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Un any més ens trobem immersos en les
Festes Majors en Honor a la nostra Patrona
Santa Anna. A Albal som gent de poble i
fem unes festes de poble que respecten les
tradicions i que innoven per a fer disfrutar
al veïnat i als visitants.

Des d’ací demane respecte i civisme perquè
puga’m viure i recordar unes magnífiques
festes. Estaran obertes a tot el món que
vullga conèixer el nostre carácter obert
i solidari, la nostra història, les nostres
tradicions i la nostra cultura.
Eixiu al carrer i disfruteu de l’espai on vivim
i compartim. Som de poble, som d’Albal,
un bon punt del mapa on ser feliços durant
el mes de juliol. Bones Festes albalencs i
albalenques!
Visca Santa Anna Gloriosa!
Ramón Marí Vila
Alcalde d’Albal

SALUDA
DE L’ALCALDE

Són dies per omplir els carrers de somriures,
de germanor, de convivència i de devoció
a cadascun dels actes que hem programat,
amb tota l’estima del món. En el programa
han col.laborat els Festers y Festeres Santa
Anna 2019, els col.lectius locals, les falles
i les entitats esportives, a tots vull donarlos les gràcies junt al personal tècnic de
l’Ajuntament que vetlarà pel correcte
desenvolupament de cada proposta.
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“Fem unes festes de poble,
que fan poble”
Encara el cinquè any al front de
la Regidoría de Festes i ho fa amb
l’esperança que les de 2019 siguen
del gust de totes i tots. Omplir de
participació, harmonia, convivència i
alegria els carrers del poble, durant
quasi un mes, és el seu objectiu.
Seran les de 2019 unes Festes diferents?
Cada any tractem de ser creatius i
innovadors, sense trencar amb les tradicions
del poble. Els Festers i Festeres de Santa
Anna ho posen fàcil perquè són una colla
de gent inquieta, divertida i creativa que
aporta la frescor necessària per aconseguir
la participació de la gent jove i amb els
quals coordinem un programa complet i
molt atractiu.

Albal ha consolidat la festa dels
barracons.

Han canviat molt amb el pas dels anys?

Si, com més concentració de gent, més
cura s’ha de tindre i fa anys que ens hem
posat més seriosos en el compliment de
les normatives, els horaris i castiguem els
excessos. Cal tindre present que estem en
festes, però no val tot, hi ha molta gent que
treballa i hem de possibilitar el seu descans.

Si, és un model que han copiat altres pobles
de la comarca i que cada any tenim més
participació. És molt emocionant vore a tots
els col·lectius junts, fent festa i divertint-se.

ENTREVISTA
REGIDOR DE FESTES

Els barracons també han sigut focus
de conflicte i problemes.

Si, però cuidem i respectem les tradicions,
la religiositat i la nostra història, mantenint
els actes antics que aporten enyorança,
sentiments i que ens donen valor com a
poble. Eixa conjunció amb la modernitat,
configura unes festes on la gent se sent
orgullosa de ser de poble, perquè fan poble. Ja hi ha Festers i Festeres per a 2020?
Res més bonic.
Si, afortunadament. Espere que esta tradició
no es trenque i que sempre hi haja un grup
Hi ha molta fervor a la Patrona?
de joves disposat, amb ganes d’aportar i fer
Albal és un poble devot amb els seus
més grans les festes d’Albal.
patrons Santa Anna i Sant Blai, cosa que
tenim molt present a l’hora de configurar Un desig …
el programa de festejos. Atrauen molt de Més que un desig vull donar les gràcies
públic actes com ara l’ofrena o la processó. en majúscules, a totes les persones que
fan possible la celebració de les Festes
de Santa Anna: als Festers i Festeres, a
tots els col·lectius i al personal tècnic de
l’Ajuntament que han col·laborat amb
programa que enguany és de deu. Participeu
i, sobretot, disfruteu. Bones Festes Albal!
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Fer festa és un bé comú.
És un cant als records i la nostra essència com a poble.
Això és el que sempre teníem al cabet cada vegada que ens ajuntàvem a
festes cadascú dels Festers i Festeres de Santa Anna d’este any.
Dit i fet! Ací estem: una colla de festers molt plural, diferent, innovadora
i amb moltes ganes i il·lusió per fer unes festes que ens recorden que el
poble està viu. Albal viu la festa.
Esperem estar a la altura. Esforç i voluntat ens sobra però, això sí,
necessitem la gent, a menuts, joves i majors.
El nostre objectiu és buscar eixa germanor i bon ambient en les Festes.
Una festa que és de tots i totes.
Sense més, convidem a tota la població a participar amb nosaltres en
cada acte i esdeveniment d’estes Festes de Santa Anna 2019. De segur
que seran inoblidables.
Salut i festa!
Festers i Festeres Santa Anna Albal 2019

Anna Duato Albert

Yvette Delhom López

“

Gràcies a la festa hem
creat un vincle afectiu
que perdurarà

”

Què fa especial a les Festeres i Festers Santa Anna de 2019?
Destaquem per ser un grup heterogeni, de diferents edats , entre els 25 i
30 anys, que aportem experiència i frescor. Som de barris distints del poble
i cadascú amb la seua ideologia, però remem en la mateixa direcció quan es
tracta d’organitzar la festa.
Com sorgeix la idea d’ajuntar-vos en este projecte local?
Supose que teníem la idea latent al cap, un temps, perquè durant uns anys ens
ajuntàvem en festes, quasi per inèrcia. I clar, era qüestió de temps: una nit de
discomòbil (evitarem els detalls), vàrem pensar que seria genial si nosaltres
poguérem organitzar un any la festa… Als dies, la idea seguia en peu així que
vàrem fer una reunió i a rengló seguit parlàrem amb l’Ajuntament. I, bo, ací
estem.
Què aporta cadascun de vosaltres al col·lectiu?
Tenim dos ex festers del 2004 que aporten experiència. Tenim unes quantes
falleres i fallers de distintes comissions del poble que aporten organització i
poder de convocatòria. Tenim gent jove que duu desvergonyiment i energia. I
tenim un catarrojí: algun defecte havíem de tindre…
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Inmaculada Gallego Ávila

Mateu Chilet Torrent

Rafael Hidalgo Domenech

Salvador Marí Almenar

Iván Palomares Arastell

Natalia Carrión Suárez

Esther López Llamas

Elena Puchalt Benítez

Quines novetats incorporeu al programa i que abans no
s’havien fet?
Considerant la complexitat i la responsabilitat que significa organitzar
les festes del poble, tractem d’innovar tot el que podem. Hem rebut
bones critiques per actes nous com ara ‘La Cagada del Manso’, les
precampanades o el “tardeo” amb banda en directe al Mercat municipal,
per exemple i fer activitats culturals i infantils. Tant de bo que es repetiren
estes o altres activitats els pròxims anys, això voldrà dir que la tradició
festera albalenca continua ben viva.
S’ha bolcat la ciutadania i els comerços amb vosaltres?
Molt. Moltíssim. Sols tenim paraules d’agraïment per a la gent del poble,
les falles, els comerços col·laboradors: ens han ajudat molt i patit en
ocasions. Especial menció per a Cris per la seua ajuda desinteressada
i per a Cracco per deixar-nos la furgo sempre que ha fet falta. Esperem
estar a l’altura.

Heu estat molt presents en els darrers mesos.
Era el nostre objectiu, des del primer dia. Fer festa és això, estar vius,
actius i molt presents en tota la població, en cada barri, en cada indret.
Quan acaben les Festes, perdurà la vostra amistat?
Sense cap dubte, la Festa ens ha unit. Dèiem abans que som un grup
heterogeni, que té opinions diferents, que ha hagut de resoldre molts
problemes i treballar de valent per arribar ací, però ens respectem
molt i s’estimem i eixa ha estat la clau. De segur que la nostra amistat
continuarà després de les Festes de 2019.
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DISSABTE 6 DE JULIOL
21.00h SOPAR ALS MAJORS, al parc de
Sant Carles. Entrega de tiquets al Centre
Polivalent des del 17 de juny fins al 28 de
juny. Amb l’actuació de orquesta grupo
Ibiza
DIJOUS 11 DE JULIOL
20.30h SOPAR POPULAR INFANTIL les
nostres tradicions: fanalets “EL SERENO”
al col·legi Sant Blai i, posteriorment,
CERCAVILA amb els fanalets que els
xiquets i les xiquetes duran confeccionats
de casa
DIVENDRES 12 DE JULIOL
23.00h VARIETATS amb la participació
de l’humorista Óscar Tramoyeres, l’artista
Maria Gracia, parella de ball, mag, amb
la presentació i participació de Paco
Calonge, al parc Sant Carles
DIMARTS 16 DE JULIOL
22.00h TRIDU, en honor a Santa Anna a
l’ermita
DIMECRES 17 DE JULIOL
20.00h TEATRE INFANTIL Aventura
medieval per la companyia Drac
Màgic Teatre, al parc de Sant Carles,
subvencionat pel SARC - Diputació de
València
22.00h TRIDU en honor a Santa Anna a
l’ermita
DIJOUS 18 DE JULIOL
22.00h TRIDU en honor a Santa Anna a
l’ermita

www.netllar.es
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FIBRA
SIMÉTRICA

PROMOCIÓN TRIMESTRAL*

100Mb
100
Después disfruta de tu conexión
a Internet por 29,90€/mes (IVA incl)

