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EDITORIAL

Ja ens pots seguir 
en Instagram

Finalitzem el 
primer mes de 
l’any amb el con-
cert de la SAMA 
que aquest 2019 
celebra 125 anys 
d’existència for-
mant part de les vi-
des dels alginetins 
i alginetines. Un 
any amb molts ac-

tes per a la SAMA que seguirem 

ben a prop. Aquest febrer Alginet 
fa olor a pólvora ja que les pre-
sentacions falleres continuen i fi-
nalitzarem el mes amb la Crida. 
Febrer ens enamora amb Sant 
Valentí, amb el dia de Sant Blai i 
amb la festivitat de Carnestoltes. 
Vint-i-hui dies per davant per a 
continuar gaudint d’Alginet.

Sònia Bosch
Directora de La Veu d’Alginet

Consumibles 
impressora, 
carregadors, bateries... 
original o compatible?

Enrique Clérigues
Estrany és el domicili que no 

tinga una impressora i diferents 
dispositius mòbils, com per exem-
ple un ordinador portàtil, tauleta o 
smartphone. Una de les qüestions 
amb què ens trobem amb aquests 
aparells és la de substituir, d’una 
banda, els cartutxos d’impressió, 
i d’altra banda, la substitució dels 
elements que es deterioren més 
ràpidament pel seu ús constant 
als dispositius mòbils, com són 
els carregadors i les bateries. Nor-
malment substituir aquests pels 
originals de la marca és molt car, 
però la gamma de cartutxos, carre-
gadors i bateries compatibles que 
actualment s’ofereix en el mercat 
és una bona opció.

Avantatges d’utilitzar compati-
bles

El principal avantatge d’utilitzar 
un consumible, carregador i/o ba-
teria compatible es el cost. Això no 
vol dir que el preu siga més eco-
nòmic, sinó que el preu d’un com-
patible és un preu raonable. Tot el 
contrari dels originals, ja que els 
fabricants dels dispositius acon-
segueixen grans beneficis amb 
preus desproporcionats. Un altre 
avantatge important és la qualitat 
del producte, ja que el compatible 
hui en dia està oferint un resultat 
òptim per a la finalitat requerida. 
Per últim, la garantia del producte 
compatible ens permet provar sen-
se compromís si realment aquest 
cobreix les necessitats, ja que el 

fabricant assumeix que es pot do-
nar el cas d’una incompatibilitat 
entre el compatible i el dispositiu 
o impressora. En definitiva, un bon 
compatible no té res a envejar a un 
d’original, ja que el procés que s’ha 
seguit per al seu muntatge segueix 
uns estàndards de qualitat prou 
alts.

Quan podem utilitzar compati-
bles?

Si la teua impressora o dispositiu 
mòbil ja no està en garantia és el 
moment d’usar els compatibles, ja 
que en determinades circumstàn-
cies, per no dir la majoria, si hem 
d’enviar una impressora o dispo-
sitiu mòbil a reparar i ho fem amb 
un compatible instal·lat, pot servir 
d’excusa perquè s’anul·le la garan-
tia. Açò no vol dir que el compati-
ble siga roín, sinó que les marques 
volen que s’utilitzen els seus propis 
productes, perquè els reporten un 
alt marge de benefici.

On podem comprar compatibles 
i originals?

Hi ha multitud d’establiments i 
pàgines web on es venen consu-
mibles per a impressores, bateri-
es i carregadors, això es cert. No 
obstant, a INFOR, al teu poble, 
comptem amb una àmplia gamma 
tant de productes originals, com 
de compatibles d’alta qualitat. Amb 
terminis d’entrega pràcticament de 
24 hores i amb una atenció perso-
nalitzada perquè els nostres clients 
se senten segurs i satisfets.

PRESENTACIONS FALLERES
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.

ACTES FALLERS
Diumenge 24 de febrer: Crida
Dissabte 2 de març: Cavalcada del Ninot

Aquest mes parlarem 
d’una planta conside-
rada com mala brossa 
però que és una de les 
millors que poden eixir 
a l’hort.

Fa poc, el meu amic Toni 
d’Aiacor, un poble entre Canals i 
l’Alcúdia de Crespins, em comen-
tava que llaurant un camp (Toni és 
dels pocs que queda llaurant amb 
haca) es va emportar una alegria 
perquè ja feia molts anys que no li 
havia picat una ortiga.

Hem de saber que l’ortiga sols 
creix en terrenys sans i ben fe-
mats, és a dir, l’ortiga creix als mi-
llors terrenys i és per això que Toni 
es va alegrar.

L’ortiga (Urtica dioica) és una 
planta silvestre que creix de for-
ma espontània però també es pot 
cultivar per a aprofitar les seues 
propietats i beneficis. L’ortiga és 
rica en vitamina A, B, C, E i mine-
rals com el ferro, calci, magnesi i 
zinc. Ajuda a depurar la sang, té 
propietats antihistamíniques; és 
bona per a combatre infeccions 
dels renyons i del tracte urinari; 
millorar les afeccions de la pell; 
augmenta la secreció de llet ma-
terna; facilita l’eliminació de càlculs 
renals; redueix els nivells de sucre 
a la sang; combat la caiguda dels 
cabells; evita la caspa; millora el 
reumatisme i la gota; afavoreix el 
sistema digestiu; enforteix ungles 
i cabells; té propietats antibacteri-
anes; ajuda a combatre el cansa-
ment físic i mental... A més, estan 
les propietats d’aquesta planta per 
a l’agricultura com a fertilitzant, per 
exemple. La decocció de l’ortiga 
s’utilitza com a adob nitrogenat 
i com a insecticida. Es pot fer un 
extracte amb 50 grams sense les 
arrels, amb 5 litres d’aigua. Aquest 
extracte ja diluït és insecticida i es-
timulant de creixement. Tindre-la 
a l’hort és beneficiós ja que atrau 
insectes beneficiosos. A l’hora 
d’agafar-la, si no porteu guants el 
que heu de fer és aguantar la res-
piració mentre la manipuleu.

