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EDITORIAL
Deixem el mes 

de març on la pól-
vora i el color han 
vestit els nostres 
carrers per a co-
mençar la prima-
vera i encetar abril 
amb la Setmana 
Santa. Per davant 
un mes que ens 

apropa a les eleccions generals 
i que de segur serà interessant 
seguir de prop.

Sabeu que tant a la nostra 
web www.laveudalginet.es com 
a les xarxes socials teniu la in-
formació del dia a dia del nostre 
poble.

Sònia Bosch
Directora de La Veu d’Alginet

Tribut a Manolo Escobar solidari i emotiu

REDACCIÓ
El dissabte 30 de març, a les  

20 h, el Teatre Modern va ser l’es-
cenari escollit per a realitzar el 
tribut especial bandes a Manolo 
Escobar. Sota la batuta d’Óscar 
Doménech, l’Agrupació de Vete-
rans de la Ribera de Xúquer van 
posar música a les veus de Luís 
Escudero i Tomàs Gonzalez que 
van cantar per Manolo Escobar.

Totes les entrades venudes a  
3 € van anar destinades a l’Asso-
ciació de Lluita contra el Càncer.

En la mitja part es va fer un 
xicotet homenatge a les tres fa-
lleres, Iratxe, Blanca i Noa que 
van donar els seus cabells per a 
fer perruques.

Comencen a presentar en societat els candidats 
a l’alcaldia d’Alginet per a les pròximes eleccions

REDACCIÓ
A menys de 2 mesos per 

a les eleccions, els diferents 
grups polítics de la localitat co-
mencen a informar els mitjans 
de comunicació dels seus can-
didats a l’alcaldia.

“Per part de Compromís, 
Jesús Boluda torna a encapça-
lar la llista i es presentarà a la 
reelecció a l’alcaldia municipal 
d’Alginet. El col·lectiu local està 
treballant i elaborant la llista 
amb les persones que comple-
taran el projecte polític i social 
de Compromís per al poble 
d’Alginet”, explicaven des del 
col·lectiu local.

Per part de Socialistes d’Al-
ginet, l’actual alcalde, Jose Vi-
cente Alemany tornarà a repetir 
candidatura, tal i com anunci-
ava fa uns mesos a Ràdio Al-

ginet.
Per part del PSPV-PSOE,  

serà Héctor Máñez qui encap-
çale la llista renovadora.

Per a Máñez “aquesta llista 
que hem aprovat és una llista 
molt renovadora amb la qual 
volem enviar el missatge al 
poble que hi ha gent nova dis-
posada a treballar pels veïns i 
les veïnes d’Alginet amb idees 
noves i formes de funcionar di-
ferents de les que s’han usat 
en els últims anys”.

En la llista, Laia Grau va com 
a número 2, i Vicent Granell 
Lluch com a tercer. De forma 
simbòlica tanca aquesta llista 
formada per més gent, el mes-
tre Salvador Espert.

Cercle IdEA, PODEM i 
EUPV es presentaran junts a 

Alginet a les properes elecci-
ons municipals.

Iniciativa d’Esquerres d’Al-
ginet i PODEM Alginet revali-
den la fórmula de treball con-
junt que han portat a terme 
durant la legislatura que està a 
punt d’acabar, i l’amplien amb 
la incorporació d’Esquerra Uni-
da, amb la voluntat de sumar 
les distintes sensibilitats d’es-
querres d’Alginet. En tancar 
aquesta edició no es coneixia 
el candidat o candidata a l’al-
caldia de Cercle Idea Alginet.

En breu els alginetins i al-
ginetines anirem coneixent els 
candidats d’altres formacions 
polítiques i el llistat de perso-
nes que acompanyaran cada 
partit.

AECC en acció
REDACCIÓ

Mónica Rosa va guanyar el 
sorteig d’un sopar pagat per 
San Patricio en la rifa de l’AE-

CC. El divendres 29 de març 
l’AECC va eixir al mercat per in-
formar de la prevenció del càn-
cer colorectal.



3

ABRIL 2019PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

La muixeranga d’Alginet presenta 
el cartell de la 1a Trobada

REDACCIÓ
El dissabte 23 de març, a les 

19.30 h al Mercat municipal, la 
Muixeranga d’Alginet va presentar 
en societat el cartell anunciador de 
la 1a Trobada de Muixerangues 
que es durà a terme el dissabte 6 
d’abril a Alginet.

Una trobada a la qual està pre-
vist que assistisquen les colles de 
la Muixeranga d’Alginet, Jove Mui-

xeranga de València, Els negrets 
de l’Alcúdia i Muixeranga La Plana 
de Castelló.

En l’acte de presentació es va vi-
sualitzar un vídeo promocional i es 
va escoltar la peça musical “Muixe-
ranga d’Alginet, pit, seny i amunt” 
del mestres Ferran Navarro.

En el mateix acte es va fer donar 
per inaugurada la reforma del mer-
cat municipal.

Actes Setmana Santa
2019

Confraria Penitencial Santíssim 
Crist del Perdó
Germà major

Juan Manuel Vidal Ferriols

Confraria de la Santa Creu 
i la Pietat

Germana major
Estefania Garrido Salvador

Confraria Verge Dolorosa
Germana major

Balbi Triguero López

Confraria Santíssim Crist 
d’Alginet

Germana major
Mª Enriqueta Olmos Piqueras

DISSABTE 6 D’ABRIL
19.30 h Eucaristia. Pregó de 

Setmana Santa a càrrec del re-
verend Antonio Diaz Tortajada, 
president de la Comissió Dio-
cesana de Religiositat Popular, 
Consiliari de la Junta de Ger-
mandats de Setmana Santa de la 
Diòcesis de València.

DIVENDRES 12 D’ABRIL
20.00 h Eucaristia en honor a 

la Verge dels Dolors. En finalitzar 
començarà el trasllat de la imat-
ge al dosser pels carrers que la 
confraria estipule.

DISSABTE 13 D’ABRIL
20.00 h Eucaristia en honor al 

Santíssim Crist. En finalitzar co-
mençarà el trasllat de la imatge 
al dosser pels carrers que la con-
fraria estipule.

DIUMENGE 14 D’ABRIL
9.00 h Eucaristia.
11.00 h Benedicció de rams a 

l’ermita de Sant Josep i seguida-
ment Processó de Rams fins a la 
parròquia.

12.00 h Solemne Eucaristia de 
Diumenge de Rams en la Passió 
al nostre Senyor.

DILLUNS 15 D’ABRIL
20.00 h Eucaristia en honor a 

la Santa Creu. En finalitzar co-
mençarà el trasllat de la imatge 
al dosser pels carrers que la con-
fraria estipule.

DIMECRES 17 D’ABRIL
20.00 h Eucaristia en honor al 

Santíssim Crist del Perdó. 
21.30 h Recollida de torxes, al 

pati de l’Ajuntament.

22.00 h Solemne Processó 
del Silenci en honor al Santíssim 
Crist del Perdó amb l’assistència 
de tots aquells membres de totes 
les confraries i gent del poble que 
vulguen participar.

DIJOUS 18 D’ABRIL
20.00 h Celebració del Sant 

Sopar. Una vegada finalitze la 
celebració es reservarà solem-
nement al Santíssim Sagrament 
de l’altar major al monument que 
es realitzarà a la Capella de la 
Comunió. Es realitzaran torns de 
vetla d’una hora. El monument 
romandrà obert tota la nit fins a 
l’endemà a les 18.00 h.

22.00 h Via Crucis pels carrers 
de costum.

DIVENDRES 19 D’ABRIL
18.00 h Celebració de la Pas-

sió del Nostre Senyor.

22.00 h Solemne Processó del 
Sant Soterrament. Es realitzarà 
pels carrers de costum.

DISSABTE 20 D’ABRIL
22.00 h Solemne Vigília Pas-

qual. A continuació tamborinada 
i àgape.

DIUMENGE 21 D’ABRIL
9.00 h Eucaristia.
10.30 h Encontre i tamborinada 

a la plaça del Mercat. A continu-
ació solemne Eucaristia del Diu-
menge de Pasqua de Resurrecció.

Des de la 
Regidoria de 
Festes volem 
desitjar a 
totes les 
c o n f r a r i e s 
que gaudisquen de la Setmana 
Santa i convidar els veïns i veïnes 
a eixir als carres a participar dels 

diferents actes programats. Maria 
Jesús Espert

Regidora de Festes

Actes de la SAMA del 125 
aniversari per a abril i maig
DIUMENGE 7 D’ABRIL
12.00 h Concert Banda 

Juvenil al Teatre Modern

DISSABTE 13 D’ABRIL
20.00 h Concert a càrrec de 

la Banda: “Records que fan 
història. SAMA 125 aniversari”

al Teatre Modern

DISSABTE 11 DE MAIG
19.00 h Concert 

Barroc de l’Orquestra 
al Teatre Modern

DISSABTE 18 DE MAIG
VII Trobada de Bandes de la 

comarca de la Ribera Alta

La Trobada de musica ja té cartell
REDACCIÓ

La Societat Artística Musical 
d’Alginet continua en els seus 
actes per a celebrar els seus 125 
anys de creació.

