EL FARO

PERIÒDIC D'INFORMACIÓ MUNICIPAL

NÚMERO ESPECIAL JULIOL-AGOST, 2022

Nº 60

TERCERA ÈPOCA

DL: V 4286-2002

L'estiu, les festes, la calor...
En el moment que tingueu aquest exemplar especial del Faro a les vostres mans, la majoria ja heu fet les
vacances o esteu gaudint-les ara mateix.
Al mateix temps, les festes majors del nostre poble estaran a punt de començar i, el que és més important, els
moments de diversió, entreteniment, goig i alegria hauran tornat a la normalitat després de dos estius on la
pandèmia va haver de restringir part de les celebracions i els actes festers.
Aquesta normalitat que
afortunadament tornem a
gaudir enguany per a
celebrar les festes, no ha
d'amagar la responsabilitat
que tenim com a societat
sobre una altra realitat que
hem de saber gestionar: el
canvi climàtic. La calor
extrema que hem patit
aquest estiu (sobretot al
juliol i les primeres
setmanes d'agost), és
l'enèsima constatació que
les 'coses', el planeta, estan
canviant.
En el moment d'escriure
aquestes reflexions per a
compartir amb totes i tots,
l'incendi de Begís s'ha estés
fins a la Calderona i, des
d'Albalat, el fum i les flames
són visibles, i la cendra
arriba al nostre poble.
Arribat a aquest punt, és hora de prendre consciència i de treballar totes i tots amb la finalitat de minimitzar els
seus efectes. El canvi climàtic és una realitat de conseqüències que ja estem patint, posar fre i ocupar-se de
revertir eixa realitat és cosa de totes i tots i l'Ajuntament, amb el projecte Albalat 00, està decidit a seguir dirigint
aquesta tasca tan important, a nivell municipal.
Per això és important buscar la sostenibilitat amb totes les activitats quotidianes de les nostres vides. També en
les festes majors que ara comencen. La cosa és que, com és natural, també necessitem fer un pensament en clau
de desconnexió del dia a dia, de la feina, de l'estrès i de les preocupacions. Per això, les festes han de servir per a
tornar a enganxar-nos amb el carrer, els amics i la família; compartir l'alegria col·lectiva a través de les
celebracions i actes lúdics i festius és el premi que hem de saber gaudir com a poble, amb tolerància, respecte,
participació i sostenibilitat. Perquè les festes són l'element identitari més fidel i de més consens que ens fa ser
poble. I com a poble també donarem les respostes més racionals als reptes que tenim al davant com ja ho hem
fet amb la pandèmia.
Bones Festes, bon estiu, bones vacances i molta salut!
Albalat dels Sorells, Agost de 2022, l'equip del Faro
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Estimadas/os vecinas y vecinos,
Nuestras Fiestas Mayores ya están aquí! De nuevo la alegría vuelve a Albalat entorno a las fiestas más
grandes intergeneracionales de nuestro municipio.
Volvemos a compartir vivencias, diversión y compañía dejando atrás los duros días, meses y años de
pandemia y de guerra injusta de Rusia contra Ucrania que han cambiado nuestras vidas.
Por eso, desde el PSPV-PSOE, queremos que estas fiestas mayores sean especiales, que nos den fuerza
y esperanza para sobreponernos ante las adversidades y enfrentarnos a ellas con coraje y
determinación, lanzaros un mensaje de confianza y realismo ante la preocupante situación que vivimos.
A veces por la calle hay gente que nos dice que hacemos cosas en política estatal, que no tienen que
ver con ellas. Y les contestamos, como que no tienen que ver contigo. No tiene que ver contigo: subir el
salario mínimo interprofesional, aprobar la reforma laboral, batiendo un record histórico en España de
contratos indefinidos, subir las pensiones en arreglo al IPC, descontarte 20 céntimos por cada litro de
gasolina que pones en tu coche...
Y lo mismo decimos en políticas sociales de nuestro pueblo, no tiene que ver contigo que se haya
puesto en marcha un servicio de canguras-concilia para menores entre 3 y 14 años, de 4:30h a
19:.30h, todos los días, en el CEIP El Castell que haya permitido a 35 familias conciliar la vida laboral y
dar un respiro a abuelas y abuelos; que 193 menores, este año, hayan tenido más oportunidades y
disfrutar de “les Escoles de Pasqua, Estiu y taller Urbá”; que las personas más mayores del municipio
hayan tenido un servicio de atención diurna para luchar contra la soledad, de lunes a viernes, con un
sinfín de actividades.
No tiene que ver contigo que el programa “Albalat Activa Intergeneracional,” un servicio público
dinámico gratuito te haya permitido ocupar tu tiempo libre de forma lúdica, formativa y participativa
con actividades que han favorecido tus relaciones sociales y autorrealización en todas las facetas,
física, cognitiva, afectiva, psicológica y social, puesto en marcha en el 2016, y que a día de hoy sean
