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EDITORIAL
Finalitzem 
agost amb 
moltes vi-
vències i 
actes que 
han omplit 
les agen-
des dels 

alginetins i alginetines. Des de La 
Veu d’Alginet hem sigut testimoni 
de diferents actes que quedaran 
en la memòria, com la partida de 
pilota valenciana al trinquet del 
poble després d’una dècada o la 
celebració del 25é aniversari de 
la proclamació canònica de sant 
Josep com a patró del poble.
I molts altres esdeveniments que 
cal posar en valor.
Des de La Veu d’Alginet continu-
arem treballant per tal d’apropar 
a cada lector i lectora l’actualitat 
local i els actes programats per 
al pròxim mes.
Gràcies per la confiança depo-
sitada en aquest mitjà i per aju-
dar-nos a créixer cada dia un poc 
més.

Sònia Bosch
Directora 

La Veu d’Alginet

CENTRE DE SALUT 96 171 91 70
Col·labora: Regidoria d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport. 
Generalitat Valenciana

S e g u i n t 
els meus 
conse l l s 
de les 
m a l e s 
h e r b e s 
vos par-
laré del 
l l e t s ó , 
una bros-

sa que es pot trobar per tot ar-
reu durant tot l’any. Aplicada en 
forma d’emplastre és un remei 
eficaç per a curar ferides en pus. 
És un bon refrescant i un diges-
tiu moderat. També té propietats 
laxants, diürètiques i estimula la 
secreció de llet. Abans quan els 
llauradors rascaven, cavaven i 
feien treballs molt pesats, de ve-
gades tenien cremor a l’estómac. 
Aleshores es menjaven un lletso-
net i al cap d’una xicoteta estona 
les molèsties desapareixien. Jo 
encara ho faig i fa anys que no 
prenc Almax. 
La malva és una d’eixes plantes 
que quan era xicotet em feien grà-
cia ja que els seus fruits pareixen 
formatgets. Les infusions fetes 
amb floretes són molt bones per 
a les inflamacions de genives i de 
gola. Les cataplasmes de malva 
són un excel·lent remei per curar 
úlceres i llagues. Les decoccions 
fetes amb tota la planta són molt 
eficaces per a combatre l’estre-
nyiment i els còlics. 
La menta borda o matapuces, 
desprén una aroma caracterís-
tica pareguda a la de la menta 
però menys agradable. El nom de 
matapuces és degut al fet que la 
seua aroma fa fugir determinats 
insectes. Les tisanes fetes amb 
les parts aèries de la planta són 
estomacals. Són tòniques, diges-
tives, expulsen els cucs intesti-
nals i afavoreixen la secreció de 
bilis. 
El panical és una planta rígida de 
tiges molt ramificades. Les infu-
sions d’arrels constitueixen un 
diürètic molt fort i, a més a més, 
són un gran antiinflamatori per a 
la bufeta de l’orina, la pròstata i 
els renyons. Hi ha gent que pen-
sa que dur damunt un tros d’arrel 
lleva el cansament. Jo personal-
ment duc un tros del tronc penjat 
al coll i evite escaldar-me. 

Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

Més males herbesLa Ruta 66 amb 
la Babalu Swing 
Band 

REDACCIÓ
L’alginetina Inés Richarte Vidal, 
junt als seus companys, for-
men l’agrupació musical Babalu 
Swing Band. 
El passat 18 d’agost van actuar 
a la localitat d’Alcàsser dalt d’un 
escenari de 14 metres, una pan-
talla LED de 5 x 3 metres, 20 
números musicals, 30 visuals, 7 
canvis de vestuari i 10 músics.
Els assistents van poder gaudir 
d’un tribut a grans figures del 
swing, del jazz o del cinema de 
Hollywood.

Amb una escenografia vintage, 
els artistes aconsegueixen fer re-
córrer al públic assistent l’Amè-
rica més genuïna amb parades 
a Chicago, Las Vegas o el Gran 
Canyó del Colorado.
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Tres empreses alginetines 
col·laboren conjuntament pel 
medi ambient

REDACCIÓ
L’empresa alginetina CM Plàs-

tic ha fabricat 200 bancs per a 
l’Ajuntament de Castelló de la 
Plana. Uns bancs reciclats, re-
ciclables i reivindicatius. Reci-
clats, ja que estan fets de plàstic 
de taps de botelles de llet, sabó 
i altres durs, i de la corfa de l’ar-
ròs. Reciclables, ja que si s’es-
patlen es tornen a refer amb ma-
terials reciclats. Reivindicatius 
per estar pintats de morat recor-
dant la necessitat d’una societat 
igualitària i sense violència de 
gènere.

Aquests 200 bancs també te-

nen una llegenda realitzada per 
l’empresa alginetina Trencall, 
que s’ha encarregat de plas-
mar-la: “El camí no es fa tan 
llarg si es pot descansar”.

L’empresa LasArt, ha realitzat 
les xapes identificatives ubica-
des a la part posterior del banc 
on es pot llegir “La ciutadania 
decidim. Ací millores per al bar-
ri”.

Tres empreses locals, de gent 
emprenedora i jove que han col-
laborat conjuntament per a crear 
productes innovadors, competi-
tius i sostenibles.

Alginet celebra el 25é aniversari de la 
proclamació canònica de sant Josep com a 
patró d’Alginet

REDACCIÓ
Enguany Alginet està de cele-

bració, ja que es commemora el 
25é aniversari de la proclamació 
canònica de sant Josep com a 
patró d’Alginet. L’any 1994  es 
va reconéixer de manera oficial 
el patronatge del sant.

 “Conta la tradició que es ve-
nera des de 1584, any en què 
fou traslladada l’antiga imatge 
del sant des del despoblat Espi-
oca a Alginet. Anys després es 
va construir l’ermita i el fervor 
al sant va anar agafant força. 
Podem dir que el nomenament 
canònic fou una prova més que 
la terra josefina d’Alginet sent 
molta estima i fervor cap a sant 
Josep, el seu benvolgut patró”, 
explicava el seminarista Paco 
Espert Arnandis. 

Per a celebrar aquest aniver-
sari es va confeccionar un es-
tendard brodat amb or i amb la 
imatge del sant patriarca pintada 
al mig que ha estat sufragat per 
la feligresia. 