El dissabte 18 de maig se ce-
lebrarà a Alginet la VII Trobada 
de Bandes de la comarca de la 
Ribera Alta.

Des de la SAMA es va llançar 
un concurs per tal de dissenyar 
el cartell anunciador. Els alum-
nes de 14 a 18 anys de l’Escola 

de Mú-
s i c a , 
l ’ I E S 
Hort de 
Feliu i 
el Sa-
g r a d o 
C o r a -
zón de 
J e s ú s 
van ser 
els participants. Al final el disseny 
de Sara Bisbal va ser l’elegit.
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5 anys de l’associació de propietaris d’Els Llacs

REDACCIÓ
Amb quasi 5 anys de vida, fa 

menys d’un any que s’ha comen-
çat a notar la seua presència a 
la urbanització. La Veu d’Alginet 
s’ha reunit amb la seua presiden-
ta, Marise Soriano i membres de 
la junta al seu local per a conéi-
xer un poc el perquè i quins pro-
jectes porta entre mans.

Marise per què naix l’Associ-
ació de propietaris d’Els Llacs 
i què busca?

Com sabeu a la urbanització 
hi ha moltes mancances que en-
cara estan per resoldre. Un grup 
de gent vam decidir crear l’asso-
ciació amb l’objectiu d’intentar 
parlar, dialogar i arribar a acords 
amb els dos ajuntaments (Alginet 
i Alfarb) per tal de buscar millores 
per als que vivim ací.

Nosaltres sempre hem defen-
sat que més val una bona ne-
gociació que un mal juí, i amb 
aquesta idea en menys d’un any 
hem aconseguit més que en els 
últims 40 anys.

Quina ha sigut la fórmula per 
a aconseguir-ho? La fórmula 

és molt senzilla: parlar, escoltar 
i intentar arribar a acords. Tant 
regidors com alcaldes dels dos 
municipis ens han atés, ens han 
escoltat i estem aconseguint mi-
llores per a la urbanització amb 
col·laboració i recerca de soluci-
ons que ens beneficien als veïns 
i veïnes. Sabem que hi ha molt 
per fer però no podem estar de 
braços creuats deixant passar el 
temps, cal actuar i col·laborar.

Porteu quasi 5 anys però fa 
ara dos anys quan es feu visi-
bles, per què? Molt senzill, des 
de fa un any tenim una seu a Els 
Llacs, l’antiga oficina d’informa-
ció ara és el punt d’encontre de 
l’associació, ens hem fet visibles, 
els veïns i veïnes ens poden tro-
bar i així parlar cara a cara. Hem 
pogut llogar aquest espai que 
ens esta ajudant molt a perquè 
la gent s’apunte ja que quants 
més siguem més coses podrem 
aconseguir.

Què heu aconseguit aquest 
últim any? Amb la col·laboració 
dels dos ajuntaments hem acon-
seguit posar nom als carrers i 

identificar-los (falta algun però en 
breu estarà la placa), fer un plà-
nol perquè la gent sàpiga on està 
i com anar a altres carrers, acon-
sellem els regidors quins carrers 
és més necessaris asfaltar (que 
són tots, però allà on detectem 
un major perill), hem aconseguit 
començar a instal·lar fanals so-
lars en punts conflictius com les 
parades d’autobús, hem informat 
dels contenidors que calia canvi-
ar i quins tancar perquè no cai-
gueren carrer avall, hem ajudat 
en la difusió de la campanya de 
la processionària... moltes coses 
que afecten de forma directa els 
veïns i veïnes de la urbanització.

En què voleu convertir-se?
Ens agradaria créixer en socis i 

que col·laboraren en la presa de 
decisions per a gaudir al 100% 
d’aquest lloc.

Ara que ja tenim una seu voldrí-
em poder fer actes socials perquè 
tots participarem com ara bere-
nars, xarrades... en definitiva que 
es convertisca la seu en un punt 
de trobada per als veïns i veïnes.

Què cal fer per ser soci? Pas-
sar el dissabte d’11 a 13 per la 
seu, omplir un formulari i pagar 
una quota de 48 € anual, és a dir 
4 euros al mes. Si no poden pas-
sar poden parlar amb nosaltres 
en el 644 13 78 48 o enviar un 
correu electrònic a apl.asociaci-
onpropietarios@gmail.com

A més a més, el dissabte 20 
d’abril a partir de les 5 de la ves-
prada hi haurà una jornada de 
portes obertes.

Proyme presenta el seu logotip d’aniversari

REDACCIÓ
L’empresa alginetina PROY-

ME està d’aniversari. Aquest 
any celebra els seus 30 anys de 
creació i ha programat diferents 
activitats per a celebrar-ho.

PROYME, que desenvolupa 
la seua activitat en el sector de 
la construcció en obra civil, resi-
dencial, manteniment d’infraes-
tructures o promocions pròpies 
entre d’altres, ha aconseguit en 
30 anys anar creixent i consoli-
dant-se com a empresa referent 
dins i fora del territori espanyol.

Ja són tres dècades des de 
que “Proyectos y mejoras”, 
PROYME, començà a oferir els 
seus serveis.

L’AMPA de l’Emilio Luna celebra 
un esmorzar violeta

REDACCIÓ
La Junta de l’AMPA de l’Emi-

lio Luna d’Alginet va decidir su-
mar-se a la proposta d’activitats 
que els va enviar la federació 
d’AMPA de la Comunitat Valen-
ciana durant la setmana reivin-
dicativa de la dona. El dijous 7 
de març, a l’hora del descans, 
membres de l’AMPA van prepa-
rar coques, galetes i suc de caqui 
per tal de regalar-ho als xiquets 

i xiquetes del centre i així fer un 
esmorzar reivindicatiu que va fi-
nalitzar amb la pintada de mans 
en un mural.

Els usuraris del centre de dia 
celebren les falles

REDACCIÓ
Com cada any, els usuaris i 

treballadors del centre de dia 
d’Alginet han gaudit d’un dia de 
festa celebrant les seues falles. 
El matí del dilluns 18 de març va 
començar amb un esmorzar típic 
d’aquestes dates com és el tra-

dicional xocolate amb coca i bu-
nyols. En finalitzar l’esmorzar de 
germanor, els usuaris, familiars, 
treballadores i treballadors van 
eixir al carrer per a poder gaudir 
de la crema de la falla realitzada 
per ells mateix. Un dia festiu i ple 
de tradicions.

PROYME porta 30 anys en 
el sector de la construcció, 

fent projectes tant dins 
com fora d’Espanya

El 2019 és una data assenya-
lada per a l’empresa i una de 
les primeres accions al voltant 
d’aquest esdeveniment ha sigut 
crear el logotip del 30 aniversari 
que ha dissenyat Rotulos Cecilio 
Peris. Una imatge que acompa-
nyarà cada un dels esdeveni-
ments que PROYME té prepa-
rats per a aquest 30 aniversari.

Aquest 2019, l’empresa alginetina celebra el seu 30 aniversari
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Les dones, protagonistes al concert de la SAMA

REDACCIÓ
El dissabte a les 20 h al Teatre 

Modern, 9 dones van poder gau-
dir de manera especial del con-
cert oferit per la Societat Artística 
Musical d’Alginet per a comme-
morar el Dia Internacional de la 
Dona. 

Celeste Garcia Estarlich, Fina 
Baguena Guijarro, Rosa Espert 
Lloret, Maribel Company Victoria, 
Monica Terol Bayarri, Lola Bayarri 

Català, Elena Sánchez Gómez, 
Oti Sanz Marti i Puri Álvarez Ma-
cià, mares i familiars de músics, 
van poder escoltar i viure el con-
cert en unes cadires VIP ubicades 
dalt de l’entaulat al costat cada 
una del seu familiar músic.

Una forma simbòlica de donar 
més protagonisme a les dones 
en aquesta setmana tant reivin-
dicativa i necessària.

El concert, dirigit pel mestre 

Carlos Aguado va oferir, la prime-
ra part, un repertori de pasdobles 
dedicats a les dones o amb nom 
de dones i on es va poder escol-
tar la peca del compositor Óscar 
Navarro anomenada Maria Te-
resa La Cruz.

En la segona part va sonar la 
peça African Sinfoni dedicada a 
la desapareguda missionera al 
Congo, Elvira Bosch, filla predi-
lecta d’Alginet.

Dia del xocolate amb 
davantal

REDACCIÓ
Com cada any, en apro-

par-se les festes falleres, 
les mestresses de casa 
Tyrius d’Alginet celebren el 
seu tradicional esmorzar de 
xocolate amb davantal. Un 
encontre que antigament 
se celebrava a la plaça de 
la Constitució i que des de 
fa un temps es porta a ter-
me a la Llar de Jubilats.

Amb més de 100 comen-
sals, l’esmorzar ha comen-
çat a les 10 del matí quan 
la junta de l’associació ha 
repartit el xocolate per les 
taules. 

L’alcalde d’Alginet, Pepe 

Alemany ha 
volgut rendir 
un reconei-
xement a 
Mer Torres, 
v i c e p r e s i -
denta de 
l’Associació 
i fins fa poc 

presidenta de l’Associació 
de Donants de Sang, per la 
seua llavor.