más de 500 personas, las que disfrutan y se benefician de las actividades programadas, servicios y
talleres semanales durante todo el año, como: “Albalat baila”, “Entrenando la Memoria para personas
adultas mayores”, “Estimulación cognitiva personas adultas jóvenes”, “Entrenamiento PsíquicoCognitivo”, “Mantente en Forma, para personas adultas mayores y jóvenes”; “Informática Básica”,
“Mindfulness”, “Albalat Pasea”, “Castellano para personas extranjeras”; “Apoyo y Refuerzo Escolar”,
“Escuela para familias”, “Padel para menores vulnerables”, ” Servicio de Atención Psicosocial” y mucho
más….
Porque todo tiene que ver contigo y tú eres nuestro motor, seguimos sin descanso, con preocupación
pero con determinación, trabajando para avanzar en derechos: proteger a nuestros mayores para que
el “Centro de Día” y el “Hogar de las Persones Jubiladas” sean una realidad, luchar contra la
discriminación y fomentar la Igualdad, frenar la onda expansiva contra la violencia machista.
Siempre creando, creciendo y mirando al futuro os deseamos que estas fiestas 2022 sigáis haciendo
familia, deis a conocer lo que vivimos y compartimos con tanta alegría y armonía en Albalat.
Nos veremos pronto en el Pregó, las paellas, los disfraces, las orquestas, la bañá…
Un abrazo y felices fiestas!!
Yolanda Sánchez Herrero,
Chelo Palomares Huguet
y Pablo Espinosa Alcobendas
Grupo municipal PSPV-PSOE
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ALBALAT NO MERECE EL GOBIERNO QUE TIENE, PERO EL SILLÓN HACE MAGIA…
Albalat ha pasado de ser un pueblo con alegría, con color y subido en el tren del crecimiento y progreso,
a ser un pueblo gris. Paralizado. Inversiones sin ejecutar, subvenciones perdidas por dejadez y mala
gestión y un gasto de personal histórico, CASI 2 MILLONES DE EUROS (1.988.127,43 €). Y aquí no se
contempla la Policía Local (son Servicios Públicos Básicos). Por el contrario, las inversiones bajan hasta
los 380.000 €, y los vecinos ven como en 2 legislaturas tan sólo han sido testigos de unas obras de L’
Espai Escorxador, que, por cierto, las obras llevan más de un año paralizadas.
Estamos ante los presupuestos menos sociales y con más impuestos de la historia. Baja la partida de
Servicios Sociales, la partida de los programas de empleo en 40.000€, la de cultura y educación, la del
control felino y, por el contrario, suben los impuestos (un 14% el de contribución). Eso sí, sube el
presupuesto de fiestas un 90% (son las últimas antes de elecciones y hay que tener contento al pueblo.
No hay que obviar los sueldazos que pagamos a Nicolau y Yolanda (casi 300.000 € por legislatura), esos
mismos que cuando gobernaba el PP asistían a los plenos con carteles “sueldo 0 €” porque un concejal
del PP cobraba 1000 € al mes por trabajar 24 horas, 365 días al año. El poder del sillón, que todo lo
cambia.
Ese sillón es tan mágico que une a las personas, permite hasta que un equipo de trabajo enfrentado,
como es el PSOE y Compromís, que ya no pueden ni ocultar sus desavenencias en público, poniéndose a
discutir en mitad de un pleno, aguanten. Y no por amor, sino por el sillón. Que es mágico.
Mientras, los vecinos desempleados ven como desde el consistorio no reciben ayuda, que sólo se
contrata a militantes, amigos o familiares. Al no ser que seas de Podemos, que, si les insultas o
cuestionas a través de las redes sociales, eres contratado y desaparecen los insultos de las redes.
Coincidencia. O Magia.
También vemos como hay vecinos interesados en trabajar limpiando el colegio, pero en lugar de contar
con vecinos desempleados del pueblo, como siempre hizo el Partido Popular, el alcalde prefiere la
“economía de proximidad”, es decir, próximos a él. Que todo quede en casa.
Por parálisis, hemos tenido parado hasta el bar del polideportivo, sin ofrecer servicio a nuestros vecinos
porque la empresa adjudicataria cerró la ‘paraeta’. Una sociedad de fuera, a pesar que en Albalat había
familias interesadas en la gestión. Coincidencias, o magia, que esa empresa fuera investigada por
financiar al partido de Compromís.
Hasta tuvimos un ‘intento’ de golpe de Estado hace unos meses, donde Compromís quería que
desapareciera el castellano de nuestra administración y que solamente el valenciano fuera la lengua
oficial. Pero ni sus socios respaldaron esta temeridad y ni Compromís ni sus militantes que acudieron a
insultarnos al pleno pudieron convertir la lengua en un obstáculo ni en una herramienta de
confrontación. Ganó la libertad.
Ya lo ven, un consistorio “des-gobernado”, un pueblo que el Partido Popular dejó hace más de 7 años en
la senda del progreso, del avance y que ahora está ahogado, gris y paralizado. Eso sí, si eres militante,
