población de Alfafar:

Don Francisco Aleixandre y Vila, Alcalde ordinario y don
Rafael Herrero Cura Párroco de Alfafar. 200 indultos de
tercera a 2 reales, total 400 reales. Certificamos y damos
fe de haber recibido de don Juan Somare, Receptor de
Cruzada de la vereda de la Huerta de Valencia, el número
de Sumarios del Indulto Apostólico cuadragesimal que
arriba se expresan, pertenecientes a la predicación del
año mil ochocientos y treinta, cuyo importe asciende a
la suma de cuatrocientos reales.

300 Bulas de común de vivos a 3 reales y 22 maravedíes,
total 823 reales y 18 maravedíes. 26 Bulas de difuntos a
ídem, total 794 reales y 28 maravedíes. 1 de lacticinios
de tercera a 13 reales y 17 maravedíes, total 13 reales y
17 maravedíes. 1 de ídem de quinta a 4 reales y 17
maravedíes, total 4 reales y 17 maravedíes, la suma total
asciende a 1.936 reales y 12 maravedíes.



Pueblos Año      Indulgencias Indultos

Massanassa    1839          116 reales con 18 maravedíes       100 reales
                       1842      100 reales
Alfafar          1841      308 reales con 18 maravedíes
                       1842           265 reales con 18 maravedíes
                       1843      319 reales con 18 maravedíes
                       1844      484 reales con 24 maravedíes        100 reales
Vistabella       1825      1.170 reales con 24 maravedíes          72 reales
Total                                     2.765 reales con 12 maravedíes        272 reales

Peregrin Carmona y Martin, administrador tesorero de cruzada de esta ciudad y sus distritos, presenta al
tribunal subdelegado de la misma relación de los descubiertos en que se hallan a favor de la gracia los
pueblos de Masanasa, Alfafar y Vistabella, comprendidos en la vereda de la huerta de Valencia por debito
de Bulas para cuyo integro pide a usted se sirvan expedir el competente mandamiento de apremio en la
forma ordinaria.

Valencia a 24 de octubre de 1845. Peregrin Carmona y Martin.

***
Certificamos y damos fe de haber recibido de don Juan Somare, Receptor de Cruzada de la vereda de la Huerta de
Valencia el número de Sumarios del Indulto Apostólico cuadragesimal que arriba se expresan, perteneciente a la
predicación del año mil ochocientos y treinta, cuyo importe asciende a la suma de mil novecientas treinta y seis reales
y 12 maravedíes, salvo error, los cuales nos obligamos a satisfacer en el mes de junio del propio año al Señor Administrador
Tesorero, al referido Receptor, u a otra persona que esté autorizada al efecto, devolviendo las Bulas que aparecieren
sobrantes al fin de dicha predicación, bajo las penas señaladas en el Reglamento de Cruzada aprobado por S. M. en
30 de mayo de 1802, y fiando su limosna al vecindario en los términos acostumbrados. Para cuya seguridad girmamos
los que sabemos, la presente Escritura de obligación, juntamente con el citado Sr. Cura.

En Alfafar a 13 de febrero de 1830. Rafael Herrero, cura párroco. Por la vacante de su Merced quien lo firma Francisco
Sola y Juan Somare.

***
1845. Tribunal de Cuzada

Peregrin Carmona y Martín, administrador tesorero del tribunal de cruzada, certifica la deuda de bulas de Massanassa
1839 y 1842,  Alfafar 1841 a 1844 y Vistabella 1825:

Certifico que los pueblos de Masanasa, Alfafar y Vistabella de la vereda de la huerta de Valencia se hallan en
descubierto a favor de la gracia de los años y cantidades siguientes:



     l proper any, dia 4 d’octubre de 2018, es compleix el
75è aniversari de la benedicció, pel rector don Fermín
Vilar Tarbener, de la imatge processional de la patrona.
La imatge va ser regalada al poble d’Alfafar pel
matrimoni Jaime Ruiz Puertes i Josefa Baixauli Vila en
memòria del germà de la donant, Ricardo Baixauli Vila,
assassinat a l’edat de 22 anys en el picador de Paterna
el 1936. La nova imatge, que estava entronitzada en les
andes de Sant Sebastià, va eixir per primera vegada en
processó pels carrers del poble des del domicili dels
donants, carrer del Sol nº 2, el dia 4 d’octubre de 1943.
Actualment en aquesta casa està ubicada l’entitat
bancària de Bankia. La imatge va ser tallada per l’escultor
local José Muñoz. A l’any següent l’ajuntament regalava
les andes processionals, i la comtessa de Ronrée, na
Leonor Ronrée, feia la farolada. Així ho comunicava el
programa de festes de 1944 per boca de l’alcalde Jaime
Ruiz Puertes:

“Como florón de esta primera etapa de nuestra
actuación, ha querido la Corporación Municipal de mi
presidencia dar prueba acendrada de su amor a la
patrona y reuniendo el óbolo de todo buen alfafarense
ha ofrecido unas andas procesionales a la Santísima
Virgen del Don, que serán estrenadas en la solemne
procesión general del día de la fiesta mayor, cuya riqueza
y suntuosidad son el exponente del amor de todo un
pueblo a la Virgen Santísima del Don”.

La imatge va ser custodiada, després de ser portada en
processó pels carrers de la població, en una casa
propietat de l’Ajuntament al carrer de Sant Sebastià,
avui el mercat municipal. Anys més tard, el dissabte 20
d’octubre de 1951, s’inaugura i es beneeix una nova
casa al carrer Isaac Peral dins de l’edifici de l’ajuntament.
El 1975, la imatge passa a una altra habitació de l’alcaldia
amb accés des del carrer que dóna esquena a l’edifici
municipal. El 1982, la imatge va haver d’eixir de la seua
ubicació de l’ajuntament. Per tal motiu, una veïna de
la localitat, regala un solar perquè es puga construir
una ermita per a allotjar la imatge. I amb donatius dels
devots, s’edifica la que diem “casa de la Mare de Déu”.