Així mateix, Alemany 
també ha agraït la feina 
realitzada per la presidenta 
de les mestresses de Casa, 
Teresa Burchés.

La trobada va finalit-
zar amb el sorteig de dos 
davantals, un regalat per 
l’artista local Teresa Roig i 
l’altre per l’Associació.

Els 212 euros que s’ha 
aconseguit de la rifa es 
destinaran íntegrament a 
l’Associació de Lluita con-
tra el Càncer.

L’artista Lorena Beferull a 
l’espai d’Art de Puçol

REDACCIÓ
El divendres 22 de març a la 

sala d’Exposicions “l’Espai d’Art”  
de Puçol, la jove alginetina, Lorena 
Beferull, inaugurava la seua expo-
sició «Out of the Blue».

Amb la sala plena, els assistents 
van poder gaudir de l’obra pictòri-
ca i d’una actuació musical. Fins al 
12 d’abril es pot gaudir del treball 
de l’artista d’Alginet.

Art i Tacó d’Enclave de Clot
REDACCIÓ

El dissabte 23 de març, el te-
atre municipal d’Algemesí va ser 
l’escenari per a poder gaudir de 
l’espectacle Art i Tacó d’Enclave 
de Clot. Un esdeveniment ar-
tístic i musical on es fusiona la 

musica clàssica, flamenc i jazz.
El música alginetí Pepe Cala-

tayud i el seu saxo no podien fal-
tar en aquest esdeveniment que 
va finalitzar amb grans aplaudi-
ments i reconeixement a l’art i la 
música.

Llum i color en l’obra de 
l’artista Pepe Climent

REDACCIÓ
Fins al 23 de març, els amants 

de l’art pictòric van poder gaudir de 
l’exposició plantejada per l’alginetí 
Pepe Climent amb el nom “Llum i 
color”.

A la sala d’exposicions del Teatre 
Modern de la localitat de l’artista, la 
força dels paisatges i la intensitat 
de la llum han estat present en les 
més de 20 obres exposades.

Homenatge a Jose 
V. Asensio

REDACCIÓ
L’alginetí Jose V. 

Asensio va rebre una 
placa i un detall en 
homenatge a la seua 
trajectòria artística. 
Amb més de 40 anys, 
i síndrome de Down, 
l’alginetí ha realitzat 
exposicions en dife-
rents localitats de la 
Ribera.

El dimecres 6 de 
març al saló de plens 
de l’Ajuntament i amb 
la companyia de fami-

liars i companys del 
Centre Ocupacional, 
Asensio va escoltar 
les paraules de Te-
resa Roig, mestra 
d’art i fundadora de 
l’Associació de pintu-
ra i escultura d’Alginet 
on l’artista s’ha format 
des de fa molts anys.

A més va rebre de 
mans de l’alcalde i 
regidors la insígnia de 
l’ajuntament, un diplo-
ma i un detall. 
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La Regidoria de Policia 
renova dos vehicles

REGIDORIA DE POLICIA
Cada tres anys, els vehicles de 

la policia necessiten ser canviats 
per l’alt desgast que pateixen en 
la seua feina. Amb el sistema de 
lloguer que s’utilitza, aquest can-
vi és molt efectiu ja que no s’ha 
de fer cap inversió de gran enver-
gadura.

A principis de març, dos 
d’aquest vehicles del quals ac-
tualment disposa la policia local 
van ser canviats per dos més 
adaptats als nous temps.

Tal i com explicava Andrés 
Añón, regidor de Policia “hem 
adquirit dos vehicles híbrids ja 
que són vehicles que estan quasi 
24 hores funcionant i amb aquest 
sistema ajuden a disminuir la 
contaminació. Els híbrids són ve-
hicles que si vas a menys de 40 
quilòmetres per hora funcionen 
de manera elèctrica. Una bateria 
que es recarrega per si mateixa 
ja que el cotxe passa al sistema 
de gasolina, sense haver d’anar 
a cap punt de llum”.

Alta participació als actes de la Setmana de la Dona
REGIDORIA DE LA DONA

El dilluns 4 de març arranca-
ven els actes programats per 
la Regidoria de la Dona per a 
commemorar el dia internacio-
nal. El primer acte multitudinari 
va ser la repartició de les 1.500 
coques de cansalada a la plaça 
de la Constitució. Dimarts es va 
fer un esmorzar de germanor on 
cada un portava alguna cosa per 
a compartir. Dimecres els tallers 
de risoteràpia van ser rebuts de 
manera molt positiva. Dijous era 
moment de gaudir de la pel·lí-
cula Una cuestión de genero al 
Teatre Modern. Divendres a les 
10.30 h del matí a la plaça de la 
Constitució es va fer un taller per 
a fer coixineres i decoració en 
suros, i ja de vesprada un auto-
bús va eixir per a anar a la mani-
festació feminista de València. A 
les 21.30 h començava el tradici-
onal i multitudinari sopar de les 
dones a San Patricio.

Dissabte a la plaça de la Cons-
titució, arrancava el matí amb 
l’espectacle del Quadre de Balls 
Populars d’Alginet seguit per la 
Muixeranga i el JAM de poesia. 
Ja a poqueta nit era el moment 
de gaudir del Concert del dia de 
les dones al Teatre Modern a 
càrrec de la Banda Musical d’Al-
ginet.

Diumenge finalitzaven els ac-
tes amb la caminada pel terme i 
el concert del Cor de la SAMA a 
l’Església i el musical Stulterias 
al Teatre Modern.

Nou joc al parc Doctor Peset i noves 
palmeres 

REGIDORIA PARCS 
La Regidoria de Parcs i Jardins 

ha canviat els arbres ubicats a la 
vorera de davant del camp de 
futbol de l’Ermita i a l’entrada de 
les piscines. La decisió del canvi 
ha tingut lloc perquè “els arbres 
que hi havien feien malbé cotxes 
i sòl ja que els queia un tipus 
resina que s’apegava” explicava 
Juan Carlos Espert, regidor de 
Parcs. Els nous arbres que s’han 
plantat són palmeres reials que 
no agafen malalties.

Una altra actuació d’aquesta 
regidoria ha sigut canviar el sòl 
i la instal·lació d’un nou aparell 
perquè els menuts puguen jugar 
al parc Doctor Peset. 
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VII Fira del Llibre i la Cultura 
Deixa volar la teua imaginació

“La fira ja va per la 
seua setena edició 
i cada any presenta 
noves sorpreses per 

als assistents”

ACEAL
El dimecres 1 de maig torna 

a Alginet de la mà d’ACEAL la 
Fira del llibre i la Cultura. Una 
fira que va per la seua setena 
edició i que s’ha convertit en 
un referent cultural.

Per tal de conéixer el que 
des de l’Associació Comerci-
al i empresarial d’Alginet està 
programant, La Veu d’Alginet 
ha conversat amb la seua 
presidenta, Inma Pavia.

Inma “Deixa volar la teua 
imaginació, per què heu es-
collit aquest eslogan per al 
2019? 

Com ja conéix la gent que 
ens ha visitat en edicions pas-
sades, aquesta fira és un punt 
de trobada de llibres, autors, 
actors però també de perso-
natges fantàstics, d’experièn-
cies que ens porten a un mar 
d’aventures, on la imaginació 
no té límits.

El concurs de còmics 
ajuda a adonar-
se als estudiants 
de la necessitat 
de tenir comerç i 

empreses a Alginet

“Cal reconéixer al 
Comerç i la Industria 

local la importància que 
tenen en les vides dels 
alginetins i alginetines”

Aquest any també hi hau-
rà firmes d’autors?

Per suposat que hi haurà, 
encara no tenim confirmats 
els que podran assistir però 
els visitants de la fira podran 
comprar els seus llibres i que 
l’autor el signe de manera 
personalitzada.

“La Fira es realitzarà 
a la plaça de la 
Constitució el 

dimecres 1 de maig”

Quin és l’objectiu princi-
pal perquè cada any, des 
d’ACEAL es treballe per po-
der portar aquesta fira a la 
plaça de la Constitució?

El primer objectiu és poten-
ciar la promoció de les llibreri-
es locals i la cultura del poble.

És fonamental reconèixer 
al Comerç i la Industria local 
com punt estratègic de l’eco-
nomia d’un poble i donar-li 
la importància i el reconeixe-
ment a nivell social, polític i 
econòmic ja que, contribuïm 
així directament o indirecta-
ment al PIB que té un poble.

Aquest any continueu 
amb el concurs de còmics i 
ja van tres anys. Quin creus 
que és l’èxit de participa-
ció?

Fa ja mesos que els pro-
fessors dels diferents centres 
educatius del poble tenen 
aquest projecte que integren 
dins el seu currículum esco-
lar. Aquest concurs permet 
a l’alumnat comprendre i 
assimilar la importància del 
comerç i l’empresa en les 
nostres vides. Els estudi-
ants realitzen impressionants 
obres d’art que eixe dia es 
podran admirar a l’estand 
preparat per a exhibir-los. 
Una manera de plasmar la 
importància que té el comerç 
i l’empresa en la vida dels al-
ginetins.