hijo o padre, progresarás. Así es el progresismo. La magia del sillón.
Desde el Partido Popular deseamos un feliz verano a tod@s nuestros vecinos y unas buenas fiestas,
donde reine la hermandad, la felicidad y nos olvidemos por unos días de todo lo negativo y ensalcemos
lo positivo. Desde el PP estamos a vuestra entera disposición. Podéis seguirnos en Facebook, Twitter e
Instagram o mandarnos un correo a popularesalbalat@hotmail.com
¡BONES FESTES!
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Veïnes i veïns d’Albalat dels Sorells, com cada any tenim l’oportunitat de dirigir unes línies al nostre
poble des de "El Faro” extraordinari de festes. Volem aprofitar per contar-vos com han anat els últims
mesos al capdavant del nostre ajuntament.
A poc a poc la normalitat torna a les nostres vides i això ha propiciat que les diferents regidories tornen
a programar major nombre d’activitats. Fem un xicotet repàs.
Ha tornat la fira Dinàmica, que es consolida com un expositor del medi ambient, la sostenibilitat i la
proximitat. Esta edició ha estat un èxit gràcies a la transversalitat on s’ha implicat des de la comunitat
educativa fins la gent gran i especialment el comerç local.
També la cultura ha omplit els carrers i les places de nou. Des de la Regidoria de Cultura hem tingut de
nou una extensa programació. A l’abril, vam tenir nombroses presentacions de llibres. Al maig, l’ Albalat
En Dansa, un festival referent amb companyies de tot l’estat espanyol i que una vegada més no ha
deixat indiferent a ningú. I, com no, el Juliol a la Fresca, un punt de trobada on gaudir d’un bon sopar,
bona companyia i un gran espectacle. Enguany hem pogut trobar cinema, monòlegs i un gran concert
de la Unió musical d’Albalat junt a Andreu Valor. També s’ha convocat el concurs de rondalles i el de
pasdobles, amb èxit de participació. Després de festes podrem gaudir del Sopar Estellés amb l’actuació
de Marta Margaix, el violí valencià.
La Regidoria d’Educació, de nou, ha oferit tots els tallers i escoles de conciliació, com a novetat l’escola
d’estiu i el taller urbà, que tant d’èxit té entre les xiquetes i xiquets del nostre poble, ha sigut
completament gratuït per als empadronats. També hem tornat a gaudir del Juliol Esportiu de la mà de
la Regidoria d’Esport, una cita ineludible pels amants dels esports. I a l’octubre serà la tan esperada
10K.
També l’urbanisme ha tingut una activitat important en els últims mesos. S’ha licitat l’obra del parc
Hort del Comte, en els propers mesos vorem com el carrer Vilanova de Castelló passa a ser part de la
zona verda amb accés només per als vehicles del veinat. Per altra banda s’ha adjudicat l’obra
d’accessibilitat de l' Espai Cultural. També estem treballant en el projecte de la nova seu de l’associació
de jubilats i pensionistes. S’han aprovat les modificacions oportunes per a que Mercadona continue
amb les obres que té en marxa i que tindran una gran repercussió al nostre poble, tan econòmica com
patrimonial.
Volem aprofitar també, per agrair la solidaritat demostrada del nostre veïnat amb el poble ucraïnès en
uns moments tant delicats.
I ara sí, ara toquen les nostres festes majors, unes festes molt esperades, amb la seua programació tal i
com la recordàvem, amb orquestres, cavalcada, la tradicional nit de paelles. Uns dies d’evasió per
poder gaudir, viure i conviure. Volem que les nostres festes siguen un punt d’encontre, un lloc on totes i
tots tinguem cabuda, des del respecte i la tolerància. Un missatge important: NO ÉS NO.
Respectem al que vol dormir, respectem l’entorn, no utilitzem plàstic d’un sol ús i sobretot,
coneixement. Ens veiem a les places i carrers; xarrarem, menjarem, ballarem però sobretot farem poble.
Que passeu unes bones festes.
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Obres d'integració dels carrers Gran Via i Vila Nova de Castelló en el parc hort del Comte
L'Ajuntament ha licitat el projecte urbanístic d'integració dels carrers Gran Via i Vila Nova de Castelló en el parc
Hort del Comte, les obres del qual començaran a la tardor i finalitzaran en tres mesos. La construcció del Centre
de Salut es va fer ocupant part del parc Hort del Comte. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament acabarà
definitivament el parc, executant el compromís adquirit en 2005 que marcava en el Pla General com a zona
verda, part del carrer Gran Via.
L'actuació permetrà integrar el tram del carrer Gran Via en el parc Hort del Comte per a donar-li continuïtat,
millorar la mobilitat i harmonitzar l'espai públic, permetent l'ús del mercat del divendres 15 anys després l'equip
de govern donarà solució a un problema que invertirà 175.000 € i que seran finançats íntegrament pel Pla Som
de la Diputació de València.

