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Castell d’Alaquàs
PATRIMONI D’UN
POBLE

Les ciutadanes i els ciutadans d'Alaquàs, i de
la Comunitat Valenciana en general, assisteixen actualment al procés de recuperació patrimonial més important dels últims anys, el del
Castell Palau renaixentista. El passat 13 de
juny, quan el Ple de la Corporació aprovà l'inici de l'expropiació; el passat 19 de novembre,
quan la Generalitat Valenciana avalà el procés;
i finalment, el passat 3 de gener, quan
l'Ajuntament d'Alaquàs va tindre en el seu
poder les claus del monument, s'han escrit les
tres pàgines més importants de la recent història local. Una història determinada per un
important grau de mobilització ciutadana, a

més a més d'una certa sensibilització del món
de l'art i la cultura pel monument més important de la comarca de l'Horta Sud.
El Castell d'Alaquàs no és sols una forma d'anomenar al monument renaixentista que s'eleva en ple centre històric de la població; el
Castell d'Alaquàs és ja una realitat física que
marcarà una nova etapa de desenvolupament
sociocultural al poble. És ara moment de donar
un pas endavant i omplir de contingut aquest
referent històric, d'obrir les portes a una nova
realitat on el Castell Palau siga un centre d'activitat, de visites, i fins i tot dels enllaços matrimonials civils que es celebren al municipi.

UNA HERÈNCIA JUSTA
Fa moltíssims anys, les i els habitants d'Alaquàs
van alçar els murs del Castell per comprovar com
quedava lluny del seu abast. També a principis
del segle passat les i els ciutadans feren escoltar
la seua veu per evitar que fóra enderrocat pel seu
propietari. Ara, per fi, eixe gran treball tindrà una
herència justa, el seu aprofitament permanent
amb una programació cultural digna del que és
un dels edificis nobiliaris renaixentistes més
importants de la Comunitat Valenciana.
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Des d'aquests plantejaments, l'Ajuntament
d'Alaquàs ha elaborat una extensa llista de programes culturals que facen d'ell un Castell de
cultura, un referent de la nostra localitat, a la
Comunitat Valenciana. El recinte albergarà
exposicions, actuacions musicals, presentacions d'activitats, programes, jornades i congressos i una programació especial d'animació
per a xiquetes i xiquets.

Noves infraestructures
Amb el Castell Palau, Alaquàs disposarà d'un
espai per a exposicions de més de 700 metres
quadrats, integrat per les tres sales principals de
la primera planta de l'edifici, a més a més d'una
altra sala, junt a una de les torres, on podran ubicar-se mostres de menors dimensions. Diverses
dependències de l'immoble passaran a ser aules
de cultura on es podran desenvolupar nombrosses activitats. Sense oblidar que el pati interior
estarà destinat a albergar concerts de música i
altres representacions i escenificacions.
Però el Castell d'Alaquàs serà també un museu
en si mateix. Una exposició permanent tindrà el
monument com a punt de referència. Es tracta
d'una mostra referencial que tractarà sobre la història de l'edifici i la seua presència en la vida de
les alaquaseres i els alaquasers al llarg dels anys.
Mitjançant panells amb fotos, dibuixos, gràfics,
textos i imatges audiovisuals, podrem vore com el
Castell ha marcat sempre la vida del poble i com
des del moment de la seua edificació li han estat
dedicades moltes paraules i imatges.
Aquesta exposició serà una guia per a les i els
visitants i periòdicament serà modificada per
aportar les noves dades que es vagen coneixent
sobre la història del monument, fruit dels diferents treballs d'investigació que estan en marxa.
Els panells il·lustraran el recorregut per a les i els
visitants particulars i els grups, i de forma
paral·lela s'organitzaran visites guiades per l'interior del recinte. Per a tot i aquest lliure accés,
l'Ajuntament d'Alaquàs es posarà en contacte
amb diferents associacions per tal de realitzar
aquestes visites guiades.
Publicacions especials
La recuperació del Castell d'Alaquàs vindrà
acompanyada, a més d'una ampla programació
cultural, de publicacions que mostren el monument des de perspectives diferents. L'Ajuntament
d'Alaquàs realitzarà una segona reedició del llibre
"El Palacio Señorial de Alacuás" de J. Manuel
Cortina Pérez i Vicente Ferrán Salvador.
Aquest llibre va ser publicat a l'any 1922 arran
d'unes imatges obtingudes pel Centre de Cultura
Valenciana, quatre anys després d’aconseguir
que el Castell fóra declarat monument nacional.
Va ser reeditat per primera vegada en la dècada
dels anys 80, amb motiu dels 400 anys d'història
del monument.
"El Palacio Señorial de Alacuás" és un estudi d'aquest edifici nobiliari. Trobem primer un context

històric de la situació social d'Alaquàs al 1582,
quan va ser construït el Castell, realitzat per Enric
Juan Redal. Seguit d'aquesta introducció apareix
el text de Cortina Pérez en què es descriu cada
racó i cada element arquitectònic del monument,
tot acompanyat d'un gran número de fotografies i
gràfics que són comentats per l'autor. Aquest text
és una perfecta visita guiada per l'interior del
palau. Finalment, Ferran Salvador parla de la
genealogia de famílies que han estat relacionades amb la història de l'edifici des què es va alçar.

Bodes civils en un marc únic
I una novetat més ha estat la decisió de
l'Ajuntament d'Alaquàs d’elegir el claustre del
Castell com indret per tal de dur a terme les celebracions d'enllaços civils que oficia l'alcalde o
altre regidor delegat. D'aquesta manera, les
parelles de la ciutat disposen d'un destacat espai
on adquirir el seu compromís matrimonial.
La recuperació del monument per a les ciutadanes i els ciutadans és el fet que possibilita tota
aquesta mena de nous servicis. Per difondre la
programació cultural i la nova utilització del
Castell, l'Ajuntament d'Alaquàs ha posat en
marxa la realització de nombrosos objectes que
ajudaran a expandir la imatge del monument.
Tríptics i futllets informatius, pancartes, banderoles, maquetes retallables, puzzles per als
menors, pòsters, caramels, samarretes, separadors i postals són alguns d'ells.
Aquesta campanya serà el primer pas d'una projecció del monument cap a l'exterior per tal d'atraure el turisme cultural i convertir-lo en un punt
de visita ineludible de la Comunitat Valenciana.
CASTELL D’ALAQUÀS
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Foc
música

Les ciutadanes i els ciutadans d'Alaquàs
ja poden accedir lliurement a la seua
nova propietat: el Castell Palau, a partir
de l'últim dia del mes de febrer.
L'Ajuntament d'Alaquàs s'ha proposat
que l'emblemàtic edifici no siga senzillament un immoble, sinó un gran centre
cultural multidisciplinar, que comptarà
des del primer dia amb una variada programació d'activitats per a totes i tots.
El Castell serà un lloc completament
obert a la ciutadania i també a les persones que ens visiten des d'altres poblacions i ciutats, donat que disposarà, per
primera vegada en la història del monument, d'un ampli horari en què podrà ser
recorregut. El Castell Palau d'Alaquàs

estarà obert tots els dies de la setmana.
Ningú no es quedarà sense gaudir d'aquest impressionant edifici ubicat al
centre neuràlgic d'Alaquàs.
El dia de l'obertura oficial, 28 de febrer,
ja hi haurà una bona mostra del que serà
l'activitat diària al Castell durant els propers mesos. Totes les persones que vulguen commemorar que la cultura i l'art
tornen a Alaquàs per a estar en primer
terme, estan cridats eixe dia a assistir a
una celebració única, un espectacle
d'impacte que realitzarà al Castell Palau
la companyia Teatre de l'Ull i que serà el
punt de partida de la nova etapa del
monument.

,
i cultura:

Inauguració del Castell d’Alaquàs
TEATRE DE L’ULL
Teatre de L'Ull és una companyia teatral valenciana independent que duu treballant en muntatges i escenificacions des de l'any 1982. En
aquests 20 anys de formació, el grup ha creat
un total de 30 espectacles que l'han constituït
en un referent en el panorama teatral espanyol.
Entre les qualitats que caracteritzen Teatre de
l'Ull despunta l'originalitat dels seus muntatges i
la posada en escena, degut, entre altres factors,
a l'ús de la pirotècnia en els seus espectacles.
Els efectes pirotècnics que empren van des
dels més senzills elements fins efectes de pirotècnia d'última generació, com els que utilitzaran a Alaquàs en l'obertura del Castell Palau.
També el component musical és un element

fonamental en les seues representacions. La
música és prepara amb molta mesura. Teatre
de L'Ull ha compost bandes sonores completes
per a espectacles propis en les quals investiguen nous llenguatges musicals i proven diversos instruments, que constitueixen un element
diferenciador de les seues escenificacions.
Totes aquestes marques de la casa queden
reflectides als seus espectacles com ara "Ritme
i Foc", "Tocatta i Fuga", "La Balada de les
Bèsties", "Foc i Canya" o "Blues", que la temporada 2002 van passar per Saragossa, Màlaga,
Algete, Tàrrega, Chiclana, o Viladecans, a més
a més d'una decena de ciutats a la seua gira a
Portugal.

CASTELL D’ALAQUÀS
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D'altra banda, la companyia ja ha deixat la
seua empremta a cites com el Festival
Internacional de Màlaga i de Múrcia, Mostra
de Teatre Europeu, Mostra de Teatre d'Alcoi, la
festa medieval d'Ontinyent o Festival
Iberoamericà de Teatre de Cadis, entre molts
altres. També han dut els seus muntatges fora
de les fronteres espanyoles com ara a festivals a Anglaterra, Rumania, Portugal, Brasil,
Itàlia, Bèlgica, Alemanya o França. La seua
experiència i originalitat i també l'impacte
visual dels seus muntatges converteixen a
Teatre de L'Ull en imprescindibles en l'acte
d'obertura del Castell d'Alaquàs.