Julio Pellicer
Aficionat agricultura ecològica

L’ortiga

TREBALL
S’ofereix dona espanyola, 
responsable i treballadora 
per a cuidar xiquets, netejar 
cases i cuidar gent major.
Cridar a Neus 636 16 98 05

Cambrera en experiència 
s’ofereix per a treballar en 
bars/restaurants, cuidar 
xiquets i gent major, netejar 
cases, etc.
Cridar a Youana 634979910
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Ana Lozano torna a estar 
nominada

REDACCIÓ
El bon treball de la ma-

quilladora alginetina torna a 
ser notícia. Al setembre de 
l’any passat la valenciana 
s’emportà un Emmy pel seu 
treball en la mini sèrie L’as-
sassinat de Gianni Versace.

Lozano ha treballat ja per 
a directors com Almodóvar, 
Aranda, Julio Medem o Woo-
dy Allen, i actors com Sigour-
ney Weaver, Sofia Loren, 
Nicole Kidman, Scarlett Jo-
hansson, Johnny Depp, Adri-
an Brody o Robert de Niro, 
Victoria Abril, Antonio Bande-
ras i Penélope Cruz.

Cinc mesos després, i aca-
bats d’encetar el 2019, Ana 
Lozano tornava a ser notícia 

en ser nominada als 6é Pre-
mis anuals del gremi d’artis-
tes de maquillatge i estilisme 
2019.

Ana Lozano torna a estar 
nominada per millor maqui-
llatge de personatge per la 
mini sèrie El asesinato de 
Gianni Versace: història del 
crim estatunidenca que li va 
aportar ja l’EMMY.

Lozano està nominada en 
aquesta mini sèrie de televi-
sió junt a Robin Beauchesne 
i Silvina Knight.

La presidenta dels premis 
MUAHS, Sue Cabral-Ebert 
anunciava que la gala d’en-
trega se celebrarà el 16 de 
febrer en The Novo by Micro-
soft en LA Live. Fotografia de google

125 anys de la Societat Artística Musical d’Alginet
REDACCIÓ

Poques són les bandes muni-
cipals pertanyents a la Federació 
de Societats musicals que acon-
segueixen arribar a 125 anys 
d’existència. Diferents genera-
cions de la mateixa família han 
compartit part de les seues vides 
en aquesta associació musical 
que enguany es vist de gala per 
a poder celebrar una data tan sig-
nificativa. 

125 anys ensenyant el gran 
art de la música i compartint les 
seues partitures de la mà de dife-
rents directors que han passat per 
la SAMA i que han vist com han 
anat creixent tant a nivell professi-
onal com humà.

La Junta directiva de la SAMA 

ha volgut commemorar aquesta 
data i per a això ha preparat mul-
titud d’actes.

El primer esdeveniment només 
podia ser a la seua localitat i per 
a això el diumenge 27 de gener a 
les 12 del matí al Teatre Modern 
d’Alginet es va oferir el concert 

inaugural del 125 aniversari que 
va ser l’assaig general per al con-
cert que oferiran el diumenge 3 de 
febrer a les 19.30 h al majestuós 
Palau de la Música de València.

En el cartell anunciador del con-
cert del diumenge a Alginet es va 
poder vore en societat el logotip 

dissenyat per l’artista local Jú-
lia Bosch i que acompanyarà tot 
l’any els actes commemoratius 
dels 125 anys d’existència. 

En el concert s’estrenà un poe-
ma simfònic inspirat a Alginet, del 
compositor Juan Bautista Mes-
seguer i que ha sigut regalat a la 

SAMA.
Un primer concert amb moltes 

emocions i sorpreses que dona 
el tret d’eixida a les celebracions 
previstes per a aquest 2019 en 
què la SAMA celebra els seus 125 
anys.

Aina Torres, millor expedient 
acadèmic de 1er en Filologia 
Catalana a la UV

REDACCIÓ
El 15 de gener en l’acte 

de reconeixement als mi-
llors graduats i graduades, 
de la Universitat de Valèn-
cia, també es van lliurar 
els premis als millors ex-
pedients acadèmics del pri-
mer curs d’estudis de grau 
2017-2018 de la Fundació 
Carmen Izquierdo Besante

L’alginetina de 19 anys, 
Aina Torres va rebre el pre-
mi al millor expedient aca-
dèmic del primer curs d’es-
tudis de grau 2017-2018 en 
Filologia Catalana.

Aquest reconeixement 
és el quart premi d’Aina 
que rep de la Universitat 

de València, en un any i 
mig ja que el 27 d’abril del 
2017 va guanyar la Olim-
píada de Filosofia, i la de 
Clàssiques. Al 2017-2018 
va aconseguir el Premi es-
criptura de creació i ara ha 
estat guardonada amb el 
millor expedient de la bran-
ca d’Arts i Humanitats, al 
curs 2017/2018. 

La rectora de la Universi-
tat de València, Mª Vicenta 
Mestre i el secretari Javier 
Pastor, de la Fundació,Car-
men Izquierdo Besante,  
van ser els encarregats de 
lliurar el guardor a l’Algine-
tina. (Fotografia de Miguel 
Lorenzo).
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Alginet tornarà a estar al 
circuit RunCàncer

REDACCIÓ

El dimarts 15 de gener es va 
celebrar al Palau de Congressos 
de València la presentació de la 

V edició del Circuit RunCàncer - 
AECC València.

En la passada edició es va 
aconseguir recaptar 309.135 €, 
que s’han destinat a 5 beques 
d’investigació oncològica.

Aquest 2019 Alginet tornarà a 
estar al circuit que arribarà a 80 
localitats. Representants de l’As-
sociació de Lluita contra el Càn-
cer d’Alginet van assistir a l’acte i 
va recollir el cartell anunciador de 
la caminada.

RAUL PALAU
Un any més i per invitació de la 

regidora de Festes, Somval ha par-
ticipat tant en l’organització com en 
la participació de la cavalcada de 
reis del dijous 5 de gener de 2019.

En l’organització, a més d’acudir 
a les reunions prèvies a l’esdeveni-
ment, convocades per la correspo-
nent regidoria, diversos voluntaris 
van col·laborar en la preparació 
dels caramels i joguets portats a 
granel, i els van posar en bosses 
per a repartir-los durant la caval-
cada.

Quant a la participació, va ha-
ver-hi tres voluntàries que es van 
disfressar de castanyeres i un vo-
luntari que amb una disfressa de 
monjo es va dedicar a controlar 
que el compàs dels diferents par-
ticipants durant el recorregut fora 
fluid i compassat.