Juliol Esportiu, 2022
Amb l'entrega de premis i guardons el
passat 15 de juliol al pavelló municipal
d'esports i amb la presència de les
regidores Marisa Gimeno, Yolanda
Sànchez, Xavier Vàzquez i l'alcalde, Nicolau
Claramunt, es posava fi al 'Juliol Esportiu,
2022', un certamen que any rere any, des
de la Regidoria d'Esports que driguix Xavier
Vàzquez, congrega joves, xiquets i xiquetes
del nostre poble.
Prop de 200 persones han participat en
aquesta edició que ha comptat amb les
modalitats de pàdel, tenis, bàsquet, futbol
sala, natació i frontó.
Des de la Regidoria d'Esports es vol agrair el treball de les persones monitores i de l'organització de les diferents
proves, especialment el treball del club de Pàdel Horta Nord i del Club Nou Bàsquet Albalat en la persona de Paco
Lloris.

Adquisició de material per a la Policia Municipal
L’Ajuntament d’Albalat dels Sorells ha fet efectiva la compra de
material de defensa per a cada agent de la Policia Local.
Concretament, armilles antibala, armes curtes i altre material,
han estat les principals adquisicions per a continuar amb les
polítiques de prevencio i seguretat ciutadana.
Cal recordar que un dels objectius fonamentals de l'actual govern municipal és treballar per a garantir les millors
condicions de vida de les persones d'Albalat dels Sorells i, en eixe sentit, el treball de la Policia Municipal 's'ha de
poder realitzar amb les màximes condicions i recursos possibles', tal com ens va comentar l'alcalde, Nicolau
Claramunt.
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Nou podi de Nerea Martí en el Gran Premi de
França de la W Sèries
La pilot d'Albalat dels Sorells Nerea Martí va acabar en tercera
posició en les W-Sèries femenines d'automobilisme en el traçat
francés Paul Ricard, el passat 23 de juliol.
Chadwick va guanyar en el Paul Ricard, on va eixir des de la
tercera plaça, amb un poc més de dos segons de marge sobre
Belén García i prop de tres sobre Nerea Martí, que va arrancar
des de la segona plaça per a completar el podi.
Després d'aquesta prova, l'anglesa Chadwick domina el campionat amb 125 punts. Segona en la també
anglesa Abbi Abbi Pulling amb 55 punts. Tercera és l'holandesa Beitske Visser amb 53 punts. Quarta és
l'espanyola Belen Garcia amb 46 punts i cinquena és la pilot d'Albalat dels Sorells amb 44 punts.

