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Estimats veïns i veïnes,  ja tenim el 
mes d’agost a les portes i des de    
l’Ajuntament tenim la responsabilitat 
d’organitzar i preparar un any més les 
nostres festes patronals com sempre 
en honor a la Sagrada Família i el Crist 
del Miracle. 
   Per fi ja sembla que podrem cele-
brar-les de manera normal, gaudint 
tots i totes de les nostres festes pa-
tronals. Per a elles l’equip de govern 
hem preparat els actes lúdics espe-
rant que integren a totes les edats i 
sensibilitats musicals i artístiques, que 
trobeu en elles una estona de tran-
quil·litat, a la fresca, sobre tot en 
aquesta època. I què millor que fer-

ho a la plaça del poble, amb la gent que estimem, relacionant-se i eixint d’eixa rutina que moltes vega-
des patim sense adonar-nos. 
Hem de saber que, per a fer les festes d’un poble, són necessaris dines i gent que s’implique amb esforç 

desinteressat per integrar als veïns i veïnes en grups o associacions com el grup de Danses l’Albada, el 
cor de l’església parroquial que ens amenitza les misses, ‘La Primitiva’ i ‘La Nova’ com a bandes musicals 
del poble, els moros i cristians de la Filà Als Cristians i la Comparsa Palomarense que per fi podran cele-
brar les disfresses i l’entrada de Moros i Cristians, l’associació de Dones d’El Palomar, els Jubilats i Pensi-
onistes, l’associació de Festes del Xop i els Festers i Festeres del Xop. Entre tots ells ens animen cada dia 
de l’any demostrant que, amb eixa actitud de treball conjunt, fan poble, donen vida a les seues associa-
cions i ajuden a la gent d’El Palomar a viure en armonia i conviure des del respecte, demostrant també 
que El Palomar és un poble viu. Per estos motius vull amb estes paraules agrair el seu treball, donat que 
sense la seua involucració i participació no seria el mateix. 
També vull agrair a tots els palomarencs i palomarenques l’acció solidària d’acollida que han dut a ter-

me davant les circumstàncies de la guerra d’Ucraïna, acollint a 17 persones i demostrant que, a la Vall 
d’Albaida, El Palomar és un poble integrador i participatiu en els problemes de la societat. 
Enguany també és especial per què són les últimes festes que organitza aquesta Corporació que ja finalitza 

la seua legislatura. Amb estes paraules vull agrair a totes les persones que han treballat i treballen en           
l’Ajuntament i a les regidores i regidors de tots els partits que conformen la Corporació, ja que amb el vostre 
suport, confiança i treball heu ajudat a aquesta Alcaldia a prendre decisions positives per a la continuïtat dels 
serveis i millora de les infraestructures, sempre pel bé comú i per a la majoria de tots els palomarencs i palo-
marenques. 
Com a Alcalde espere que les decisions presses en estos 4 anys hagen estat enteses per tots i totes. 

Penseu que les decisions municipals sempre beneficien o perjudiquen a altres persones. La meua inten-
ció sempre ha estat millorar el dia a dia de tots i totes des del treball, buscant dines públics, mantenint 
una fiscalitat baixa. Ha sigut un plaer treballar pel poble d’El Palomar com a Alcalde estos quatre anys. 
Gràcies per la confiança dipositada en tota la Corporació municipal i l’oportunitat donada de representar 
al Palomar en altres institucions. Perquè el que importa és que El Palomar ens uneix. 
Sols em resta desitjar-vos unes molt bones festes patronals de 2022. Que trobeu en elles un espai per a 

relacionar-se amb les persones que estimeu. 
Molt bones festes 2022. 