Què trobarà la gent que el 
dia 1 de maig s’aprope a la 
fira?

Va a poder gaudir de les 
promocions que les diferents 
llibreries han preparat per a 
aquest esdeveniment, podrà 
conéixer diferents comerços 
amb activitat artística i cultu-
ral del poble, podran parlar 
amb escriptors i transmetre’ls 
les seues inquietuds, podran 
entrar en el sorteig de dife-
rents regals, podran gaudir 
de tallers i espectacles... en 
resum passar un matí festiu 
envoltat de cultura, literatura i 
espectacles.

Podrem gaudir de les il-
lustracions de Shaun Elay?

Sí, la il·lustradora Shaun Elay 
ens ha confirmat que estarà a 
la Fira i podrem gaudir de les 
seues il·lustracions en directe 
de personatges de còmic.

Tornem a comptar amb 
la Saga Skylwalker de Star 
Wars?

Aquest any, grans i menuts 
tornarem a gaudir de la Saga 
Star Wars ja que ens ha con-
firmat que tornaran a visitar 
Alginet. També estarà el grup 
Levante Phoenix Quidditch 
Team que ens portarà a Harry 
Potter.

“La il·lustradora 
Shaun Elay, 

la saga Star Wars i 
l’associació M’anime, 
estaran a la Fira del 
Llibre i la Cultura”

L’associació M’anime tor-
narà a visitar la Fira?

Així és, aquesta associació 
torna de nou, de manera des-
interessada, a fer-nos somni-
ar a la Fira del 2019

ACEAL sempre fa una re-
col·lecta en la fira, aquest 
any sabeu ja per a quina as-
sociació local serà?

Sí, altres anys ha sigut per 
al Càncer, la Unitat de Respir, 
etc...aquest any la destina-
rem a Càritas.

Inma, la fira l’organitza 
ACEAL però supose que 
compteu amb col·labora-
dors?

Clar, sempre ens han ajudat 
ja que logísticament i econò-
micament sempre ens falta. 
Aquest any suposem que 
comptarem de nou amb col-
laboradors com l’Ajuntament, 
Unió Gremial, Caixa Rural 
d’Alginet, Generalitat Valen-
ciana, CEA i tots aquells que 
desitgen i puguen col·labo-
rar en la festa per la cultura, 
el comerç i l’empresa. Com 
a presidenta sols em queda 
agrair la col·laboració de tots i 
totes i animar a la gent a parti-
cipar en aquest esdeveniment 
que fa visible la importàn-
cia de treballar per l comerç 
i l’empresa local i donar-li la 
importància que es mereix.
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Primeres jornades de sostenibilitat organitzades per 
la Cooperativa Elèctrica d’Alginet

“Cal busca una 
energia assequible 
i no contaminant”
Salvador Escutia, 

president de la CEA

CEA
El dijous 28 de març, la Co-

operativa Elèctrica d’Alginet 
va organitzar les I Jornades 
de Sostenibilitat. Cap a les 
9.30 h, començaven els par-
laments amb el president de 
la CEA, Salvador Escutia 
que va destacar la importàn-
cia que té per a la cooperati-
va complir amb els objectius 
marcats per les Nacions Uni-
des, posant l’accent principal-
ment en l’energia assequible 
i no contaminant. Escutia 
remarcà que “ a al CEA ens 
trobem còmodes complint els 
objectius ODS, ja que estem 
portant-los a terme des de fa 
molts anys amb els contadors 
intel·ligents i l’engergia 100% 
verda.

“Cal formar persones 
ètiques i responsables.”

Enric Luján
director de La Florida 

Universitària

El director general de La 
Florida Universitària, Enric 
Luján, va posar en valor la 
necessitat de formar perso-
nes ètiques i socialment res-
ponsables, que incorporen 
els Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS) en 
la seua activitat com a ciuta-
dans i futurs professionals.

“El cooperativisme, 
model d’empresa 

d’ocupació estable 
i continuada.”

Rafael Climent, conseller

Per part seua, Rafael Cli-
ment conseller d’Economia 
Sostenible, Sectors Produc-
tius, Comerç i Ús de la Gene-
ralitat Valenciana va destacar 
la responsabilitat social i la 
sostenibilitat en la indústria 
del nostre territori, així com 
el cooperativisme com a tipus 
d’empresa que genera ocu-
pació estable i de continuïtat

“Estem arribant a un 
límit on perillen els 
recursos naturals.”

Pilar Baselga
assessora

Pilar Baselga, assessora de 
l’Oficina de l’Alt Comissionat 
per a l’Agenda 2030, era l’en-
carregada d’oferir la ponència 
marc on posava el focus en 
com van nàixer els ODS i en 
el valor que tenen cada una 
les accions del nostre dia a 
dia per a ajudar la seua con-
secució, ja que assegura que 
estem arribant a un límit que 
amenaça seriosament els re-
cursos naturals.

A les 11 del matí la jornada 
continuava amb diferents ta-
llers de discussió que versa-
ren sobre educació, turisme, 
economia, energia i respon-
sabilitat social. 

Cada un estava dirigit per 
un professional com és el 
cas d’educació amb l’epí-
graf “Connectant les xarxes 
per esdevenir mestres” a 
càrrec de Gloria Jové; Joan 
Carles Cambrils ens apropà 
a “El turisme a la Comunitat 
Valenciana: Competitivitat i 
ODS”; Christian Mecca s’en-
carregà del d’economia amb 
el títol “Novaterra Catering, 

model econòmic responsa-
ble i sostenible”; Rafael Ale-
many ens apropà a l’energia 
amb la “Distribució elèctrica i 
sostenibilitat energètica”; l’úl-
tim taler de discussió va ser 
conduït per Alma Solar amb 
el nom “Sostenibilitat a casa; 
com estalviar energia i diners 
amb un comportament soste-
nible”.

Cap a les 12.30 els assis-
tents van visitar la subesta-
ció elèctrica d’Alginet per a 
finalitzar amb l’exposició de 
conclusions que posava punt 
i final a la I Jornada sobre 
sostenibilitat.
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Per què els xiquets i 
xiquetes haurien de 
practicar IOGA

Fer esport és necessari per 
mantindre’s bé tant físicament 
com psicològicament. Si a més 
el que practiquem ens ajuda 
a augmentar la concentració, 
l’elasticitat o l’equilibri, els bene-
ficis es multipliquen.

Cada vegada hi ha més cen-
tres educatius que inclouen 
el ioga en les activitats extra-
escolars ja que coneixen els 
beneficis que aporta. Aquesta 
tècnica mil·lenària ens benefi-
cia en molts aspectes a majors 
i menuts. Per enumerar algunes 
raons, n’explicarem cinc per les 
quals els xiquets i xiquetes hau-
rien de practicar el ioga.

1. Elimina l’estrés, l’ansie-
tat, ajuda a relaxar i calma les 
emocions.

Amb exercicis de respiració i 
relaxació tonifiquem el sistema 
nerviós i aconseguim calmar la 
ment. Els xiquets que practiquen 
ioga estan més tranquils davant 
d’un examen, una situació es-
tressant o en el dia a dia.

2. Millora l’estat de salut 
amb més elasticitat, força, 
equilibri i flexibilitat.

Cada vegada tenim xiquets i 
xiquetes més estressats per la 
rapidesa amb què vivim. A tra-
vés de senzills estiraments de 
ioga estimulem les glàndules i 
òrgans interns que ens ajuden 
a relaxar i estirar i enfortir els 
músculs.

3. Bona postura corporal
Amb el ioga s’eviten dolors 

d’espatlla i desviacions de co-
lumna ja que es pren conscièn-
cia del cos, una postura correcta 
i una columna vertebral més for-
ta per a evitar mals futurs.

4. Desenvolupa la creativi-
tat, la imaginació, l’amistat i el 
respecte.

Classes enfocades al joc, a 
la companyia, als contes... crea 
xiquets més sociables i respec-
tuosos amb els companys.

5. Incrementa la confiança, 
la concentració, l’autoestima i 
l’optimisme.

Ser conscients del nostre cos, 
aprendre a relaxar-se, confiar en 
nosaltres ajuda els xiquets i xi-
quetes a concentrar-se, ser més 
feliços i gaudir de l’ací i l’ara.

En el centre KARMA por-
tem molts anys ensenyant els 
xiquets i xiquetes aquesta tèc-
nica que els ajuda a ser adults 
més preparats per a la societat 
actual. Passa pel nostre centre i 
t’informarem.

Alicia Adam
Professora de ioga 

i hipopressius

Les d’Alginet participen en el 
Clínic de futbol per la igualtat

REDACCIÓ
Alba, Lucia, Sonia, Yara, Eva, 

Sara, Maria, Paula, Mercé i Bàr-
bara al costat de les seues entre-
nadores Tatay i Iris, van participar 
el dimarts 5 de març a la jornada 
organitzada per la Federació Va-
lenciana de futbol i l’àrea d’es-
ports de l’Ajuntament d’Alcàsser.

