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AGENDA 
D’ACTIVITATS

De l’1 al 30
de Setembre de 2017

Tens una notícia 
relacionada amb 
el poble... 

VOLS QUE LA PUBLIQUEM ? 

Envian’s per correu electrónic, el 
teu suggeriment, i ens possarem en 
contacte amb tú...

+ info | www.albalatdelssorells.net
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 16 de Setembre
· XXIV Nit de Rock (Col·lectiu Jove), 
a les 11.00h jocs infantils 21.00h 
Batucada Borumbaia 22.00h actua-
cions.

 15 al 29 de Setembre
· Inscripcions per als cursos de va-
lencià preparatoris per als exàmens 
de la JQCV (nivells C1 i C2) a l’Espai 
Cultural.

 17 de Setembre
· Representació de les obres “Ro-
quet i Pepet” d’A.Gimeno i “Novios 
por internet” de José Celda (Grup “A 
Espentes i Rebolcons”), a les 19.30h 
a l’Espai Cultural.

 23 de Setembre
· II Sopar Estellés (regidoria de Cul-
tura i Educació) a les 21.30h al parc 
de l’Hort del Comte.

 25 de Setembre
· Xerrada: “ mercat elèctric insoste-
nible”. Veritats i mentides sobre el 
mercat elèctric. A les 19:00h a l’es-
planada del centre Cívic.

 26 de Setembre
· Taula rodona: “Passat, present i fu-
tur de l’horta”. A les 19 :00h al pati 
del Castell.

 27 de Setembre
· Xerrada: “Evolució energètica”. 
T’expliquem i ajudem a llegir la teua 
factura elèctrica. A les 19:00h a l’es-
planada del centre Cívic.

 28 de Setembre
·  Xerrada: “Medicina Natural”. A les 
19:00h a l’esplanada del Centre Cí-
vic.

 29 de Setembre
·  Som mobilitat. Futur dels cotxes 
elèctrics amb la presència d’un vehi-
cle elèctric. A les 19:00h a l’esplana-
da del Centre Cívic.

 30 de Setembre
·  Autoconsum i estalvi energètic. 
T’ajudem a baixar la factura energè-
tica i a produir la teua pròpia energia. 
A les 10:00h a l’esplanada del Centre 
Cívic.

 1 d’Octubre
·  Fira comercial i de la sostenibili-
tat. De 10 del matí fins les 20:00h, al 
Parc Hort del Comte. Amb més de 20 
expositors. 
Programació;
10:00h: Obertura de la Fira
11:00h: Tallers per als més menuts
14:00h: Dinar
17:00h: Tallers per als més menuts
19:00h: Actuació de Germans Caba-
ller i Amics en concert.
20:00h: Tancament de fira.

Obres en l’Escola
 En les vacances escolars es van fer dife-

rents obres i treballs de manteniment en 
l’escola. Es localitzà una fuga en una cano-
nada i es va procedir a la seua reparació. 
També es van enderrocar unes instal·la-
cions en desús situades al pati per a guan-
yar més espai. A més es van pintar algunes 
aules d’infantil.

Concert de Festes
 Amb motiu de les festes majors, la Unió 

Musical d’Albalat dels Sorells va oferir el 3 
de setembre un concert al parc de l’Hort del 
Comte davall la direcció del mestre Enrique 
Soria. L’activitat va tancar la programació 
d’actes de la setmana gran. 

La nit de les Paelles
 El dia de la Festa Popular va acabar amb la 

Nit de Paelles, celebrada en la prolongació 
del carrer de Jaume I i organitzada des de 
la regidoria de Festes. Quasi 1.500 perso-
nes es reuniren per a sopar i pogueren pos-
teriorment ballar al carrer.

La Cavalcada Popular
 La vesprada del 31 d’agost es va celebrar 

la Cavalcada Popular organitzada des de 
la regidoria de Festes. Els resultats van ser 
els següents:  Carrosses: 1. “La legislatura 
de la pintura” 2. “falla els Albalatans: hui be-
renem” 3. “Falla dels Sorells: Gent d’un al-
tre planeta”. Premis Especials: “Festers de 
Sant Gil 2017” i “Festers del Roser 2017”. 
Comparses: 1. “Espanta la por” 2. “Albalat 
d’or” 3. “Invasió a la Terra”. Premis Espe-
cials: “Los Spinners” i “Les Sirenes”.