SOMVAL 
participa 
a la 
Cavalcada 
de Reis

Homenatge a Bernardo 
Ferrer Alcover

REDACCIÓ

El dissabte 19 de gener a la 1 
del migdia es va fer un homenat-
ge al difunt exregidor d’Alginet, 
Bernardo Ferrer Alcover.

En l’acte, on van dir unes pa-
raules Juan Carlos Espert, regi-
dor d’Agricultura, Pepe Alemany, 

alcalde d’Alginet i Javi Lluna, la 
banda de tambors la Dolorosa, 
va voler estar present recordant a 
Bernardo.

Per a finalitzar l’acte, la dona i la 
filla de Bernardo van descobrir la 
placa amb el nom “Horts Eco-Ur-
bans Bernardo Ferrer”.

Mer Torres deixa la 
direcció de Donants de 
Sang

REDACCIÓ

L’alginetina Mer Torres finalitza 
la seua etapa com a presidenta 
de l’Associació de Donants de 
Sang d’Alginet. Un càrrec que ha 

estat portant a terme més de 30 
anys i que ara trasllada a l’associ-
ació de SOMVAL.

Torres s’acomiadava amb 
una carta adreçada al Centre de 
Transfusions de la Comunitat Va-
lenciana on explicava la seua ces-
sió i demanava que es continue 
treballant pels grans tresors que 
són els donants, ja que sense ells 
res seria possible.

Des de La Veu d’Alginet hem 
contactat amb Mer i ens ha trans-
més un únic sentiment, el de 
gratitud de cara a totes aquelles 
persones que “de manera desin-
teressada cada mes acudeixen al 
centre de salut per a oferir la seua 
sang. Mil gràcies per tots els anys 
que heu col·laborat amb la vostra 
donació”, comentava Torres.
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Enamora’t del teu comerçACEAL torna a repartir il·lusió amb la 
campanya dels 3.000 euros

REDACCIÓ

L’associació comercial i em-
presarial d’Alginet va celebrar el 
dilluns 7 de gener el sorteig de la 
campanya coneguda com la dels 
3.000 euros. Una campanya molt 
esperada pels alginetins i algine-
tines que busca activar les com-
pres nadalenques.

Aquest any, el sorteig ha canvi-
at de data i s’ha celebrat passa-
des les festes nadalenques. Un 
canvi demanant i sol·licitat pels 
clients i els comerços.

A les 9 de la nit, el 7 de gener, 
a la sala d’actes de la Casa de la 
Cultura es va procedir a l’extrac-
ció de les sis paperetes agracia-
des amb 500 euros.

Un a un van ser telefonats per 
Inma Pavia, presidenta d’Aceal, 
Carlos Martínez, secretari de l’as-
sociació i Francesc Ferrer, presi-
dent d’Unió Gremial.

Aquest any, els afortunats amb 
aquesta quantitat de diners a 
gastar als comerços adherits a la 
campanya han sigut Judith Ruiz 

que va omplir la seua papereta a 
Pizzeria Venezia; Sofia Castillo, al 
comerç Hidroestetic; Maria Teresa 
Climent a Ètnia Viatges; Rafael 
Fargueta a Perruqueria Miralls, 
Antonio Vendramini a Super Avin-
guda Casa Julio i Amparo Casa-
nova a Fruteria Poble Nou.

A més, entre els assistents a 
l’acte es van sortejar 6 regals, un 
d’ells va ser donat per Base Es-
ports Martí, un altre per Boutique 
Sabina, dos per Unió Gremial i la 
resta per ACEAL.

Homenatge als policies que van ajudar 
al rescat en les pluges

REDACCIÓ

El dissabte 26 de febrer, a les 
11 del matí, al Saló de plens de 
l’Ajuntament es va fer l’acte d’en-
trega de la Creu al mèrit policial 
amb distintiu Roig a 5 membres 
del Cos de Policia local d’Alginet.

El diumenge 3 de juny, tres 
persones majors es van veure 
sorpreses. Les fortes pluges cai-
gudes tota la nit van fer que l’ai-
gua es desbordara i passara per 
damunt de la carretera. Aquesta 
força de l’aigua junt al fang va fer 
que el vehicle amb el qual circula-
ven caiguera al camp del costat. 
El corrent de l’aigua feia impossi-
ble que eixiren. Agents de la poli-
cia local d’Alginet van ser els pri-

mers a arribar al lloc, seguits per 
la Guàrdia Civil i els bombers. Els 
policies no van dubtar a ajudar les 
tres persones majors, una d’elles 
amb mobilitat reduïda. Amb cor-
des i força van poder posar els 
tres ocupants del vehicle fora de 
perill.

A l’acte van assistir familiars 
dels policies, membres de la cor-
poració municipal, agents d’altres 
localitats i Guàrdia Civil, entre 
d’altres.

El director general de l’Agèn-
cia de Seguretat i Resposta a les 
Emergències, José María Ángel 
va remarcat la importància de do-
nar les gràcies.

Per la seua banda, l’alcalde 

d’Alginet va manifestar l’orgull de 
tindre la policia local que hi ha a 
Alginet

Els agents condecorats van ser: 
l’inspector Juan Manuel Fernán-
dez García que va rebre la creu 
de mans del regidor de Policia lo-
cal, Andres Añó.

Els oficials José Báguena 
Begán, Francisco José Franco 
Fernández, Daniel Moya Valentín, 
i Juan Antonio Lloria Solaz. 

En l’acte també es va fer en-
trega de la felicitació pública a 
l’agent Eva María López per la 
seua prestació als serveis de su-
port i coordinació de les telefona-
des de la central de la policia local 
aquell dia.

REDACCIÓ

L’associació comercial i em-
presarial d’Alginet està portant a 
terme la campanya “Enamora’t del 
teu comerç”. Una iniciativa que té 
com a finalitat principal incentivar 
la compra als establiments partici-
pants i fer-los visibles.

Des del 21 de gener fins al 14 
de febrer, els clients que realitzen 
alguna compra en els 42 establi-
ments participants podran parti-
cipar en el sorteig d’una joia d’or 
com a primer premi, un val de 50 
euros per a gastar als comerços 

participants el segon premi o un 
pastís de Sant Valentí per al ter-
cer, quart i cinqué guanyador. 

Per a poder optar als premis els 
clients s’han de fer una foto origi-
nal amb el marc “Selfi d’ACEAL”.

Els participants han d’enviar al 
WhatsApp d’ACEAL la fotografia 
que després es pujarà al Facebo-
ok de l’associació.