De 17.30 a 18.30 h, les xi-
quetes de 6 a 14 anys es van 
agrupar en prebenjamí, benjamí 
i aleví per a fer un entrenament 

amb jugadores i tècnics de la 
selecció valenciana femenina de 
futbol. En finalitzar es va dispu-
tar un partit per la igualtat entre 
la selecció femenina valenciana 
Sub-12 i l’aleví masculí d’Alcàs-
ser. L’objectiu d’aquesta jornada 
va ser incentivar el futbol femení 
i fomentar la igualtat en l’esport.

Cal remarcar que el grup més 
nombrós de participants va ser el 
de les d’Alginet.

Tres medalles per a 
tres alginetins

REDACCIÓ
El Club de Triatló d’Alginet va 

participar el passat diumenge 3 
de març al Duatló celebrat a Car-
caixent. 

En finalitzar la prova l’algineti-
na Maria Rosa Lozano va obtin-
dre la medalla a la tercera auto-
nòmica dins la seua categoria, 
Pedro Crespo, segon autonòmic 
i Eduardo Part, tercer autonòmic. 

Claudia Bailén tercera al 
autonòmic de patinatge de dansa

REDACCIÓ
Del 29 al 30 de març es va 

celebrar a la localitat de Gandia 
el Campionat Autonòmic de pati-
natge de la modalitat de dansa. 
Del club de patinatge d’Alginet i 
acompanyat per l’entrenadora Iris 
Espert i Mari Luz Ruíz, van parti-
cipar dos patinadors de categoria 
infantil Claudia Bailén i Didac Lo-
rite i una patinadora de categoria 

Sènior, Joana Ocaña. Claudia 
Bailen va aconseguir fer pòdium 
quedant tercera, Didac Lorite 
11 classificat i Joana Ocaña en 
quarta posició. El proper cap de 
setmana a Alacant participaran 
del Club de Patinatge d’Alginet al 
Campionat Autonòmic de dansa 
en modalitat Aleví, les patinado-
res Africa Lorite, Maria Escutia, 
Paula Marin i Jimenea Cervera.

El Club Atletisme 
Alginet arranca 
amb força en el IX 
Circuit Ribera 

RAÚL MONTE
El passat 2 de març es va cele-

brar la VII Volta a peu a L’Ènova, 
segona prova puntuable del IX 
Circuit Ribera del Xúquer, on l’al-
ginetina Paula Herrero Espert del 
club Atletisme Alginet va quedar 
tercera classificada en la catego-
ria Sènior - Femenina.

L’alginetí José Expósito Cañas 
del club Atletisme Alginet va que-
dar segon classificat en la Mitja 
Marató d’Alcàntera del Xúquer, 
en la categoria Veterà C – Mas-
culina, tercera prova del IX Cir-
cuit Ribera del Xúquer que es va 
celebrar el passat 10 de març.
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V anys de Tomaca Trail

REDACCIÓ
El diumenge 31 de març a 

les 9 del matí arrancava des de 
l’Hort de Caramanxell la V edició 
de la Tomaca Trial. Tres proves 
organitzades pel Club de Triatló 
d’Alginet.

La primera prova a arrancar va 
ser la de 21 quilòmetres per la 

muntanya, seguida per la de 10. I 
tancant aquesta prova els partici-
pants que la feien caminant.

Passada la 1 del migdia, els 
organitzadors van fer entrega del 
trofeus a les diferents categories 
participants. Esport i diversió per  
a dir adéu al mes de març.

Nou pòdium per 
a l’alginetí Michel 
Miralles

REDACCIÓ
El diumenge 10 de març, a la 

localitat d’Ontinyent es va cele-
brar la primera prova de Circuit 
Diputació de València del duat-
ló sprint, on, després de fer 4,3 
quilòmetres, 18 en bicicleta i 2,2 
a peu, l’alginetí Michel Miralles 
Guillem va fer pòdium i va que-
dar tercer en la seua categoria.

Arantxa Rodríguez 
classificada en 
gimnàstica rítmica

REDACCIÓ
L’alginetina Arantxa Rodríguez 

Escutia de 10 anys i que estudia 
al Pepita Greus, va aconseguir 
aquest cap se setmana quedar 
segona en la segona fase i terce-
ra classificada en la suma de les 
dues fases en la II Fase de Jocs 
de Gimnàstica Rítmica. Arantxa 
entrena i competeix en el club 
Roquette Benifaió.

Gran participació d’alginetins a 
la XIX Volta a peu a Catadau

REDACCIÓ
El dissabte 23 de març es va 

celebrar la XIX Volta a peu a Ca-
tadau, 4a prova del Circuit Ribera 
Xúquer de carreres populars.

En aquesta Paqui Castro, del 
Triatló d’Alginet, va quedar sego-
na. A més de l’habitual presèn-
cia d’esportistes del Triatló i del 
Club Atletisme Alginet, els més 
menuts del club d’Atletisme van 
tindre una destacada participa-
ció. Més de 20 xiquets i xiquetes 
de l’escoleta d’atletisme d’Alginet 
corregueren en les distintes cate-
gories de la prova. En la catego-

ria mini benjamí-M, Ferran Ausi-
na va quedar en primera posició. 
En prebenjamí-M, Asier Martínez 
va quedar en primera posició i en 
benjamí-F, Noa Martorell va que-
dar en segona posició. 

2 alginetins al Campionat d’Espanya de 
Frontenis

REDACCIÓ
Els dos alumnes del Sagrado 

Corazón de Jesús i membres 
del Club de Frontenis de Llom-
bai, Adrián Ribera, en categoria 

Cadet i Miquel Ibor, en catego-
ria infantil, van ser elegits per a 
representar la selecció valenci-
ana al Campionat d’Espanya. El 
campionat es va disputar del 22 
al 24 de març a la localitat veïna 
de Carlet.

Adrián Ribera, junt a Alejandro 
García van aconseguir ser sub-
campions d’Espanya en catego-
ria  Cadet.

Jose Mª Adam i Carlos García 
junt al reserva Miquel Ibor es van 
fer amb l’or en la categoria infantil.

L’equip Infantil C. B. Alginet 
“Blau”, una trajectòria de futur

CARLOS BIVIÀ
Aquest grup en l’evolució de la 

seua formació i el seu desig de 
ser competitiu està en el millor 
camí per a aconseguir la notori-
etat i prestigi de l’Escola de Bàs-
quet del Club.

Pas a pas s’ha anat afermant 
en el seu joc amb el seu entre-
nador Eutimio Lerín que ha anat 
unint els jugadors perquè l’equip, 
encara que amb no molts efec-
tius està donant resultats més 
que satisfactoris.

En la seua participació en la 
1 Fase de la Competició Jocs 
Esportius de la C. V. en grup 
guanyen les 10 trobades contra 
els equips Benifaió, Algemesí, 
València Taronja, Don Bosco i 
Alaquàs amb xifres de 68 punts 
de mitjana en atac per 37 rebuts, 
el que el converteix en equip de 
preferent per a la 2a Fase del 
Campionat de València.

L’equip està il·lusionat i els pa-
res i el club han fet un gran esforç 
en la parada de Nadal i Reis ja 
que es va viatjar lluny de la nos-
tra Comunitat per a participar i 
seguir aprenent bàsquet en el 

prestigiós Torneig de Pedrera de 
Salesianos de Guadalajara amb 
equips de Madrid, Castella-la 
Manxa, Catalunya i València. 

Si bé en la primera trobada 
ens enfrontàvem a una gran Es-
cola de Madrid contra la qual es 
va perdre de forma àmplia, A. D. 
Bobadilla 63 CB Alginet 22, en 
la segona trobada ja es va po-
der competir contra el Real Ca-
noe de Madrid per 57 a 51, amb 
la qual cosa els xics recuperen 
confiança per a guanyar, en el 
tercer partit contra Salesianos de 
Guadalajara, per 2 a 43. Un bon 
aprenentatge per als següents 
compromisos.

A les nou jornades d’haver dis-
putat la 2a Fase del Campionat 
en el seu grup, està en tercera 
posició amb els equips Gandia, 
València-Xàtiva, N. B. Paterna, 
Escolàpies, El Pilar A, Sueca i 
Benifaió. En l’última jornada van 
aconseguir guanyar en l’Alqueria 
del Basket al València-Xàtiva en 
una gran trobada amb pròrroga 
per 84-87 i es té l’esperança de 
seguir competint com s’ha fet fins 
ara.
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Musiescola a l’Emilio Luna

EMILIO LUNA
El CEIP Mestre Emilio Luna du 

a terme durant aquest curs el pro-
jecte Musiescola que té per lema 
“La Mediterrània en clau de dona”.

La setmana prèvia al 8 de març, 
dia de la dona, tot l’alumnat ha 
treballat diferents poesies escri-
tes per dones. Com a acte final 
l’alumnat va llegir aquestes poesi-
es al pati de l’escola per a tota la 
comunitat educativa i acabarem 
cantant i ballant la cançó: “Dones” 

de Tesa.
La festa de Carnestoltes i la fa-

lla també han girat al voltant de la 
mateixa temàtica.

La falla portava com a títol  “El 
món a les mans de les dones”. Ar-
ran d’això hem treballat i investi-
gat per cicles diferents disciplines 
on la dona ha tingut i té un paper 
rellevant.

