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EDITORIAL

Encetem juny entrant en la fase 
2 de la desescalada que espe-
rem en breu ens porte a la “nor-
malitat” d’aquesta situació inèdi-
ta que ens ha tocat viure.
És moment d’obrir persianes, 
comerços, reunir-se amb amics, 
gaudir de l’aire lliure... Tot, clar 
està, amb seny i coneixement.
És moment d’ajudar i donar su-
port al nostre poble, als nostres 
comerços, als nostres veïns i 
veïnes, als nostres amics i fer, 
entre tots, que tot torne a funci-
onar.
Malauradament aquesta pandè-
mia no sols ens ha deixat molts 
morts a tot el món, també ens ha 
deixat sense la “normalitat” a les 
nostres vides.
Aquest 2020 no hem pogut gau-
dir de les falles, de pasqua, de la 
setmana del llibre, de les comu-
nions i, ara si res no ho canvia, 
de les festes majors.
Caldrà adaptar-se a les noves 
circumstàncies i reinventar el 
dia a dia fins que, el dia que 
trobem la vacuna per a frenar 
aquest virus, tornem a la nostra 
manera de viure.
Per davant, mesos d’incertesa, 
de saber si tot anirà bé o haurem 
de tornar a començar. Mesos de 
recuperar el que ens hem deixat  
al març, abril, maig...
Sols recordar que açò també 
passarà si tots i totes actuem 
com cal i posem de la nostra 
part .
Molta salut a tots i totes
#açòtambépassarà

 Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Imatge Alfonso Saldaña

30 hàbits de vida 
saludable
Una dieta equilibrada és una 
part important però no és l’únic 
hàbit saludable:
1.  No menges grans quantitats. 

Millor menys, i més vegades. 
2.  Beu aigua. Oblida els 

refrescos. 
3.  Ompli els teus plats de 

colors. Com més color, més 
vitamines. 

4.  Ix tots els dies al carrer (sol i 
aire són vida).

5.  Sigues proactiu, fes prevaldre 
la llibertat d’elecció sobre les 
circumstàncies i avança’t als 
problemes per a afrontar-los 
de manera positiva.

6.  Redueix l’alcohol. No t’aporta 
res bo. 

7.  Cal llegir més. Buida la ment. 
8.  Pren només els medicaments 

que els professionals 
t’aconsellen. 

9.  Menja més peix blau. El teu 
cor t’ho agrairà. 

10.  No fumes. Mai més. Per a 
què?

11.  Dorm tot el que pugues. 
Recàrrega les piles. 

12.  Camina més. Menys 
ascensor, més escales. 

13.  Participa en els programes 
preventius de càncer 
(mama, colon, cèrvix). És 
pel teu bé.

14.  No t’aïlles. Envolta’t de 
gent que t’estime (amics, 
parella, família…). 

15.  Els dolços només per a 
ocasions. Així continuaran 
sent “especials”. 

16.  Estima i deixa’t estimar.
17.  Els cereals integrals. Són 

igual de saborosos i més 
sans. 

18.  Relaxa’t. Medita o fes ioga o 
tai-txi. Eliminaràs l’ansietat i 
l’estrés.

19.  La fruita de temporada. I 
millor sencera que en suc. 

20.  Aprén a escoltar. Tindràs 
més capacitat per a 
identificar-te amb una altra 
persona i compartir els 
seus sentiments.

21.  Cuina a la planxa, al forn 
o al vapor. Gaudiràs de 
sabors més autèntics. 

22.  Balla la teua música 
preferida. Segregaràs 
endorfines, les hormones 
de la felicitat. 

23.  Utilitza sempre oli d’oliva 
per a cuinar. Cuida’t el cor. 

24.  Afirma els teus drets i 
conviccions de manera 
conscient i congruent, 
sense deixar-te manipular i 
sense manipular els altres.

25.  Sopa prompte i lleuger. 
Descansaràs molt millor. 

26.  Millora la postura en 
caminar, dormir i seure.

27.  No et saltes el desdejuni. 
Comença el dia amb bon 
peu. 

28.  Fer activitat física no és una 
moda. És essencial per a 
envellir amb salut. 

29.  Menja de tot, però 
saludable. 

30.  Intenta ser feliç i fer feliços 
els altres. 

Xavi Torremocha. 
Infermer CSP Alzira

L’oratge a 
Alginet

Abril 2020
Pluges: 31,2 mm
Temperatura màxima: 35,5 ºC
Temperatura mínima: 13,8 ºC

Dades obtingudes de l’estació 
meteorològica d’Alginet NIC-
8328E que pertany a la xarxa de 
l’AEMET i facilitades per l’obser-
vador Antonio Aliaga i Tortajada.

El Centre Ocupacional 
torna a obrir les portes

REDACCIÓ
El dilluns 1 de Juny, el Centre 
Ocupacional Hort de Feliu, 
va tornar a obrir les seues 
portes en rebre la validació 
de la Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives.
Amb totes les mesures de 
seguretat possibles, en 

entrar en la segona fase 
de la desescalada, part 
dels usuaris han pogut 
de nou tornar als tallers. 
L’assistència al centre no 
és obligatòria i fins que 
Conselleria no ho notifique, 
no poden assistir persones 
amb factors de risc.
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Homenatge als tractoristes
REDACCIÓ

El 14 de març 
començava una situació 
estranya en què l’Estat 
d’Alarma ens limitava la 
mobilitat per tal d’evitar 
la propagació del 
coronavirus.
El dijous 14 de maig 
quan havien passat 
61 dies des que es 
va decretar aquesta 
pandèmia sanitària i 
quan ja havíem perdut 
pel camí 27.321 
persones, hem vist 
innumerables accions 
de solidaritat i germanor 
d’associacions, veïnat, 
particulars, etc.
Uns d’aquest col·lectius 

han sigut els llauradors 
que setmana darrere 
setmana han eixit als 
nostres carrers per a 
desinfectar-los.
Des de l’Ajuntament 
es va fer una crida 
als veïns i veïnes de 
l’avinguda del Poble 
Nou, avinguda dels 
Reis Catòlics, carrer de 
València i carrer Major, 
per a eixir a la porta i 
balcons per tal d’aplaudir 
els tractoristes en 
agraïment pel seu treball 
i la seua solidaritat amb 
tots nosaltres. Un acte 
molt emotiu que va 
tindre una gran resposta 
ciutadana.

La COVID deixa sense festes majors 
Alginet

REDACCIÓ

Falles, setmana santa, Dia 
del Llibre, comunions i ara 
festes majors, són alguns dels 
esdeveniments que han quedat 
suspesos aquest 2020 per la 
pandèmia sanitària provocada 
per la COVID 19.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Alginet no celebrarà les 

festes majors, les festes 
de barriada aquest estiu
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Un fet insòlit que no es recorda 
en la memòria dels alginetins i 
alginetines.
La regidora de Festes, Virgínia 
Company, va reunir els sectors 
implicats en la celebració de 
les festes per a comunicar-
los que des de l’Ajuntament 
es considerava adequat no 
portar a terme aquest any les 

festes majors previstes per a la 
setmana del 17 al 23 d’agost.
Per a aquest estiu queden 
anul·lades totes les festivitats 
de les diferents barriades 
(Vaporet, Calvari, Poble Nou) 
i la setmana de festes majors.
Company va comentar que, “si 

d’ací a finals d’agost podem 
i ens deixen les autoritats 
sanitàries portar a terme 
algun esdeveniment, farem el 
possible perquè siga així”.
Els festers d’aquest any seran 
els festers per al 2021.

Alginet ja està 
en la fase 2 de la 
desescalada

REDACCIÓ
L’1 de juny la Comunitat 
Valenciana entrava en la 
segona fase de la desescalada. 
La penúltima abans de tornar a 
la “normalitat”.
En aquesta fase es relaxen 
part de les prohibicions i es 
fa una crida al sentit comú i al 
compliment de les mesures 
sanitàries de seguretat.

Que podem fer en la fase 2?

Mobilitat:
Circular per la mateixa província 
respectant les mesures de 
seguretat i higiene i la distància 
mínima de seguretat. 
Acaba la restricció que limitava 
a un quilòmetre la distància 
per a passejar i la que prohibia 
fer esport fora del municipi de 
residència
Reunions:

S’ampliarà el nombre màxim de 
persones que poden reunir-se 
en grup a 15.

Esport:
Les persones de fins a 70 anys 
podran fer activitat física no 
professional en qualsevol franja 
horària, excepte entre les 10.00 
i les 12.00 hores i entre les 19.00 
i les 20.00 hores de la vesprada.
Piscines:
Obrin les piscines a l’aire lliure 
o cobertes per a fer activitats 
esportives. Els i les esportistes 
federades tindran preferència 
en l’accés i serà necessària 
la cita prèvia. Així mateix, es 
respectarà el límit del 30% 
d’aforament en cada piscina
Es poden obrir al públic les 
piscines recreatives i hi pot 

accedir qualsevol persona 
sempre que es mantinga 
l’aforament màxim d’un 30% de 
la capacitat de la instal·lació

Soterraments i bodes:
Els vetlatoris de 25 persones 
en espais a l’aire lliure o 15 en 
tancats, independentment de si 
són convivents.
Bodes amb un màxim de 100 
persones en espais a l’aire lliure 
o de 50 en tancats.

Bars i restaurants:
Els bars i restaurants podran 
augmentar el seu aforament al 
40% a l’interior.

Cultura:
Biblioteques es podran consultar 
obres, utilitzar ordinadors, etc.
A les sales d’exposicions, 
l’aforament serà d’un terç.

Cines i teatres podran reprendre 
l’activitat sempre que compten 
amb butaques preassignades i 
no superen, tampoc, el terç de 
l’aforament. Si són espectacles 
a l’aire lliure, el públic haurà de 
romandre assegut, guardant la 
distància necessària.

