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EDITORIAL
La Veu d’Al-
ginet està 
d ’an iversar i . 
Fa 4 anys, el 
5 d’octubre de 
2015 eixia al 
carrer la pri-
mera edició 
d’aquest peri-
òdic mensual 
gratuït. 
Un periòdic que sempre ha tin-
gut com a objectiu apropar als 
veïns i veïnes d’Alginet la infor-
mació local de proximitat. Una 
informació que després traves-
saria fronteres en incloure la 
web www.laveudalginet.es en la 
qual, cada dia, es poden llegir 
online els esdeveniments d’un 
poble.
En 4 anys moltes empreses, co-
merços i cooperatives han confi-
at en aquest mitjà per a donar a 
conéixer i recordar als clients tot 
allò que ofereixen.
També les associacions i institu-
cions han col·laborat de manera 
continuada en aquest projecte 
que està consolidat amb aquest 
4 anys i que continua treballant 
de valent per oferir el millor cada 
dia.
En 4 anys des de La Veu d’Al-
ginet hem cobert multitud de no-
tícies. Unes de gran ressò me-
diàtic per a tots i totes, altres de 
menys abast però igual d’impor-
tants per als seus protagonistes.
La Veu d’Alginet no seria pos-
sible sense els seus col·labo-
radors que complementen la in-
formació i aporten diversitat de 
notícies a aquest mitjà. Un altre 
pilar per a continuar endavant 
són les institucions i empreses 
que ens donen suport i confien 
dia a dia en nosaltres.
Sols em queda agrair a tots 
els veïns i veïnes les paraules 
de gratitud que feu arribar a la 
redacció, unes paraules que ens 
ajuden a continuar dia a dia es-
forçant-nos per millorar i oferir el 
millor que tenim. Mil gràcies.

Sònia Bosch
Directora 

La Veu d’Alginet

CENTRE DE SALUT 96 171 91 70

De segur que haureu 
sentit parlar del Ph, 
sobretot en gel de 
dutxa. Tanmateix, al 
camp també té impor-
tància per a les plan-
tes. Científicament el 

Ph es defineix com el logaritme 
negatiu de l’activitat dels ions de 
hidrons en una solució. La seua 
mesura varia de l’1 al 14, sent el 
7 el neutre. Un Ph per baix de 7 
es àcid i per dalt bàsic o alcalí.   

I en què afecta el Ph els cultius?  

- En un terreny àcid hi ha falta de 
calci i magnesi, hi ha excés de 
ferro i alumini, que reacciona 
amb el fòsfor, aportat, i el desfà, 
per la qual cosa no pot ser apro-
fitat per les plantes. Efecte de-
pressiu sobre els microorganis-
mes, es redueix la humificació 
i la mineralització de la matèria 
orgànica. 

- En un terreny neutre és ideal 
per al aprofitament dels nutri-
ents per part de les plantes. 

- En un terreny alcalí o bàsic 
l’elevada presència de calci, fa 
que el fòsfor reaccione i forme 
fosfats càlcics que no es disso-
len amb l’aigua, per tant no són 
aprofitats per les plantes. Els 
micronutrients són pitjor absor-
bits amb aquest Ph. 

La mesura del Ph es pot fer amb 
una anàlisi de laboratori, o nosal-
tres mateix. Jo utilitze aquests 
dos mètodes:  
Heu d’aconseguir un kit de me-
surar el Ph i el clor de piscines, 
sols aprofitarem el del Ph. Aga-
feu un poc de terra i mescleu-la 
amb aigua destil·lada, perquè 
no varie el resultat de l’anàlisi, i 
seguiu les instruccions del kit per 
tal de saber-ne el resultat. 
L’altre mètode, que és més fàcil, 
és adquirir un aparell que faça 
la medició instantàniament. Una 
vegada obtingut el resultat, sa-
breu quin tipus de Ph teniu i com 
modificar-lo perquè siga neutre. 
Si el Ph es àcid (inferior a 7) el 
que haureu de fer es aportar al 
terreny calcària molta i si és al-
calí (superior a 7) caldrà aportar 
sulfat de ferro (en forma d’oligo-
elements), turba rubia (sphag-
num) o matèria orgànica. 

Julio Pellicer
Aficionat a  

l’agricultura ecològica

PH
Nom científic:   
Equistum arvense
Descripció: Es trac-
ta d’una planta del 
grup dels pteridòfits 
(plantes sense flor 

o plantes inferiors) que utilitzen 
espores per a disseminar-se i 
colonitzar nous terrenys.
Principis actius: molt rica en sals 
minerals (com el sílice, el potassi 
i el magnesi); sa-ponòsids (com 
l’equisetonina); àcids equisetòlid 
i gàl·lic; flavonoides; alcaloides i 
tanins.
Propietats:
-  Diürètica: afavoreix l’emissió 

d’orina i l’eliminació de toxines 
des del fetge i el renyó. Tam-
bé s’utilitza en la retenció de 
líquids.

-  Remineralitzant: pel seu alt 
contingut en sals minerals i vi-
tamines. S’utilitza per a tractar 
l’astènia, la feblesa i els estats 
lleus d’anèmia.

-  Depurativa: afavoreix la depu-
ració orgànica i la pèrdua de 
pes en persones obeses o amb 
sobrepés.

-  Com a astringent, hemostàtic i 
cicatritzant.

Indicacions:
-  Astènia i feblesa: pel seu alt 
contingut en sílice i potassi, 
que li dona poder depuratiu i re-
mineralitzant.

-  Infeccions renals i urinàries, oli-
gúria, gota i hipertensió arteri-
al: per ser un bon diürètic, que 
facilita l’eliminació de toxines i 
proporciona una micció còmo-
da i indolora.

-  Pèrdua de pes: en persones 
obeses o amb sobrepés. És 
útil per a revertir la retenció de 
líquids i afavorir la depuració 
orgànica.

-  Hemorroides, varices i regula-
ció del flux menstrual: pel seu 
efecte astringent  i hemostàtic.

Precaucions: la cua de cavall 
conté alcaloides actius, com la 
espermidina i la palustrina, i al-
tres principis tòxics com l’àcid 
acònit i la tiaminasa (enzim que 
destrueix la vitamina B1). També 
té un alt contingut en tanins, la 
qual cosa pot provocar irritació 
de la mucosa gàstrica.
Per tot això, es desaconsella 
prendre-la per via oral en:
-  L’embaràs i la lactància.
-  Bebés i xiquets menors de  

3 anys.
-  Casos de gastritis, úlcera gas-

troduodenal, síndrome del cò-
lon irritable, etc.

-  En casos de tindre la vitamina 
B1 (tiamina) baixa.

La cua de cavall pot interferir 
en l’activitat de determinats fàr-
macs, com antidepressius, fàr-
macs per a la diabetis, diürètics, 
etc. En aquests casos el millor és 
consultar el personal mèdic.

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.  

Col·legiat  4704

Cua de Cavall
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Alginet se suma a “l’emergència 
feminista”

REDACCIÓ
El divendres 20 de setembre 

a les 20.30 h, a les portes de 
l’ajuntament d’Alginet, es va dur 
a terme la concentració noctur-
na nomenada “SOS Emergència 
feminista”. 

Una cita a la qual es van su-
mar més de 200 municipis a 
nivell estatal i que estava im-
pulsada per la Plataforma fe-
minista d’Alacant que el passat 
6 d’agost va declarar l’“emer-
gència feminista” davant de la 
barbàrie de les dades d’assas-
sinades aquest estiu. En el que 

portem de 2019, 42 dones han 
sigut assassinades a mans de 
les seues parelles o exparelles, 
i han deixat 32 xiquets i xiquetes 
orfes. Es tracta del pitjor registre 
des de fa un lustre.

La regidora de la Dona d’Al-
ginet, Maria José Martínez va 
comentar que “des de la Regido-
ria de la Dona estarem presents 
donant suport i reivindicant el 
respecte, la tolerància i la igual-
tat. Cal lluitar contra aquesta la-
cra tots junts, hòmens i dones i 
insistir en l’educació per a acon-
seguir que acabe algun dia”. 

La Sama posa música a les festes de la Mercé 
de la presó de Picassent

REDACCIÓ
El dissabte 21 de setembre la 

Banda de la Societat Artística 
Musical d’Alginet, SAMA, va ser 
l’encarregada de posar música, 
dins del programa d’activitats del 
Centre Penitenciari de Picassent, 
en les festes de la Mercé.

Un concert amb objectius pe-
dagògics que, al costat de les ac-
tivitats programades pel centre, 
busca afavorir la reinserció dels 
interns en la societat.

El concert, forma part dels ac-
tes que s’estan duent a terme 
des de la SAMA per a la com-
memoració dels seus 125 anys 
d’existència com a formació mu-

sical. Els residents van gaudir 
d’un repertori musical dirigit pel 
mestre Carlos Aguado Agua-
do, en què s’escoltà Tercio de 
Quites de Rafael Talens, Afican 
Simphony de Van McCoy, Arr. 

Naohiro Iwai, Tequila de Chuck 
Rio i Arr. Mike Story, Nino Bravo 
In Concert de Arr. Manuel Cale-
ro Garcia, Viva la Vida de Col-
dplay i Arr. Tim Waters o Fiesta 
en España.

