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El nombre i camps dels mòduls que

s’imparteixen són els mateixos que els de l’ESPA

presencial: camp de la natura, de les

matemàtiques, de la societat i de la comunicació.

Hi ha dues convocatòries, a juny i a octubre.

Pel que fa els Cicles Formatius de Grau

Superior (CFGS) són un conjunt d’ofertes

formatives reglades que tenen la finalitat de

proporcionar una formació professional específica

que permet als joves incorporar-se al mercat

laboral i exercir una professió concreta amb la

qualificació necessària per a fer treballs tècnics i/o

assumir responsabilitats de programació i

coordinació.

L’oferta de l’Escola d’Adults també

contempla la preparació per a les proves lliures,

que possibiliten l’accés al CFGS, reservada a

aquelles persones que no tenen la titulació

acadèmica per a accedir-hi directament, és a dir,

no estan en possessió del batxillerat de la LOGSE,

el COU o la FP2.

Per a poder concórrer-hi, cal tenir més de 20

anys (complerts dins l’any en què es fa la prova)

i poder acreditar, com a mínim, 6 mesos

d’experiència laboral, o bé haver cursat FP1 o un

Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Les persones amb

la declaració legal de minusvalidesa tampoc han

d’acreditar el requisit de sis mesos d ’experiència

laboral.

També poden presentar-s’hi aquelles persones

que tinguen 18 anys, o que els compleixen durant

l’any en curs, i que en el moment d’inscriure’s en les

proves tinguen el títol de Tècnic (Cicle Formatiu de

Grau Mitjà) d’una família del mateix itinerari (hi ha

tres itineraris) que el CFGS que es vulga cursar. 

La prova consta de dues parts, una comuna,

igual per a tots els CFGS, i una altra específica per

a cada CFGS en concret.

La matriculació acostuma a fer-se durant el

mes d’abril i les proves durant la segona quinzena

de maig.

Seguint amb la nostra oferta, els tres nivells

d’anglés tenen com objectiu aprendre este

idioma per a poder desenvolupar-se en l ’àmbit

de la vida quotidiana i generalment no entra en

els seus objectius la preparació per a l’obtenció

de cap certificat. 

El curs de balls de saló l’ integren un nombre

considerable d’alumnes. 

Tant aquest, com tota l’oferta de l’Escola

estan pensats per a persones adultes, i la seua

metodologia es basa en les característiques

pròpies dels adults i en les seues necessitats;

s’organitzen de forma flexible per tal d’adequar-se

a les seues possibilitats.  

I ja per a finalitzar no podem oblidar el

coneixement de la nostra llengua. El plans d’estudis

actuals han incorporat el valencià plenament en el

seu currículum. L’actual població escolar, en acabar

els estudis, té ja un reconeixement oficial dels

coneixements de llengua. Les persones que no han

cursat estudis de valencià en el període escolar i

que vulguen una acreditació oficial de

coneixements de valencià, bé siga per a aconseguir

un lloc de treball, accedir a la funció pública o per

qualsevol altre motiu, poden obtindre el

corresponent certificat superant les proves que

cada any convoca la Junta Qualificadora de

Coneixements de valencià. Dins de la nostra oferta

educativa està present la preparació dels nivells

elemental,  mitjà i superior d’esta convocatòria.

Sempre he pensat que el llibre de festes és un

bon instrument per a donar a conèixer la

trajectòria d’este programa municipal.

Desitge que estes línies aclarisquen un poc

més la nostra tasca. De tota manera, vull recordar-

vos que l’equip de mestres de l’Escola d’Adults

Bolomor: Martin O’Hara, Lolín Martínez, Quique

Aguado, José Martínez,  Josemi Talens i jo mateixa

estem a la vostra disposició.

Us desitgem salut i pau en estes festes i us

esperem en este nou curs.

IMMA PIERA ALMIÑANA

DIRECTORA EPA BOLOMOR
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Festa als nostres majors
Com tots els anys, 

la Regidoria de

Benestar Social fa 

un reconeixement

als nostres majors 

en una festa

organitzada en el

Llar dels Jubilats en

molt de carinyo per

a tots ells.
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Enyorança
Segons ens conta l’Historia,

en esta terra els cristians,

en lluita amb els musulmans

alcançaren gran victoria.

I digué Jaume segon

des de dalt del seu cavall

al contemplar esta vall:

“Açó es lo millor del món”.

I el Rei que guanyà la guerra

a tota aquella gent mora,

manà que la feren fora

i donà als frarers la terra.