Franges horàries:

Final de les franges horàries, 
excepte les reservades a 
majors de 70 anys i persones 
vulnerables (de 10.00 a 12.00 i 
de 19.00 a 20.00), que han de 
seguir respectant-se i en les 
quals només han d’estar ells al 
carrer.
Es permeten tants passejos 
al dia com es vulga i durant el 
temps que es desitge en les 
eixides dels xiquets.

Ús obligatori de mascareta
REDACCIÓ

El dimecres 20 de maig, va 
eixir publicat al BOE l’ordre 
per la qual es regulen les con-
dicions per a l’ús obligatori de 
mascareta durant la situació 
de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19.

A l’efecte del que es dispo-
sa en la present ordre, s’en-
tendrà complida l’obligació a 
què es refereix l’apartat an-
terior mitjançant l’ús de qual-
sevol mena de mascareta, 
preferentment higièniques i 
quirúrgiques, que cobrisca 
nas i boca. S’observaran, en 
tot cas, les indicacions de les 
autoritats sanitàries sobre el 
seu ús.

L’ús és obligat per a tots els 
ciutadans majors de 6 anys 
excepte per a persones que 
presenten algun tipus de di-
ficultat respiratòria que puga 
veure’s agreujada per l’ús de 
màscara, persones en les 
quals l’ús de mascareta resul-
te contraindicat per motius de 
salut degudament justificats, 
o que per la seua situació de 
discapacitat o dependència 
presenten alteracions de con-
ducta que facen inviable la 
seua utilització, o en el desen-
volupament d’activitats en les 
quals, per la pròpia naturalesa 
d’aquestes, resulte incompati-
ble l’ús de la mascareta.

És obligatori l’ús de la mas-

careta en la via pública, en 
espais a l’aire lliure i en qual-
sevol espai tancat d’ús públic 
o que es trobe obert al públic, 
sempre que no siga possible 
mantindre una distància de 
seguretat interpersonal d’al-
menys dos metres.

Suport a la Sanitat 
Pública

REDACCIÓ
El dilluns 1 de Juny un grup 
de veïns i veïnes s’uniren, de 
vesprada, a la convocatòria 
convocada a escala estatal 

per la plataforma Sanitaris 
Necessaris, concentrant-se 
davant del Centre de Salut 
d’Alginet per donar el seu 
suport a la Sanitat pública.
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Paula Ibáñez publica El nuevo 
comienzo

REDACCIÓ
Amb 28 anys, aquesta 
alginetina graduada en 
Magisteri d’Educació Infantil 
per la Universitat de València 
ha autopublicat el seu primer 
llibre anomenat El nuevo 
comienzo.
La Veu d’Alginet ha conversat 
amb l’escriptora per a saber de 
primera mà que la va impulsar 
a escriure i en què consisteix la 
seua creació.
Paula, d’on et naix l’afició 
per la paraula escrita? L’afició 
d’escriure em ve des de fa uns 
anys, crec que va lligat amb 
la meua afició a la lectura. 
Sempre m’ha agradat llegir i 
crec que són dues coses que 
van de la mà.
Quan et llançares a escriure? 
Vaig començar a escriure en 
els meus quaderns de viatges, 
però mai m’ho vaig prendre 
com una cosa seriosa, fins que 
un any arrere aproximadament 
que em vaig animar a contar 
una mica la meua història, la 
qual plasme en el meu llibre.
En el teu primer llibre, 
perquè has optat per 
l’autopublicació? Vaig optar 

per l’autopublicació, ja que et 
pot obrir una porta molt gran 
com pot ser la plataforma 
d’Amazon, on podem trobar el 
llibre tant en format digital com 
en paper. Vaig publicar el llibre 
el passat 24 d’abril.
En què treballes ara 
literàriament parlant? 
Actualment estic aprofitant la 
situació en la qual estem per 
a continuar escrivint, però en 
aquest cas es tracta de contes 
infantils, ja que com a mestra 
d’infantil, és una cosa que 
m’apassiona.
Com es va crear El nuevo 
comienzo?
He estat vivint a Gal·les, els 
últims 2 anys mentre treballava 
en la meua evolució personal 
la qual cosa em va motivar a 
l’hora de publicar el llibre. Vaig 
escriure el llibre mentre vivia a 
Cardiff.
He de dir que es tracta d’un 
llibre un poc especial, podràs 
veure que no es tracta d’una 
novel·la. És un llibre sobre 
evolució personal interiorment. 
Al llibre tracte temes com 
l’autoestima, escoltar-se a 
un mateix, la gratitud, el dolç 

egoisme d’ajudar, i tot això des 
de la meua pròpia experiència. 
En aquest llibre explique 
com tots som capaços de 
transformar les nostres vides i 
d’evolucionar.

L’artista fallera Sol Vidal crea 
la imatge de la campanya 
#RegalaUnNinot

REDACCIÓ
L’actual situació provocada 
per la crisi sanitària de la 
COVID-19 ha fet malbé molts 
sectors. Un d’aquests el del 
món faller que han vist com 
les Falles 2020, els seus 
actes i els seus monuments 
es quedaven a porta tancada 
amb la suspensió d’aquesta 
festa Patrimoni Immaterial de 
la Humanitat.
Davant d’aquesta situació els 
artistes fallers es troben en un 
moment d’incertesa. Solange 
Vidal, més coneguda per Sol, 
amb tan sols 29 anys porta 
una llarga trajectòria en aquest 
món artístic i de vegades poc 
conegut.
Aquesta alginetina comentava 
a La Veu d’Alginet que “a mi 
sempre m’ha agradat anar a 
veure falles a València però 
realment no sabia massa 
sobre ni com es feien ni sobre 
els artistes. I va ser fa poc, 
el 2015, que vaig veure que 
existia el cicle superior d’artista 
faller i just en un punt en què 
vaig decidir deixar els meus 
estudis de música, vaig dir «per 
què no?» i em vaig apuntar. 

Al cicle, per suposat aprenc 
com es feien i com es fan les 
falles, la veritat és un món molt 
interessant. El primer any del 
curs ens diuen que som els 
encarregats de fer la que és 
l’última falla de l’any, per a la 
«Festa del Pi» que celebra el 
Gremi d’Artistes al Nadal i, per 
descomptat, conclou amb la 
Cremà del pi.
El 2017 tinc la gran sort de 
poder fer les pràctiques al taller 
de Julio Monterrubio, que és un 
gran referent en el món de les 
falles, i amb qui vaig aprendre 
moltíssim i a més va saber fer 
que la professió m’encantara. 
La veritat és que vaig passar 
de no saber res de falles a fer 
unes pràctiques amb l’equip 
guanyador del primer Premi en 
Secció Especial de València 
2017. Acabe els estudis en 
2017 i des d’aleshores he 
treballat en diversos tallers de 
falles, dels quals el més recent 
és el taller de Banyuls&Ruiz i 
amb els que també he aprés 
moltíssim”.
Amb aquesta trajectòria, el 
creador del blog Malalt de 
Falles, Xavi Serra va contactar 

amb Sol per tal que creara la 
imatge de la nova campanya 
impulsada per Serra amb el 
nom # RegalaUnNinot.
El dibuix creat per l’alginetina 
recull en un estil Kawai l’esperit 
de la campanya mostrant un 
ninot al qual li agrada l’etiqueta 
principal destacant-la i posant 
el focus en el nom d’aquesta.
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Yazmina Bonet Miss 
Curvys International 
Valencia 2020

REDACCIÓ
Fa 5 anys va nàixer una 
associació per a defensar la 
dona amb corbes. Yazmina 
Bonet va conéixer aquest món 
arran de portar roba curvy a la 
tenda Drathais que gestiona al 
costat de Belen Bosch.
La Veu d’Alginet ha conversat 
amb aquesta alginetina per  
a conéixer com va entrar en 
aquest món i què significa 
ser Miss Curvys International 
Valencia.
Yazmina, com conegueres 
aquest món? La veritat és que 
va ser casualitat, a la tenda 
que tenim al poble, a part de 
portar llenceria i roba de bany 
hem inclòs una secció de 
talles grans per a les nostres 
clientes curvis. Açò va fer 
que em conegueren des de 
l’associació i es fixaren en mi. 
Tant es van fixar que vaig ser la 
guanyadora d’aquest any.
A València no hi ha delegació, 

on et coronaran? La idea era 
traslladar-me a Alacant per 
a la gala de coronació però 
ara, amb la situació actual 
tot està en l’aire. El certamen 
nacional està previst que es 
porte a terme a Granada cap 
al novembre on estaré molt 
orgullosa de representar a 
València.

Lolita Climent crea un tapís amb tot 
allò viscut durant la pandèmia

REDACCIÓ
L’època de confinament ha 
provocat que molta gent puga 
tindre moltes hores per a  
ocupar-se a casa. Aquest estat 
ha ajudat a aflorar la creació 
de moltes obres d’art com la 
realitzada per la veïna Lolita 
Climent que, amb la tècnica 
del patchwork ha confeccionat 
un tapís amb motius relatius 
al viscut d’ençà que es va 
decretar l’estat d’alarma.
Climent explicava que «al tapís 
hi ha un motiu amb tela fallera 
i setmana santa on s’expressa 
el que no hem celebrat. Al mig 
del tapís he inclòs el món amb 

els països afectats i amb la 
paloma de la pau. Les mans 
simbolitzen les mans dels 
metges, infermers que ens 
han ajudat. Les papallones 
de dalt de colors simbolitzen 
les persones que han superat 

aquesta malaltia i les negres les 
que ens han deixat. La randa 
negra és el dol de la societat 
davant d’aquesta pandèmia».
El tapís va estar ubicat al carrer 
Sant Vicent tot el mes de maig.