Un muntatge singular per a Alaquàs
L'espectacle que posaran en escena a
Alaquàs el proper dia 28 de febrer ha sigut
especialment creat per aquest event i conjugarà els millors dels seus ingredients habituals:
«la força del teatre, el ritme de la música, efectes multimèdia i l'energia de la dança» amb
«un excepcional joc de llums i pirotècnia», en
paraules del propi grup, que configuraran un
muntatge màgic i inoblidable, com correspon a

6

CASTELL D’ALAQUÀS

una fita històrica.
La part introductòria de l'espectacle es desenvoluparà als exteriors del monument i vol ser
una crida a la participació.
La resta del muntatge serà a l'interior, coincidint en el moment en què les autoritats i les ciutadanes i els ciutadans accediran per primera
vegada al Castell Palau de la seua propietat.
La sorpresa i la singularitat estan garantides.

Més d'un centenar de persones
Altre dels aspectes que convertirà aquest
espectacle en únic és la col·laboració de la
major part dels grups de teatre i música que
existeixen al poble, que s'integraran en el muntatge, fins al punt que més de un centenar de
persones actuaran coordinades donant forma a
la celebració.
En la realització participaran junt a Teatre de
l'Ull les agrupacions locals Carabassa Teatre, El
Teatret i els xiquets i joves de l'Escola de Teatre
Juan Alabau. També estaran presents les corals
de l'Orfeó Polifònic d'Alaquàs i el Cor de
Cambra Mestral. Per últim, una part important
de la música estarà a càrrec de la Banda
Simfònica de la Unió Musical d'Alaquàs. Per tal

de possibilitar una coordinació tan espectacular,
en les setmanes anteriors el grup teatral ha
mantingut reunions amb tots els músics, actors
i cantants per tal d'adequar el guió a les possibilitats que ofereix cadascuna de les agrupacions locals participants.
L'espectacle de Teatre de L'Ull serà la benvinguda al Castell Palau per a les ciutadanes i els ciutadans. Una vegada finalitze, les i els assistents
podran recórrer el monument i descobrir algunes
de les activitats que ja estaran en marxa, com
ara les exposicions. Eixe dia el Castell d'Alaquàs
tindrà un horari especial, donat que estarà obert
fins a altes hores de la matinada perquè ningú
no es quede sense visitar-lo.

Una celebració institucional
Prèviament a l'espectacle, les autoritats realitzaran una sèrie d’actes institucionals que aportaran
el vessant oficial a la celebració i que estaran
encapçalats per l’Alcalde d’Alaquàs, Jorge Alarte.
El pas inicial serà col·locar la primera pedra del
monument que en el futur immediat presidirà
l'entrada a Alaquàs des de Xirivella, tot i recolzant, amb la presència de totes i tots els assistents, l'inici de les obres de construcció, en la
rotonda d'accés a la població, de l'anomenada
Quarta Torre, que simbolitza la que va ser enderrocada del Castell a principis del segle passat.

Tot seguit, la comitiva oficial es traslladarà a
l'Ajuntament, on es podran visitar les noves instal·lacions municipals, l'Oficina d'Atenció al
Ciutadà i el nou saló plenari. Per arribar al
Castell Palau, les autoritats recorreran un carrer
Major ornat amb banderoles i cartels que anuncien la jornada festiva que viurà el poble. Una
vegada a la porta del monument, 'Alcalde
d'Alaquàs dirigirà unes paraules a les ciutadanes i els ciutadans.
I a partir d'eixe moment, l'espectacle i la màgia
seran els autèntics protagonistes.

CASTELL D’ALAQUÀS
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Concert
de Piano i
violí Stradivarius
de Cremona
La música pura, sense veu, serà la protagonista del
concert de piano i violí Stradivarius de Cremona
que s’oferirá les nits del 7 i 8 de març. El de piano
estarà a mans d’Eleonora Carapella, llicenciada al
conservatori F.A. Bonporti de la ciutat de Trento.
Aquesta música té una ampla trajectòria professional i una gran experiència degut a les actuacions que ha realitzat tant al seu país, Itàlia, com
fora d'ell.
Quant al violí Stradivarius cal dir que estarà cedit
pel Comune di Cremona, ciutat agermanada amb
Alaquàs que, amb motiu d'aquesta relació, ha realitzat un esforç especial perquè el preat instrument estiga en la nostra localitat per al concert.
Antonio de Lorenzi serà qui el toque. De Lorenzi
va finalitzar el seus estudis a l'Escola Civil de

Música de Cremona i va llicenciar-se al conservatori de Piacenza. La seua professionalitat ve avalada per la participació en nombrosos concerts a
gires per Amèrica, Europa, Àsia i Àfrica.
Des de l'any 1988 és primer violí solista de l'osquestra La Camerata di Cremona, al mateix temps
que col·labora amb les mateixes funcions en l'orquestra Filharmònica Italiana de Piacenza i amb
l'orquestra Simfònica de Brescia.
En mans d'aquest virtuós sonarà la més bella música que pot brollar de la fusta: la interpretada amb
un violí Stradivarius. Va ser a Cremona, durant el
segle XVII, quan Antonio Stradivari, un dels deixebles d'una prestigiosa família de luthiers, va fabricar amb una tècnica mai no revelada el primer
dels violins més desitjats del món la qualitat de so
del qual no ha sigut encara superada. En l'actualitat hi ha 1.100 unitats dels universalment reconeguts violins Stradivarius. Cremona, la ciutat en la
qual va vore la llum el primer d'ells, alberga hui al
voltant de huitanta tallers artesans d'instruments
d'arc, un ofici pel qual s'ha fet famosa en tot el
món.
La pianista Eleonora Carapella ha oferit per la
seua banda concerts en distintes ciutats del món
com a solista i camarista. La seua activitat com a
intèrpret del piano la combina amb labors de
musicologia, impartint conferències i amb una
activa participació en convenis internacionals.
Res més apropiat per a acollir les inigualables
notes d'un violí Stradivarius combinades amb
l'harmònica melodia del piano que el recinte del
Castell d'Alaquàs el proper mes de març.

Pedro
Guerra
La màgia de la poesia feta música serà la protagonista de dos de les actuacions que més expectació han alçat només conéixer-se, sobretot en el
públic juvenil. Són les que oferirà el cantautor
canari Pedro Guerra els pròxims 11 i 12 d'abril en
el claustre del Castell. L'inesgotable talent creatiu
d'aquest artista, que s'ha fet creditor dels més alts
elogis de la crítica amb un estil qualificat de "neoprotesta poètica", li va portar a compondre el seu
primer tema als 16 anys. Des d'aleshores va continuar una trajectòria en ascens amb el grup Taller
Canari, amb qui va obtindre una important presència en la vida cultural de les illes i amb qui va
publicar quatre discos.
A partir de 1993 inicia el seu recorregut artístic en
solitari en què ha compost nombroses cançons,
tant per a reconeguts artistes com per als seus
propis àlbums. El primer d'ells, "Golosinas"
(1995), enregistrat en directe, ja revela el caràcter
transcendent i reflexiu de l'autor. D'eixe treball es
van arribar a vendre més de 40.000 còpies.
La temàtica de les seues cançons ha experimentat
una evolució en la seua carrera. Des de la problemàtica social que va inspirar les seues primeres

obres, les seues lletres han anat penetrant en uns
terrenys més intimistes als que ha incorporat el
món de les sensacions, encara que mai no ha
abandonat el caràcter reivindicatiu. És coneguda
la seua participació activa en actes i organitzacions
relacionades amb la globalització, el mestissatge
cultural o la discriminació de la dona.
Concretament aquest últim assumpte adquirix una
atenció central en el seu últim treball titulat "Hijas
de Eva".
Pedro Guerra impregna les seues cançons del
caràcter intimista que revela un profund món interior que li porta a cantar-li tant a l'amor, com a les
gents, com a la sinceritat dels xiquets.
A l'octubre de 1998, Pedro Guerra va afrontar un
treball que, si bé s'apartava del camí habitual de la
seua trajectòria artística personal, deixava constància de la seua versatilitat i el seu talent. Es tractava de la banda sonora de la pel·lícula “Mararía”,
que contenia més de vint temes instrumentals i un
sol amb la seua veu, tots interpretats per l'orquestra filharmònica de Gran Canària. Per això va ser
guardonada pels Premis de la Música de 1999
com a Millor Banda Sonora d'Obra
Cinematogràfica
L'èxit indubtable de Pedro Guerra ha quedat confirmat durant els recorreguts dels últims anys pels
escenaris de les principals ciutats espanyoles, on
s'ha guanyat la crítica i un nou públic que queda
captivat per la màgia de les seues cançons, la seua
simpatia i la força de la seua interpretació.

