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EDITORIAL
Finalitzem
el
penúltim
mes
del any amb música, ja que el
dia 25 N va ser
el punt i final de
multitud d’actes
programats per
la SAMA. També
va ser un dia reivindicatiu ja que,
una vegada més, Alginet va dir
“Jo dic prou” a la violència de
gènere. Novembre ens deixa
xifres per a recordar al nostre
poble com els més de 300 litres d’aigua caiguda en menys

d’una setmana o la malifeta que
ha fet inservible la cantina i les
oficines del camp de l’Ermita.
Però també ens deixa moltes
celebracions com els èxits dels
nostres esportistes o el premi
als expedients dels estudiants.
Comencem desembre amb il·lusió i amb un llarg calendari ple
d’activitats adreçades a grans i
menuts per a celebrar el Nadal.
Des de La Veu d’Alginet desitgem a tots i totes unes bones
festes i un feliç 2019.
Sònia Bosch
Directora de La Veu d’Alginet

La quinta del 78 celebra els 40

Què és la nova llei de
protecció de dades i
com t’afecta
Enrique Clérigues
L’entrada en vigor del nou reglament europeu de protecció, que
pretén evitar el mal ús de la informació que acumulen les empreses,
genera moltes preguntes. Intentem
respondre’n algunes.
Què és i quan s’aplicarà?
És una nova regulació europea
que introdueix mesures per a protegir les dades privades dels consumidors en mans d’empreses i
administracions. La regulació va
ser aprovada pel Parlament Europeu l’abril del 2016. I després de
dos anys de període de transició,
va entrar en vigor el 25 de maig
d’aquest any en curs. Com que és
una regulació, va més enllà d’una
“directiva” europea, i la seua aplicació és vinculant per a tots els estats membres.
A qui cobreix? A tots els ciutadans de la UE. És igual si les seues
dades són recollides per empreses
fora de la Unió Europea, o si els
servidors també són fora. Qualsevol companyia que tinga dades de
ciutadans europeus haurà de complir la norma. Facebook també...
Què es considera dades personals? Qualsevol informació que
pot ser utilitzada per a identificar,
de manera directa o indirecta, una
persona. Pot ser des del nom, la
fotografia, una direcció de correu
electrònic, detalls del compte bancari, ús de xarxes socials, historials
mèdics, direcció IP, etc..
Què canvia? A partir d’ara, les
empreses que treballen amb dades
personals hauran de demanar als
seus clients un consentiment explícit per a continuar fent-ho. I no
valen formularis difícils d’entendre
o amb redactats complicats i ambigus. Ha de ser tan fàcil retirar
el consentiment com donar-lo. Si
l’empresa en qüestió ja va fer-ho
correctament amb anterioritat a
l’entrada en vigor de la norma, no
haurà de repetir la petició.
Quins drets reconeix? A partir
d’ara, serà possible demanar que
s’esborren les dades personals en
mans d’empreses. És l’anomenat
“dret a l’oblit”, que permet exigir
també que es pare l’ús d’aquestes
dades per part de tercers. Però no
és un dret absolut i incondicional.
A l’hora de satisfer la petició, l’empresa o administració en possessió
de les dades pot tindre en compte
“l’interés públic” i no esborrar-les.
També reconeix el “dret a l’accés”. L’usuari podrà demanar les

seues dades personals i tindre’n
una còpia (gratis) en format electrònic.
Dret a ser notificat. Si hi ha qualsevol filtració de dades sensibles,
l’afectat haurà de ser advertit en
menys de 72 hores.
Hi ha sancions?
Sí i poden ser altes. La regulació estableix que en cas d’infracció
greu, l’empresa implicada podrà
ser sancionada a pagar fins al 4%
dels seus ingressos anuals (com a
màxim) o bé 20 milions d’euros (la
xifra que siga més alta).
En qualsevol cas, l’Agència espanyola ja ha anunciat que des del
mateix dia 25 de maig ja es poden
començar a fer controls i inspeccions en sectors com les comunicacions, salut o finances on el tractament de dades personals són de
gran impacte. No obstant això, la
resta d’empreses poden rebre en
qualsevol moment una inspecció.
Quin tipus d’empreses han
d’adaptar-se?
Totes. Aquest reglament no marca una frontera per mida de companyia, sinó que la classificació
dels qui estan obligats a complir
la normativa es fa en funció de si
la seua activitat suposa el maneig
d’informació d’usuaris i clients.
Fins ara les empreses estaven
obligades a comunicar a l’Agència
Espanyola de Protecció de Dades
(AEPD) els fitxers que tenien i ara
això se substitueix per l’obligació
de preparar un registre d’activitats
on s’hauran d’explicar quines dades es tracten, per a què, a qui ho
cedeixen... i tot independentment
de l’activitat del negoci.
Les empreses com poden realitzar l’adaptació?
El nou reglament contempla algunes directives tècniques, mesures preventives i de ciberseguretat
que requereixen una auditoria per
part de tècnics especialitzats en
la detecció i valoració del nivell de
risc al qual l’empresa està sotmés
pel que fa a la pèrdua i/o mal ús de
dades. En INFOR SERVEI TÉCNIC INFORMÁTIC tenim el personal tècnic correctament format per
a oferir a qualsevol tipus d’empresa
el millor servei d’adaptació al nou
reglament, amb preus molt econòmics i un servei de manteniment
opcional per a aquells que ho requereixen. Si eres empresa o autònom no dubtes a sol·licitar-nos un
pressupost sense cap compromís,
estem al teu servici

Herbicides

Aquest mes parlarem de les
males herbes. Aquestes competeixen amb les nostres plantes
per l’aigua i l’aliment de la terra,
per eixe motiu cal fer-les fora.
Amb l’aigua de reg o simplement
per l’acció del vent, aquestes herbes tornen a eixir i cal estar periòdicament eliminant-les. Si el que
tenim són testos, el millor mètode
que conec és arrancar-les amb les
mans. D’altra banda, si el que teniu
ja és un camp xicotet, mitjà o gran,
podem triar diverses maneres
d’exterminar-les. El més ecològic
que jo conec és amb la lligona o el
retovator. Si el que vols és polvoritzar, feu-vos un favor i no utilitzeu
herbicides químics. Una recepta
per a eliminar-les de forma ecològica és amb aigua calenta. No contamina i és efectiu. Simplement bullint l’aigua i tireu-la a les arrels de
la planta que voleu matar. També
pot funcionat per a matar arbres,
encara que tarda més i requereix
més aigua.
Un altre mètode és amb l’alcohol
etílic: aquest material deshidrata la
planta i la mata. Fica l’alcohol en
un atomitzador i aplica’l a les fulles
i tronc de les herbes. Amb aquest
alcohol cal tindre cura ja que és tòxic per als animals de companyia.
La farina de dacsa evita que les
llavors de les males brosses germinen quan es ruixa la terra. El millor és esperar fins després que les
vostres llavors germinen per a assegurar-nos que la farina no faça
malbé les vostres plantes.
Julio Pellicer
Aficionat agricultura ecològica