Al llarg de la setmana de fes-

tes es va realitzar un tridu en 
honor al sant que va consistir 
en tres misses cantades pel cor 
parroquial amb les cançons tra-
dicionals del poble dedicades 
a sant Josep. “Una manera de 
preparar-nos espiritualment per 
al dia de la festa grossa”, expli-
cava Espert.

El diumenge 25, dia de la festa 
major, es va beneir l’estendard i 
va presidir la solemne missa el 
vicari episcopal D. Luís Molina. 
Tot seguit va començar la solem-

ne processó.
La processó va anar acompa-

nyada per les danses de pasto-
rets, arquets, nanos, carxofa i 
bastonets. En la part religiosa: 
banderoles, creu processional, 
fidels amb ciri, personatges bí-
blics, cirialots, festers i autori-
tats. I la participació del Quadre 
de Balls Populars d’Alginet, els 
festers del Vaporet, la confraria 
La Dolorosa, la confraria Santís-
sim Crist, les falles i la Societat 
Artística Musical d’Alginet.

Més de 20.000 quilos de brutícia en 
les Festes Majors

REGIDORIA SERVEIS MUNICIPALS
La intensa setmana duta a terme en 

les Festes Majors d’Alginet no seria 
possible sense el treball de la Regido-
ria de Serveis Municipals que coordina 
treballadors i treballadores i l’empresa 
de neteja Vareser per tal de tindre a 
punt cada dia els espais com els recin-
tes de les berbenes, els carrers per al 
sopar de la carretera, els carrers de la 
plaça de bous, etc.

I és que cada un dels actes festius 
programats deixa al carrer molta bru-
tícia que cal netejar. “Un exemple són 
els sopars a la carretera que en fina-
litzar deixen al carrer més de 1.000 
quilos de brutícia que l’empresa Vare-
ser s’ha encarregat cada matinada de 
netejar per tal que els veïns i veïnes, 
en alçar-se, tinguem els carrers nets i 
transitables”, comentava Miguel Ángel 
Garrido, regidor de Serveis Municipals.

Més de 50 agents han vetlat per unes 
festes sense incidents

REGIDORIA DE POLICIA
Al llarg de tot el mes 

d’agost, Alginet gaudeix de 
multitud d’actes festius amb  
totes les festes programa-
des en les diferents barria-
des de la localitat i amb les 
Festes Majors del poble.

Diversió, música, sopars, 
bous, cercaviles... molts 
actes pels quals des de la 
Regidoria de Policia es pro-
gramen per tal de coordinar 
els agents i els membre de 
protecció civil i evitar inci-
dents que ens amarguen un 
moment de diversió.

“Al llarg del mes s’han 
incrementat el nombre 
d’agents que han ajudat 
a portar a terme les festes 
s’hagen sense cap incident 

notable. L’ajuda inestimable 
de protecció civil també ha 
sigut clau en aquesta tasca 
ja que la seua feina com-

plementa la realitzada pels 
agents”, explicava Andrés 
Añón, regidor de Policia.
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“El nou espai ofereix la 
possibilitat d’oferir les 
últimes tendències del 
mercat en productes 

electrònics.”

L’empresa alginetina, INFOR 
continua renovant-se i treba-
llant per tal d’oferir a la seua 
clientela el millor servei tècnic i 
els productes més competitius i 
actuals del mercat.

Amb més de 25 anys de 
vida, aquesta empresa, ubi-
cada al carrer Cisneros núm. 
20 d’Alginet, ha remodelat la 
seua tenda.

Els clients trobaran un es-
pai amb zones diferenciades 
de productes per a cobrir les 
necessitats de cada moment.

INFOR és una empresa 
amb una ferma creença en la 
innovació i que centra la seua 
activitat en la prestació de 
serveis integrals tecnològics. 
Amb el convenciment que 
la tecnologia i les persones 
constitueixen el motor que 
determinarà l’èxit de les em-
preses, des d’INFOR s’oferei-
xen solucions integrals per tal 
de satisfer les necessitats de 
particulars així com de xicote-
tes i grans empreses i orga-
nitzacions.

“La tecnologia i les 
persones constitueixen 

el motor que determinarà 
l’èxit de les empreses.”

En la remodelada tenda  
INFOR els clients podran 
apreciar diferents espais:

1.ZONA GAME: Un es-
pai destinant als amants 
dels videojocs i on podran 
apreciar les novetats del 
mercat en aquest món vir-
tual.

2. ZONA ÀUDIO: Els me-
lòmans ja no tenen excusa 
per tal d’escoltar la música 
al màxim nivell. Disposem 
de multitud d’altaveus d’alta 
generació a preus reduïts.

3. ZONA ORDINADORS: 
Tot allò que necessites per 
al teu comerç, empresa o 
casa en ordinadors ho tro-
baràs a INFOR. Pantalles, 
ordinadors, suports, USB, 
tinta, impressores, cables, 
adaptadors, teclats, portà-
tils, bosses de transport, 
tauletes electròniques...
acompanyat tot del millor 
assessorament i la garantia 
del comerç de proximitat.

4. ZONA TELEFONIA 
MÒBIL: En INFOR t’oferim 
els mòbils d’última genera-
ció, lliures i a preus ajustats. 
A més t’oferim tarifes de te-
lefonia mòbil de low cost.

INFOR amplia la seua tenda 

“Zona Game, 
mòbils, ordinadors, 
connexions, zona 

àudio, assessorament i 
reparació fan d’INFOR 

la millor opció per a 
l’empresa i el particular.”

Venda i reparació d’ordinadors, instal·lacions de xarxes per cable i 
sense fil, manteniment d’empreses i servei tècnic,

assessorament informàtic, pàgines web i un tracte personalitzat fan 
d’INFOR la millor opció per a empreses i particulars
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ENTREVISTA

Elia Ferrer
REGIDORA DE COMERÇ

El cap de setmana del 20 al 
22 de setembre es realitzarà 
a la plaça de la Constitució la 
setena Fira SOC. 