El vostre Alcalde,  
Jordi Vila Vila 

 



   La Sagrada Família, la nostra patrona, ens convoca 
a celebrar les festes en el seu honor. Dies de trobar-
se entre nosaltres, de família i amistat, però sobre 
tot de fe i devoció pels nostres patrons que una ve-
gada més s’ha de posar de manifest en les celebra-
cions religioses. 
   Cal que reconegam amb especial preocupació que 
cada vegada són menys els que saben valorar la fon-
dària religiosa que suposen unes festes patronals: el 
que val un temps de silenci per a resar agraint als 
nostres patrons la seua cura i intercessió; el que su-
posa participar de l’Eucaristia, que sens dubte és el 
cor de la festa; l’alegria que reporta dedicar temps a 
la resta des de la caritat visitant als que en aquestos 
dies estan malalts o sols. 
Sí, és esta una realitat dolorosa. La secularització se-
gueix el seu rumb imparable i no deixa d’anar bui-

dant de contingut religiós qualsevol festa. S’elimina la fe, l’amor o devoció per a reduir-ho 
tot a tradició. La tradició d’un poble, la tradició dels nostres majors... Patrimoni cultural 
sols, ja no religiós. 

Amb tot, no havem de deixar d’anunciar, a temps i a destemps, que sols des de la fe és 
possible viure plenament les festes en honor a la Sagrada Família, al Santíssim Crist del Mi-
racle, a Sant Roc. Aprofitar estes restes de tradició que segueixen congregant a molts per a 
evangelitzar i per a fer vore que en la Verge Maria i Sant Josep trobem uns vertaders pares 
als que sempre podrem acudir en la nostra oració, i dels que tenim molt que aprendre en 
la nostra vida familiar; que en la Creu, misteri que la imatge del Santíssim Crist evoca, hi ha 
una entrega per amor aclaparadora i gràcies a ella estem lliures dels lligams del pecat i de 
la mort; que en els sants, com Sant Roc, trobem vertaders germans que des del cel vetlen 
per nosaltres i ens encoratgen en el nostre peregrinar per este món per a que també 
aconseguim com ells la meta. 

La vertadera devoció implica la vida, repercuteix en ella, la canvia a millor. És per això 
que vos convide, junt al nostre vicari D. Pablo, a que donem aquest pas de fe, a que siguen 
unes festes on es produïsca esta trobada creient, on cadascú pugam dir: és veritat! Déu 
m’estima i m’ho ha demostrat en l’entrega del seu Fill en la Creu. És veritat! No estic sol! 
La Sagrada Família és la meua família i per ells em senc acompanyat cada dia. 

Esta és la gràcia que demane per a vosaltres en estos dies. 
Bones festes patronals. 

 
El vostre rector,  

Antonio Ferrando Martí 

 



NAIXEMENTS 

DEFUNCIONS 

MATRIMONIS 

11-01-2021  Amparo Martí Ibars 
17-02-2021  Juan Albiñana Pla 
11-03-2021  Juan Bautista Guerrero Guerrero 
19-03-2021  Juan José Llácer Guerrero 
15-04-2021  Ricardo Estruch Pla 
14-07-2021  Dolores Soler Calatayud 
08-12-2021  Mª Pilar Llácer Guerrero 
30-12-2021  Francisca Ferri Guerrero 

08-04-2021  José Calabuig Ferrero & Mª Begoña Reig Revert 

07-02-2021  Aylen Borrero Millán 
28-04-2021  Naia Tormo Montés 
26-07-2021  Xavier Seguer Medina 
17-08-2021  Max Guerrero Juan 



Dimecres 17 d’agost 

21:30h.– Cinema d’estiu a la plaça Constitució. 

Dijous 18 d’agost 

19:00h.– Cucanyes a la plaça Constitució. 
21:00h.– Dansada popular a la plaça Constitució a càrrec del grup local de danses 
L’Albada. 
22:00h.– Sopar popular de barbacoa a càrrec de Menjars Casolans a la plaça Sant 
Pere. Reserva de places a l’Ajuntament, La Tenda de Pili i Ca Sole Gourmet. El preu 
és de 6 € per persona (menors de 18 anys gratuït però hauran de reservar cadira). 
23:30h.– Actuació de Pep Gimeno Botifarra “Dos pal sanc” a la plaça Constitució. 