A través de la COEDUCACIÓ , 
l’escola treballa per un món més 
igualitari.

Damià a 
Cambridge

REDAC-
CIÓ

Al març, 
i abans de 
publicar el 
seu primer 
article de 
matemàt i -
ques en el 
BBVA, Da-
mià Torres 
Latorre, ha sigut convidat a l’Isa-
ac Newton Institute for Mathe-
matical Sciences de Cambridge, 
pel doctor matemàtic rus Sergey 
Tikhonov.

Tikhonov, professor de recer-
ca ICREA al Centre de Recerca 
Matemàtica (CRM), Ciències Ex-
perimentals i Matemàtiques, és 
també membre de l’equip inves-
tigador de Teoria de Funcions de 
la Universitat de Barcelona.

Durant l’estiu del 2018 Tor-
res Latorre va dedicar un mes 
a investigar matemàtiques amb 
Tikhonov. Assessorat i apadrinat 
pel matemàtic rus de la Univer-
sitat de Barcelona, Damià, mate-
màtic de la Universitat Politècni-
ca de Catalunya, està preparant 
la publicació d’un segon article 
científic.

Actualment l’alginetí compagi-
na els seus estudis matemàtics 
amb el treball. Treballa com a 
matemàtic per a una empresa de 
Madrid des de Barcelona a través 
d’Internet, alhora que imparteix 
classes de programació a Bar-
celona a l’Aula Europea, gràcies 
a la medalla d’or en programació 
aconseguida a Oporto. Després 
d’estudiar un doble grau, en Ma-
temàtiques i Física, aquest any 
2019 continuarà els seus estudis 
de matemàtiques estudiant un 
màster a Barcelona.

I Concurs de composició de 
pasdobles de la Societat Artística 
Musical d’Alginet

REDACCIÓ
La Societat Artística Musical 

d’Alginet continua amb la progra-
mació prevista per a la celebració 
del seu 125 aniversari. Aquesta 
vegada ha llançat la convocatò-
ria per al I Concurs de composi-
ció en la modalitat de pasdoble.

Els participants tindran fins al 
29 de juny de 2019 a les 14 hores 
per a entregar els seus originals. 
El lliurament de premis i els gua-
nyadors es revelaran en el con-

cert que la SAMA oferirà a l’oc-
tubre i on els assistents podran 
escoltar les obres finalistes del 
concurs interpretades per la So-
cietat Artística Musical d’Alginet.

El primer premi del concurs 
de pasdobles rebrà 1.200 €, el 
segon està valorat en 800 € i el 
tercer amb 400 €. Si els premis 
queden deserts podria fer-se un 
“Esment” a l’obra que es consi-
dere i premiar-la econòmicament 
amb 500€.

I Concurs literari de Microrelats

IES HORT DE FELIU
Moltes han sigut les activitats 

que des de l’IES Hort de Feliu 
s’han dut a terme per a celebrar 
del 4 al 8 de març el Dia de la 
Dona. Activitats com les xarra-
des sobre feminisme, a càrrec de 
Sheila Boiza, exalumna de l’IES.

L’exposició al centre i comer-
ços del poble d’imatges de dones 
i referents, les tertúlies dialògi-
ques, a càrrec d’ Enrique Gimé-
nez, professor de l’IES, diverses 
exposicions de distints depar-
taments, amb la participació de 
tot l’alumnat i la projecció del 
documental “Clara Campoamor, 
La mujer olvidada”, a càrrec de 
Glòria Precioso.

Cal remarcar el I Concurs li-
terari de microrelats i cartell del 
concurs que aquest any han or-
ganitzat el departament d’Igual-
tat i Convivència, coordinat per la 

professora Enri Rincón i amb la 
col·laboració i suport econòmic 
de l’AMPA.

L’entrega dels premis del I 
Concurs literari de microrelats i 
el cartell del concurs es va dur a 
terme a l’IES el dijous 7 de març 
en què Camila Bonaga va ser la 
guanyadora del disseny del car-
tell de concurs.

Respecte als microrelats, Ne-
rea Gimeno, amb el microrelat 
Tot allò que vulga ser es va fer 
amb el primer premi en la cate-
goria A, Camila Obonaga, amb 
Les coses clares va quedar pri-
mera en la categoria B, Salva-
dor Rivero amb el microrelat La 
fi de la condemna va aconseguir 
l’accèssit en la categoria B, Valè-
ria Cordo, amb Morta de por, va 
quedar primera en la categoria C 
i Mar Maria Torres amb No? va 
obtindre l’accèssit en la categoria 
C. 
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Durant els pri-
mers sis mesos 
de vida el bebé 
solament neces-
sita prendre llet 
materna, o si no 
és possible, llet de 
fórmula.

La llet materna 
és un aliment molt 

complet que conté tots els nutri-
ents necessaris perquè el bebé 
es desenvolupe bé i cresca sa. 
A més, aporta defenses naturals 
que ajuden a previndre nombro-
ses malalties.

El bebé naix amb reserves de 
ferro suficients per als primers 
mesos, una vegada passat aquest 
temps comencen a necessitar 
prendre aliments més variats per 
a assegurar que ingereixen tots 
els nutrients necessaris: vita-
mines, minerals, àcids grassos, 
aminoàcids i ferro entre altres; 
i així anar aprenent a poc a poc 
noves formes d’alimentar-se (amb 
cullera, amb got, amb els dits) i 
coneixent nous aliments, sabors 
i textures, per a integrar-se en la 
seua família i en la seua cultura.

I és ací on comença l’alimenta-
ció complementària (AC), sense 
oblidar que és això, “complemen-
tària”, i que el principal aliment 
d’un bebé fins a l’any és la llet, pel 
que cal mantindre la lactància ma-
terna a demanda, o si no és pos-
sible, la llet artificial, i sense subs-
tituir el menjar per preses de llet.

Per a començar l’AC és impor-
tant respectar el desenvolupa-
ment del bebé, és a dir, que com-
plisca com a mínim els sis mesos 
d’edat. Perquè és en aquest perí-
ode quan presenten certs senyals 
de maduresa que indiquen que 
poden començar amb la seua ali-
mentació.

Per a començar a alimentar-lo 
amb cullera o aliments sòlids, con-
vé que es puga sostindre assegut 
quasi sense ajuda, que mostre 
interés pel menjar i que haja per-
dut el reflex d’extrusió, és a dir, la 
capacitat innata que tenen tots els 
bebés de traure’s de la boca, mit-
jançant arcades, els objectes que 
no poden engolir. Han d’aprendre 
a obrir la boca sense espentar els 
aliments cap a fora.

A alguns bebés els crida l’aten-
ció el menjar dels seus pares i fan 
gestos per a intentar provar-lo. 
Altres són més lents. No convé 
imposar a tots el mateix ritme, 
sinó atendre a la seua maduració i 
interés perquè pot ser que encara 
no estiguen preparats per a la cu-
llera o per als nous sabors.

És important assenyalar que 
tots els aliments han d’introduir-se 
un a un i esperar uns 3 dies en-
tre l’un i l’altre per poder detectar 
una al·lèrgia. El recomanable és 
oferir els nous aliments a l’hora 
del desdejuni o a l’hora del dinar, 
perquè així, si hi ha alguna reac-
ció, no ens agafa dormint. A més, 
interessa fer-ho en moments en 
què estiguem la mare o el pare i 
tinguem cotxe, per si cal córrer a 
l’hospital. Deixar a la iaia la res-
ponsabilitat d’oferir nous aliments, 
i que en cas d’urgència estiga sola 
amb el bebé sense possibilitat de 
portar-lo a urgències pot ser un 
trauma per a ella i perillós per al 
bebé.

No s’ha d’obligar els bebés a 
acabar-se els biberons, les farine-
tes o els aliments. Solament ells 
saben la gana que tenen. Així que 
no és convenient distraure el bebé 
per tal que menge més. És millor 
deixar que experimente i gaudis-
ca, encara que menge més a poc 
a poc o menys quantitat. Això 
s’anomena autoregulació.

 Yolanda Rubio

Alimentació 
complementària

Falles màgiques al Pepita Greus

PEPITA GREUS
Aprofitant que a l’escola es-

tàvem immersos en la temàtica 
de la màgia per a canviar el món 
vam decidir que el tema per a les 
falles fora aquest.

Com en anys anteriors la falla 
ha sigut realitzada tant des de 
l’escola com amb la col·laboració 
voluntària per part de les famí-
lies.

Cada curs s’ha encarregat de 
fer una figura o ninot relacionat 
amb la temàtica elegida (cartes 
màgiques de l’amistat, animals 
en llibertat, peixos al mar, tots di-
ferents tots iguals, el reciclatge, 
l’agricultura ecològica i la igual-
tat de gènere). La figura central 
de la falla era un barret de mag 
amb diferents banderes amb la 
temàtica de la falla. Aquesta l’ha 
realitzat Loles, la nostra conser-
ge, amb l’ajuda d’alguns mestres 
especialistes.

Amb tots els ninots aportats 

per les famílies férem una expo-
sició del ninot oberta a tota la co-
munitat educativa.