La Veu d’Alginet ha conversat 
amb la regidora de Comerç, 
Elia Ferrer, per a conéixer de 
primera mà com han anant els 
preparatius i la dinàmica que 
portarà la Fira.
1. Tercer any que l’Ajunta-
ment porta a terme la fira 
SOC amb la col·laboració 
d’ACEAL. Amb tres mesos 
com a regidora de Comerç, 
com han anat els prepara-
tius?
Preparar la fira és tot un repte 
amb nervis pel que suposa tot 
el que la festa envolta i por-
ta, tant visible com no visible, 
ja que és un acte molt impor-
tant i de gran responsabilitat, 

però gràcies a ACEAL, co-
merciants i treballadors/es de 
l’Ajuntament programar i dur 
endavant la fira és més fàcil. 

2. Quin és l’objectiu de la 
fira i quines novetats pre-
senta aquest 2019?
L’objectiu que té la fira és pro-
mocionar i donar a conéixer 
tota l’oferta de mercat que te-
nim al nostre poble, que no es 
poca. 
Tenim a la nostra localitat una 
gran oferta de productes que 
hem de conéixer. Per això es 
du a terme la fira. 
I, com a novetat, participaran 
noves empreses que han vist 
a la fira una oportunitat per 
donar-se a conéixer. A més, 
estarem acompanyants d’ac-
tuacions d’associacions del 
poble. 

3. Com a regidora, què diri-
es a la gent perquè hi assis-
tisca?
Convide tots els alginetins i 
alginetines a eixir al carrer i 
acudir a la fira, que col·labo-
ren i que recorden el paper 
tan important que tenim tots 
i totes amb el comerç local, 
una font de vitalitat que, en 
gran part, fa créixer el nostre 
poble en molts aspectes.

ESPECIAL
AVANÇ 

PROGRAMACIÓ

20, 21 i 22 DE SETEMBRE
DIVENDRES 20
20.00 h Inauguració.
20.30 h Vi d’honor.
21.00 h Actuació/espectacle.

DISSABTE 21
10.00 h Visita als tendals.
10.00 h a 12:00 h. Taller de reciclatge per CM Plàstic.
11.00 h Master Class de zumba amb Jesús Benavent.
10.30h a 13.30h Activitats per als menuts amb Factoria d’Idees.
18.00h a 20.00h Activitats per als menuts amb Factoria d’Idees.
19.00h Master Class amb el Gimnàs Cronos.
22.00h Actuació/espectacle.

DIUMENGE 22
10.00 h Visita als tendals. 
10.30 h a 13.30 h Activitats per als menuts amb Factoria d’Idees i 
Juniors Jovades.
11.00h Actuació de la Batukada.
18.00 a 19.00 h Activitats per als menuts amb Factoria d’Idees.
19.00 h Sorteig rifa festers 2020.
19.30 h Cloenda.

DISSABTE 21
11.00 h 

Master Class de 
zumba amb 

Jesús Benavent

DISSABTE 21
19.00 h

Master Class 
amb el 

Gimnàs Cronos

DISSABTE 21
22.00 h 

Actuació/
espectacle

DIUMENGE 22
11.00 h 

Actuació de la 
Batukada

DIUMENGE 22
19.00 h 

Sorteig rifa
 festers 2020

DISSABTE 21
10.00 h a 12.00 h

 Taller de 
reciclatge per 
CM Plàstic
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La processó i el castell posen punt i final a les Festes Majors 2019
REDACCIÓ

El diumenge 25 d’agost es va celebrar la processó 
que marca el punt i final a les Festes Majors 2019. Una 
processó on van participar les danses de pastorets, ar-

quets, nanos, carxofa i bastonets. En la part religiosa: 
banderoles, creu processional, fidels amb ciri, perso-
natges bíblics, cirialots, festers i autoritats. I la partici-
pació del Quadre de Balls Populars d’Alginet, els fes-

ters del Vaporet, la confraria La Dolorosa, la confraria 
Santíssim Crist, les falles i la Societat Artística Musical 
d’Alginet
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Alginet gaudeix en festes del dia gran de la Cooperativa Elèctrica d’Alginet
CEA

Un any més, la Cooperativa 
Elèctrica d’Alginet va ser l’en-
carregada de patrocinar tot un 
dia sencer dins el programa de 
Festes Majors de la localitat.

A les 9 del matí del 23 d’agost, 
la música de la SAMA era l’en-
carregada de despertar i anun-
ciar als veïns i veïnes el dia de 
festa programat.

El tallers dedicats als menuts 
de la casa, aquest any van can-
viar d’ubicació. Un canvi d’ubi-
cació sol·licitat pels usuaris en 
diferents ocasions.

A l’ombra dels arbres de l’Hort 
de Feliu, diferents activitats i 
manualitats esperaven els xi-
quets i xiquetes per a començar 
el dia.

Cap assistent se’n anava amb 
les mans buides ja que tots els 
menuts rebien com a regal sa-
marretes de la CEA.

Els assistents a les activitats 
també van poder refrescar-se 
amb la barra muntada pels prò-
xims festers majors.

Cap a les 11 del matí era el 
moment de realitzar el sorteig 
entre els socis i sòcies, de les 
25 bicicletes de muntanya. Una 
a una es van anar regalant als 
afortunats i afortunades que van 
tindre la sort de cara.

A les 2 del migdia, la festa es 
va traslladar a les naus de la 
Cooperativa Elèctrica d’Alginet. 
Més de 800 jubilats i pensionis-
tes van gaudir d’un dinar de ger-
manor. Una paella gegant va ser 
el menú per a continuar un dia 
de festa i alegria.

En finalitzar el dinar, es va 
procedir al sorteig de tres ciste-
lles i 25 vals per a gastar en el 
comerç local. Una vegada van 
eixir els afortunats, i després de 
rebre tots els assistents un regal 
de la CEA, era el moment de ba-
llar i continuar amb la festa i la 
diversió.

En amagar-se el sol la festa va 
continuar a la plaça de la Cons-
titució on, després de l’últim so-
par de la carretera, era moment 
de gaudir de la quinzena edició 
del mantó de Manila. 

Una a una van anar desfilant i 
posant per a la fotografia i el ju-
rat les més de 400 parelles que 
aquest any van voler participar 
de la gran revetla.