Autoservicio Mercahogar dona 
menjar a l’Associació SOMVAL

RAÜL PALAU
El propietari de l’Empresa 
familiar Autoservico 
Mercahogar, José Agustín 
García, realitzà una donació 
d’aliments de primera 
necessitat a l’associació Som 
Voluntaris d’Alginet (SOMVAL), 
perquè els repartisca entre les 
persones més desfavorides.
Aquesta empresa local de 
més de 80 anys d’existència, 
ubicada a la cantonada 
entre els carrers Almàssera i 
Empedrat no ha dubtat a ser 
solidària davant la situació 
actual.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La portaveu de 

Compromís Alginet 
també col·labora 
amb SOMVAL

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

En aquests temps tan 
convulsos, apareixen persones 
en les quals afloren els 
sentiments de solidaritat. És 
el cas de Mª José Andreu 
Canet, portaveu de la formació 
política Compromís, de 
l’Ajuntament d’Alginet i que 

ha donat l’equivalent del sou 
del mes d’abril que percep, 
pels seus quefers polítics, 
en menjar a l’associació de 
voluntariat SOMVAL, perquè 
ho repartisquen entre la gent 
més desafavorida.

Paelles solidàries de 
Teresa Roig

REDACCIÓ
L’artista alginetina Teresa 
Roig impulsora del tradicional 
dinar on es promocionen els 
productes valencians, ha volgut 
posar de la seua part davant 
d’aquesta pandèmia. I com no 
podia ser d’una altra manera 
havia de ser amb productes 
valencians.
El diumenge 24 de maig va 
elaborar a sa casa una paella 
amb els productes regalats 
per les diferents empreses que 
sempre col·laboren amb ella 
i amb els diners que va traure 
de les rifes dels dinars a la Llar 
de Jubilats.
D’aquesta paella, convertida 
en racions va recaptar 150 €, 
que en aquella ocasió van anar 
destinats als tractoristes que 
han estat desinfectant el nostre 
poble. La resta de diumenges 
continua la seua tasca solidària 
destinant el recaptat a altres 
associacions .
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LA CEA INFORMA

Des de l’inici de la situació 
provocada per la pandèmia del 
COVID-19, la CEA ha intentat 
donar suport als seus socis mit-
jançant diverses iniciatives que 
posàrem en marxa el passat 
mes de març, com descomp-
tes directes en les factures 
d’electricitat o facilitats per 
als autònoms i les Pimes du-
rant els dies de confinament.

Des de la Cooperativa Elèc-
trica som conscients que la 
situació actual està afectant 
de forma important tota la po-
blació, especialment les famí-
lies més vulnerables. És per 
això que el Consell Rector 
s’ha oferit a col·laborar amb 
l’Ajuntament d’Alginet per tal 
de cooperar en qualsevol ac-
tivitat que puga ajudar tots els 
nostres socis i sòcies a superar 
aquesta crisi sanitària i econò-
mica. Aquest oferiment ha sigut 
molt ben rebut pel consistori 
i s’ha traduït en una col·labo-
ració directa amb els serveis 
socials de l’Ajuntament, que 
ens sol·licitaren el finançament 
de 15 tauletes electròniques. 
Els Serveis Socials de l’Ajunta-
ment han repartit les tauletes 
tàctils entre les famílies més 
necessitades. Aquesta ajuda 
ha anat destinada a facilitar 
l’adaptació a l’ensenyament on 
line dels xiquets sense recur-
sos digitals.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La CEA amb el 
poble d’Alginet 

:::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mesures extraordinàries
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
A més, vos recordem que 

les mesures extraordinàries 
posades en marxa pel Con-
sell Rector a l’inici de la crisi 
continuen actives, i esperem 
que puguen ajudar els socis 
i sòcies a pal·liar les conse-
qüències econòmiques que 
està provocant aquesta situ-
ació. 

1. Descompte directe en 
la factura de maig d’un 15% 
en el terme d’energia.

2.Suspensió del submi-
nistrament (i reposició) per 
als autònoms i Pimes que 
hagen vist afectats els seus 
negocis durant el confina-
ment.

Recordem a tota la població 
que la CEA ha posat en mar-
xa els recursos necessaris 
per a poder gestionar tots els 
tràmits per via telefònica, a 
través del nostre telèfon gra-
tuït: 900 850 510 en horari 
de 9.00 a 13.00 hores, o per 
correu electrònic a info@elec-
tricadealginet.com

La Cooperativa Elèctrica 
d’Alginet, no ha parat la seua 
activitat en cap moment des de 
l’inici de la crisi, i ha continuat 
treballant, mantenint totes les 
mesures de seguretat i preven-
ció, per a garantir un submi-
nistrament elèctric eficient i de 
qualitat a tota la població. 

Amb l’entrada en la fase 2, la 
CEA ha decidit tornar a obrir 
l’atenció al públic en el seu 
horari habitual (de dilluns a 
divendres de 9.00 a 13.00). 
No obstant això, seguint les 
indicacions dels nostres asses-
sors en prevenció de riscos, 
aconsellem als nostres socis 
i sòcies que continuen utilit-
zant els mitjans de tramitació 
telemàtica que hem posat en 
marxa durant el confinament 
(telèfon gratuït 900 850 510 i 
correu electrònic info@electri-
cadealginet.com).

Per tal de garantir la segu-
retat sanitària, tant dels so-
cis com de les treballadores 
d’atenció al públic, hem adap-
tat les nostres oficines per a 
dotar-les de totes les mesures 
de prevenció necessàries. A 
més, hem implantat una nova 
normativa d’ús de les oficines 
que els socis hauran de complir 

quan vulguen fer ús de l’aten-
ció presencial:

- Els usuaris podran demanar 
cita prèvia al telèfon gratuït 900 
850 510, per tal d’evitar cues 
innecessàries i aglomeracions.

- Es donarà prioritat a l’aten-
ció telefònica i als usuaris amb 
cita prèvia.

- Els usuaris majors de 65 
anys tindran una atenció prefe-
rencial. 

- L’accés a les oficines es 
farà d’un en un i s’hauran de 
respectar una distància de se-
guretat entre persones de 2 
metres, com a mínim.

- Caldrà dur els equips de 
protecció individual necessaris, 
com guants i carassetes quirúr-
giques o sanitàries.

- Els usuaris s’hauran de 
desinfectar les mans amb gel 
desinfectat que posarem a la 
seua disposició, abans d’iniciar 
qualsevol tràmit. 

Agraïm a tots els nostres 
socis i sòcies que respecten 
totes les mesures de seguretat 
implementades i vos recordem 
que és responsabilitat de tots i 
totes evitar al màxim el risc de 
transmissió entre persones. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La CEA obri les portes
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

AGO obri les portes de les oficines 
AGO

L’empresa alginetina de 
telecomunicacions AGO Te-
lecom no ha parat ni un mo-
ment de treballar des que es 
va declarar l’estat d’alarma. I 
és que es tracta d’una de les 
activitats essencials per tal 
que la gent puga teletreballar 
des de casa, els menuts conti-
nuen la seua tasca educativa 
on line i la resta de població 
puga estar interconnectada a 
través de les diferents plata-
formes.

Els seus instal·ladors han 

continuat, dia a dia, dotant els 
clients de la millor connexió 
d’alta velocitat i per antena.

A més, des del primer dia es 
va incrementar el cabdal sen-
se cost per als clients, per tal 
que no tingueren pèrdues de 
qualitat a la xarxa.

Ara, en l’escalada, les ofi-
cines ubicades a l’avinguda 
Reis Catòlics obrin de nou les 
seues portes, això sí, amb to-
tes les mesures de prevenció 
necessàries.

L’accés a les oficines es farà 
d’un en un i s’hauran de res-

pectar una distància de segu-
retat entre persones de 2 me-
tres, com a mínim.

Per a accedir a les oficines 
caldrà portar mascareta i man-
tindre la distància de seguretat.

Els usuaris hauran d’utilitzar 
el gel desinfectant que troba-
ran a l’oficina abans d’iniciar 
qualsevol tràmit. 

Recordar-los que poden fer 
les seues gestions a través de 
www.agotelecom.com o per te-
lèfon al 960 264 900.
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Campanya d’atur 
agrícola

REGIDORIA D’OCUPACIÓ
Fins al 12 de juny les per-

sones interessades a poder 
formar part de la campanya 
de l’atur agrícola per als me-
sos de juliol i agost, correspo-
nent al programa del Servicio 
Público de Empleo Estatal 
(SPEE) han de presentar la 
sol·licitud i la documentació 
requerida de manera telemà-
tica.

Al ban emés pel Consistori 
la Regidoria d’Ocupació in-
forma que les consultes d’in-
formació i dubtes es faran 

per telèfon 96 175 32 77 o en 
sepe@alginet.es.

Per a presentar la docu-
mentació de manera tele-
màtica cal entrar a l’enllaç 
https://alginet.sedipualba.es/
segex/tramite.aspx?idtrami-
te=10468, seguir els passos 
i adjuntar el DNI/NIE, targeta 
DARDE, llibre de família, in-
forme de vida laboral o justifi-
cant de pagament de la Segu-
retat Social en règim agrari i 
l’última declaració de la renda 
de tots els membres de la uni-
tat familiar.

L’1 de maig tornà part del mercat no 
sedentari a Alginet

REGIDORIA DE MERCAT
Des de la Regidoria de Mercat 
d’Alginet es va atendre el decret 
pel qual es declara l’estat 
d’alarma i segons la Resolució 
del 24 d’abril de 2020 de la 
Conselleria de Sanitat i Salut 
Pública, s’establia l’obertura 
de tots aquells establiments 
comercials minoristes 
d’alimentació, begudes 
i productes de primera 

necessitat.
Miguel Ángel Garrido, regidor 
de Mercat, junt al regidor de 
Policia, Andrés Añón van 
estudiar la norma i van prendre 
les mesures pertinents per 
tal de garantir el control de 
l’afluència, la separació de les 
parades i la distància social 
per al divendres.
El divendres 1 de maig tornava 
a Alginet part del mercat dels 

divendres ja que sols hi havia 
els productes d’alimentació, 
begudes i productes de 
primera necessitat que es 
van ubicar a la plaça de la 
Constitució, en horari de 8 a 
13 h.
Un mes després, el 5 de 
juny torna tot el mercat amb 
les pertinents mesures de 
seguretat.