Els 5 premis es repartiran en-
tre aquells que obtinguen més 
“m’agrada” al Facebook d’ACE-
AL.
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I Pla municipal d’igualtat

REDACCIÓ

Des de l’Ajuntament d’Alginet 
i impulsat per la Regidoria de la 
Dona i la de Personal, s’ha ela-
borat, després de 3 mesos de 
treball, el I Pla d’Igualtat Municipal 
de la Ciutadania.

El Pla Municipal d’Igualtat és un 
marc d’actuació per a establir una 
sèrie de mesures amb l’objectiu 
d’aconseguir la igualtat entre do-
nes i hòmens al poble.

Implica establir, d’una forma 
sistemàtica i organitzada, objec-
tes, accions i temps amb l’objectiu 
d’aconseguir una intervenció real 
que ens porte a aquest fi.

Aquest Pla s’ha elaborat amb 
l’anàlisi prèvia de la situació actu-
al del poble d’Alginet. Un pla que, 
tal i com comentava Anna Palau, 
regidora de Personal “era neces-
sari per a saber com treballar de 
manera ordenada i coordinada 
davant certs col·lectius en perill 
d’exclusió, violència de gène-

re, etc. Per tal d’elaborar-lo s’ha 
comptat amb la participació ciuta-
dana que ha respost a uns ítems 
d’una enquesta que s’ha facilitat a 
l’Ajuntament i a la web”.

Les dades presentades animen 
a treballar des de la base, des de 
les escoles i l’educació, així com 
al foment de la dona en la localitat 
d’Alginet.

“Aquest I Pla serà dut a terme 
per Serveis Socials amb l’objec-
tiu de coordinar totes les eines i 
accions cap a un mateix objectiu: 
la igualtat entre dones i hòmens 
d’Alginet”, comentava Maria José 
Martínez, regidora de Serveis So-
cials i Dona.

“Una eina necessària també 
per a poder optar a moltes sub-
vencions que a hores d’ara no 
es poden demanar per no tindre 
aquest Pla i que a partir d’aquest 
moment podran ser sol·licitades i 
així beneficiar-se’n per a millorar 
en aquesta línia d’actuació”, expli-
cava Martínez.

Regidoria de la Dona i Serveis Socials

96 175 1000 Ext. 224
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Alginet celebra Sant Antoni
REGIDORIA DE FESTES

En començar l’any, una de les 
dates assenyalades al calendari 
de gener és la tradicional bene-
dicció dels animals. Un encontre 
organitzat per la Regidoria de 
Festes amb la indiscutible col·la-
boració de l’Associació Hípica 
d’Alginet. El diumenge 13 de ge-
ner va ser la data escollida per 
a celebrar aquest esdeveniment 
que reuneix multitud de veïns i ve-
ïnes de la localitat i de la Ribera 
per tal de beneir els seus animals.

A les 9.30 del matí la Federa-

ció Valenciana de la festa de sant 
Antoni Abad i l’Associació Hípica 
d’Alginet van oferir un esmorzar a 
l’Hort de Feliu, seguit pel sorteig 
de regals i cercavila per la loca-
litat.

En acabar la missa a la parrò-
quia Sant Antoni Abad es va pro-
cedir a la benedicció dels animals. 
En primer lloc van passar els de 
companyia i de seguida els ma-
jestuosos cavalls vinguts de mol-
tes localitats veïnes.

El dimecres 16 de febrer era el 
moment de celebrar la foguera. 

A les 19.30 h, el Quadre de Balls 
Populars d’Alginet i la muixeran-
ga baixaven el carrer Sant Antoni 
amb la tradicional dansa i les mui-
xerangues. En arribar a la plaça 
el correfocs acompanyat per la 
xaranga de la SAMA feia la delícia 
de grans i menuts amb el foc i la 
pólvora. En arribar a la foguera, 
la regidora de Festes, Maria Je-
sús Espert era l’encarregada de 
botar-li foc. Els veïns i veïnes van 
poder gaudir de foc, música, dan-
sa, vi, cacau, tramussos i coca 
amb cansalada per a celebrar la 
festivitat de Sant Antoni.

Presentacions Falleres

Falla la Dolçaina: Fallera Major Verònica Romero Sampedro, 
Fallera Major Infantil Julia Alemany Requena

Falla La Manta al Coll: Fallera Major Àngela Iborra García. 
Faller Major Àlex Gaya Chacón

Falla Poble Nou: Fallera Major Cristina Gómez López, Faller Distingit, Jose 
Manuel Quijada Ambrona, Fallera Major Infantil Àngela Regal Huertas, President 

Infantil Hugo Martínez del Valle

Divendres 1 de març
Itinerari Cercavila Escoles: 

Blasco Ibáñez- Emilio Luna- Sagrado Corazón de 
Jesús- Escoleta Nanos- Escoleta El Badall- Pepita 

Greus- Escoleta Municipal Salvador Bosch 
per a finalitzar a

 la Plaça Enric Valor amb 
Espectacle musical i discomòbil

Organitza: Ajuntament d’Alginet
 Regidoria de Festes

Col·labora: SAMA

Dia del rotllo 
Diumenge 3 de febrer 

Jocs i berenar

Activitats i berenar a la Plaça de la Constitució

A les 16:30 h activitats amb Jurassic Joc i repartiment 
de rotllets amb xocolate. 

Diumenge 17 de febrer
 Caminada pel terme 

Eixida Plaça País Valencià a les 9:00 h

Recorregut: Calvari, Font del senyor, zona de la 
garrofera, pedrera negra, Lagos, cabeçut, corralot. 

Eixida plaça P. Valencià a les 9:00 h 
Organitza Ajuntament, Regidoria Festes

Col·laboren: Centre excursionista, Festers 2019 i 
cronista Rafa Bosch

REGIDORIA DE FESTES

El 5 de gener de vesprada grans 
i menuts van poder gaudir de la vi-
sita dels Reis Mags d’Orient. Des-
prés d’una cercavila per diferents 
carrers de la localitats, comitiva 
i Reis van arribar a la plaça de la 
Constitució on van visitar el pes-
sebre per a pujar, a continuació 
al balcó de l’Ajuntament on, Maria 
Jesús Espert, regidora de Festes, 
va ser l’encarregada de donar la 
clau de les cases perquè pogue-
ren repartir els regals. Una vespra-
da màgica plena d’il·lusions.