Mariza,

la nova diva del fado portugués
Dins de la programació musical al Castell
d’Alaquàs un altre estil serà aportat per Mariza,
destacada veu dins del fado. El fado és un estil
típic de Portugal que es caracteritza perquè les
cançons tenen un caràcter trist i fatalista.
La intèrpret, tot i nàixer a Moçambic, ha viscut des
dels 3 anys a Portugal. Concretament la seua
infància ha transcorregut al barri de Mouraria, a
Lisboa, un barri on es diu que va fixar allí el fado
la seua residència. La cantant va prendre contacte
amb el gènere a les "Casas de Fado", uns llocs
habituals al país veí on cantar era una cosa espontània que forma part de la vida quotidiana.
Abans de descobrir la seua vocació pel fado, al
llarg de la seua adolescència Mariza va explorar
altres gèneres com ara el soul, el gospel i el jazz.
Va ser als 20 anys quan va prendre contacte directe amb el característic cant portugués i va inciar la
seua carrera realitzant una gira per Canadà. El primer gran reconeiximent per banda de l’opinió
pública li va vindre per la seua participació en un
homenatge a un gran mite per als portuguesos,
Amàlia Rodrigues, diva del fado.
La gran oportunitat de donar-se a conéixer la va
tindre Mariza al programa de més audiència de la
televisió portuguesa on, a més, va conéixer al
compositor Sting a qui va iniciar en el fado. A par-

tir d’ací va iniciar-se la seua projecció internacional a gran escala. A Holanda va ser on va enregistrar el seu disc "Fado em Mim". Amb aquest treball va entrar ràpidament al més alt de les llistes de
venda holandeses i també va tindre èxit als mercats discogràfics de Bèlgica, Anglaterra, Alemanya
i Japó. Al seu país, Portugal, el disc no va llançarse fins el 2001 i en fer-ho va aconseguir ser disc
d’argent en només tres setmanes.
Al seu disc ha reunit cançons de fado tradicionals
i d’altres de nova creació arrel de poemes. Es tracta de cançons molt treballades i acompanyades
per la música de contrabaix, viola de fado, guitarra
portuguesa, piano, violoncel i percusions.
L’èxit al seu país i també internacional ha estat avalat també per la crítica que l’ha comparada en
ocasions amb la mateixa Amália Rodrigues. Del
seu disc "Fado em Mim" s’ha alabat la seua
demostrada mestria en el gènere i la seua habilitat
per transmetre passió, tristesa i alegria a través de
la seua poderosa veu.
El pròxim dimecres 12 de març, les veïnes i els
veïns d’Alaquàs podran descobrir el fado o bé, en
cas de conéixer-lo, delectar-se amb aquest gènere. A més, en la veu de la que està considerada
com la seua nova diva, Mariza.

Circ valencià

original, actual i de qualitat
El Circo Gran Fele atraurà l'atenció de menuts i,
de segur, no tan menuts el pròxim diumenge, dia
30 de març, al Castell d'Alaquàs. Aquesta companyia valenciana de teatre infantil es caracteritza
per oferir uns espectacles amb elements de circ
actual. Els diferencia la unitat de contigut de les
seues obres que, lluny de mostrar escenes diferents una darrere d'altra, sense sentit, busquen
transmetre una història completa, amb unitat de
guió i al voltant d'una idea general.
Entre les tècniques que utilitzen per a la posada
en escena hi ha pura tècnica del circ antic amb
tots els seus elements conjugat amb dansa contemporània i teatre. La utilització dels colors i la
il·luminació són especialment cuidats per transmetre tot tipus de sensacions i quant la música experimenten amb sons que van des d’instruments
antics rehabilitats fins sorolls realment insuportables.
És característic dels espectacles d'aquest circ la
recerca de la participació del públic en l'obra per
tal d'aconseguir implicar-lo emocional i físicament
amb l'argument. Un exemple és la ubicació de
cables que fan que les i els espectadors vibren
literalment.
Tots aquests elements els han posat a la pràctica
en "Drub", "El sueño", "Zahar", "La halca" o "El
sabidor", les seues creacions més destacades. I
com no, en l'obra que realitzaran al Castell
d'Alaquàs, "Avatar" la darrera novetat de la com-

panyia. Aquesta obra parla de la imaginació humana i de la creació, arrel d'objectes de la vida quotidiana, de sers i llocs màgics. Degut a la imaginació, el món real pot transformar-se en un món fantàstic i es poden donar situacions en què no s'arribe a diferenciar la veritat de la mentida, com es
mostra a l'espectacle.
Els orígens d'aquesta companyia es remunten a
l'any 1958, quan Rafael Pla Soler, el Gran Fele, va
crear el Festival Gran Fele, un circ que va realitzar
gires per tota Espanya i pel nord d'Àfrica fins l'any
1978. Al 1979, va morir aquest artista i el seu fill,
Rafael Pla Albiach, va fer-se càrrec de la direcció
del Festival continuant les gires per Espanya amb
16 nous espectacles. El nom de la companyia tal
com és coneix hui, Circ Gran Fele, va fundar-se al
1993 i anys després, al 1995, El Círculo Mágico
Producciones.
Les intervencions més destacades de Circo Gran
Fele són la direcció de l'Animació i Espectacles
del Pavelló de la Comunitat Valenciana a
l'Expo'92, la presentació de la Fallera Major
Infantil de València al 1995 i 1998 i la participació
al Häme Children's Festival a Finlàndia, entre moltes altres.
L'ingeni i la posada en escena de les funcions d'aquest circ han estat reconegudes per diversos
guardons com ara el premi Programa
Caleidoscopio de la Unió Europea i, al 2002, el
premi Max Especial de Circ.

Diversió assegurada
per a les menudes i
els menuts
"Atenció, arriben els pirates! No tinguem por, perquè avui tots som pirates. Amics
de la festa, amics de l’aventura, amics de l’amor i, per damunt de tot, enemics de
l’avorriment. Atenció a tot el poble, xiquets i xiquetes, prepareu-vos per a ballar i
participar del botí que els pirates han trobat seguint les indicacions del plànol del
tresor del Capità Morgan"
La Banda del Drac és una companyia valenciana
que duu cinc anys en el panorama teatral. Uns
anys que han estat molt intensos ja que han realitzat més de 600 activitats del seu àmbit. Compten
amb un repertori molt variat i entre les seues propostes hi ha teatre de carrer, correfocs, café teatre, recitals i obres especials per a menuts.
De fet, l’esperit principal dels components del
grup és fer música per a xiquetes i xiquets. Volen
donar a conéixer i expandir cançons infantils tradicionals però també crear noves per a que continuen cantant i jugant al voltant d’elles.
El primer dels espectacles que La Banda del Drac
ha creat amb aquesta filosofia ha estat "Ballant,
ballant", l’obra que representaran al Castell
d’Alaquàs el pròxim dia 27 d’abril, dins de la programació que l’Ajuntament ha preparat al monument per a les i els més xicotets de la localitat.
"Ballant, ballant" està basat en cançons tant de la
Comunitat Valenciana com d’altres llocs.
Concretament, les músiques elegides són festives
i contenen una alta dosi d’humor. A més, tenen la
característica de ser participatives pel que totes

les xiquetes i els xiquets seran animats a ballar amb
elles. Una banda de pirates arribarà al Castell amb
la intenció de repartir el tresor aconseguit entre
tots els bucaners convocats al recinte. Aquest
repartiment serà motiu d’una gran festa que quedarà interrompuda amb l’aparició dels guàrdies.
Els pirates hauran de fugir si no volen que els seus
ossos acaben a la presó. Al llarg de tota la història
les xiquetes i els xiquets passaran d’espectadors a
veure’s implicats en la trama, de manera que la
diversió aquest dia estarà assegurada per a elles i
ells.
La companyia valenciana ha recorregut moltíssimes localitats per tota Espanya i també, de vegades, ha realitzat representacions a nivell internacional. Entre aquestes participacions es troben el
Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vilareal, el Festival de Teatre dels Pobles d’Espanya
de Huelva, la Mostra de Teatre d'Alcoi, la Mostra
Rialles de Catalunya, el Festival VAdeCALLE de
Loja (Granada), el Festival de Teatre de
Vanguàrdia de Renfe-Bilbao o el Festival d’Artistes
de Carrer de Valladolid.

Antonio

Vega,

un recorregut pel
millor pop espanyol

Antonio Vega serà un altre dels destacats artistes
del panorama musical actual que actuarà al Castell.
El cantautor madrileny compta amb una llarga
carrera a les esquenes que va començar al 1978,
quan tenia 21 anys. Alehores va formar Nacha Pop
junt al seu cosí Nacho García Vega i uns amics,
Carlos Brooking i Ñete. El grup sorgia envoltat per
l'ambient de la coneguda com "moguda madrilenya". Al llarg de la dècada dels 80 va ser un dels
grups de pop espanyol de més èxit i va treure al

mercat huit discos entre els que estan "Nacha
Pop", "Buena disposición", "Más números, otras
letras", "Una décima de segundo" o "El momento".
Després de vora 10 anys junts i de forma aparentment amistosa, el grup es desfà. La despedida es
va produir a l'octubre de 1988 amb dos concerts
en directe que van celebrar a Madrid. D'aquests
concerts es fa una gravació per treure l'últim
àlbum, "Nacha Pop 1980-1988", que va reunir 16
dels temes més coneguts de la banda.
Després de la disolució del grup, Antonio Vega va
començar la seua carrera en solitari i al 1991 va
treure el seu primer disc "No me iré mañana". El
segón elapé va veure la llum l'any següent sota el
nom "El sitio de mi recreo", treball que ha fet autocrítica en afirmar "no haver estat mai content
d'ell". El tercer disc, "Océano de sol", va anar a
enregistrar-lo a Londres, on va passar alguns
mesos. No va ser fins 1998 quan va arribar
"Anatomía de una ola", amb uns temes molt treballats i carregats de poesia. El cinqué àlbum, últim
per ara integrat al complet per cançons inèdites, va
ser "De un lugar perdido" que va eixir al 2001 i té
com a component principal la guitarra acústica.
El darrer treball d'Antonio Vega és "Básico", molt
recent. Aquest disc és la gravació d'un concert en
directe que va oferir el cantant el 5 de juliol de
2002 al Cercle de Belles Arts de Madrid. Es tracta
d'un recorregut pels seus 25 anys de carrera musical i recopila èxits tant de la seua època amb
Nacha Pop com dels seus àlbums en solitari. Entre
tots aquests èxits trobem una cançó que és un
gran clàssic del pop espanyol, "Chica de ayer".
També hi estan altres com "A medio camino", "Se
dejaba llevar", "Una décima de segundo" o
"Estaciones". Junt a aquestes recopilacions, l'autor
també va incloure dues novetats, "San Antonio" i
"Materia oscura" que sí estan enregistrades en
estudi i tractades amb ordinador.
El dissabte 5 d'abril molts d'aquests temes sonaran
al Castell d'Alaquàs, una oportunitat per gaudir
d'un dels millors artistes del pop espanyol.