E



Al mes d’octubre de 1993, el poble d’Alfafar va celebrar
amb grans festejos el 50è aniversari de la construcció de
la imatge processional de la Mare de Déu del Do. La imatge
processional va eixir en romeria per tots els carrers de la
població tots els diumenges al matí del mes d’octubre,
gradualment, d’acord amb un programa. També es van
dur a terme diferents actes, entre ells: el 3 d’octubre es va
inaugurar una exposició a l’Ajuntament; el diumenge 24
d’octubre, a la vesprada, es va celebrar una Missa solemne
a l’església parroquial, presidida per l’arquebisbe de
València, don Agustín García Gasco; el dissabte 6 de
novembre a la nit hi va haver ronda a la Mare de Déu, i el
diumenge dia 7 de novembre es va celebrar una Missa al
peu del lledoner, i a continuació es va procedir a una
solemne processó pels carrers dels voltants de la plaça. Al
dia següent, com a colofó, tot el poble va acompanyar a
la imatge de la Mare de Déu del Do a casa seua. Les falles
van tindre un gran protagonisme de col·laboració i
d’animació en tots els actes que es van organitzar en honor
a la patrona. La Parròquia, conduïda per l’incansable rector
don Miguel Díaz Valle, va organitzar aquesta celebració
dels actes, participant tota la població en devoció a la Mare
de Déu del Do.

Heus ací el programa dels itineraris:
Diumenge, 3 d’octubre, primer sector, falla el Sequer.
Diumenge, 10 d’octubre, segon sector, falla l'Amistat.
Dimarts, 12 d’octubre, visita Llocnou de la Corona.
Diumenge, 17 d’octubre, tercer sector, falla Pensant i Fet.
Diumenge, 24 d’octubre, quart sector, falla Hort del Comte.
Diumenge, 31 d’octubre, cinquè sector, falla del Parc Alcosa.
Diumenge, 7 de novembre, sisè sector, falla la Fila.
Dilluns, 8 de novembre, retorn de la imatge a casa seua.
Diumenge, 9 de gener de 1994, visita al Tremolar.

Ànim al poble d’Alfafar! que tornem a reviure aquelles
jornades d’afecte i devoció a la nostra patrona la Mare de
Déu del Do!

Juan Antonio Ferrer Juárez
President de l’Associació d´Estudis d´Alfafar



   n el segle XVIII, València era el centre de dos
demarcacions: la del Terme General i la de la Contribució
Particular. El Terme General es definia com el territori
en què la justícia de la ciutat exercia la jurisdicció
suprema, mentres que la Contribució Particular era una
demarcació de classe fiscal en què el gènere que hi
entrava es gravava amb un tribut reial, concretament
amb l'alcabala, un impost d'origen castellà que s'havia
implantat en el regne de València en acabar la Guerra
de Successió.

El Terme General era molt ampli, molt més que la
Contribució Particular: comprenia totes les terres litorals

entre els térmens generals de Sagunt i Cullera, arribava
per la banda de ponent fins als térmens generals
d'Olocau, Xiva, Bunyol, Torís, Montserrat i Alzira, i cent
milles mar a dins. La Contribució Particular incloïa
municipis molt pròxims a València, agrupats en quatre
quarters: Benimaclet, Campanar, Patraix i Russafa, que
comprenia la nostra població.

Per tant, Alfafar pertanyia als dos térmens, ja que la
jurisdicció alfonsina en mans dels Boïl no intervenia en
penes de mort i la justícia de València hi exercia la
jurisdicció suprema. D'altra banda, com ja hem dit, la
situació geogràfica del nostre poble l'incloïa també en

Il·lustracions originals de l’artiste: Vicente Perpiñá



la Contribució Particular, de manera que el gènere que
entrava en el seu terme havia de contribuir al tribut
reial amb un huit per cent, gravamen que feia inevitable
la picardia per a eludir-ne el pagament.

Els arxius són depòsits de la documentació que
generaren els procediments judicials per evasió
d'imposts. En consultar-los, hem pogut observar que
Gabriel Visidor va veure passar un home amb una
càrrega de cànem el 20 de juny del 1712, quan feia la
ronda al costat del lloc d'Alfafar. L'home tenia el permís
per a eixa càrrega, però dins del cànem tenia díhuit
cordovans sense cap permís. L'infractor declarà que li
deien Francisco Pascual i era veí de Gandia. Va ser
acusat criminalment per defraudar els drets de la
Hisenda Reial i subhastaren les díhuit pells de cabra
adobades.

L'exemple anterior és un cas concret del que succeïa,
però no aïllat. També hi havien fets rocambolescs, com
el que tingué lloc el 4 de juny del 1743 amb Jaume
Just, prop del pont de l'Orba, en el Camí Reial, entre
els llocs de Massanassa i Alfafar. Just marxava sobre
un cavall tord i duia una sària plena de capolls de seda.
Casualment, un guarda reial, Antonio de Guinda, li va
fer l'alto una nit, quan anava amb dos hòmens que es
deien Manuel Baixauli, que era l'alcalde d'Alfafar, i
Cristóbal Salabert, als qui s'havia unit a Massanassa.
Això originà la fugida cap a Massanassa de Jaume Just,
que pretenia eixir de la Contribució Particular per a
evitar que l'atraparen amb el frau de capolls que hi
introduïa, però el guarda l'agafà i poc després,
aprofitant-ne un descuit, protagonitzà una segona
fugida cap a Alfafar. En arribar-hi, descarregà el gènere
que duia en la sària en la casa del ferrer Pascual Portales,



que era el veterinari del lloc, i tot seguit es refugià a
casa seua, on el detingueren malgrat la complicitat de
l'alcalde i dels veïns. D'allí el dugueren a la intendència
amb els seus acompanyants: l'alcalde Manuel Baixauli
i Cristóbal Salabert.

