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Comencem gener parlant de les 
males brosses i com eliminar-les. 
Segurament heu vist camps, so-
bretot maduixeres, coberts per un 
plàstic negre al qual se li fa un forat 
on sols cap la planta que voleu que 
prospere. Això s’anomena encoixi-
nament i té diverses funcions: evi-
tar que cresquen males brosses, 
mantindre la humitat de la terra i 
calfar-la.

Hi ha una gran varietat de mate-
rials per a fer l’encoixinament com 
el plàstic negre, la palla, diaris, 
cartons, brossa seca, fustes, etc. 
Jo he vist inclús utilitzar roba vella 
però el material que utilitze al meu 
hort familiar és la palla, ja que tam-
bé em serveix d’adob.

Un altre mètode és amb foc o ca-
lor aplicat a la planta a exterminar.

Podeu utilitzar un bufador de 
llanterner i anar cremant planta per 
planta totes les males brosses.

En aquesta línia he vist que hi 
ha ja diverses empreses que fabri-
quen utensilis per a aquesta fun-
ció. Des de torxes elèctriques que 
cremen una a una les plantes, fins 
a aparells enganxats a un tractor 
que van cremant, per l’acció del 
vapor d’aigua, una taula sencera.

El mètode que a mi més m’agra-
da és amb vinagre. El vinagre es 
pot fer mitjançant la descomposi-
ció de productes vegetals en con-
dicions anaeròbiques. Els sucres 
d’aquests productes vegetals es 
converteixen en alcohol i diòxid de 
carboni amb la fermentació.

El vinagre que consumim a 
casa té una concentració del 5% 
d’àcid acètic, quantitat suficient 
per al control de les males bros-
ses. L’àcid es degrada amb l’aigua 
per tant no s’ha de diluir i no s’ha 
d’aplicar quan plou ni després de 
regar.

Julio Pellicer
Aficionat agricultura ecològica

EDITORIAL

Ja ens pots 
seguir en 
Instagram

Vinagre 
per a matar 
brosses

Encetem un 
any nou i aquest 
fet sempre és un 
motiu per a nou 
propòsits, per 
a marcar noves 
metes, per a in-
tentar canviar-ne 
d’altres... des de 
La Veu d’Alginet 

els nostres propòsits per al 2019 
són poder continuar treballant 
per tal d’apropar als lectors la 
informació local i anar creixent 
cada dia un poc més amb l’aju-
da de col·laboradors i veïns i 
veïnes. 

Feliç 2019
Sònia Bosch

Directora de La Veu d’Alginet

Avantatges de comprar 
un mòbil lliure i les 
noves operadores de 
telefonia

Enrique Clérigues
Tots sabem que els mòbils són 

indispensables per a la nostra vida 
diària, ja ningú ho dubta. Per eixe 
motiu, la compra d’un telèfon mò-
bil és una decisió que té la seua 
importància. És la ferramenta que 
ens acompanyarà moltíssimes ho-
res al llarg del dia. Tant per a ges-
tionar el nostre treball com per a 
proporcionar-nos moments d’oci 
i ordenar la nostra vida personal. 
Per eixe motiu, la decisió de com-
pra d’un mòbil s’ha convertit en 
una decisió important. No sols per 
l’ús que en farem, sinó també pel 
cost que comporta. Cost que hem 
d’amortitzar adequadament durant 
el temps de vida d’ús del nostre 
terminal. Aquesta circumstància 
ens fa plantejar-nos reiteradament 
els avantatges de comprar un mò-
bil lliure i decantar-nos per adquirir 
alguna de les tarifes que les noves 
operadores de telefonia comercia-
litzen al nostre país.

Millors ofertes, major estalvi
Fer un contracte amb una em-

presa de telefonia per aconseguir 
un terminal concret a un millor preu, 
pot paréixer avantatjós. No obstant 
això, és necessari vigilar quina ta-
rifa se’ns està aplicant, perquè les 
companyies tracten de compensar 
el preu més barat del terminal amb 
el que es paga en telefonades i 
dades al llarg del contracte. És 
necessari fer uns pocs càlculs per 
a saber si realment eixe contracte 
t’ofereix verdaders avantatges. Un 
mòbil lliure et permet trobar millors 
ofertes de terminals acudint a la 
multitud de proveïdores i marques 
que hi ha. Però sobretot, pots ad-
quirir noves marques que, encara 
que no són tan conegudes, ofe-
reixen terminals de gran qualitat 
a preus extraordinaris. En INFOR 

STI disposem de marques com 
WIKO, XIAOMI i BLU (patrocinador 
del VCF) que estan mostrant molts 
bons resultats i, a més a més, do-
nem un servei personalitzat als 
nostres clients. D’altra banda, si 
no confies amb aquestes marques, 
sempre pots optar per marques de 
prestigi, les quals ofereixen ter-
minals d’alta gama, encara que a 
preus desorbitats. No obstant, per 
a combatre aquests preus, a IN-
FOR STI disposem d’una àmplia 
varietat de terminals reacondicio-
nats (mòbils de poc ús, testejats i 
amb un any de garantia de fabrica) 
d’alta gama, marques com APPLE, 
SANSUNG, SONY, HTC, HUAWEI 
i LG.

No hi ha permanència, no hi ha 
compromís

El mercat de la telefonia mòbil 
es mou a una velocitat vertiginosa 
i firmar un contracte per 24 mesos 
pot fer-te perdre oportunitats més 
interessants que oferisquen altres 
companyies en tot eixe temps. No 
sols amb l’aparició de nous termi-
nals més avançats sinó amb els 
nous plans de tarifes que poden 
encaixar-te millor, sobretot les 
ofertes de les noves operadores 
de telefonia que ofereixen tarifes 
molt competitives, avantatjoses i 
a bons preus. Aquest es el cas de 
HITSMOBILE, empresa activa des 
de 2009 amb tarifes nacionals e in-
ternacionals per a parlar i navegar 
al millor preu i amb la millor qualitat 
utilitzant la cobertura de Vodafo-
ne, amb servei de prepagament 
(bonus d’ofertes) o postpagament 
(tarifa plana). INFOR STI ja es el 
distribuïdor exclusiu al nostre poble 
de Hitsmobile, per això, et convi-
dem a conéixer els avantatges que 
oferim, sense compromís ni perma-
nència, i el més important, amb una 
atenció personalitzada.

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: dissabte 2 i diumenge 3 de febrer.
Falla Sant Josep: dissabte 9 i diumenge 10.
Falla Palleter: divendres 15 i dissabte 16.
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REDACCIÓ

La Policia Local d’Alginet i els 
bombers de Silla han hagut d’ac-
tuar, en menys d’una setmana, 
per tal de sufocar dos vehicles 
que es van incendiar en diferents 
carrers de la localitat.

El diumenge 9 de desembre a 
la 1.40 de la matinada, es va pro-
cedir a l’extinció del foc d’un vehi-
cle ubicat al carrer Zorrilla.

La nit del dimarts al dimecres, 
a les 00.49 h, el foc va afectar el 

vehicle ubicat al carrer Quevedo. 
El foc també va afectar per la pro-
ximitat un altre vehicle i la façana 
i balcons d’un edifici, segons ha 
informat el Consorci de Bombers 
i Policia Local a La Veu d’Alginet.