96 115 00 71

comercial@netllar.es
Avd/Padre Carlos Ferris, 119 (Albal)
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DIVENDRES 19 DE JULIOL
23.30h GRAN CORDÀ organitzada pels coeters d’Albal Els
Diables albalencs, al carrer Jaume I
A continuació NIT D’ALBAES organitzades per als festers i
festeres de 2019. Inici i concentració a la plaça de l’Església
DISSABTE 20 DE JULIOL
22.30h FESTIVAL DE BANDES DE MÚSICA amb les bandes
Sociedad Musical Unión de Pescadores El Cabanyal i la
Banda Simfònica de la Societat Joventut Musical d’Albal, a
la plaça de l’Església
23.30h FESTA REMEMBER Ku Manises amb Dj Residente
Espinete y los gemelos de Puzzle, organitzat pels festers i
festeres de 2019
DILLUNS 22 DE JULIOL
De 18.00h a 21.00h PARC INFANTIL al parc de Sant Carles
21.00h CONCURS DE PAELLES organitzat pels festers i
festeres de 2019 (inscripcions a partir de les 20.00h, al
parc de La Balaguera)
00.00h ACTUACIÓ de l’orquestra La Máxima, al parc de La
Balaguera
DIMARTS 23 DE JULIOL
De 18.00h a 21.00h PARC INFANTIL, al carrer de l’Hort
19.30h FESTIVAL HAPPY HOLI, amb DJ animador, al parc
de la Balaguera
00.00h CORREFOCS, inici a l’església de Sant Carles i final
a la plaça de la Constitució
00.30h MACRO FESTA Tumbalea Revolution, al parc de
La Balaguera
DIMECRES 24 DE JULIOL
De 18.00h a 21.00h PARC INFANTIL, a la plaça de la
Constitució
22.30h CONCURS de PLAYBACKS de les Falles al parc de
La Balaguera
A continuació, DISCOMÒBIL al parc de La Balaguera
DIJOUS 25 DE JULIOL
De 18.00h a 21.00h PARC INFANTIL a la plaça de Fontilles
22.00h SOPAR POPULAR amb l’actuació del conjunt JAM,
a la plaça de la Constitució
00.00h ACTUACIÓ de l’orquestra La Modena, al parc de La
Balaguera, organitzat pels festers i festeres 2019

DIVENDRES 26 DE JULIOL
12.30h MISSA acompanyada d’organista i soprano a
l’ermita de Santa Anna. A continuació MASCLETÀ, a
càrrec de la pirotècnia Ricardo Caballer
Servici d’autobús a l’ermita de Santa Anna de 10.00 a
15.00 hores
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21.00h OFRENA de flors a la patrona Santa Anna. Eixida
des de l’església de Sant Carles i finalització a l’església
de la Mare de Déu dels Àngels
23.00h. ACTUACIÓ MUSICAL El gran Cabaret, a la
plaça de la Constitució
00.00h ACTUACIÓ de l’orquestra People band, al parc
de La Balaguera
DISSABTE 27 DE JULIOL
20.00h CAVALCADA amb el lema ESPORTS. Inscripció a
l’Ajuntament des del dia 9 fins al 19 de juliol
23.00h ESPECTACLE MUSICAL Acrobatic Dance, al
Tot seguit DISCOMÒBIL, ‘nit de techno’ amb la
participació de la DJ Arantxa Pedraza organitzada pels
festers i festeres 2019
DIUMENGE 28 DE JULIOL
14.30h MASCLETÀ, a l’esplanada davant de la plaça de
Fontilles, a càrrec de Ricardo Caballer
20.00h MISSA cantada per la Coral Polifònica a l’església
Mare de Déu dels Àngels
A continuació PROCESSÓ de Santa Anna. Eixida des de
l’església de la Mare de Déu dels Àngels
01.00h CASTELL DE FOCS a la zona de La Balaguera, a
càrrec de pirotècnia Ricardo Caballer

13
900 69 69 90
Teléfono Gratuito!!!

¡Traer un AMIGO tiene PREMIO!
Tráete el mantenimiento del ascensor de un amigo y te llevarás de regalo
una TARJETA REGALO DE EL CORTE INGLÉS VALORADA EN 200€

*Ver bases en la web

*Por la contratación instalamos

ILUMINACIÓN LED y TEMPORIZADOR DE CABINA
SIN ningún tipo de COSTE para su comunidad.

DELEGACIONES:

ALICANTE · CASTELLÓN · VALENCIA · MADRID
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“El meu objectiu és
promoure la solidaritat,
des de l’esport”
Tino Moreno Puchades és albalenc,
empresari i als seus 49 anys ha
fitxat, esportivament parlant, per
l’Ajuntament d’Albal on ocuparà
l’Àrea d’Esports. El nou edil agafa
el testimoni de la històrica Lola
Martínez, qui duia vuit anys al
front d’este Departament i que ara
s’encarregarà de Personal i Serveis
Socials.
Com agafes la nova responsabilitat?
Just amb una actitud de responsabilitat
màxima, fent tot el que estiga en les meues
mans per millorar l’àrea d’esports en
particular i de l’esport local, en general.

ENTREVISTA
REGIDOR D´ESPORTS

Tens a Salva Delhom molt present?
Quins seran els primers deures del
I tant! Salva m’ajuda des del cel, dia a
nou regidor?
dia. Si estiguera entre nosaltres s’alegraria
Reunir-me amb tots i cadascun dels molt d’este pas que he donat, el d’entrar a
col.lectius esportius del poble per a formar part del govern i treballar pel poble.
escoltar les seues propostes, conéixer- Sé que coincidiria amb el que m’ha dit el
los i ajudar-los en tot el que siga possible. seu pare i el meu millor amic: “Ramón Marí
En els últims anys has sigut la cara ha fet un gran fixatge amb tu”.
visible de la solidaritat promoguent Les de 2019, seran les teues primeres
la plataforma “Hasta la médula con Festes Patronals com a edil d’Esports.
Salva”. Esport i solidaritat van a anar Quin és el teu desig?
de la mà esta legislatura?
En primer lloc vull donar les gràcies a tots
És un dels meus objectius, Albal és un els col.lectius que participen i fan possible
poble solidari i m’ho han demostrat el Cicle Esportiu. Espere que tots els actes
amb tot el suport que ens han donat a reben molta participació i que la gent
les activitats promogudes a través de la disfrute de tot allò que s’ha programat amb
Plataforma creada per donar suport a Salva estima, solidaritat i esportivitat. Molt bones
i a la leucèmia. D’altra banda, m’encantarà Festes!
inculcar a tots els col.lectius i esportistes,
la solidaritat i el joc net, dins dels terrenys
de joc.

16

17

18

Puede hacer sus pedidos al:

646 331 971

Escola Infantil
“Xicalla”




Centro plurilingüe (Ingles-Valenciano)
autorizado por conselleria de 0 a 3 años.
 Centro de 420 m2 con aulas de 35m2 y 40m2
muy amplias y luminosas .
Gran patio con césped artificial de más de 120 m2.
 Atención pedagógica incluida.
 Estimulación temprana.
 Comida mediterránea casera.

Avd Blasco Ibáñez, 121 Albal. (695392171-654760895)
Más información en www.xicalla.es y .
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Hay momentos especiales durante el año en el que los
pueblos sienten la necesidad vital de celebrar su historia
y su cultura, es decir sus raíces.
Albal se dispone a celebrar uno de esos momentos, sus
fiestas patronales en honor a Santa Ana.
Para un pueblo y en nuestro caso concreto para Albal, es
de vital importancia no perder nunca esa necesidad de
reencontrarnos con nuestras raíces.
El encuentro con el pasado no es mero sentimentalismo,
ni añoranza ni nostalgia, es ir en busca de mi ADN, para
entender mi presente, y desde ahí continuar construyendo
un mundo mejor.

Busquemos el progreso, avancemos y caminemos, pero
no olvidemos nunca lo que tanto bien nos ha hecho.
Com a retor del poble d´Albal vos desitge unes molt
bones festes.
Que Santa Anna patrona d´Albal vos beneisca a tots i a
totes i vos concedisca tota clase de béns.
Engraci Bataller i Martínez
Retor d´Albal

SALUDA

Es verdad que los tiempos han cambiado, porque la vida
es eso, camino, proceso y devenir; no todo el mundo se
define ya como creyente, y en su derecho están, pero
nadie podrá negar la gran aportación que el EVANGELIO
ha hecho a nuestra cultura y por tanto a nuestra
convivencia: el perdón, la entrega, el servicio, la caridad,
el amor… son valores sublimes que ahí están, y están
gracias a esa gran herencia que ha sido el EVANGELIO.