Pels relats a l'intendent també sabem que Jaume Just
venia de buscar un filador a Alzira per a filar la seua
collita de seda a Alfafar i prengué dos lliures de capoll
de seda en ocasió d'una nova posta d'ous que hi havia
a Alzira per a la posta d'ous de casa seua, on, sens
dubte, s'hi filava la seda, un treball complementari a
l'agricultura i que, generalment, realitzaven les dones.
Per tant, ens trobem davant d'un cas de manufactura
que tenia lloc fora del recinte de la ciutat a fi d'obtindre
el filat de la seda més barat de com s'hauria aconseguit
en la indústria gremial de València. Per tant, els
documents ens parlen no només de l'estraperlo, sinó
també d'un sistema productiu primitiu paregut al que
els anglesos -pioners de la industrialització-
anomenaren putting-out system.

Tot això tenia lloc en un període en què es vivia una
acceleració històrica considerable en el regne de
València. D’una banda, s’hi produí un increment
demogràfic d’àmplies proporcions; de l’altra, hi hagué
un augment de la producció agrícola i aparegueren
els primers nuclis manufacturers, que ja podien
considerar-se com a focus de creixement.

La producció dispersa i l’absència de manufactures
centralitzades varen ser les qualitats més importants
de la producció manufacturera a València durant el
segle XVIII i la primera mitat del XIX. Així, mentres que
el clàssic putting-out system va ser un factor d’una
importància decisiva per a l’evolució de les indústries
europees, en el regne de València no s’hi pot aplicar
amb propietat eixe concepte (també conegut com a
protoindústria) per una producció dispersa i poc

dinàmica, que només evolucionà cap a la indústria
centralitzada en fàbriques a Alcoi.

La producció sedera és la més important en l’Horta,
però a mesura que ens allunyem de València adquirixen
importància  el lli, el cànem i l’espart. La producció de
seda en els voltants de València estava controlada pels
comerciants, que distribuïen els cucs de seda i les fulles
de morera als camperols i n’arreplegaven la seda filada.
Durant el segle XVIII, el creixement de la producció
sedera basada en el treball domiciliari s’accelerà a partir
del 1750, i en la dècada dels huitanta funcionaven més
de 3000 telers.

José Francisco Català Vila
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    ls pròxims mesos apareixeran junt amb algunes de
les plaques de les actuals denominacions dels carrers
d’Alfafar, altres que faran esment de l’antiga toponímia
urbana. La iniciativa pretén la divulgació pública dels
noms antics dels carrers d’Alfafar mitjançant la seua
senyalització. Així també, la proposta es complementa
amb la col·locació de panells informatius en els edificis
singulars a fi de difondre la seua història i riquesa
patrimonial. Siga com siga, la creació d’una autèntica
ruta patrimonial que acoste la cultura i la història local
a la ciutadania d’Alfafar.

La col·laboració amb l’oficina de Patrimoni d’Alfafar,
ens gestor de la proposta aprovada pel ple de
l’Ajuntament d’Alfafar, l’he basada en puntualitzacions,
matisacions i aportacions provinents de treballs propis.

Recórrer els carrers d’Alfafar és trobar-se un munt de
referències evocadores d’una trajectòria social que es
reflecteix acumulativament al pas del temps en el
nomenclàtor dels carrers i de l’escenari urbà. Per això
les reflexions sobre el repertori de la xarxa viària són
sempre una eina profitosa a l’hora d’analitzar la
idiosincràsia del col·lectiu que ha format Alfafar, els
seus interessos i motivacions.

Les denominacions que presentem són antigues,
apel·latius populars anteriors al segle XIX que en el seu
origen eren fàcilment recognoscibles pels habitants
d’Alfafar i responien a criteris pràctics i funcionals. La
majoria d’eixos mots fan referència a algun aspecte
que caracteritzava el camí, plaça o carrer en qüestió.
Construccions rellevants, establiments o oficis, un
accident topogràfic o algun fet destacat van ser raó i
motiu suficient per batejar l’espai públic.

Això no obstant, quan l’estat liberal entrà en escena,
aquest panorama va variar i començà un procés que
faria desaparèixer les denominacions que el poble, la
quotidianitat i el costum havien posat als seus carrers.
Fruit de les revolucions burgeses, es va promoure la
difusió de la nova classe dirigent i l’apropiació de
l’espai públic va ser un dels recursos de divulgació
ideològica més preuat per les autoritats.

Tocant als vells mots que batejaven els espais públics
d’Alfafar, hi ha una quinzena de  denominacions
urbanes que han perdut vigència. En aquesta ocasió,
extraurem del repertori huit d’eixes fites urbanes,
d’eixos punts d’orientació i referències psicològiques
que els habitants del segle XIX tenien com a pròpies
i que són un patrimoni col·lectiu que cal salvaguardar
com a part del patrimoni lingüístic i cultural d’Alfafar.

El carrer de la Foia

Espai urbà integrat per una filada de cases emplaçades
entre la foia i les propietats de la família Cebrià,
antecedents dels Romrée. El seu traçat coincideix amb
les cases de la vorera esquerra del carrer Isaac Peral
des de més avant de la cantonada del carrer del Sol.
El carrer feia referència a la foia, una irregularitat del
terreny que es trobava entre l’església i el carrer
Mariano Benlliure, en l’espai que ocupen a hores d’ara
les edificacions a la dreta del carrer Isaac Peral, la plaça
i l’edifici de l’Ajuntament. Tenim notícies del mot foia
en la descripció del segle XVII realitzada per Gaspar
Escolano, “que en tiempo que andava el Rey Don Jayme
en el cerco de Valencia, los del exercito que estavan
aloxados en aquel partido de Alfafar, hallaron una image
de nuestra Señora, de piedra marmol, en una hoya, q
aun hoy dia permanece deláte de la Iglesia”.