Durant tota la setmana tant 
alumnes com mestres han portat 
indumentària fallera.

El divendres 15 de març l’alum-
nat va visitar l’exposició i segui-
dament van traure els ninots al 
pati per a poder muntar la falla. 

Abans del pati, l’AMPA va con-
vidar alumnat i personal docent a 
un esmorzar faller (xocolatada i 
ensaïmada). 

Després del pati els alumnes 
pogueren visitar la falla, fer-se 
fotos i dibuixar-la. 

Abans de cremar-la els alum-
nes i les alumnes feren una “bo-
tellà” dirigits per la mestra de 
música. Posteriorment es va pro-
cedir a la cremà de la falla.

Férem entre tots i totes una 
falla molt bonica i tots gaudirem 
molt d’aquest dia.

Vine a comprar al Mercablasco

BLASCO IBÁÑEZ
En aquest curs hem encetat 

al CEIP Blasco Ibáñez un nou 
projecte: el “Mercablasco”. Va 
sorgir de la necessitat de crear 
situacions d’aprenentatge noves 
on promoure l’aplicació de con-
tinguts interdisciplinaris treballats 
a l’aula (matemàtiques, llengua 
i ciències) per a traslladar-los a 
un ambient motivador, interactiu, 
pràctic i funcional. A més, suposa 
una combinació d’habilitats pràc-
tiques, coneixements, motivació, 
valors ètics, actituds, emocions 
i altres components socials i de 
comportament que es treballen 
de forma conjunta per a aconse-
guir un aprenentatge significatiu 
per a l’alumnat.

Hem recreat a l’escola un 
supermercat on els alumnes 
dels diferents nivells d’Infantil i 

Primària acudeixen per a gaudir 
i aprendre de l’experiència de 
compra-venda de productes, el 
Mercablasco. Primerament, es 
treballen els coneixements pre-
vis a l’aula i després a través del 
joc simbòlic amplien vocabulari, 
organitzen, classifiquen produc-
tes de supermercat, practiquen 
normes socials de la conversa, 
l’ús de l’euro, càlcul mental... Es 
treballa també, de forma trans-
versal, l’educació per a la salut: 
s’ha elaborat una piràmide ali-
mentària on els alumnes també 
poden comprovar si allò que han 
comprat  forma part d’una dieta 
saludable.

El projecte “Mercablasco” esta 
cobrant major importància a ni-
vell educatiu perquè està conver-
tint-se en un espai educatiu on la 
inclusió va fent-se realitat.

Crònica d’una gran falla-
projecte: les mil i una nits.

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

El dia començà amb una di-
vertida cercavila pels voltants del 
col·le en què els alumnes anaven 
disfressats segons els diferents 
contes que van treballar durant el 
pla lector de la segona avaluació. 
Tinguérem la sort que ens van 
acompanyar Sherehade amb el 
gran sultà i el visir. Un veritable 
esclat de color acompanyat per 
la nostra harmoniosa xaranga. 
En tornar, i per a agafar forces, 
ens esperava una gran xocolata-
da amb ensaïmades i, per ame-
nitzar el matí, teníem preparades 
un gran ventall d’activitats: els 
d’Infantil una increïble i original 
mascletada i per a primària, orga-
nitzàrem un concurs de dibuix en 
què cada curs havia de plasmar 
de manera artística la seua inter-
pretació de la falla. Enhorabona 
als alumnes de 6é! Després, els 
alumnes de 3r i 4t d’ESO ens han 
deixat a tots bocabadats amb les 
seues exhibicions acrobàtiques 
amb música ambientada en el 
projecte de centre. El matí ha 
acabat amb una gran mascleta-
da a càrrec dels nostres profes-
sors-pirotècnics!

La nostra falla ha format part 
del nostre projecte de centre “Les 
Mil i una Nits” i, com sempre, els 
alumnes de 3r han construït l’es-
tructura central al voltant de la 
qual tots els cursos han anat in-
corporant el seu treball. Una falla 
digna de la secció especial!

Al migdia, hem celebrat un di-

nar de germanor tot el claustre 
de professors, membres de l’AM-
PA, xaranga del col·le i l’alumnat 
de 3r d’ESO. Una excel·lent ma-
nera de fer col·le i sentir-nos tots 
part del mateix equip. 

Com que ens agrada tant la 
festa, a la vesprada, hem tornat 
a fer un altre passacarrer vestits 
amb les nostres bruses falleres i 
acompanyats de nou per la nos-
tra xaranga  i en arribar, hem 
tornat a agafar forces amb els 
dolcíssims bunyols que han pre-
parat els membres de l’AMPA. 
Un dels actes més emotius ha si-
gut la imposició de la insígnia del 
nostre centre a les dues falleres 
majors que són alumnes del nos-
tre col·legi. 

Amb la cremà de la falla tancà-
rem un dia ple d’emocions troba-
des de tots aquells que estimen 
el nostre centre. Moltes gràcies 
a tots per un dia inoblidable, en 
especial als exalumnes que, any 
rere any, ens demostren, amb la 
seua visita, el seu afecte i estima. 
Fins l’any que ve. 

Desapareix l’escola de pintura 
REDACCIÓ

L’alginetina Teresa Roig ha 
penjat els pinzells de l’escola de 
pintura i escultura que va crear fa 
més de 15 anys en l’Associació 
de pintura i escultura.

Des de La Veu d’Alginet hem 
conversat amb la artista per sa-
ber els motius. Teresa com va 
nàixer l’escola i en que consistia?

Fa més de 10 anys jo ja esta-
va jubilada i tenia la carrera de 
Belles Arts així que vaig decidir 
crear una associació per a que 
tot el que vollguera aprendre a 
pintar, dibuixar o passar una es-
tona agradable creant tinguera 
un lloc on fer-ho. Vaig parlat en 
l’Ajuntament i ens van cedir un 
espai a la Casa del Regador junt 
a altres associacions. Al llarg de 

7 o 8 anys vam estar allí on els 
alumnes sols pagaven el material 
que utilitzàvem i l’ajuntament no 
havia de pagar per neteja ni res 
del local. En començar les obres 
de reforma en van traslladar a la 
Llar de Jubilats on vam estar 3 o 
4 anys. Per motius aliens a l’as-
sociació ens van dir que havíem 
de canviar de lloc i ens van portar 
a la Casa de Cultura, un espai on 
no podem dur a terme al 100% 
les diferents classes de l’associ-
ació. Per aquest motiu he deci-
dit deixar d’impartir les classes 
i ara el que faig és promocionar 
els productes valencians com el 
Caqui, les taronges, la paella i el 
nom d’Alginet...fora de la comar-
ca i les fronteres a través de jor-
nades, reunions, fires, etc.
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El primer 
d’abril de 
l’any 1939 
finalitzava la 
Guerra Civil 
e s p a n y o l a 
amb la fra-
se de Fran-
co «En el 
día de hoy, 

cautivo y desarmado el Ejército 
rojo, han alcanzado las tropas 
nacionales sus últimos objetivos 
militares. LA GUERRA HA TER-
MINADO». Així s’acabava amb 
els 8 anys de governs de la II 
República Espanyola.

Un any i escaig després, el 26 
de juny de 1940, des de la Se-
cretaria Política del Govern Civil 
de la província de València, es 
remetia un qüestionari a tots els 
Ajuntaments per conéixer les 
activitats en els aspectes polític i 
social durant aquest període. En 
el primer punt del qüestionari es 
volia que recolliren la informació 
dels partits polítics existents des 
de la proclamació de la II Repú-
blica als diferents pobles, així 
com, quina era la situació polí-
tica actual.

Pel que fa a Alginet, la Comis-
sió Gestora designada el primer 
d’abril de 1939, amb membres 
de l’antic partit de la Derecha 
Regional, encapçalada per José 
Bosch Estruch, com a alcalde, i 
els vocals, Vicente Bosch Chol-
vi, Ernesto A. Cholvi Segarra, 
Salvador Petit Dalmau, Salvador 
Dalmau Ibor i Vicente García 
Garulo, donà resposta a aquesta 
sol·licitud, que de forma concisa 
ens mostra l’efervescent ambi-
ent polític que es va viure des de 
l’any 1931 fins el 1939 al poble 
d’Alginet:

«En esta población existia el 
12 de abril de 1931 un poten-
te partido político denominado 
Juventud Republicana, el cual 
obtuvo en las elecciones munici-
pals de dicha ficha la totalitat de 
los conca  ales, o sia, que saco 
majorias y minorias. [aquestes 
eleccions donaren lloc a la pro-
clamació de la II República el 14 
d’abril de 1931]. El expressado 
partido se afilio más tarde al 
Partido Autonomista de Valencia 
[...] hasta el Gobierno de Gil Ro-
bles-Lerrouxisme, en cuya ficha 

se separaran por estimar que 
no representava ja tendencias 
izquierdistas y hallarse en con-
comitancia con las derechas, 
declarándose republicanos in-
dependientes y poco más tarde 
[...] se afiliaron a Unión Repu-
blicana, por la diferencia de dos 
votos con la otra opción posible, 
Izquierda Republicana.