RETOR

Cuando uno mira la imagen de SANTA ANA, y se
emociona ante una talla gótica que evoca la fe de un
pueblo, porque para eso se inventó el arte, para plasmar lo
que las palabras son incapaces de expresar, uno descubre
como en las raíces más hondas del pueblo de Albal está
el EVANGELIO. Esa Palabra Viva, que ha guiado durante
siglos el sentir profundo de Albal.
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ACIXEA
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Desde ACIXEA, (Asociación de comerciantes y pequeños empresarios de
Albal), queremos aprovechar la ocasión que nos brinda el Ayuntamiento
para felicitar y desear unas maravillosas Fiestas Patronales, la mejor ocasión
de vivir, disfrutar y compartir. Los comerciantes locales nos sentimos parte
importante de esta misión, la de hacer pueblo. Un municipio está vivo
cuando sus vecinos compran en él, ya que esa acción permite que los
comercios se mantengan abiertos y que otros nuevos abran, permite que el
paro baje y que las compras resulten cómodas al no tener que desplazarse
fuera a buscar lo que se puede conseguir en casa. En la actualidad somos
62 comercios asociados y de vuestra mano, podemos seguir creciendo y
fomentando la economía local.
Muchas gracias y animaros a disfrutar de estos días.
La Presidenta y Junta Directiva de ACIXEA

ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA
Ya llega julio y con él, las Fiestas Patronales de nuestro pueblo en honor a
Santa Anna.
Un año más, Albal se viste de gala para disfrutar de los días más señalados
y esperados del año, donde se muestra en todo su esplendor, a todo aquel
que la quiera visitar y disfrutar.
Desde la Asociación Cultural Andaluza de Albal (ACA) siempre comprometidos
con la ciudadanía, queremos felicitar a todos los albalenses en estas fiestas,
y recordarles que las puertas de nuestra entidad, están abiertas a todos
aquellos que quieran cruzarla, conocernos y sentirse como en casa.
Felicidades a todas las personas que hacen posible que disfrutemos de una
edición más de estas fiestas patronales en honor a SANTA ANNA.
FELICES FIESTAS.
Valle Rodríguez Martos
Presidenta Asociación Cultural Andaluza Albal

TYRIUS
Las amas de casa Tyrius de Albal, somos la asociación del pueblo, por
excelencia: activas, solidarias y colaboradoras desde su Fundación. Allí donde
hay un acto o un reconocimiento en el Ayuntamiento, allí colaboramos
desinteresadamente.
Entre nuestras actividades, hacemos yoga, charlas informativas, salud,
economía y manejo del móvil, entre otras. También organizamos viajes
culturales y de ocio. Hemos organizado una excursión al Puerto de Valencia,
incluyendo un paseo en catamarán a Benidorm, entre otras. Colaboramos
con las citas mensuales de donación de sangre, con Cáritas, Manos Unidas,
Asociación Contra el cáncer y demás organizaciones. Asimismo celebramos
el Día Internacional de la Mujer y los inicios y finales de curso. Es nuestro
objetivo, satisfacer a todas nuestras socias a las que obsequiamos con un
regalo cada comienzo de temporada.
La Junta directiva actual está al frente de la asociación desde 2010, en
nuestro nombre y en el de todas las socias: Felices Fiestas Albal.
Amas de casa Tyrius Albal
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JUNTA LOCAL CONTRA EL CÀNCER
Amb motiu de les nostres Festes Patronals en Honor a Santa Anna, des de
la Junta Local contra el Càncer d’Albal volem felicitar-vos i animar-vos a
participar de tots els actes programats. Que durant estos dies festius sigueu
molt feliços i que pugau aparcar les vostres preocupacions per a disfrutar de
l’harmonia i de la solidaritat que caracteritza al nostre poble, a la nostra gent.
Aprofitem estes línies per donar-vos les gràcies per la vostra humanitat en
cadascuna de les nostres iniciatives, cada cèntim que aporteu a la lluita contra
el cáncer es reverteix en diners per a la investigació amb la que fer front a
esta malaltia.
Ànim, solidaritat i Bones Festes!
María Ángeles Jordán
Presidenta Junta Local contra el Càncer d’Albal

AMPA LA BALAGUERA
Un curso más termina, llega el verano y con él las fiestas de nuestro pueblo.
Ahora toca descansar y disfrutar del verano y de Santa Anna, al tiempo que
hacemos un alto en el camino para coger fuerzas para el curso que viene.
El AMPA del CEIP La Balaguera os desea un verano fantástico y unas felices
fiestas!! Disfrutad!!
AMPA La Balaguera

AMPA IES
Des de l’AMPA IES Albal, vos desitgem unes bones festes, així com unes
bones vacances, que de segur són molt ben merescudes. Carregarem les
piles per a començar amb molta energia un nou curs i continuar com tots
els pares i mares implicats en l’educació dels nostres fills i filles.
Volem agrair a Isabel Gómez i a Eva Nuñez, que ja han completat el seu cicle,
la seua dedicació a l’associació on han aportat treball i entusiasme. Aprofite
per a animar als pares i mares a formar part de la junta de l’AMPA, com més
siguem més iniciatives podrem dur a terme.
Vos recordem el nostre correu electrònic: ampaiesalbal@gmail.com.
José Fabuel
President AMPA IES Albal

AMPA LA PINADETA SANT BLAI
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L’AMPA La Pinadeta del CEIP Sant Blai va nàixer fa poc més d’un any. Durant
aquest temps, hem aconseguit fer moltes coses al col·legi, tant per a les
famílies com per a l’alumnat. En aquests moments, quasi la totalitat de les
famílies pertanyen a l’associació i la majoria s’impliquen en les activitats:
activitats, escola de pares i mares, rifes, festivals...que estem organitzant.
Juntament amb l’Equip Directiu i l’Equip Docent col·laborem en les activitats
i el Projecte Educatiu dels nostres fills i filles.
La feina que fem és molt gratificant ja que, tots junts remem cap a la mateixa
direcció: la millor educació a l’escola i en la família. Per tal de tenir xiquets i
xiquetes respectuosos, independents, solidaris, valents, sociables, generosos,
creatius, aventurers i sobretot, molt feliços.
El col·legi Sant Blai està obert a tot el poble, no el desestimeu, val la pena
lluitar per ell. Vos desitgem unes bones festes 2019.
AMPA La Pinadeta Sant Blai

AMPA CEIP SANT CARLES
Com cada any, des de l’Ampa del CEIP Sant Carles Borromeu, convidem a tots i totes els
albalencs i albalenques a disfrutar de les nostres Festes Patronals en honor a Santa Anna
amb harmonia i bons sentiments. Bones Festes a tots i totes!
AMPA CEIP Sant Carles

CLUB L’ANGUILA
Como cada año acudimos puntuales a nuestra cita con el Llibret de Festes y, una vez más,
desde nuestro club queremos agradecer a nuestro Ayuntamiento la posibilidad que nos
brinda de hacernos presentes en todos los hogares de Albal.
Es un honor para mí presentarme como nuevo Presidente de la entidad Club de Pescadores
Deportivos L’Anguila y dirigirme con motivo de las fiestas en Honor a la Patrona Santa Anna.
Desde estas líneas aprovecho para agradecer a las personas por la confianza depositada en
mi junto a las personas que han decidido acompañarme en la nueva Junta directiva, así como
lo hacía cuando estaba con nosotros nuestro amigo y compañero Pepe, José Gregorio Calzón
Galende que nos dejó recientemente.
En nuestro club somos amigos y compañeros y compartimos con gran pasión el deporte de la
pesca, con asistencia a los concursos que realizamos en las diversas modalidades.
Invitamos a todo el pueblo a que se unan con nosotros en las actividades que organizamos
con motivo de las fiestas y que podrán disfrutar de la práctica del deporte de la pesca.
Agradecer al consistorio y a la concejalía de Deportes su colaboración y apoyo a nuestro club.
Rafael M. Paya Guzmán
Presidente Club L’Anguila
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CLUB ARQUEROS
El Club Arqueros de Albal tiene las puertas abiertas para todos los que
quieran conocer este deporte. Desde aquí, os deseamos a todos los
albalenses, unas felices fiestas patronales de Santa Anna.
Club Arqueros Albal

A.P.P.A.L
Pintar sobre vidrio, cerámica o porcelana es chulísimo si se obtienen unos
resultados espectaculares. Cada técnica requiere seguir cuidadosamente
unos pasos concretos para conseguir resultados “top”. La pintura es poesía
muda. La poesía y la pintura no están peleadas, ya que ambas desean
transmitir lo mismo, la creatividad.
Somos personas creativas y aprovechamos estas líneas para animaros a
realizar vuestras propias pinturas y desearos felices fiestas.
Concha Vila
La Presidenta de A.P.P.A.L

ASSOCIACIÓ PINTURA ARTÍSTICA
L’Associació de Pintura Artística d’Albal saluda a tot el poble amb motiu de
les Festes Patronals en Honor a Santa Anna, al temps que vos convidem a
disfrutar molt de tots els actes programats.
Aprofitem estes línies per donar les gràcies a l’Ajuntament pel suport al
nostre col·lectiu que ens permet disfrutar del que més ens agrada fer, dedicar
el nostre temps lliure a la nostra afició per la pintura i el dibuix.
Som una Associació oberta, per tant, si hi ha alguna persona interessada a
apuntar-se, estem a la vostra disposició els dilluns a la vesprada, a la Casa
de Cultura.
Moltes gràcies i bones festes, Albal!
Isabel España
Presidenta Associació Pintura Artística d’Albal