L’alginetí Josep Lozano va ser 
l’encarregat de fer de mestre 
de cerimònia i desvetlar els tres 
mantons guanyadors.

Aquest any, el premi per al mi-
llor mantó de Manila actual va 
ser per a Vicenta Nadal, el pre-
mi per al millor mantó de Manila 
antic va ser per al de Rosa Blas-
co i el millor mantó de Manila de 
la revetla va ser per al de Maria 
Rosa Martínez.

La revetlla va finalitzar amb 
el sorteig del mantó regalat per 
Álvaro Moliner i pel de la Coope-
rativa Elèctrica d’Alginet. 

Una nit que continuava amb 
música i que posa punt i final als 
tradicionals sopars de la carre-
tera.
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ESPAI PATROCINAT
Ajuntament d’Alginet
Regidoria de festes 

FESTES MAJORS agost 2019

FESTES Sant Patrici

FESTES Calvari

FESTA Sant Roc

Els festers del Santíssim Crist del Calvari.

La urbanització de San Patrici va fer tres dies de festes.

Campionats

Presentació festers i festeres majors 2019

El Quadre de Balls Populars va dansar en Sant Roc el 16 d’agost.

FESTES Vaporet

Les festes de la barriada del Vaporet clausuren un agost festiu.

Èxit de participació al ral·li humorístic

Nit de paellesEspectacle Mecano amb la SAMA

Cavalcada

FESTES Els Llacs

La urbanització d’Els Llacs torna a organitzar festes

L’AJUNTAMENT INFORMA

Espectacle 70 S amb Felipe Garpe, Micky i Helena Bianco Espectacle Enclave de Clot 

Campionats
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L’actriu Lola Moltó jurat del 1r Concurs de 
Pimentó en Salmorra d’Alginet

REDACCIÓ
El dissabte 24 d’agost a les 

12 del migdia a la plaça del País 
Valencià, es va celebrar el 1r 
concurs de Pimentó en Salmor-
ra. Els 23 pimentons presentats 
pels participants van ser valorats 
per un jurat en el qual es trobava 
l’actriu valenciana Lola Moltó.

L’acte va estar amenitzat a rit-
me de tabal i dolçaina que van 
dedicar unes albades al poble 
d’Alginet i al seu pimentó.

Els més de 120 assistents 
al concurs van poder gaudir 
d’aquest concurs que posa en 
valor l’elaboració de fer els pi-

mentons en Salmorra.
Virgina Burchés es va fer amb 

el primer premi valorat en 100 €, 
Batiste Tomàs en el segon valo-
rat en 75 € i Vicent Castillo en la 

tercera posició en 50 €.
Les empreses Cn 340, In-

oxfesa, Safir Fruits i Recogil al 
costat de l’Ajuntament van ser 
els patrocinadors de l’acte

Música, diversió, espectacle i declaració d’amor 
al Sopar de Quintes d’Alginet

REDACCIÓ
El dissabte 17 d’agost, al pati 

de l’escola Blasco Ibáñez es va 
celebrar el tradicional Sopar de 
Quintes. Un sopar que aquest 
any ha estat animat per pirates, 
espectacles de ball i música de 
Skandalo.

El sopar començava passades 
les 9.30 de la nit acompanyats 
des de la plaça, amb cercavila 
per l’agrupació Xé que Xaranga. 
La nit va continuar amb especta-
cles d’acrobàcia i ball. Finalitzat 
el sopar era moment de conéi-
xer la quinta més nombrosa que 
aquest any ha sigut amb més de 
50 components, la quinta del 93.

La samarreta més original va 
recaure en la quinta que aquest 
any celebra els seus 40 anys.

La nit continuava amb música 
i amb la petició de matrimoni en 
directe des de l’escenari per part 
del fester Cristian Sánchez que, 

ram de flors en mà, va demanar 
a la festera Yasmin Bouamba 
que es casara amb ell.

Emocions, diversió i reen-
contres en el sopar de Quintes 
2019.

L’Ajuntament, la Caixa Rural 
d’Alginet i la CEA s’uneixen per 
a engalanar les places durant 
les festes

REDACCIÓ
El dilluns, a les 21.30 h de la nit 

es van encendre els 350 metres 
de llums LED instal·lades a la 
plaça de la Constitució i la plaça 
del País Valencià.

Tots els anys durant les Festes 
Majors, la Cooperativa Elèctrica 
d’Alginet engalana la plaça de la 
Constitució per al divendres, dia 
de la CEA. “Un esforç que sols 
es gaudeix eixe dia”, comentava 

Pepita Company, secretària de la 
CEA. 

Aquest any les tres entitats que 
patrocinen un dia de la programa-
ció de festes, s’han unit per a en-
galanar les dues places des del 
primer dia de festes i així donar 
un ambient més festiu.

Les dues places estan decora-
des amb tires de colors i de nit il-
luminades amb llums LED que es 
reutilitzaran per a pròxims anys.

La barriada del Calvari celebra 
l’ofrena al Crist del Calvari

REDACCIÓ
El dilluns 5 d’agost era el mo-

ment de conéixer la comissió in-
fantil i major amb la presentació 
oficial dels màxims càrrecs per a 
les festes del Calvari.

El dimarts a les 19.30 h co-

mençava la tradicional ofrena de 
flors al Crist del Calvari amb la 
missa i la processó. Les festes 
de la barriada continuen fins al 
dijous amb jocs, espectacles, 
cercaviles i molta diversió.

Lutxo Palop, pregoner oficial
REDACCIÓ

Per primera vegada l’Ajunta-
ment d’Alginet, a través del re-
gidor de Cultura, Vicent Gaya, 
i els festers 2019 van realitzar 
l’acte de nomenament de prego-
ner oficial de les Festes Majors 
d’Alginet. Una iniciativa de l’an-
terior regidora de Festes, Ma-
ria Jesús Espert, i que l’actual 
equip de govern ha volgut con-
tinuar. El dimecres 14 d’agost a 
la sala d’actes de l’ajuntament, 
Lutxo Palop va ser nomenat 
oficialment pregoner de les 

Festes Majors d’Alginet per a 
l’any 2019. En finalitzar l’acte, 
el Quadre de Balls li va fer una 
sorpresa i va dansar davant de 
la porta del consistori.