L’Estat reconeix 3 represaliats alginetins del 
franquisme

Alginet celebra la Setmana de l’Alzheimer
REDACCIÓ

La Unitat de Respir va cele-
brar, un any més, activitats per a 
commemorar la setmana de l’Al-
zheimer. Una setmana que busca 
reivindicar la visibilitat d’aquesta 
malaltia que afecta 1,2 milions de 
persones a Espanya

Exhibició artística de tallar frui-
ta, activitats esportives, expo-
sició fotogràfica i tallers van ser 
algunes de les activitats progra-
mades. El sopar de germanor i 
la marxa prevista per a dissabte 
van quedar cancel·lades per la 
mala predicció meteorològica.

El dimarts 17 de setembre va 
ser el moment de gaudir de la 

jornada de portes obertes en què 
els usuaris van realitzar activitats 
i degustaren coques casolanes.

Passades les 12 es va fer la 
lectura simbòlica de dues poesies 
per a fer visible aquesta malaltia. 
L’acte va finalitzar amb la soltada 
de globus.

Inici del curs 2019-2020 del 
Quadre de Balls 

REDACCIÓ
El Quadre de Balls Populars 

d’Alginet obri el termini per a po-
der apuntar-se al curs d’iniciació 
per a adults de balls populars 
com la Dansa Plana, Danse-
tes, Jota i Ball de Comptes. Els 
interessats i interessades po-
den contactar al 605 80 22 16 
(Celia).

REDACCIÓ
El dijous 26 de setembre a 

València, Dolores Delgado, mi-
nistra de Justícia en funcions va 
lliurar 19 certificats de reparació 
i reconeixement personal als 
familiars de represaliats de la 
Guerra Civil i la dictadura.

Els familiars dels alginetins 
Enrique Bartual Tortajada, Vi-
cente Roig Regal i Jose Domin-
go, van rebre aquest certificat 
que té com a objectiu dignificar 
la memòria de les víctimes ja 
que, tal i com assenyalà la mi-
nistra en el seu discurs, “aquest 

reconeixement és per a aques-
tes víctimes de guerra, repressió 
i injustícia. Homes i dones que 

van lluitar per uns valors i que 
hui estan presents en la Consti-
tució de 1978”.

L’alginetina Teresa Roig en el 
Dia Internacional de la Paella

REDACCIÓ
L’artista valenciana Teresa 

Roig va fer la seua paella artís-
tica amb la imatge de Sorolla en 
el segon certamen del World Pa-
ella Day que es va dur a terme el 
20 de setembre a València amb 
motiu de la celebració del Dia In-
ternacional de la Paella.
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Els alginetins es revisen la pell

REDACCIÓ
L’equip mèdic de l’AECC es 

va desplaçar el dimecres 25 de 
setembre a la plaça de la Cons-
titució d’Alginet per tal d’oferir, 

de manera gratuïta, el servei de 
revisió de pell. Un bon grapat 
de veïns i veïnes van acudir a la 
cita per tal de previndre malalti-
es causades pel sol.

Unicdiamond regala el collar de 
perles per al sorteig del càncer

REDACCIÓ
La joieria Unicdiamond ubica-

da al carrer Empedrat d’Alginet 
ha volgut col·laborar amb la llui-
ta contra el càncer.

Aquesta vegada ha regalat el 
collar de perles amb passador 
d’or que es sortejarà el proper 
25 d’octubre.

Les paperetes es poden ad-
quirir contactant amb l’AECC 
d’Alginet.

Comença el taller per a deixar 
de fumar

REDACCIÓ
És ben sabut que deixar de 

fumar és un hàbit que costa de 
llevar i que amb l’ajuda d’espe-
cialistes és més provable acon-
seguir-ho.

A més a més, el tabac és la 
causa de 9 de cada 10 càncers 
de pulmó però també és causant 
de diversos càncers en altres 
parts del cos.

Per aquest motiu, l’AECC d’Al-
ginet ha coordinat un programa 
per a ajudar a deixar de fumar. 
Les persones interessades van 
fer fa uns mesos la seua inscrip-
ció i al setembre han començat 
a assistir als tallers impartits per 
especialistes a la Casa de Cul-
tura. El programa té una durada 
aproximada d’un any.

Paraigües solidaris
REDACCIÓ

L’Associació de Lluita contra 
el Càncer d’Alginet ha adquirit 
paraigües solidaris per tal que 
els veïns i veïnes que ho de-
sitgen puguen col·laborar en 
aquesta lluita.

Els paraigües plegables es-
tan disponibles en rosa i blanc 
i es poden adquirir per 6 euros 
a La botiga del Racó o contac-
tant amb qualsevol membre de 
la Junta de l’AECC d’Alginet.

La Quinta del 79 celebra els 40

Les alginetines 
donen els seus 
cabells

REDACCIÓ
Thais Escrivà Saiz, Mari Car-

men Alexandre, Pilar Esteban, 
Juani Ordoñes han donat els 
seus cabells per a poder fer per-
ruques per a malaltes de càn-
cer. La perruqueria de Conchín 
Palau Donat s’ha encarregat 
d’arreplegar-ne. Mil gràcies.
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Voluntaris ambientals d’Alginet 
al parc d’Espadà i Calderona

REDACCIÓ
La Societat d’Amics de la 

Serra Espadà va nàixer amb la 
finalitat de protegir i conservar 
de la serra d’Espadà. Des dels 
anys 90 s’està realitzant el pro-
jecte de voluntariat ambiental en 
prevenció d’incendis a la Serra 
Espadà, i es col·labora amb la 
Direcció General de Prevenció 
d’Incendis de la Conselleria de 
Medi Ambient. Des de fa dos 
anys també es fa a la serra Cal-

derona.
Aquest any, Maria Sefa Rome-

ra, Gelu Calatayud i Francisco 
Morales han sigut els tres vo-
luntaris del Centre Excursionista 
d’Alginet que han participat una 
setmana vigilant els dos parcs. 

Una tasca que tal i com co-
mentaven des del centre ex-
cursionista “és molt d’agrair per 
estar tot el dia vigilant les àrees 
recreatives i els punts més con-
flictius de possibilitat d’incendis”.

Poesia, música, ball i sopar per a celebrar el  
X Sopar Estellés

REDACCIÓ
El divendres 27 de setembre, 

a la plaça del mercat, es va dur 
a terme la 10 edició de la Festa 
Estelles. Un encontre organitzat 
per l’associació Cultural Algoleja 
i que, any darrere any, continua 
congregant a multitud de veïns i 
veïnes.

El divendres, començava l’ac-
te amb la lectura de poemes re-
citats pels més menuts, així com 
el cant de cançons tradicionals. 
En finalitzar el sopar era mo-
ment de començar amb la lec-
tura de poemes premiats com el 
de Gabriel Cañamero “La petita 
mort o la utopia renovada”; Mag-

da Añón va recitar el de Ramón 
Bermejo “Nefastos”; Vicent Bal-
doví va recitar “Com aquelles”; 
Marttina Breittmayer delitava el 
públic amb el seu poema premi-
at “Tan sols besa’m” i Roser Roig 
amb “Poema d’una ampolla pre-
ocupada”.

Seguidament es va fer una 
lectura, per part del públic assis-
tent, de poemes d’Estellés. To-
tes les lectures anaven acompa-
nyades de la música en directe 
pel grup Cordes Nupcials. El toc 
de ball va anar a càrrec del Qua-
dre de Balls populars d’Alginet 
que, un any més van participar 
en aquest encontre cultural.

Tancava l’acte el creador 
d’aquest encontre que se ce-
lebra ja a més de 70 localitats. 
Amb el poema “Els Grills”, Josep 
Lozano posava punt i final a una 
nit màgica a la plaça del Mercat.

Alginet celebra la VIII Trobada de tambors i 
bombos

REDACCIÓ
Un any més, i ja van 8, la 

confraria la Dolorosa coordina i 
prepara la Trobada de tambors 
i bombos d’Alginet. Un acte que 
començà el dissabte 28 de se-
tembre a les 12 del migdia al 
CEIP Emilio Luna i que va acollir 

6 bandes de diferents localitats.
En dinar, passades les 5 de 

la vesprada, van marxar en cer-
cavila per diferents carrers de la 
localitat per finalitzar al pati de 
l’escola oferint l’exhibició que 
cada formació musical havia 
preparat. 

Al voltant de 200 fallers celebren el mig any de 
la junta

REDACCIÓ
La Junta Local Fallera va ser, 

un any més, l’encarregada de ce-
lebrar el mig any faller. Una data 
que, el dissabte 28 de setembre, 
començava a les 11 del matí a 
la plaça de la Constitució amb 
unflables per als més menuts i 

continuava amb el campionat de 
parxís i truc. A les 13 h una es-
pectacular traca de caramels ale-
grava el migdia al públic assis-
tent. Ja de nit, una gran torrada 
de germanor junt a la discomòbil, 
posaven punt i final a un dia ple 
d’actes.

Dos alginetines al certamen 
d’elecció de la Cort d’Honor de 
València

REDACCIÓ
El dissabte 21 de setembre 

es va celebrar l’acte de l’elecció 
de les candidates a Fallera Ma-
jor de València 2020. Unes can-
didates que formen part, com a 
mínim, de la Cort d’Honor de la 
Fallera Major i Fallera Major In-
fantil de València.