Ja ens pots
seguir en
Instagram
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Incendi al camp de futbol Alumnes d’Alginet als
de l’Ermita
premis extraordinaris
REDACCIÓ

A les 2 del matí de la nit del dissabte 10 al diumenge 11 de novembre, els propietaris de la cantina ubicada al camp de l’Ermita,
van rebre l’avís de l’alarma d’un
incident a les instal·lacions.

“Als autors d’aquesta malifeta
sols volem dir-los que siguen
conscients del mal que han fet
a nosaltres i al poble ja que,
cantina i oficines han quedat
inservibles”, comentava la
propietària de la cantina.

En arribar van poder veure que
estaven a flames les cadires de
plàstic ubicades a l’exterior i que
estava propagant-se a les taules.
Al lloc dels fets van acudir una dotació de la policia local d’Alginet
que van accedir al magatzem que
tenen al lateral per a sufocar l’incendi amb una mànega d’aigua
que hi ha a l’interior.

El foc va afectar les parets exteriors i el bany de hòmens. La
cantina i les oficines no es prengueren foc, però l’estructura ha
estat fortament danyada i per tant
no es podrà tornar a obrir”.

REDACCIÓ

La Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esports
va fer públic al diari oficial de la
Generalitat Valenciana, el llistat
dels xiquets i xiquetes que han
obtingut el premi extraordinari al
rendiment acadèmic d’Educació
Primària.
De la localitat d’Alginet, 7 són
els alumnes que han aconseguit
aquest guardó que s’atorga a

aquells que han finalitzat primària amb 10. Del CEIP Maestro
Emilio Luna, l’alumne guardonat
és Rubén Ferrer Martí; del CEIP
Pepita Greus tres xiques, Claudia
Casanova Martínez, Idaira Cordellat Peris i Alba Salvador Navarro,
del CEIP Vicente Blasco Ibáñez
els tres alumnes han sigut Joana Esteve Guijarro, Paula Fuster
Blasco i Guillem Ramón Escutia.

Reconeixement
a Felipe Garpe
REDACCIÓ

El 8 de novembre, es va dur a
terme al Teatre Olympia de València la Gran Gala dels Pioners
del Pop. Felipe Garpe va rebre el
premi per mantindre viva la memòria de Nino Bravo.

Tercera posició
al Mundial
REDACCIÓ

José María Esteve aconsegueix la tercera posició al Mundial de Culturisme Natural. L’equip
espanyol es va proclamar campió
mundial.

La pluja descarrega a Alginet uns 400 litres en 5 dies
REDACCIÓ

Des del dijous 15 al diumenge
18 de novembre es va registrar a
la localitat d’Alginet, segons dades
facilitades per l’observador d’AEMET, Antonio Aliaga, 367,8 l/m2.
La pluja començava el dijous a agafar força a partir de la
1 del migdia, i es van registrar
48,2 mm. La nit va ser complicada per les fortes pluges, la gran
quantitat d’aigua i l’aparell elèctric. A les 7 del matí, la policia local i la Regidoria d’Educació suspenien les classes ja que el poble
estava amb molta aigua i els barrancs anaven molt plens. Els veïns i les veïnes de la urbanització
d’Els Llacs no van poder baixar al
poble ja que els accessos principals estaven tallats. A les 11 del
matí del divendres, l’observador
Aliaga trasllada a La Veu d’Alginet
les lectures de registre que, fins a

eixa hora eren de 257,1 mm.
Dissabte i diumenge va continuar plovent, i es van registrar
100,8 mm.
L’alerta roja per fortes pluges va
fer que el dilluns les classes continuaren suspeses, però per sort
la pluja amainà i es van registrar
només 11,2 mm. Cal recordar que
el dia meteorològic comença a les
8 hora solar.
Un cap de setmana que molts
alginetins i alginetines recordaran
ja que, molts d’ells no havien vist
mai els barrancs i carrers de la localitat amb tanta aigua.
La part positiva, malgrat danys
causats com el que va patir la piscina coberta, alguns paretons de
camps, etc., és que no s’ha hagut
de lamentar cap dany a les persones.

PRESENTACIONS
FALLERES

Falla la Dolçaina: divendres 11 i
dissabte 12 de gener.
Falla la Manta al Coll: divendres
18 i dissabte 19.
Falla Poble Nou: dissabte 26.
Falla Poble d’Alginet: divendres
2 i dissabte 3 de febrer.
Falla Sant Josep: dissabte 9 i
diumenge 10.
Falla Palleter: divendres 15 i
dissabte 16.
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Alginet diu NO a la Taller de memòria
violència de gènere
REDACCIÓ

REDACCIÓ

Al llarg de tota la setmana del
19 al 25 de novembre, la Regidoria de la Dona havia programat
diferents actes al voltant de la violència de gènere. Una setmana
amb diferents jornades al saló de
plens de l’ajuntament, exposici-

ons i curtmetratges que culminaven el diumenge 25 de novembre
amb una performance a la porta
de l’ajuntament a càrrec de la
companyia de teatre Avant va el
Carro, seguida per la lectura del
manifest per part de la regidora de
la Dona, Maria José Martínez.

Al voltant de 40 alginetines van
assistir a la Llar de Jubilats els 4
dimarts de novembre per tal de
rebre un taller enfocat a la memòria. La psicòloga de l’Ajuntament,

Mavi Roig, era la responsable
d’impartir aquest taller, impulsat
per la Regidoria de les Persones
Majors i que té com a objectius
enfortir i millorar la memòria.