El cementeri obri portes
REGIDORIA DE CEMENTERI

El cementeri municipal d’Al-
ginet reobrià les seues por-
tes del dimecres 20 de maig. 
L’horari que s’ha establit per 
a poder anar és de 8.30 h a 

14.00 h, excepte dilluns i di-
jous que estarà tancat.

És obligatori utilitzar masca-
retes i mantindre una distàn-
cia mínima de seguretat de 2 
metres.

Senyals a 
terra per a 
les eixides 
dels 
vianants

REGIDORIA DE POLICIA
L’Ajuntament d’Alginet ha 

senyalitzat part de la ronda 
del poble per tal de mantindre 
un ordre en la direcció de les 
eixides dels veïns i veïnes.

Una petició realitzada pels 
vianants i corredors a Andrés 
Añón, regidor de Trànsit i Po-
licia. Des del dia 2 de maig es 
pot eixir a fer esport i caminar 
en unes hores determinades i 
per tant calia establir un ordre 
perquè tots gaudiren del seu 
moment d’eixida.

La regidoria de Serveis 
Municipals fa una 
crida a la col·laboració 
ciutadana

REGIDORIA DE SERVEIS 
MUNICIPALS

Ja fa temps que des de 
la Regidoria de Serveis 
Municipals s’estan portant a 
terme diferents accions per 
a conscienciar la població de 
mantindre entre tots el poble 
net.
Malgrat aquest esforç, hi 
ha un sector de la població 
que continua actuant de 
manera incívica i tirant el fem 
i els trastos allà on li ve de 
gana. Davant de l’augment 
d’aquestes actituds, des 
de la Regidoria de Serveis 
Municipals s’ha elaborat una 
campanya de conscienciació 
en la qual a través d’un 
vídeo es llancen missatges 
de conscienciació i es fa una 
crida a l’actuació ciutadana 
davant d’aquestes actuacions 
incíviques, al mateix temps 

que es mostren imatges 
reals de la urbanització Los 
Lagos. Des de la Regidoria 
de Serveis Municipals es va 
netejar els dos espais de la 
urbanització de Los Lagos 
on la gent incívica havia 
deixat poda i trastos en gran 
quantitat.
El servei de poda i recollida 
de trastos es realitzarà porta 
a porta. Els veïns només han 
de telefonar al 96 367 91 66, 
indicant número de parcel·la 
i carrer. Des del servei 
s’indicarà el dia que passaran 
i el dia que han de traure-ho 
davant de sa casa.
El regidor de Serveis 
Municipals, Miguel Àngel 
Garrido fa una crida a la 
col·laboració ciutadana 
per a mantindre neta la 
urbanització.

Certificat Ajuntament
REGIDORIA DE  SEGURETAT

El dilluns 1 de juny, Andrés 
Añón, regidor de Seguretat  va 
rebre el certificat on s’acredita 
que l’Ajuntament és un espai 
amb seguretat biològica.

 Des de la regidoria de per-
sonal i seguretat s’ha aplicat 

les mesures oportunes per 
garantir la salut de treballa-
dors i veïns. L’empresa So-
lumed ha sigut l’encarregada 
d’implantar els protocols d’ac-
tuació i ACCM de dur a terme 
l’auditoria que ha fet possible 
l’obtenció del certificat.
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La Biblioteca Municipal 
convoca el II Concurs de dibuix

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
La Biblioteca Pública Muni-

cipal d’Alginet juntament amb 
la Regidoria de Cultura han 
activat el II Concurs de Dibuix 
Biblioteca d’Alginet. Un con-
curs que té com a objectiu fo-
mentar la lectura a través de 
la creativitat i la imaginació. 

Tots els xiquets i les xi-
quetes d’Alginet des del ci-
cle d’Infantil fins a Batxillerat 
poden participar-hi i per tal 
de formar-ne part han de pre-
sentar els seus treballs inspi-
rats en “El poble d’Alginet”,  
abans del 15 de juny.

Els dibuixos han d’estar fets 
a mà i es pot utilitzar qualse-
vol material per a dibuixar i 
acolorir. En la part superior, 
s’ha d’incloure el títol del di-
buix. La temàtica serà el po-
ble d’Alginet i han de tindre 
una grandària de DINA-4.

Els premis per als guanya-
dors serà per als tres primers 
(un d’Infantil, un de Primària i 
un de Batxiller) premi d’un val 
de 50 € i per als tres segons 
premi d’un val de 30 €, en el 
Cicle d’Infantil, el de Primària 
i el de Batxillerat.

Primer ple municipal des de l’estat 
d’alarma

Kits de seguretat per 
als establiments

AJUNTAMENT
El dijous 28 de maig es va dur 
a terme, a porta tancada, el 
primer ple municipal des que 
es va activar l’estat d’alarma.
Amb les mesures sanitàries 
corresponents i les distàncies 
de seguretat, els regidors van 
fer el ple de manera atípica.

REGIDORIA DE COMERÇ
L’obertura gradual dels 
comerços i empreses segons 
s’avança en les fases de 
desconfinament està sent 
una tasca complicada davant 
de les mesures de seguretat 
que cal prendre i els canvis 
d’hàbits de propietaris i 
clients. Des de la Regidoria de 
Comerç s’està enviant a cada 
establiment que obri les seues 
portes un kit de seguretat que 
consisteix en dos caixes de 
guants, un dosificador de gel 
desinfectant i una botella de 5 
litres, mascaretes realitzades 
per les boixeteres d’Alginet i 
pantalles de protecció.
Elia Ferrer, regidora de 
Comerç explicava que “des de 
l’Ajuntament estem facilitant 

aquest kit als comerços que 
després de tantes setmanes 
tornen a reobrir els seues 
establiments, ara més que mai 
cal ajudar i comprar al comerç 
del nostre poble”.

L’Ajuntament d’Alginet ajuda 
SOMVAL a continuar a Europa

REGIDORIA SERVEIS SOCIALS
Una vegada més i per a 
l’alegria de tots, SOMVAL 
optara a la 1a fase de l’any 
2020 del programa europeu 
d’ajuda a les persones més 
desfavorides (FEAD) i que 
està emmarcat en el Fons 
Espanyol de Garantia Agrària 
(FEGA) que depén del 
Ministeri d’Agricultura Pesca i 
Alimentació.
Les raons han sigut de nou 
el bon fer de SOMVAL amb 
la gran ajuda realitzada per 
l’Ajuntament en l’última fase 
del 2019, quant a compliment 
dels terminis de recollida 
d’aliments de les naus del 
Banc d’Aliments de València, 
distribució i repartiment, 
que com ja publicà La Veu 

d’Alginet en el seu anterior 
número, es va realitzar els 
dies 8 i 14 d’abril del 2020.
En aquesta fase no sabem 
quants quilos vindran a 
Alginet, pel fet que depén de 
moltes raons, però el que sí 
que queda clar és que estarà 

al voltant, més o menys dels 
1770 kg que van manar 
en l’anterior fase i seran 
entregats en temps i data (el 
mes de juliol) als mateixos 
perceptors que ja els van 
rebre anteriorment.

Telèfons d’interés
Policia Local 96 175 11 54
Ajuntament 96 175 10 00
Centre de Salut 96 171 91 70
Casa de la Cultura 96 175 35 24
Serveis Socials 961751000 ext. 224
ADL 96 175 32 77

ACEAL 96 175 17 19
COAGRI 96 175 08 92
EGEVASA 96 386 05 55
CEA 96 175 03 51

La Regidoria de Comerç prepara 
campanyes de reactivació

REGIDORIA DE COMERÇ
Donats els devastadors 
efectes de la pandèmia de la 
COVID-19 entre els sectors 
econòmics alginetins, la 
Regidoria de Comerç de 
l’Ajuntament d’Alginet té 
previst anar activant diferents 
campanyes de visibilització 
encaminades a cada sector 
comercial i industrial.
Amb aquest objectiu, naix 
un projecte anomenat 
Passarel·la Virtual del Comerç 
d’Alginet (PVCA).
Per aquesta “desfilaran’’ el 
conjunt de sectors comercials 
de la localitat, que ens 
mostraran d’una manera 
atractiva les novetats i 
personalitzaran les propostes.
Al igual que en la passarel·la 

de moda que es va portar a 
terme l’any passat a la plaça 
de la Constitució, en aquesta 
PVCA tenen cabuda tots 
els comerços vinculats a la 
moda que ho desitgen: moda, 
complements, perruqueria, 
estètica, floristeries, òptiques, 
indumentària, joieria…

Una ferramenta promocional, 
que des de la Regidoria es 
posa a l’abast dels comerços 
de manera gratuïta per tal 
de reactivar la notorietat i 
augmentar les vendes. 
Un projecte coordinat per 
La Veu d’Alginet i NIL 
Comunicació.
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Alginet amb un per-
fil de tradició agrícola, 
ha anat incorporant el 
comerç de proximitat 
i professionals autò-
noms a les seues files. 