L’aportació documental continguda en el llibre de Murs
i Valls dóna més concreció sobre el lloc, “desta general
disposició se exceptua, lo pont que esta en lo cami
Real, per lo qual pasa la aygua pera regar la foya dita
de Alfafar, per que com este no es de cequia corrible,
si no fet per conveniencia dels que tenen terres en dita
foya, dehuen estos fer y conservar lo dit pont a ses
costes, y així sels manà ab provisió feta en 9. de Abril
de 1652”.

La designació carrer de la Foia està documentada des
de principis del segle XIX. A finals del segle XIX, rebria
el nom de carrer dels Teixidors ja que eren diverses
famílies les que realitzaven  aquesta activitat i habitaven
el carrer. En data 1898 apareix la primera referència a
l’actual carrer Isaac Peral.

El carrer de la Carnisseria

La seua ubicació coincideix en l’actual carrer de Sant
Sebastià des de la plaça. El topònim prové de
l’establiment senyorial, emplaçat enfront del camí Reial,
propietat dels Marqués de Boïl. La primera dada d’una
carnisseria establerta a l’esmentat lloc la situem al
morabatí de 1475, amb la presència del carnisser
terolenc, Domingo Celva. En diferents períodes trobem
l’apel·latiu carrer de les Pedres per designar el mateix
tram urbà. El topònim es conservà fins a l’any 1899
quan el carrer passà a denominar-se carrer de València.

El carrer del Cementeri

Ocupava el mateix traçat que l’actual carrer del Sagrari.
Rebia el nom del fossar annex a l’església, on es troba
l’actual mercat municipal. Tenim documentada la
denominació des del segle XVII en les escriptures d’una
de les propietats de l’Hospital a Alfafar, “en 20 de junio
de 1664 casa con corral en Alfafar plaza delante del

Horno y linda calle del Cementerio”.  El topònim estigué
viu fins a mitjan segle XIX, quan es va bastir el nou
cementeri a la closa de Rubio en la partida de la Font
Baixa. L’immoble que ocupava l’antic cementeri és la
propietat municipal més antiga d’Alfafar. A l’espai que
ocupava l’antic fossar, s’ubicaren dependències
municipals, la casa consistori i més tard, les escoles
municipals.

El carrer de la Mare de Déu del Do

Estava ubicat en l’actual tram del carrer del Mestre
Serrano, des de Sant Gaietà a Sant Pasqual.  La
denominació prové de la devoció i veneració del poble
d’Alfafar a la seua patrona. Documentat l’any 1796 junt
amb els carrers Sant Gaietà, Sant Josep i Sant Pasqual,



el carrer d ela Mare de Deu del Do s’originà a partir de
la concessió pel Marqués de Boïl d’establiments de
patis i solars en la partida de la Fila. El nou assentament
es produí sobre l’hort propietat del senyor d’Alfafar i
suposà a les acaballes del segle XVIII un important
procés d’expansió urbanística i de creixement
demogràfic.

La Penyeta

Formava part de l’actual traçat del carrer Francisco Vila
“el Morenet” fins al carrer del Furs i apareix en diversos
documents com Penya o Penyeta. La seua denominació
sembla estar lligada al fet que hi havia una xicoteta
elevació del terreny o una massa de pedra. Apareix
documentat per primera vegada en els censos de
mitjan segle XIX i fou substituït en el segon decenni
del segle XX per la denominació Comte de Romanones.

El camí Reial

Via que unia Alfafar amb València i Xàtiva des d’època
medieval i que vorejava el nucli de poblament del lloc
d’Alfafar amb el límit del terme de Benetússer. El seu
traçat coincideix a hores d’ara amb els carrers Mariano
Benlliure i Blasco Ibáñez, molt a prop de la directriu
marcada pel ferrocarril. En època foral, al seu pas pel
lloc d’Alfafar s’anomenava Camí Reial de Xàtiva,
posteriorment en època borbònica se li coneix amb el
nom de Camí Reial de Sant Felip i més tard, com a Camí
Vell de Madrid. Una corrent majoritària estableix que
aquest camí tenia el mateix traçat que la Via Augusta.

El Camí Reial de Xàtiva amb les seues diverses
denominacions va assolir especial rellevància per al
desenvolupament d’Alfafar, tot actuant com impulsor
i pol d’atracció del seu creixement. L’influx i apropament
del cap-i-casal, amb una forta capacitat d’importació
i exportació comercial i humana afavorirà l’existència
d’abundants fluxos. El pas de gent des d’altres pobles
de l’Horta, la Ribera i altres comarques del Regne cap
a València i a la seua eixida, facilitaren, sense dubte,
l’existència d’hospital i un hostal al lloc i d’una
carnisseria vora el camí.

A finals del segle XVIII, pren l’apel·latiu de carrer atès
que s’havia integrat completament dins de l’escenari
urbà. Des de d’eixe període perd tot protagonisme en
favor del camí Nou, construït l’any 1767, i que discorria
també pel terme d’Alfafar, per les partides de Sant Jordi
i Orba. En el primer decenni del segle XX apareix encara
la denominació Camí Reial en alguns censos. Fou
substituïda per la denominació actual de Mariano
Benlliure.

El Calvari

El Calvari és un indret desaparegut de la nostra
toponímia urbana. Localitzat a l’eixida del lloc, en el



tram que anava des del carrer de l’Hospital i l’antic
fossar fins a l’antiga font del Burro, probablement
anomenada també del Calvari als segles XVIII i XIX.
El calvari començava des d’on actualment està ubicat
el carrer José María Julian, i traçava una línia recta a
través de l’Avinguda de l’Albufera i Julio Colomer, fins
a la font que dividia el terme d’Alfafar i Sedaví. No
coneixem exactament la data d’origen de la construcció
dels característics pilarets encara que el plànol per a
la delimitació de Francs i Marjals del segle XVIII
evidencia ja de l’existència de les habituals catorze
capelletes amb retaules ceràmics corresponents a les
estacions devocionals del viacrucis. L’eixida des del
nucli de poblament a la marjal es feia des del mateix
calvari, el que donà nom a l’assagador que el seguia.
L’assagador del Calvari actuava com a límit entre els
termes d’Alfafar i Sedaví, a més de trobar-se en la línia
de Francs que transcorre pel terme d’Alfafar.