Èxit de participació a la
Jornada gastronòmica
REDACCIÓ

El diumenge 18 de novembre,
a la Llar dels jubilats, es va dur a
terme la ja tradicional jornada que
impulsa els productes gastronòmics de la terra.
La seua impulsora, Teresa Roig,
va comentar que “aquest any, els
diners recaptats es destinaran a

fer un monument a la dona llauradora que tant treballa i ha treballat”. Una primera aportació per tal
de fer realitat aquesta escultura.
Al dinar van assistir multitud de
veïns que van dinar paella, degustar productes típics de la zona
i gaudir de la companyia.

Espanta la
por

MAVI ROIG

Per Tots Sants, els alumnes
de les tres escoles d’Alginet que
participen a les activitats extraescolars de “Muixeranga a l’Escola”
junt al Museu d’Etnologia de València van visitar la biblioteca per
a conéixer les mostres valencianes dels avantpassats i apropar
una vegada més aquesta festivitat
als xiquets.
“Després de fer una breu visita
i conéixer què és una biblioteca i
quines utilitats té, els xiquets van
fer una lectura del llibre Maria no
té por. En acabar, van dibuixar el
monstre que més els va agradar
o impressionar i van escoltar de
fons la música de Dani Miquel”
comentava Mabel Roig, presidenta de la Muixeranga d’Alginet.

Tens
el
teu
Baby
Pelón?

REDACCIÓ

Des de l’Associació de Lluita
contra el Càncer d’Alginet us gestionem l’adquisició d’aquest ninot.
Un joguet de Jugaterapia solidari, ja que, els 13,95 € que costa
es destina íntegrament a invertir
en la lluita contra el càncer i per
a seguir construint jardins als terrats de diferents hospitals de tot
el nostre país.

Més de 350 persones van gaudir de l’espectacle de l’actor Xavi Castillo
al Teatre Modern. Un acte organitzat per la Falla La Dolçaina.

Festa Holi amb pols fluor de la Regidoria de joventut i Skandalo

Pots contactar en el 615 40 06
10 (Sefa) o passar per l’oficina
de La Veu d’Alginet i fer la teua
comanda d’aquest joguet solidari.
Mil gràcies.
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Els músics celebrem la Setmana Gran
de Santa Cecília
REDACCIÓ
Més d’una setmana frenètica d’activitat és el que van viure tots els components de la Societat Artística musical d’Alginet.
Al llarg de la setmana berenars i
festes per als més menuts. El diumenge 18 de novembre, el cor, l’orquestra i l’orquestra d’acordions van oferir

un concert al teatre on també es va
presentar en societat els nous músics que s’incorporaren a cada una.
El divendres 23 de novembre va ser
el moment de gaudir del concert de
la banda Juvenil i la banda simfònica
que també presentaren els nous components. El dissabte 24 una representació de la SAMA va actuar al Palau

de la Generalitat.
Diumenge, dia gran de la setmana,
van traslladar en processó des de la
Casa de la Música fins l’església Santa Cecília. Abans, parada a l’ajuntament per a rebre els nous músics la
insígnia del poble i finalitzar el dia amb
un dinar de germanor.

La Universitat de València parla de
Josep Lozano
REDACCIÓ

L’escriptor alginetí, Josep Lozano va ser tema de la VII Jornada
sobre escriptors valencians organitzada per l’Acadèmia de la Llengua, en concret el Departament
de Didàctica de la Llengua de la
Universitat de València.
Al llarg del divendres 23 de novembre, a la facultat de Magisteri
de la Universitat de València, Lozano va ser el protagonista.
El programa començava a
les 9.30 h amb la inauguració a
càrrec de la rectora de la UV, el
president de l’AVL i el degà de la
Facultat.
Cap a les 10 Maria Jesús Francés de l’IES Jaime de Sant-Àngel
exposava “Un passeig per l’obra
de Josep Lozano”. Continuava
Juan Miguel Ribera de la UCM
amb el tema “Esferes del femení
i masculí en l’obra de Lozano”.
Vicent Salvador de la UJI comentava les tècniques narratives de

l’alginetí, Àlex Broch de URV IT,
exposava la temàtica “Lozano en
la generació dels setanta”. Enric
Balaguer de la UA endinsava els
assistents en el realisme màgic
en l’escriptor. La Jornada feia
una pausa amb un dinar i acte
seguit es reprenien els parlaments, aquesta vegada amb Àlex
Susanna parlant de Lozano com
a creador de relats i Joan Borja
de la UA explicava la cultura popular en l’obra del riberenc. Una
taula redona moderada per Lluís
Meseguer donava pas a comentar

els llocs literaris valencians de la
ruta literària, a càrrec d’Alexandre
Bataller, la caracterització marginal dels personatges de Josep, a
càrrec d’Adolf Piquer de la UJI i la
novel·la històrica de Lozano explicada per Vicent Escartí de la UV.
La vesprada anava finalitzant
amb la conversa entre Vicent Borràs, Àlan Greus, el públic i Josep
Lozano moderats per Josep Palomero que feia la cloenda d’un dia
intens al voltant de l’alginetí Josep
Lozano.
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ACEAL rep el segell Nova junta per a l’associació
d’igualtat de gènere comercial i empresarial
El segell l’atorga la Generalitat
Valenciana pel pla d’igualtat

El 13 de novembre es va realitzar l’assemblea de
renovació

La Direcció general de l’Institut
de les Dones i per la Igualtat de
Gènere de la Generalitat Valenciana, ha atorgat l’Associació Comercial i Empresarial d’Alginet el
segell de “FENT EMPRESA” pel
seu Pla d’Igualtat que té per objecte incorporar mesures innovadores per a fer realitat la igualtat,
corregir les desigualtats de gènere i proporcionar serveis que
faciliten la conciliació de la vida
familiar i laboral.

Aceal ha renovat la mitat de la junta. La nova direcció la formen Inma Pavia, presidenta, Marta Pavez
vicepresidenta, Carlos Martínez Secretari, Salvador Roig, tresorer, Claudio Gil, Juan Francisco Roig, Maite
Aguilar, Manuel Espert, Marta Gil i Jose Manuel Sancho com a vocals.