Les Festes Majors del 2017 
ja són història

 El començament de setembre va coincidir amb la fi de les festes 
majors. Darrere van quedar els campionats de jocs de taula o el 
lliurament de les camisetes a les comissions festeres. Van ser 
uns dies plens d’actes lúdics i religiosos, on tingueren cabuda 
la festa popular, els balls i la diversió. Novament hi va haver mo-
ments per a la cultura en forma de música i també per a la sàtira 
de la cavalcada. Tot va començar oficialment amb el pregó de 
festes de Juanjo Ribes el 24 d’agost. El dia anterior les clavaries 
reberen les camisetes a l’Ajuntament. Ara, tota eixa programació 
ja és història i forma part dels records col·lectius dels albalatans 
i de les albalatanes.
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     L’AMPA “el Castell” ha remés el següent article per a esta secció 
dedicada a la ciutadania, en virtut de les instruccions que apareixen 
en cada número del PIM. “El Faro” no s’hi fa responsable de les 
opinions publicades.

       El Partit Popular, i en concret el senyor José Rafael, president del PP 
d’Albalat dels Sorells, difamen la gestió de la presidenta de l’AM-
PA del CEIP El Castell utilitzant una pàgina d’este mateix diari que, 
amb motiu de les festes patronals, tenen els partits polítics amb 
representació municipal per a felicitar les festes. Davant d’estes 
acusacions, nosaltres, la Junta de l’AMPA del CEIP El Castell, i la 
seua presidenta, volem fer ús al dret a rèplica utilitzant el mateix 
mitjà, per tal que arribe a la mateixa gent i, així, tindre una altra 
versió per a poder jutjar.

      Quina va ser la sorpresa quan a principi d’agost, en llegir la publi-
cació d’El Faro, vérem que dins del text d’un partit polític apareixia 
anomenada la presidenta de la nostra associació, María Rosa Gar-
cía Robles, presidenta d’una associació de mares i pares d’una es-
cola pública, on la política no té raó de ser, una associació formada 
per gent de totes les ideologies polítiques, religioses i culturals, on 
la diversitat ens enriquix com a associació i com a persones. Però 
no és que s’anomenara la presidenta únicament, és que hi havia tot 
un paràgraf que posava en dubte la seua gestió. I més que posar-la 
en dubte, el que es feia era afi rmar que, pel fet de tindre unes idees 
polítiques concretes, estava polititzant l’escola, polititzant l’educa-
ció dels nostres fi lls i fi lles, i, a més, que amb el seu vot s’havia 
propiciat el canvi en la direcció del centre. Vist així, si la nostra pre-
sidenta haguera fet tot això, podríem dir que té superpoders! Per 
favor, siguem seriosos. Tot seguit, explicarem amb dades i raons, 
el que ha passat aquest curs a l’escola del poble, per tal que puga 
entendre-ho qui no n’estiga assabentat.

     El que no podrem explicar són les raons del PP per a fer aquest 
escrit, clarament en contra de la presidenta de l’AMPA. Ells sabran. 
Cada u que pense el que vulga. Pot ser per una estratègia política 
(gens encertada, per cert) o per ganes de fer mal a una veïna del 
poble. Cal recordar que quan ells estaven al govern, esta veïna no 
tenia cap problema a gestionar, per exemple, un club de lectura ju-
venil a la biblioteca de manera totalment altruista, sense tindre en 
compte que els rèdits del seu voluntarisme podrien anar directa-
ment al PP. Pot ser que ara que continua fent tot això, però no amb 
ells, no els agrada. Així doncs, com que no sabem les raons del PP, 
volem explicar el que sí que sabem. I de pas exigim una rectifi cació 
per part del senyor José Rafael davant les seues paraules.