Dos vehicles a foc a Alginet en menys 
d’una setmana

Alginet perd la seua filla 
predilecta, Elvira Bosch

REDACCIÓ

El 6 de desembre, Alginet des-
pertava amb la trista notícia d’ha-
ver perdut la seua filla predilecta, 
Elvira Bosch. L’alginetina, que el 
mateix dia 6 de desembre hague-
ra complit 82 anys, es va dedicar 
per complet a dignificar la vida 
al Congo. Va impulsar projectes 
formatius i sanitaris al país afri-
cà. Més de 50 anys treballant 
pels més necessitats va fer que 
al 2009, l’Ajuntament d’Alginet li 
atorgara el títol de Filla Predilec-
ta. Treballadora incansable el seu 

somriure sempre era la seua carta de 
presentació quan visitava el seu poble.

Elvira formava part de la con-
gregació religiosa Companyia 
Missionera del Sagrat Cor de Je-
sús. La religiosa va exercir la seua 
labor al Congo des de 1968 on va 
treballar al centre de discapacitats 
físics dirigit per la congregació re-
ligiosa Germans de la Caritat.

Al llarg de la seua vida a Àfri-
ca, Elvira va aconseguir impulsar 
projectes tant vitals com la creació 
de cooperatives agrícoles, tallers 
d’artesania i restaurants atesos 
per discapacitats físics sense re-
cursos, construir centres de salut, 
carreteres i escoles.

Del seu poble, Alginet, la missi-
onera rebia l’ajuda de l’ONG Soli-
daritat amb el Congo Alginet, mit-

jançant l’enviament de donatius. 

L’última fireta que es va celebrar 
aquest any a l’escola Sagrado 

Corazón de Jesús es van recaptar 
més de 6.000 euros.

El 5 de desembre a Madrid, la 
veïna d’Alginet va deixar un poble i 
un país que sempre la recordaran.

SOMVAL participa de nou en la 
campanya de recollida d’aliments

SOMVAL

Una vegada més, i ja van 4 anys, 
el Banc d’Aliments de València, ha 
tornat a confiar en SOMVAL per 
a la campanya de recollida d’ali-
ments. D’aquesta manera els dies 
30 de novembre i 1 de desembre 
(divendres i dissabte), i en horari 
de 9 a 21 h, ininterrompudament, 
va tindre lloc a tota Espanya la 
campanya de la Gran Recollida 
d’aliments (GR 2018), que s’actua-
va en 11.000 punts de recollida per 
uns 130.000 voluntaris amb l’ob-
jectiu d’arreplegar uns 22.000.000 
milions de kg de menjar. 

A Alginet la campanya que 
va realitzar el grup de volunta-
ris SOM VOLUNTARIS D’AL-
GINET (SOMVAL), va tindre lloc 
als supermercat de MASYMAS 
i MERCADONA, on es van arre-

plegar 6 contenidors de menjar 
divers, no perible o a llarg termini, 
la qual cosa va suposar uns 3.000 
kg.

Es van formar 4 equips per dia 
de 2 voluntaris i 4 equips més de 3 
voluntaris i es va cobrir tot l’horari 
(les 12 h) d’obertura del supermer-
cat. Els horaris per equip eren de 
9 a 12, de 12 a 15, de 15 a 18 i 
de 18 a 21 h, durant els dos dies, 
amb un gran desplegament de 40 
voluntaris.

A Alginet va ser un rotund èxit 
d’organització i de col·laboració 
per part de la ciutadania, fins i tot 
els menuts se sensibilitzaven del 
tema. Segons afirmacions de l’Or-
ganització, Alginet va ser un dels 
punts de tota Espanya on més ali-
ments es van arreplegar en funció 
de la seua població.

Els aliments van ser portats al 
magatzem del Banc d’Aliments 
de València, situat a la Pobla de 
Vallbona, per a sumar-se al repar-
timent general a tota Espanya. No 
obstant això, SOMVAL ha aconse-
guit que la major part dels recollits 
a Alginet revertisquen en el poble 
i actualment s’estiguen repartint a 
les famílies més necessitades.

El Banc d’Aliments de Valèn-
cia està integrat en la Federació 
Espanyola de Bancs d’Aliments 
(FESBAL).

SOMVAL ha negociant amb el 
Banc d’Aliments perquè tots els 
mesos vinguen a Alginet uns 800 
kg de menjar per als més necessi-
tats. No és fàcil a causa dels con-
trols que aquesta societat, d’àmbit 
europeu, exigeix per la transpa-
rència i l’equitat dels objectius
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Hermanos Cali guanya el XI Concurs 
de Ramaderies 

REDACCIÓ

El dissabte 1 de desembre, 
l’Agrupació de Penyes Taurines 
d’Alginet va fer entrega dels tro-
feus del XI Concurs de Ramaderi-
es Vila d’Alginet. El millor bou va 

ser Marinero i el millor bou embo-
lat Bendito, de la ramaderia Hnos. 
Cali de Moixent. La millor vaca va 
ser Sargenta, de Fernando Mac-
hancoses de Xest. Pel que fa a 
les ramaderies el tercer premi va 

ser per a la de Fernando Machan-
coses, el segon per a Hermanos 
Benavent de Quatretonda i el pri-
mer premi per a Hermanos Cali 
de Moixent.

REDACCIÓ

El dissabte 1 de desembre l’as-
sociació Potes i Pèls va organitzar 
la seua gala a benefici dels amics 

de quatre potes. Al Teatre Modern 
van actuar diferents grups que van 
arredonir la vesprada solidària.

La Gala benèfica Potes 
i Pèls ompli el Teatre 
Modern

REDACCIÓ

El dissabte 15 de desembre, 
les alumnes de Cristina Espert 

van mostrar, al Festival de Na-
dal, tot l’aprés al llarg d’aques-
ta temporada amb coreografies 

molt adreçades a aquesta època 
de l’any.

El Club de Gimnàstica Esportiva Alginet 
celebra el seu festival nadalenc

REDACCIÓ

Al llarg del mes de desembre, a 
la Casa de la Cultura, l’associació 
de dones progressistes d’Alginet, 
ADICA, va dur a terme el curs d’art 
floral. Amb la col·laboració del mes-

tre d’Antara, Héctor Mañez, les as-
sistents van aprendre diferents tèc-
niques d’ornamentació i qualitats 
de les flors.

Una activitat que va agradar, un 
any més, a les participants.

Curs d’art floral d’ADICA

Olor a llenya 
cremada, 
Hermelando

REDACCIÓ

El dijous 13 de desembre, 
Hermelando Bosch i Mellado va 
presentar el seu poemari Olor a 
llenya cremada a la Casa de Cul-
tura.

Com un om solitari
Vius al mig del nostre terme;

la teua vida és un misteri,
i el teu caràcter és ferm.

Camines per senda d’oblit
acompanyant pel pensament,

amb el cos adolorit,
també adolorida la ment.

Les teues mans acaronen
la pedra freda amb 

molt d’amor,
despertant imatges que dormen

amb delicadesa i dolçor.
De colors omplis l’ànima,

que desperta el teu sentiment,
tant d’alegria o llàstima

que plasmes en el 
te blanc llenç.

Deixaràs un tros de vida,
tant en pedra com pintura,
trossos de vida planyida
treballats de forma dura.