ACEAL prepara la campanya dels “3.000 euros”

La campanya té com a finalitat principal incentivar, en les dates més pròximes a la
campanya de Nadal i Reis, la compra als establiments d’Alginet
Un any més, ACEAL impulsa la
coneguda campanya dels “3.000
euros” amb el recolzament d’Unió
Gremial i la Regidoria de comerç.
Una campanya on participen

50 establiments d’Alginet de diferents sectors.
La dinàmica és com la dels altres anys, al realitzar les compres
als comerços associats adherits

a la campanya, el client rebrà
unes paperetes que omplirà per a
participar al sorteig de 3.000 euros. La duració de la campanya
serà del 1 de desembre fins el 5
de gener.

El sorteig es realitzarà el dia
7 de Gener a les 21:00 hores
en el Salo d’Actes de la Casa
de la Cultura, sent l’accés lliure,
i els dies 8,9,10,11 i 12 es gastarà l’import del premi. Hi hauran
Els establiments
que participen
-FERRETERIA MACHI,
-MOBLES ESCUTIA
-FERRETERIA BIVIA AÑON,
-ESPORTS MARTI,
-ETNIA VIATGES
-SABINA FUERTES
BOUTIQUE
-PICAT I LLIGAT
-DON DINO ALGINET
-OPTICA ALGINET
OPTICA ELITE,
-AZAHAR
-HIDROESTETIC
-TELLAR
-JOYERIA PEPE LOZANO
-DEMOSILLES PELUQUERIA CANINA
CLINICA VETERINARIA
-CENTRE
D’ESTETICA SIMO,
-EL BADALL,
-LA BOTIGA DEL RACO
-AUTOSERVICIO
MERCAHOGAR,
-XARCUTERIA GIL-ROIG
-GRAFICAS ALGINET
-CARN I EMBOTITS BAYARRI
-RESTAURANT
SAN PATRICIO

6 premis de 500 euros cada u i
per tant 6 afortunats, que deuran
gastar dit import en una setmana,
màxim 200 euros per establiment
associat.

-GALERIAS ALGINET
-PAPERERIA COPOVI
-PASTISSERIA IDAL
-CLINICA GOMEZ RIERA
-HIJOS DE PEREGRIN
ESCUTIA,
-CENTRE ÒPTIC BELLOT
-FRUTERIA POBLE NOU
-ELL I ELLA
-MENJARS LA CUINA
-GIMNÀS CRONOS
-SABATERIA ARACELI
-PAPERERIA SAMBORI
-JOSEP BARBERA
-PERRUQUERIA MIRALLS
-TRENCALL
-JAIME MARTIN ROIG
-FORN SALVADOR IBOR
-SAT 1086 ANTARA
-INFOR S.T.I.
-SUPER AVINGUDA
-DRATAHAIS
-PIZZERIA VENECIA
-ULTRAMARINOS
PAQUI Y EDU
-TRALLERES TRULLAS
-HALCON VIAJES
-NOVA IMATGE
-REPUNTS
-MODA INFANTIL POMELO
NOADAR

BONES FESTES
C/ Poeta Juan Alegre, 11, 961 75 17 79
www.acealalginet.es
@acealalginet
infoaceal@gmail.com
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Des de la
Regidoria de
Comerç i festes
volem desitjar-vos
unes bones

festes

nadalenques i un

feliç 2019

Maria Jesús
Espert
regidora
de
Festes i Comerç
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La Cooperativa Elèctrica
La Cooperativa
d’Alginet continua col·laborant Elèctrica d’Alginet
amb la fundació Vicente Ferrer entrega instruments
El dimarts 13 de novembre van signar, junt a 27
en Santa Cecília
cooperatives més valencianes un acord per a fer una
escola a Anantapur

El dimarts 13 de novembre va
tindre lloc la signatura del conveni de col·laboració entre les cooperatives, i la Fundació Vicente
Ferrer. Un acte on va estar present la presidenta de la Fundació, Anna Ferrer; el director de la
FVF a Espanya, Jordi Folgado; el
president de la Confederació de
Cooperatives de la Comunitat,
Emili Villaescusa, i el president
de Cooperatives Agroalimentàries de la Comunitat, Cirilo Arlandis.

Un any més, la Cooperativa
Elèctrica d’Alginet ha regalat un
instrument a la Societat Artística
Musical en la gran setmana dels
músics: Santa Cecília.

Salvador Escutia,
president de la
Cooperativa Elèctrica
d’Alginet, comentava
la importància de
“ser solidaris amb
tots aquells que ho
necessiten. Som una
cooperativa i com a tal
sempre estem pensant
en les persones”.
En representació de la Cooperativa Eléctrica d’Alginet va assistir el president, Salvador Escutia,
encarregat de signar aquest conveni que es destinarà a construir
una escola de Secundària per
a un total de 367 xics i xiques a
Anantapur (l’Índia).

Un fet que ajuda a anar millorant els instruments de què disposen els membres de les diferents composicions musicals de
la SAMA.

Gaudeixen del viatge a Benidorm
les dos parelles que el guanyaren
el Dia del Mantó de Manila

El projecte que comptarà amb
un pressupost de 120.000 euros
-el 80% aportat per les cooperatives i el 20% per la FVF-, també
preveu millorar la salut de l’alumnat a través de l’alimentació diària
que se’ls proporcionarà des del
centre, que estarà equipat amb

cuina i menjador, i accés a aigua
potable en el recinte. No és la primera vegada que la Cooperativa
Elèctrica d’Alginet col·labora amb
la Fundació del valencià Vicent
Ferrer ja que, fa uns anys ja van
ajudar a construir cases a la mateixa part de l’Índia.
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Bones festes
i feliç 2019

Bones festes
i feliç 2019

Oferta laboral
1 Tècnic/a en xarxes de
telecomunicacions

Disseny i implementació de xarxes de Fibra Òptica,
coneixements en xarxes de radiofreqüència, en Voip,
programació en Linux, capçaleres de tv-iptv, internet.
Es valoraran coneixements en Cisco, Mikrotik, Huawei i
Juniper.
Envieu currículum indicant a l’assumpte tècnic
a info@agotelecom.com