Dos alginetines optaven a ser 
elegides a formar part d’aques-
ta comissió de la qual, el dia 16 
d’octubre, eixirà la que serà Fa-
llera Major de València 2020.

L’alginetina Mónica Ros, en 
representació de la Falla Lo Rat 
Penat, va ser una de les aspi-

rants però al final no va poder 
optar a estar entre aquestes  
13 falleres majors. 

Per la seua banda, l’altra al-
ginetina, Helena Espert Roig, 
de la Falla Plaça del Mercat 
Central, va ser elegida per for-
mar part de la Cort d’Honor 
de València. Ara cal esperar la 
telefonada de l’alcalde de Va-
lència, Joan Ribó, el proper 16 
d’octubre per a conéixer quina 
d’eixes 26 candidates (13 infan-
tils i 13 majors) són les elegides 
per a ser la Fallera Major i Fa-
llera Major Infantil de València 
2020.

Helena Mónica

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

CM Plastik convertirà el plàstic de les festes 
d’Alcorcón en mobiliari urbà

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Alcorcón ha 

confiat en l’empresa algineti-
na CM Plastik per a convertir 
el plàstic útil que l’empresa de 
serveis municipals va recollir en 
les festes patronals celebrades 
a principis de setembre en mobi-
liari urbà per als parcs i carrers.

Aquesta iniciativa, realitzada 
gràcies a un acord de col·labo-
ració amb l’empresa ubicada al 
polígon sud d’Alginet, CM Plas-
tik recycling, pretén “promoure 
el reciclatge de plàstic durant 
les festes amb l’objectiu que re-
torne en forma de mobiliari per a 
la ciutat”, explicava el consistori.
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Valencia Plant Export celebra els seus 20 anys 
REDACCIÓ

L’empresa alginetina ubicada 
al polígon nord de la localitat 
està d’aniversari.

Valencia Plant Export va cele-
brar el passat 28 de setembre el 
seu 20 aniversari. Dues dècades 
dedicant-se a l’exportació de 
plantes, empaquetatge, etique-
tat i logística del producte.

A la 1 del migdia, Isabelle Fal-
ger va ser l’encarregada d’expli-
car als assistents a l’acte, la his-
tòria i la creació de l’empresa i 
com, al llarg del temps, s’ha con-
vertit en un punt de referencia.

L’acte finalitzà amb la presen-
tació individual de l’equip de tre-

ball i amb la tradicional foto de 
família. La celebració continuà 
amb el dinar tradicional de la ter-
ra, la paella.

Un acte que va reunir amics, 
clients, proveïdors i gent del 
sector propers als 20 anys de 
Valencia Plant Export.

Comerç i empresa

REDACCIÓ
El dimarts 1 d’octubre es va 

presentar al recinte ferial de 
València, a Ecofira, la nova em-
presa alginetina Circular Urbe. 
Una empresa formada per la unió 
de la ja consolidada CM Plastik i 
Urbeadapta d’Alfafar.

Amb el lema “No és un residu. 
És un recurs!, la project manager 
del grup Cmplastick recycling s.l. 
Aline Aguayo , explicava que “la 
unió d’aquestes dues joves em-
preses té com a objectiu crear 
mobiliari urbà i jocs infantils per 
als parcs fabricats en materials 
com la palla d’arròs”. A més els 
jocs infantils són inclusius, ja que 
estan preparats perquè els me-

La nova empresa alginetina Circular Urbe es 
presenta a l’Ecofira

nuts amb necessitats especials 
puguen gaudir d’ells”, comentava 
Aline.

El dimarts , Noelia Garcia, de 
CEO Urbeadapta i Aline Aguayo 
van rebre la visita de María José 

Rosa Primo guanya el collar 
del sorteig de setembre 
d’Unicdiamond

REDACCIÓ
Un altre mes la joieria Unic-

diamond, ubicada al carrer em-
pedrat d’Alginet premia als seus 
clients amb un sorteig.

Aquest passat mes de se-
tembre el premi era un collar de 
plata. L’agraciada del concurs 

realitzat en el Facebook de l’em-
presa, va ser Rosa Primo que va 
rebre el premi de mans del ge-
rent de l’empresa Jose Torres.

En breu l’empresa farà un al-
tre sorteig. Per a participar cal 
ser seguidor de la pàgina del 
Facebook @unicdiamond.joyas

Amigó, vicepresidenta de la Di-
putació de València. Dimecres 
era moment de rebre als dife-
rents alcaldes de la ribera per 
contar-los de primera ma els 
nous projectes
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La Cooperativa Elèctrica 
d’Alginet dona suport a la 
necessitat d’actuar davant del 
canvi climàtic 

CEA
L’emergència climàtica és in-

negable! Els impactes del canvi 
climàtic són cada vegada més 
evidents. La intensitat de l’última 
gota freda, el fet que el passat 
mes de juliol fora el més calorós 
des que tenim registres o la vi-
rulència dels incendis a l’Ama-
zònia en són només alguns 
exemples. Tot això pot canviar 
ara, si totes i tots ens posem 
d’acord per tal de reclamar les 
accions necessàries de forma 

unànime i contundent.
És per això que la CEA se 

sumà i donà suport a totes les 
mobilitzacions que es convoca-
ren el 27 de setembre a nivell 
mundial.

La Cooperativa Elèctrica d’Alginet participa al 
taller Interplan a la Conferència SEST 2019 

CEA
El 9 i 10 de setembre es va 

celebrar a Oporto la segona 
Conferència Internacional sobre 
Sistemes i Tecnologies d’Energia 
Intel·ligent.

Dins del programa d’aquesta 
Conferència, el segon dia es va 
dur a terme el taller del projecte 
europeu Interplan “Ferramenta in-
novadora de planificació d’opera-
cions de xarxa per a TSO i DSO” 

La ponent i presentadora Alma 
Solar, de la Cooperativa Elèctrica 
d’Alginet, va compartir algunes 
experiències operatives diàri-
es i els desafiaments pràctics a 
què s’enfronten els Distribuidors 
d’energia elèctrica hui i demà, i 

com una eina com INTERPLAN 
podria ajudar a augmentar el ni-
vell d’interacció entre els trans-
portistes (TSOs) i els distribuidors 
d’energia (DSOs). 

Per la seua part, els ponents 
Erik de Jong (membre de la jun-
ta assessora de DNV GL i IN-
TERPLAN), el professor Alberto 
Borghetti (Universitat de Bolonya) 
i el professor Pierluigi Siano (Uni-
versitat de Salern) ens van pro-
porcionar valuosos comentaris 
sobre la direcció que hauria de 
prendre el desenvolupament de 
l’eina.

“Aquestes conferències tenen 
com a objectiu proporcionar una 
oportunitat per discutir diversos 

reptes als que s’enfronten les xar-
xes elèctriques des del punt de 
vista del disseny i l’operació de 
sistemes d’energia intel·ligents, 
així com per desenvolupar nous 
mètodes i pràctiques avançades i 
la seua integració dins de la xar-
xa. També proporciona un fòrum 
per a investigadors de l’acadèmia 
i professionals de la indústria, així 
com per als reguladors governa-
mentals per a abordar aquests 
reptes i discutir i intercanviar co-
neixements i millors pràctiques 
sobre el disseny i la implementa-
ció de sistemes d’energia intel·li-
gents”, comentava João PS Ca-
talão, president general de SEST 
2019.

Avda. Reis Catòlics, 22  ALGINET  960 264 900
www.agotelecom.com

Fotos mantó 
de Manila

A l’igual que l’any passat en agra-
ïment a la gent que va participar 
al Concurs de Mantó de Manila 
celebrat a les festes d’agost, la 
Cooperativa Elèctrica d’Alginet 
regala als participants la fotogra-
fia en paper d’eixa nit.

Podeu passar a per elles a partir 
del 21 d’octubre per les nostres 
oficines de 9 a 1 del migdia de di-
lluns a divendres.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Ajornada la fira SOC per la previsió meteorològica

REGIDORIA DE COMERÇ
Tal com va anunciar el dilluns 

16 de setembre a la nit Elia Fer-
rer, regidora de Comerç, a la 
reunió que va mantindre amb 
els diferents expositors de la 
Fira SOC, la posada en marxa 
d’aquesta estava pendent de la 
previsió meteorològica.

Dimarts, la regidora va comuni-
car la decisió d’ajornar la fira, ja 
que les previsions previstes per 
al cap de setmana marcaven plu-
ja i mal oratge.

A la reunió es van barallar algu-
nes dates per a la realització de 

la fira que s’elegiran en pròximes 
reunions

Ràdio Alginet crea el programa La Teua Play 
List amb la participació dels oients

REGIDORIA DE CULTURA
La ràdio municipal, Ràdio Al-

ginet, llança un nou programa 
dins de la seua graella. Un nou 
espai en què els oients poden 
enviar les seues 10-15 can-
çons preferides així com afegir 
comentaris sobre aquestes, els 

cantants o els grups. 
Un altra possibilitat és apro-

par-se a la ràdio, ubicada a la 
Casa de Cultura i fer la gravació 
dels comentaris de la llista esco-
llida. La llista preferida cal envi-
ar-la al correu electrònic radio@
alginet.es

Arranca Alginet Camina
REGIDORIA DE SANITAT

El dilluns 23 de setembre co-
mençava a les 9.30 del matí el 
programa Alginet Camina.