L’Oronella, Juny 2017
Hermelando Bosch i Mellado

Jose Luis Olmos Fornés

REDACCIÓ

El dissabte 8 
de desembre, a 
les 12.30 h del 
matí es van rea-
litzar les tradicio-
nals danses a la 
Puríssima a càr-
rec del Quadre 
de Balls Populars 
d’Alginet.

Danses a la Puríssima
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La rifa 
d’AECC ja té 
guanyadora

REDACCIÓ

Vanessa Tomás va ser l’agra-
ciada que va guanyar la cistella 
de la rifa que cada any realitza 
l’Associació de Lluita contra el 
Càncer d’Alginet. Vanessa va ar-
replegar el seu premi a K Manolo.

La música inunda el mes de desembre
REDACCIÓ

La música ha sigut un dels pilars 
fonamentals dins del mes de de-
sembre i la festivitat del Nadal.

Les primeres notes a sonar eren 
les de la SAMA i el cor de xiquets 
i xiquetes de la societat que van 
ser els encarregats de començar 
les nadales a l’acte de l’encesa de 
llums el 8 de desembre. La ronda-
lla del Quadre de Balls Populars 

d’Alginet va clausurar l’acte.
El 15 de desembre era el mo-

ment d’escoltar la Orquestra de la 
SAMA a l’església amb la col·labo-
ració del Cor del 4t Curs. 

El dijous 20 de desembre, els 
xiquets i xiquetes de les quatre es-
coles d’Alginet van eixir a la plaça 
a delitar grans i menuts amb les 
nadales que havien preparat con-
juntament.

El 22 de desembre, el Teatre 
Modern era l’escenari per a escol-
tar el concert de Nadal de la Jazz 
Big Bang Alginet dirigida per Ximo 
Tebar.

El 23 la Banda Juvenil i els alum-
nes de l’escola de Música de la 
Societat artística Musical d’Alginet 
van oferir el seu tradicional Con-
cert de Nadal.

REDACCIÓ

Per primer any, l’Associació de 
Lluita contra el Càncer d’Alginet ha 
dut a terme, amb la col·laboració 
de tots els centres educatius, el 
primer concurs de targetes de Na-
dal d’AECC.

Els xiquets i les xiquetes que 
han pogut participar han sigut els 
de 5é curs. Del centre Sagrado 
Corazón de Jesús, la guanyadora 

ha sigut Maria Escutia, del Emi-
lio Luna, Leire Roig, del Pepita 
Greus Ferran Estarlich i del Blasco 
Ibáñez Ángela Regal que ha sigut 
la guanyadora de tots els col·legis.

La targeta d’Àngela va ser la 
imatge que utilitzà AECC d’Alginet 
per a felicitar els col·laboradors i 
empreses que al llarg de l’any aju-
den a aquesta associació. El cost 
de les targetes corre a càrrec de 
l’Ajuntament.

Ángela Regal guanya el 
1r concurs de targetes de 
Nadal d’AECC

Dos premis 
per a César 
March

REDACCIÓ

L’alginetí César March ha rebut 
dos premis per dos fotografies 
presentades al concurs XXV Bien-
nal Internacional de Fotografia de 
l’Esport. Una de les fotos premia-
des es va fer a la Tomaca Trail.
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Treballadores de Serveis Socials i 
usuàries ixen al mercat per a fer visible 
el seu treball

REDACCIÓ

Des de fa dos anys, en Serveis 
Socials d’Alginet es porten a ter-
me uns programes d’inserció de 
dones en risc d’exclusió. L’ob-
jectiu és la seua inserció laboral 
i social. Els tallers que es porten 

a terme van des de costura fins a 
manualitats, i es treballen també 
les habilitats parentals, les emoci-
ons, en definitiva es tracta d’apo-
derar-les.

Ell divendres 14 de desembre, 
algunes d’elles junt al equip de 

treball de Serveis Socials i la seua 
regidora Maria José Martínez, van 
eixir al mercat per tal de vendre 
els productes que han fet al llarg 
dels tallers i així fer visible el seu 
treball.
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Grans i menuts gaudiren de la Fira 
de Nadal

REDACCIÓ

El cap de setmana del 14, 
15 i 16 de desembre, grans i 
menuts van poder apropar-se 
a la plaça de la Constitució i 
del País Valencià, per tal de 
gaudir de la Fira de Nadal que 

havia programat la Regidoria 
de Festes. Divendres i dissab-
te un grapat de paradetes ar-
tesanals van servir d’aparador 
per poder gaudir de les dife-
rents alternatives d’aquestes 
festes. Diumenge, amb la col-

laboració dels Festers 2019 i 
Factoria d’idees i Creacions, 
ens va visitar el Pare Noel i 
l’Emissari Reial perquè me-
nuts i no tant menuts pogue-
ren entregar les cartes amb 
els desitjos.

Encesa dels llums de Nadal
REDACCIÓ

Un any més l’encesa 
de llums provoca expec-
tació i il·lusió entre me-
nuts i grans ja que dona 
per començada l’època 
nadalenca. A les 8 de la 
vesprada, Maria Jesús 
Espert, regidora de Co-
merç, va ser l’encarrega-
da de donar l’ordre per 

a encendre l’enllumenat 
que aquest any s’ha re-
partit per més carrers de 
la localitat. Acte seguit, 
els assistents van poder 
gaudir de les nadales 
dels xiquets i les xiquetes 
que amb la música de la 
SAMA recordaren les na-
dales més tradicionals, 
els pastorets i pastore-
tes del grup extraescolar 

va dansar per a tots i va 
tancar l’acte el quadre de 
Balls Populars d’Alginet 
i la Rondalla. La nit va 
finalitzar amb la degus-
tació de dolços realitzats 
amb caquis pels forners 
i presentats pels Festers 
2019. Maria Teresa Roig 
va elaborar un pastís de 
caqui amb la imatge de 
Pascual Pérez Choví.

REGIDORIA DE COMERÇ

Un any més, la Regidoria de 
Comerç ha dut a terme el concurs 
d’Aparadors de Nadal. Aquest any 
han participat 35 establiments. El 
dimecres 2 de gener, a les 20.30 
h, Maria Jesús Espert, regidora 
de Comerç va ser l’encarregada 
de desvetllar els guanyadors.

Abans de l’entrega de premis, 
els establiments participants van 
rebre un diploma acreditatiu per 
la seua participació en aquesta 11 
edició.

Amb aquesta decisió es van 
concedir quatre primers premis 
valorats en 150 euros cadascú 
als establiments Navaló Moda, 
patrocinat per Establecimientos 
Baixens; Ell i Ella, patrocinat tam-
bé per Establecimientos Baixens; 
Pastisseria Quetzalcoalt patroci-
nat per Pinturas Isaval i  Centre 

35 establiments participen en el concurs d’aparadors de Nadal
d’Estètica Cristina patrocinat per 
Barberà Espert-Restaurant San 
Patricio.El premi a l’enginy i grà-
cia valorat en 100 euros i patro-
cinat per Factoria d’Idees i Crea-
cions va ser per a Bar restaurant 
Nico’s.

Aquest any, el premi a l’apa-
rador millor il·luminat i patrocinat 
per la Cooperativa Elèctrica d’Al-
ginet, també es va dividir i va re-
caure en La Botiga del Racó i en 
Ferreteria Bivià Añón, amb 100 
euros cadascú.