       “En el colegio quieren imponer el adoctrinamiento absoluto, apoya-
dos en una presidenta de AMPA candidata de su partido”, afi rma el 
PP al seu escrit. Estes paraules no tenen cap sentit si ens fi xem en 
una qüestió òbvia: en la presa de decisions, a la Junta de l’AMPA, el 
vot de la presidenta té el mateix pes que el de la resta de membres 
de la Junta. És a dir, no per ser presidenta es fa el que ella vulga; 
tenim una Associació 100% democràtica i totes les opinions tenen 
el mateix pes. Per tant, com pot Compromís a través d’ella imposar 
l’adoctrinament absolut?

       I continua afi rmant Jose Rafael en el seu atac “que lejos de defen-
der los intereses de TODOS, se pliega a los intereses y directrices 
de Compromís politizando la educación de nuestros hijos”. Veient 
la trajectòria de participació i implicació de la nostra presidenta en 
tots els aspectes de l’escola podem demostrar la no politització de 
les seues idees dins del centre docent. Totes les famílies i els mes-
tres coneixen la gran dedicació de Rosa cap a l’escola dels nostres 
fi lls i fi lles! Qui no coneix, per exemple, les diverses gimcanes, les 
excavacions arqueològiques, les tertúlies dialògiques o les ses-
sions de contacontes. És una persona que sempre està disposada 
a treballar i col·laborar amb els mestres i les famílies per a enriquir 
l’escola amb les seues aportacions, perquè igual que la pots veure 
preparant una dinàmica per als xiquets o xiquetes, també la pots 
veure muntant taules per al sopar de fi nal de curs, pintant les pa-
rets del túnel, atenent les consultes de les famílies, fent gestions 
administratives o reunint-se amb les empreses d’extraescolars. És 
una dona incansable que treballa desinteressadament per l’escola, 
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       fi ns al punt de renunciar a dies de les seues vacances per dedicar 
més temps a qüestions del centre, fet que potser alguns no en-
tenen, perquè no són capaços d’entendre que es puga fer alguna 
cosa que no alimente el propi interés. Així és que nosaltres pen-
sem que, en lloc d’intentar difamar la nostra presidenta, el que hau-
rien de fer és reconéixer l’esforç que Rosa fa cada dia per millorar 
la nostra escola, sempre atenent al bé comú.

     Continua l’escrit: “… propiciando con su voto cambios en la direc-
ción del centro”. Ací ja podem dir que el PP no sap de què està 
parlant. Com pot una persona propiciar amb el seu vot el canvi en 
la direcció d’un centre educatiu? Per tant, en aquest punt, potser, 
caldria fer un poquet de pedagogia i de pas deixar clar que amb la 
difamació de les persones no es juga. El tema del canvi de direc-
ció aquest any al nostre centre educatiu no hauria d’haver eixit de 
les portes de l’escola. És un tema intern del centre. És un tema, en 
principi, irrellevant per a la vida portes enfora. És un procés intern 
que ocorre a les escoles cada cert temps. Però pareix que el PP 
no pensa igual i vol traure tema d’on no hi ha més que una acció 
democràtica interna entre el professorat (claustre), comunitat edu-
cativa (Consell Escolar) i una comissió d’avaluació externa. Resulta 
temerari plantejar que, entre els 60 vots, la nostra presidenta amb 
el seu vot, té la facultat de canviar la direcció del centre. En cap 
dels tres òrgans esmentats —claustre (format per tots els mestres), 
consell escolar (on hi ha, entre d’altres, representants de pares i 
només un representant de l’AMPA) i comissió externa (formada per 
inspectors d’educació i directors d’altres centres, a banda de mes-
tres, un representant de pares i un membre de l’AMPA)— el projecte 
de direcció presentat per l’anterior directiva no va rebre el suport 
sufi cient. Sempre per majoria absoluta es va decidir que el projecte 
presentat no es volia per a la nostra escola. I, recordem, la nostra 
presidenta només té UN VOT en el Consell Escolar, i no ha votat 
més que una vegada. Per tant no ixen els números, el seu vot no pot 
desequilibrar cap resultat.