El Departament de Salut de la 
Ribera, la Ribera Camina i la Re-
gidoria de Sanitat d’Alginet han 
posat en marxa aquesta campa-
nya. Es tracta de passejos salu-
dables els dilluns i dijous de 9.30 
a 10.30 h. 

El dilluns 23 des de la porta 
principal del CS Alginet els par-
ticipants van realitzar uns mi-
nuts de calfament seguit per una 
marxa lleugera d’uns tres quarts 
d’hora per diferents circuits ur-
bans i en aplegar de niu al centre 
de salut uns estiraments.

Durant la realització de l’ac-
tivitat, els participants van anar 
acompanyats per professionals 
del Centre de Salut.

El primer dia del programa, els 
participants van caminar amb 
una companyia molt especial. 

Els 80 alumnes del CEIP Blasco 
Ibáñez de 4t i 5é, es van sumar a 
la marxa, ja que aquesta setma-
na era la de la mobilitat i a més 
els alumnes són els banderers 
del programa “A peu a l’escola” 
que incentiva a anar als centres 
educatius a peu per salut i per no 
tindre una escola amb fum dels 
vehicles.

El programa Alginet Camina 
adreçat a majors de 18 anys 
continua cada dilluns i dijous. 
Per tal de poder participar cal 
arreplegar la inscripció a la plan-
ta baixa de l’Ajuntament i entre-
gar-la emplenada al Centre de 
Salut. Més informació i inscripci-
ons a l’Ajuntament d’Alginet o al 
telèfon 96 175 1000.

Alginet s’activa al poliesportiu 
municipal

REGIDORIA D’ESPORTS
Un any més els alginetins i al-

ginetines poden gaudir de dife-
rents activitats programades per 
la Regidoria d’Esport per a fer a 
les instal·lacions del poliesportiu 
municipal.

Aquest any, el programa “Al-
ginet s’activa” oferta nous hora-
ris. Dansa moderna adreçada a 
xiquets i xiquetes de 5 fins a 17 
anys, aeròbic i manteniment són 
les activitats oferides per la Re-
gidoria que aquest any amplia 
horaris.

Les persones interessades a 
participar en aquestes classes, 
que ja han començat, han de 
fer la inscripció a les oficines del 
poliesportiu o telefonar al 96 175 
19 46.

A més, la piscina coberta ja ha 
obert les seues portes. A més 
del bany lliure, la piscina coberta 
oferirà diferents cursos que co-
mençaran l’1 d’octubre.

L’horari és de dilluns a diven-
dres 9.00 a 21.45 i dissabtes de 
10.00 a 19.45. Els usuaris poden 
fer les inscripcions als cursos 
programats. Més informació en 
el 663 15 00 03.

Mesures davant del mosquit 
tigre

REGIDORIA D’AGRICULTURA
Les elevades temperatures i 

la pluja caiguda aquest mes de 
setembre fa que els mosquits, i 
en concret, el mosquit tigre esti-
guen molt actius a hores d’ara. 
Per aquest motiu, des de la Re-
gidoria d’Agricultura es continua 
aplicant les mesures necessàri-
es als albellons per tal d’evitar la 
seua reactivació.

Les zones tractades aquest 
mes han sigut els parcs munici-
pals, Hort de Feliu, Hort de Ca-
ramanxell, així com les boques 
del clavegueram del casc urbà.

Embrutar i tirar escombraries 
es multa amb 600 €

REGIDORIA 
SERVEIS MUNICIPALS

A finals de setembre, des de la 
Regidoria de Parcs i Jardins es 
va procedir a netejar els conte-
nidors i punts nets de la Urbanit-
zació Els Llacs.

El poc civisme d’alguns veïns i 
veïnes de la urbanització fa que 
al costat dels contenidors es 
deixen bosses de fem que els 
animals trenquen i escampen, 
restes de poda (hi ha un servei 
que cada dues setmanes s’en-
carrega d’arreplegar-la de da-
vant de cada casa), trastos vells 
(també hi ha un servei que cada 
dijous s’encarrega d’arreplegar 
el que deixen els veïns i veïnes 
davant de les cases) i inclús ma-
terial d’obra com escombraries, 
vàters, etc.

Una situació que provoca gran 
malestar entre els veïns i veïnes 
per la mala imatge, l’olor i la in-
salubritat.

Des de la regidoria de Parcs 
i Jardins es va fer la neteja i en 
menys d’una setmana, alguns 
dels punt ja estaven de nou 
plens de brutícia. Miguel Ángel 
Garrido, regidor encarregat ex-
plicava que “des de l’Ajuntament 
destinem molts esforços eco-
nòmics per tal de mantindre en 
condicions els punts de conteni-
dors. Demanem la col·laboració 
ciutadana i la responsabilitat cí-
vica ja que no és més net el que 
més neteja, sinó el que menys 
embruta”. Cal recordar que de-
positar fem i trastos en llocs no 
autoritzats pot comportar una 
multa de fins a 600 €.

Alginet seu de referència del programa Ribera 
Impulsa

REGIDORIA  D’OCUPACIÓ
El 27 de setembre, al Saló 

de Plens de l’Ajuntament es va 
realitzar l’acte protocol·lari del 
tancament del programa Ribera 
impulsa que s’ha dut a terme a 
Alginet. 

Un programa d’orientació la-
boral on, 34 alginetins han rebut 
informació i ferramentes per a la 
recerca de treball, així com tres 
cursos per tal d’incorporar-se al 
món actiu.

Maria José Martínez, regidora 
d’Ocupació comentava que “Al-
ginet és referència d’aquest pro-
grama del Consorci de la Ribera 
ja que, impulsa nombrosos cur-
sos i ha aconseguit que el 50 % 
dels participants troben treball. 

A més, ens ajuda a conéixer el 
perfil que demana ara la societat 
ja que, un terç dels contractats 

són graduats en ESO”. Dels 34 
assistents al programa 28 dones 
ja estan treballant.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Del 2 d’octubre al 3 de novembre
Exposició itinerant 
del Museu Valencià 
d’Etnologia. Diputació 
de València. Al 
Teatre Modern.
La València Oblidada. 
Fotografies de 
Joaquín Collado

Divendres 4 d’octubre
A les 22.30 h
Teatre Modern
Érase una vez 
en... Hollywood
Entrada 3 €

Dissabte 5 d’octubre
A les 20.00 h
Teatre Modern
Acte protocol·lari 
Nomenament de Fill 
adoptiu al mestre 
Pascual Pérez Choví.
Concert: 
I Concurs de 
pasdobles Pascual 
Pérez Choví
Societat Artística 
Musical d’Alginet.

A les 21.30 h
Plaça de la Constitució
Passarel·la de Moda 
ACEAL “Somni 
d’una nit”.

Dimecres 9 d’Octubre
Festivitat 9 d’octubre
A les 11 h eixida des de 
la plaça del País Valencià 
amb processó cívica per 
a ofrenar la corona de 
llorer al carrer de Jaume 
I. Es continuarà en 
cercavila pel recorregut 
habitual acompanyats pel 
Quadre de Balls Populars 
d’Alginet, la Muixeranga, 

la SAMA i les falles.
A les 14 h paelles a 
l’avinguda 9 d’Octubre

Dissabte 19 d’octubre
Marxa Contra 
el Càncer
Plaça de la Constitució
A les 17.30 h
Organitza AECC 
d’Alginet.

Diumenge 20 d’octubre
III Trobada de 
Boixets Alginet
Plaça de la Constitució
De 10 a 16 h
Organitza Falla 
Poble d’Alginet.

Espectacle de Màgia
Ángel Blanco
Al teatre Modern
A les 19 h
Organitza Falla 
El Palleter.

Dimarts 22 d’Octubre

Concert Didàctic
A càrrec del Sax 
Collège Nouvelle-
Aquitaine (SCNA) per a 
alumnes de 4t, 5é i 6é.

Dimecres 23 
d’octubre
A les 19 h
Al teatre Modern
Concert dels 
alumnes de saxofon 
dels centres: 
Alginet, Carcaixent i 
Ribarroja junt al Sax 
Vollège Nouvelle-
Aquitaine (SCNA)

Dijous 24 
d’octubre: Dia de 
la Biblioteca.

Divendres 25 
d’octubre
A les 20 h 
Club de Lectura
Xarrada col·loqui sobre 
el llibre La Taverna del 
Negre de l’Escriptor 
Jesús Monchó.

Dimecres 30 
d’octubre
A les 18h 
A la Biblioteca 
Municipal
Contacontes: El refugi 
dels nostres oblidats, 
de Rebombori Cultural
Activitat dins la 
campanya Espanta 
la por del Museu 
Valencià d’Etnologia.