Carmen Linares
La coneguda artista Carmen Linares ocupa un lloc
privilegiat en el món del cante. Es tracta d'una de
les cantants més reclamades i amb més projecció
internacional del flamenc en l'actualitat. Així ho
demostrarà en el Castell d'Alaquàs la nit del 3 de
maig, on oferirà una exhibicició de la seua veu
plena de matisos i musicalitat, junt a eixe estil personal i versàtil que li permet mostrar les inesgotables possibilitats de l'art flamenc pel qual és reconeguda a tot el món.
A més de la saviesa musical i estilística, Carmen
Linares posseeix una qualitat especial que podem
trobar només en els elegits: el seu agut poder de
transmissió, és a dir, comunica i arriba al públic
quan està cantant, i ho fa de forma espontània,
però també desbordant, amb un penetrant sabor
flamenc en la seua qualitat de gran cantaora.
La seua recerca constant de noves formes d'expressió, amb profund coneixement i ampli repertori, ha desembocat en un art enriquidor capaç de
combinar el cante jondo amb agrupacions de cambra i orquestres simfòniques. Ha sigut una de les
primeres artistes flamenques que, convidada per
l'orquestra Filharmònica de Nova York, va actuar

en el Lincoln Center. El diari The New York Times
la va qualificar de cantant amb "un poder expressiu extraordinari".
Entre les seues actuacions més importants es troben les de Nova York, on un conegut diari va elogiar la seua veu, a Buenos Aires i Sidney, on va
interpretar "El amor brujo" i "La vida breve", i un
concert homenatge a Plácido Domingo a
Washington. Tant públic com crítica han admirat
les seues capacitats que han sigut reconegudes
amb prestigiosos premis. Ara les ciutadanes i els
ciutadans d'Alaquàs tindran la possibilitat de gaudir
en directe el proper mes de maig de l'art d’aquesta figura mundial del cante en un context tan singular com el Castell.
L'obra de Carmen Linares, una cosa que ella ha
cuidat sempre amb rigor, ha sigut aclamada per la
crítica i ha rebut importants premis: Acadèmia
Francesa del Disc, Compàs del Cant, Medalla de
Plata de la Junta d'Andalusia i Premi Nacional de
Música 2001, en la modalitat d'interpretació, per la
seua dedicació i aportacions a un flamenc d'alt
contingut i qualitat.

Dona’m

Jazz
El mes de març s’obrirà el Castell d’Alaquàs amb
una mostra de la riquesa musical valenciana. El dia
1 d’eixe mes tindrà lloc el concert de Dona’m
Jazz, un conjunt compost per cinc dones valencianes l’objectiu de les quals és apropar el jazz a la
nostra sensibilitat ja que aquest moviment té una
molt recent implantació, especialment a la
Comunitat Valenciana. Amb trajectòries diferents,
les cinc components de Dona’m Jazz faran mostra
d’un repertori de temes que recorreran diferents
varietats del jazz.
Aquest quintet és la plasmació més evident de
l’interés que el jazz, com estil musical, ha despertat en les noves generaciones de músics i de les
possibilitats expressives que els brinda.
Dona’m Jazz suposa a més un dels escassos intents
amb èxit perquè el jazz vocal tinga presència en
els escenaris valencians. Fonamentant-se en la tradició americana, les components d’aquest quintet

acosten aquest estil a les característiques pròpies
de la nostra sensibilitat.
Cristina Blanco, Eva Dénia, Ester Andújar. Pepa
Blasco i Arancha Domínguez, les cinc valencianes
integrants d’aquest grup tenen en comú haver
elegit el jazz com a punt de trobada. Cadascuna
d’elles ha partit d’un estil i trajectòria molt diferents que convergeixen amb le seues companyes
en l’interés per mostrar un repertori de composicions des de la llibertat que aquest llentguatge, el
jazz vocal, els proporciona. El resultat de la seua
interpretació ens recordarà que la veu humana es
troba en l’origen de totes les músiques.
La interpretació del grup Dona’m Jazz en el Castell
Alaquàs l’1 de març s'inscriu dins del conjunt d'actes programats amb motiu de la Setmana de la
Dona, que es celebrarà a principis d'eixe mes i
dels que serà punt de partida.

Les portes del Castell d'Alaquàs s'obriran la nit del
30 de maig per acollir el concert que oferirà Jordi
Savall. Aquest intèrpret està unànimement reconegut com un dels principals especialistes en música
antiga i una de les personalitats artístiques més polivalents de la seua generació com a violinista, director i creador d'un estil inconfusible, del que oferirà a
Alaquàs un selecte repertori en un recital de música
primerenca.
Jordi Savall comença la seua trajectòria musical a partir dels 6 anys d'edat al si del cor de xiquets de
Barcelona, la seua ciutat natal, i amb estudis de música i violoncel que acaba en el Conservatori Superior
de Música d’aquesta ciutat. En finalitzar-los va especialitzar-se en la música primerenca i en la viola. Es va
adonar de seguida de la importància de la música
antiga i de la necessitat de revalorar un instrument
pràcticament oblidat com la viola i del també poc
conegut patrimoni musical de la Península Ibèrica.
Des de 1968 va completar la seua formació a Suïssa.
A partir de 1970, grava i dóna a conéixer com a solis-

Jordi Savall
ta les obres mestres del repertori violinístic. És en
aquesta dècada quan funda el conjunt Hespèrion XX
i la Capella Reial de Catalunya, que van col·locar Jordi
Savall a l'avantguarda de la interpretació musical.
Descobridor infatigable d'obres oblidades, crea els
distints conjunts que li permeten la interpretació d'un
repertori molt ampli, des de l'Edat Mitjana fins als primers anys del segle XIX.
Amb la seua participació fonamental en la pel·lícula
d'Alain Corneau "Tous els matins du pele", que ha
rebut set Cèsars, entre ells el de la millor banda
sonora, va demostrar que la música antiga no és
necessàriament elitista o minoritària i que pot interessar a un públic cada vegada més jovençà i més
nombrós. Ha realitzat també les bandes sonores dels
films "Jeanne la Pucelle" (1993) de Jacques Rivette,
"L’ocell de la felicitat"(1993) de Pilar Miró i
"Marquise" (1997) de Vera Belmont recentment
nominada als Cèsars de 1998.
Les seues activitats concertístiques, pedagògiques i
d'investigació, el situen entre els principals artífexs de
l'actual procés de revaloració de la música històrica.
Durant els seus trenta anys d'intensa activitat Jordi
Savall ha rebut nombroses distincions. En 1988 va ser
anomenat Officier de l'Ordre dónes Arts et Lettres
pel Ministeri de Cultura francés. En 1990 la
Generalitat de Catalunya li va atorgar la Creu de Sant
Jordi. En 1992 Músic de l'Any per Li Pele de la
Musique i en 1993 Solista de l'Any en les huitenes
Victoires de la Musique.

Altres
Naturaleses

L'art contemporani farà acte de presència al
Castell d’Alaquàs des de la mateixa jornada de
l'obertura del monument a les ciutadanes i els
ciutadans. Durant eixa assenyalada data, el 28
de febrer, i per espai de dos mesos, una de les
seues sales acollirà l'exposició que sota el títol
"Altres Naturaleses" agruparà creacions de deu
artistes de reconegut prestigi en el món de l'art.
La mostra reunirà escultures, instal·lacions,
fotografies i vídeo, d'entre altres, Luis
Adelantado, Javier Garcerá, Joseph Ginestar,
Joan Llaveria, Eva Lootz, Ángel Marcos, Carlos
Mateo i Pamen Pereira. El càrrec de comissari
de l'exposició recau sobre el crític d'art i catedràtic de pintura de la Facultat de Belles Arts
de València Juan Bautista Peiró.

L'epígraf de l'exposició suggereix l'intent comú
de totes i tots aquests creadors per establir en
les obres, cadascun des de la seua singular
perspectiva, la dialèctica entre la cultura i la
naturalesa com a extrems d'una mateixa entitat
que generen un corrent d'energia.
En aquest sentit, cadascun de les i els artistes
ha practicat una constant recerca en l'entorn
natural combinada amb indagacions sobre la
identitat personal. La dualitat Art i Naturalesa

Exposició
ha promogut sempre un intens interés estètic
i d'investigació plàstica que ha evolucionat
des del tradicional gènere del paisatge fins als
matisos de tipus social que hui ha adquirit.
El que percebrà l'espectador d'aquesta exposició del Castell d’Alaquàs serà l'aprofundiment que cadascun dels deu artistes realitza
en la seua identitat personal i individual. La
mostra convidarà a la reflexió sobre aquells
altres aspectes que, partint de la pròpia naturalesa, es revelen paradoxalment com els
menys representatius de la mateixa: són els
vinculats a la naturalesa interior de cadascun.
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Un Castell

de les xiquetes
i els xiquets
Sens dubte, la possibilitat de visitar lliurement el
Castell és tota una novetat. Les primeres visites
concertades seran les que realitzen tots les i els
escolars d'infantil i primària de la localitat al llarg
del període del 3 març al 12 de juny. Les xiquetes
i els xiquets coneixeran la història del monument,
veuran les diferents estàncies i aprendran d'una
forma didàctica, gràcies al llibre-guia anomenat
Quadern de Treball.
A més, i també dirigit a les i els menors, tots els
diumenges s'organitzaran activitats com ara contacontes, màgia o animació. Entre elles hi hauran
també jornades especials que protagonitzaran les
actuacions del Circo Gran Fele i la Banda del Drac.
L'Ajuntament vol, d'aquesta manera, que el Castell
siga punt d'atracció per les seues activitats no
només per a un sector d'edat determinat sinó per
a totes i tots, des dels més menuts als majors.
Totes aquestes visites es veuran complementades
amb diferents estudis i treballs dirigits a les xiquetes i els xiquets. Així, una referència documentada
del monument es trobarà l'esmentat Quadern de
Treball. Es tracta d'un llibre que està dirigit a les i els
escolars d'Alaquàs i que té la finalitat de ser emprat
com a guia. La publicació conté explicacions, imatges, preguntes i altres activitats per fer més didàctic per a les xiquetes i els xiquets el coneiximent del
Castell quan realitzen les visites programades.
Un altre material didàctic per a les i els joves estudiants es concretarà en una ampla quantitat d’objectes i jocs que fan referència al monument renaixentista, i que contribuiran a incrementar el coneixement de la seua història i el valor artístic dels
seus elements arquitectònics i ornamentals:
maquetes, retallables, puzzles, caramels i samarretes, entre altres. Alhora ajudaran a expandir i consolidar la imatge del Castell d'Alaquàs com a element del nostre patrimoni històrico-artístic entre
les xiquetes i els xiquets.