El premi a la sostenibilitat, pa-
trocinat per Vivers López i amb un 
premi de 100 euros va ser per a 
l’empresa AGO Telecom.

Entre els assistents al lliura-
ment es va fer el sorteig de 10 
bons cistella valorats en 20 € 
cada un per a utilitzar als establi-
ments participants.

Alguns dels guanyadors amb la Regidora de Comerç i els patrocinadors.

Participen també la SAMA, els festers 
de 2019 i les comissions falleres
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El dilluns 3 de desembre, a 
la casa de la Cultura es va ce-
lebrar l’assemblea general ex-

traordinària per al nomenament 
d’auditors, de conformitat amb 
l’establit en l’article 31.1 de la Llei 

de cooperatives de la Comunitat 
Valenciana.

Salvador Escutia, 
president de la 

Cooperativa Elèctrica 
d’Alginet, comentava 

la importància de 
“mantindre la factura tal 
i com està i que el soci 

no haja de pagar més en 
la seua factura de llum”.

Assemblea general CEA

Al novembre la CEA participà 
al 2n Congrés Català de Pobresa 
Energètica.

Un esdeveniment coorganit-

zat pel projecte Assist, en què la 
CEA participa com a part del pilot 
espanyol.

La Cooperativa 
Elèctrica d’Alginet 
al congrés de 
pobresa energètica

Un any més, els socis de la Co-
operativa Elèctrica d’Alginet no 
han de preocupar-se per les dife-
rents notícies que arriben des de 
diferents mitjans de comunicació 
respecte a la pujada del preu de 
la llum. A hores d’ara ja s’estima 
que per al 2019 el preu de la llum 
tornarà a pujar fins a un 4%, se-
guint així la tendència a l’alça que 
ha experimentat en els 

El 2019 no portarà una pujada 
a la llum d’Alginet

últims mesos de 2018. Així ho 
anuncien les previsions en cas 
que el Govern reinstaure l’im-
post a la generació elèctrica que 
va suprimir el setembre passat i 
que, segons va anunciar només 
seria suspés durant sis mesos.

Els alginetins i alginetines so-
cis de la CEA no han de patir per 

aquestes informacions ja que 
des de la Cooperativa no s’in-
crementarà el preu de la llum. 
Una iniciativa que porten duent 
a terme des de fa temps des de 
la junta de la CEA per tal d’evi-
tar que el soci haja d’assumir 
aquest cost en la seua factura.

Ja tens el teu calendari del 2019 
de la CEA? Passa a recollir-lo per 

les nostres oficines
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La localitat de Carlet 
tindrà en breu la fibra 

òptica d’AGO, els 
preus competitius i el 
servei personalitzat 

per a cada client

 L’empresa de telecomunica-
cions AGO ubicada a la localitat 
d’Alginet continua creixent i am-
pliant el servei que ofereix als 
seus clients.

Amb 6 anys de vida, l’empresa 
que pertany a la Cooperativa 
Elèctrica d’Alginet, i que comen-
çà amb Internet per antena, ha 
anat ampliant la seua oferta i la 
confiança dels seus clients i ha 
aconseguit, a hores d’ara, ser 
l’empresa líder en el servei d’In-
ternet a la localitat.

Fibra òptica, Internet i telefo-
nia mòbil són els pilars dels seus 
serveis que junt a la proximitat i 
l’atenció personalitzada fan que 
siga referent a nivell local i co-
marcal en Internet i telefonia.

La fibra de l’empresa AGO traspassa fronteres i en 
breu arribarà a Carlet

A hores d’ara localitats prope-
res gaudeixen del servei d’Inter-
net de la companyia riberenca, a 
través d’antena. Amb l’arribada 
de la fibra d’AGO a Carlet els 
carletins podran aprofitar-se de 
l’alta velocitat, amb preus molt 
reduïts i amb una atenció perso-
nalitzada. 

Però no sols s’amplia el servei 
oferit a altres localitats sinó que, 
a més a més, l’empresa amplia 
el seu equip de treball i ofereix 
feina a 3 veïns més del poble.

Bones notícies per a comen-
çar aquest 2019.

Aquest any que comença AGO 
amplia els seus horitzons i traspas-
sa fronteres amb la fibra òptica.

Després d’oferir el servei d’In-
ternet a alta velocitat a la Urbanit-
zació Ausiàs March ara en poc de 
temps, la localitat veïna de Carlet 
podrà gaudir de la fibra òptica 
que oferta aquesta companyia de 
la Ribera i aprofitar-se dels preus Imatge de Google.

tant competitius i el servei perso-
nalitzat i directe.
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Nadal al Pepita Greus
CEIP PEPITA GREUS

Ja es respira un ambient na-
dalenc pels passadissos de la 
nostra escola. Un any més les 
xiquetes i els xiquets del Pepita 
Greus han engalanat tot el centre 
amb motius nadalencs (purpu-
rines, campanes, sanefes, avets, 
floquets de neu …). 

Ja ho tenim tot preparat per a 
l’arribada del Pare Noel que en-
guany, i per primera vegada, ens 
visitarà el dia 21 de desembre. Els 
alumnes més menuts tenen els 
nervis a flor de pell, i han escrit la 
carta amb molta il·lusió perquè els 
deixe allò que han demanat.

Aquesta festa està organitzada 
per l’AMPA amb la col·laboració 
del col·le. Són els encarregats de 
posar-se en contacte amb el Pare 
Noel perquè mire la seua compli-
cada agenda i trobe un momentet 
per a poder vindre a visitar-nos. 

A més a més, aprofitant aques-
tes dates realitzem una sèrie d’ac-
tivitats com són: 

- Visita a Correus per part dels 
alumnes d’Educació Infantil 
els dies 18 i 19 de desembre, 
on posem el segell a la carta i 
la tirem a la bústia. També ens 
expliquen tot el procés des que 
entreguem la carta a la bústia 
fins que arriba a casa.

- El proper dijous 20 de desem-
bre els alumnes de 1r a 4t de 
Primària es reuneixen amb els 
dels altres col.les a la plaça per 
cantar les nadales que han pre-
parat a les classes de música 
amb molta il·lusió.

- Per acabar, divendres 21 de 
desembre els alumnes d’Edu-
cació Infantil i Primària fan un 
esmorzar nadalenc per aco-
miadar l’any i felicitar-nos les 
festes.

Jo puc, tu pots
IES HORT DE FELIU

Som 32 alumnes de 4t d’ESO 
i 1r de Bat, que formem part del 
programa “Jo puc, tu pots”

Com a tutors/es, la nostra tas-
ca consisteix a rebre i ajudar els 
nostres companys nouvinguts 
de 1r ESO a orientar-se i poder 
sentir-se a gust els primers dies a 
l’institut. Per això, al llarg del curs 
en l’hora de l’esplai, dos dies per 
setmana els/les ajudem a orga-
nitzar-se els deures, les agendes 
i els estudis així com la prepara-

ció d’exàmens per tal que puguen 
millorar els seus resultats acadè-
mics i les seues habilitats socials.

Aquest programa esta organit-
zat i coordinat pel professorat.