Dijous 31 
d’octubre
A les 17h 
A la Biblioteca 
Municipal
I campionat la Fallera 
Calavera. Inscripcions 
a la biblioteca fins 
el 28 d’octubre . A 
partir de 10 anys.
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RAÚL MONTE
Club d’Atletisme d’Alginet

El passat dissabte 7 de se-
tembre, es va celebrar la 
XXIII edició de la Volta a Peu 
a Alginet, prova puntuable 
per al Circuit de Carreres Ri-
bera de Xúquer, amb un gran 
èxit de participació, amb més 
de 900 corredors sumant to-
tes les categories.
La carrera va estar organitza-
da pel Club Atletisme Alginet, 

amb un recorregut urbà de 
8.000 metres, amb eixida i 
arribada des de la plaça del 
País Valencià.
En categoria absoluta mas-
culina, el guanyador va ser 
Khalid Elhissouf, de l’equip 
Caixa Rural Algemesí, que 
amb un temps de 24 m 42 s, 
va batre el rècord masculí de 
la prova alginetina.
En categoria absoluta feme-
nina, la guanyadora va ser 

Sara Alemany, del Club At-
letisme Torrent, que amb un 
temps de 30 m 41s, també va 
superar el rècord femení de 
la prova.
Prèviament, se celebraren 
les carreres infantils per als 
atletes més joves, amb un to-
tal de 311 participants en les 
distintes categories (preben-
jamins, benjamins, alevins, 
infantils i cadets).
Entre els corredors més jo-

ves, destacar l’actuació de la 
corredora local Isabel Terce-
ro, del Club Atletisme Alginet, 
que va quedar tercera classi-
ficada en la categoria cadet 
femenina.
Categoria absoluta: 598; ca-
tegoria cadet: 29; categoria 
infantil: 27; categoria aleví: 
60; categoria benjamí: 75; 
categoria prebenjamí: 120. 
Total participants: 909
Des del Club Atletisme Al-

ginet volem donar les gràcies 
a totes i tots aquells que ho 
han fet possible: patrocina-
dors, Ajuntament d’Alginet, 
Policia Local d’Alginet, Pro-
tecció Civil, voluntaris, fes-
ters 2020, Centre Ocupacio-
nal, SOMVAL Alginet, La Veu 
d’Alginet per la cobertura 
de la carrera, i sobretot, als 
corredors i corredores per la 
seua participació. Vos espe-
rem el pròxim any.

Rècords a la Volta a Peu d’Alginet

RAÚL PALAU
Una altra vegada, tant la po-
licia com el Club d’Atletisme, 
tornen a confiar en l’ajuda de 
SOMVAL en l’organització de 
la Volta a peu a Alginet.
La missió era estar present 
en els creuaments de carrers 
perquè vehicles i vianants no 

interromperen el desenvolu-
pament de la carrera.
A més, una part dels volun-
taris van estar arreplegant el 
menjar que els corredors lliu-
raven com a mostra de solida-
ritat. Es van arreplegar uns 60 
kg d’aliments de llarga data 
de caducitat com pastes, oli, 

tonyina, etc., que SOMVAL 
s’encarregarà de repartir als 
més necessitats.
El resultat de l’esdeveniment 
és un èxit tant esportiu com 
d’organització. 
SOMVAL agraeix, tant a la po-
licia com al club, la confiança 
depositada en el voluntariat.

SOMVAL aconsegueix 60 quilos d’aliments a la 
Volta a peu

Doble pòdium per a Serrano
REDACCIÓ

El cap de setmana del 28 i 29 
de setembre, Joserra Serrano 
del Polvorilla Team i Triatló 
d’Alginet, va quedar tercer 
en rànquing v2 super esprint 
mediterrània triatló i primer v2 
del 3x3x3 mediterrània triatló 

en tres proves de Castelló, 
València i Alacant.
Lorena, Rosa i Yolanda del 
Club Triatló d’Alginet van 
aconseguir quedar segones 
per equips a l’esprint d’Ala-
cant celebrat el dissabte 28 
de setembre.
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REDACCIÓ
L’octubre del 2020, un grup 
d’alpinistes d’Alginet encap-
çalats per Ramón Moncholí 
es desplaçaran a Nepal per a 
dur a terme tres objectius. El 
primer va adreçat a la neteja 
i conservació de l’entorn on 
estaran, el segon és l’ajuda 
a les escoles del pobles que 
visitaran amb material esco-
lar i el tercer és l’alpinístic, 
ja que intentaran coronar la 
muntanya Ama Dablam que 

està situada a la part est de 
l’Himàlaia nepalés. El pic prin-
cipal és de 6.812 m, el pic oc-
cidental, més baix que el cim 
principal assoleix els 5.563 m. 
És una muntanya imponent i 
bella que molta gent que visi-
ta l’àrea considera la millor de 
la regió. 
Al llarg d’aquests dotze me-
sos de preparació, des de La 
veu d’Alginet anirem infor-
mant del procés de prepara-
ció de l’expedició alginetina.

Compte enrere per a coronar la 
muntanya Ama Dablam de Nepal CARLOS BIVIÀ

En la recent fase d’ascens 
de pretemporada l’equip ale-
ví del CB Alginet ha aconse-
guit la plaça d’ascens; on han 
estat els equips de Fundació 
València Bàsquet, Escolàpies 
de València, Dénia. Ha perdut 
amb el València i ha guanyat 
les trobades contra Escolàpi-
es de València i Dénia i per 
mèrit estarà en la categoria 
autonòmica.
Han tingut un llarg camí de 
tres anys quan en categoria 
benjamí (8-9 anys) en segon 
any van aconseguir el títol de 
Campió d’IR en la categoria 
preferent en un extraordinari 
partit contra el CD Castelló en 
una final disputada en el Pa-
velló de Mislata. Per al tercer 
any en aleví, un any lluitant 
amb equips majors i han tin-
gut l’oportunitat en les places 
d’ascens reservades abans 
del començament de la se-
güent temporada
Era un pas fonamental en el 
projecte esportiu del Club i 
Escola que s’ha complit, el 
que equivaldrà al fet que els 

millors equips de la Comuni-
tat Valenciana passaren pel 

Pavelló Municipal Esports Al-
ginet.

L’aleví a l’autonòmic 

REDACCIÓ
L’equip dirigit per Mauri Ferrer 
i format per Mar, Leo, Joel, 
Isaac, Toni, Raúl, Marc i Asier 

van debutar el cap de setma-
na del 21 i 22 de setembre al 
camp de l’Alzira. Els jugadors 
blavets van aconseguir la vic-

tòria en quedar 2 a 7 davant 
l’equip alzireny. S’han incor-
porat a aquest equip Andrei, 
Alex i Jeromo.

Els querubins d’Alginet debuten de manera victo-
riosa

REDACCIÓ
A principis de setembre, a la 
Casa de Cultura, es va dur a 
terme l’acte de presentació de 
la constitució de l’equip de pà-
del masculí que competirà en 
la Lliga Interclubs de la Comu-
nitat Valenciana.
El president del Club, Anto-
nio Martínez més conegut 
com a Tonet, explicava que 
“actualment tenim l’escola de 
pàdel infantil on més de 20 
xiquets i xiquetes, de 4 a 16 
anys entrenen a les instal·la-
cions del poliesportiu. Des de 
fa un temps els majors volien 
formar un equip per a poder 
competir a nivell interclub i cal 

dir que hem aconseguit for-
mar dos equips masculins”.
“Per a la pròxima temporada 

esperem poder comptar tam-
bé amb equips femenins”, 
concloïa Tonet.

Alginet ja té dos equips de pàdel masculí per a 
competir

REDACCIÓ
Després d’un estiu calorós en 
què les piscines municipals 
han oferit diversió i cursos als 
assistents, el dilluns 23 de se-
tembre la piscina coberta mu-
nicipal encetava la temporada 
2019-2020.
Amb un horari de dilluns a di-
vendres de 9.00 a 21.45 i dis-
sabtes de 10.00 a 19.45, els 
usuaris poden gaudir de bany 
lliure o participar en els dife-

rents cursos programats per 
la coordinadora de la piscina. 
Més informació en el 663 150 
003.

La piscina municipal coberta 
d’Alginet ja està operativa
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Sagrado Corazón de Jesús
Per tercer any consecutiu, el 
claustre de professors i pro-
fessores del Sagrado Cora-
zón de Jesús hem treballat 
de valent i amb il·lusió per 
a  tornar a portar endavant  
un gran projecte de centre 
a partir del llibre El Màgic  
d’Oz. Un projecte que és 
plurilingüe; perquè el llibre 
es treballa des del pla lector 
de les assignatures d’anglés, 
valencià i castellà; interdisci-
plinari, perquè està obert a 
la resta d’assignatures; for-

matiu, perquè, acompanyant 
els personatges de la histò-
ria, emprendrem un camí que 
ens portarà a aconseguir una 
felicitat compartida, on tots 
tenim cabuda i on tots podem 
aportar alguna cosa, en defi-
nitiva, un camí que ens farà 
créixer a tots junts. Final-
ment, aquest és un projecte 
de centre, perquè hi participa 
tot el professorat i tot l’alum-
nat, des d’Infantil fins a 4t 
d’ESO així com la resta de la 
nostra comunitat educativa. 
Esteu preparats? No neces-

sitareu equipatge, sinó uns 
ulls com a taronges, perquè 
aquest camí estarà ple de 
sorpreses i aventures que 
vos faran gaudir de valent. 
Endavant!!