Tradicionalment Alginet ha si-
gut un poble assentat al sector 
primari. Agrícola i ramader, del 
cacau i la dacsa, passant per la 
taronja i ara, principalment, cen-
trats a la producció de caquis. 
Molta mà d’obra es necessitava 
llavors però hui en dia el man-
teniment o lloguer de la maqui-
nària, més els baixos preus, 
les prohibicions sanitàries i els 
marges dels innumerables in-
termediaris que hi ha des que 
l’agricultor ven el seu produc-
te fins que es pot comprar pel 
consumidor final, deixen els 
nostres llauradors sense poder 
cobrir ni les despeses que te-
nen per criar les seues collites.  
I quina és la solució? De tot 
s’aprén i aquesta pandèmia ens 
ha dut a confiar més en el nos-
tre veí, a comprar als nostres 
pobles i sobretot a valorar el 
que tenim, els nostres agricul-
tors amb els seus tractors i els 
seus productes. La superació 
d’aquesta situació passa pel 
foment del mercat interior, inte-
rior a Alginet i al país i haurem 
d’aprofitar allò que millor sabem 
fer: el caqui, i treballar-lo, fent 
productes a partir d’ell i obrint 
nous mercats. Per què no llepo-
lies de caqui sec? O melmelada 
de caqui amb denominació d’ori-
gen? O recuperar la nostra to-
maca valenciana: la quarantena 
i diversificar la producció? Per 
a això caldrà que el govern pla-
nifique i ajude: primer, facilitant 
la inversió i segon, fent campa-
nyes de conscienciació i pro-
movent el consum interior dels 
nostres productes. I en aquesta 
segona part, nosaltres podem 
aportar el nostre granet d’arena.   
No som un poble dor-
mitori. Tenim comerç. 
L’altra activitat que manté a Al-
ginet viu és el comerç de proxi-
mitat. Encara que molts s’em-
penyen, Alginet no és un poble 
dormitori i és gràcies al comerç. 
L’activitat comercial fa que el 
veïnat es moga, es relacione i 
reba una atenció personalitzada 
i de qualitat. El nostre comerç 
s’ha modernitzat, incorporant 
pàgines web i formant-se per a 
gestionar les xarxes socials, etc. 
Dona feina a altres activitats re-
lacionades tant directament 
com indirectament, des del car-
tell lluminós de la porta, a l’in-
formàtic que dissenya les web, 
el repartidor que es contracta i 
fins i tot, el paper d’embolicar o 
les safates, caixes, etc. neces-
sàries per al bon desenvolupa-
ment de l’activitat comercial. 
Ara bé, com deia abans, de tot 
s’aprén i si quan jo arribe a casa 
de treballar ve el qui ven fruita, o 
la carn o el peix, o el vestit per a 
eixir a sopar, o tot el que jo ne-
cessite junt, sense haver-me de 
desplaçar, ni aparcar, i amb pro-

ductes de confiança, assegurat 
queda que les grans superfícies 
no tenen res a fer. Pot ser, la idea 
de la distribució mancomunada 
dels comerços del poble seria 
un puntal per a l’inici del foment 
del comerç interior a Alginet.  
Cada any s’instal·len a Alginet, 
o inicien una activitat, nous pro-
fessionals. Tot i comptant que 
el 99% de les empreses que 
es munten son pimes o  micro-
pimes la gran majoria i que la 
meitat dels emprenedors autò-
noms fracassa els dos primers 
anys, aquestes xifres generals 
no es reflecteixen al nostre po-
ble. És cert que alguns també 
tanquen però tenim un creixe-
ment positiu, la qual cosa indi-
ca que seguim estant desperts 
i tenint a l’abast tot tipus de 
serveis que es puguen neces-
sitar, des d’una pintada, fins a 
un assessorament a un plet o el 
qui t’arregla un embús o la ins-
tal·lació elèctrica, la nevera, etc.  
Alginet és gran i ja no ens 
coneixem tots com abans. 
Una guia de serveis centralit-
zats, on, si necessite una re-
paració de fontaneria, electri-
citat, etc., el primer que estiga 
disponible que acudisca, o que 
em faça arribar una cita (tipus 
taxi), ja que tots els professi-
onals són bons. Es repartiria 
la feina i la clientela tindria un 
servei ràpid. Tots contents. No-
més caldria treballar en equip. 
D’altra banda, els qui treballem 
per compte alié, molts hem de 
marxar a treballar al poble veí 
o a la ciutat. Alguns/es marxa-
ren un poc més lluny a buscar 
fortuna: a altres comunitats o 
països. D’altres que sí que tre-
ballaven a Alginet, hauran de 
fer-ho en endavant fora tam-
bé o intentar-ho almenys. Els 
qui estiguen d’ERTE hauran 
d’esperar ser reingressats a 
les seues feines habituals i es-
perem que així siga. Fins que 
l’absoluta normalitat econòmi-
ca es restablisca, passarem 
un temps que no serà fàcil.  
Què vull dir amb tot açò? 
Doncs que ni tot està inventat, 
ni ningú té la veritat absoluta, i 
que segurament amb les meues 
aportacions potser, m’equivo-
que o somie massa o potser, 
no siguen viables. Però aques-
ta que escriu només pretén en 
aquests temps de parada eco-
nòmica, fer-los arribar un poc 
de positivisme i transmetre’ls 
que de vegades, la solució està 
a reinventar-se i estar desperts. 
Que queden moltes coses a fer 
encara i d’altres es poden oferir 
o fer de manera diferent i que si 
a algú se li encén la llumeta i li 
val per a millorar o prosperar, ja 
haurà valgut la pena. I que mai 
és tard si hi ha un bon fi al dar-
rere. Eixa era la meua intenció  
només.

Professora de formació i 
orientació laboral i empresa 

i iniciativa emprenedora

Retrat del treball a Alginet

Durant aquesta etapa els xiquets 
estan desenvolupant-se, és a dir, 
en aquests anys van adquirint les 
destreses i habilitats necessàries 
a tots els nivells (psicològic, psi-
comotor, cognitiu...).
Els seus primers tres anys de 
vida són crucials, ja que la seua 
evolució depén del seu entorn 
immediat i del medi físic.
Els centres d’educació infantil 
han anat evolucionant al llarg del 
temps per diverses raons, entre 
aquestes, i per a mi la més im-
portant, és que el concepte ha 
canviat perquè són molt més que 
“un lloc on guardar i cuidar els 
xiquets”. 
Bé, basant-me en la meua ex-
periència i en el meu lloc de 
treball, és importantíssim tindre 
clar quin és l’objectiu del centre 
i el nostre és que els nostres 
menuts siguen feliços. Per això, 
encara que portem a terme una 
programació en què els objectius 
i continguts estan establits, a no-
saltres sols ens serveix de guia i 
de recurs material (murals, con-
tes, cançons).
Des del primer moment he tingut 
clar que el procés d’ensenya-
ment-aprenentatge està basat en 
la reciprocitat i la meua metodo-
logia està basada en les neces-
sitats i els interessos dels meus 
alumnes, ja que, tal com he po-
gut experimentar amb els meus 
nanets, aprenen extremadament 
i a passos gegantescos tot allò 
que proposem quan es tracta 
d’aprendre. La seua motivació és 
màxima i és al·lucinant quan s’ha 
adquirit allò que ens ensenyem 
mútuament. Els principals prota-
gonistes de la seua vida són ella i 
ell, i el seu creixement depén del 
fet que tot el que l’envolta siga 
del seu gust i plaent. Elles i ells 
ens ensenyen moltes coses que, 
com a adults, som incapaços de 
veure.
No hi ha una metodologia exclu-
siva, única i que reunisca tots els 
requisits perquè l’educació del 
nostre xiquet o xiqueta siga ple-
na. Des de la més antiga teoria 
fins a l’actualitat, hi trobem mol-
tes tècniques que podem adap-
tar a les necessitats de cada 
alumne. A més, cada docent té la 
seua pròpia manera de transme-
tre els coneixements.
És la diversitat d’individus la que 
fa que l’educació siga completa 
del tot. 
Així que anime tot aquell mestre, 
professor i educador a seguir el 
seu propi estil i a portar-lo a ter-
me.
El resultat final de l’ensenyament 
mutu és la satisfacció més gran.

Paula Llorca
Mestra

L’educació de 0-6 
anys és primordial 
i essencial
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El Benjamí B, l’Aleví B i el 
Cadet B campions de lliga

REDACCIÓ
La Federació de Futbol de la Co-

munitat Valenciana emetia un comu-
nicat en què donava per finalitzada la 
temporada 2019/2020.

Al mateix temps explicava com 
quedava la lliga dels jugadors i ju-
gadores. Amb aquesta comunicació 
el Cadet B, al costat del seu entre-
nador Boti, aconsegueix l’ascens a 
la 1a Regional; el Benjamí B amb els 
entrenadors Sergio i Pajaro es pro-
clamen campions de lliga i l’Aleví B 
dirigits per Kike i Pascual també es 
proclamen campions de lliga.

La UD Alginet en el seu escrit fe-

licitava tots els jugadors i jugadores 
per la seua participació en la tempo-
rada finalitzada, i agraïa a ells i als 
seus familiars l’esforç realitzat, a més 
acordava la suspensió dels tornejos 
CONAF i Vila d’Alginet 2020.

“Si aquesta localitat avança en 
alguna fase de desescalada en el 
confinament que permeta tornar als 
entrenaments els posarem en mar-
xa, de manera voluntària per als ju-
gadors, respectant en tot moment les 
normes que indiquen les autoritats 
sanitàries per a impedir el contagi de 
la COVID-19”, explicava la directiva.

Aleví B. Campió de lliga

Benjamí B. Campió de lliga

Cadet B. Campió de lliga i ascens a regional

Se reobri el poliesportiu
REDACCIÓ

En entrar en la Fase II el poliespor-
tiu municipal comença a modificar ho-
raris i protocols per poder anar obrint, 
poc a poc, les seus portes.

Des de la regidoria d’esports s’han 
elaborat unes normes de funciona-
ment per la seguretat de tots i de to-
tes.

El poliesportiu  estarà obert única-
ment per a la pràctica d’esport indi-
vidual.

Cal fer la reserva amb cita prèvia 
al 96 175 19 46, el dia d’abans o el 
mateix dia de l’ús.