Divendres 19 d’agost 

9:00h.– Missa a l’ermita i trasllat de la imatge del Santíssim Crist del Miracle a l’esgl-
ésia. 
11:30 a 13:30h.– Parc Infantil Aquàtic a la Font de Sis. 
14:00h.– Dinar de germanor a la Font de Sis a càrrec de Menjars Casolans que ens 
cuinarà una paella. Reserva de places a l’Ajuntament, La Tenda de Pili o Ca Sole 
Gourmet. El preu és de 6 € per persona (menors de 18 anys gratuït però hauran de 
reservar cadira). 
16:00h.– Tardeo a la Font de Sis a càrrec de Walectric.  
17:00 a 20:00h.- Parc Infantil Aquàtic a la Font de Sis. 
21:00h.– Passacarrer de la Comparsa Palomarense i la Filà Als Cristians. 
23:30h.– Nit de Disfresses organitzada per la Filà Als Cristians i la Comparsa Paloma-
rense. Es convida a tot el poble a participar. 
24:00h.– Actuació de la discomòbil Pirámide a la plaça Constitució. 

Dimarts 16 d’agost 

21:30h.– Cinema d’estiu a la plaça Constitució. 



Dissabte 20 d’agost 

9:00h.– Diana a càrrec de la Comparsa Palomarense i la Filà Als Cristians. 
19:30h.– Entrada de bandes de música. 
20:00h.– Espectacular Entrada de Moros i Cristians a càrrec de la Comparsa Paloma-
rense i la Filà Als Cristians. 
23:00h.– Actuació de Carlos Barfi amb Nit d’Hipnosi, Monòleg de l’Hormiguero i el 
Mentalista. 

Diumenge 21 d’agost 

10:00h.– Revolteig de campanes. 
11:30h.– Passacarrer a càrrec de la Banda La Primitiva. 
11:45h.– Passacarrer de la Corporació municipal des del carrer Sant Doménec fins 
l’església. 
12:00h.– Missa solemne en honor a la Sagrada Família. 
13:00h.– Disparada d’una mascletà a càrrec de la Pirotècnia Martí. 
20:45h.– Processó en honor a la Sagrada Família. 
23:00h.– Actuació de teatre a càrrec de La Inestable amb l’obra “Despedida de casats”. 

Dilluns 22 d’agost 

10:00h.– Revolteig de campanes. 
11:30h.– Passacarrer a càrrec de la Banda La Primitiva. 
11:45h.– Passacarrer de la Corporació municipal des del carrer Sant Doménec fins 
l’església. 
12:00h.– Missa solemne en honor al Santíssim Crist del Miracle. 
20:45h.– Processó en honor al Santíssim Crist del Miracle. 
21:30.– Castell de focs d’artifici a càrrec de la Pirotècnia Martí. 
23:00h.– Actuació de In Vivo Lyric Pop. 

Dimarts 22 d’agost 

9:00h.– Revolteig de campanes. 
11:00h.– Misa en honor a Sant Roc 
per a tots els difunts del poble. 
22:30h.– Cinema a la plaça Sant Pere 
on es projectaran les danses de 2007 
i la Coronació de regines de 1982 Mª 
Pilar Guerrero i Ester Guerrero. 



DESPESES 

INGRESSOS 

Aportació veïns i veïnes + Barbacoa + Fideuà 3.012,00 

Aportació Diputació 7.000,00 

Aportació Ajuntament 20.612,25 

TOTAL 30.624,25 

Donatiu església 200,00 

Muntatge llibre de festes 484,00 

Cinema d’estiu 400,00 

Espectacle de Circ Espectacles Carlos 
Barfi 

5.445,00 

Parc Aquàtic Espectacles Carlos Barfi 1.815,00 

Sopar barbacoa  2.202,10 

Dinar fideuà 2.225,50 

Flors església 280,00 

Societat Musical La Nova (Dia de la Sa-
grada Família) 

1.750,00 

Societat Musical La Nova (Dia del Santís-
sim Crist del Miracle) 

1.750,00 

Actuació Divinas Pop 5.445,00 

Actuació Grupo Ñ 726,00 

Imprenta Simó 609,15 

Bar People, Bar Cultural i Burguer 594,00 

Espectacle de Somnis Musicals 1.250,00 

Disparada Castell de focs d’artifici 1.815,00 

Disparada mascletà 1.815,00 

Cucanyes 165,00 

Family Cash 390,00 

Grup de Danses El Carrascal  1.200,00 

Societat Musical La Nova (Dia de les 
Danses) 