Els del Císter, en Simat,

feren un gran monestir

i allí es on van residir

a les ordres de un abat.

Repoblaren el país

catalans i aragonesos

i promte feren progressos

vivint en un paradís.

Amb tesó i amb son treball,

la Indústria i l’Agricultura,

sense oblidar la Cultura,

feren famosa la Vall.

Barx, Benifairó, Simat,

Tavernes, en germanor,

entre Ribera i Safor,

hem fet Mancomunitat.

Diuen que qui beu del Clot

(i no sé si será cert

perquè d’això estic prou verd)

volent anar-se’n no pot.

I si algú se n’anirà

(no sé que tindrá este lloc)

podrá tardar molt o poc

però es cert que tornarà.

I això es lo que em passa a mi.

Perquè me’n vaig anar fora

i es pot vore que a tothora

estic tornant per ací.

VERGER

Quién sabe qué avatares te trajeron

de tierras de horizontes infinitos,

de buen queso y de vinos exquisitos,

a éstas que amorosas te acogieron.

El naranjo y el mar quizá influyeron

con sus verdes y azules más bonitos

al fijar en tu vida nuevos hitos

y que aquí te quedaras consiguieron.

Manuel Cuevas, tu alma de poeta

heredera de antiguos trovadores,

dedicó a la Valldigna y la Meseta

el delicadeo aroma de las flores

del bello Arte del que bien repleta

hizo ofrenda a esos dos puros amores

VERCHER
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Antena Local de la Cambra
de Comerç

L
’Antena Local de la Cambra de Comerç a

Tavernes de la Valldigna fa balanç dels

resultats des de la inauguració en novembre

de 2004. Recordem que la instal·lació de l’antena

va ser el resultat de la signatura d’un conveni

entre l’Ajuntament de Tavernes, la Cambra de

Comerç de València i el Consell Superior de

Cambres. Este projecte innovador, que compta

amb el finançament del Fons Social Europeu, té

l’objectiu de dinamitzar el sector empresarial de la

zona i acostar a les empreses de Tavernes de la

Valldigna tots els servicis de la Cambra de Comerç

(comerç interior, comerç exterior, formació,

finestra única empresarial, noves tecnologies...), a

fi de facilitar l’accés a la informació, recursos,

oportunitats etc., per a impulsar i millorar

l’activitat productiva de la zona.

A més, en l’Antena Local es pot trobar

orientació i assessorament per als emprenedors

que pensen crear la seua empresa i necessiten la

informació bàsica per a posar-la en marxa, com ara:

les subvencions de què disposen, les formes

jurídiques més adequades, informació de mercat,

consultes de tipus jurídic etc, i sobretot, facilitar a

l’emprenedor la tramitació integral, tant en

Hisenda com en la Seguretat Social, per a donar

d’alta l’empresa de forma totalment gratuïta.

Durant tot este temps en funcionament, hi

han passat un total de  192 usuaris entre

empreses de la Valldigna i emprenedors. I s’han

creat de forma gratuïta 8 empreses a través de

la finestra única empresarial. A més, amb l’objectiu

de dinamitzar el teixit empresarial, s’han

organitzat diverses activitats des de l ’Antena

Local, com per exemple:

— Una jornada de motivació empresarial

dirigida als estudiants dels últims cursos dels

instituts Jaume II el Just i La Valldigna (celebrada el

25 de gener de 2005).

— Una Jornada sobre ajudes al comerç

minorista celebrada el 2 de febrer de 2005, en què

es va explicar als comerciantes assistents les ajudes

de la Conselleria d’Empresa.

— Una Jornada sobre qualitat turística dirigida al

sector turístic de Tavernes de la Valldigna (el 21 de

febrer de 2005).

— Jornada sobre calendari medi ambiental

dirigida a les indústries i empreses de tota la

Valldigna (24 de febrer de 2005)

— Una Jornada PAEM celebrada el 10 de març de

2005 que va comptar amb l’assistència de 40

dones entre empresàries i emprenedores de tota la

Valldigna.

— També s’ha organitzat un Taller d’emprene-

dors al comerç dirigit al xicotet comerç (el 6

d’abril de 2005).

— Hem col·laborat en l’organització de cursos per

a obtindre el carnet de manipulador d’aliments

per a comerços d’alimentació, forns, sector

d’hoteleria i carnisseries

— Es fan trimestralment enquestes al xicotet

comerç per a conéixer la situació local.

— I es van editar 1500 calendaris per a incentivar

el comerç a Tavernes, que es van distribuir entre

els comerços i empreses de Tavernes de la

Valldigna.