Oferta laboral
3 Operaris o operàries
Busquem 3 operaris o operàries per a instal·lar
fibra òptica per frontera
(electricistes, instal·ladors de fibra...)
Envieu currículum indicant a l’assumpte operari
a info@agotelecom.com
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Benvingut Kelly!!! /
Welcome Kelly!!!
CEIP PEPITA GREUS
Per fi, i després de molts anys
de sol·licitar-ho, aquest curs al
CEIP Pepita Greus, hem aconseguit rebre l’ajuda d’un auxiliar
de conversa en llengua anglesa.
Aquest recurs ha sigut concedit
per la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport de
Generalitat Valenciana.
Es tracta d’un jove nord-americà d’Albuquerque (Nou Mèxic),
de 24 anys. Tot i que no té experiència docent, està llicenciat
en llengües i en domina algunes
(alemany, àrab, castellà...).
Per això és capaç, no sols de
fer que els alumnes milloren la
seua competència oral en llengua
anglesa sinó de facilitar la comunicació amb alumnes d’altres llengües.
Kelly participa en les sessions
en les quals es treballa la competència oral en totes les aules de
primària sempre acompanyat pel
tutor/a del grup.
Ha sigut molt ben acollit per la
totalitat de l’alumnat del centre,
ací us deixem algunes de les opinions sobre ell que han escrit els
nostres alumnes:
-M’agrada Kelly perquè és molt
simpàtic, també perquè ens en-

senya coses en anglés i sempre
quan el veiem ens xoca la mà. De
vegades fa claus de kung-fu. (Didier Castillo 4t A)
-Em pareix superbé que estiga
Kelly. Aprenem molt de vocabulari
nou. El que més m’agrada és que
fem molts jocs. (Laia Cristo 4t A)
-Kelly em pareix un bon mestre
perquè ens ensenya coses noves
que a nosaltres ens agraden. És
molt simpàtic i molt graciós. Per a
mi és una nova experiència tindre
ací a Kelly. (Noa Pérez 5é A)
-És un bon xic, es comporta bé
amb nosaltres. Aprenem moltes
coses d’Amèrica (USA). Ho passem molt bé amb ell. Vull que es
quede fins que s’acabe el curs.
(Rafa González 5é A)
-Estic molt contenta amb Kelly
perquè és molt amable i graciós.
A més se li entén molt bé l’anglés,
és un mestre molt bo i divertit. Té
molta paciència amb nosaltres.
(Marta Ruano 6é A)
-A mi m’agrada que estiga Kelly
al col·le. Ens ensenya jocs en
anglés i moltes paraules. També
aprenem les tradicions angleses;
Halloween, Nadal... i tot el que fan
els anglesos. També els esports
com el futbol americà que a d’ell li
agrada molt. (Núria Gómez 6é A)

1r i 2n d’excursió al Palau Per què
ploren els
de les Arts
CEIP EMILIO LUNA
El passat dimarts 6 de novembre, l’alumnat de 1r i 2n de
Primària van anar d’excursió al
Palau de les Arts Reina Sofia de
València. Realitzaren el taller didàctic “SENT LA MUSICA” on

es va interpretar la “Sonata en
re major per a dos pianos, K448”
de Wolfgang Amadeus Mozart.
L’alumnat, en aquest taller, va
experimentar l’audició d’aquesta
peça a través dels altres sentits.

20 de novembre: Dia dels
drets dels xiquets i xiquetes
CEIP EMILIO LUNA
Al CEIP Mestre Emilio Luna
hem treballat al llarg del mes de
novembre els drets dels xiquets
i xiquetes. A les aules s’ha parlat
i reflexionat amb l’alumnat sobre
la importància d’aquests. Hem de
lluitar i reivindicar que TOTS I TOTES, els xiquets i les xiquetes han

de viure sense mancança. Hem
preparat un puzle de cada dret
que s’han anat passat per totes
les classes. Tot l’alumnat ha jugat
i muntat els puzles dels drets i han
aprés una cançó anomenada,
“Els drets dels infants”, que han
ballat a la façana de l’escola.

arbres?

IES HORT DE FELIU
Maria González Canet, va ser
guardonada amb el primer premi
Sambori en la seua XX edició comarcal, en la categoria de 2n cicle
d’ESO. Aquests premis pretenen
impulsar la creació de tallers d’escriptura als centres educatius de
les comarques valencianes, es
tracta d’una proposta pedagògica
i una experiència educativa que
es planteja a les aules, plenament
integrada en la resta de projectes
educatius dels centres educatius.
Entrevista a Maria
- T’agrada escriure? Sí, m’agrada prou.
- És la primera vegada que
participes en un concurs literari?
No, he participat tots els anys en
el Concurs de Narrativa Curta en
Valencià que se celebra a Alginet,
i en quatre convocatòries he rebut
algun premi.
- Recordes en quin moment
vas tindre la idea per a escriure
aquest conte? Sí, un dia que vaig
veure a la portada d’una llibreta
un arbre que pareixia un monstre, aleshores vaig apuntar unes
quantes idees i més tard ja vaig
escriure el conte complet.
- Com t’has sentit en ser guardonada en aquest premi? Contenta, emocionada i amb ganes
d’escriure altres histories.
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20 anys de Fireta, 20 anys de
solidaritat
SAGRADO CORAZÓN
Ja fa 20 anys que començàrem aquest projecte fruit
de la il·lusió i el compromís del nostre col·legi per
fer realitat l’agermanament
amb un col·legi del Congo.
Enguany, amb la il·lusió del
primer any, hem organitzat
la X Fireta Gastronòmica
i Artesanal per a recaptar
fons per al projecte que la
companyia missionera dels
Sagrats Cors, a la qual pertany la nostra missionera
Elvira Bosch, està portant
endavant al Congo. El 6.000
euros que finalment s’han
aconseguit es destinaran
íntegrament a la construc-

ció d’unes aules escolars a
Kimwakasa, a 160 km de la
capital del país.
Com en totes les edicions anteriors, la fireta s’ha
desenvolupat en un clima
festiu i de germanor i ha
sigut una mostra, com no
podia ser d’altra manera,
de la solidaritat del poble
d’Alginet; des de particulars
oferint els seus productes
casolans fins a comerços,
organismes i institucions
que han col·laborat desinteressadament. No podem
oblidar, però, el compromís
i treball incansable de la
ONG-Zaire-Alginet, l’AMPA,
alumnes i claustre de pro-

fessors amb aquest projecte
i, com no, tots aquells que
trobareu una estoneta del
vostre temps per a acostarvos-hi el diumenge 11 de
novembre i posar el vostre
granet d’arena. Sempre és
un goig veure tantes cares
conegudes
d’exalumnes,
pares, amics, etc. Una vegada més s’ha fet realitat el
nostre lema “Junts és possible”. Moltes gràcies de cor a
tots i totes.
Acabem recordant un
proverbi africà que hem fet
ben nostre “Un poble xicotet, amb gent xicoteta, fent
coses xicotes, pot canviar el
món”. Fins a la fireta 2020!