El carrer de l’Hospital

Uns metres davant de l’Hospital, a l’altra vorera del
mateix carrer, es situava la Casa Abadia, altre element
singular dins l’espai urbà. Darrere la Casa Abadia es
concentrava el fossar de l’església. El carrer de l’Hospital
confrontava amb l’Església per un tram, per l’altre
donava eixida el poble a la marjal. Existeixen testimonis
de la presència de l’Hospital al segle XVII per diversos
plets amb Catarroja per passar un pastor o pel plet
anomenat dels pobres.

El trànsit de pobres i vagabunds en època foral pels
llocs de l’Horta i al llarg del camí de Xàtiva, feu que els
pobles de Silla, Catarroja i Alfafar disposaren d’hospitals.
Al pressupost de l’Ajuntament d’Alfafar de l’any 1837
apareix una partida assignada “al transito de los que
pernoctan”, el que designa encara d’un centre per
atendre viatjants i peregrins. Hem d’afegir les notes
en data 1810 de Pascual Madoz sobre Alfafar quan
expressa, “un hospicio para los pobres transeúntes”.   A
finals del segle XIX, agafà la denominació de carrer
dels peregrins.

Alfafar ha mantingut al seu nomenclàtor urbà els noms
de carrers designats des del segle XVIII com els de Sant
Gaietà, Sant Josep o Sant Pasqual. Altres com els del
Sol o Sant Antoni, de finals de segle XIX, encara
perviuen junt amb altres vestigis recuperats en el segle
XX com la Tauleta o la placeta del Forn.

Altres topònims com el Raval, Barraques, Extramurs,
Sant Blai o els referits als carrers Nou, de la Mar o de la
Parra, han quedat en desús i han desaparegut del
nomenclàtor viari. La seua retolació i el reconeixement
públic des de la nova iniciativa són una bona solució
per a conservar noms que ens identifiquen com a poble
i que formen part de la nostra trajectòria històrica.

      Josep Mª Tarazona Mas

Deu el seu nom a l’alberg per a forasters i casa
de’acollida de pelegrins, pobres o malalts, situat al lloc
d’Alfafar.  Sense cap connotació mèdica i antigament
escrit espital, es trobava localitzat a l’actual carrer de
José María Julian.



Què som?

Som un grup de músics als que ens interessa i realment
ens complau fer Música. No ens agraden les normes
massa rígides i no ens definim estrictament com a
Banda. Ens encanta diversificar les activitats: a més dels
concerts ens veuràs animant als corredors a les curses
del poble, tocant i cantant nadales a les places i carrers
d’Alfafar amb els barrets rojos per Nadal, tocant en les
processons i actes festius, fent un concert només per
a que ballen els majors, acompanyant al cor i a altres
cantants, també cant d’estil, o donant un taller de
prevenció de l’Alzheimer. Tot es música, i ens sentim
satisfets quan la gent s’ho passa bé escoltant-nos o
participant d’altres activitats musicals.

Qui som?

Jo em presente, soc Maribel, i vos contaré un poc de
la meua història, de la nostra. Toque la flauta des de
menuda i com no m’arribaven els dits, em donaren el
flautí. Fa molts anys d’això, tants, que encara no hi
havien dones a les bandes, al menys, no a Alfafar ni als
voltants. Al clarinet, es va estrenar al mateix Combregar
que jo Sergi. Érem xiquets i ens costava coordinar
passos (llargs), llegir el paper i tocar alhora. Anàvem a
la processó a trompades amb els majors d’aquells
temps, que ens miraven amb tendresa, com Paco, saxo

alt, Romualdo al baix, Ramonet a la trompeta, Ximo
amb la trompa, Hilari i López, al clarinet, i León al tenor,
que encara caminava.

Després hi havia una colleta de joves com Ferran, tenor,
Amado, percussió o Artur, oboè. I amb els anys anaren
incorporant-se: Silvia, clarinet, Víctor i Jesús, trompes,
David i Salva, germans i companys de faristol al clarinet,
Juan Carlos i Fini, amb trompeta i clarinet i el mestre
Herrera. D’això fa més de trenta anys. Hem crescut
junts, hem viatjat junts, traspassant fronteres per a fer
música, i tots hem intercanviat experiències musicals
generant lligams duradors. Avui, molts vivim fora del
nostre poble, però mai ens hem allunyat, la música
sempre ens ha apropat.

Passats els anys, va germinar el projecte de ‘Els Amics
de la Música’ i se’ns han anat afegint més amics, que
ja mai s’han separat. A la percussió tenim dos Pepes,
Gonzalo al baix, el mestre José Antonio, i el jove José,
amb saxos alts, a la trompeta, Pepe,  Javi, i la jove
Maricruz. Miguel al saxo o la flauta, José Manuel al
clarinet baix, Toni al clarinet i requint. I Raquel, Rubén,
Sara i Ana, al clarinet, David (jr) amb la trompa, Toni a
la percussió i Rocío i Mireia amb la flauta, tots joves,
seguint les sagues familiars, com la meua, però eixa es
altra història..

Per Maribel Rocafull Baixauli, @maribelrocafull



No mai tanquem la porta als amics que venen quan el
seu ritme de vida els ho permet, amb llibertat. I obrim
la porta a qui vulga aportar idees noves, com Pepe,
que volia cantar, i va ser solista junt als cors d’Alfafar i
Sedaví. I enguany, una colla de músics de Benetússer
ens ha vingut a suplementar. Sempre ens fa goig créixer
i agregar amics; la música fa bones companyies.

La vida es un com un ball amb canvi de pas.