Alginet gaudeix de la Cavalcada de Reis
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“Cada novembre dotem la SAMA 
d’un o diversos instruments que 
ens sol·liciten, també els ajudem 
facilitant-los autobusos si els ne-

cessiten per a desplaçar-se a altres 
localitats per a algun concert, etc., 
en definitiva en allò que ens sol·lici-
ten”, remarcava Escutia.

La CEA felicita la SAMA

“La CEA intenta donar suport 
a totes aquelles associacions 
culturals, socials i esportives 
de la localitat d’Alginet que 

amb el seu treball beneficien 
d’alguna manera els veïns 

i les veïnes del poble”

CEA
La Cooperativa Elèctrica d’Al-

ginet sempre ha estat al costat 
de totes aquelles associacions 
esportives, culturals i socials 
d’Alginet. 

Una d’aquestes societats que 
sempre han tingut el recolzament 
de la CEA ha sigut la Societat Ar-
tística Musical d’Alginet.

“Al llarg dels anys de relació, 
des de la Cooperativa Elèctri-
ca d’Alginet sempre s’ha buscat 
ajudar mitjançant el patrocini, en 
tot allò que ha estat a les nostres 
mans i que se’ns ha demanat 
des de la Societat Artística Musi-
cal i la seua escola” comentava 
Salvador Escutia, president de la 
CEA.

Aquest any la Societat Artís-
tica musical d’Alginet celebra 
una data important, els seus 
125 anys d’existència, més d’un 
segle, posant la música a tots 
aquells actes festius i culturals 
dels alginetins i alginetines.

“Des de la Cooperativa Elèctri-
ca d’Alginet volem felicitar públi-
cament aquesta societat formada 
per alumnes, mestres, directors, 
junta, pares i mares que aconse-
gueixen que Alginet puga estar 
ben orgullosa de la Societat que 
té i que aquest any ha de poder 
gaudir de tots els actes progra-
mats i dels seus 125 anys”, afir-
mava Escutia.

“Des de la CEA volem 
felicitar la SAMA pels seus 

125 anys d’existència

Un any sense la factura en 
paper de la CEA
La Cooperativa Elèctrica d’Al-
ginet, conscienciada amb el 
medi ambient, va suprimir la 
factura en paper el gener del 
2018.
Un gest que ha evitat utilitzar 
tant de paper i així ajudar la 
natura.
“Com que hi ha gent que con-
tinua necessitant la factura en 
paper des de la Cooperativa 
Elèctrica es va instal·lar a 
les nostres oficines un plòter 
perquè el soci que ho desit-
ge continue imprimint la seua 
factura física amb un clic”, 
comentava Escutia, president 
de la CEA.

Instruments regalats per Santa Cecília del 2018

Xarrada del 
mercat laboral

El dilluns 28 de gener, Salvador Escutia, presi-
dent de la CEA es va desplaçar a la Universitat 
de La Florida per tal de participar com a po-
nent en una xarrada adreçada als estudiants. 
L’objectiu era explicar-los el món laboral des 
de diferents perspectives. Escutia els va ex-
plicar el món de cooperativisme i com pot ser 
també una eixida laboral una vegada finalitzen 
la seua formació.
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IES HORT DE FELIU
El passat 10 de gener, els 

alumnes de 2n de Batxillerat, 
vam realitzar l’activitat extraes-
colar Ruta Estellés per la ciutat 
de València, acompanyats pel 
professor Enrique Giménez i la 

professora Enri Rincon.
El net de l’escriptor Vicent 

Anyó ens va fer de guia, i durant 
el recorregut l’alumnat vam anar 
llegint poemes d’Estellés.

Després vam assistir a un con-

cert-recital poètic, amb el músic 
Borja Penalba i el rapsode Fran-
cesc Anyó a partir de poemes de 
l’autor.

Una activitat poètica que ens 
ha encantat.

Ruta Estellés

SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS

El dia 17 de gener, els profes-
sors i professores, amb la col·la-
boració del personal no docent i 
d’exalumnes, férem una repre-
sentació al pati del col·legi d’al-
guns dels contes que treballarem 
del llibre en què es basa el nos-
tre projecte de centre d’enguany, 
Les mil i una nits. Comptàrem 
com a espectadors amb el millor 
públic possible, els nostres alum-
nes. Així doncs, d’una manera 
espectacular, que deixà els alum-
nes bocabadats, començarem 
les activitats al voltant del llibre 
que, des del pla lector de les as-
signatures de castellà, valencià i 
anglés, treballarem al llarg de la 
segona avaluació. 

La narradora d’aquesta re-
presentació ens ha guiat per un 
món exòtic i màgic on trobarem 
llànties meravelloses i estores 
voladores, ens ha presentat els 
protagonistes que ens acompa-
nyaran en un viatge ple de desit-
jos i fantasia; bandits, mariners, 
geperuts, falcons, cavalls encan-
tats que ens han deixat amb un 
bon regust de boca i amb ganes 
d’aprendre més i emprendre amb 
ells l’aventura mitjançant la lec-
tura. 

Pareu molta atenció, perquè 
açò és solament el principi. Esteu 
preparats? Ara va de bo, comen-
cem junts un gran viatge amb el 
desig que tots, des d’Infantil fins 
a 4t d’ESO, gaudiu d’una experi-
ència irrepetible. 

Una aventura plena 
de màgia i fantasia

REDACCIÓ

El pròxim dijous, 21 de febrer 
de vesprada, es realitzarà la I Vol-
ta a Peu Solidària organitzada pel 
centre educatiu Sagrado Corazón 
de Jesús pels carrers del nostre 
poble. 

Aquesta primera volta vol donar 
visibilitat a una malaltia poc cone-
guda, l’ELA (l’Esclerosi Lateral 
Amiotròfica).

I què ha motivat aquest esdeve-
niment i en concret per a aques-
ta malaltia? Des de La Veu d’Al-
ginet hem parlat amb una de les 
responsables del projecte, Fran 
Ferrer, professora del Sagrado, 
per tal de conéixer tots els detalls 
sobre aquesta activitat. 