Un Castell
de trobada
Una altra de les mostres que retorna al Castell és
l'Exposició del Ninot fallera, del 9 al 14 de març,
una de les més visitades. Fa uns anys el Castell ja va
albergar les figures majors i infantils que cada comissió presenta amb l'esperança que siga indultada de
les flames. Però les portes també van tancar-se per
a aquest esdeveniment. Junta Local Fallera donarà
així l'oportunitat de visitar els ninots, avanç dels
monuments, però també de visitar el pati del
Castell. Ara els ninots tornen per envoltar el pati i
aquesta vegada no l'hauran de tornar a abandonar.
Quaderns d'Investigació no quedarà tampoc a les
portes de l'edifici. Enguany, l'acte de presentació
d'aquest llibre historiogràfic d'Alaquàs, com era tradició fa anys, podrà realitzar-se a l’interior, durant
les Festes Majors de setembre. Quaderns ha estat
un col·lectiu molt implicat en la realitat social de la
ciutat. Respecte al Castell, ha parlat d'ell en reportatges inclosos a les seues publicacions i ha destacat la seua importància elegint-lo com a portada en
nombroses edicions. En aquest sentit, el col·lectiu
ha recolzat el procés d'expropiació.
L'ambiciós programa expositiu del Castell inclou
també una Fira d'Antiguitats que estarà a Alaquàs al
llarg de tres dies el mes de juny. Diversos propietaris d'objectes antics, principalment mobiliari, mostraran aquestes peces i les seues històries. La fira
estarà organitzada per l'associació Betesda. Entre

els objectius que persegueix la mostra, es troba
recollir fons per l'ONG Remar que desenvolupa
diferents programes d'ajuda en països del tercer
món. També amb objectius solidaris es mostrarà
l'exposició de Bomberos sin Fronteras al llarg del
mes de juny, sobre la tasca que desenvolupa
aquest col·lectiu.
El monument serà aleshores punt de referència cultural per a les associacions locals. Un dels primers
exemples estarà en l'organització dels actes de la
Setmana de la Dona. Aquesta activitat és una de les
més destacades cada any degut a la importància
que tenen en el projecte del govern local les iniciatives dirigides a la sensibilització respecte a la igualtat de la dona. És per això que les xerrades, mostres, conferències, col·loquis i projeccions que s'inclouen en la Setmana de la Dona tindran com a seu
les instal·lacions del palau nobiliari.
La formació que reben les i els joves d'Alaquàs al
centre municipal Francesc Ferrer Martí també tindrà
el seu racó al Castell. Del 5 al 9 de maig s'exposaran els treballs que han elaborat les i els alumnes
dels diferents tallers ocupacionals.
Tot i no ser un dels complexos esportius, el Castell
també estarà lligat als programes de potenciació de
l'esport a Alaquàs. Així acollirà la inauguració d'esdeveniments com el Mes de l'Esport o la
Presentació de la Mitja Marató.

Un

Castell
per a

crear

Existeixen llocs, espais i moments que tenen, pot
dir-se, una màgia especial, una capacitat formidable per quedar-se gravats en la nostra ment. Eixa
màgia és per als artistes inspiració. I a Alaquàs hi ha
un lloc on fàcilment sorgeix la inspiració: el Castell,
que al seu interior guarda més de 400 anys d’històries. L’Ajuntament d’Alaquàs ha volgut que eixa
inspiració no quede només en la ment de qui visite el Castell, sinó que quede plasmada tant en
creacions plàstiques com en obres literàries.
Per aquest motiu ha juntat, d’una banda, set artistes de la ciutat i els ha demanat que cadascú realitze una serigrafia. Les set obres formaran una
col·lecció que es podrà veure al Castell el 28 de
febrer, dia de la seua obertura oficial després que
haja passat a ser propietat de totes les veïnes i
veïns d’Alaquàs.
Les serigrafies són obres artístiques que poden ser
realitzades totalment a mà, arran de composicions
fotogràfiques o amb una tècnica que combine
aquestes dues. Amb l’original d’una serigrafia es
poden realitzar còpies. L’Ajuntament d’Alaquàs
farà una edició de 175 col·leccions, una quantitat
limitada que dóna valor a les obres. Cadascuna de
les serigrafies contindrà la data d’edició i la signatura original de l’artista que l’ha realitzada. Els set
artistes locals designats han estat Ramón Cosme,
Hèctor Dols, Iván García, Pilar García, Adrià
Hernàndez, Àngel Martínez i Carme Mateu. Totes
i tots ells van realitzar una visita al monument
renaixentista per tal d’agafar idees, i a l’hora de
realitzar les seues obres, deixar en elles la marca
dels llocs, espais i moments que la construcció
renaixentista els han suggerit.
D’altra banda, junt a aquestes serigrafies el Castell
també serà motiu per a la composició literària.
Així, també veurà la llum un nou exemplar de la
col·lecció “Passejant per...” que aquesta vegada
es dedicarà a l’obra arquitectònica del segle XVI.
Com en la resta de títols seran autors d’Alaquàs els
que escriguen les pàgines d’aquest llibre, concretament Benet Burriel,Conxa Ferrer, Vicent Ferrer,
Maria Guasp, Pilar Latorre, Joanvi Mena i Joan Vila.
Cadascun d’elles i ells ha preparat un capítol independent de manera que trobarem al llibre tant
poesia com relats o notes històriques, tot dins del
marc del Castell d’Alaquàs.

La
rotonda
que hará historia
La historia dispensar un sorprendente
recibimiento a todo aquel que acceda a
Alaqu s a trav s de la avenida Blasco
Ib ez de la ciudad. Una gran torre, remedo
de las tres que hoy coronan el Castell renacentista, se alzar desde el centro de la
rotonda que da entrada a esa v a urbana.

Con la puesta en marcha de este proyecto,
el Ayuntamiento de Alaqu s pretende que
esta torre se convierta en una suerte de
credencial para una ciudad que lleva a gala
ser depositaria de uno de los legados hist rico-art sticos m s trascendentales de la
Comunidad Valenciana.

El futuro monumento de dimensiones impresionantes -21 metros de altura-, supondr el primer
paso, quiz el m s emblem tico por lo que
representa, del proyecto que va a desarrollar en
Alaqu s el grupo de investigaci n Arte y Entorno
de la Universidad Polit cnica de Valencia a instancias del Ayuntamiento de Alaqu s. Ambas
instituciones han suscrito un convenio por el que
se ornamentar n las nueve rotondas de acceso
con elementos arquitect nicos y escult ricos
que supongan una referencia de la ciudad. Se
trata de incorporar la obra art stica al entorno en
que se alza. La ambiciosa aspiraci n de unir el
arte a la vida, en definitiva.
El prop sito que persigue el Ayuntamiento de
Alaqu s con este proyecto consiste en el adorno de todas las rotondas de entrada -9 en totalcon se as de identidad propias, bien de la localidad o bien del momento que se vive. En este

sentido la elecci n de la torre del Castell como
motivo para la creaci n de una de ellas encaja
en esta filosof a por partida doble: el Castell es
emblema de Alaqu s, y justo ahora el
Ayuntamiento lo ha recuperado para el pueblo.
Precisamente el pr ximo 28 de febrero, fecha
de la solemne apertura del monumento, se proceder a la colocaci n en la rotonda de la primera piedra del proyecto.
La propuesta del Alcalde de Alaqu s, Jorge
Alarte, es considerada por el equipo investigador
como "muy interesante, muy valiente y muy decidida" del mismo modo que lo es la propia recuperaci n del Castell d’Alaqu s: un acontecimiento de "una trascendencia indiscutible". La existencia de una torre que simb licamente complemente y a la vez rememore a partir de ahora la recuperaci n del monumento supone un hecho significativo que se apoya muy bien en el tiempo.
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El grupo Arte y Entorno est compuesto por
profesores de pintura, escultura y, ocasionalmente, arquitectura y otras disciplinas, seg n lo
requiera la creaci n que se vaya a abordar. Sus
proyectos tratan de establecer relaci n entre la
obra art stica y el lugar donde va a quedar
enclavada. El decano de la Facultad de Bellas
Artes de Valencia y coordinador del equipo
Joan Llaver a recalca que "sin forzar las cosas
existe esta necesidad de relaci n que el grupo
est cubriendo con su experiencia".

La reposición
de la cuarta torre
Narra la historia de Alaqu s que en torno al a o
1918 una de las cuatro torres que hab an rematado hasta entonces el Castell renacentista fue
arrancada del monumento. Era el primer paso de
un proceso de desmantelamiento del Castell a
trozos que ser an vendidos por su propietario.
Esta intentona recibi la indignada y masiva contestaci n de todo el pueblo de Alaqu s con el
Ayuntamiento a la cabeza, y de las principales
22
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instituciones de la capital valenciana posteriormente. El Centre de Cultura Valenciana, la
Diputaci n Provincial, la Real Academia de
Bellas Artes de San Carlos o el propio
Ayuntamiento de Valencia se hicieron eco de la
protesta de Alaqu s y tomaron cartas en el asunto reclamando a Madrid protecci n contra este
expolio. Finalmente el Estado declar en 1918 al
Castell d’Alaqu s Monumento Art stico Nacional.