Els horaris son: 
DE DILLUNS A DIVENDRES: 09.00 

h a 13.45 h i 16.30 h a 22.30 h
DISSABTE: 09.00 h a 13.45 h i 

16.30 h a 21.15 h
DIUMENGE: Tancat
Podeu consultar possibles canvis al 

telèfon de reserves.
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Gestió emocional
La pedagoga 
Bàrbara Bori, cer-
ca de manera on 
line facilitar habi-
litats per a tota la 
vida a la infància 
i la gestió emoci-
onal. Bori comen-

tava que la gestió emocional no 
acabem d’aprendre-la ni fins i tot 
sent adult. 
Us ho dic jo, que vaig deixar dues 
vegades el treball per ansietat. 
Vaig aprendre PNL (Programa-
ció Neurolingüística) per a conéi-
xer-me i comunicar-me de ma-
nera eficaç. Quan vaig ser mare, 
em vaig veure en moltes ocasions 
perdent la paciència i cridant. Vaig 
aprendre Disciplina Positiva per a 
aprendre noves maneres de fer 
les coses. I des d’aqueixa res-
ponsabilitat-oportunitat tan gran, 
hui us conte cinc recursos per a 
gestionar les emocions, i així con-
vertir-te en el millor influencer per 
al teu fill o filla.
Per a això, el primer és ser cons-
cients que nosaltres, com a pares, 
som el seu model de referència. I 
abraçant aquesta responsabilitat, 
i alhora acceptant aquest regal, 
cal tindre clar que tot canvi co-
mença per un mateix.
1. Connecta amb tu mateix.
Dedica’t un temps per a tu, per 
a estar uns minuts sol en silenci. 
Dona la benvinguda a les emo-
cions que sorgisquen sense jut-
jar-les. Para atenció en què poses 
la teua energia. Escolta els teus 
pensaments, amb quin llenguatge 
et parles. Tal com penses, senti-
ràs i actuaràs. Vull-te molt. Recor-
da qui eres i quin és el teu propò-
sit en aquesta vida.
Permet-te l’autocura que et re-
carrega piles, que multiplica la 
paciència, i que expandeix l’amor 
cap als altres. Vibrar en emocions 
elevades com la gratitud, l’amor i 
l’alegria influeix directament en la 
teua salut i en la teua manera de 
reaccionar davant la vida.
2. Coneix-te a tu mateix.
Els nostres pares ho van fer el mi-
llor que van saber amb nosaltres. 
Això ja va quedar arrere, i ara tu, 
amb tu, eres el responsable de 
la teua vida. Els teus fills t’estan 
observant i aprenen de tu sense 
que a penes isca una paraula de 
la teua boca. Quines creences 
limitants et paralitzen? Què fari-
es si no tingueres por? En qui et 
convertiries si aconseguires el teu 
objectiu? Com series si fores la 
teua millor versió? Eres la perso-
na més important de la teua vida, 
i has de cuidar del que emergeix, 
que són els teus fills, perquè ells 

cresquen sentint-se importants. 
Sigues tu el missatge que vols 
donar-los a ells.
3. Connecta amb el teu fill
Dedica-li un temps especial cada 
dia (mínim deu minuts). Aquest 
temps de connexió en família on 
no existeix res més. Aquelles xico-
tetes coses que acaben sent les 
més grans. Juga com un xiquet, 
riu-te a riallades, i gaudeix del 
moment present. Els nostres fills 
són mestres que ens ensenyen a 
viure en l’ara. Si el teu fill té pre-
guntes: respon-les. Si no saps la 
resposta, dis-li-ho honestament. 
Els nostres fills ens necessiten 
més que mai. Permet-te parar de 
fer, i simplement, ser.
4. Acompanya el teu fill expres-
sant emocions.
- Pots de les emocions (Conte: 
Monstre de Colors). Dibuixa en un 
paperet una situació viscuda per 
tu o pel teu fill que t’ha fet sentir: 
alegre, enfadat, amb por, trista o 
en calma. Ordeneu junts les vos-
tres emocions.
- Visitar en família la naturalesa 
facilita la concentració i la mirada 
al nostre interior.
- Mindfulness o atenció plena. 
Atén quines parts del teu cos 
sents quan estàs a punt d’explo-
tar. Guia el teu fill perquè també 
puga sentir-les, i puga frenar con-
ductes agressives i poc respectu-
oses.
- Quadern de sentir. Escriu el que 
sents, sense filtre, acceptant el 
que vinga.
5. Actua des de la calma.
- Pausa obligada positiva. Re-
tirar-se del conflicte per a rela-
xar-se, si és possible. Una vega-
da relaxats, i tenint ja accessible 
el vostre cervell racional, podeu 
buscar solucions.
- Exercici físic. Canvia la química 
del teu cos i transforma el teu es-
tat d’ànim.
- Reunions familiars. Tingues en 
compte les necessitats de tots i 
posa-les al mateix nivell. Busqueu 
solucions de manera col·laborati-
va. Construeix un espai de comu-
nicació que serà un tresor durant 
l’adolescència.

I ara, crea la teua pròpia fórmula 
màgica incloent aquests hàbits a 
poc a poc, i valora què és el que 
et funciona. En pocs dies, veuràs 
un canvi.

“Sigues l’adult que necessitaves 
quan eres xiquet”. Anònim

Bàrbara Bori
Pedagoga emocional

A partir del 8 de juny matriculem els 
nous escolars des de casa

REDACCIÓ
El coronavirus ha modifi-

cat la nostra manera de vida 
i de fer les gestions com és 
el cas de la matriculació dels 
nostres xiquets i xiquetes de 
qualsevol etapa educativa per 
al pròxim curs 2020-2021 que 
s’incorporen a un nou centre.

Aquest any es realitzarà via 
telemàtica des de les nostres 
cases a través de la web que 
ha creat la Conselleria d’Edu-
cació, Cultura i Esport.

Per a fer la matriculació dels 
xiquets i xiquetes que s’esco-
laritzen per primera vegada 
en Infantil de 3 anys, així com 
per a aquells estudiants que 
inicien un cicle formatiu d’FP 
o volen cursar 1r de Batxille-
rat, les famílies únicament 
necessiten tindre a mà el DNI 
o NIE per a obtindre la clau 
d’admissió necessària per a 
fer aquesta tramitació que es 
farà, majoritàriament, a través 
d’Internet.

Cal recordar que el procés 
d’admissió en Infantil i Primà-
ria es farà del 8 al 16 de juny 
i en la resta d’etapes del 17 al 
25 de juny.

Al cartell confeccionat pels 
quatre centres educatius d’Al-
ginet es poden seguir les pau-
tes per a fer la matrícula te-
lemàtica. A més, cada centre 
disposa d’un número de telè-
fon per a preguntar dubtes.

La parròquia d’Alginet celebra el dia 
de la Mare de Déu dels Desemparats 
de manera virtual

REDACCIÓ
El cap de setmana del 9 i 10 

de maig a la Comunitat Valen-
ciana es va celebrar els actes 
de la festivitat a la Mare de 
Déu dels Desemparats, pa-
trona de totes les valencianes 
i valencians. 

El nostre poble la té com 
a patrona canònica des del 
1994. Alginet celebraria 
aquesta festivitat com és tra-
dicional amb diferents actes 
com la solemne Eucaristia en 

honor de la Verge, cantada 
pel Cor Parroquial, l’ofrena de 
flors, el castell de focs i una 
àgape a la plaça. Però en-
guany per les circumstàncies 
especials que ens toca viure, 
fruit de la crisi sanitària de la 
Covid-19, no podrem celebrar 
tot açò.

Per tant, des de la parròquia 
no volem perdre l’oportunitat 
d’honrar la nostra patrona. El 
nostre campanar anunciarà 
la festa la vesprada anterior 

a les 20.00 h amb un volteig 
de campanes. El diumenge 
a les 9.00 h un altre volteig 
de campanes ens recordarà 
que aquest dia que comen-
cem és festa. I finalment a les  
12 h des de la capella de la 
Comunió, que està presidida 
per la imatge de la Mare de 
Déu, retransmetrem des de 
la pàgina de Facebook de la 
parròquia la solemne Euca-
ristia, explicava el seminarista 
Paco Espert.

La importància de llegir i ser solidari
REDACCIÓ

Que la lectura 
és necessària a 
les nostres vi-
des és un tema 
que tots sabem, 
però si, a més a 

més, es tracta d’un llibre amb 
una base pedagògica que ha 
sigut creat amb els objectius 
de fomentar lectura en xiquets 
i xiquetes de 8 a 12 anys i que 
a més siga una ferramenta de 
treball per a mestre a les au-
les pels seus continguts on es 
treballa les ciències naturals 

i socials i les matemàtiques 
així com els valors de la com-
panyonia o l’amistat, es con-
verteix en una lectura quasi 
obligada.

I aquest és el cas del llibre 
El gran viaje de Numeratron, 
editat per l’editorial Circula 
Rojo i creat pel mestre d’Edu-
cació Infantil i Educació Pri-
mària, David Salvador Sáez. 

Aquest riberenc d’Alzira ha 
llançat aquest llibre i comen-
tava la importància dels valors 
del conte “els valors que con-
té la lectura d’aquest llibre, 

dirigit a públic infantil, juvenil 
i adult que el llig, com l’amis-
tat, la companyonia, l’ajuda 
als altres i el valor de protegir 
el medi ambient i els animals. 
En aquest sentit, cada xiquet 
o xiqueta que vaja llegint el 
llibre, anirà assimilant contin-
guts culturals i de les ciències 
naturals, de manera divertida 
i acompanyats de precioses 
il·lustracions que han sigut 
realitzades per l’il·lustrador 
pamplonés José Aguilar, 
conegut artísticament com 
Ykram”, explicava Salvador.
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La donació de sang canvia 
d’escenari

REDACCIÓ
El divendres 29 de maig, el 

Centre de Transfusions de la 
Comunitat Valenciana es tras-
lladava a la localitat d’Alginet 
per tal de fer les actuacions 
necessàries per a poder arre-
plegar la sang regalada pels 
donants.

Una donació que des que 
va començar l’estat d’alarma 
s’havia parat per motius sa-
nitaris i la situació que esta-
ven vivint. Amb la fase 1 en 
marxa, la regidora de Sanitat, 
Maria José Martínez, va con-

siderar que ja era moment de 
reprendre aquesta tasca tant 
necessària i important per a 
salvar vides.