El divendres 16 d’agost, pas-
sades les set de la vesprada va 
començar la plega a Sant Josep 
i el pregó pel nucli antic. La co-
mitiva va estar formada pel Qua-
dre de Balls, la Societat Artística 
Musical, l’Associació d’hípica i 
els festers 2019 que, acompa-
nyats d’autoritats, van recórrer 
diferents carrers de la localitat 

en els quals el veïnat i els co-
merços van regalar presents per 
fer la plega.

Tot seguit, va començar la 
plega dirigida per Paco Espert. 
Com era tradició, va començar 
amb la subhasta de dos regals 
que va animar el moment. En 
finalitzar la subhasta es va con-
tinuar amb el sorteig de tots els 
articles.

Finalitzada la plega era mo-
ment que Lutxo Palop realitzara 
el pregó. 

Alginet gaudeix del XII Concurs 
de Ramaderies

REDACCIÓ
El divendres 16 d’agost co-

mençava el Concurs de Rama-
deries organitzat per l’Agrupació 
de Penyes Taurines d’Alginet i 
que ja va per el seu 12é aniver-
sari.

Dissabte, a la zona de l’es-

tació, a les 12 del migdia, era 
moment de veure les vaquetes 
i bous al carrer. Ja de nit, a la 
plaça de bous continuava el des-
afiament de ramaderies. 

La programació va continu-
ar diumenge fins al dissabte 24 
d’agost.
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Setmana solidària 
de l’Alzheimer

UNITAT DE RESPIR BENVINGUTS
PROGRAMA ACTIVITATS

Divendres 13 
21.00 h IV Sopar de 

l’Alzheimer (plaça de la 
Constitució) amenitzat pel 

grup musical Fuego.

Dilluns 16
Exhibició creativa i artística 
de tallar fruita al centre, 

realitzada per un professional.

Dimarts 17
11.00 h Jornada de 

Portes Obertes al Centre 
amb degustació de coques 

casolanes i orxata.
Exposició de fotografies 
realitzades per Vimar 
fins al divendres 20.

Dimecres 18
10.30 h Taller familiars usuaris

Dijous 19
10.30 h AFA OLIMPÍADES, 

activitats esportives 

Divendres 20
9.00 h Eixida al Mercat.

Dissabte 21
19.00 h Caminata solidària 

Malalts d’Alzheimer
Exposició fotogràfica de Vimar 

al Teatre Modern amb càtering.
Diumenge 22

Exposició fotogràfica 
dear al Teatre Modern

REDACCIÓ
Al voltant de 30 xiquets i xi-
quetes, d’entre 7 i 17 anys, 
es van donar cita al Triatló 
Escolar organitzat pel Club 
Triatló Alginet a les festes lo-
cals, el conegut Triday.
El dissabte 24 d’agost passa-

des les 10 del matí i en tres 
grups d’edats, els partici-
pants van nadar, córrer a peu 
i en bicicleta. Els de 7 a 10 
anys van nadar 25 metres, 
van fer 1,5 km en bicicleta i 
300 metres de carrera. Els 
d’11 a 14 anys van nadar 75 

metres, ciclisme 3 km i car-
rera 600 metres. Els de 15 a 
17 anys van nadar 150 me-
tres, ciclisme 4,5 km, carrera 
1,2 km. En finalitzar les pro-
ves es van repartir medalles i 
bossa de corredor a tots els i 
les participants.

Uns 30 xiquets al Triatló Escolar de les Festes Ma-
jors d’Alginet

REDACCIÓ
Un any més, el dissabte de 
Festes Majors, el Club de Pe-
tanca d’Alginet va aconseguir 

reunir a l’Hort de Feliu més de 
50 participants per tal de par-
ticipar en el Trofeu de Festes.
Un encontre esportiu que 

aglutina jugadors de gran ni-
vell de diferents llocs de la 
comarca.

El Club de Petanca d’Alginet celebra el Trofeu de 
Festes

CURS 2019- 2020 
MATRÍCULA OBERTA
Inici de curs: 1 d’octubre
Grup d’adults (iniciació 

i tècnica teatral): dimarts 
de 19.45 a 21.45

Grup d’adults (interpretació): 
dissabtes de 16 a 19
Grup juvenils (12 a 18 

anys): divendres de 16 a 18
Grup infantil (3 a 5 anys): 

dissabtes de 10.30 a 11.30
Grup infantil (6 a 11 anys): 

dissabtes de 11.30 a 13.00

PRÒXIMAMENT REUNIÓ 
INFORMATIVA A LA 
CASA DE CULTURA
Per a més informació: 

avantvaelcarro@gmail.com
Facebook: Avant Vaelcarro
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REDACCIÓ
El diumenge 4 d’agost, per 
a començar les festes de la 
barriada del Calvari d’Alginet, 
es va celebrar el Trofeu San-
tíssim Crist del Calvari amb 
el suport de la Federació de 
Ciclisme de la Comunitat Va-
lenciana.
Més de 180 ciclistes de multi-
tud de clubs de la Comunitat 

de les categories principiant, 
promeses, aleví i infantil van 
participar en aquest encontre 
esportiu.
En finalitzar el trofeu, i des-
prés de sortejar una bicicleta 
regalada per la CEA, autori-
tats i representants d’institu-
cions van ser els encarregats 
d’entregar els trofeus als gua-
nyadors.