Fran, com i per què naix aque-
ta iniciativa? Doncs, tot açò naix 
d’un projecte que va iniciar l’es-
cola Sant Cristòfor Màrtir de Pi-
cassent, el meu poble, on un dels 
professors, el meu marit, va ser di-
agnosticat d’aquesta malaltia que 
sols afecta unes 4000 persones a 
Espanya i que, a hores d’ara, no 
té cura. Nosaltres ens van assa-
bentar que l’institut de neuroci-
ències d’Alacant, capdavanter en 
l’estudi d’aquesta malaltia, està 
portant a terme un innovador mè-
tode d’investigació amb cèl·lules 
mare que podria donar esperança 

als malalts que la pateixen. Vaig 
parlar amb l’equip directiu del meu 
centre per tal de sumar-nos a la 
campanya de recaptació de fons 
que naix del claustre de Sant Cris-
tòfor, anomenada StopEla. No cal 
dir que vaig rebre el total suport 
del meu equip directiu i de tots els 
meus companys i companyes per 
tal de crear una comissió de tre-
ball per a organitzar-ho tot. 

En què consistirà la volta? 
Bé, aquesta volta solidària la re-
alitzaren dins de l’horari escolar i 
està oberta a tots els membres de 
la nostra comunicat educativa; pa-
res i mares d’alumnes, alumnes, 
exalumnes, personal no docent, 
membres de l’AMPA i de l’Associ-
ació d’Exalumnes i de la comuni-
tat parroquial. En acabar hi haurà 
al pati del col·le una venda de 
pastissos i coques casolanes per 
a tots els participants que seran 
aportats de manera desinteres-
sada per tots aquells que vulguen 
col·laborar-hi. Tots els diners re-
captats es destinaran íntegrament 
a aquest institut d’Alacant. 

Primera volta i última? Com 
bé sabeu, el nostre centre sempre 
s’ha caracteritzat per les seues 
campanyes solidàries i aquesta 
n’és una mostra més. Ens agra-
daria poder repetir tots els anys 

aquest acte a favor d’una causa 
diferent a proposta dels membres 
del claustre del nostre centre. 

On podem saber més sobre 
aquesta campanya en què es-
teu participant? Estem presents 
en totes les xarxes socials, Face-
book, Instagram i en la nostra pà-
gina web www.stopela.es. 

Abans d’acabar, voldria agrair 
a La Veu d’Alginet per fer ressò 
d’aquest esdeveniment. Moltes 
gràcies. 

L’escola Sagrado Corazón prepara 
la I Volta a Peu Solidària

CEIP EMILIO LUNA
Durant el mes de gener, tot el 

professorat del CEIP Mestre Emi-
lio Luna, ha rebut formació basa-
da en l’Aprenentatge cooperatiu, 
de la mà de Luis Illueca Vicente, 
gran professional d’aquesta meto-
dologia, que ens pareix tant enri-
quidora i motivadora per a l’alum-

nat. Aquesta formació està dins 
del projecte que duen a terme al 
llarg d’aquest curs 2018/19, ano-
menat Metodologies actives i que 
inclou les matemàtiques manipu-
latives mitjançant l’ABN i l’apre-
nentatge basat en projectes, que 
duran a terme el mes de febrer.

Aprenentatge coo-
peratiu
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A Espanya 
hi ha un gran 
problema de 
consciencia-
ció social en 
l ’ au tomòb i l : 
realment no 
sabem la im-
portància que 
té viatjar a 
contramarxa 
(ACM). Les 

dades que es recullen d’acci-
dents reals, ens diuen que a 
favor de la marxa es multiplica 
per cinc el risc de lesions en els 
xiquets i xiquetes, i a més aug-
menta la probabilitat que aques-
tes lesions siguen a llarg termini 
ja que el desenvolupament mus-
cular dels més xicotets no s’ha 
completat. Les lesions causa-
des són molt més fortes en xi-
quets que en adults.

En els xiquets de 0 a 1 any, el 
pes del cap representa un 25 % 
del total, mentre que en adults 
només suposa un 5 %. Per 
això, els impactes són molt més 
agressius per al coll d’un xiquet 
que per al d’un adult. A contra-
marxa, el cos rep l’impacte en 
tots els punts alhora, perquè 
cap, coll i columna estan alineats 
i se suporta millor, mentre que a 
favor de la marxa la columna i el 
coll pateixen molt més, ja que la 
columna vertebral es doblega, a 
causa de la subjecció dels arne-
sos, mentre que a contramarxa 
l’esquena es manté recta. Per 
això és recomanable que vagen 
a contramarxa com a mínim fins 
als 4-5 anys.

Què hem de tindre en comp-
te a l’hora de triar una cadira 
ACM?

Les cadires més segures són 
les que tenen el segell Plus 
Test, ja que han passat els exà-
mens de seguretat més exigents 
de Suècia, l’únic que mesura els 
danys de la zona cervical. Ara 
mateix existeixen en el mercat 
espanyol uns 44 models de ca-
dires a contramarxa, i només 24 
tenen el Plus Test. Els que no ho 
tenen no vol dir que siguen pit-
jors cadires, sinó que existeixen 
diversos motius pels quals no es 
pot optar al Plus Test.

Què cal tindre en compte si 
una cadira no té Plus Test?

És molt important que tinga 
sistema antigir, és a dir, un su-
port a terra i sistema antirotació 
contra el respatler del seient. 
Les cadires es poden instal·lar 
amb Isofix o cinturó, les dues 
formes són igual de segures, 
però recorda que el més impor-
tant és la correcta instal·lació 
amb qualsevol dels dos dispo-
sitius.

També és molt important 
la col·locació dels arnesos. 
Aquests han d’estar ben ajus-
tats al cos del xiquet i sense es-
tar retorçats. L’arnés ha d’eixir a 
l’altura del muscle o per davall, 
mai per dalt. Finalment cal re-
cordar que tindre una bona cadi-
ra a contramarxa no serveix de 
res si no la usem correctament.

Perquè viatjar a contramarxa 
salva vides.

Yolanda Rubio

Viatjar a 
contramar-
xa

CEIP PEPITA GREUS
El passat mes de gener, part 

de l’alumnat de 5é i 6é del CEIP 
Pepita Greus va començar la 
seua participació en el programa 
ESCOLES COR BLANQUINE-
GRE. Aquest programa el duu a 
terme la Fundació del València 
CF, i és de caràcter gratuït. Un 
dels objectius del programa és 
mantindre les xiquetes i els xi-
quets motivats per a aconseguir 
que milloren el seu rendiment 
acadèmic, la seua actitud envers 
l’estudi i el seu comportament a 
l’escola. 