ASSOCIACIÓ DISCAPACITATS
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Són ja molts anys des d’aquelles vesprades, quan un grup de pares i mares
de xiquets i xiquetes amb diversitat funcional d’Albal es reunien per a fer
reunions amb psicòlegs que els ajudaren a gestionar el dia a dia. Així,
mentre els nostres pares i mares es reunien, nosaltres gaudíem d’unes hores
amb monitores fent diverses activitat. Ara seguim disfrutant d’eixes hores
tres vegades a la setmana, som més integrants en el grup i ens duem molt
bé. Les nostres monitores ens fan passar molts bons moments preparant
tallers per a fer manualitats o relaxar-nos amb música. També celebrem els
aniversaris de tots nosaltres i decorem l’aula segons l’estació o festivitat en
què estem. A més, enguany hem anat d’excursió a La Fira de la Primavera al
parc de Vivers de València.
Moltes gràcies a l’Ajuntament i a les monitores pel seu esforç i dedicació.
Vos desitgem molt bones festes a tots i totes.
Ana Maria Fombuena Baviera
Associació Discapacitats Albal

CLUB ATLETISME
És notable l’increment d’aficionats i aficionades a les carreres populars en la
província de València, sobretot en el nombre de dones que s’han incorporat
a aquest esport, això ha ocasionat també un notable augment en el nombre
de proves que tots els caps de setmana se celebren en les nostres poblacions,
amb major o menor participació totes aquestes amb una gran implicació de
clubs i ajuntaments.
El Club d’Atletisme Albal, organitza amb l’Ajuntament d’Albal,la XXIX Volta
a Peu a Albal, una de les proves més veteranes del calendari de carreres
populars de València. En totes les edicions celebrades hem intentat sempre
que els/les participants s’emporten un bon record d’Albal.
Des d’aquestes pàgines convidem a la població a formar part de la festa de
la carrera a peu que celebrem cada any en la població, bé siga participant
en la prova o animant els corredors i les corredores.
Aprofitem l’ocasió per desitjar-vos unes bones festes patronals i que gaudiu
dels actes programats.
Club Atletisme Albal

BOIXETERES
L’Associació Boixeteres d’Albal vos desitja Bones Festes. Dugem 35 anys fent
boixets i associats per tretze, amb la mateixa il·lusió que quan iniciarem el
nostre recorregut. Esperem que el col·lectiu continue fent-se gran, amb nous
socis i sòcies, per disfrutar de la tradició.
Per a qualsevol consulta poden telefonar al 660 406 640 i preguntar per
Amparo.
Salutacions i Bones Festes!
Boixeteres d’Albal
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CLUB BTT
En estos dies de celebració en honor a la nostra patrona Santa Anna, en nom
del Club Btt Albal aprofitem, en primer lloc, l’oportunitat que ens brinda este
llibre per a felicitar un any més a la Reina, Cort d’Honor, Festers i a tota la
població d’Albal.En segon lloc, per als que encara no ens coneixen, informem
que som un club federat i oferim la millor opció per a la pràctica de bicicleta de
muntanya. A més, el nostre propòsit també és compartir este esport amb bona
companyia i perquè eixir a la muntanya en solitari pot ser perillós. Per això,
qui vulga tindre l’oportunitat de fer bons amics i acompanyar-nos els caps de
setmana, pot acudir albar Pentágono, el nostre habitual punt de trobada, a les
7:30 AM i descobrir una passió que probablement ja no l’abandonarà.
El Club, a més, de donar a conéixer les muntanyes que envolten la nostra
comunitat, també col·labora en activitats com la volta a l’Albufera, carreres
solidàries i organitza excursions en companyia de les nostres famílies.
Finalment, volem agrair a l’Ajuntament d’Albal, entitats col·laboradores i als
socis del Club el seu incondicional suport que fan d’esta associació esportiva
la raó de ser.
Una abraçada i bones festes.
Salvador Ruiz
Soci fundador Club BTT Albal

ELS COETERS
Ja estan ací les desitjades festes en honor a la nostra patrona, la volguda
Santa Anna. Per a l’associació “Els coeters d’Albal” no és un any més, és
un any important perquè hem de consolidar i millorar el repte que vam
aconseguir el 2018, recuperar la cordà, que feia més de 10 anys que es va
deixar de fer. Des d’estes línies volem convidar a tota la població que vinga
a vore i disfrutar de l’espectacle de llum i foc de la Cordà. Convidar també
a qui senga la pólvora a les venes, que forme part de l’associació i així
engrandirem la festa. Molt bones festes per a tots.
Coeters d´Albal

COL·LECTIU DE CAÇADORS
Des d’ací volem desitjar bones festes de la nostra patrona Santa Anna a tots
els albalencs i albalenques.
Mentres puguem col·laborar en les festes patronals i pel bé del nostre poble
ací ens tenen.
Visca Albal. Visca Santa Anna.
Col·lectiu de Caçadors d’Albal
Associació de Caçadors d’Albal

CARRER DE SANT VICENT
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Aprovechamos la oportunidad que nos brinda nuestro Excmo. Ayuntamiento,
para felicitar a todos los albalenses en estas fiestas en honor a nuestra patrona
Santa Ana, esperando convivirlas en armonía y paz.
Igualmente aprovechamos para hacer extensiva nuestra invitación a la fiesta
de nuestra calle en honor a San Vicente Ferrer, una fiesta arraigada desde
antiguo en nuestro pueblo, esperamos compartirla con vosotros.
Hasta siempre.
			

Veïns del carrer de Sant Vicent

CLUB DE TIR I ARROSSEGAMENT
Temps arrere el cavall ha estat present en la vida quotidiana dels pobles de
totes les comarques valencianes i ha sigut tractat com un membre més de la
família ja que convivia al costat de l’home en la mateixa casa, els temps han
canviat i la seua aportació no és tan necessària, però fins i tot queda gent
que manté l’amor pel món del cavall i les seues tradicions.
El Club de Tir i Arrossegament d’Albal i la seua nova directiva, vol mantindre
aqueix vincle ancestral entre l’home i el cavall i amb la col·laboració de
l’Ajuntament, continuarà portant a terme i col·laborant en tots els actes
relacionats amb el món del cavall, mantenint l’enramada del carro de la
murta, la benedicció de Sant Antoni i en les festes patronals en honor a la
nostra patrona Santa Anna, organitzant el campeonat de tir i arrossegament
que una vegada més estarà inclòs en el campeonat autonòmic.
Aprofitem estes línies per a desitjar unes bones festes patronals a tot el
poble d’Albal i convidar-vos al campeonat que organitzem com cada any en
les pistes municipals de tir i arrossegament.
Club de Tir i Arrossegament

MOTOR CLÀSSICS
Este año, en la segunda edición de nuestra Concentración de vehículos clásicos,
hemos podido disfrutar de auténticas joyas sobre ruedas. Nos consolidamos
como un referente en la provincia en cuanto a calidad y cantidad de coches
y motos. Parte de la historia de cada uno de nosotros viene acompañada de
la imagen del un coche... el de nuestro abuelo, nuestro primer coche, el de
los viajes interminables. Es por eso que el público disfruta contemplando los
coches que con mucho mimo se intentan conservar en su estado original.
Desde el Club, agradecemos la participación y asistencia a nuestros eventos e
invitamos a todos los vecinos a unirse a nuestra entidad.
Motor Clàssic Albal
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“Ninguno de nosotros
es tan bueno como
todos nosotros juntos”

EQUIPO JURÍDICO:
Dirección: José Domingo Monforte
Abogados: Yolanda Bermejo Ferrer
Vicente Martínez Ortí
Pilar de la Fuente Rubio
Eva Mª de Haro García
Carmen Escriche Monzón
Vicente Soler Monforte
Carles Gil Gimeno
Inmaculada Torres Pons
Daniel Sala Paños
Jesús Asencio Fabra
Sandra García Barcos
Carolina Navarro González
Sara Calvo Pellicer

Procuradora: Mercedes Soler Monforte
Habilitada: Patricia Soler Monforte
Directora de Comunicación: Carolina Navarro González
Administración y Contabilidad: Ana Mª Medina Navalón
Secretaria de dirección: Filo Soler Monforte
Secretarias: Anabel González, Elena March
Colaboradores en formación: Natalia Iglesias
Carlos Peñalosa
Neus Salvador
José Juan Domingo

www.domingomonforte.com - telf. 96 394 36 32 - correo@domingomonforte.com

ABONO

INDIVIDUAL

CON ZONA
TERMAL

/aqa.albal

37

’90€
AL MES

@aqadeportesalud

AQAtv

MATRÍCULA
GRATIS
AHORRAS
211,15€
ANUALES

aqadeporteysalud.net

31
HERMANDAD VIRGEN DE LOS DOLORES
Desde la Hermandad Virgen de los Dolores queremos agradecer a todos
los albalenses la acogida, apoyo y generosidad que nos han mostrado.
También nos alegra de todo corazón ver como se quiere y se venera a la
Gloriosa Santa Anna, madre de la virgen María y abuela de Jesucristo. Un
año más viviremos juntos estas fiestas inolvidables que nos unen en ese
amor fraterno que da sentido a nuestra vida cotidiana.
Felices Fiestas Patronales a nuestra Gloriosa Santa Anna.
Hermandad Virgen de los Dolores

COLEGIO SANTA ANNA
Queridas familias
El lema de nuestro colegio de este año es “Tengo un mensaje para ti”. Este
mensaje se materializa en el amor que la Madre Petra tiene hacia todos
nosotros: Alabanza, Alegría, Caridad, Humildad, Vocación de servir a los demás
y, cómo no, Inovación Educativa, Metacognición, Visual Thinking, Aprendizaje
Cooperativo, Inteligencias múltiples, Cultura de Pensamiento… En definitiva,
nuestro colegio apuesta por una Educación basada en la Innovación respecto
de las últimas técnicas de desarrollo cognitivo al tiempo que abraza los
valores tradicionales de nuestras creencias. La Ampa siempre apoyaremos este
desarrollo personal y espiritual de nuestros hijos.
AMPA colegio Santa Anna