El camí que emprenem ens farà créixer
IES Hort de Feliu

Iniciem un 
nou curs 
amb el reco-
neixement 
realitzat a 
una alumna 
de l’IES, en 
els XVIIé 
Premis de Narrativa i poesia 
en Valencià Vicent Andrés 
Estellés de Benimodo.
Primer premi de Poesia.
Mira’m per una vegada,
mira’m als ulls, a mi, a la meua 
persona.
Atreveix-te a dir-me que no et 
passa res.
Deixa d’amagar-te, deixa que et 
done la mà.
Mira’m, t’ho pregue.
Tan sols vull uns instants,
una mirada, els teus ulls posats 
en els meus,
i ho sabré; perquè no vull per-
dre’t.
Mira’m; ja no sé què fer.
Perquè els llavis, les cordes 
vocals,
les fonies que emets, poden 
mentir-me,
poden amagar la veritat.
En canvi els teus ulls contenen 
la teua essència,
la teua ànima, la teua vida,
que es troba directament a la 
teua mirada.
Ja està, tranquil·la.
Els teus ulls estan mirant els 
meus,

i ara et pregue que no estigues 
mal.
Estic ací; sé que estàs sofrint.
Ara torne a pregar-t’ho:
no soterres qui eres, ni la teua 
persona,
i sobretot, no vulgues soterrar el 
que sents.
Ara escolta’m,
et diré la veritat
perquè no ets la causant del que 
diga la gent,
perquè ens enamorem de senti-
ments, no de gèneres,
perquè som persones i l’únic 
que fem és sentir.
Ara toca’m.
Ho sents?
És la meua roba interior, el meu 
encaix negre
que el duc tan sols per sentir 
que el duc.
I baix, baix de tot això hi ha 
quilòmetres
i quilòmetres de pell,
quilòmetres i quilòmetres de 
records,
de mans que van recórrer el 
meu cos,
que ara estàs recorrent tu, fins 
arribar al meu pit,
fins arribar a recórrer la profun-
ditat del meu cos,
amb les teues tendres i porego-
ses mans
que comencen a descobrir el 
món.
Ara, tan sols besa’m.

Marttina Breittmayer Díaz

Tan sols besa’m

CEIP Blasco Ibáñez
Dies d’angoixa, nervis, tris-
tesa... ja arriba el primer dia 
d’escola!
Les mestres del CEIP Blas-
co Ibáñez ens hem proposat 
que aquest any no seria així. 
Però com?
El primer dia d’escola els 
alumnes vingueren acompa-
nyats d’un adult a passar una 
estoneta a la seua classe 
amb les que serien les seues 
mestres i els seus companys 
i companyes. L’objectiu era 
que l’alumnat veiera l’esco-
la com un lloc on compartir 
temps i jugar amb gent “no 
desconeguda”. Van tindre 
així l’oportunitat de veure que 
els seus familiars parlaven 
amb les mestres i deixaven 
de ser eixes persones que 
els separarien d’allò que més 
estimaven.

Aquesta primera presa de 
contacte els donà seguretat, 
ja que sabien on anaven i els 
ajudà a veure la mestra com 
una “amiga/coneguda” de la 
família, perquè “l’altre dia es-
taven parlant junts”.
En definitiva, la idea era nor-
malitzar la situació i que en-
trara dins de la lògica innata 
dels xiquets i xiquetes.  
Passat aquest dia els xiquets 
i xiquetes entraren progressi-
vament a l’escola de 5 en 5 
i durant mitja hora les dues 
mestres podien atendre’ls al 
100 %; després s’incorpora-
rien la resta de companys i 
així fins que tots van tindre 
“el seu moment”.
Nosaltres, com a mestres, 
estem molt contentes del re-
sultat. Malgrat que la setma-
na d’incorporació no ha sigut 
com havíem pensat per mo-

tius meteorològics, no hem 
tingut “la síndrome de Cruela 
Devil”. Perquè... famílies, a 
nosaltres també se’ns tren-
cava el cor els primers dies 
d’escola.
Només ens queda donar la 
benvinguda a tots i en espe-
cial a les noves famílies que 
s’incorporen a tres anys i que 
ja han passat a formar part 
d’aquesta família que és el 
NOSTRE COL·LEGI. 
BENVINGUTS I BENVINGU-
DES!!!!
Mestres d’infantil

Dia d’aula oberta al CEIP Blasco Ibáñez

CEIP Pepita Greus
Després d’unes merescudes 
vacances, hem començat 
aquest curs 2019-2020 d’una 
manera un poc atípica... 
El dia 9 de setembre comen-
çàrem el nou curs amb unes 
activitats de benvinguda en 
les quals tots els alumnes 
es retrobaren amb els seus 
companys, companyes i 
mestres i van poder fer nous 
amics i amigues.
També vam poder “om-
plir” les motxilles amb els 
nous propòsits per a aquest 
curs i amb el que esperem 
d’aquest.
La primera setmana es va 
interrompre per la presència 
d’una gota freda (DANA). 
Estiguérem dos dies sen-
se poder vindre a l’escola i 
un en què van assistir molts 
pocs alumnes. Aquest feno-
men atmosfèric ha complicat 
el desenvolupament de les 

classes i, sobretot, l’entra-
da escalonada i el període 
d’adaptació dels xiquets i xi-
quetes d’educació infantil 3 
anys.
La segona setmana de clas-
se es va poder desenvolupar 
amb relativa normalitat, mal-
grat tindre un parc infantil 
incomplet. Esperem que al 
llarg del curs es puga millo-
rar. També notem l’absència 
de la nostra conserge que 
aquests primers dies de col-
legi era una ajuda molt impor-
tant, esperem que prompte 
s’incorpore o que siga subs-
tituïda per un altra persona. 
A més a més, ens agradaria 
molt que al llarg del curs es 
fera realitat el projecte de co-
berta del pati interior que va 
ser aprovat el curs passat i 
que considerem molt neces-
sari per a millorar el funcio-
nament del centre.

Inici del curs al Pepita Greus
CEIP Emilio Luna

Un any més, ens enfrontem 
a nous reptes amb nous pro-
jectes i objectius per aconse-
guir traure el millor de cada 
u sempre amb entusiasme, 
il·lusió i com no, una bona 
dosis d’esforç.
Donem la benvinguda a les 
famílies que s’incorporen per 
primera vegada a la nostra 
comunitat educativa, i els de-
sitgem una molt bona estada.
Presentem la classe d’infantil 3 anys del CEIP MESTRE EMILIO LUNA.

Arriba setembre, i amb aquest, l’inici d’un nou curs

CEIP Emilio Luna
El darrer curs el centre inicià 
un projecte en el qual l’alum-
nat va ser partícip en el cultiu 
d’un hort escolar ecològic als 
terrenys cedits per l’ajunta-
ment. L’HEE ha d’entendre’s 
com un projecte viu en què 
els alumnes són els protago-
nistes: són ells els que tre-
ballen la terra, afronten i re-
solen els problemes que van 
sorgint, obtenen i analitzen 
els resultats i, en definitiva, 
els que cullen els fruits del 
seu propi esforç.
Aquest curs, anant més enllà, 

el projecte creix i es fa més 
ambiciós, amb la cofinancia-
ció de la Generalitat, Petja-
des ONGD i Ecosol, durem 
endavant també un hort verti-
cal al centre i un pla de gestió 
de residus en el qual s’impli-
quen tant el professorat com 
l’alumnat i les famílies.
Per a portar-ho a terme el 
professorat del centre ha 
estat formant-se als horts 
de l’associació Sembra en 
Saó. D’aquesta forma volem 
educar per a la consecució 
de l’objectiu de desenvolu-
pament sostenible (ODS) de 

l’agenda 2030.
Hort vertical
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CARLOS BIVIÀ
El cap de setmana del 28 i 
29 de setembre es va cele-
brar a Alginet el XIX Torneig 
Nacional de Minibàsquet. Un 
esdeveniment que va agluti-
nar 100 participants i que, ja 
consolidat, pretén ampliar-se 
a altres categories en pròxi-
mes edicions.
La XIX edició va finalitzar 
amb dues grans escoles de 

bàsquet de la màxima cate-
goria. ACA el València i Fuen-
labrada van ser les encarre-
gades de disputar la final.
Els dos equips, un en cada 
grup, es van mostrar molt 
superiors: el València amb 
ABQ Calahorra i Bahia San 
Agustín Palma de Mallorca i 
el Fuenlabrada a l’Estudiants 
de Cartagena i C.B. Alginet.
El València amb un gran joc 

creatiu, defensa, velocitat i 
molt efectiu es va imposar al 
Fuenlabrada per un resultat 
contundent (64-23). Malgrat 
que l’equip madrileny va po-
sar molta voluntat a intentar 
anivellar el marcador, no va 
poder en cap moment res-
pondre al devessall de bon 
joc que va posar en acció 
l’equip taronja.
Per al 3r i 4t lloc Bahia S. 