Com que aquesta ajuda no 
es pot premiar acadèmicament, 
la coordinació junt a la direcció 
del centre, en reconeixement a 
la nostra tasca, ens ha oferit un 
esmorzar preparat pels alumnes 
de FPB de cuina, per tal de fami-
liaritzar tots els alumnes, tutors i 
tutoritzats.

El Blasco al Centre de 
Dia 

CEIP BLASCO IBAÑEZ
El passat 21 de desembre els 

xiquets i xiquetes de 5é i 6é vi-
sitàrem el Centre de Dia i cantà-
rem per als majors un nodrit re-
pertori de cançons nadalenques. 
Va ser una experiència màgica i 
molt gratificant tant per a nosal-
tres com per als nostres majors 
que ens reberen amb els braços 
oberts i grans somriures, palme-
jant i taral·lejant les cançonetes 

que els cantàrem i que de segur, 
a més d’un, el transportà a la seua 
infància. Per a nosaltres va ser 
molt emocionant poder compartir 
les nostres cançons i comprovar 
l’alegria amb la qual ens escolta-
ven. De vegades “poc pot arribar 
a ser molt”. 

Moltes gràcies per rebre’ns i 
MOLTA SALUT I FELICITAT PER 
A L’ANY 2019

REDACCIÓ

Al Centre Cultural Octubre de 
València, l’associació ACICOM 
amb la col·laboració de la Con-
selleria d’Educació, Acció Cultural 
del País Valencià o Tirant, entre 
d’altres, van organitzar una mos-
tra de youtubers valencians. Més 
concretament adreçat als valentu-
bers, youtubers que realitzen els 
seus continguts en valencià.

L’alginetina Teresa M. Escutia, 
va rebre el premi a la millor you-
tuber d’educació gràcies al seu 
canal “Patapu, pampam”. Teresa 
és professora de música youtuber 
que utilitza aquest canal amb dife-
rents finalitats, entre aquestes les 
seues classes.

Teresa, premi a la 
millor youtuber 
d’educació

Un trimestre molt actiu a l’Emilio
CEIP EMILIO LUNA

Al llarg del trimestre l’alumnat 
del CEIP Mestre Emilio Luna ha 
gaudit de moltes activitats: d’estu-
di, curriculars, de gaudi, festives i 
esportives.

Però, la que tots els xiquets i xi-
quetes esperen amb molta il·lusió 
és la de l’últim dia, quan reben la 
visita dels Reis Mags i del Pare 
Noel. Aquest fet significa que 
s’acaben les classes i arriben les 
esperades vacances, i els profes-
sors i professores lliuren les notes 
de la 1a avaluació. 

Quines caretes posen els/les 
nostres alumnes en rebre aques-
ta visita!!

Alguns miren amb els ullets mig 
tancats com si no volgueren veu-
re’ls del tot, altres riuen amb un 
somriure nerviós; però, tots i totes 
amb molta alegria i il·lusió per tan 
important companyia.

Tant els Reis Mags com el Pare 
Noel van guardar les cartes que 
els nostres xiquets i xiquetes els 
van donar. Després de llegir-les 
ens han dit que els han dema-
nat moltes joguines i que faran 
el possible per portar-les, però el 
que més els ha agradat és que 

havien demanat i desitjat un món 
on les persones cuidem la natura, 
on ens escoltem els uns als altres 
amb respecte, on ens respectem 
tot i les diferències... a la fi, l’alum-
nat demanà un món millor.

De segur que els seus somnis 
es faran realitat al 2019!!!
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Un desembre ben carregat 
d’activitats

SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

Els alumnes d’Infantil han es-
tat treballant, durant la primera 
avaluació, un projecte sobre les 
emergències en què han rebut la 
visita d’una metgessa i un bom-
ber que els han explicat les se-
ues tasques, la vestimenta que 
utilitzen i com han d’actuar davant 
d’una emergència. 

Pel que fa a Primària, el nostre 
cor ha participat, un any més, en 
el festival “Nadales al carrer”, or-
ganitzat per Col·legis Diocesans, 
amb el qual hem omplit d’esperit 
nadalenc els carrers de la ciu-
tat de València. Quin privilegi de 
veus!

A Secundària, hem organitzat 
unes jornades de convivència on 
cada curs, mitjançant diferents di-
nàmiques i activitats preparades 
pels tutors amb el recolzament 

del departament d’Orientació, 
han treballat diferents objectius 
que ens permetran aprofundir en 
la formació integral de l’alumne, 
com per exemple el respecte, la 
convivència i el treball en equip. 

Finalment, tots els alumnes i 
professors del centre hem col·la-

borat en la campanya de Cari-
tas de recollida d’aliments. El fet 
d’ajudar a qui ho necessita és 
un valor que recordem durant el 

Nadal, però que nosaltres el te-
nim ben present mitjançant les 
diferents campanyes que portem 
endavant durant tot l’any.

Èxit de participació a l’Univers Jove
REGIDORIA JOVE

Per segon any consecutiu, la 
Regidoria Jove amb la col·labora-
ció de Factoria d’Idees i creacions 
va portar a terme l’Univers Jove 
al pavelló cobert del poliesportiu. 
Tres dies amb jocs, activitats i 

espectacles que van fer les delí-
cies de grans i menuts. El dime-
cres 26 els assistents van gaudir 
de taller de drons, show de dino-
saures, contacontes, espectacle 
cantajocs, taller de batucada i 
espectacle de Miss Poppins. Di-

jous l’espectacle escollit va ser 
del grup Circ Divers. El divendres 
la vesprada es va omplir de mú-
sica amb la xaranga, màgia amb 
un show i espectacle amb el grup 
Pop’s Corn de Maduixa Teatre. 

Alginet s’acomiaden de l’any amb la 
tradicional cursa de Sant Silvestre

REDACCIÓ
El dilluns 31 de gener a les 6 

de la vesprada, el Club d’Atletis-

me d’Alginet va organitzar la tra-
dicional cursa de Sant Silvestre 
on grans i menuts van acomiadar 

l’any disfressats i fent un poquet 
d’esport.
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El Trofeu d’Hivern de patinatge finalitza amb 21 copes per al Club 
d’Alginet

REDACCIÓ
El dissabte 22 de desembre es 

va viure un dia intens de patinat-
ge artístic. Al matí les patinado-
res més principiants realitzaven 
la prova interclub per avançar de 
nivell.

Ja de vesprada era el moment 
del trofeu on competien patina-
dors i patinadores de diferents 
localitats. Abans de l’entrega 
dels trofeus, les més menudes 
del club van realitzar una core-
ografia nadalenca. Seguidament 
es va fer l’entrega de trofeus en 

què al nivell 1 la primera posició 
va ser per a Claudia Alcover, se-
guida per Martina Cervera i Lau-
ra Espí; al nivell 2 primera per a 
Mar Alepuz, segona per a Maria 
Bosch i tercera per a Teresa Ale-
many; nivell 3 primera Emma 
Cabanes, segona Marisela Gar-

cia i tercera Ainoa Moreno; nivell 
4 primera Nerea Gimeno, sego-
na Irene Lucio i tercera Neus; 
nivell 5 primera Paula Vaquer, 
segona Àfrica Lorite i tercera 
Carlota Climent; nivell 6 primera 
Dori Adam, segona Marta i terce-
ra Carla Maiques. En territorials, 

la categoria benjamí l’alginetina 
Paula Marín va quedar tercera, 
en aleví, Jimena Cervera en pri-
mera posició i en Infantil, Celia 
Aliaga primera seguida de Paula 
Fuster. En acabar es va realitzar 
un berenar de Nadal.