CLUB DE COLOMBICULTURA SANTA ANNA
El Club de Colombicultura Santa Anna és un dels clubs més antics d’Albal,
i encara que el creixement dels edificis i el nucliurbà de la población ha
dificultat la pràctica d’este esport, els aficionats d’Albal han sabut adaptarse a la nova situació, acceptant els canvis suggerits per la federació però
mantenint la nostra tradició i visió de la colombicultura, l’amor pels coloms i
el seu ensinistrament per a potenciar les habilitats naturals i fugint d’una visió
més mercantil d’aquest esport.
Convidem a totselsaficionatsa acostar-se al llocd’ensinistrament de coloms
que el club té en el camí de Santa Anna i a seguir els concursos que realitzem
durant tot l’any, especialment els que organitzem coincidint amb de les festes
patronals i agraïm a l’Ajuntament la seua col·laboració.
Desitgem que passeu unes bones festes patronals de Santa Anna i que gaudiu
dels actesprogramats en el seu honor.
Club de Colombicultura Santa Anna

ESCOLA CORAL DE VEUS
Como sabéis somos una asociación que promociona
la cultura musical y vocal. Con nuestras corales
hemos llevado el nombre de Albal a muchos rincones
de España y Europa, visitad nuestra web www.
coraldeveus.com para conocernos mejor.
Desde Escola Coral de Veus queremos aprovechar este
espacio para desearos que paséis unas agradables
fiestas en honor a nuestra querida patrona Santa Anna.
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Junta Directiva Escola Coral de Veus d’Albal

CORAL SANTA ANNA
Un año más desde la Coral Santa Ana agradecemos al Ayuntamiento, el
espacio que nos ofrece para poder desearos a todos los vecinos de Albal
unas felices fiestas en honor a nuestra patrona Santa Ana; que sean unos
días en los que nos acompañen tanto la armonía musical como la humana.
FELICES FIESTAS.
Coral Santa Anna Albal

CREU ROJA HORTA SUD-DELEGACIÓ ALBAL
Creu Roja Horta Sud saluda a tot el veïnat d’Albal i molt especialment als
Festers i Festeres Santa Anna 2019. Vos desitgem que disfruteu de tot allò
programat i volem fer una crida al respecte cap a les persones, al medi
ambient, a la tolerància i a la responsabilitat.
BONES FESTES ALBALENCS.
Creu Roja Horta Sud-Delegació Albal
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CF LEVANTE-ALBAL
Albalencs i albalenques!
Com cada any arriben les nostres festes patronals en honor a la nostra
patrona Santa Anna. Des del Club de Futbol Levante Albal volem desitjar-vos
que gaudiu d’aquestes meravelloses festes i no es perdeu cap esdeveniment,
que n’hi ha moltíssims i bons.
Volem agrair al’ajuntament la col·laboració que té amb el club i també
convidar-vos a tots els xiquets i les xiquetes del poble que teniu les portes
obertes per a practicar aquest esport que tantes passions alça en el món. Cal
que vingueu a les oficines i pregunteu quin dia entrena l’equip de l’edat del
vostre fill o filla, tots tenen cabuda en aquest meravellós club. Com solem
dir, més que un club, és una família.
Bones festes de Santa Anna 2019
Ricardo Blasco i Blasco
President

ASSOCIACIÓ DEL CAMP A LA TAULA
Aportem solucions pràctiques als problemes agroambientals que ens afecten
hui en dia.
Desenvolupem i divulguem mètodes de cultiu alternatius, sostenibles i la
resiliència.
Els desitgem unes felices festes!
‘La cultura verdadera naix amb la natura, és simple, humil i pura’.
Associació del Camp a la Taula

L’ASSOCIACIÓ GASTRONÒMICA EL BON GUST
Fa deu anys que ens posem en contacte amb tots vosaltres amb motiu de les
festes de Santa Anna, amb força i energia.
Com bé sabeu fem sopars, dinars, compartim receptes entre els socis i les
sòcies, posem a disposició d’altres entitats que ens ho sol·liciten el nostre espai
i les nostres instal·lacions, en les activitats ja realitzades cal destacar que hem
preparat i elaborat el sopar solidari per els participants del “Reto Solidario
2019” a favor de la Asociación Española contra el cáncer. Fem cursets de
cuina, tallers d’un dia, degustació de vins, visites a caves… oberts a totes les
persones interessades. Aprofitem per informar que enguany el curset de cuina
de primavera desenrollant durant maig i juny el farem enguany a octubre per
impossibilitat del professor.
Volem animar-vos a participar amb nosaltres, plantejar-nos iniciatives i
suggeriments, fer que puguem incrementar dins les nostres possibilitats el
patrimoni cultural com és la cuina.
Veniu a visitar-nos a la Travessia del Camí de la Foia 2, davant la Plaça
Juan Marí, podeu contactar també amb nosaltres per correu electrònic
elbongust2009@gmail.com i la pàgina pública de facebook EL BON GUST
ALBAL. Sempre sereu benvinguts/des.
En nom de tots els socis i sòcies: Bones Festes de Santa Anna
Antònia M. Casaldàliga Riera
Presidenta de l’Associació Gastronòmica El Bon Gust

AMICS DE L’HORTA SUD
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L’associació cultural “ElsAmics de l’Horta Sud”es dedica des de principis de
l’any 2002 a la recuperació i difusió de la tradició del tabalet i la dolçaina al
nostre territori.
Actualment, este grup d’amics té coma referent i president honorari a Francisco
Almudéver “Paquet”.
Cercaviles, processons, danses, música festera, medieval, albaes, hui en dia
continuem omplint els carrers amb la nostra música i treballem perquè la
dolçaina i el tabal siguen instruments valorats i reconeguts.
Amics de L’Horta Sud

ASSOCIACIÓ ENFILA L’AGULLA
Un any més tenim la possibilitat d’adreçar-nos a vosaltres per fer-vos
partícips de totes les activitats que portem a terme. Enguany hem oferit els
cursos permanents de patxwork, calça, punt de ganxo, costura i patronatge.
A més, també hem tingut tallers puntuals de diferents tècniques que sempre
ens ajuden a fer coses noves i millorar els nostres treballs. A Nadal vàrem
fer un arbre col·lectiu que es va instal·lar a la porta de l’ajuntament i en el
qual va participar molta gent del poble i de fora a la qual, des d’ací, volem
agrair la seua col·laboració.
Per al curs pròxim volem incloure noves activitats amb l’objectiu de donar
resposta a les vostres preferències i créixer més com a associació.
Com sempre, us convidem a participar en les activitats que oferim i a formar
part d’esta família costurera que mentre enfila l’agulla permet enfilar noves
amistats i noves il·lusions.
Bones festes
Associació Enfila l’Agulla

ESCOLA D’ADULTS I L’ASSOCIACIÓ D’ALUMNES EPA
L’Escola d’Adults d’Albal i l’Associació d’Alumnes desitja unes bones festes a
tota la població.
Volem recordar que estem oberts per ajudar les persones adultes a aconseguir
allò que es proposen en l’àmbit formatiu i de titulacions, idiomes, comunicació
amb noves tecnologies i accessos a altres estudis superiors.
Els nostres trets d’identitat fan referència a l’escola laica i respectuosa amb
totes les creences i formes de pensar, al pluralisme i valors democràtics de la
nostra Constitució.
Estem convençuts que les diversitats culturals, socials i ètniques són un fet
enriquidor i no discriminador, i per tant, contrària a la xenofòbia i al racisme.
L‘Escola treballa per eliminar els mites, tabús, discriminacions i per la igualtat
de gènere. Som una escola inclusiva: amb la participació de l’alumnat en el
currículum i les institucions de la comunitat a la qual pertany.
La matrícula estarà oberta del 2 al 13 setembre. Vos esperem.
Escola d’Adults d’Albal i l’Associació d’Alumnes EPA Albal
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FALLA EL JARDÍ
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Benvolguts amics i veïns d’Albal, un any més s’acosten estes dates tan
esperades i desitjades per tots. Els llums estan encesos, els carrers engalanats,
els festejos preparats i nosaltres des de la comissió de la Falla el Jardí expectants
per l’arribada de les nostres Festes Patronals en honor a la nostra Santa Anna.
En estos dies els carrers, la gent, el poble, tot té un color especial, són uns
dies lúdics i de fervor religiós, on deixem de costat la rutina i el problemes i
aprofitem per estar amb els nostres familiars, amics i veïns.
Per a mi és una satisfacció com a president d’esta falla, convidar-vos a
compartir tots els actes d’estes festes amb tots el albalencs i visitants.
Espere que passeu unes fantàstiques festes!!!!!!
VISCA SANTA ANNA!!!!!
Carlos Baviera Moreno
President Falla El Jardí