La tardor, una festa per a retrobarnos a l’escola, i aquest any
SOLIDÀRIA
BLASCO IBÁÑEZ
El passat dijous 22 de novembre, malgrat la constant
amenaça de pluja, al CEIP
Blasco Ibáñez celebràrem
la nostra ja tradicional Festa
de la Tardor.
Aquesta festa ve celebrant-se cada dos anys amb
la col·laboració de les famílies i és el resultat final del
treball sobre la tardor que
iniciem dins de l’aula mesos
abans. Tractem tot tipus de
continguts: música, fruits típics de la tardor, fruits d’al-

tres parts del món, elaboració de cartells, receptes,
treball en equip, preparació
del Concert de la Tardor
(amb estreta col·laboració
entre pares, xiquets i alumnes de pràctiques que hi
participen)...
Però aquest any, i com a
novetat, a l’escola encara
hem volgut fer un pas més
enllà donant-li una vessant
solidària. D’aquesta manera
els alumnes amb col·laboració de les famílies han anat
aportant un donatiu que

serà destinat a l’associació
d’afectats de neurofibromatosis. Hem recaptat entre
tots i totes un total de 594€,
destinats a ajudar a la investigació.
Des de l’escola volem
agrair a totes les famílies,
pares, mares, iaies i iaios...
la seua ajuda, muntant taules, fent coques, portant-les
a l’escola... Un repte com
aquest, si és compartit, és
èxit assegurat. MIL GRÀCIES!
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El Club Atletisme
imparable
REDACCIÓ

Durant l’últim mes, el Club Atletisme Alginet ha participat en
diverses carreres populars i proves de diferents distàncies per la
província de València.
Un grup de corredors va estar
presents en la 28 Mitja Marató de
València, on l’atleta kenyà Abraham Kiptum va batre el rècord del
món de mitja marató, en córrer els
21,097 quilòmetres en un temps
de 58 minuts i 18 segons.
El Club també va participar, en

les últimes setmanes, entre altres,
en la Mitja Marató de Gandia, 10K
Port de Catarroja, Mitja Marató
d’Algemesí, i el 10K Carrera de
la Mel Urban Trail de Montroi. En
aquesta última prova el Club se’n
va emportar el premi al club més
nombrós de la carrera.
Per últim, cal indicar que el pròxim 31 de desembre, teniu una
cita en la tradicional San Silvestre
d’Alginet, per a tancar l’any d’una
manera esportiva i festiva. Us esperem a tots, xiquets i majors.

Nerea
Pastor
al centre d’alt
rendiment
REDACCIÓ

L’alginetina Nerea Pastor va
ser convocada per la Federació
Espanyola per tal d’assistir el 22
de novembre al centre d’alt rendiment de gimnàstica rítmica ubicat
a Madrid per a fer una tecnificació.

Exhibició a l’IES Hort de
Feliu
ANDRÉS ROIG

L’Escola d’Art de Defensa
Coreà, Sin Moo Sam Rang Do
Spain, amb Dojang (sala d’entrenament), al Centre Karma ubicat
al carrer Trullàs d’Alginet, va rea-

litzar el divendres 23 de novembre una exhibició per als alumnes
del Institut de l’Hort de Feliu, amb
l’objectiu de mostrar als xiquets i
xiquetes aquest tipus d’esport.

Aparells de gimnàstica
REDACCIÓ

Tres alginetines al
Campionat d’Espanya de
gimnàstica rítmica
REDACCIÓ

Les alginetines Claudia Martí García en la categoria infantil
absolut i Paula Bosch Baixauli
en la categoria sènior absolut es
van proclamar, amb el conjunt de
cada una, campiones d’Espanya
per autonomia a la competició
nacional Copa d’Espanya tercera
fase, realitzada l’11 de novembre
a Múrcia.
Un èxit que s’incrementa, ja
que, el dissabte 17 de novembre,
a Llíria van disputar l’Autonòmic
de gimnàstica rítmica.
Aquesta vegada, Claudia Martí amb el seu conjunt format per
Yaiza Esteve, Marta Rives, Carla
Mont i Daniela Argudo, del Club
Roquette Benifaió es van proclamar campiones autonòmiques.
Del 13 al 16 de desembre assitiaran al Campionat d’Espanya que
es durà a terme a Pamplona.
Per altra banda l’alginetina Lucia Robles, en la categoria infantil
absolut, també es va classificar

Des d’octubre els usuaris del
Centre Ocupacional de l’Hort de
Feliu, disposen de nous aparells
per a fer gimnàstica a l’aire lliure.
El centre, que disposa d’un gimnàs dins de les instal·lacions, ara
també té 4 aparells per a poder

Carlos Espert, regidor de Parcs
i Jardins ha sigut l’encarregat
d’ensenyar i mostra als usuaris
les noves adquisicions. Els aparells s’han instal·lat a la part que
dona a l’entrada del museu.

Michel Miralles
tercer al duatló
d’Alfarb

REDACCIÓ

per al Campionat d’Espanya amb
el seu conjunt del Palas format
per Arancha Ponz, Lucía Pérez,
Clàudia Vila i Mar de la Garza.

practicar esport fora de les quatre
parets.

L’alginetí del Club de triatló,
Michel Miralles Guillen, va quedar
en tercera posició en categoria
veterans al duatló de Cross celebrat a Alfarb. Michel va córrer 6
quilòmetres 19 en BTT.

Menjar per llibres
RAÚL PALAU
La biblioteca municipal d’Alginet, amb l’objectiu de conscienciar els usuaris perquè retornen
els llibres en la data indicada, ha
començat una campanya solidària que consisteix a canviar les
sancions per aliments no peribles
o que ho siguen a llarg termini.