Més de 180 ciclistes participen 
al Trofeu Santíssim Crist del Cal-
vari d’Alginet

Salva Esteve
El hapkisul és un art marcial 
d’origen coreà, exclusiu per a 
l’autodefensa i està adaptat a 
la vida moderna, ja que ense-
nya a escapar de l’agressió 
el més ràpidament possible, 
i evita embrancar-se en una 
baralla, on segur es reben 
colps i en moltes ocasions, 
lesions de gravetat.
L’encarregat d’ensenyar a la 
nostra localitat d’Alginet, és 
l’instructor Salva Esteve, 3r 
dan i alumne directe i assis-
tent del mestre Andrés Roig, 
que és 6é dan i el director 
tècnic nacional a la nostra es-
cola.
Dins d’aquest art marcial es 
troba la preparació d’autode-
fensa femenina, molt impor-
tant en els nostres temps.
Els nostres horaris al Centre 
Karma (C/ Trullàs 40), són:
 *Hapkisul infantil: dimarts i di-
jous de 17.30 a 18.30 h.
 *Hapkisul juvenil: dimarts i di-
jous de 18.30 a 19.30 h.
 *Hapkisul adult: dimarts i di-
jous de 19.30 a 21.00 h.
 *Autodefensa femenina in-
fantil i juvenil: dilluns i dime-
cres de 16.00 a 17.00 h.
 *Autodefensa femenina 
adults: dilluns i dimecres de 
17.00 a 18.00 h.
 Telèfon instructor Salva Este-
ve 690 236 556
 Contacta’ns per a poder fer 
una classe de prova gratis. 
T’esperem!

El hapkisul a 
AlginetREDACCIÓ

El dissabte 17 d’agost es va 
celebrar a la localitat d’Anna 
un triatló on van participar 
multitud d’atletes.
L’alginetina Paqui Castro va 
quedar primera classificada 
veterana 1 femenina, Inés 
Gail va quedar tercera sub 23 
femenina i segona del Club 
Triatló d’Alginet al costat de 
Lorena Matos.

Tres pòdiums al triatló d’Anna

REDACCIÓ
El dijous 22 d’agost, el san-
tuari d’Alginet on figures com 
Juliet o Rovellet van disputar 
les partides més emocionants 
d’anys passats, torna a obrir 
les portes després de més de 
10 anys.

El club de pilota valenciana 
d’Alginet, organitzadors des 
de fa 16 anys d’aquest trofeu 
que es disputa en les Fes-
tes Majors de la localitat, ha 
aconseguit que aquest any es 
disputara al mític trinquet del 
poble.

Un trofeu que aquest any 
acull una partida de primer 
nivell. Els dos nets de Juliet 
d’Alginet van disputar el trofeu 
de festes. A les 17.30 h era el 
moment de gaudir de la parti-
da de juvenils on Pau i Adrià 
es van enfrontar a Hèctor i 

Guillem.
Amb el trinquet ple era mo-
ment de veure els nets de Ju-
liet, Salva Palau que va estar 
acompanyat de Javi i Raúl, 
i Julio Palau que va formar 
grup amb Pere i Santi.

El trinquet reobri les portes per al XVII Trofeu Juliet d’Alginet

REDACCIÓ
El 10 d’agost, a Barx, la vete-
rana Carmen Greus va quedar 
tercera en la seua categoria a 
la prova de cros.

El 23 d’agost l’altra component 
de Polvorilla Team i del Club de 
Triatló d’Alginet, Inés Gail, va 
quedar tercera júnior femenina 
al 8 k realitzat a Manuel.

Dos copes per a dues alginetines
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Alginet celebra les danses a Sant Roc
REDACCIÓ

Ja fa uns anys que al carrer Fuster, el 16 d’agost, el Quadre de Balls Populars d’Al-
ginet juntament amb veïns i veïnes que desitgen unir-se a la festa, dansen passades 
les 10 de la nit. Encapçalats per la cap de dansa, els balladors i balladores pugen fins a 
la carretera i omplin el carrer de música de tabal i dolçaina i el repic de les castanyoles.

Proyme col·labora en les Festes Majors
REDACCIÓ

L’empresa alginetina de 
construcció, Proyme, ha 
volgut, un any més parti-
cipar en les Festes Majors 
de la localitat.

La filosofia de col·laborar 
en aquells esdeveniments 
que beneficien als algine-
tins i alginetines forma part 
de la seua filosofia d’em-
presa. 

Proyme col·labora al 
llarg de l’any en multitud 
d’esdeveniments i activi-
tats realitzades al poble 
tant esportives, culturals o 
solidàries.

Aquest agost, a part 
d’estar als diferents llibrets 
de festes de les barriades, 
va patrocinar les samarre-

tes d’un dels dies de les 
estes Majors i així poder 
formar part, de la festa dels 
alginetins i alginetines.
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Les assegurances de Coagri 
tenen premi

COAGRI
Contractar una assegurança 

de vehicle, de vida, de vivenda o 
de camp a la Cooperativa Agrí-
cola d’Alginet té molts avantat-
ges.

El primer, l’àmplia cobertura 
de les assegurances contracta-
des a preus molt reduïts acom-
panyats pel tracte personalitzat 
i directe dels responsables del 

departament.
El segon avantatge és els dife-

rents premis que l’asseguradora 
regala a la seua clientela, com 
és el cas de dos veïns d’Alginet 
que van rebre els regals gua-
nyats en el passat sorteig.

Per a contractar les assegu-
rances podeu passar per les 
oficines de Coagri o telefonar al  
96 175 92 20.

COAGRI
Les Festes Majors d’Alginet 
van arrancar amb força el di-
lluns 19 d’agost amb el tradi-
cional dia de la Caixa Rural i 
la Cooperativa Agrícola. Un 
dia que començava dedicat 
als més menuts amb el tra-
dicional i esperat sorteig de 
regals de l’Estalvi Cooperatiu. 
A més dels regals, els reis de 

la casa van poder gaudir de 
tallers infantils davant de la 
Caixa Rural.
De vesprada era moment de 
la ruta en bicicleta pel terme 
organitzada pel Club Ciclista 
el Castell.
A les 7 de la vesprada el cor 
de la Societat Musical d’Al-
ginet, acompanyats pel grup 
de cambra de l’església, va 

oferir un concert en aquest 
santuari.
A les 9 de la nit arrancava el 
primer sopar de la carretera 
que reunia amistats, familiars 
i veïnat. En finalitzar el sopar 
va ser el moment de ballar a 
la plaça de la Constitució amb 
la festa eivissenca i al pavelló 
municipal amb la discomòbil 
fluor.