FALLA L’AMISTAT
Benvolguts/des veïns/nes d’Albal
Els que coneixen la Falla L’Amistat saben que les Falles per a nosaltres són
una forma de vida.
Una comissió que destaca pel seu component humà, contribuint a perpetuar
una falla, un estil de vida, una forma d’entendre l’oci i el respecte als seus
arrels, res seria sense els seus fallers i faller d’honor que componen aquesta
comissió, creixent i consolidant la falla amb un número de fallers de 182,
fent créixer als xiquets al calor de la comissió i aconseguint generació darrere
generació que la falla continue reinventant-se, som una gran família fallera.
No només saludar, sinó també és una invitació a gaudir d’unes festes de
Santa Anna inoblidables, unes festes en les quals el bon rotllo, les bones
intencions, la festa, la germanor i el fervor als nostres actes siguen més que
mai sant i senya d’Albal.
Unes festes que mai podien seguir endavant sinó fora pel gran esforç de tots
els que contribuïm i els Festers de Santa Anna, que amb actes i activitats
han aconseguit ser uns grans amfitrions de les festes patronals en honor a
Santa Anna.
Que comencen les festes de Santa Anna 2019, que en l’Amistat… Ja estem
preparats per a viure-les com sols nosaltres sabem.
Falla L’Amistat

FALLA L’HORT
Un any més, arriba juliol i amb ell les nostres benvolgudes Festes a la nostra
Patrona Santa Ana. Des de la nostra Comissió, volem dedicar unes línies a
tots els veïns del poble a participar i gaudir de la nostra festa, uns dies de
celebració, harmonia i tradició.
Qui ens coneix, sap que som una falla molt unida, molt divertida i sempre amb
ganes de festa. Celebrem tot allò que marca el calendari i si queda algun cap
de setmana lliure, ens inventem una festa.
Què anem a dir de les nostres festes patronals? Ens agraden les tradicions i
participem activament en elles, així que animem a tot el món, a fer una vida
de poble, a donar suport i a participar en les activitats organitzades des de els
diferents sectors i associacions.
Ens vegem al nostre poble i esperem que s’uniu amb nosaltres a què aquestes
festes siguen cada vegada més grans.
Falla L’Hort d’Albal
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FALLA LA FLORIDA
Estimats amics, amigues, veïns, veïnes, fallers i falleres.
Arribat l’estiu i juliol, amb les Festes Majors en Honor a la nostra Patrona
Santa Anna, ens donen una nova oportunitat de disfrutar d’uns actes festius
i religiosos que organitza l’Ajuntament pr a tots els albalencs i albalenques.
Entre tots, hem unit esforços perquè les nostres festes brillen amb llum
pròpia, i perquè una de les setmanes més importants per al nostre poble,
siguen les paraules; alegria, diversió,germanor i harmonia.
Els dies que s’aproximen, aprofitem per a convidar-vos que participeu i
disfruteu dels festejos, una festa plural i diversa per a tot el poble.
Paqui Puchalt Escoto
Presidenta Falla La Florida

FALLA LA JOVENTUT
Este año es muy especial para nuestra comisión ya que celebramos 15 años
de vida. Pese a ser una falla relativamente joven, en comparación con otros
casales, nos sentimos consolidados en el mundo fallero.
Si por algo nos caracterizamos es por la multitud de actividades que realizamos,
tanto para pequeños como para mayores, sean falleros o no. Nos consideramos
una falla abierta al barrio, donde todo el mundo es bien acogido. Os invitamos
a pasar por nuestra comisión, cuando queráis, y por nuestro barracón durante
las Fiestas Patronales.
Corréis el riesgo de conocernos y quedaros con nosotros para siempre. Seréis
bienvenidos.
Falla La Joventut

FALLA POBLE
La Falla Poble d´Albal desitja a tota la població unes bones festes de Santa
Anna i des d’ací vos convidem a disfrutar junt amb nosaltres del bon ambient
i germanor del nostre “Barracó Poblero”.
Tots els dies de festa vos estarem esperant per a passar bons i inoblidables
moments.
Visquen les falles i Visca Santa Anna!
Falla Poble d’Albal

FALLA SANT CARLES
Entrat ja el mes de juliol arriben a Albal les Festes Patronals en honor a Santa
Anna, una ocasió molt especial que unix a veïnes i veïns en carrers i places
del poble per a compartir uns intensos dies sense parar de gaudir tots junts.
Albal obri les seues portes de bat a bat a tots els que acudixen per a participar
en la seua festa, tant fa que siga una celebració cultural, tradicional o religiosa.
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I una vegada més, la comissió de la falla Sant Carles amb el permís dels festers
d´Albal, vos invitem a deixar arrere la rutina diària i gaudir de la setmana
gran d´Albal. Tant en tots els actes del poble com en el nostre barracó, VOS
ESPEREM!
Des de la falla Sant Carles vos animem a tot el poble i pobles veïns, a vindre i
gaudir de les festes de la nostra patrona!!!!
Falla Sant Carles

JUNTA LOCAL FALLERA
Des de la Junta Local Fallera d’Albal (JLF), vos volem convidar a gaudir de les
nostres festes patronals en honor a Santa Ana.
Que els carrers s’impregnen del sentiment del poble albalenc, que any darrere
any fan de les nostres festes uns dies en els quals el veïnat ix a disfrutar i viure
els actes més festius i tradicionals, on les falles col·laborem per donar color i
mostrar la nostra devoció a la nostra patrona Santa Ana.
Vos animem que compartiu cadascun dels actes amb tots nosaltres i junts fem
la festa més gran.
Junta Local Fallera Albal

ASSOCIACIÓ “TODO POR ELLOS HOGAR FELINO”
“Todo por ellos hogar felino” som una associació que es preocupa pel
benestar i l’alimentació de les colònies de gats d’Albal i també pels gats i
gossos que han sigut abandonats i necessiten una família adoptiva. Gràcies
a la col·laboració de l’ajuntament i al projecte CES tractem de reduir les
camades no desitjades, però encara hi ha molta feina al davant i necessitem
la col·laboració de tots vosaltres per poder rescatar i tindre cura dels que més
ens necessiten.
Si voleu fer alguna donació, adoptar o ser casa d’acollida podeu visitar el
nostre Facebook o escriure a hogaranimal.admon@gmail.com
Des de la directiva vos desitgem unes felices festes patronals
ADOPTEU, NO COMPREU
Associació “Todo por Ellos Hogar Felino” d´Albal

39

AMPA JUAN ESTEVE
El col·legi Juan Esteve té una de les AMPA més actives dels centres escolars
del municipi. El seu dinamisme es fa evident tant en la reivindicació de
millores per al centre com en l’ajuda a les famílies de l’alumnat, ja siga per
a aconseguir llibres de text més econòmics, tindre assegurança mèdica, en la
compra d’uniformes, en l’organització d’activitats extraescolars i excursions
familiars els caps de setmana, o el detall de tindre un regal cada inici de curs.
La seua presència també es manifesta en les activitats durant l’any, amb la
visita dels reis mags, el dia de la Pau, les Falles, el dia del Llibre, la festa de
graduació o de finalització de curs, entre moltes altres activitats. A més a
més, enguany han organitzat una Festa de Carnestoltes on els xiquets i les
xiquetes han pogut gaudir d’un dissabte de tallers, jocs i disfresses.
Ampa Juan Esteve

ASSOCIACIÓ JUBILATS
Nosaltres, l’Associació de Jubilats d’Albal, som l’agrupació on es troben els
grans d’este municipi. Hem vist créixer el nostre poble, que canvia cada any,
cada dia, però de la millor forma possible. Ens sentim més que orgullosos de
pertànyer a esta població, sobretot en esta temporada que honrem a la nostra
patrona Santa Anna. Dies en què respira germanor i festes per cada racó del
nostre municipi de l’Horta Sud.
Els jubilats d’Albal us desitgem a tots que tingueu bones festes!
Associació Jubilats d’Albal

CLUB DE JUDO
El Judo Club L ´Horta vos desitja Bones Festes
Club de Judo L´Horta Albal
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JUNIORS SANTANETA
Juniors “Santaneta”, celebró su primer aniversario el 4 de noviembre de
2019. Después de muchos años, las parroquias de Albal acogen de nuevo
el movimiento formado por jóvenes y niños con un estilo de vida que
corresponde al Evangelio, que nos lleva a ser testigos de Jesús.
Teniendo siempre presente el lema “Siempre Unidos” nos reunimos cada
sábado por la tarde para realizar actividades y momentos de encuentro con
Jesús y para celebrar la Eucaristía. Hemos compartido jornadas con otros
centros Junior de la zona y disfrutamos de una acampada de Pascua en
Ontinyent. Esperamos con entusiasmo el campamento de verano en el que
conviviremos y acogeremos el mensaje de Cristo.
Aprovechando estas palabras, invitamos a todos los niños que han tomado
la comunión a formar parte de nuestro centro y a seguir conociendo más a
Jesús.
Solamente nos queda desearos unas Felices Fiestas Patronales.
Juniors Santaneta

FONTILLES
Benvolguts veïns, la Penya Amics de Fontilles vos desitja que, en estes festes,
la Gloriosa Santa Anna ens done salut i pau a tot el poble d’Albal. Agraïm
a tots els veïns les col·laboracions, a Pastisseria Galán, Granja Rinya, Caixa
Rural i l’Ajuntament que fan possible que entre tots puguem aportar el
nostre granet d’arena al’obra que va començar el Pare Carlos Ferris.
Actualment el Sanatori de Fontilles és un referent mundial com a investigació
de la lepra i d’altres malalties tropicals. Col·labora en països com Brasil i
l’Índia on la lepra encara fa estralls, especialment en les xiquetes i les dones,
ahí destinem els diners que arrepleguem a Albal
Totes les persones que vullguen col·laborar, poden fer-ho comprant la nostra
loteria i en les campanyes de venda de bunyols.
Gràcies. Vos desitgem bones festes.
Visca Santa Anna
Fontilles