Per part de la Fundació, es 
proporciona a cada alumne un kit 
d’entrenament, que consta d’una 
samarreta, pantaló curt i calce-
tins, que passarà a ser propietat 
del xiquet o xiqueta en acabar el 
programa. Els xiquets i les xique-
tes participants es comprometen 
a millorar el seu rendiment aca-
dèmic i la seua conducta a l’es-
cola; si no és així, deixaran de 
formar part d’aquest programa.

L’alumnat participant assisteix 
dues vegades cada mes (els di-
vendres) al camp de futbol mu-
nicipal d’Alginet per a realitzar 
els entrenaments, on són acom-
panyats per alguns mestres del 
centre i per tècnics del València 
CF. Es tracta d’una experiència 
molt enriquidora per als alumnes, 
ja que fan esport amb l’ajuda d’un 
equip rellevant com el València 
CF, que fa del futbol una eina pe-
dagògica que està resultant molt 
beneficiosa.

A més a més, l’alumnat que 
participa al programa veu recom-

pensat el seu esforç amb una 
sèrie de premis, com ara assistir 
a entrenaments del primer equip 
del València CF per a conéixer 
als seus ídols, on van anar a fi-
nals de desembre, o poder anar 
al camp de Mestalla a presenci-
ar en directe un partit (com van 
fer el passat dia 15 de gener, per 
veure el partit contra l’Sporting de 
Gijón).

Voldríem aprofitar aquest ar-
ticle per a acomiadar-nos de la 
nostra companya Tere Burchés 
Blasco, mestra del CEIP Pepita 
Greus durant gran part de la seua 
trajectòria professional com a do-
cent, que es va jubilar el passat 
mes de desembre. Moltes grà-
cies per la teua tasca educativa 
al llarg de tots aquests anys al 
centre i molta sort en l’etapa que 
ara comences. Per últim, volem 
dedicar aquestes últimes línies al 
nostre company Eduardo Ferran-
do Lliso, mestre del centre que, 
malauradament, ens va deixar a 
principis de desembre després 
d’haver lluitat contra una llarga 
malaltia. Sempre el recordarem 
com una gran persona, que esti-
mava els alumnes i els companys 
com si foren la seua família. Mol-
tes gràcies per tot, company. 
Descansa en pau. 

Escola amb cor 
blanquinegre

CEIP BLASCO IBÁÑEZ
El passat divendres, 18 de ge-

ner, rebérem la visita dels pro-
fessors de la UPV implicats en 
els inicis del projecte ambiental 
de l’escola. Representants dels 
alumnes de 3r a 6é donaren la 
benvinguda als professors i mos-
traren en un muntatge en vídeo 
com havíem anat fent realitat 
durant els tres cursos anteriors 
les idees que es plantejàrem 
per aconseguir una escola sen-
sibilitzada en la cura de la nos-

tra natura. Després ensenyaren 
i explicaren les activitats que es 
realitzen a l’hortet de l’escola i 
com està organitzat el Jardí dels 
6 Sentits. Allí pogueren compartir 
l’experiència amb un grup de xi-
quets i xiquetes d’Infantil que els 
explicaren com estaven aconse-
guint fer neu en un experiment. 
Per a finalitzar visitaren a les au-
les la resta de xiquets i xiquetes 
per a felicitar-los pel treball que 
estaven fent i els encoratjaren a 
continuar treballant així de bé per 
un millor futur.

Professors de la UV 
visiten el Blasco
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JOSE M. RAMÓN
Enmig d’una crisi de resultats 

i amb la dimissió de l’entrenador 
que començà la temporada, l’Al-
ginet ha confiat l’equip a la figu-
ra de Carlos Romeu. Xarrar amb 
ell és fer-ho amb un home amb 
experiència com a jugador i en-
trenador en esta categoria, i que 
té molt clar que l’actual Alginet té 
qualitat suficient per a capgirar la 
situació i acabar la temporada als 
llocs alts de la classificació.

Què penses quan t’arriba la 
proposta d’entrenar a l’Alginet? 
Tindre la possibilitat d’entrenar 
l’Alginet, un equip que l’any pas-
sat va estar a punt d’entrar en pro-
moció, i que no fa molt disputava 
promocions any rere any, és una 
grata sorpresa i tractarem de no 
desaprofitar eixa oportunitat.

Coneixies la situació actual 
de l’equip, amb la dimissió de 
l’anterior entrenador? Hui en dia 
si vols entrenar has de conéixer 
l’actualitat. Jo havia vist l’Alginet, i 
cada cap de setmana tractava de 
veure un partit o dos. I a més, les 
notícies volen en el món del fut-
bol i sí que coneixia la dimissió de 
l’entrenador anterior.

Com estaven els ànims de 
l’equip quan vas començar a 
treballar amb ells? Els jugadors 
estaven sobretot amb falta de 
confiança, i pense que encara 
ens falta eixa confiança. Ho veig 
especialment en els metres finals, 
que no trobem la passada que 
tocava per la precipitació. Ara els 
resultats ens estan acompanyant, 
els jugadors que tenim com Chi-
cle, Caseta, Marí o Diego trauran 
la qualitat que té l’equip. L’Alginet 
era un equip deprimit i el que cal 
és donar als jugadors la confiança 
que els faltava, i amb intensitat i 
treball l’Alginet serà un equip que 
donarà guerra.

Com es veu l’Alginet des de 
fora? L’Alginet és un equip que 
l’any passat donava molt de gust 
veure’l jugar per la intensitat que 
posava, per la manera de jugar al 
futbol. La meua intensió és recu-
perar eixe Alginet. I m’agradaria 
parlar dels entrenaments, de com 
els jugadors han captat molt bé 
l’idea que els volem transmetre i 
cal continuar en eixa línia.

Quina és la fórmula per a cap-
girar la situació? Treball, treball 
i treball. Nosaltres sempre posem 
uns objectius durant els entrena-
ments i els partits, i encara que als 
jugadors se’l ha de demanar més 
perquè tenen futbol de sobra, es-

tan entrenant molt bé.
A part de l’entrenament com 

a tal i del fet que van absorbint 
allò que el cos tècnic els de-
mana, també cal fer un treball 
psicològic important, no? Pen-
se que moltes vegades és més 
important el treball mental que el 
físic. Tots els equips de futbol es-
tan més o menys bé en l’aspecte 
físic, i en el nostre cas, sempre 
plantegem els partits molt inten-
sos, així que hem d’estar molt 
ben treballats físicament, però sí 
que és veritat que quan tens el 
baló al peu, necessites saber què 
fer i moltes vegades si no tens el 
cap centrat, la presa de decisions 
no és la correcta. Per això treba-
llem per a recuperar mentalment 
gent que és molt important per a 
l’equip, donar-los la confiança per 
a recuperar-se. Els jugadors ne-
cessiten notar l’estima i saber que 
per a mi són tots fonamentals, del 
primer a l’últim jugador, perquè al 
final jugaran tots.