V Trofeu CX Alginet Julio Antolín 
dimiteix com a 
entrenador de la 
UD Alginet

REDACCIÓ
El divendres 14 de desembre 

es coneixia la notícia de la dimis-
sió de Julio Antolín com a entre-
n a d o r de l’Alginet i com a 
director esportiu del club.

L’exentrenador blavet no va vo-
ler fer declaracions als mitjans de 
comunicació.

Serrano rep 
dos premis de 
la Federació de 
Triatló de la CV

REDACCIÓ
Jose Ramón Serrano Prieto del 

Club de Triatló d’Alginet va rebre 
el cap de setmana del 15 i 16 de 
desembre, per part de la Federa-
ció de Triatló de la Comunitat Va-
lenciana, el reconeixent especial al 
triatleta més participatiu del 2018 i 
el primer en V2 circuit No Drafting 
de la Comunitat Valenciana.

Marató a València
REDACCIÓ

El Triatló d’Alginet continua 
imparable. El diumenge 2 de de-
sembre Sergio Hernández Llorca 

va fer els 42 quilòmetres de la 
marató de València, igual que la 
corredora del Club d’Atletisme, 
Bego Boix.

Alumnes de l’IES Hort de Feliu 
aprenen autodefensa

ANDRÉS ROIG
L’Escola d’Art de Defensa 

Coreà, Sin Moo Sam Rang Do 
Spain, amb Dojang (sala d’entre-
nament), al Centre Karma ubicat 

al carrer Trullàs d’Alginet, va ser 
l’encarregada d’ensenyar a alum-
nes de l’institut d’Alginet, xicotetes 
tècniques per tal de saber com 
actuar davant d’una agressió. Els 

instructors i mestres Andrés Roig 
i Salva Esteve van apropar als 
alumnes aquest art. Unes tècni-
ques que, tal i com explicava An-
drés Roig, “són d’autodefensa”.

REDACCIÓ
El Club ciclista el Castell va 

organitzar, el diumenge x, el V 
Trofeu CX Alginet al circuit del 
Centre de Dia. A les 9 del matí co-
mençava la prova per als màster 
40/50/60, seguits pels màster 30 i 
les escoles. Després de l’entrega 

de trofeus a aquest grup va con-
tinuar el Trofeu amb els júniors i 
dones Eli sub 23, seguits pels ca-
dets i dones, i els elits i sub 23. 
El trofeu finalitzà amb l’entrega de 
copes.

Daniel Ortuño 
s u b c a m p i ó 
d’Europa

REDACCIÓ
L’alginetí Daniel Ortuño es 

proclama subcampió d’Europa 
de Clubs en categoria cadet de 
Taekwondo celebrat a Marina 
d’Or.
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Presentació oficial de l’Escola Municipal i el Club de Bàsquet Alginet
CARLOS BIVIÀ

La presentació d’equips 2-12-
18 de l’Escola municipal i Club de 
Bàsquet Alginet per a la tempo-
rada 2018-2019 és, sens dubte, 
l’esdeveniment més emotiu que 
el Club organitza cada tempora-
da on els alumnes i jugadors són 

les estreles indiscutibles davant 
els seus familiars i aficionats, que 
omplin cada any el pavelló Muni-
cipal Esports d’Alginet.

14 equips amb un total de 160 
jugadors amb una il·lusió en 
comú, la de formar-se i poder 
competir en les competicions que 

la Federació Espanyola i la de la 
Comunitat Valenciana organit-
zen.

Jose Vte. Alemany, alcalde, i 
el regidor Jordi Roig amb la seua 
assistència van renovar la con-
fiança en la Junta Directiva del 
Club per a poder seguir dirigint 

amb encert la trajectòria del Club.
49 anys d’existència del Club 

Bàsquet Alginet amb un objec-
tiu molt clar d’inculcar valors de 
formació en una escola de base 
sòlida per als joves d’aquesta lo-
calitat i la de poder competir.

El Club mostra l’agraïment a 

l’Ajuntament d’Alginet i Coope-
rativa Elèctrica d’Alginet, ja que 
sense el suport constant als 
projectes esportius que porten a 
terme en cada temporada no es 
podrien aconseguir.

El club d’Alginet torna a coronar el pòdium al Trofeu 
Federació de Patinatge

REDACCIÓ
Els patinadors d’Alginet acon-

segueixen 6 copes al Trofeu Fe-
deració celebrat a Alginet.

En la modalitat de dansa, Clau-
dia Bailén, en categoria infantil, 
es va fer amb la segona posició 
seguida per Didac Lorite. En ca-
tegoria aleví, Jimena Cervera va 
aconseguir la primera posició. Jo-
ana Ocaña va ser tercera.

En lliure Aina Álvarez va quedar 
segona. En infantil Celia Aliaga es 
va fer amb l’or, Paula Fuster amb 
la segona posició seguides per 
Claudia Bailén i Alba Salvador.

Trobada d’escoles de pilota valenciana a Alginet
REDACCIÓ

El 6 de desembre es va realit-
zar al carrer Venerable Beferull 
una Trobada Escolar de Pilota 
Valenciana on van jugar xiquets i 
xiquetes de les diferents escoles 
del poble.

Grans i menuts van poder gau-
dir d’aquest esport moltes vega-
des oblidat per la poca visibilitat 
que té als mitjans de comunica-
ció.

Un esport que els nostres ma-
jors practicaven al carrer i que ara 
torna amb les noves generacions. 
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En aquesta 
ocasió vull en-
dinsar-me en 
una gran cele-
bració que va 
tenir lloc l’any 
1875 en honor 
de Sant Josep. 
Allò que desta-
ca del progra-

ma és la confecció de tot un relat 
de llegendes (com per exemple 
l’origen del nom del poble o la 
confusió entre jurisdicció parro-
quial i jurisdicció civil) i fets reals 
que s’entremesclen per donar 
sentit a la història comunitària 
d’Alginet durant els cinc-cents 
anys transcorreguts des del 
desmembrament d’Alginet de la 
Parròquia d’Espioca, l’any 1375.