Aquesta donació va canviar 

d’escenari ja que, per tal de 
garantir les distàncies de se-
guretat es va dur a terme al 
pavelló cobert del poble.

La JLF d’Alginet se suma a la demanda de crear 
un organisme autonòmic per a les falles

REDACCIÓ
La Junta Local Fallera 
d’Alginet, al costat de més de 
70 localitats, han presentat a la 
Generalitat Valenciana un escrit 
per a la creació d’un organisme 
autonòmic que coordine les 
falles a tot el territori.
A través d’un comunicat s’ha 
traslladat a la Secretària 
Autonòmica de Cultura Raquel 
Tamarit la següent proposta: 
La crisi sanitària generada per 
la COVID-19 i la suspensió de 
la celebració de les falles el 
passat 10 de març ha posat 
de manifest la necessitat 
d’una coordinació a escala 
autonòmica de la festa de les 
falles. La realitat és que cada 

població està prenent decisions 
d’àmbit local que generen 
desconcert entre els diferents 
sectors vinculats amb la festa 
de les falles. Els dirigents fallers 
de tota la Comunitat Valenciana 
entenen que la coordinació 
en l’àmbit autonòmic no sols 
és necessària en aquests 
moments, sinó que pot ser 
una bona eina per al futur de la 
festa de les falles.
Una vegada la situació sanitària 
ho permeta han sol·licitat 
una reunió amb la Secretària 
Autonòmica de Cultura per a 
començar a estudiar el tema.
Al comunicat han fet visible 
els sectors afectats per la 
suspensió de les falles i 

proposen estudiar ajudes 
professionals per als 
artistes fallers, pirotècnics o 
indumentaristes, entre d’altres, 
les empreses i l’activitat 
econòmica dels quals depenen 
directament de les falles.
La festa de les falles és 
Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat de la 
UNESCO, el que suposa una 
responsabilitat del món faller, 
institucions i administracions 
públiques en la salvaguarda 
i protecció del patrimoni que 
escenifica el treball que fan 
les més de 1.000 comissions 
falleres al llarg de tota la 
Comunitat Valenciana, 
argumenta el comunicat.
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Malnoms/sobrenoms de barris, 
carrers, edificis i espais (III)

Com ja dèiem 
el mes passat 
durant el segle 
xx foren molts 
els malnoms 
o sobrenoms 
que es van 
posar al llarg i 
ample del po-
ble per a defi-

nir espais comuns a tots. Per a 
començar ens centrarem en el 
carrer Major, un topònim amb 
molta solera, però que durant 
unes dècades va decaure per 
ser conegut com el Passeig, on 
hi anaven els xics i les xiques 
a passejar, des de la plaça fins 
al barranc i tornada. Els xics 
per una banda del carrer i les 
xiques per altra i com no amb 
les vigilants mares o d’altres. 
Aquest passeig es va mantindre 
fins els anys 60 del segle xx, 
quan per motiu de l’increment 
del trànsit rodat (i el perill que 
això suposava), es va decidir 
passar-lo al carrer de Sant Vi-
cent, però ja res va ser igual 
i acaba desapareixent i amb 
aquest, el sobrenom, encara 
que li l’he escoltat dir a alguna 
persona major. I ja que hem tret 
el carrer de Sant Vicent, també 
va tindre el seu malnom, carrer 
del Flato, ja sabeu perquè, en-
cara que aquest malnom no ha 
tingut gran recorregut.
Un altre malnom el trobem per a 
designar una part del carrer de 
Cervantes i part del de Trullàs i 
ara vinculat a les atraccions de 
fira. Aquest espai va ser cone-
gut fins la primeria dels anys 
80 del segle xx, com el carrer 
de les Barques, perquè era on 
muntaven aquesta atracció. 
Posteriorment, ja a partir dels 
anys 80, fou agranat per un al-
tre de més genèric com el car-
rer de la Fira, en augmentar el 
nombre d’atraccions, no obs-
tant la gent més major encara 
l’empra com a referència. Ben a 
prop d’aquests carrers trobem el 
carrer de l’Arquebisbe Sanchis, 
que des del cantó amb el carrer 
de Cervantes i fins el barranc, 
va ser conegut amb el malnom 
del carrer dels Llavadors Vells, 
malnom que deriva de la cons-
trucció d’uns llavadors on ara 
està el cine l’any 1877, poste-
riorment, en la primera dècada 
del segle xx es van traslladar 
al carrer de l’Almàssera i per 
això el malnom, el qual roman 
encara però ja molt minoritari i, 
sobretot, en gent gran.
Un altre sobrenom és el que rep 
el carrer de Sant Ferran, cone-
gut durant molts anys com car-
rer de la Fàbrica de la Gel, per 
haver una instal·lació d’aquest 
tipus al carrer, on s’hi fabrica-
va i venia gel. Jo no sé si hui 
en dia té molta vigència aquest 
malnom, però estic quasi segur 
que de la meua edat cap amunt, 
pocs coneixen el nom oficial del 
carrer. Un cas semblant passa 
amb la plaça de Mariano Ben-
lliure, que tots en la contornada 
la coneixem com la Replaceta 
(un sobrenom).
Un dels malnoms més místics i 
misteriosos serà sempre el del 
carrer del Árbol de la Muerte 
(en castellà des de l’origen, a la 
fi dels anys 50 del segle xx). El 

nom oficial és carrer de Pius XII. 
El magnífic arbre que donava 
sentit al malnom era un gran lle-
doner i com ja hem contat en un 
article anterior, ningú ha sabut 
dir-nos el perquè del malnom. 
En tot cas és un malnom en 
franca recessió des dels anys 
90 del segle xx, quan l’arbre 
fou tallat. Encara el coneixem 
molts però va tallant-se la seua 
transmissió. I ja que parlem de 
malnoms botànics, tenim un al-
tre malnom molt més recent, el 
del carrer de la Palmera (oficial-
ment carrer del Doctor Gómez 
Ferrer) amb motiu de la urba-
nització d’aquest carrer en la 
part compresa entre el carrer 
de Baltasar Luengo i el carrer 
de Pius XII a partir dels 90 i que 
va obligar a retraure els horts 
de les cases del carrer Major, 
cosa que va provocar que que-
daren al bell mig del carrer dues 
palmeres i, com que estan pro-
tegides, es van conservar. En 
principi n’eren dos però una es 
va trencar en una ventada i ara 
només queda una gran palmera 
d’una alçada considerable.
Per a seguir, tenim el cas del 
col·legi Pepita Greus, construït 
a la fi dels anys 50, que abans 
de dir-se així era conegut amb 
el malnom de Les Escoles, 
malnom que també arribava al 
carrer del mateix nom, conegut 
com el carrer de Les Escoles. I 
malgrat que després s’oficialit-
zà el nom de Pepita Greus per 
al col·legi i el carrer, encara ha 
romàs amb força el malnom. 
Però com tot, també va perdent 
força en les noves generacions. 
Un cas semblant el trobem en el 
col·legi Blasco Ibáñez, que era 
conegut com l’Institut, perquè 
eixa era la seua funció, ser un 
institut de Secundària construït 
a la fi dels anys 60 del segle xx, 
el qual malgrat ser obert durant 
tres cursos, va ser tancat per 
manca d’alumnat. Mai no va re-
bre un nom oficial. El curs 78-79 
passà a ser col·legi. No obstant 
el malnom Institut va perviure i 
també va implicar el carrer que 
du a les seues portes, l’actual 
carrer del Metge Jose Espert, 
també conegut com carrer de 
l’Institut. Com ja hem dit adés 
també és un malnom que va 
perdent-se.
Per acabar, dos exemples més. 
L’actual carrer del Mestre Ser-
rano que rep el malnom de car-
rer de l’Ambulatori, malgrat que 
cap de les dues portes d’en-
trada d’aquest edifici donen al 
carrer. I finalment, un de lúdic, 
el carrer de Cervantes, conegut 
durant molts anys com carrer de 
la Imperio, la gran discoteca al-
ginetina que va triomfar en les 
dècades dels anys 70 i 80 del 
segle xx.
Potser ens en deixem molts al-
tres en el tinter que poden estar 
més o menys en actiu o tindre 
un abast més  curt, però en tot 
cas aquesta és la proposta.

 Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet 

El valor de la proximitat, el 
valor de la comunitat
Grup Municipal Cercle-IdEA
  Fa uns anys, la famosa Teoria del 
Caos utilitzava una metàfora que 
anomenaven l’efecte papallona, 
segons el qual l’impuls inicial de 
l’aleteig d’un insecte a Hong Kong 
podia desencadenar una tempes-
tat que podia arribar fins a Nova 
York.

  I més o menys això és el que ha 
passat amb el coronavirus. Uns 
pocs contagis inicials en una ciutat 
xinesa, per distintes circumstàn-
cies, han acabat desencadenant 
una pandèmia, que ha produït una 
greu crisi sanitària, econòmica, i 
fins i tot política, a nivell mundial.

  Una crisi que ens ha mostrat, per 
una part, que allò que afecta les 
persones, ens afecta a tots i a to-
tes. Que la humanitat som cada 
vegada més una, i que la salut i 
el benestar d’uns depén de la de 
totes les persones. Ja no podem 
quedar-nos indiferents davant de 
les desgràcies sanitàries, econò-
miques o ambientals que passen 
a Àsia, a Àfrica o a Sud-Amèrica; 
per solidaritat amb la gent d’estos 
països, i  també perquè allò que 
els afecta a ells, al remat, també 
ens acabarà afectant a nosaltres.

  Però a més, amb esta crisi tam-
bé hem vist la fragilitat de l’actual 
model d’economia global, basat 
en l’individualisme i la mercanti-
lització de quasi totes les coses; 
començant per la privatització dels 
principals serveis públics.