Il·lusió, regals, jocs, esport, música, sopar i di-
versió el primer dia de festes d’Alginet
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La lactància materna proporcio-
na de manera natural un aliment 
perfectament adaptat a les ne-
cessitats del bebé. Influeix de 
manera positiva, tant en l’àmbit 
biològic com en l’emocional, en 
la salut de la mare i la del nounat. 
Llevat que tinguen problemes 
molt específics, totes les dones 
poden donar el pit i totes les llets 
són bones. Si la lactància és a 
demanda i el bebé s’agafa bé, la 
mare produeix la quantitat de llet 
necessària. La llet que la mare 
produeix durant els primers dies 
de postpart s’anomena calostre. 
És rica en immunoglobulines i té 
un color groguenc. Entre el tercer 
i cinqué dia arriba la llet de transi-
ció fins que, cap als deu o quinze 
dies, s’instaura la llet definitiva.
Durant el sis primers mesos de 
vida el nounat pot prendre exclu-
sivament llet de la mare i, a partir 
d’ací, s’ha de complementar la 
lactància materna amb la incor-
poració d’altres aliments. Coma-
res, infermeres, pediatres i també 
els grups de suport a l’alletament 
poden ajudar a resoldre els dub-
tes que poden sorgir durant el 
període de lactància.
La lactància materna no és no-
més un acte nutritiu sinó que és 
una acció que representa molt 
més; proporciona consol, ten-
dresa, afecte i comunicació en-
tre l’infant i la mare. Tot i així, la 
dona ha de poder decidir el tipus 
d’alletament (natural o amb llet 
adaptada) en funció de les seues 
circumstàncies i en cas que no 
s’opte per la lactància materna, 
ha de evitar, en tot moment, el 
sentiment de culpa.
Beneficis per a la mare
•  Psicoafectius: Afavoreix l’esta-

bliment del vincle entre la mare 
i el bebé. Dona confiança i se-
guretat a la mare.

•  Biològics: Disminueix el sagnat 
postpart. Contribueix a la recu-
peració de la silueta. Disminu-
eix el risc de càncer de mama.

•  Comoditat: La llet està prepa-
rada en tot moment i no exigeix 
manipulació ni envasat.

•  Econòmics: Contribueix a l’es-
tabilitat econòmica de la família. 
Redueix les despeses en salut 
de la població.

Beneficis per al lactant
•  Nutritius: La llet materna conté 

tots els nutrients que el nounat 
necessita durant els primers sis 
mesos de vida i és convenient 
oferir-la durant els dos primers 
anys. La llet materna presenta 
diversos avantatges, conté les 
proteïnes i els greixos més ade-
quats, més lactosa que altres 
llets, les vitamines, la quantitat 
de ferro i la quantitat d’aigua 
que l’infant necessita i la quanti-
tat adequada de sal, calci i fos-
fats.

•  Immunològics: La llet materna 
està neta i no conté bacteris. 
Posseeix anticossos contra 
moltes infeccions comunes. 
Conté leucòcits que ajuden a 
lluitar contra les infeccions. In-
clou el factor bífid. Porta lacto-
ferrina. És un factor de creixe-
ment epitelial.

•  Biològics: Afavoreix el creixe-
ment maxil·lofacial adequat i un 
desenvolupament psicomotor 
més bo.

•  Psicoafectius: El nounat rep 
contacte, calentor i amor.

Moltes vegades, les incomodi-
tats, els dubtes o les dificultats 
que puguen sorgir es poden solu-
cionar demanant l’ajuda i l’asses-
sorament de professionals, d’as-
sociacions i de grups de suport a 
la lactància materna.
Més informació en: https://enfa-
milia.aeped.es/vida-sana/lactan-
cia-materna-mitos-realidades

Xavi Torremocha
Infermer Centre de  

Salut Pública d’Alzira
Més informació: 

https://www.sinazucar.org/

Lactància materna: fem-la 
possible!

La toponímia del terme 
d’Alginet: les partides (3)

Entre els segles 
xvi-xviii la pobla-
ció d’Alginet, en 
línies generals, 
va créixer sig-
nificativament i 
per això es van 
artigar noves 
terres arreu del 
terme. Per tant, 

calgué crear nous topònim per a 
designar-les, possiblement a partir 
de topònims més antics que no ens 
han arribat. L’època moderna ens 
deixa un cabdal de topònims que 
han resistit el pas del temps, per-
què altres de la mateixa època han 
desaparegut, sobretot aquells que 
feien referència a subpartides o pa-
ratges significatius per als alginetins 
d’aquests segles, però que després 
perderen el seu significat i s’oblida-
ren. Els topònims que podem assig-
nar a l’època moderna són: Els Ca-
beçols (orònim), fa referència a un 
conjunt de monticles que tanquen 
el terme per l’oest, abans d’arribar a 
la zona un poc més alta de la urba-
nització d’Ausiàs March. L’any 1690 
hi apareixen només dues parcel·les 
conreades i les dues estan a frec de 
la séquia de la Comtessa. Aquesta 
partida està solcada per tres bar-
ranquets tributaris del barranc de 
l’Aigua. La Casa del Quincaller (ecò-
nim): rep el nom de la construcció de 
la venta del Quincaller, un hostal a la 
vora de l’antic camí reial de Valèn-
cia, de finals del segle xviii. El Censal 
(ecònim): partida que fa referència a 
un instrument financer emprat com 
a mecanisme de finançament tant 
pels particulars com pels organis-
mes públics. Tècnicament consistia 
en una perpetuïtat emesa com a 
deute públic, és a dir, un inversor ce-
dia un capital a canvi de rebre una 
pensió de manera perpètua com 
a contrapartida del capital donat i, 
això, perquè els préstecs amb inte-
rés estaven prohibits per l’Església. 
Per tant, les terres d’aquesta partida 
estarien sotmeses a aquest meca-
nisme. Com a revers de la partida 
del Censal, hi trobem la partida del 
Franc (ecònim), situada a l’extrem 
de ponent de les partides de la Mit-
gera i de l’Ermita, que feia referència 
a terres exemptes del pagament de 
rendes o censals, a condició de po-
sar-les en conreu. Cal pensar que 
abans del segle xvi eren terres de 
muntanya i, amb aquest mecanis-
me fiscal, esdevingueren terres de 
secà, amb oliveres i ametllers.  
Cal fer referència que entre la par-
tida del Franc i la partida dels Ca-
beçols, hi trobem una altra partida 
molt menuda, coneguda com de 
Cantalobos (nom de partida que 
trobem a altres termes) i que no té 
un significat toponímic clar, ja que 
en el segle xvi o xvii, llops al terme 
d’Alginet no n’hi havia cap. Cap su-
posar que és una corrupció lingüís-
tica d’un topònim més antic, àdhuc 
podria ser andalusí. La Comtessa: 
fa referència a la partida que es rega 