SOMVAL és l’associació que
s’encarrega d’arreplegar i distribuir els aliments que s’arrepleguen a la gent més necessitada.
La campanya està tenint bastant èxit, i en cada recollida que
es fa, una vegada per setmana,
s’observa un lleuger augment. En
aquesta última s’han recollit uns
20 kg de menjar.
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Entrega total del Club de Bàsquet
d’Alginet
CARLOS BIVIÀ
En el nostre anterior article del
primer equip del Club GUILLÉN
GROUP ALGINET, van fer al·lusió
al fet que s’enfrontava a una il·lusionant temporada en competir en
la categoria EBA de la Federació
Espanyola de Bàsquet amb dos
grups. En la primera fase classificatòria en el A estan C.B. Benicarló, Refitel Llíria, Sonia Bath
Horta Godella, Power Electronics
Paterna, C.B. Port Sagunt, IPS
Aldaia i el nostre Alginet; i en el B
Gandia, Benidorm, L’Alfés, Cartagena, Ucam Múrcia i Hero Jairis
d’Alcantarilla. 15 equips que ja
estan en la categoria molts anys.
Dos mesos després, la competició en la seua primera volta

ens deixa quatre partits guanyats
i tres perduts (dos per la mínima
i en pròrroga) i ocupem la quarta plaça del grup en posició de
play-offs, un objectiu que el Club
considerava com un assoliment
important.
L’equip és la seua estrena en
la categoria no tenia l’experiència
de tindre l’ofici suficient del que
significava jugar cada partit amb
un ritme de vertigen i com en una
final, sempre al límit d’esforç, perquè els equips són del nostre nivell cap amunt i amb un grau més
de professionalitat amb els seus
jugadors estrangers que estan al
capdavant de la lliga.
Els jugadors han pogut demostrar que amb dedicació total i en-

trenant de valent poden competir
a bon nivell amb qualsevol equip.
Queda una segona volta en el
grup en què s’espera conservar la
quarta posició, el que equivaldria
a estar classificat per a la segona fase amb els quatre primers
del grup B i poder jugar contra
els equips grans en els play-offs
d’ascens amb la permanència
assegurada i amb la tranquil·litat
que suposa haver de jugar sense
la pressió del descens.
El nostre agraïment a l’afició,
perquè ha estat amb l’equip i ens
ha ajudat a estar on estem.
Perquè tots fem equip.

El patinatge finalitza amb 11 copes per
al club local
REDACCIÓ
Després d’un dia intens al
pavelló cobert del poliesportiu
municipal on van participar al
voltant de 90 patinadors i patinadores de diferents localitats
de la Ribera, el Club de Patinatge d’Alginet, va tancar el
trofeu amb 11 pòdiums. Claudia
Alcover Arcos era la primera a

guanyar una copa en el nivell 1,
Lucia Carbonell queda tercera al
nivell 2. Aitana Aliaga de la Concepción es va fer amb la tercera
posició en el nivell 4. Al nivell 5
Paula vaquer 1a i Elena Añó 2a.
Ja de vesprada era el moment
de veure en pista a les A, tercera
categoria, certificat i territorials.
África Lorite en la categoria A

va quedar primera. Ángela Carbonell va quedar en la tercera
posició en tercera categoria.
Paula Marín Chacón va quedar segona en la categoria benjamí, Jimena Cervera Guerras
primera en aleví, Alba Salvador
Navarro tercera i Celia Aliaga
de la Concepción primera en
Infantil.
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L’alcohol

La sensibilització i la prevenció
sobre els riscos del consum d’alcohol és responsabilitat de tota la
societat. És responsabilitat de:
1. L’administració quan promou
polítiques preventives efectives.
2. Els municipis quan destinen
recursos per a promoure espais
d’oci saludables, atractius i segurs.
3. Qui organitza festes i esdeveniments quan apliquen bones
pràctiques en dispensació d’alcohol.
4. Les empreses productores
de begudes alcohòliques quan
eviten fer campanyes de promoció adreçades a joves i menors i
adverteixen dels aspectes legals
en l’etiquetatge.
5. Els cossos de seguretat
quan promouen el respecte i el
compromís amb la normativa.
6. Els comerciants quan dispensen begudes alcohòliques
només a majors d’edat.
7. Els centres educatius quan
implementen programes de prevenció en què els joves reflexionen sobre el consum.
8. Professionals de la salut
quan detecten consums de risc
i assessoren per a disminuir-los.
9. Els mitjans de comunicació
quan treballen la informació de
forma rigorosa i no alarmista.
10. Les famílies quan eduquen
els seus fills i filles en la reflexió,
actuant com a model.
11. El grup d’amistats quan es
diverteixen de forma sana i respectuosa, cuidant-se els uns als
altres.

12. Un mateix quan es compromet amb la seua salut i la de les
altres persones.
CONSELLS
GENERALS
D’AJUDA I SUPORT PER A AJUDAR A REDUIR EL CONSUM
D’ALCOHOL
1. En general, procureu beure
menys i, si pot ser, sempre per
baix dels nivells de risc.
2. Preneu la primera copa després d’haver començat a menjar.
3. Alterneu el consum de begudes no alcohòliques.
4. Beveu a xicotets glops, assaborint-ho.
5. Escolliu preferentment begudes de baixa graduació.
6. Diversifiqueu el vostre oci
amb activitats que no necessàriament comporten beure: fer esport, anar al cinema, llegir, etc.
7. Eviteu anar al bar.
8. Limiteu trobades amb gent
que beu molt.
9. Davant de pressions socials
que us forcen a beure, dieu amb
fermesa: “No, gràcies, hui ja he
begut prou”.
10. Qui més aguanta l’alcohol
té més risc de patir-ne problemes
associats, fins i tot la dependència.
Per a més informació:
http://www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/home.htm
Xavier Torremocha
Infermer de salut pública
Centre salut pública d’Alzira

Vassalls contra el senyor: més
d’una dècada de conflictes

Després de
l’expulsió dels
moriscos valencians l’any
1609, es van
produir
forts
moviments migratoris entre
les
diferents
senyories valencianes, moltes pràcticament
buides arran d’aquesta expulsió.
Això va suposar un segle d’una
forta tensió entre els vassalls i
els seus senyors, que es va arrossegar al llarg de tot el segle
xvii.