Aunque esta categor a fren el derribo, la torre
noroeste jam s volvi a ser repuesta y la construcci n m s emblem tica de Alaqu s qued
definitivamente rematada por tres torres. El proyecto arquitect nico de la rotonda impulsado
por el Ayuntamiento adquiere as un sentido de
justicia hist rica en tanto restablecer , bien que
de modo simb lico, la cuarta torre a la ciudad
de donde nunca debi salir.
La torre que emerger de la rotonda tendr unas
dimensiones casi id nticas a las que tuvo aquella. Su base, en espiral, sugerir el dinamismo de
algo que renace de s mismo lo que, intencionadamente o no, se torna en inevitable evocaci n a
la desaparecida torre. No ser una copia sino
una interpretaci n desde una visi n actual, con-

tempor nea y din mica.
A partir de su significado, nace una torre que
gira sobre ella misma y luego se eleva recta.
"Lo que trataremos -se ala el coordinador del
equipo de investigaci n- es que de una forma
din mica, una figura que gira sobre s misma
va recuper ndose, rehaci ndose y creciendo".
Que el tama o de la torre que se realizar en la
glorieta sea el mismo al de las torres del Castell
no supone coincidencia alguna. El equipo ha
estudiado durante estos meses diferentes torres
y arrojaban estas mismas medidas de planta.
La conclusi n de este an lisis confirma que los
n meros responden a un criterio constructivo
determinado y que posee una gran importancia
conservar estas mismas dimensiones.

Rotondas: una oportunidad para el arte
La proliferaci n de las rotondas como elemento distribuidor del tr fico automovil stico en el
per metro de Alaqu s brinda en este sentido
una oportunidad para mostrar el arte al aire
libre. A la vez, la disposici n de estas creaciones art sticas conferir identidad a cada una
de las glorietas, que ser n reconocidas inmediatamente como "de Alaqu s" por la alusi n
local del contenido de la obra expuesta. Esta
es la intenci n del Ayuntamiento de Alaqu s.
En el caso de la recreaci n de la torre del
Castell se busca, adem s, la reacci n del
observador a trav s del impacto. El monumento se elevar imponente en un espacio tan
ajeno a su contexto l gico como una rotonda
de carretera envuelta por varios descampados, un pol gono industrial y una gasolinera.

Ese es el objetivo, seg n Joan Llaveria.
"Primero sorprender , pero luego se asimilar ", asegura.
El prop sito de esta provocaci n al espectador
busca que finalmente ste pueda vincular un
elemento de tantas connotaciones hist ricas e
incluso sentimentales, como una torre del
Castell d’Alaqu s, a un contexto que se puede
calificar de hostil. La torre, seg n se ala el
coordinador del grupo, no tiene por qu competir con un ambiente tan disonante, sino que
por s misma tiene suficiente presencia como
para que se identifique con Alaqu s. A la postre, lo que el Ayuntamiento de Alaqu s busca
es recuperar el impacto que supon a antiguamente el Castell para las vecinas y los vecinos
cuando las construcciones eran de dos alturas.
CASTELL D’ALAQUÀS
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concedeix a Alaquàs
una segona oportunitat
«Desde Manises se ve un gran edificio con cuatro
torres cuadradas: es el castillo señorial de
Alacuás», va escriure Teodor Llorente, fundador
del diari Las Provincias, en 1887, en una frase que
més d'un segle després ha esdevingut un presagi
del paper que està cridat a exercir el monument
en la comarca de l'Horta, després de la seua recuperació.
El Castell Palau, que s'alça en ple centre neuràlgic
de la població, obri les seues portes amb la intenció de convertir-se en un referent cultural durant
les pròximes dècades, mentre Alaquàs ha passat al
primer pla de l'actualitat cultural i política.
Però aquest èxit no ha sigut gratuït: ha mediat un

procés d'expropiació forçosa, en algun moment
polèmic, que no és més que el segon capítol de la
història inacabada que es va començar a escriure
a principis del segle passat i que ha concedit a
Alaquàs una segona oportunitat.
Un recorregut hemerogràfic pels últims cent anys
no pot evitar aturar-se, per la similitud amb fets
recents, en 1918, quan «la mezquina codicia de los
hombres», com va descriure Juan de Antaño
també en Las Provincias, va estar a punt de causar
un mal irreparable en el monument: la seua desaparició.
El seu propietari d'aquell moment pretenia ende-

rrocar-lo per a vendre els seus materials. L'interés
econòmic d'un personatge completament desvinculat de la vida d'Alaquàs prevalia per damunt del
valor artístic d'un immoble únic en molts aspectes.
En aquell temps, un nombrós grup d'intel·lectuals
valencians va haver de mobilitzar-se contra el que
en el llenguatge contemporani es denominaria un
«atemptat contra el patrimoni». Aquella intervenció
que, a manera de manifest cultural, es rebel·lava
contra un propòsit il·legítim va aconseguir que el
Castell fóra declarat monument nacional.
Aquesta crònica amb tints de llegenda, que tantes
vegades hem escoltat, ha tornat a repetir-se de
forma quasi idèntica a la fi del segle XX. Les hemeroteques documentaran per al futur com una activitat econòmica exercida il·lícitament per una
empresa lligada a la fins fa poc propietat de l'immoble -també amb escassos vincles amb Alaquàsva causar de nou el deteriorament d'alguns elements artístics. Una altra vegada allò material per
damunt del mèrit patrimonial.
Com en 1918, el món de la cultura va ser el primer a
reaccionar, en aquest cas, representat en el col·lectiu Quaderns d'Investigació d'Alaquàs. Els principals
líders ciutadans de la població van donar el següent
pas en firmar un manifest que, de forma semblant a
la campanya que es va organitzar a principis de segle,
demanava a les autoritats locals, en primer terme,
que actuaren. Prop de quaranta associacions
d'Alaquàs van subscriure aquest document.
«Afortunadament, l'Alcalde i l'Ajuntament
d'Alaquàs estan treballant perquè no es destruïsca
el castell», va narrar en 1918 un altre dels intel·lectuals en un text que perfectament podria haver
descrit el procés que es va iniciar en la població fa
tres anys i que ha culminat amb la recent ocupació.
I ja fa quasi un segle que es va salvar el monument
de la demolició però va quedar per resoldre el seu
ús futur. «És lamentable que no es restaure i se li
done un destí més digne», s'ha repetit durant
dècades a Alaquàs mentre va ser magatzem, taller
o, en els últims temps, saló de fastuosos banquets,
tal com ja en 1897 va advertir Francisco Vilanova
en l'Almanac de Las Provincias.
Però la història ha concedit a Alaquàs una segona
oportunitat i aquesta vegada els ciutadans no han
deixat passar de llarg l'assumpte. El desenllaç de

deixat passar de llarg l'assumpte. El desenllaç de
l'últim capítol ha hagut d'esperar quasi un segle,
fins al passat 13 de juny, quan el Ple de la
Corporació Municipal es va fer ressò de la mobilització social i va aprovar l'expropiació per a convertir el Castell Palau en un centre cultural, una
decisió que en pocs mesos va comptar amb el
suport del Ministeri de Cultura i de la Generalitat
Valenciana.
En 1918 i davant de la possibilitat real de la demolició del monument, els mitjans de comunicació van
instar «els arquitectes, mestres d'obra, pintors, dibuixants i fotògrafs» a immortalitzar en les seues obres
la silueta del Castell renaixentista. En 2003, també
els creadors d'Alaquàs, il·lustradors i escriptors, han
fet del monument la seua font d'inspiració, encara
que per un motiu ben diferent: commemorar la
seua obertura a les ciutadanes i els ciutadans.
Des de llavors, telegrames de felicitació, cartes
d'adhesió i cert sentiment d'orgull, que s'ha posat
de manifest en cada acte públic que s'ha viscut a
Alaquàs. De nou una frase històrica, treta de l'hemeroteca, és la perfecta conclusió per a aquesta
història. La va escriure Vicente Ferran Salvador
l'any en què el Castell va ser per primera vegada
considerat artísticament per les autoritats estatals, i
hui està d'actualitat perquè «els vertaders valencians, els que es preocupen del seu passat, del seu
present i del seu esdevenidor, els amants de l'art,
poden ja batre les palmes».
Laura Sena / José Manuel Esteve