La Junta Local de Seguretat es reuneix per a
definir les campanyes de prevenció i seguretat
La Junta de Seguretat Local d'Albalat dels Sorells es va reunir
la segona setmana de juliol amb la intenció d'analitzar la
situació del municipi en matèria de seguretat ciutadana, de
prevenció i planificació dels pròxims esdeveniments lúdics,
festius i populars que se celebraran en el municipi.
Presidida pel regidor de seguretat i alcalde, Nicolau
Claramunt, i amb l'assistència del cap de la policia local,
Diego Fernández-Cañadas, la primera tinent d'alcalde,
Yolanda Sánchez i representants de les FSE (Forces de
Seguretat de l'Estat, Guàrdia Civil; i la Unitat Adscrita, policia
autonòmica), es va donar compte dels plans operatius de la policia local, les campanyes i actuacions així com la
valoració positiva de la baixada de l'índex de delinqüència respecte a l'any 2021, gràcies al treball de les
campanyes de prevenció i control i les operatives de seguretat per part de la policia local.
Finalment, pel que fa al Pla Estratègic de Seguretat per a les festes locals, es va aprovar la sol·licitud de
col·laboració per part de les FSE (Forces de Seguretat de l'Estat) i de la Unitat Adscrita (policia autonòmica).

Les obres en la Línia 3 continuaran fins al 31 d'agost
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) continua amb les obres de millora de les diferents línies de
MetroValència. Des del dilluns 25 de juliol, la segona fase de les obres de renovació de via de les Línies 1, 2 i 3
afecten diferents trams en superfície.
Pel que fa al nostre municipi, els treballs han obligat a tallar el trànsit ferroviari, per la qual cosa, s'ha posat en
funcionament un servei d'autobusos substitutori, fins al 31 d'agost, data prevista per a la finalització de les obres.
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Fi de curs de l''Escola d'Estiu' i el 'Taller Urbà', 2022
La regidora d'Educació i Infància
Marisa Gimeno, el regidor
d'Esports Xavier Vàzquez i
l'alcalde Nicolau Claramunt, van
acompanyar a les xiquetes i
xiquets que van participar en la
celebració de la fi del curs de
l'Escola d'Estiu i el Taller Urbà.
Gràcies a les monitores i als més
de 100 xiquetes i xiquets que han
gaudit dels jocs, l'esport i la
diversió. Des de la Regidoria
d'Educació continuarem treballant
per poder oferir més serveis de
conciliació familiar en època no
lectiva. Bones vacances!

El Club de Pilota d'Albalat dels Sorells guanya el títol en la categoria cadet
El trinquet de Torrent va
acollir el darrer cap de
setmana de juliol, les huit
finals del 9 Trofeu d'Estiu
d'escala i corda, que compta
amb el patrocini de la
Generalitat Valenciana i la
Diputació de València.
En la categoria 'Cadet', Albalat dels Sorells, amb Carlos, Adrián i Jaume, no va donar opció a l'equip de Riba-roja
que es presentava a les finals del Trofeu d'Estiu. Els de l'Horta Nord s'imposaren per un clar 50-15 i s'emportaren
el títol d'una categoria que, juntament amb la infantil, s'estrenaven enguany al campionat. Des de la Regidoria
d'Esports, volem felicitar els campions pel seu esforç i exemple de dedicació, enhorabona!!