Com a complement d’aquestes activitats de

dinamització, un pilar bàsic de l ’Antena Local és la

instal·lació d’un observatori econòmic local a

Tavernes de la Valldigna, amb el qual es pretén
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traure informació dinàmica sobre la situació i les

problemàtiques específiques de l’empresariat de la

zona, prenent com punt de partida les

estadístiques, els estudis realitzats de la zona i els

resultats dels diferents panels empresarials que es

celebren. Amb la celebració del panell de comerç

el 12 d’abril, es va inaugurar l’Observatori

Econòmic de Tavernes de la Valldigna. L’objectiu

d’aquesta reunió de treball és fer seure en la

mateixa taula les autoritats locals, personal tècnic

de la Cambra de Comerç i comerciants de Tavernes

de la Valldigna per a presentar-los un estudi sobre

la situació del comerç local i debatre sobre les

possibles línies d’actuació dels comerciants i de les

autoritats locals per a donar solució a les

necessitats dels empresaris de Tavernes. Estan

prevists un altre panell de comerç minorista i un

altre de turisme per a avaluar la situació del sector

i els resultats de la temporada d’estiu 2005.

Entre les activitats previstes per als pròxims

sis mesos, destaquem:

— Jornada sobre la Llei de protecció de dades,

dirigida a totes les empreses de la Valldigna.

— Jornada informativa sobre la formació professional

específica, prevista per al 28 de setembre, adreçada

a totes les empreses de la Safor.

— Tallers PIMESÍ de noves tecnologies, dirigit a les

empreses (gratuït). Màxim de 12 assistents.

— Jornada per a empreses exportadores per a

empreses de tota la Safor.

— Cursos de manipulador d’aliments.

— I diversos tallers formatius per a empreses.

Per a més informació sobre estes activitats i

les que es programen, poden contactar amb

nosaltres en el telèfon 96 282 22 22 o per correu

electrònic: atavernes@camaravalencia.com

L’Antena Local vos desitja BONES FESTES!
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Don Manuel Barrachina Vivas,
Mestre Nacional

H
an pasat ja 84 anys de la mort del

mestre nacional Don Manuel

Barrachina Vivas, el record del qual

perdura a través dels temps en el magnífic

mausoleu art déco que l’Ajuntament de

Tavernes de la Valldigna li erigí en el cementiri

l’any 1924. També a Alfafar es manté viva la

seua memòria, ja què les autoritats municipals

li van dedicar un carrer l’any 1932, temps de

la II República, on també els seus alumnes de

les promocions entre 1899 i 1911 li van

dedicar una làpida commemorativa.

Don Manuel, com així li deien els seus

alumnes, va nàixer a Viver el 1861, fill de

Manuel Barrachina Segarra i de Josepa Vivas

Borrell. Estudià magisteri i el seu primer destí

fou Zucaina, des d’on passarà després a Alfafar,

localitat on exercirà la seua docència fins 1910,

any en què va obtindre per oposició una plaça a

Bocairent. Però en aquest poble de la Serra de

Mariola solament estigué un any, ja què el clima

no el va afavorir. Des d’allà, en 1911, passarà a

Tavernes on exercirà la seua professió fins 1921.

A causa d’una infecció intestinal, el dia 1 d’agost
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d’aquest any li va sobrevenir la mort a sa casa

del carrer Sant Agostí, nº 12. Tenia aleshores 61

anys i estava casat ens segones núpcies amb

Vicenta Martínez Padilla.

D’ell diuen en Alfafar que fou un home

entregat de ple a la seua vocació docent,

sense permetre’s la visita al casino ni les

diversions, tot i què era un home molt

sociable. Ocupava el seu temps lliure en

activitats com ara el cor parroquial. Es va

guanyar el respecte de les autoritats locals i

l ’estima del poble, cosa que es va traduir en

l’adoració que els seus alumnes li professaven.

El poble d’Alfafar es trobà tan satisfet i orgullós

del seu mestre que dir “Don Manuel” i dir

“mestre” era com dos termes sinònims. Quan

fou traslladat a Bocairent, els afafarencs ho van

sentir molt, com també ploraren la seua mort

quan anys després aplegà la notícia. En aquest

poble de l’Horta de València el nom del Mestre

Barrachina es pronuncia encara amb veneració,

ja què fou un gran pedagog en aquells difícils

anys de principi del segle XX.