artístico
arquitectónico

El valor

y

del Castell
El Castillo-Palacio Señorial de Alaquàs, situado en
el casco antiguo de la población, constituye una de
las más importantes muestras de palacio señorial
fortificado del territorio valenciano. Con abundancia de elementos arquitectónicos propios del gótico, su tipología edificatoria corresponde más bien
a la de los palacios aislados renacentistas. Tiene
planta cuadrada con patio central y cuatro torres
almenadas en las esquinas. El patio tiene alrededor
una galería de dos plantas. La inferior con arcos
rebajados y la superior con arcos más pequeños
apuntados. Las crujías exteriores cuentan, en algunas alas, con hasta cuatro plantas (semisótano,
entresuelo, planta principal y cambra). El piso principal alberga grandes salas con artesonados renacentistas y pavimentos cerámicos decorados.
Su potente volumen forma, con la Iglesia de la
Asunción de Nuestra Señora (a la cual se encuentra unido mediante un paso cubierto sobre arco, en
señal de patronazgo del señor de la población), un
conjunto monumental de extraordinaria cualidad
arquitectónica y urbanística, desgraciadamente no
valorada adecuadamente por el planeamiento
urbanístico de los años 60, al no controlar este la
renovación edilicia producida como consecuencia
del gran crecimiento de la población llevado a cabo
a partir de mediados del s. XX. Ello provocó una
degradación del entorno del palacio que en la
actualidad está intentando recuperarse.
El inicio de la construcción del edificio se sitúa a
finales del siglo XVI. Según el historiador Manuel
Cortina fue mandado construir por D. Luis Pardo
de la Casta en 1582. Sarthou Carreres fija el inicio
de la construcción en 1584. Parece ser que antes
existía un "castell" o casa del señor, probablemente fortificada. Por un inventario de 1543, trascrito
por Enric Juan, sabemos que dicha casa del señor
tenía una gran entrada, establo para tres animales y
dos carros con todos sus aparejos, bodega, un
habitáculo para guardar las herramientas de trabajo, etc. En el primer piso había tres habitaciones, el
comedor y la cocina. También había una sala para
guardar las cosechas y un desván.
Es posible que para la construcción del edificio se
utilizaran materiales de otras construcciones anteriores (sillares de las esquinas de las torres, galería
gótica de la planta superior, pavimento de azulejos
reutilizados, etc.) En un muro del edificio aparece
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insertada una lápida de época romana, cosa que
nos remite a la moda de referencias museísticas
(lapidarias) introducida durante la época renacentista. El palacio, construido de nueva planta, de
traza regular y con una concepción unitaria, fue
rematado totalmente en su aspecto exterior. Sin
embargo parece que alguna parte del interior del
edificio quedó por acabar puesto que aunque la
inexistencia actual de forjados intermedios en la
planta alta de la crujía Sur y los niveles superiores
de la torre Sur-Oeste pudiera deberse a la ruina
del entramado lígneo de dichos forjados (por
incendio o destrucción), hay indicios de que probablemente dichos forjados no llegaran jamás a
construirse. Según Sarthou Carreres, a principios
del siglo XIX, tras la batalla de Sant Onofre (Quart
de Poblet), en Alaquàs las tropas francesas
"..saquearon e incendiaron varios edificios, destrozaron el archivo y hubieran atentado también contra el templo parroquial de no intervenir prudentemente el cura Benito Fons y algunos vecinos.." No
tenemos noticia de si en aquel episodio sufrió destrozos o fue afectado el palacio.
Sabemos que a principios del siglo XX se instaló
una máquina de vapor en el patio del palacio para
extraer agua de un pozo, (en fotografías de la
época se aprecia la alta chimenea de ladrillo de
dicha máquina de vapor sobresaliendo de las
cubiertas del palacio) y que se demolió la última
planta de la torre Noroeste.
Por esa época el estado del edificio no debía de
ser del todo bueno y algunos eruditos comenzaban
a preocuparse por su destino, reclamando que la
administración se preocupara por el mismo. En un
manuscrito de 1911, redactado por Pedro Sucias
Aparicio, "Notas útiles para escribir la historia del

Reino de Valencia" y conservado en la Biblioteca
Municipal de Valencia, se hace referencia a que
"...En la actualidad de este castillo no se habitan
más que los entresuelos, lo demás está destinado a
casa de labranza y está el edificio bastante descuidado. De este edificio debiera ocuparse el Estado
para colocar en él el Archivo del Reino u otra
dependencia. ....el marqués de Manfredi ....lo vendió a D. Julio Jiménez Lorca que es su actual poseedor."
D. Julio Jiménez, pretendió demoler el palacio con
la finalidad de aprovechar los materiales existentes.
Dicha demolición se evitó con la declaración, (tras
la movilización de determinados colectivos y estudiosos del tema), como Monumento Nacional el
año 1918. Sin embargo dicha declaración no debió
constituir para dichos estudiosos garantía suficiente
ya que insisten en la necesidad de la intervención
de la administración y destacan el hecho de que
instituciones culturales valencianas se preocupen
por la conservación del palacio. En la "Geografía
del Reino de Valencia" editada en 1922, Carlos
Sarthou Carreres tras alabar y describir minuciosamente el edificio señala lo siguiente: "...¡Lástima
grande que todo ello esté amenazado de derribo y
desaparición, si el ayuntamiento de Alacuás no
corona con éxito sus gestiones para evitar tan sensible pérdida!...... el Centro de Cultura Valenciana
está haciendo trabajos para la conservación del
antiguo caserón".. Así pues, a pesar de la declaración como Monumento Artístico Nacional (el
segundo declarado en el territorio valenciano, después del castillo de Sagunt), el Palacio debía estar
todavía en 1922 en verdadero peligro de desaparición, como lo atestigua la publicación que en dicho
año hizo el mencionado Centro de Cultura
Valenciana tras el llamamiento público que a tal
efecto llevó a cabo. Dicha publicación, que contiene fotografías, planos y gráficos del palacio obtenidos en 1918 y descritos por J.M. Manuel Cortina
Arquitecto Director Consiliario del Centro de
Cultura Valenciana, es una verdadera joya, ya que
nos permite tener conocimiento del estado del
Monumento en aquella época y conocer algunos
detalles desgraciadamente hoy desaparecidos o
alterados. Cortina, describe elogiosa y detalladamente el edificio y finaliza su escrito haciendo un
llamamiento a la conservación del mismo y recla-

mando para el palacio un noble destino, un uso
cultural más acorde con su valor arquitectónico:
"… divulgar el conocimiento de las cualidades artísticas y constructivas de este edificio, verdadero
compendio de la arquitectura doméstica en nuestra región durante los siglos medios,… … pediríamos para ese Palacio, precioso joyel de nuestra
regional historia, símbolo del feudalismo valenciano, el más suave y transigente de los implantados
en Europa, un noble destino, un uso cultural que lo
ensalzase, una digna finalidad que sacara de su
actual postración a la señorial casona…."
Posteriormente el palacio fue adquirido por la familia Lassala, la cual lo ha conservado bastante bien
aunque se han llevado a cabo algunas actuaciones
incorrectas, como alteraciones tipológicas (como
por ejemplo el desplazamiento de la escalera principal, que antiguamente se iniciaba en el patio y
ahora arranca mediante una escalera tipológicamente extraña) e intervenciones inadecuadas
como la restauración de una cubierta con materiales inapropiados, la introducción de alguna falsa
decoración, el cubrimiento no respetuoso del patio
mediante un entoldado, el levantamiento del pavimento cerámico de la galería superior, etc., así
como una utilización del mismo para celebrar banquetes, incompatible con las características del edificio y sus valores arquitectónicos y culturales.
Con la llegada de los ayuntamientos democráticos
se inició un proceso de concienciación y reivindicación ciudadana a nivel local y comarcal, reclamando para el palacio de Alaquàs ese noble destino que postulaba Cortina más de sesenta años
antes. Como cerrando este largo proceso, el Plan
Especial de Protección del Centro Histórico, aprobado recientemente por el ayuntamiento de
Alaquàs y la Generalitat Valenciana, ha determinado para el Castell-Palau su paso a dominio público
y su uso como dotación educativo-cultural, abriéndose así un esperanzador nuevo periodo para este
magnífico edificio.
Vicent Garcia. Arquitecto
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El día 3 de enero de 2003 el castillo-palacio
de Alaquàs pasaba a ser propiedad del
Ayuntamiento de Alaquàs. De inicio, vaya
nuestro reconocimiento a todas las personas e instituciones que desde 1982, año en
que se conmemoró el IV centenario de la
construcción del edificio, iniciaron la labor
de recuperación de la propiedad sentimental
y simbólica del palacio para conseguir la
titularidad pública finalmente.
¿Quién puede medir el poder simbólico que
tiene una construcción, un edificio? De un
edificio admiramos su estructura, su tamaño, el estilo o estilos arquitectónicos en el
que fue construido, su función, los aspectos
civiles y artísticos objetivos…; sin embargo,
es mucho más difícil llegar a saber por qué
determinados edificios nos seducen, nos
atraen y tienen un significado especial para
los que los vemos o los visitamos y esto es
así porque la capacidad de seducción, casi
siempre subjetiva, se desarrolla en los lugares más espirituales y etéreos de las personas.

Las obras o edificios que nos seducen arraigan
en nuestra inteligencia y siembran la semilla de
una herencia cultural que nos trasciende. Viven
también en los sentimientos, forman parte de
nuestra cultura y descansan a lo largo del tiempo en nuestra memoria. Y es esa memoria la
que heredamos como también heredamos las
percepciones, las ideas, los mismos sentimientos… y estos pasan de una generación a la
siguiente, de padres a hijos, en un salto generacional que va de siglo en siglo y nos llega a
acercar a nuestros antepasados, a aquellos que
fueron coetáneos de la construcción.

A partir de su construcción y durante siglos, el
castillo fue la residencia de los señores; todos los
años, por San Juan y por Navidad, las gentes del
lugar acudieron a pagar los derechos feudales; a
las puertas del castillo los diferentes señores convocaron durante generaciones a los habitantes
del lugar para escenificar la toma de posesión del
señorío; en el interior del castillo, el señor y posteriormente su administrador, eligieron y convocaron a los representantes municipales; a las puertas del edificio también se reunieron decenas de
veces todos los vecinos del pueblo para discutir
con el señor o sus representantes los pactos que
durante siglos regularán la vida de los habitantes
del pueblo… ¿En el subconsciente de cuántas
generaciones ha permanecido oculta la percepción de que el castillo-palacio era un edificio que
representaba el poder?
Hasta principios del siglo XX cualquier persona
que se acercaba a Alaquàs lo primero que advertía era la desproporción existente entre las casas
del pueblo, menudas y bajas, y la enorme fábrica
del castillo palacio. Pero, ¿acaso su tamaño, no
era algo buscado por sus constructores? ¿En el
subconsciente de cuántas generaciones de
Alaquàs ha permanecido oculta la percepción de
la gran diferencia existente entre el señor, que
vive en el castillo, y los habitantes del lugar?