300,00 

Diversos 63,00 

TOTAL 30.624,25 











A L’Ajuntament d’El Palomar, gràcies a la Diputació de València, hem estat històri-
cament sempre potenciant els Servies Socials. Des de l’inici, amb la creació del Ser-
vei, vàrem ser pioners a la Vall d’Albaida amb la seua implantació allà per l’any 1991, 
fins a la seua consolidació a la Mancomunitat de la Vall d’Albaida aquest any 2022.  

La potenciació del quart pilar de l'Estat de Benestar i el seu nou Model de Serveis 
Socials, que va començar a ser realitat en l’any 2018 en el que l’Ajuntament va rebre 
una subvenció per al sosteniment de Serveis Socials de 78.844€. I així progressiva-
ment; l’any 2019 vàrem rebre 81.602€, el 2020 91.251€ i el 2021 (últim any en el 
que l’Ajuntament assumeix la gestió dels serveis socials) 116.555€. 

Enrere ha quedat el concepte caritatiu i assistencial per donar pas al de justícia so-
cial. Amb la Generalitat i la Diputació, a l’Ajuntament d’El Palomar hem volgut cons-
truir uns serveis socials dignes, arrelats al territori, ben dotats i amb capacitat de do-
nar resposta a les necessitats de la ciutadania sense discriminació, posant èmfasi en 
la consideració del dret als serveis socials com a quart pilar de la societat de benes-
tar, equiparant-ho al dret a la sanitat, l'educació i les pensions. 

L’any 2022 , i amb implementació efectiva de la Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la 
Generalitat, de serveis socials inclusius, els Serveis Socials han passat a ser gestio-
nats per la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. 

Altre aspecte en el que ha canviat la realitat dels serveis Socials a la nostra zona ha 
estat l'elaboració del Mapa de serveis socials de la Comunitat Valenciana on s'han 
seguit, com a criteris prioritaris, l'actual organització administrativa dels municipis 
dins de les demarcacions territorials històrica i culturalment consolidades. Una com-
binació de criteris que permet una aproximació al territori per a la implantació efec-
tiva del nou model de serveis socials inclusius. 

El Palomar, ha quedat territorialment demarcat al DEPARTAMENT 13 de la Vall d’Al-
baida, Àrea 13.2 i Zona 13.3.2, integrada per 10 municipis: Atzeneta d’Albaida, Bèlgi-
da, El Palomar, Guadassèquies, Otos, Benissoda, Bellús, Beniatjar, Bufali I Carrícola. 

L’equip de professionals que integren la nostra Zona son una Directora-
treballadora social, dues treballadores socials i 4 auxiliars d’ajuda a domicili. Per 
completar la ratio, la Mancomunitat de Municipis completarà l’equip amb una admi-
nistrativa, un psicòleg/a, un educador/a i amb assessoria jurídica. 

El Sistema de Serveis Socials està integrat pel conjunt de recursos, equipaments, 
programes i prestacions destinats a assegurar a les persones el dret a viure digna-
ment durant totes les etapes de la seva vida, mitjançant la cobertura de les seus ne-
cessitats personals bàsiques i les necessitats socials en el marc de la justícia social. 

NOUS SERVEIS SOCIALS MANCOMUNATS 



ENDEUTAMENT 2019-2022 

Concepte 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 Previsió 31/12/2022 

Local Societat Musical La Nova 36.899,42 31.670,59 26.340,13 20.935,98 15.135,98 

Restauració Castell de Carrícola 45.169,01 38.687,76 32.105,65 25.408,16 18.608,16 



Concepte 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 Previsió 31/12/2022 

Camping municipal Font de Sis  25.808,22 20.392,20 14.966,97 9.466,97 

Pla de Camins Segurs    81.826,63 74.826,63 

TOTAL 127.575,67 113.749,60 78.837,98 143.137,74 118.037,74 