Agustín de Palma Mallorca 
i Alginet van oferir una gran 
trobada plena d’intensitat i 
ganes que es va decantar a 
favor dels visitants per (55-
64) gràcies als robatoris de 
pilota i encert en el tir.
L’ABQ Calahorra va aconse-
guir el cinqué lloc en guanyar 
70-52 a l’Estudiants de Car-
tagena.
En la categoria d’estrena en 

el torneig en benjamins (8-9 
anys) el València es va im-
posar a l’Alginet per (49-30) 
adjudicant-se així el trofeu de 
Campió.
Pablo Ferri va rebre el premi 
al millor jugador del trofeu.
La clausura del trofeu fina-
litzà amb la desfilada dels 
equips i el lliurament de tro-
feus.

El València Basket alça la copa de campió del XIX torneig nacional minibàsquet Alginet

REDACCIÓ
Un any més, i ja van 27, el 
Club de Patinatge d’Alginet 
format per més de 90 patina-
dors i patinadores, va celebrar 
el dissabte 21 de setembre, el 
seu tradicional festival. 
Un encontre que començava 
a les 20.30 h al pavelló cobert 
del poliesportiu municipal amb 
la tradicional desfilada dels 
patinadors i patinadores que 
participaven en el festival que 

es prepara des de fa 2 mesos.
En fer la desfilada encapça-
lada per la banderera 2018-
2019, Aina Álvarez, va ser el 
moment de conéixer la ban-
derera per a aquesta nova 
temporada. Un nom que sols 
l’entrenadora Mari Luz Ruiz 
coneix i que es desvela en el 
mateix moment de la desfila-
da.
Aquest any, Carla Roig Bosch 
ha sigut la patinadora que os-

tentarà el càrrec de banderera 
per al 2019-2020.
En finalitzar l’acte més proto-
col·lari de l’encontre, era mo-
ment de gaudir del festival. 
Amb les grades plenes de 
gom a gom, els assistents van 
poder gaudir de coreografies 
conjuntes de patinadors i pati-
nadores de 4 fins a 18 anys. A 
més, els individuals de les pa-
tinadores Claudia Bailén, Pau-
la Fuster, Celia Aliaga, Alba 
Salvador, Ángela Carbonell, 

Paula Marín i Jimena Cervera 
van complementar aquest fes-
tival que s’allargava passades 
les 22.30 h i que concloïa amb 
la desfilada de tancament en-
capçalada per la nova bande-
rera. Des del club se li va fer 
entrega, de mans de la presi-
denta Lorena Ferrer, d’un ram 
de flors a l’entrenadora Mari 
Luz Ruiz en agraïment al tre-
ball realitzat al llarg de la pas-
sada temporada.

El Club de Patinatge d’Alginet celebra el seu 27 Festival
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L’excés de pes infantil depén en 
gran part de l’alimentació i de l’ac-
tivitat física que fan habitualment, 
i d’altres aspectes relacionats amb 
l’estil de vida i el benestar emoci-
onal. També tenen un paper molt 
important els factors socioeconò-
mics, educatius i d’entorn, que es 
relacionen amb la facilitat o dificul-
tat per a poder seguir un estil de 
vida saludable.
1.  La prevenció comença abans de 

nàixer, amb un estil de vida salu-
dable durant l’embaràs.

2.  Efecte preventiu. És recomana 
la lactància materna exclusiva 
durant els primers 6 mesos de 
vida dels infants, i mantindre-la 
mentre es fa la incorporació pro-
gressiva d’aliments nous, fins 
als 2 anys o més, o bé fins que 
la mare i l’infant ho decideixen.

3.  Es important donar exemple. 
Durant la infància els més me-
nuts aprenen del que fan les 
persones més properes: mare, 
pare, iaios, germans... Cal do-
nar-los exemple seguint un 
estil de vida saludable en què 
s’incorpora l’activitat física en 
el dia a dia (anar a peu, en bici, 
transport públic, jugar al parc, 
etc.), es respecten els horaris 
per a dormir i es consumeixen 
aliments saludables. Si mengeu 
fruita i verdura és molt probable 
que els vostres fills i filles també 
en mengen.

4.  Compartir les menjades amb els 
infants, sense presses i sense 
pantalles (televisió, mòbils, etc.) 
és una bona oportunitat per a re-
lacionar-se i comunicar-se. Des 
de ben menuts, impliqueu-los a 
l’hora de comprar, triar i preparar 
les menjades, perquè fomenta-
reu la seua autonomia i hauran 
passat bons moments.

5.  Respectar la sensació de gana 
expressada pels infants és im-
portant, siga quina siga l’edat.  
Eviteu forçar-los a menjar si no 
tenen gana, perquè no apren-
guen a menjar més del que ne-
cessiten.

6.  La base de l’alimentació salu-
dable és l’aigua i els aliments 
vegetals frescos i mínimament 

processats: fruites, verdures i 
hortalisses, llegums, fruita seca, 
farinacis integrals (pa, pasta, 
arròs ) i oli d’oliva verge extra. 
Les carns blanques, els peixos, 
els ous i els lactis s’hi han d’in-
cloure amb menys freqüència i 
quantitat.

7.  Com menys aliments salats, 
ensucrats i processats millor: 
sucres, mel, melmelades, xoco-
lates i cremes de cacau, flams 
i postres làcties ensucrades, 
galletes, brioixeria, cereals de 
desdejuni ensucrats, sucs i be-
gudes ensucrades, embotits i 
carns processades, aliments 
precuinats, etc. Cal evitar-los en 
el dia a dia.

8.  Fer una vida més activa. És im-
prescindible el joc i l’oci actiu, 
amb activitats que els agraden, 
així com promoure els despla-
çaments actius en el dia a dia. 
L’objectiu és sumar 60 minuts o 
més d’activitat física moderada 
o intensa cada dia. Cal també 
limitar al màxim el temps davant 
la televisió, consoles, tauletes 
i mòbils a menys de 2 hores al 
dia. Els caps de setmana són 
ideals per a fer activitat física 
amb la família i les amistats a 
l’aire lliure, si pot ser a la natura.

9.  Les “dietes” no són bones alia-
des. El pilar de la prevenció i del 
tractament de l’excés de pes in-
fantil combina la millora d’hàbits 
alimentaris, l’augment de l’acti-
vitat física i unes pautes de son 
adequades. Aquestes propostes 
han d’implicar tota la família.

10.  Cal evitar l’estigmatització. 
L’excés de pes, com qualse-
vol altra característica d’una 
persona, no ha de ser motiu 
de burla o assetjament. Cal 
fomentar l’acceptació del propi 
cos en els infants i sobretot evi-
tar que ningú faça comentaris 
negatius sobre l’aspecte físic. 

Font de informació: http://
scientiasalut.gencat.cat/han-
dle/11351/3929

Xavi Torremocha Vendrell
Infermer del centre 

salut pública d’Alzira

Pes saludable des de ben me-
nuts: 10 consells

La toponímia del terme 
d’Alginet: les partides (4)

Entre els se-
gles xix i xx 
es produeix 
tot un allau de 
nous topònims 
vinculats a un 
increment en 
l’activitat rama-
dera i sobretot 
per la construc-

ció de la Séquia Reial que permet 
posar en conreu una bona porció de 
terres a l’extrem est del terme. En 
aquest període també hi apareixen 
els grans horts que van donar nom 
a les partides on es localitzaven. El 
Barranc de Malla (hidrònim i antro-
pònim): fa referència a l’ocupació 
agrícola del llit del barranc per part 
d’un home de malnom Malla, família 
bastant coneguda. La Canal (hidrò-
nim): partida menuda a la vora del 
barranc dels Algadins que fa refe-
rència a les restes del caixer de l’úl-
tim tram de la séquia d’Alèdua, inu-
tilitzat a partir de la construcció de la 
Séquia Reial. La Casa Luz (ecònim 
i antropònim?): la construcció dels 
grans horts al terme s’inicia a partir 
dels anys 60 del segle xix, amb l’en-
trada de capital dels professionals 
de la ciutat de València o d’altres 
indrets que inverteixen en produc-
ció agrària que en aquest moment 
era molt rendible. Aquesta casa és 
de les poques que donen nom a 
una partida, junt a la partida de Lu-
engo o la de Tarango. El Cemen-
teri: l’únic topònim del qual sabem 
la data exacta de la seua aparició, 
ja que rep el nom de la construcció 
del nou cementeri municipal l’any 
1912. Anteriorment aquesta partida 
rebia el nom de Camí de l’Almaguer 
o Camí de Picassent (hodònims). 
El Corral de Lita (ecònim i antropò-
nim): possiblement aquest corral va 
rebre el nom de la propietària o de 
la filla del propietari, un apòcope de 
Manolita o Rafaelita. La Corralissa 
(ecònim) i El Corralot (ecònim): a 
l’igual que l’anterior, estan vinculats 
a l’activitat ramadera. Els dos corrals 
estan situats a la zona de muntanya 
d’Alginet i al costat d’importants vies 
ramaderes. El Coto Nou (agrònim): 
vinculat al conreu de l’arròs, el qual 
estava acotat, per disposar de l’ai-
gua de la Séquia Reial. El Depòsit 
(ecònim): aquesta partida rep el 
nom de la construcció, documenta-
da l’any 1867, del primer depòsit on 
s’acumulava l’aigua de la Font de 
l’Almaguer, per a subministrar aigua 
potable als habitants d’Alginet. L’Es-
tret (hodònim): és una partida molt 
menuda. El topònim ens assenyala 
l’existència d’una zona de pas, en 
quedar al marge de les revingudes 
del barranc dels Algadins en temps 
de grans pluges. Els Gallos (antro-
pònim): aquesta partida dona nom 
també a la fesa i el braçal que rega 
la partida. Gallo és un malnom i pos-
siblement pertany a la família que 
tenia més terres en aquesta partida. 
L’Horteta (agrònim): nom que fa re-
ferència a una partida amb una sè-