GRUP DE DANSES LA MURTA
Grup de Danses d’Albal La Murta som un grup de ball que va nàixer de l’escola
de ball municipal d’Albal. Treballem per recuperar el nostre folklore i tradicions,
alhora que gaudim ballant, representant al nostre poble en actes d’altres
localitats i organitzant saraus, dansaes i mostres de ball a Albal i per a Albal.
Animem a tot aquell que li apassione el ball a que ens acompanye en aquest
projecte.
Ens podrà trobar els dissabtes en la casa de la cultura a partir de les 10.30h,
o enviar-nos un missatge per facebook (Danses d’Albal La Murta) o per correu
electrònic (alballamurta@gmail.com). També ens podeu seguir per instagram
( danses_albal_la_murta_ )
Grup de Danses d’Albal La Murta

MANOS UNIDAS
Desde la delegación de Albal de Manos Unidas, queremos agradecer todas
las colaboraciones y aportaciones que han hecho posible que el proyecto
solidario de este año, en apoyo a la situación desfavorecida de la mujer en
la India, pueda llevarse a cabo. Seguimos trabajando con ilusión. Disfruteu de
les Festes!!
Manos Unidas Albal
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PARAULES AL VENT
L’Associació de poesia PARAULES AL VENT, en el seu 13é aniversari, vol
donar les gràcies a tota la població, pel seu recolzament, ja que en totsels
recitals són vosté suns espectadors fidels.
També el nostre agraïment a l’EPA, sempre al nostrecostat, col·laborant en
la difusió de la cultura.
SALUT I POESIA per a totes les veïnes i tots els veïns del nostre poble ALBAL.
Maties Cuesta Ramón
President Paraules al vent
						

PENYA TAURINA “EL MITGET”
Els components de la Penya Taurina “El Mitget” volem desitjar a tot el poble
d’Albal que gaudisca com cal d’aquestes festes de Santa Anna.
La Directiva
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Olvídese de las goteras con
Onduline Bajo teja.

PENYA BOUERA
Un any més ens dirigim a tots els veïns per a desitjar-vos que disfruteu de
les festes del nostre poble. Agraïm la col.laboració, predisposició i confiança
de l’Ajuntament i Policia Local amb els festejos taurins i vos animem a tots a
participar des del respecte i la tolèrancia, per a que la tradició dels bous puga
seguir sent possible cada any. Salutacions.
Penya Bouera Albal
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PENYA CICLISTA
Les festes de Santa Anna és la festa grossa del poble d’Albal per excel·lència,
des de la Penya Ciclista Albal vos desitgem a tots els socis i albalencs que
disfruteu amb la família i amics als que estimeu.
Penya Ciclista Albal

PEÑA MADRIDISTA HAT TRICK
En 2012 nació la Peña Madridista Hat Trick en Albal pero no fue hasta el
año 2013 cuando fuimos peña oficial del Real Madrid , el cual supone unas
ventajas como el asistir a actos oficiales que hace el Real Madrid como el que
se hizo el pasado 2 de Junio en Almansa dónde visitamos la tumba de Din
Santiago Bernabéu y en Mayo en una reunión de peñas en Teruel.
Estamos en la calle San Carlos 20 e invitamos a todos los madridistas de Albal
y alrededores a visitarnos.
Vivan las fiestas de Albal
Viva Santa Ana gloriosa
Peña Madridista Hat Trick en Albal
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COL.LECTIU PER LA SORORITAT
Som un grup de dones denominat Col·lectiu per la Sororitat
La Sororitat és l’amistat o afecte entre dones, la relació de solidaritat
especialment en la lluita pel seu apoderament.
La nostra Associació té com a fins:
1. Crear una xarxa solidària entre dones a fi de promoure una ajuda mútua
entre estes contra la violència de gènere, el patriarcat i els sostres de vidre.
2. Crear les circumstàncies que permeten a les dones ser autònomes i
assertives.
3. Construir i compartir coneixements per a reivindicar, denunciar i propiciar
el canvi cap a una societat més comprensiva cap a qualsevol ciutadana.
4. Treballar perquè els nostres reclams arriben a instàncies del poder polític
per a canviar i denunciar tot tipus d’actuacions injustes que atempten contra
qualsevol dona.
Ens podeu trobar a la Casa de Cultura al carrer Sant Carles 80 a Albal, els
dimecres de 18.00h a 20.00 h. També podeu contactar amb nosaltres al
telèfon 698541970 i al correu sororitat19@gmail.com
I seguir-nos per facebook a la nostra pàgina COL.LECTIU PER LA SORORITAT
VOS ESPEREM
Col.lectiu per la Sororitat

ASSOCIACIÓ DE PETANCA
En nom de l’Associació de Petanca d’Albal: Bones Festes Patronals en Honor
a Santa Anna.
Associació de Petanca

POR ESA SONRISA
Desde estas líneas que nos ofrece el Ilmo. Ayuntamiento de Albal, queremos
compartir con nuestro pueblo la satisfacción de cumplir 10 años que
comenzamos con esta ilusionante iniciativa.
Muchos de vosotros ya conocéis nuestras actividades, siendo la Carrera
Solidaria “Por esa sonrisa” que celebramos anualmente, nuestro gran proyecto.
Y todo ello, con el fin de recaudar fondos con los que ayudar a personas
necesitadas, principalmente niños y adolescentes, tanto de Albal, como de
otros lugares más lejanos.
Por último, expresar nuestro deseo de que siempre, y más si cabe, en las
Fiestas Patronales, vivamos todos dibujando sonrisas. Este es nuestro email:
asociacionporesasonrisa@gmail.com
Por esa sonrisa
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SANT ANTONI
Verano. Julio. Albal. Fiestas de Santa Ana. Tiempo de reencuentros.
Reencuentros de paisanos nuestros, que sus obligaciones les han llevado a
vivir fuera de nuestro pueblo, aunque nunca olvidan la devoción a nuestra
patrona y el amparo de la gente de Albal.
Desde nuestra Asociación queremos manifestar el deseo de que estas fiestas
estén llenas de alegrías a los que vuelven a la llamada del 26 de julio. Igualmente
a los que sin ser de nacimiento de nuestro pueblo, y que nos honran viviendo
entre nosotros, que se impregnen del espíritu de nuestras fiestas y costumbres
sintiéndose de esta manera más cercanos a su tierra; tierra ésta la nuestra
Albal, pueblo en que nadie debe ser considerado forastero.
Nuestra Asociación desde el momento de su creación ha tenido como lena
“cualquier persona, por el hecho de serlo, es digna de estar entre nosotros”.
Reiteramos desde nuestra Asociación de vecinos de la calle San Antonio
nuestro deseo de felicidad para todos y que las fiestas de Santa Ana 2019
nos traigan concordia, relajo y diversión para unos y para otros tiempo de paz
y paz duradera.
Viva Santa Ana y viva el pueblo de Albal y los vecinos de la calle San Antonio.
Vecinos de la calle San Antonio

SANT ROC
Los vecinos de la calle San Roque, un año más se complacen en extender
la más cordial INVITACIÓN, a participar y compartir la celebración de esta
festividad en honor al santo de nuestra calle.
Las fiestas de la calle San Roque, son unas fiestas llenas de tradición, de las
que se ocupan nuestros vecinos, aportando cada uno su granito de arena y su
tiempo para mantener la continuidad de esta celebración. Y es que nuestras
fiestas y tradiciones, reflejan lo que somos y lo que sentimos todos los vecinos.
Nos identifican los actos religiosos y también los populares siendo una
celebración que durante muchos años ha fomentado la unión y la convivencia
entre todos los vecinos.
Aprovechamos estas líneas para felicitar a los vecinos y vecinas por el trabajo
y el empeño que han derrochado en la preparación de estos actos, felicitación
que hago extensiva a la Concejalía de Fiestas y por supuesto, a todas aquellas
personas que de alguna manera contribuyen cada año a esta celebración.
Nuestros mejores deseos, para estos días de alegría, que nos brinda la fiesta
en honor a San Roque.
Vecinos de la calle San Roque

COFRADÍA DEL SANT SEPULCRE
Una vez más, la Cofradía del Sant Sepulcre, agradece al Ayuntamiento la
oportunidad que nos brinda en el Libro de Fiestas. Queremos dar las gracias a
todos nuestros Cofrades y simpatizantes por su colaboración en los actos de
la pasada Semana Santa.
Desearles a todos los vecinos unas Felices Fiestas Patronales y esperamos su
participación en los actos programados en honor de Santa Ana.
Cofradía del Sant Sepulcre

SEGON TEMPS ORQUESTRA DE CAMBRA
Des d’aquestes línies, ja amb l’olor a estiu i a festes al carrer, SEGON
TEMPS ORQUESTRA DE CAMBRA D’ALBAL, en el seu 15é aniversari, no vol
desaprofitar l’ocasió per expressar l’agraïment a tota la gent d’Albal que
ens recolza i ens ajuda a créixer. Aquest curs ha sigut molt especial per a
nosaltres amb projectes com ODISSEA SIMFÒNICA i el projecte solidari CAMÍ
A KATMANDÚ.
L’expedició de la orquestra SEGON TEMPS d’Albal a terres de Nepal va ser
tot un èxit. Es van realitzar 3 Concerts Solidaris que varen ser una experiència
emotiva molt enriquidora.
La imatge mostra el moment de l’eixida cap a un d’eixos concerts a Katmandú.
El nom d’Albal s’ha passejat fent música i barrejat culturalment amb estes
llunyanes terres.
L’Orquestra vos envia un desig de goig per a festes.
Segon Temps Orquestra de Cambra Albal