      Per altra banda, si el vot és secret, com sap el PP el vot de la pre-
sidenta de l’AMPA? Caldria plantejar-nos-ho. Però la nostra pre-
sidenta no té cap problema a explicar les raons del seu vot. Ella 
va decidir NO DONAR SUPORT AL PROJECTE que l’anterior equip 
directiu presentava per a continuar, però no per raons polítiques. 
De cap manera. De fet, part de l’equip que SÍ que donava suport al 
projecte pertany també a Compromís, com ella, però això no va fer 
que el seu vot canviara perquè entrara gent amb les seues mateixes 
idees polítiques. No. Per damunt d’això hi havia un coneixement de 
primera mà del projecte que es presentava i de la gestió que s’havia 
fet fi ns llavors des de direcció, i no és la que ella (i com heu pogut 
comprovar la majoria de la comunitat educativa) volia per a la nos-
tra escola pública. Nosaltres volem una escola amb un excel·lent 
ambient de treball, amb una major continuïtat de la plantilla. Volem, 
a més, que des de direcció es vetle perquè tots els professionals 
de l’educació treballen amb total confi ança i llibertat entre ells i, 
en general, amb tota la comunitat educativa. Volem que el projecte 
de direcció que es presente tinga més en compte l’alumnat amb 
necessitats especials. Volem poder oferir la qualitat que pertoca 
a les activitats extraescolar i no volem que s’implante cap tipus de 
pedagogia pseudocientífi ca dins de la nostra escola sense informar 
abans les famílies i sense el suport del claustre i el consell escolar. 
Volem encara més renovació i innovació en el nou projecte. Volem 
que es desenvolupe un pla del control de l’assetjament més com-
plet i efectiu i que compte amb els representants de les famílies al 
consell escolar. Volem que es dedique més temps a fomentar la 
implicació de les famílies en l’educació dels seus fi lls i fi lles i, així, 
augmentar el seu rendiment... I podríem seguir explicant com és 
l’escola que volem i les millores que creiem necessàries. Però això 
ja ho vàrem fer quan haguérem de justifi car l’ÚNIC vot de l’AMPA al 
consell escolar, i creiem que este no és el lloc per a fer-ho. 

       Sentim, com hem dit abans, que el PP haja tret un tema educatiu de 
l’àmbit on ha d’estar, és a dir, dins de l’escola. I que ens hàgem vist 
forçats a defendre’ns i rebatre ací les seues acusacions, que no te-
nen raó de ser i mai no haurien d’haver existit. Per tant, tot el nostre 
suport a la nostra presidenta María Rosa García Robles i a la seua 
gestió. On veieu adoctrinament? On veieu que la nostra presidenta 
“se pliega a los intereses y directrices de Compromís”? On veieu 
politització de l’escola?

JUNTA AMPA CEIP EL CASTELL
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Campionats de Jocs de 
Taula

 El 23 d’agost el Centre Cívic va acollir l’acte 
de lliurament dels trofeus dels campionats 
de jocs taula (parxís, truc i escacs), orga-
nitzats des de la regidoria d’Esports. Van 
estar present l’alcalde, el regidor d’Esports i 
diversos membres de l’equip de govern.

Pregó de festes de Juanjo 
Ribes 

 El 24 d’agost s’iniciaren les festes majors amb 
l’acte del pregó celebrat a la plaça del Castell. 
Prèviament les comissions festeres i la cor-
poració municipal acompanyaren el pregoner 
Juanjo Ribes Alonso en un passacarrer per 
tota la població. 

Setmana i Fira de la 
Sostenibilitat

 La setmana del 25 a l’1 d’octubre se ce-
lebrarà a Albalat dels Sorells la Fira de la 
Sostenibilitat i el Comerç Local. Organit-
zada des de la regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament d’Albalat dels Sorells, la 
cooperativa Alterna i la col·laboració de 
l’associació de Comerciants, pretén ser un 
altaveu de les energies renovables, la sos-
tenibilitat,     l’ecologia i la defensa del medi 
ambient. 

Cinema a la fresca

 Dins de la programació “Cinquantamilulls”, 
organitzada per la Mancomunitat de l’Horta 
Nord juntament amb a la regidoria de Cultura, 
el 4 d’agost es va projectar la pel·lícula “Balle-
rina”. Els veïns i les veïnes van gaudir d’una nit 
de cinema d’estiu en la qual no van faltar les 
clàssiques roses de dacsa.