amb la séquia del mateix nom. En 
origen la partida rebia el nom del Se-
nyor, perquè fou el senyor d’Alginet, 
Jeroni de Vilarrassa i Cabanilles, el 
que va construir aquesta séquia en 
la segona meitat del segle xvi, per 
a regar una nova àrea agrària de 
la seua propietat. El canvi al nom 
de Comtessa es va produir, quan 
va morir el primer comte del Casal, 
Joan Cristòfol Cabanilles i Fenollet, 
títol que va ser reconegut l’any 1658 
i, que va heretar la seua filla Rafaela 
de Cabanilles, la qual es va casar 
amb un Vilarrassa. Precisament, 
per l’atorgament del títol de comte 
de Casal l’any 1658, hi ha recone-
guda una altra partida, la del Casal. 
Cal pensar que aquest topònim és 
anterior a l’any 1658. Sabem que la 
partida del Casal estava localitzada 
entre la partida de les Jovades i del 
Fondó, on hi havia un edifici cone-
gut amb eixe nom. No coneixem la 
importància d’aquest edifici per a do-
nar nom a un títol nobiliari. La partida 
va desaparéixer amb la construcció 
de la Séquia Reial. La partida de La 
Garrofera (agrònim): el topònim es 
va crear per un ròdol de garrofers en 
mig d’un espai de muntanya sense 
conrear. L’any 1690 apareix com la 
Garrofera d’Antoni Juan (agrònim i 
antropònim), pel que suposem que 
fou aquest home el que va plantar 
el ròdol de garrofers, entre el camí 
de l’Almaguer i el camí de Dalt de 
l’Almaguer. L’Horta Nova: aquesta 
partida es va posar en producció 
amb la construcció de la séquia del 
mateix nom. Sembla que va ser la 
primera expansió agrària projectada 
pel senyor d’Alginet per a atendre 
les necessitats de la població crei-
xent en la primera meitat del segle 
xvi. A més, contenia la subpartida de 
l’Olivera Grossa, la qual va desapa-
réixer a mitjan del segle xviii. La par-
tida de Les Vint-i-quatre (agrònim): 
topònim documentat l’any 1550. Fa 
referència a les cafissades de terra 
vinya que conformaven una de les 
propietats del senyor d’Alginet. La 
partida de Les Mallades: va ser una 
partida construïda al llarg del segle 
xvii, més enllà de la Mocarra, i el seu 
nom fa referència a camps amb tan-
ques de pedra o vegetals (les ma-
llades) per a evitar que els ramats 
pogueren accedir a les parcel·les, 
ja que aquest camí era una via ra-
madera. La partida de les Bassetes 
(orònim): era l’extrem més oriental 
de la partida de l’Algoleja. Va ser 
eliminada amb la construcció de la 
Séquia Reial. Finalment, la partida 
del Pla (orònim), que hui rep el nom 
de l’Horteta, on moria la séquia de la 
Forana. Aquest topònim, posterior-
ment, es va traslladar per anomenar 
una altra partida, però fins el segle 
xix, el Pla, comprenia la partida de la 
Vall d’Hebron i les terres immediates 
a la finca de Luengo.

Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet 

L’Ajuntament 
d’Alginet passa 
a fer els plenaris 
cada dos mesos
Per primera vegada en la seua 
història, Alginet farà els plens 
municipals ordinaris, que venia 
fent cada mes, cada dos mesos. 
Així ho va proposar l’ alcalde, el 
Sr. Alemany, i així ho aprovaren 
entre Sd’A i el PP, en contra 
dels quatre grups municipals de 
l’oposició.
Una cosa inèdita per a Alginet, 
i segurament per a tots els mu-
nicipis valencians, i fins i tot els 
espanyols, de més de 10.000 
habitants; però així és el nostre 
alcalde.
Per molt que al Sr. Alemany li 
agrada dir que ell governarà 
amb la porta oberta a tots, i que 
treballarà comptant amb tots, 
sembla que no li agrada gens 
que l’oposició puga preguntar-li 
tots els mesos per la gestió que 
va fent; i ha decidit rebaixar la 
convocatòria de plens ordinaris 
al mínim que li permet la Llei.
Així, a partir d’ara, tindrem co-
missions informatives i plenaris 
cada dos mesos, els membres 
de l’oposició no podrem anar a 
les juntes de govern ni com a 
oients, com sí que es feia amb 
l’anterior alcalde, i totes les com-
petències del ple que han pogut 
li les han passat a la junta de go-
vern. Així és com el Sr. Alemany 
entén la política, rebaixant la 
qualitat democràtica del nostre 
ajuntament al mínim que li per-
met la Llei.
Ell diu que només es dedica “a 
fer poble” (amb la seua particular 
manera d’entendre això), i no li 
queda temps ni per a informar la 
resta de grups municipals, ni per 
a dialogar amb ells, ni necessita 
que els altres li puguem fer les 
observacions que considerem 
oportunes.
Però cal recordar al Sr. Alemany 
que encara que ell, en com-
panyia del PP, tinga la majoria 
absoluta en regidors (pel siste-
ma electoral), la suma dels vots 
que obtingueren en les elecci-
ons Sd’A i PP només en fo-
ren 3.264, mentre que la suma 
dels vots de Compromís, PS-
PV-PSOE, Cercle-IdEA i Gd’A 
en van ser 3.373.
De manera que, com a mínim, 
el Sr. Alemany podria respectar 
aquelles demandes que des de 
l’oposició es fan de manera unà-
nime i que van en el sentit de 
desenvolupar els mecanismes 
que preveu la democràcia i que 
fins ara es portaven a terme a 
Alginet.
Perquè passar a fer el ple mu-
nicipal ordinari cada dos mesos, 
senzillament, és una barbaritat. 
Però és que ja se sap: més Ale-
many, menys democràcia.
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