SOCIETAT JOVENTUT MUSICAL
Enguany la nostra societat està d’enhorabona, 90 anys d’història, sense dubte
tot un orgull per a nosaltres i de segur que per a tot el poble.
Al llarg d’estos 90 anys ens hem constituït com una de les associacions
culturals més importants al nostre poble i amb major projecció fora d’ell. No
tant pel nombre de socis -uns 350 en l’actualitat- ni pel nombre de músics,
que estarà al voltant de 95, sinó per la formació cultural, humana i artística
que oferim a tota la població.
A la nostra societat desenvolupem una important funció docent, perquè no
només som una gran banda de música, també som escola i bressol de futurs
intèrprets i professionals de la música, comptem amb un gran equip docent
format per 15 professores i professors de totes les especialitats instrumentals,
a més de les especialitats de llenguatge musical. Oferim al nostre alumnat una
ampla i variada oferta formativa, des de música per a créixer -dirigit a xiquets
i xiquetes d’1 a 3 anys- fins a llenguatge musical per adults.
A més l’alumnat té la possibilitat de tocar en les diferents agrupacions de
reconegut prestigi que conformen l’escola, com són l’orquestra, la banda
infantil, la banda juvenil o la banda simfònica, on el treball en grup és peça
fonamental i una imprescindible ferramenta de formació i creixement musical
i humà.
Des d’aquestes línies, volem animar-vos que participeu en les festes patronals
en honor a Santa Anna, i que gaudiu de la música per tot arreu, també dir-vos
que ens podreu trobar a la Casa de Cultura, en la segona planta i que pots
tenir més informació de la nostra societat a www.sjmalbal.com.
Bones festes a tots i totes.
Societat Joventut Musical d’Albal

ASSOCIACIÓ SOLIDARITAT AMB EL XOCÓ
Com cada any volem donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat
a portar a terme eixe objectiu tan primordial per a aquesta associació que és,
recollir fons per a donar de menjar i educació als xiquets i xiquetes que viuen
en una zona molt pobra Andagoya localitzada en la selva de Colòmbia. Este
curs hem fet una campanya organitzant el desdejuni solidari uns dies abans
de Falles, vàrem fer xocolatada i bunyols, un mercadet d’objectes fallers, etc. I
tota la recaptació ha sigut entrega a la Mare Estela que és hui la directora de
l’Hogar on viuen estos xiquets i majors.
Agraïm de forma particular la donació de coses d’algunes persones del pobleI
l’ajuda del’alumnat de l’Escola d’Adults dels grups de GES 1, Neolectors i
Educació de Base.
Associació Solidaritat amb el Xocó d’Albal
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desde el 1 de Mayo
hemos inaugurado el
TANATORIO
CIUDAD DE ALCIRA
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En l’edició del llibre de Festes de 2019 hem volgut fer un
viatge al passat i recuperar moments irrepetibles de
la nostra història local. En estes planes trobareu una selecció
d’imatges que hem recuperat a través de diferents fonts, una
d’elles del fotògraf oficial de l’Ajuntament, Ricardo Martínez, i
de llibres de festes antics. Desitgem que vos resulte un exercici
emocionant recordar el vostre passat.

Carruatge en les Festes de 1960. Foto cedida per Ricardo Martínez

Celebració bodes de plata Festa Santa Anna, l’any 1964

Dones participant en la Festa de Santa Anna.
Foto cedida per Ricardo Martínez

Entrà de la murta. Foto cedida per Ricardo Martínez

Festers al seu pas per l’antiga Tintorera d’Albal.
Foto cedida per Ricardo Martínez
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Foto cedida per Ricardo Martínez

Jornada de tir i arrossegament durant les Festes

amb el pas del temps

Jornada esportiva de les Festes

LES FESTES D’ALBAL

Mascletà de l’any 1947
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Ràdio Sol i les xarxes municipals:
la veu i els ulls de les Festes Patronals
Amb la finalitat de convertir-nos en els ulls i la
veu de la ciutadania durant les Festes Patronals
en Honor a Santa Anna, com cada any, Ràdio Sol
Albal i les xarxes socials municipals faran una
cobertura especial. Tornarem a omplir d’imatges
i de veus els nostres mitjans de comunicació
públics, a través dels quals es podeu informar
de tot el que passa durant estos dies de
participació i festa al carrer. A la ràdio local se
suma la informació immediata, de servei públic
i proximitat que oferirà el web www.albal.es,
així com les diferents xarxes: Facebook, twitter i
instagram, tant de la ràdio com de l’Ajuntament.

En nom de totes les persones
que fem possible el Departament
de Comunicació i Ràdio Sol Abal:
Bones Festes!
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PUNTS

VIOLETA

Albal contará con Puntos
Violeta durante las Fiestas
El Ayuntamiento de Albal implantará un
denominado ‘Punto Violeta’ durante las
Fiestas Patronales en honor a Santa Anna,
que se celebran del 6 al 28 de julio, y
ofrecerá información para concienciar en
la lucha contra la violencia de género y los
abusos sexuales. Una iniciativa en la que se
está trabajando desde la Concejalía de Mujer
e Igualdad del consistorio que preside la edil,
Melani Jiménez, en colaboración de la nueva
agrupación local ‘Colectivo por la sororidad’.
La carpa estará ubicada en el epicentro de
las fiestas y se podrá identificar gracias a
su lema ‘#StopMasclisme’. Este espacio lo
llevarán en adelante diversas voluntarias y
voluntarios que estarán dispuestos a atender,
informar y ayudar a víctimas de cualquier tipo
de agresión sexista. Además, el objetivo de
los puntos violeta es concienciar, prevenir y
disfrutar con respeto hacia las mujeres, para
poder tener así unas fiestas libres de acoso.
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Pavimentos y revestimientos industriales
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www.trencadis.es
trencadis@trencadis.es

Calle Senyera 9, BAJO - Aptdo. 19 - 46470 ALBAL

www.crisan.es
crisanalbal@gmail.com

63

64

HIPER
HOGAR
4.000 mts

2

PRIMERAS MARCAS
PRECIOS DE FABRICA
MENAJE HOGAR
BAZAR - FERRETERIA
COMPLEMENTOS
PAPELERÍA - HOGAR
HORARIO
9:30 a 21:30

P
GRATUITO

Enfrente DIA ALBAL

AVDA. PADRE CARLOS FERRIS, 111 (ALBAL)
TEL. 960 643 948
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Portofino Collection
Una colección elegante y moderna que se
adapta para ofrecerte la máxima comodidad.

Descubre todas nuestras colecciones en

www.gamamobel.es
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ROGANA SEGUROS* agentes exclusivos
de Generali Seguros en Albal
Plaça del Jardí, 20
961175676 – 697340713 - 692186207

Cuenta con nosotros Nosotros contamos contigo
* Número registro C0072B98784499
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Instalaciones Polideportivo Municipal SANTA ANA
Polideportivo SANTA ANA s/n - 46470 ALBAL
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Jose Luis Giner 601 280 267
Avda. Rambleta 60 Bajo Catarroja, Valencia
inmobiliaria@cabrerabolufer.es
www.cabrerabolufer.com
Teléfono: 96 127 06 60
COLEGIO OFICIAL DE AGENTES DE LA
PROPIEDAD INMOBILIARIA DE VALENCIA
NUMERO DE COLEGIADO 1564
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· Derecho bancario
· Derecho familia
· Derecho inmobiliario: comunidades
· Herencias
primera consulta gratuita
ASESORAMIENTO A PARTICULARES Y EMPRESAS

www.ingeniumiuris.com | info@ingeniumiuris.com
Calle Santa Ana, 10 bajo Izq Albal Telf 679 973 033
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Reservas 696 230 919

Desayunos y Almuerzos Populares
Cenas
Celebraciones cumpleaños y despedidas
Especialidades en montaditos
Especialidad en vino
C/ San Carlo, 105 Bajo. 46470 ALBAL. Valencia

Fábrica de zumos y concentrados
de frutos cítricos,
Aceites esenciales, Cortezas
y Pulpas
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ALTA LINEA EN PARAFARMACIA
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C/ Cooperativa, 20 · 46470 ALBAL (Valencia) · Tel y Fax: 961 26 91 99 · Movil: 607 331 341 · nadalromero@barreraseltoril.com

DE LUNES A VIERNES
DE 9:30 A 13:30 H.
DE 15:30 A 19:30 H.

84
Camí Real 108. CATARROJA
(frente a mercadona)
Telf 634 357 001

mnavarrovedreno@gmail.com
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VENTA BICICLETAS | VENTA ACCESORIOS
Y COMPLEMENTOS PARA BICICLETAS |
REPARACIÓN BICICLETAS Y PATINETES |
LIMPIEZA BICICLETAS
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Caja Rural Albal con Apple Pay

Va
V contigo

Paga de forma fácil y segura con tus tarjetas*
de Caja Rural Albal en Apple Pay

1969 - 2019

*Consulta condiciones en www.ruralvia.com/applepay