  Fragilitat perquè hem vist que 
suposa realment que la producció 
industrial se l’emporten les grans  
empreses a països del Tercer 
Món; i no és només que s’empor-
ten els llocs de treball, que ja és 
greu, és que la pandèmia ens pillà 
sense material sanitari per a poder 
fer-li front des del primer dia amb 
condicions. Fragilitat perquè hem 
vist com la producció en sectors 
estratègics pot quedar interrompu-
da en situacions de crisi global, pel 
desproveïment de mercaderies; i 
encara com que la nostra econo-
mia és una potència en el sector 
agroalimentari. I fragilitat perquè 
hem comprovat com queden els 
serveis públics, principalment els 
sanitaris i els assistencials però 
no solament estos, davant de si-
tuacions de crisi, quan han sigut 
gestionats per empreses privades 
que només tenen com a finalitat 
maximitzar el seu benefici (com és 
normal).

  I per això, davant de la crisi la 
resposta de la gent ha sigut la 
solidaritat col·lectiva, retornar a la 
seguretat de les coses que tenim 
més a prop i que podem controlar, 
i buscar també l’empara de l’estat, 
perquè no es deixara ningú arrere.

  En tota la societat, i també al 
nostre poble, hem vist iniciatives 
solidàries de la gent que s’organit-
zava per a ajudar de manera des-
interessada els altres. Hem vist 
els llauradors que polvoritzaven 
els carrers; associacions o grups 
de dones que s’han posat a fer 
mascaretes; la gent de Protecció 
Civil col·laborant en el repartiment; 
familiars, veïns o amics ajudant-se 
entre si per a protegir les persones 
més vulnerables; i tanta gent  que 
ha continuat treballant en primera 
línia, en els sectors que són im-
prescindibles perquè la societat 
funcione (serveis sanitaris, assis-
tencials, neteja, alimentació, etc.), 
sectors que fins ara, potser, moltes 
vegades han sigut menys valorats 
del que es mereixien.

  Contra el discurs neoliberal de 
l’individualisme i del poder omni-
potent el mercat global, esta crisi 
ha posat al descobert que allò que 
necessitem de veritat, que allò que 
vol la gent, és que es reforcen els 
vincles de cohesió social: la soli-
daritat de les persones, tindre una 
economia més arrelada en el terri-
tori i disposar d’uns serveis públics 
potents i de qualitat que ens pu-
guen atendre a tots i a totes quan 
ho necessitem.

  Eixe ha de ser el camí a seguir, 
però, a més, vinculant l’eixida d’es-
ta crisi econòmica en la qual ens 
ha submergit la pandèmia, amb la 
superació de l’altra crisi global que 
tenim en marxa: la crisi climàtica.

  Precisament la paralització de 
l’activitat econòmica ha comportat 
una reducció dels indicadors de 
contaminació ambiental a nivell 
general. I també, la reducció de 
la mobilitat ha permés que molts 
consumidors hagen redescobert 
el comerç de proximitat que tenim 
als pobles i als barris de les grans 
ciutats.

  Per això, un altre aspecte impor-
tant a considerar en l’eixida de la 
crisi ha de ser aprofundir en estes 
tendències que fomenten l’econo-
mia local i redueixen les necessi-
tats de desplaçaments en cotxe.

  Partir de la proximitat, fomentant 
la compra en el comerç local, i a 
poder ser productes amb criteri de 
quilòmetre 0, abundar en un canvi 
cap a un model de mobilitat més 
sostenible, fer la transició cap a les 
energies renovables, i reforçar els 
pilars de l’estat de benestar hau-
ran de ser no només els objectius, 
sinó també els mitjans necessaris 
per a superar les crisis, tant eco-
nòmica com ambiental, en què 
ens trobem.

Nom científic: Ant-
hemis nobilis o 
Chamamelu nobi-
le.
També es coneix 
com camamilla, 

camamil·la romana o camamil-
la fina.
Descripció: planta herbàcia 
perenne, de fins a 30 cm d’alta, 
de tiges erectes, velloses i amb 
les fulles molt retallades en 
segments fins; flors en capítol, 
amb botó central cònic, de color 
groc daurat i lígules blanques al 
voltant.
Principis actius: olis essencials 
amb camazulé; lactones ses-
quiterpèniques com la nobilina 
i la isonobilina; flavonoides com 
el luteolol i l’apigenol; cuma-
rines i àcids fenòlics.
Propietats: la camamil·la és 
aperitiva, digestiva, carminati-
va, antiespasmòdica, colagoga, 
antisèptica, antial·lèrgica, ver-
mífuga i antiinflamatòria.
Indicacions:
En problemes digestius: s’utilit-
za principalment en digestions 
difícils i pesades, i per a alleujar 
en cas que apareguen dolors 
abdominals, torçons, nàusees i 
vòmits, després d’una mala di-
gestió. També ajuda a eliminar 
els gasos.
En dolors menstruals: la cama-
mil·la estimula el flux menstrual 
i mitiga els dolors del període.
En alteracions nervioses: com 
l’ansietat, el estrés o la irrita-
bilitat; a causa de les seues 
propietats calmants i sedants. 
S’utilitza també per a calmar els 
nervis dels xiquets i moderar el 
seu excés d’activitat.
En ferides i impureses de la 
pell: s’usa en forma de emplas-
tres i llavats per a rebaixar la 
inflamació en ferides cutànies, 
nafres, picades i coïssors.
En problemes oftàlmics lleus: 
en forma de llavats s’usa en 
vista cansada, ulls irritats i in-
flamació d’ulls i parpelles.
A nivell estètic es pot utilitzar en 
forma d’infusió per a aclarir els 
cabells, ja que els deixa més 
suaus i brillants, i a més aporta 
reflexos rossos.
Contraindicacions o precauci-
ons
No s’ha d’utilitzar:
-  En dones embarassades ja 

que l’oli essencial té acció 
uterotònica i pot provocar 
l’avortament.

-  En xiquets menors de 6 anys 
no utilitzar l’oli essencial.

-  En persones al·lèrgiques a la 
planta o als seus olis essen-
cials.

-  En cas d’estar prenent me-
dicaments anticoagulants 
cumarínics (com warfarina o 
sintron) cal consultar el metge 
ja que poden potenciar el seu 
efecte.

-  En cas d’estar prenent medi-
caments sedants (com ben-
zodiacepines i ansiolítics) cal 
consultar el metge ja que po-
den potenciar el seu efecte.

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.  
Col·legiat  4704

Camamil·la
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Assegurar a Coagri té 
premi

COAGRI
Coagri Assegurança treballa 

cada any per garantir les millors 
respostes als seus clients en as-
seguances. A Coagri Assegu-
rança podem trobar asseguran-
ces de:

- Locals comercials 
- Cases
-  Vehicles: cotxe, furgonetes, 

motos, caravanes...
- Vida i salut.
- Assegurances agrícoles: per 

a tractoristes i per a la protecció 
de la collita.

Protecció bon 
preu i premi

Cada any, des de Coagri ,es fa 
un sorteig de 50 viatges de cap 
de setmana, entre tots els teus 
socis que han contractat alguna 
de les assegurances agrícoles 

Aquells clients que han con-
tractat durant un les asseguran-
ces Generals entren en el sorteig 
de 5 targetes valorades en 40 € 
cada una per a reposar en la nos-
tra gasolinera ubicada al camí 
Trullàs.

COAGRI reanuda l’atenció al 
púbic a les seues oficines

Reduir i augmentar 
els quilos assegurats 
de taronja i caquiCOAGRI

Des del divendres 13 de març, 
moment en que es declarava 
l’Estat d’Alarma per la pandè-
mia de la COVID, els responsa-
bles de la Cooperativa Agrícola 
d’Alginet van prendre les me-
sures de protecció necessàries 
per al benestar físic dels seues 
treballadors i treballadores.

Es va tancar al públic l’accés, 
es van repartir equips EPI als 
treballadors i treballadores, es 
va procedir a la desinfecció de 
les oficines i dels magatzems, 
es va fomentar el teletreball, 
l’atenció al soci fins el moment 
era via telefònica i correus elec-
trònics.

S’ha invertit en formació  a 
través de catàlegs, s’ha fet arri-
bar als treballadors i treballado-
res l’avaluació dels risc laborals 
adaptada al COVID 19.

Les oficines 
reobrin portes

Des del 18 de maig, les portes 
de les oficines tornen a obrir-se 
per rebre in situ als socis que 
necessiten fer qualsevol tràmit 
que no puga realitzar-se via 
mail o telefònicament.

Per tal d’assegurar la salut de 
treballadors i socis san adoptat 
un tipus de mesures.

Mesures de seguretat

Jose Lozano, tècnic de segure-
tat de Coagri explicava que “s’ha 
preparat un protocol d’entrada 
per a les visites. S’informa de 
les mesures de distància que cal 
complir, a més es fa una enques-
ta on es declara l’estat de salut 
de les persones que venen a vi-
sitar, seguint les recomanacions 
del servei de prevenció i la guia 
del ministeri”.

Les oficines de Coagri estan 
obertes de 8 a 3 de dilluns a di-
vendres.

Per tal de poder accedir cal 
portar la mascareta i guardar les 
distànies de seguretat.

“En les oficines s’han ficat pan-
talles per mantenir la separació 
així com senyalització horitzontal 
a terra per marcar les distàncies 
i els accessos tant per a socis 
com per a treballadors, comenta-
va Lozano.

COAGRI
Per tal de previndre la collita més adequada per ala nostres socis,  
informem del següent:

Taronja: 
Fins al 15 de setembre hi ha de 
temps per a contractar l’assegu-
rança de la taronja.

Caqui:
- Fins al 15 de juny hi ha de 
temps per a sol·licitar la reducció 
en l’assegurança de quilos del 
caqui.
- Del 15 de juny al 15 d’agost hi 
ha de termini per augmentar l’as-
segurança de quilos de caqui.
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