Artur, un dia va trobar a la cambra del seu avi, vells
instruments oblidats més de mig segle, i va tindre un
batec. Va prendre a les seues mans el baix oxidat i
polsegós, i ja no el va poder deixar, el cor li va dir que
guardés l’oboè. El guitarró sense cordes el va captivar.
I després de restaurar-lo, va assajar fins a dominar-lo,
inspirant-li noves partitures. Ara transita entre
pasdobles i cant d’estil, amb la mateixa devoció.

De la seua mà va vindre a cantar Isabel, reconeguda
cantaora de cant d’estil, i que ens va mostrar la bellesa
d’un cant tan valencià com l’Albufera i per a alguns de
nosaltres, un gran desconegut.

Sergi, sense deixar mai el clarinet, ha cantat i fa cantar
a tot el que s’apunta als seus cors, de majors o de
xiquets.

Miguel, un dia va canviar saxo per flauta per a poder
seure amb Rocío, la seua neta, flautista i pianista, i musa
dels pasdobles que Miguel composa a la tranquil·litat
de l’estiu, mentre escolta seré el sorollet de la
Mediterrània.

Ramonet es va enamorar un dia del bombardí,
abandonant per sempre la trompeta. I les muses

l’agraciaren amb un brollar imparable de melodies,
que li xiuxiugen a l’orelleta mentre dorm. I que ens
encanta estrenar quan les plasma en notes al paper.

Als Amics de la Música hi contem amb dos compositors,
i tenim la sort d’estrenar obres cada temporada, com
les més famoses Òperes.

I com no? Ferran, el mestre, que ho va deixar tot per
un palo!

Conegueu la llegenda japonesa de la cinta roja?

Doncs, la música crea un fil transparent que is de cada
instrument, i que uneix a músics i mestre. El mestre es
qui ha de teixir el que escolteu amb la seua precisió,
amb els seus moviments, per a que sone un bon
concert. Si els fils es trenquen o s’enredren, el resultat
no serà tan harmoniós com s’espera. Per a filar bé el
bri del fil musical, s’han d’afinar abans els instruments,
i seguir el ritme que ens marca la batuta per a crear el
brodat invisible.

El fluir de la música obri nous camins.

La música és pura energia que flueix. I enguany hem
encetat un nou camí, per a oferir el que tenim, música,
d’una forma innovadora. Cuidant de la gent major.
Fent-los participar activament per a evitar la destrucció
del més apreciat, la memòria. Hem iniciat uns tallers
de prevenció de l’Alzheimer amb l’amiga i experta en
tècniques Dalcroze, Ana Vernia. Que ens ha fet gaudir
com a xiquets, a majors i no tan majors, participant
dels exercicis musicals.

I si voleu trobar-nos i ser un Amic de la Música més, o
vindre a gaudir de la música, ací ens trobareu, al nostre
poble, assajant al Centre de Majors d’Alfafar, per a que
el fil de la música estiga sempre brillant i afinat. Oferim
cadira i faristol, al músic que vulga afegir-se al nostre
projecte. Benvinguts tots i totes, prepareu-vos per a
gaudir.



     nguany fa setanta-cinc anys que el Centre Instructiu
Musical d’Alfafar va obrir les seues portes amb el nom
de Centre Instructiu Musical i de Caçadors. Després de
la guerra civil, membres de l’antiga banda primitiva i
de la societat de caçadors establiren la seu de la nova
societat al número 3 del carrer Cánovas del Castillo.
Dos anys més tard, els músics de la banda iniciaren
l’activitat musical paralitzada en temps de guerra i,
l’any 1945, el Centre Instructiu Musical es va constituir
en la societat musical que continua a hores d’ara.

La nova societat agafà el testimoni de la banda fundada
l’any 1898 i sota la presidència de Ramón López Baixauli
i la direcció del mestre Felix Ramiro aglutinà els músics
de l’antiga banda primitiva i els nous educands d’una
escola que el mateix Ramiro va refundar amb notable
èxit.

Després vindrien les direccions dels mestre Panach i
Navarro que portaren a la participació de la banda en
nombrosos certàmens i a l’obtenció de nombrosos
premis i distincions. Així mateix, la societat del CIMA
ha donat a conèixer el nom d’Alfafar per tota la
geografia valenciana i l’estranger i ha fet dels seues
locals un lloc per a compartir cultura, esport i música.

Aquestos setanta-cinc anys d’història han deixat un
gran legat musical i cultural que la societat musical del
CIMA vol compartir amb tot el poble d’Alfafar.

Els actes commemoratius del 75é aniversari
començaren el passat mes de març amb una primera
jornada de portes obertes i diferents actes. Diferents
exhibicions, audicions i concerts ompliren un programa
amb la participació del Club Gimnàstica d’Alfafar, el
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Club de Billar, l’Escola de Música, la Comissió Femenina
i la banda.

Avançat l’any i emmarcat en les actes commemoratius,
la societat del CIMA organitzà el concert Botifarra a
Banda on la banda del Centre Instructiu Musical d’Alfafar
junt amb Pep Gimeno Botifarra i la seua rondalla
oferiren al saló de concerts del CIMA un concert davant
més de tres-centes persones. Un extraordinari concert,
que serà recordat molts anys, on es barrejaren dues de
les formes més populars de la música valenciana, un
feliç matrimoni entre dues maneres d’entendre la
música

Un retrobament amb la tradició musical valenciana,
una rehabilitació de la nostra identitat, i una mena de
resposta local al procés de globalització i de
mediatització dels nostres referents culturals.

Tindre a Pep Gimeno a Alfafar fou tot un luxe. Pep
Gimeno ja havia estat a Alfafar, però mai havia cantat
i intervingut en un acte d’aquestes dimensions, junt
amb la banda del CIMA i el músics del nostre poble.

Els actes commemoratius continuaran la segona part
de l’any amb la Setmana de Santa Cecília on podrem
gaudir de les audicions, concerts i les activitats socials.