Èxit del 'Juliol a la Fresca, 2022'
Com ja és tradició, organitzat per la regidoria de
Cultura de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells, els
cinc divendres de juliol, centenars d'Albalatanes i
Albalatans es reuneixen en família i colles d'amics
per a celebrar l'estiu, combatre la calor de les nits
de ple estiu i, el més important, passar-ho bé.
L'emblemàtic espai públic del parc Hort del Comte,
s'ha convertit en el punt de trobada dels
esdeveniemets festius i culturals del municipi i, un
any més, els sopars a la fresca populars han
maridat els espectacles programats per a les nits
dels divendres del juliol. Cinema per a tots els
públics el divendres 1 i el 22; la música de la Unió
Musical d'Albalat amb Andreu Valor, el divendres
8; l'actuació de Pepa Casses el passat 15 de juliol;
i finalment, l'espectacle d'humor del monologuista
Òscar Tramoyeres, han culminat un juliol festiu i
cultural pel que han passat més de 2000
persones.
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'El 'Taller de Setembre', el Taller Vespertí' i l''Escola Matinera', tres propostes per a
afavorir la conciliació familiar
Dins de les polítiques actives de l'equip
de govern municipal per a millorar la
vida de les persones, la Regidoria
d'Educació i Infància ha posat en marxa
un any més el 'Taller de Setembre', el
'Taller Vespertí' i l''Escola Matinera' com
a propostes per a afavorir la conciliació
familiar.
Una vegada comença el curs escolar i
acaben les vacances d'estiu, s'obrin els
terminis per a les inscripcions per a
apuntar a les xiquetes i xiquetes als
diferents programes: d'una banda el 'Taller de Setembre' i el 'Taller Vespertí', destinats a cobrir els dies no
lectius de setembre , i que vindrien a ser una prolongació del 'Taller d'Estiu'; i per altra part, el projecte de
l''Escola Matinera', destinat a acompanyar a les xiquetes i xiquets tots els matins dels dies lectius del curs, fins a
l'hora d'entrar a l'escola.

Llum verda per part de l'Ajuntament d'Albalat dels Sorells a l'inici de les
actuacions d'ampliació de les oficines
centrals de Mercadona
L'Ajuntament d'Albalat dels Sorells ha
aprovat dues actuacions urbanístiques de
Mercadona per a acabar les oficines
centrals de la cadena de supermercats en
la localitat.
Inicialment l'ajuntament rebrà 1.135.000
euros. D'altra banda, Mercadona cedirà a
l'ajuntament 8 parcel·les valorades en
més de 2.800.000 euros i que haurà
d'urbanitzar amb zones verdes i
dotacionals per a la ciutadania. D'entre aquestes 8 parcel·les hi ha dues naus, una d'elles de 400 metres
quadrats on l'Ajuntament té previst allotjar la Llar del Jubilat. L'altra, de 1.000 metres quadrats, estarà
destinada per a un recinte multifunció, les obres del qual començaran aquesta tardor i milloraran les
equipacions municipals i aportaran molts beneficis a Albalat en els pròxims anys, tal com va explicar l'alcalde,
Nicolau Claramunt.

Bo Cultural Jove
El 'Bo Cultural Jove' és una ajuda directa de
400 euros per aquells que compleixen 18 anys
al llarg de l’any 2022. Gràcies a aquest,
podran adquirir i gaudir de productes i
activitats culturals.
Bo Cultura Jove estarà dividit en tres apartats,
per a fomentar el descobriment i l'accés a
diverses expressions culturals:
200 euros per a arts en directe, patrimoni
cultural i arts audiovisuals.
100 euros per a productes culturals en suport
físic.
100 euros per a consum digital o en línia.
Més info:
https://bonoculturajoven.gob.es/
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L'Ajuntament gestiona els programes de contractació de
persones desocupades, 'Empuju' i 'Emdona'
El passat 5 d'agost finalitzava el procés de revisió de
les actes de l'elecció dels 5 llocs oferts pels
programes autonòmics 'Empuju' i 'Emdona'
El programa 'Empuju' està destinat per a persones
menors de trenta anys i ha oferit un lloc de treball
destinat les tasques de consergeria de les
instal·acions municipals.
Pel que fa al programa 'Emdona', els llocs de treball
oferits han sigut quatre, i aquests estan destinats per
a ser ocupats per dones que i es dedicaran a les
tasques de neteja.