rie de parcel·les no molt grans. En 
el segle XVII (1690) aquesta partida 
rebia el nom del Pla, però l’ocupa-
ció de zones més amples i planes 
a partir de primeries del segle xix, 
feu que aquesta partida canviara 
de nom. La Parença del Retor (ecò-
nim): parença és sinònim de parany 
i possiblement fa referència al fet 
que en aquesta partida, el rector del 
poble tenia paranys per a la captu-
ra de pardals. El Pla dels Catalans 
(homalònim): aquesta partida es 
va posar en conreu amb l’aigua del 
braçal de la Mocarra. És una porció 
del terme molt plana i fins els anys 
50 del segle xx s’hi donava el con-
reu d’arròs. Possiblement s’identi-
fique amb el gentilici de catalans, 
perquè foren enginyers agrònoms 
catalans els que participaren en la 
reorganització d’aquest espai. El 
Pla de Luengo (homalònim i antro-
pònim): el nom de la partida està 
clar, és un espai pla que fou ocupat 
per la família Luengo, el major pro-
pietari de terra del terme. La finca 
de Luengo tenia unes 1.500 fane-
cades. A primeries del segle xix es 
va introduir el conreu del cacau de 
la mà del senyor Luengo, que as-
solirà una gran fama. Anteriorment, 
entre 1789-1793, l’heretat rebia el 
nom de Gurriti, suposem que era el 
cognom del seu propietari. Va ser la 
primera heretat que va rebre l’aigua 
de la Séquia Reial. Les Tancades 
(agrònim): partida menuda dins de 
la zona d’influència de la marjal. 
Partida de Tarango (antropònim): 
el nom d’aquesta partida prové de 
la corrupció del cognom del major 
propietari de la partida. El nom del 
propietari era Juan Ortiz de Taranco, 
el qual tenia una propietat de 127 
fanecades, de les quals 45 estaven 
dedicades, l’any 1802, al conreu de 
l’arròs. Aquest cognom també dona 
nom a una subpartida coneguda 
com el Pont de Tarango (hodònim), 
pont que salvava la Séquia Reial. La 
Taranga (antropònim): possiblement 
germana o descendent de Juan Or-
tiz de Taranco i principal propietària 
de terres d’aquesta partida. La Vin-
tena (agrònim): aquesta partida, que 
és molt menuda, manté el record de 
la taxa que devien pagar les noves 
terres al promotor de la Séquia Re-
ial, el duc d’Híxer, senyor de Sollana, 
és a dir, que les noves terres havien 
de pagar la vintena part de la pro-
ducció, situació que es va mantindre 
fins a l’any 1945. Aquesta partida 
manté el nom perquè se situa al 
costat de la séquia del mateix nom 
i que rega part del terme d’Algemesí 
amb aigua de la Séquia Reial. Par-
tida de Vessares (hidrònim): partida 
situada a la part dreta del tram final 
del barranc dels Algadins i que com 
el seu nom indica, s’inundava fàcil-
ment durant les revingudes del bar-
ranc. Vessar és eixir-se’n un líquid 
del seu recipient o caixer.

 Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet 

El Mercat 
Municipal no 
acaba d’arrancar
I no serà perquè no han tingut 
temps per a preparar les coses, 
perquè s’haguera obert i s’ha-
guera posat en funcionament 
com tocava. Amb una inaugu-
ració amb la magnificència que 
li corresponia a la importància 
de l’esdeveniment. Amb totes 
les parades obertes, mostrant 
el potencial que el recinte reha-
bilitat pot oferir als veïns com a 
punt de referència per a fer les 
seues compres, i com a palanca 
dinamitzadora del comerç local 
al centre del poble.
Tingueren més de tres anys per 
a preparar-ho tot, que va ser el 
temps que es va retardar l’obra, 
que havia d’haver estat en huit 
mesos i estigueren quatre anys 
per a fer-la. I després de l’obra 
acabada, ha passat ja quasi un 
any, i què han fet en tot este 
temps?
Es coneix que l’única prioritat 
que tenia el Sr. Alemany era 
“obrir el Mercat, fora com fora”, 
i això és l’únic que han fet. Però 
de la pitjor manera possible.
A finals de març, l’anunci de les 
eleccions generals d’abril pro-
hibia ja qualsevol inauguració i 
propaganda institucional. Però al 
Sr. Alemany li donà exactament 
igual, i feren una inauguració en-
coberta de l’obra acabada, utilit-
zant el recinte del Mercat perquè 
la Muixeranga del poble fera la 
presentació del cartell de la 1a 
Trobada de Muixerangues. Volia 
mostrar que ja estava, que final-
ment s’havien acabat les obres.
Més tard, vindria que els quatre 
comerciants que han estat es-
tos quatre anys aguantant amb 
casetes al carrer, mentre es feia 
l’obra, entraren a precari a ven-
dre al Mercat. A precari perquè 
el Sr. Alemany ha volgut actuar 
a les braves, sense seguir el pro-
cediment establit.
I ací està el problema. Allò que 
calia fer, allò que calia haver tin-
gut preparat des del primer mo-
ment, i per a la qual cosa han 
tingut més de quatre anys, era 
tot el procediment per a fer la lici-
tació de les parades del Mercat.
D’esta manera, en el moment 
que es van recepcionar les 
obres acabades, hagueren po-
gut iniciar el concurs per a assig-
nar les catorze parades que té el 
Mercat. I en el moment que es 
resolia eixe concurs, fer la inau-
guració com corresponia, amb 
totes les parades obertes, per-
què feren de reclam, com es fa 
en qualsevol centre comercial.
Però està vist que la prioritat del 
Sr. Alemany no era que es po-
sara en funcionament el Mercat 
Municipal, i que funcionara; i així 
està encara.
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Comença la campanya a 
Coagri

La gasolinera de Coagri canvia 
d’imatge

COAGRI
Un any més, parlar de setem-
bre és parlar del camp, les 
collites, els tractors i les famí-
lies treballant a la Cooperativa 
Agrícola d’Alginet.
Alginet canvia el seu aspec-
te amb l’arribada de la cam-
panya de Coagri. Els camins 
s’omplin de tractors, les naus 
comencen a omplir-se de tre-
balladors i treballadores que, 
amb mans professionals, re-
parteixen, encaixen i distribu-
eixen els caquis dels camps.
Una campanya que, des de la 
direcció de Coagri s’espera que 
tinga una durada d’uns quatre 
mesos i que torne a donar feina 
a unes 400 famílies d’Alginet.

COAGRI
Uns dels serveis que ofereix 
Coagri als socis i no socis, és 
el subministrament de gasolina 
i gasoil a la seua gasolinera ubi-
cada al camí Trullàs.
Amb l’objectiu de seguir millo-
rant, des de Coagri s’ha realit-
zat una sèrie d’actuacions per 
a oferir una nova imatge més 
actual i adequada.
A més a més, en horari de 7 
del matí a 8 de la vesprada, 
les instal·lacions disposen d’un 
professional que els ajudarà a 
proveir-se o resoldre qualsevol 
incident que poguera sorgir. La 
gasolinera està oberta de 6 del 
matí fins les 11 de la nit.
Cal recordar que els socis de 

Coagri, en adquirir el producte 
als sortidors reben un descomp-
te que es tradueix en gasolina 
o gasoil. Els no clients també 
es poden beneficiar dels preus 
ajustats de l’establiment i d’una 
targeta de fidelització que es po-
den fer a les oficines de Coagri.

Oberta la borsa de 
treball de Coagri

COAGRI
El Departament de Recursos 
Humans de Coagri manté 
oberta la borsa de treball per a 
noves sol·licituds. 
Administratius, tractoristes, 
operaris de magatzem, etc.

Si vols formar part d’aquesta 
Cooperativa pots enviar el teu 
currículum a:
coagri@coagri.es 
Cal portar-lo a les nostres 
oficines ubicades al C/ San 
Juan de Ribera, 4.

Canvi de data dels 
viatges del sorteig

COAGRI
A partir d’aquest any, els viat-
ges que es sortegen entre els 
socis que asseguren les seues 

collites amb Coagri, es realit-
zaran al març. 
El canvi de data es deu al fet 
que sempre es feia a l’octubre, 
una època complicada per als 
socis de la Cooperativa Agrí-
cola d’Alginet, ja que els pilla 
en plena campanya.

En breu es coneixeran les 50 
parelles agraciades que po-
dran gaudir d’un cap de set-
mana de descans i festa en 
un hotel de la zona en pensió 
completa.

ASSEGURA
EL TEU

FUTUR A 
COAGRI

Assegurances agrícoles:
*Tractoristes
*Fitosanitaris
*Producció

Assegurances generals:
* Locals comercials

*Cases
*Vehicles: cotxe, furgone-
tes, motos, caravanes...

*Vida i salut
Més informació al 

96 175 92 20
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