 Per altra banda, cal dir 
que aquest programa està inspi-
rat per l’esperit de la Renaixença 
valenciana, un moviment de re-
cuperació del nostre passat com 
a poble valencià encetat a partir 
dels anys 30 del segle xix, però 
com deia Fuster, des d’una visió 
felibrista, és a dir, un moviment 
literari, cultural i social sense 
l’aspiració d’aprofitar el movi-
ment per reivindicar  aspectes 
lingüístics i nacionalistes. El re-
sultat d’aquesta visió fou la cre-
ació d’una història on els mites 
ameren la història:

Dia 27. A migdia vol general i 
dispar de morterets. A les cinc 
de la vesprada recorrerà els 
carrers de la població una lluïda 
CAVALCADA, representant el 
desmembrament d’aquesta vila 
d’Espioca i la seua primera jus-
tícia en la forma següent: Tren-
caran la marxa les banderoles i 
danses amb les tradicionals dol-
çaines; un xiquet portant en guió 
la imatge de Sant Josep, patró 
d’aquesta vila, muntat, vestit a 
l’antiga espanyola, amb el seu 
escuder, convidarà a les festes; 
seguiren diferents gropes de 
llauradors en representació de 
l’època actual, amb acompa-
nyament d’una banda de músi-
ca i després dos genets moros 
i el rei moro, dos genets i el rei 
en Jaume, representant l’expul-
sió dels moriscos; a continuació 
un genet amb la seua bandera 
amb l’escut d’armes d’aquesta 
vila, amb la següent inscripció: 
sóc el genet que doní nom al 

poble d’Alginet, el nom del qual 
es compon de l’article àrab al i 
del substantiu valencià genet 
(aquest genet fou el primer ha-
bitant en una de les cases que 
a aquesta es van edificar, i donà 
nom a la vila naixent), seguiran 
per ordre catorze gropes que re-
presenten els catorze habitants, 
que junt els quatre de justícia, 
formaven els díhuit veïns que 
conformaven la llavors aldea 
dependent d’Espioca, en l’acte 
de desmembrament, llurs noms 
eren: Joan de la Fou, Bernat Ro-
meu, Pere Altet, Salvador Creus, 
Joan de Riella, Bernat Altet, Ra-
mon Vicent, Guillem Jofre, Mi-
quel Pérez, Guillem Pérez, Ber-
nat Pont, Domènech de la Pont, 
Pere Adam i Pere Bosch, i en 
un carro triomfal tirat per quatre 
cavalls aniran Joan Pérez, justí-
cia, Antoni Altet i Domènech Al-
menara, Jurats, i Pere Ximeneç 
de Gant, Síndic, i el notari  que 
va atorgar l’escriptura, en Ferran 
Millà; dues matrones, una mora 
en representació de la séquia 
d’Alèdua, construïda pels moros 
i hui propietat de la vila; i una al-
tra matrona en representació de 
l’extingit poble d’Espioca, i una 
inscripció que dirà: 24 de setem-
bre de 1375, data del desmem-
brament i elecció de la primera 
justícia, des de aquest dia quedà 
el lloc separat d’Espioca, el do-
cument es va atorgar a la nova 
església construïda a l’afecte 
sota l’advocació del nostre titu-
lar Sant Antoni Abat, com a vi-
caria que durà fins el 2 d’agost 
de 1537, quan fou elevada a 
curat (Parròquia), concedint-li el 
títol de Vila el rei Felip IV l’any 
1646; tancarà la CAVALCADA 
una banda de música. De nit vol 
de campanes i dispar de mor-
terets, un CASTELL DE FOCS 
ARTIFICIALS i SERENATA on 
s’alternaran la banda de música 
del Sr. Izquierdo, de València, i 
la d’aquesta Vila (que encara no 
s’havia escindit en dues bandes 
com veurem uns quants anys 
després), i els dolçainers.

DIA 28. En llustrejar el dia es 
repetirà el vol de campanes i dis-
pars de morterets, cercavila dels 
músics i els dolçainers. A les deu 
funció solemne al patriarca Sant 
Josep, llur antiquíssima imatge 
procedia de l’extingida parròquia 

d’Espioca, es venera a la seua 
ermita, des de l’any 1584, des 
de llur punt es trasllada a l’es-
glésia parroquial per aquesta 
festivitat; es cantarà una solem-
ne missa a tota orquestra, l’ora-
dor serà el dr. en Josep Gómez, 
prevere, beneficiat de l’església 
dels Sants Joan de València. A 
les cinc de la vesprada, eixirà 
una lluïda processó  on aniran 
diferents personatges en repre-
sentació d’alguns misteris, els 
tradicionals cirialots i diferents 
imatges, la imatge del Sant Pa-
triarca serà duta per quatre jo-
ves vestits a l’antiga espanyola, 
seguirà la carrera acostumada i 
en arribar davant l’església, pas-
sarà per dins, que a tal efecte 
estarà enflocada i il·luminada, i 
es tocarà per l’orquestra (il·legi-
ble), i després Sant Josep inicia-
rà la seua carrera fins a la seua 
ermita que està fora de la pobla-
ció, col·locada la venerada imat-
ge al seu cambril, es cantaran 
els gojos, i la processó tornarà 
a la parròquia, presidida per la 
imatge de la Divina Aurora. A 
tots aquests actes acudirà en 
corporació l’il·lustre Ajuntament. 
A la nit CASTELL DE FOCS AR-
TIFICIALS i SERENATA.

DIA 29. La festa de la Divina 
Aurora, com el dia abans. El ser-
mó a càrrec de l’orador sagrat 
en Ricardo Mortes, prevere, rec-
tor parroquial de Massanassa. A 
la vesprada processó solemne, 
CASTELL DE FOCS ARTIFI-
CIALS i SERENATA, com en la 
festivitat anterior.

DIA 30 setembre i 1r d’octubre. 
Festes de carrer i altres gauban-
ces públiques. Els dies 2, 3 i 4 
d’octubre, CORREGUDES DE 
BOUS I VAQUETES; el dia 4 a 
la nit, el BALL DE TORRENT. El 
5 d’octubre i darrer dia de festes, 
d’onze a la una, CARRERES DE 
CAVALLS i l’entrada dels BOUS. 
A la vesprada la darrera corregu-
da de bous i vaquetes, en con-
clusió de les festes.

Cal agrair a Josep Lozano 
l’accés al document original.

Rafael Bosch López
 Cronista de la Vila d’Alginet

Deixeu de fumar: Cada vegada 
que s’acaba un any és habitual 
fer una llista de propòsits per al 
nou que comença, com fer acti-
vitat física o cuidar l’alimentació. 
Si un dels vostres és deixar de 
fumar, és bo que afronteu aquest 
procés sent conscients de les 
dificultats que implica, però amb 
el convenciment que és possible 
aconseguir-ho. 

En deixar de fumar notareu 
ràpidament molts beneficis i mi-
llores en la vostra qualitat de 
vida: estalviareu diners; tindreu 
més capacitat de fer exercici; us 
millorarà la respiració; tindreu la 
pell més bonica i més hidratada; 
millorarà l’olor de la roba, del cot-
xe i de la casa; us augmentarà la 
capacitat pulmonar; millorareu la 
vostra imatge social; apostareu 
per un entorn familiar més sa i 
això esdevindrà un exemple po-
sitiu per als vostres fills i recupe-
rareu la llibertat.  

Feu activitat física: A l’hivern 
trobem a faltar la llum solar i 
això afecta l’estat d’ànim de les 
persones. La millor manera de 
contrarestar aquest efecte és fer 
activitat física, perquè és un bon 
remei contra la tristor, l’ansietat i 
la depressió. El nombre d’hores 
òptim d’activitat física per a mi-
llorar la salut mental podria ser 
d’entre 2,5 i 7,5 hores setmanals. 
Es recomana que les persones 
adultes facen trenta minuts d’ac-
tivitat física cinc dies o més a la 
setmana. No cal fer trenta minuts 
seguits, s’hi pot arribar sumant 
períodes de deu minuts. Pel que 
fa als infants i adolescents, ne-
cessiten seixanta minuts diaris 
d’activitat. 