El castillo-palacio de Alaquàs, monumento artístico desde principios del siglo XX, se construye
a finales del siglo XVI sobre la base de un antiguo edificio en forma de torre, que la gente de
Alaquàs llamaba "castell". Los constructores, la
familia Aguilar y Pardo de la Casta, pertenecían a la pequeña nobleza valenciana y, como
muchos nobles de la época, invirtieron parte de
sus bienes en la construcción de edificios suntuosos. En la construcción del castillo-palacio
trabajaron, cumpliendo sus obligaciones feudales, muchos de los vecinos que a finales del
siglo XVI vivían en Alaquàs.
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Es precisamente, esa facilidad de la inteligencia
del ser humano, para percibir situaciones y
reglas injustas la que permite acumular en el
inconsciente determinados valores y significados de la Historia. Quizá por eso, desde hace
siglos, los habitantes de Alaquàs han visto el castillo no sólo como un edificio artístico sino como
un símbolo que en algún momento les dominaba
pero algún día les pertenecería. ¿En el subconsciente de cuántas generaciones de Alaquàs
debe haber anidado la idea de que un día el castillo podría ser de titularidad municipal?
Pues bien, el momento ha llegado. El castillopalacio es ya de titularidad municipal. Y este
hecho nos seduce y nos atrae porque la seducción se dirige al mundo de las emociones y en
estos momentos la idea de que el palacio haya
pasado a ser de uso público, después de más
de cuatro siglos, nos atrae, nos cautiva, nos
anima y nos emociona.
Enric Juan Redal
(Quaderns d’Investigació d’Alaquàs)

agenda
AGENDA CULTURAL
DEL CASTELL
Acte d’obertura del Castell
El 28 de febrer a partir de les 20 hores de la vesprada tindrà lloc l’acte d’obertura oficial del Castell
d’Alaquàs. En la inauguració Teatre l’Ull intepretarà
una obra novedosa i singular realitzada amb motiu
d’aquest acte. Després de l’espectacle, les i els
assistents podran visitar les diferents dependències
del Castell. El monument estarà obert al públic fins a
les 2 de la matinada.

Exposició del Ninot
El Castell acollirà de nou l’Exposició del Ninot de les
falles de 2003. La inauguració tindrà lloc el diumenge
9 de març a les 12 hores i podrà ser visitada fins al
divendres 14 de març en horari de 10 a 14 hores i de
17 a 21 hores.
Fira d’Antiguitats
Propietaris d’objectes antics, principalment mobiliari,
mostraran aquestes peces junt les seues històries en
la fira que tindrà lloc els dies 13, 14 i 15 de juny al
Castell. L’activitat està organitzada per BETESDA
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs

MÚSICA
Dona’m jazz
El dia 1 de març a les 22 hores es celebrarà al Castell
un concert de jazz a càrrec del grup de dones
Dona’m Jazz. Aquesta actuació s’inclou dins de les
activitats programades amb motiu del Dia
Internacional de la Dona Dona’m jazz organitzades
per l’Ajuntament d’Alaquàs.

Concert de piano i violí Stradivarius de Cremona
Amb motiu de l’agermanament d’Alaquàs amb la ciutat italiana de Cremona, aquesta ciutat oferirà amb
ocasió de l’obertura del Castell d’Alaquàs un concert
de piano i violí Stradivarius. El concert es realitzarà el
divendres 7 i dissabte 8 de març a les 22 hores.

EXPOSICIONS
Serigrafies del Castell
Des del 28 de febrer podrà visitar-se al Castell
d’Alaquàs una exposició de serigrafies del monument. L’exposició està organitzada per l’Ajuntament
d’Alaquàs i ha estat realitzada per set artistes
d’Alaquàs que han plasmat en aquestes obres les
seues interpretacions personals sobre el Castell.
"Otras Naturalezas"
L’exposició d’art contemporani "Otras Naturalezas"
és una mostra col·lectiva d’escultures, muntatges,
vídeos i fotografies d’artistes de reconegut prestigi en
el món de l’art que reflecteix la dialèctica entre l’home
i la naturalesa. Aquesta mostra romandrà al Castell
des del 28 de febrer i fins al 27 d’abril.

Mariza
La cantant portuguesa oferirà el dimecres 12 de març
a les 22 hores en el Castell un concert de fado, estil
musical del qual Mariza és actualment una artista
destacada.
Antonio Vega
El cantautor madrileny oferirà el dissabte, 5 d’abril, a
les 22 hores, un concert al Castell on interpretarà una
recopilació de les seues cançons més exitoses tant
de la seua carrera en solitari com de la seua època
en el grup Nacha Pop.
Pedro Guerra
L’aclamat cantautor canari delectarà els seus incondicionals amb dos concerts al Castell d’Alaquàs,
divendres, 11 d’abril, i dissabte, 12 d’abril. Les dues
actuacions tindran lloc a les 22 hores.
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Carmen Linares
Els aficionats al cante jondo estan d’enhorabona amb la interpretació que
farà aquesta artista espanyola reconeguda internacionalment de les
peces més destacades del seu estil. Serà el dissabte, 3 de maig, a les 22
hores en el Castell.
Jordi Savall
L’estudiós i especialista en música antiga realitzarà un concert al Castell
on donarà mostra d’una magnífica musicalitat combinada amb una interpretació històricament informada. La cita tindrà lloc el divendres, 30 de
maig, a les 22 hores.

TEATRE
Teatre de l’Ull
Aquesta companyia teatral valenciana oferirà el 28 de febrer un espectacle on es combinarà la música, el foc i la màgia. L’espectacle ha estat
especialment preparat amb motiu de l’acte d’obertura del Castell.
"Amors impossibles" de Nas Teatre
Tres actrius, dues alaquaseres, ens conten unes
peculiars històries d’amor de la mà de Josep V.
Marqués. L’obra "Amors Impossibles" de Nas
Teatre es representarà al Castell el dia 2 de
març a les 20:30 hores.
Circo Gran Fele
La reconeguda companyia valenciana realitzarà
el seu darrer espectacle "Avatar", que tracta de
la mescla entre la realitat i la imaginació humana. Dirigida especialment als menors de la localitat l’obra serà interpretada al Castell el diumenge, 30 de març, a les 12 hores.
La Banda del Drac
Els valencians de La Banda del Drac submergiran les xiquetes i els xiquets d’Alaquàs dins del
món dels pirates amb la funció "Ballant, ballant". Aquest teatre infantil es
realitzarà al monument el diumenge, 27 d’abril, a les 12 hores.

DONA
Homenatge "Dones d’Alaquàs"
L’Ajuntament d’Alaquàs tributarà homenatge a un grup de dones amb una
trajectòria destacada en la vida local. L’acte es celebrarà al Castell el
dimarts, 4 de març, a les 17:30 hores i serà presentat per Amparo Alabau,
Jutgessa de Pau d’Alaquàs.

ESPORT
Inauguració del mes
de l’esport
El Castell d’Alaquàs acollirà el divendres, 16 de maig, a les 19 hores, els
representants del món esportiu local
en l’acte inaugural del mes de l’esport.
Presentació de la Mitja Marató
La ja tradicional prova que organitza el
Club d’Atletisme d’Alaquàs, tindrà la
seua presentació enguany al monument històric. L’acte es desenvoluparà
el divendres, 26 de setembre, a les
19:30 hores.
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Telèfons
d’interés
SERVEIS AJUNTAMENT
AJUNTAMENT D’ALAQUÀS
C/ Major, 88
www.alaquas.org · Tel. 96 151 94 00
CENTRE D’INFORMACIÓ JUVENIL
Edifici Cultural l’Olivar
C/ Mare Oviedo, 5. Planta 1 www.joves.net
joventut@alaquas.org · Tel. 96 151 94 29
AULA DE CULTURA
Edifici Cultural l’Olivar ·
C/ Mare Oviedo, 5. Planta 2
cultura@alaquas.org
festes@alaquas.org
Tel. 96 151 94 01
INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
Edifici Oblates
Av. País Valencià s/n. Planta 2
Tel. 96 151 94 01
INFORMACIÓ SÒCIO CULTURAL
Av. País Valencià s/n. Baix.
Tel. 96 151 94 01
CENTRE SOCIAL BENÀGER
Tel. 96 150 90 07
RÀDIO ALAQUÀS 102.7
Edifici Oblates
Av. País Valencià s/n Planta 2
radio@alaquas.org
Tel. 96 112 28 01 // 96 112 28 02

SEGURETAT I SALUT
POLICIA LOCAL
Tel. 96 150 00 00
BOMBERS
Tel. 112
CENTRE DE SALUT
Tel. 96 151 02 21

OCI I CULTURA
BIBLIOTECA AUSIÀS MARCH
Edifici Cultural l’Olivar
C/ Mare Oviedo, 5. Baix · Tel. 96 151 94 01
COMPLEX ESPORTIU DEL BOVALAR
Tel. 96 151 91 16
COMPLEX ESPORTIU DEL TERÇ
Tel. 96 150 15 62
SALA D’EXPOSICIONS LA NOVA
Tel. 96 151 23 63
UNIÓ MUSICAL D’ALAQUÀS
Tel. 96 150 50 00
ATENEU CULTURAL I ESPORTIU
Tel. 96 150 21 83

CENTRES EDUCATIUS
BONAVISTA
Tel. 96 150 35 76
GONZÁLEZ GALLARZA
Tel. 96 150 27 85
OLIVAR I
Tel. 96 150 23 17
OLIVAR II
Tel. 96 150 72 91
MADRE JOSEFA CAMPOS
Tel. 96 150 10 29
SANCHIS ALMIÑANO
Tel. 96 150 35 04
VILA D’ALAQUÀS
Tel. 96 150 27 86
INSTITUT FAUSTÍ BARBERÀ
Tel. 96 150 34 50
INSTITUT EL TERÇ
Tel. 96 150 67 69
ESCOLA D’ADULTS
Tel. 96 150 94 01

PARRÒQUIES
ASSUMPCIÓ DE LA NOSTRA SENYORA
Tel. 96 150 68 71
SANTÍSSIMA CREU
Tel. 96 150 35 05
MARE DE DÉU DE L’OLIVAR
Tel. 96 150 39 37