Durant l’estiu de 2004 vaig visitar el

cementiri de Tavernes de la Valldigna tractant

de localitzar la seua tomba per tal d ’obtenir un

document fotogràfic. Com que tenia dificultat

en localitzar-la se m’ocorregué preguntar-ho a

un home molt major que per allí passava, el

qual em va dur gustós a la tomba de qui va

ser el seu mestre. Vaig comprovar que també

a Tavernes perdura el bon record i l’estima de

qui fou un excepcional mestre. Més tard, el

rector de Sant Pere, Don Josep Escrivà, em va

atendre molt amablement em facilità la

partida de defunció, a qui done des d ’ací les

gràcies. D’ell també va partir la idea de què,

des d ’Alfafar, donàs aquesta breu notícia sobre

el mestre Barrachina en el llibre de festes de

Tavernes. 

Ja per a rematar aquesta col.laboració, vull

concloure amb  el text d’una carta escrita per

Don Manuel des de Tavernes a un deixeble seu

d’Alfafar.  Potser siga aquest document un dels

pocs testimonis que ens resten de la seua

figura, tan difuminada ja pel pas dels anys.

El mestre i els seus alumnes a Alfafar.
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Sr. Don Benito Santaya. Alfafar.

Carísimo y predilecto discípulo: 

Intenso júbilo me produce su honroso

triunfo obtenido en las últimas

oposiciones, y, con el pulso trémulo por la

emoción, tomo la pluma para enviarte mi

más cumplida enhorabuena y la de esta

familia, haciéndola extensiva a tus amados

padres, hermanos, futura, parientes y

amigos que tanta parte toman en las

bienandanzas tuyas. No me sorprende la

noticia que has tenido la atención de

comunicarme en tu carta, por cierto muy

bien escrita, porque ya vaticiné hace

mucho tiempo el actual suceso y, modestia

aparte, he resultado buen profeta.

¿Que términos emplear para

reconocerle la gratitud que guardas al que

fue tu maestro y los apasionados elogios

que le diriges? Laboré en tierra fértil y a

su fecundidad es debida por entero tu

victoria, ya que nada de extraordinario hice para que mi trabajo contribuyese al logro de la

vasta ilustración que posees y de los bellos sentimientos que atesoras. De todos modos, me

congratulo por tener discípulos tan lucidos, que honran al que enderezó sus primeros pasos en

el Templo del saber.  

Conservo recuerdos muy gratos de tu niñez y, desde entonces, te cito ante mis alumnos como

modelo de aplicación y de bondad. Tu ejemplar conducta pretérita y presente me han endulzado

y endulzan el acíbar que lleva consigo la espinosa obra de ¨ Enseñar al que no sabe ¨.

Deséote salud en tu nueva residencia y que, cuanto antes, logres una plaza en la región

valenciana para estar cerca de tus afectos y amistades. El paso más importante que es la

colocación en propiedad ya está conseguido y lo que falta para que el gozo resulte completo,

también llegará Dios mediante.

De lo demás no hay que hablar porque tu virtud, competencia, laboriosidad y celo, que

seguramente pondrás al servicio de tu noble misión han de granjearte simpatías y estimación en

todas partes.    

Recuerdos afectuosos de familia a familia y se abraza con toda efusión de acendrado cariño

tu maestro.  Manuel Barrachina.

Felices Pascuas. Tu casa, Estación –10–.

Tabernes de Valldigna, 19 – 4 – 1915.

Mausoleu del Mestre al cementiri de Tavernes.



Aquells enyorats mestres  
i els seus alumnes
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Any 1939. El mestre Víctor Calatayud Tortosa
davant d'un bon grapat d'alumnes -60-, en les
escoles que estaven situades en el carrer M. Roser
núm. 113, cantonada C/ Sant Antoni. El 25 de febrer
de 1971, després de quasi 40 anys de fer classe en
eixe lloc, es va jubilar i un any després, el 26 de
gener de 1972, l'Ajuntament en Plè el va nomenar
fill adoptiu de Tavernes de la Validigna. Foto cedida
per Luis Brines Bono.

Octubre de 1949 eis mestres José Vercher Agüir i el
desaparegut José Landete en l’escola que estava
situada en la part alta de l’actual Ajuntament.
Foto cedida per Luis Brines Bono.

Any 1950. Col-legi Sant Josep de les Germanes de
la Doctrina Cristiana. Foto cedida per Dolores
Almiñana Juan.

Sor Eucaristia davant d'estes alumnes en el col-legi Sant
Josep Germanes de la Doctrina Cristiana (any 1943).
Foto cedida per Dolores Almiñana Juan.



Tavernes en el record

Any 1951. Any 1956.

Any 1958.

Any 1960. Any 1858.
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