I com cada any la banda del CIMA estarà amb tots
vostès a les nostres festes. Enguany, els actes
tradicionals com els passacarrers, plegues, ofrena o
processó, tindran com, des de fa decennis, la presència
de la nostra agrupació musical. En nom de la societat
que representem, desitgem que Alfafar durant estos
dies siga un lloc de trobada de tots els veïns i un poble
participatiu amb les seues festes patronals i populars.

La junta directiva del CIMA



Treballadors de

l’Ajuntament en

el Saló de Plens

als anys 50

“La plaça de bous”
que es muntava en

el frontó del Musical
als anys 60



     l pasado mes de mayo se celebró en el Centro Cultural Recreativo la asamblea constituyente
de la Asociación de Vela Latina de Alfafar. Velas latinas y  barcas en la Albufera intentan contribuir
a la recuperación, conservación y preservación del patrimonio valenciano, así como profundizar
en el conocimiento de una técnica de navegación ligada al Mediterráneo como es la vela latina.
De ahí que el Centro Cultural se sienta orgulloso de ceder su casal, a tan interesante  asociación.

Los aspectos de navegación con vela latina, acotada al ámbito de la Albufera, dan una visión lo
más acotada posible de la realidad de este entorno natural y humano. El papel de la vida
tradicional, la dureza del trabajo, los saberes vinculados a ella y sus nuevos usos de la sociedad
actual.

La recién fundada Asociación de Vela Latina de Alfafar, nace para colaborar con las asociaciones
de Silla y las dos de Catarroja. Las barcas ya no se utilizan para pescar o para transportar tierra
o el arroz, pero estas asociaciones han querido continuar continuar la tradición, que si no es por
ellos se habría perdido hace tiempo. Nuestra felicitación más cordial a todos sus componentes
y el ofrecimiento de los locales del Centro Cultural para sus reuniones.

Mª Amparo Pla Picó
Secetaria del C.C.R.



NORMAS PARA EL MONTAJE DE BARRACONES EN LAS FIESTAS POPULARES Y PATRONALES A
CELEBRAR EN EL MUNICIPIO DE ALFAFAR 2017
1.- AUTORIZACIÓN DE MONTAJE DE LOS BARRACONES
Será necesario para obtener la autorización de montaje presentar por registro de entrada en el Ayuntamiento solicitud de montaje especificando en dicha solicitud:

a)Nombre, dirección, número de teléfono y correo electrónico del/la titular o responsable del barracón. En caso de cambio de nombre del/la titular del Barracón, deberá se comunicado
al Ayuntamiento, no pudiendo ser una persona que no conste en la asociación o listado de sus componentes.
b)Listado de todos/as los/as componentes del barracón con dirección, teléfonos y correos electrónicos.
c)Ser mayor de edad el/la titular de la solicitud y componentes del barracón.
d)Declaración jurada especificada de conocer y acatar lo dispuesto en las presentes normas, tanto en materia técnica como de conducta.

2.- LOS BARRACONES
Los barracones, excepto los ya construidos y que se vienen instalando hasta ahora, no podrán exceder de 3 metros y dispondrán en todo momento de la identificación propia del
mismo (nombre y número de barracón), así como de un listado de todas las personas que lo componen con su DNI.

3.- MONTAJE DE LOS BARRACONES
Una vez obtenida la autorización, se podrán montar los barracones desde el FIN DE SEMANA ANTERIOR AL COMIENZO DE LAS FIESTAS HASTA EL DÍA DE LA INAUGURACIÓN. Transcurrido
dicho plazo no se podrá montar, perdiendo el derecho y el lugar para años sucesivos. Cada barracón será responsable y autónomo para el transporte e instalación del mismo, no
estando permitido que los medios técnicos y humanos del Ayuntamiento sean utilizados para ese fin, excepto en lo relativo a la conexión de agua y electricidad a la red municipal.
Los barracones que se monten en el interior de la Plaça de l´Ajuntament y Placeta del Forn deberán hacerlo sobre tacos o pies de goma, así como sobre una alfombra aislante para
no dañar el pavimento.

4- PERIODO PARA REALIZAR EL DESMONTAJE
El período para el desmontaje de los barracones será en los SIETE DÍAS DESPUÉS DE FINALIZAR LAS FIESTAS.
Cada barracón será responsable de la retirada del mismo. Transcurrido dicho plazo la parcela ocupada deberá quedar libre y limpia. De no ser así, se considerará como abandono. El
Ayuntamiento procederá entonces a la retirada del mismo, cobrando los gastos ocasionados a los/as titulares del Barracón, sin responsabilizarse de los daños que se puedan ocasionar
ni al barracón ni a su contenido. Además, dicho barracón perderá el derecho y el lugar para años sucesivos.

5.- HORARIOS DE LOS BARRACONES
Se establecen dos horarios:

a)DOMINGOS, LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y JUEVES:

APERTURA: 8:00 h. de la mañana. CIERRE: 3:00 h. de la madrugada
Se podrá ambientar con música el barracón DESDE LAS 12:00 HORAS. DEL MEDIODÍA HASTA LAS 16:00 HORAS Y DE LAS 19:00 HORAS HASTA 3:00 HORAS DE LA MADRUGADA.
De las 16:00 horas a las 19:00 horas y a partir de las 3:00 horas de la madrugada se apagaran los equipos de sonido al objeto de no causar molestias al vecindario.

b)VIERNES Y SÁBADOS:

APERTURA: 8:00 horas de la mañana. CIERRE: 5:00 horas de la madrugada
Se podrá ambientar con música el barracón DESDE LAS 12:00 H. DEL MEDIODÍA HASTA LAS 16:00 HORAS Y DE LAS 19:00 HORAS HASTA LAS 5:00 HORAS DE LA MADRUGADA.
De las 16:00 horas a las 19:00 horas y a partir de las 5:00 horas de la madrugada se apagaran los equipos de sonido al objeto de no causar molestias al vecindario.

Con carácter general los barracones podrán disponer de ambientación musical, que deberá estar a un volumen moderado a fin de no causar molestias al vecindario y al resto de
barracones. En caso de existir reclamaciones, y a requerimiento de la Policía Local, deberá bajarse el volumen de la música.