La transició energètica, la recollida dels residus i l’ADN caní en l’agenda
comuna de Meliana, Foios i Albalat dels Sorells
Els alcaldes de Meliana, Foios i Albalat dels Sorells, municipis
conurbats, dins de la dinàmica que van iniciar amb l’elaboració i
presentació de l’estratègia europea Viu-Ho, de desenvolupament urbà
sostenible i integrat (EDUSI), es tornen a reunir per a coordinar
projectes i agendes amb la voluntat d’impulsar noves actuacions que
puguen millorar l’àmbit urbà i la vida dels tres pobles.
Pel que fa a Albalat dels Sorells, tal com explica l’alcalde, Nicolau
Claramunt: 'amb el projecte Albalat 0,0, estem liderant les actuacions
en la transició energètica i la reducció d’emissions de C02. La
instal·lació de plaques fotovoltaiques en l’àmbit públic i privat, l’impuls
de les comunitats energètiques locals, l’ús dels vehicles elèctrics o la
fira Dinàmica per la sostenibilitat en són un exemple'.
Els tres municipis també estan treballant conjuntament per tal de
donar una resposta a dos temes que afecten els tres municipis. En
concret, la millora de l’auxiliar de la V-21 des del polígon d’Albuixec
fins a 'Port Saplaya', a Alboraia, i la regeneració del litoral des
d’Albuixec fins a Meliana, d’acord amb l’estudi elaborat per la
Universitat Politècnica de València.

Albalat dels Sorells es prepara per a les festes majors del 25 d'agost al 4 de setembre
amb una programació per a totes les edats
Dos anys i mig despres de l'esclat de la pandèmia, Albalat
dels Sorells està preparat per a gaudir de les festes
majors amb total normalitat.
Així, el 25 d'agost és el dia marcat en el calendari per al
pregó a càrrec de Neus Seguí Llull. Prèviament,
desfilaran totes les comissions festeres fins a la plaça del
Castell acompanyats per la Unió Musical d'Albalat dels
Sorells, i d'aquesta forma, s'iniciaran les festes majors
d'enguany.
Els següents dies estan farcits d'una extensa
programació que han preparat conjuntament els clavaris,
les penyes, les associacions, etc. coordinats per la
Regidoria de Festes que dirigeix Pablo Espinosa. Així
doncs, us emplacem perquè seguiu la programació
sencera al llibret de festes, a les xarxes socials i en les
diferents publicacions oficials.
Bones Festes!!
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Festes Albalat dels Sorells, 2022
(Resum Programació*)

juliol 2022
dissabte 30-7
19:30 h, Missa en sufragi dels
confrares difunts
20:30 h, Trasllat dels Sants de la
Pedra
22:00 h, Sopar de germanor per
als confrares i vetllada amb
música
diumenge 31-7
8:00 h, Volteig de campanes
20:00 h, Missa i sermó en honor
Sants de la Pedra
21:00 h, Solemne processó per
l'intinerari de costum amb la UMA

agost 2022
diumenge 21-8
19:00 h, Taller de Fanalets al parc
Hort del Comte, per l'Associació
Cultural 'el Portalet'
dijous 25-8
12:00 h, Recepcció de les festeres
i festers a l'Ajuntament
13:00 h Vi d'honor
19:00 h, Recorregurt de les
Comissions festeres acompanyats
per la UMA fins la plaça del Castell
20:00 h, Pregó de les festes a
càrrec de Neus Seguí Llull i Vi
d'honor per a totes i tots
21:30 h, Espectacle de balls llatins
i actuació DJ
divendres 26-8
18:30 h, Vesprada de la ramaderia
de Quatretonda
21:00 h, Carretó embolat
24:00 h, Dos embolades de V.
Benavent
dissabte 27-8
12:00 h, Carretons per als menuts
18:30 h, Gran desencaixonada
21:00 h, Carretó embolat
24:00 h, Embolada dels bous de la
vesprada
diumenge 28-8
18:30 h, Gran esdeveniment
'Gran Prix' a càrrec de
l'Ajuntament al carrer Jaume I
En acabar, sopar popular i
actuació orquestra 'Scream'
(Clavaria dels Desemparats 2019)
dilluns 29-8
18:00 h, Repartiment d'orxata i
fartons per a totes i tots
19:30 h, Missa
20:30 h, Porcessó
24:00 Actuació orquestra 'Seven
Crashers', al parc H. del Comte