Utilitzeu les escales en lloc de 
l’ascensor en algun moment del 
dia, a casa o al treball. Si agafeu 
el metro o l’autobús, baixeu una 
parada abans i acabeu el recor-
regut a peu. Apunteu-vos a un 
curs de balls de saló o de qualse-
vol altra activitat que us agrade. 
Sentiu goig del oci actiu els caps 
de setmana: feu excursions, ca-
mineu pels parcs del vostre barri 
o ciutat, passegeu per la platja 
etc.

Mengeu sa: Per combatre el 
fred s’acostuma a ingerir ali-
ments que ajuden a mantindre la 
temperatura del cos, no tant pel 
pes calòric que aporten sinó per 
la capacitat que tenen de generar 
calor. Això no ha de ser motiu per 
deixar de menjar sa ni renunciar 
a una alimentació sana, variada 
i equilibrada. Consumiu aliments 
calents, com ara sopes, cremes 
o guisats. Mengeu cereals, lle-
gums i verdures a diari amb coc-
cions llargues com estofats, al 
vapor o amb olla de pressió. Op-
teu per aliments frescos rics en 
vitamines A i C, com ara fruites 
(cítrics), hortalisses i fruita seca.

Verdures, hortalisses i fruita: 
Es recomana consumir un mínim 
de 300-400 grams diaris, de ver-
dures i hortalisses, prioritzant-ne 
les varietats de temporada com 
la bleda, els espinacs, les carxo-
fes, els porros, la col, la ceba, el 
rave. La millor manera d’aprofitar 
totes les vitamines i minerals que 
contenen és prendre-les crues, 
soles o en ensalada, però a l’hi-
vern és més agradable prepa-
rar-les al forn o a la planxa. Si 

es bullen, és convenient aprofitar 
l’aigua per a sopes o purés, per-
què queden molts dels minerals 
en l’aigua de cocció. Si es couen 
al vapor mantenen la majoria de 
vitamines i minerals. La fruita és 
necessària al llarg de tot l’any. 
Es recomana consumir-ne un 
mínim de tres peces al dia, pre-
ferentment fresques. Les fruites 
d’hivern són els cítrics, molt rics 
en vitamina C, com la taronja, la 
mandarina, la llima i el caqui. La 
fruita seca (nous, ametlles, ave-
llanes, etc.) també és molt salu-
dable i un bon complement per a 
les ensalades d’hivern.

Prevenció de l’obesitat: Durant 
l’hivern ve més de gust menjar 
plats calents que sovint són més 
calòrics que els que s’acostumen 
a menjar durat l’època estival. 
Per evitar que això es traduïsca 
en un augment de pes, podeu 
seguir algunes recomanacions. 
No heu de renunciar a menjar 
bé, sinó que heu de modificar 
el nombre de menjades i/o les 
quantitats, les tècniques culinàri-
es, etcètera. Els tractaments que 
prometen pèrdues de pes espec-
taculars en poc de temps poden 
ser perillosos. De fet, no es tracta 
de fer dieta per sempre, sinó de 
tindre un estil de vida actiu i salu-
dable. Heu d’estar convençuts de 
la necessitat de reduir pes i po-
der evidenciar les millores que es 
produeixen (físiques, en l’agilitat, 
en les analítiques, en la pressió 
arterial etc.).

Manteniu una actitud positiva: 
A l’hivern, la manca de llum i el 
fred poden afectar l’estat d’ànim. 
Podeu actuar per millorar el ben-
estar emocional amb la incorpo-
ració d’estils de vida saludables, 
les relacions personals o les ac-
tivitats que feu. Manteniu-vos fí-
sicament actius. L’activitat física 
regular té efectes positius en la 
disminució del risc de patir una 
depressió i en el deteriorament 
cognitiu propi de l’edat. Apreneu 
coses noves. L’aprenentatge 
s’associa a la millora del benes-
tar psicològic, l’autoconfiança i 
el reforç de les relacions socials. 
Cuideu les relacions personals. 
Tindre una xarxa social de suport 
és un factor de protecció davant 
d’alguns problemes de salut men-
tal. Procureu-vos un descans su-
ficient. Eviteu els estats de can-
sament o fatiga, especialment si 
són prolongats, i disfruteu d’un 
descans suficient, tant físic com 
mental, és necessari per man-
tenir una bona salut emocional.  
Eviteu l’alcohol i les drogues. El 
consum d’alcohol per damunt 
dels nivells considerats de risc i 
d’altres drogues pot causar efec-
tes negatius en la salut i el ben-
estar de les persones. Manteniu 
una alimentació saludable. Una 
alimentació variada i equilibrada 
és fonamental perquè el sistema 
nerviós funcione de manera ade-
quada i la persona puga tindre un 
bon estat emocional.

Font informació.
 http://canalsalut.gencat.cat/

ca/vida-saludable/consells-per-
a-tot-lany/consells_hivern/propo-
sits_dany_nou/

Xavier Torremocha
Infermer de salut pública

Centre salut pública d’Alzira

Propòsits d’any nou Programa de les festes que en acció de gràcies 
s’han de celebrar a la Vila d’Alginet des del dia 
27 de setembre fins el 5 d’octubre del corrent 
any 1875
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COAGRI
El passat 19 de desembre, la 

Cooperativa Agrícola d’Alginet va 
celebrar les votacions per a sa-

ber els representants sindicals. 
Al final del dia es van nomenar 6 
delegats de la UGT, 6 de CCOO i 
1 tècnic i administració.

Coagri realitza les 
votacions sindicals

COAGRI
El dimarts 4 de desembre, 

Maria Teresa Cháfer Nácher, la 
directora general de Desenvolu-
pament Rural i Política Agrària 
Comuna, junt a José Juan Morán 

Navarro, subdirector general del 
PAC, van visitar les instal·lacions 
de la Cooperativa Agrícola d’Al-
ginet.

Membres de la junta de Coagri 
i tècnics de la casa van ser els 

encarregats de fer la visita guia-
da per les diferents naus.

Una visita necessària i obliga-
da per tal de transmetre de pri-
mera mà les inquietuds que hui 
en dia té Coagri.

La directora general del PAC 
visita Coagri

COAGRI
Alginet es concentrà el dijous 

20 de desembre, davant l’Ajunta-
ment per defensar la citricultura 

valenciana. Una campanya de la 
plataforma per la dignitat del llau-
rador on s’han unit l’Ajuntament i 
la Cooperativa Agrícola.

Coagri s’uneix a la 
defensa dels cítrics

CAIXA RURAL ALGINET
Continuen a bon ritme les 

obres de l’oficina central de la 
Caixa Rural d’Alginet ubicada al 
carrer València. Una reforma in-
tegral que té com a objectiu millo-
rar les instal·lacions per a poder 
oferir un millor servei als clients 
i que treballadors i treballadores 
puguen treballar de manera més 
còmoda i segura.

Continuen 
les obres per 
a millorar les 
oficines

CAIXA RURAL ALGINET
Els pensionistes de la Caixa 

Rural d’Alginet van rebre, com 
cada any, un regal per a aques-
tes festes.

Al llarg de diferents dies es 
van poder apropar per tal d’em-
portar-se la tradicional Caixa de 
Nadal amb dolços i begudes per 
a celebrar millor aquestes dates 
tan familiars.

La Caixa Rural 
d’Alginet entrega 
les caixes de Nadal
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