Cuando el partido Autonomis-
ta local se separó del Provincial, 
continuó un pequeño grupo con 
la denominación de Autonomis-
tas, pero dicho partido arrastró 
una vida lánguida hasta que fue 
disuelto el 18 de julio de 1936.

En el año 1931 se constituyó 
el Partido Radical Socialista en 
el cual se agruparon general-
mente los individuos más in-
quietos de la Antigua Juventud 
Republicana, pero no tomó gran 
incremento y terminó por disol-
verse.

Asimismo, viendo la necesidad 
de crear un partido de tendència 
derechista que contra-pesase 
en parte la gestión de los auto-
nomistas, se intentó crear el par-
tido republicano Conservador de 
D. Miguel Maura, fiados en las 
doctrinas de orden y respeto a la 
propiedad y la religión, pero bien 
pronto se vió la disconformidad 
entre el programa y la actuación 
de dicho partido y quedó disuel-
to antes de formarse.

Más tarde, se formó la Derec-
ha Regional, el cual, una vez 
constituída, tomó parte en las 
elecciones del 16 de febrero de 
1936 [els resultats de les elecci-
ons foren: les dretes, 650 vots, 
els autonomistes, 400 i el Front 
Popular, 2.800 vots] y continuó 
funcionando hasta el 18 de julio 
de dicho año, en que fue asalta-
do dicho local por la horda.

Asimismo hay que hacer cons-
tar que en esta población existia 
la Federación Obrera “El Movi-
miento” con unos 1.500 socios 
[d’una població total de 6.957 
persones] de la cual se había 
apoderado un grupo afecto a la 
CNT y que dicha organización 
prestaba su ayuda a la Juventud 
Republicana.

El estado político actual es 
bueno y puede decirse que no 
hay grupos desidentes o aparta-

dos de las autoridades locales, 
si bien hay que manifestar que 
existe un pequeño foco, que sin 
ser hostil, suelen ver con alguna 
prevención y crítica la actuación, 
pero es tan insignificante que se 
cortaría inmediatamente dándo-
les participación en la Comisión 
Gestora [és a dir, no són hostils 
els d’esquerres, cosa impensa-
ble, sinó alguns membres de la 
pròpia dreta local que buscaven 
el seu lloc]. 

Esta Comisión Gestora desde 
la liberación de esta población 
tuvo problemas con las auto-
ridades militares, como fue el 
abastecimiento, especialmente 
todo lo que a evacuados se re-
fiere (existían unos 2.000). Pero 
el asunto de mayor envergadura 
fue la constitución de la Junta 
Local de Información Agrícola 
[…] ya que después de Valencia 
(Capital) es el pueblo de la pro-
vincia que ha tenido que hacerse 
cargo de mayor cantidad de pro-
ductos, siendo ello debido a que 
durante la dominación marxista 
se constituyó la Comunidad de 
Trabajadores Libres UGT-CNT 
que se incautó de las mayoría 
de las fincas rústicas, cosechas, 
caballerías, aperos de labranza 
y motores de riego, etc. Hoy en 
día la Junta ya funciona normal-
mente, pero ha absorbido muc-
ho tiempo y trabajo. 

Aunque esta localidad es de 
tendencia izquierdista desde 
antiguo, fue tan funesta la actu-
ación del elemento marxista que 
puede decirse que un 70 por 100 
estaban deseando ardientemen-
te la liberación por el Glorioso 
Ejército Nacional. El concepto 
que se tiene del Movimiento es 
bueno, pero algo de crisis en el 
trabajo y en materia de abastos, 
existe alguna desorientación, 
especialmente, en la clase obre-
ra, que se solucionará cuando se 
subsanen los problemas y con la 
ayuda de la Junta Local de FET 
y de las JONS, con su programa 
Nacional Sindicalista, el entusi-
asmo del joven encargado de la 
OJ y la CNS, que empieza a ha-
cer nuevas inscripciones.»

Rafael Bosch López
 Cronista de la Vila d’Alginet

Molts clients ens pregunten si 
és aconsellable reparar o com-
prar un ordinador nou, i la res-
posta, depén de cada cas espe-
cífic. Comprar un ordinador nou 
és una inversió. Has de valorar 
primer per a què utilitzaràs l’or-
dinador o portàtil. De sobte co-
mencem a informar-nos sobre 
un muntó de conceptes tècnics 
i especificacions. Processador, 
memòria, targeta gràfica, auto-
nomia.... Necessites comprar 
un nou ordinador o consideres 
l’opció de reparar el teu ordina-
dor actual? El primer és posar-se 
en mans d’un professional. Un 
professional de la informàtica 
controla tots els àmbits, coneix 
el client i les seues necessitats. 
Aquest pot fer-nos considerar la 
idea de reparar el nostre ordi-
nador actual. T’expliquem. Pots 
estar treballant amb un ordinador 
al qual no li estàs traient el rendi-
ment total. No és el mateix un or-
dinador que no s’ha formatat en 
4 anys, que un ordinador acabat 
d’instal•lar amb un sistema ope-
ratiu actual i drivers actualitzats. 
Actualment, Windows 10 com-
pleix a la perfecció i pot donar al 
teu ordinador o portàtil una nova 
vida si les seues característiques 
tècniques ho suporten.

D’altra banda, per a prendre la 
decisió correcta, t’has de plante-
jar per a què vols l’ordinador. Si 
la teua intenció és per poder na-
vegar ràpid per Internet, treballar 
amb Office, veure correu, xarxes 
socials... T’aconsellem encarida-
ment reparar el teu ordinador i 
instal•lar-hi un disc d’estat sòlid, 
els anomenats SSD. Donar una 
nova vida a la teua computadora 
és una bona opció i sentiràs el 
ressorgir del teu volgut ordinador. 

Si al contrari necessites una or-
dinador solvent per a fer tasques 
que requereixen una màquina 
potent, planteja’t l’opció de com-
prar un ordinador nou d’acord 
amb les teues necessitats, però 
no descartes reparar l’ordinador 
antic per a poder utilitzar-ho com 
a segona màquina per a exercir 
tasca d’Internet i d’oci.

I, ocorre el mateix amb les ta-
bletes i els telèfons intel•ligents?

En aquest tipus de dispositius 
passa exactament el mateix. En 
funció del tipus d’averia i la mar-
ca de l’aparell, pots considerar fer 
una reparació o bé, adquirir-ne 
un nou. Per exemple, si el proble-
ma està al connector de carrega 
o que simplement s’ha trencat 
la pantalla, en dispositius d’alta 
gama es prou recomanable fer la 
reparació, ja que adquirir-ne un 
nou té un cost prou elevat. D’altra 
banda, en les marques més eco-
nòmiques, de vegades, el cost de 
reparació es pràcticament el ma-
teix que un dispositiu nou degut a 
la gran oferta que trobem al mer-
cat hui en dia. No obstant això, 
sempre s’ha de valorar la opció 
de la reparació.

Com ja sabeu, a Infor Servei 
Tècnic Informàtic som especialis-
tes a fer tot tipus de reparacions 
en microelectrònica: ordinadors, 
tauletes, telèfons intel•ligents, 
consoles, impressores, etc. Pots 
sol•licitar el teu pressupost sense 
compromís. Per últim, si el que 
necessites és adquirir un dispo-
sitiu, no dubtes a preguntar-nos 
i consultar totes les ofertes que 
tenim, amb una atenció persona-
litzada i de confiança.

Enrique Clerigues

Em compre un 
ordinador o em 
plantege reparar el que 
tinc?

80 anys del final de la Guerra Civil espanyola
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Estudiants francesos tornen a visitar les 
instal·lacions de COAGRI

COAGRI
El dimecres 27 de març més 

de 50 estudiants de 2n d’ESO 
de França van visitar les ins-
tal·lacions de la Cooperativa 
Agrícola d’Alginet acompa-
nyats pels seus professors i 

per professors d’espanyol de 
l’escola internacional Ausiàs 
March.

A les 9.30 del matí els van 
rebre personal de Coagri que 
els va fer una visita guiada 
per les diferents naus on van 

poder veure de primera mà la 
confecció de la col xina.

També van escoltat les ex-
plicacions del sistema coope-
ratiu, la historia de Coagri i la 
seua evolució.

La visita va finalitzar amb la 

tradicional foto de família. Els 
estudiants van rebre una ma-
lla de taronges com a record 
de la seua visita a Alginet i a 
Coagri.

Assegura el futur i el present a COAGRI
COAGRI

Tindre una bona asseguradora 
davant de qualsevol incident és 
molt important per a tindre una 
tranquil·litat en el present i el 
futur. Per aquest motiu, des de 
Coagri s’ofereix el servei d’asse-
gurances de vivenda, vehicle, lo-
cals comercials, productes... per 
a tots i totes. 

A més a més, Coagri treballa 

en diferents agents que perme-
ten oferir el millor preu amb les 
màximes cobertures i la resposta 
més eficient.

Els interessats sols han d’apro-
par-se a les oficines ubicades en 
la primera planta de Coagri o te-
lefonar al 96 175 92 20.

Una bona decisió en el present 
pot ser una millora en el nostre 
futur.
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