6.- NUEVOS BARRACONES
Los sitios libres se concederán por antigüedad, previa petición efectuada por registro de entrada en el Ayuntamiento, a cualquier vecino o vecina de Alfafar que lo solicite.
Cualquier cambio que se efectúe entre los barracones habrá de ser comunicado al Área de Fiestas del Ayuntamiento de Alfafar como titular de la vía pública, para aprobación del
mismo.

7.- LUZ, AGUA Y VERTIDOS
El suministro de los barracones correrá a cargo del Ayuntamiento. Se facilitará solamente a aquellos barracones que hayan obtenido el permiso de montaje.
Las conexiones de agua y luz por parte del Ayuntamiento, solo se efectuarán cuando, obtenido el permiso de montaje, reúnan las condiciones técnicas y lo confirmen, con su visto



bueno, las personas que indique el Ayuntamiento. Queda prohibido el uso del agua o electricidad suministrada a los barracones para una finalidad diferente a la de dar servicio de
iluminación e higiene al barracón. La utilización indebida conllevará el corte del suministro por parte de los servicios técnicos municipales. Los vertidos de desagüe serán reconducidos
con gomas de suficiente longitud, para no ocasionar los vertidos en la vía pública.

8.- BARRACONES Y ACTOS PUBLICOS
Todos los actos públicos organizados por el Ayuntamiento dentro de los programas de fiestas, tanto patronales como populares, tendrán preferencia sobre cualquier tipo de actividad
en los barracones. Por ningún motivo se permitirá que las actividades de los barracones interrumpan o interfieran a cualquier acto de las fiestas. Será suficiente con la comunicación
verbal de cualquier miembro que organice o patrocine dichos actos. Durante el periodo de las fiestas populares y patronales podrá consumirse bebidas alcohólicas por mayores de
18 años en la zona de los barracones.

9.- ACTOS EXTRAORDINARIOS ORGANIZADOS POR LOS BARRACONES
Cualquier evento extraordinario que deseen realizar los barracones fuera de sus actividades cotidianas, deberá ser solicitado su autorización por registro de entrada a la atención
de la Concejalía de Fiestas con una semana de antelación al comienzo de las fiestas. La Concejalía autorizará o denegara según estime oportuno. En dicha solicitud se indicará día y
hora de inicio y final del acto, lugar concreto delimitado, personas que lo organizan y se especificará detalladamente el tipo de acto.
Por ningún motivo se permitirán actos extraordinarios sin el permiso de la Concejalía de Fiestas.
El Ayuntamiento no cederá material de infraestructura en el periodo de Fiestas.

10.- INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS BARRACONES
El barracón se deberá mantener en condiciones higiénicas y buen estado, debiéndose hacer cargo sus responsables de la limpieza de su zona una vez cerrado y depositar la basura
en los contenedores. No se permitirá que los barracones estén en estado de abandono tanto de instalaciones como de higiene.

11.- LA VENTA AL PÚBLICO
Solo podrán solicitarlo entidades y sociedades sin animo de lucro. Para poder vender al público se deberá solicitar por registro de entrada a la atención de la Concejalía de Fiestas,
especificando para qué productos se solicita permiso. La Concejalía dará el correspondiente permiso si así lo estima oportuno.

12.- MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
Cada barracón deberá disponer de un extintor contra incendios de polvo ABC, como mínimo de 6 kg. de carga y de eficacia 21ª, 113B y C.
Únicamente se permitirá cocinar en los barracones situados en la Plaça de l´Ajuntament y Placeta del Forn, en el interior de los mismos, quedando expresamente prohibido cocinar
fuera de ellos. En los barracones instalados fuera de estas plazas se permitirá cocinar junto al barracón siempre que se utilice asador o similar que impida el contacto directo con el
suelo, quedando prohibido hacer fuego sobre el pavimento o calzada. Los equipos de cocina que funcionen a gas deberán estar en perfecto estado de uso revisando la caducidad
de las gomas de los equipos. Queda terminantemente prohibido hacer fogatas directamente sobre la calzada, aceras o espacios no delimitados a tal fin por el Ayuntamiento (incluido
el día del festival de paellas)

13.- PIROTECNIA
Queda terminantemente prohibido el disparo de artificios pirotécnicos en la zona de ubicación de los barracones.

CABE RECORDAR QUE AL MARGEN DE TODAS LAS NORMAS ANTERIORMENTE EXPUESTAS HAY QUE RESPETAR LA LEGISLACION VIGENTE Y QUE SU DESCONOCIMIENTO
NO EXIME DE SU CUMPLIMIENTO.

Con la finalidad de facilitar y fomentar la convivencia ciudadana entre las personas residentes en el municipio y dotar al Ayuntamiento de un instrumento que le permita sancionar
las conductas inadecuadas y perjudiciales a la misma, dentro del término municipal de Alfafar, se prohíbe con carácter general (Ordenanza municipal reguladora de las normas
básicas para la convivencia ciudadana y buen gobierno de Alfafar BOP - Nº 194 de 17 de agosto de 2010)

•Alterar al orden y la tranquilidad pública con escándalos, riñas, tumultos, o profiriendo gritos y en general causar molestias innecesarias a los demás ciudadanos.
•Causar molestias durante la celebración de festejos autorizados, procesiones o desfiles permitidos, faltando al respeto a los participantes o asistentes, o dificultando la celebración
del acto. Se considerará falta de respeto cruzar o transitar entre la comitiva o interrumpirla de alguna manera.
•Las conductas tipificadas en la ordenanza municipal de protección del espacio urbano.
•Las conductas tipificadas en la ordenanza municipal de vertidos y limpieza en vía pública.
•Aquellas otras no relacionadas anteriormente que vengan tipificadas y establecidas en disposiciones vigentes de naturaleza estatal, autonómica o local.

Alfafar septiembre 2017

AREA DE FIESTAS




















