En aquest context, els
vassalls d’Alginet s’enfrontaren
al seu senyor, Joan Cristòfol Vilarrassa i Cabanilles el 24 d’octubre de l’any 1643 en acudir
a la Reial Audiència perquè el
senyor d’Alginet no els deixava
ajuntar Consell General per imposar una peita o taxa entre el
poble per pagar els càrrecs als
quals estava obligada la vila
(encara que no sabem quin va
ser el motiu exacte d’aquests
càrrecs). En tot cas, la vila es va
negar a pagar i el Justícia, Vicent Roig, va ser empresonat a
les Torres de Serrans. Davant de
l’interés mostrat per la Reial Audiència sobre el motiu d’aquest
empresonament, contestà el
procurador del senyor, Joaquim
Fuster «lo que se ha fet es per a
reprimir i castigar los excessos
que los justícia, jurats i alguns
altres particulars que han fet imposant una càrrega i tacha no
deguda als demes vassalls volent-los traure penyores (embargaments) per a que les paguen
i fent-los altres extorsions sense
llicència, permís i facultat del dit
D. Cristòfol que com a senyor
de dit lloc té obligació precisa
d’acudir a semblants greuges
per a la tranquil·litat i quietud de
dits vassalls...».
Davant d’aquesta acusació, el justícia d’Alginet es
neg a respondre si no és davant
del seu jutge. Així doncs, el síndic que representa Vicent Roig,
Joan Batiste Gavaldà al·lega

que la captura és injusta, que és
persona abonada i familiar de la
Inquisició, però que no ha volgut
acudir a aquesta Inquisició perquè espera eixir, per mans de
la Reial Audiència, de la presó,
que el delicte que li imputen a
Vicent Roig no és delicte ni mereix presó. A més, sentencia que
el Sr. Cabanilles no té jurisdicció
suprema per a fer el que ha fet
i no hauria d’haver empresonat
Vicent Roig per imposar taxa
sense llicència perquè a ell no li
toca donar aquesta llicència.
No sabem el resultat
d’aquest plet entre el senyor i la
vila, però cal pensar que la situació no va ser massa favorable
per la vila, però això no evità que
la vila continuara enfrontant-se
al senyor i així, el 7 de juliol de
1648, trobem de nou un justícia
d’Alginet, Geroni Bosch, empresonat a les Torres de Serrans.
Segons el seu síndic, Vicent
Mollano «Geroni Bosch, justícia d’Alginet, està pres tretze
dies sense càrrecs per ordre del
Comte de Casal, quan per disposició foral del Regne ningú pot
estar més que tres dies sense
càrrecs. A més, que el dit Comte
s’ha excedit notablement dins de
la seua jurisdicció, en fer presos
els seus vassalls fora del seu
territori i contra expresses disposicions forals del Regne...».
I inevitablement els
conflictes van continuar i el 20
d’abril de 1657 el nou síndic representant de la Vila d’Alginet,
Antoni Ferrer, sol·licitava a la
Reial Audiència l’empara per a
poder convocar Consell General
per a posar una nova peita per a
pagar els càrrecs als quals està
obligada, perquè amb els que té
no en sou prou per a pagar-los. I
això perquè el Comte de Casal,
senyor de la Vila, ha denegat la
llicència per a fer la convocatòria.
Estudiat el cas per la
Reial Audiència, aquesta declara que d’acord amb el memorial (acord) signat entre la Vila i
el senyor, aquesta no només
demanaria llicència per a tindre

consells sinó també per a demanar una peita per a acudir als
càrrecs als quals està obligada. I
per tant és superflu suposar que
no es necessita aquesta llicència per a poder imposar una peita. Evidentment, Antoni Ferrer
contraataca dient que «dit memorial solament diu que s’ha de
demanar llicència al Comte per
a formar Consell General, però
no diu que també s’ha d’informar
de l’assumpte per a que es forma el consell i que per a imposar
peites personals no és menester
llicència del senyor [...] no és
just que estiga en àrbitre del dit
Comte el concedir i denegar llicència per a que es tinga consell
quan no té justa causa per a denegar-la...».
Així mateix, el procurador del Comte, Jacinto Rodríguez, exposa el seu argument
en contra de la interpretació
d’Antoni Ferrer d’aquest memorial ja que «el Comte ha de saber
per a què es reuneix el Consell
General i les peites personals
s’han d’imposar amb llicència
del Comte, ja que a aquest l’interessa la conservació dels seus
vassalls i que no estiguen “pechats” (obligats a pagar peites).
Que segons és de veure pel memorial que la peita que es pretén
imposar no només és personal,
sinó que té molt de real, doncs
en ell es llegeix que es pretén
imposar-la segons el valor de
les terres que cada vassall posseeix, cosa que afecta els interessos del propi senyor...».
Com hem pogut veure
foren anys molt moguts. Encara
que no tenim les sentències concretes d’aquests plets, sabem
que la Vila els va perdre tots,
perquè mitjançant les actes del
Consell General, coneixem que
la Vila va seguir demanant llicència al Comte per a convocar
el consell per tractar qualsevol
assumpte.
Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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Coagri continua la seua
campanya de caqui
Per primera vegada s’ha realitzat un tractament a tots els
camps de Coagri, excepte els primerencs i els de reserva
COAGRI
Enrique González, president
de Coagri, comentava que “des
de la Junta rectora es va prendre la decisió per primera vegada, de fer un tractament en tots
els camps de caqui, excepte els
primerencs i els de reserva, per
tal de poder dur un control de la
collita, ja que Alginet és una zona
on sempre s’avança la fruita I així
amb aquest tractament podem
tenir un pla d’actuació. El servei
tècnic va preparar el pla d’actu-

ació i gràcies al tractament, les
fortes pluges no han afectat tant
com en zones veïnes”, comentava González.
Des de Coagri s’ha donat l’ordre als llauradors de collir el
caqui que es va a guardar en la
càmera a tisora per poder treballar-lo més endavant.. “És molt
important que els collidors utilitzen aquesta tècnica, ja que així
aconseguim que la fruita puga
aguantar més temps en la càmera i poder controlar la seua venda

en el mercat i aconseguir el millor preu possible per als nostres
socis”.
“Aquest any tenim previst que
la campanya s’allargue 1 mes i
mig més gràcies a les encertades
actuacions i la manera de treballar. Una notícia molt bona, ja que
això es tradueix en jornals per als
veïns i veïnes d’Alginet. A hores
d’ara tenim més de 800 persones
treballant tant dins de les naus
com fora al camp” explicava el
president de Coagri.
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