dimarts 30-8
10:30 a 13:00 h, Concurs de dibuix
per als menuts al parc H. del Comte
10:30 a 13:00 h, Campionat de
petanca al parc H. del Comte
11:30 h, Repartiment orxata per a
totes i tots
18:00 h, Recollida dels clavaris de
Sant Gil
19:15 h, Missa
20:15 h, Porcessó
24:00 h, Actuació orquestra 'Tokio', al
parc H. del Comte
dimecres 31-8
6:45 h, Disparada de Salves
7:00 h, Rosari de l'Aurora
8:00 h, Missa amb el Cor
Parroquial
9:30 h, Repartiment de xocolata al
pati del Castell per a totes i tots
10:00 a 14:00 h, Jocs infantils i
unflables al parc H. del Comte
17:00 h, Ofrena de flors i fruits a la
Mare de Déu dels Desemparats al
carrer Jaume I
19:00 h, Recollida de les Festeres i
Festers
20:30 h, Processó amb la colla de
tabals i dolçaines i grup d'Albaes
23:30 h, Actuació de l'orquestra
'Vértigo' al parc H. del Comte

setembre 2022

dijous 1-9
12:00 a 14:00 h, Activitats
acuàtiques a la Gran Via
13:00 h, Poalada
13:45 h, Torrada popular
17:30 h, Cavalcada
A la nit, actuació de l'orquestra
'Módena' més DJ
divendres 2-9
13:00 h, Volteig de campanes
20:00 h, Concentració de clavaris
al cementeri. Baixada del
Santíssim Crist de les Ànimes.
En acabar, 'Nit de les Paelles' i
posterior actuació de l'orquestra
'Nexus' a càrrec de 'Desemparats
2020' i l'Ajuntament
dissabte 3-9
8:00 h Volteig de campanes
12:00 h, Missa amb el Cor
Parroquial
14:00 h, Mascletà al parc H. del
Comte
19:30 h, Recollida dels Clavaris
20:00 h, Missa
20:30 h, Processó
24:00 h, Espectacle amb música
ambiental
diumenge 4-9
19:30 h, Concert de final de festes
amb la UMA al parc H. del Comte.
En acabar, Castell de focs d'artifici
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divendres 9-9
18:00 h, Desencaixonada
24:00 h, Embolada de bou cerril
dissabte 10-9
18:00 h, Desencaixonada
24:00 h, Embolada del bou cerril
divendres 16-9
17:15 h, Xaranga i muntatge dels
caixons
18:00 h, 'Soltà' de bous
20:00 h, Bou directe al piló
Desencaixonada
21:30 h, Carretó per als xiquets i
xiquetes
24:00 Embolada
dissabte 17-9
18:00 h, 'Soltà' de bous
21:30h, Carretó per als xiquets i
xiquetes
24:00 h, Embolada
Nit de rock

desembre 2022
diumenge 4-12
12:00 h, Missa
13:00 h, Pujada Santíssim Crist de
les Ànimes al cemeteri

gener 2023
dissabte de gener del 2023
20:00 h, Trasllat de Sant Antoni
Abad
20:30 h, Volteig de campanes
dissabte de gener del 2023
11:15 h, Recollida dels membres
de la comissió Sant Antoni Abad
12:00 h, Missa
13:00 h, Benedicció dels animals
14:00 h, Repartimen de calderes

*(Nota: la programació mostrada en aquest
número de la revista 'el Faro', és un resum de
què hi ha programat oficialment. La resta de
la informació de les festes la podeu consultar
en el llibret oficial de les Festes 2022).

(Portada del llibret de festes.)