Quin és l’objectiu de la tem-
porada? Estem a temps d’en-
ganxar els equips de dalt? 
Marcar-se un objectiu quan en-
cara queden 15 partits em sem-
bla precipitat. Però és cert que el 
president em va dir que la situació 
actual en la qual estava l’equip 
no era real, i això vol dir que has 
d’anar cap amunt. La premissa 
que em va transmetre la directiva 
és competir i donar guerra fins al 
final i tractar d’estar el més amunt 
possible.

Abans d’enganxar amb els 
equips de dalt, el que m’agrada-
ria és enganxar l’afició. Tornar a 
gaudir d’una graderia plena i que 
gaudisquen del futbol de l’Alginet.  

L’equip ha patit alguna baixa 
i estàs portant jugadors del B i 
juvenils, pot perjudicar això el 
segon equip? Clar que el pot per-
judicar, no anem a enganyar-nos, 
i és un avantatge que l’Alginet B 
estiga competint en 1a regional. 
Estem buscant jugadors per a no 
perjudicar-lo, perquè segurament 
podrem donar minuts a jugadors 
que estan competint en una cate-
goria inferior però tenen el nivell.

Quina és la teua proposta 
futbolística? Com t’agrada que 
juguen els teus equips? El plan-
tejament depén del rival i del que 
tu vols proposar en cada partit. El 
primer partit jugarem amb tres da-
vanters, obligats pels jugadors de 
què disposàvem, no hi havia més. 
I al partit front el Carcaixent, pen-
sàvem que el rival s’anava a tan-
car i necessitàvem a Chicle i Ca-
seta dalt, perquè tenen la qualitat 
per a fer les passades que deixen 
els jugadors de primera línia dins 
de l’àrea. La veritat és que hi ha 
un equip molt compensat, amb 
jugadors que poden jugar en di-
ferents posicions, per tant no crec 
que variar el sistema de joc si és 
necessari ens vaja a donar dificul-
tats.

La meua proposta es va po-
der veure en el partit davant del 
Carcaixent, amb els jugadors que 
tenim hem de jugar el baló, no po-
dem plantejar un partit per a pe-
gar balonades. Amb jugadors de 
la qualitat de Caseta, Chicle, Di-
ego, Tali, Borja Borredá, etc., has 
de jugar al futbol. Si no juguem al 
futbol en eixos jugadors no sé què 

farem. A jugadors com Caseta o 
Chicle no els pots donar balons 
per dalt, dona’ls balons al peu i 
veuràs com juguen a futbol.

Creus que l’equip necessita 
reforçar-se? Hi ha possibilitat 
de contractar nous jugadors? 
És cert que tenim una plantilla 
curta i que ens faltarien un parell 
de jugadors, però ara per ara no 
tenim més i hem de tirar mà de 
l’Alginet B i del juvenil, i els joves 
estan responent perfectament. 
De totes formes estem treballant 
la possibilitat de contractar algun 
jugador, però està difícil. Crec 
que defensivament estem coixos; 
les lesions d’Aguado i Edgar ens 
obliguen a potenciar eixa demar-
cació. També ens aniria bé un ex-
trem amb rapidesa i amb un “un 
contra un” més potent, i això ens 
permetria que Diego, que és més 
punta, abandonara la banda, ja 
que estem desaprofitant un juga-
dor amb molta qualitat que hem 
de tindre dins de l’àrea.

Un tema recurrent i actual a 
Alginet és el camp, per la im-
possibilitat de jugar a La Fora-
na, creus que a l’equip el per-
judica jugar en l’Ermita que és 
un camp de dimensions més 
menudes? Per suposat, no pots 
comparar jugar a La Forana a fer-
ho a l’Ermita. I si mirem les esta-
dístiques es veu que l’equip ha 
tret més punts fora de casa que a 
l’Ermita. I amb l’equip que tenim, 
hui en dia ens perjudica jugar a 
l’Ermita.

T’agrada treballar amb ju-
gadors joves o prefereixes ju-
gadors més contrastats i amb 
experiència en la categoria? 
M’agrada treballar amb tot ti-
pus de jugadors. El jugador jove 
té la il·lusió de competir en esta 
categoria i més en un club com 
l’Alginet, però també necessites 
gent amb experiència per a poder 
controlar els partits. A més, quan 
un jugador jove juga un bon par-
tit, fa que el veterà millore, i això 
suposa que l’entrenador tinga un 
mal de cap per decidir a qui posa. 
I ha de ser així, perquè si sempre 
disposes el mateix 11 titular, els 
altres jugadors o se’n van o no en-
trenen com toca i quan els dones 
l’oportunitat no estan preparats. 
Hem de donar oportunitats a tot 
el món, tot el món s’ha de sentir 
important.

No sé si heu parlat de la pos-
sibilitat de continuar la propera 
temporada o això es veurà al 
final de l’actual. Això no m’ho he 
plantejat encara. Ara les coses 
estan bé però vindran moments 
difícils i cal estar preparat per a 
això. Cal tindre els peus a terra 
i pensar que queden 15 partits. 
L’objectiu encara no el tenim as-
solit. Quan vaig arribar el que em 
van dir és que no volien clavar-se 
en la zona baixa, perquè és molt 
difícil eixir. De moment ja hem fet 
un pas endavant, i també he de 
dir una cosa, vam començar a 11 
punts de la promoció i ara estem a 
8. Així que estem en el bon camí, 
però no pensem en el futur sinó 
en la propera setmana, en el partit 
davant del Pego.

Transcripció de l’entrevista a Carlos Romeu, 
entrenador de l’Alginet, al programa Jornada i re-
sultats de Ràdio Alginet

Entrevista a Carlos Romeu, entrenador de 
l’Alginet 
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Dos campions d’Espanya 
alginetins

REDACCIÓ 
El ciclista Javi Avellaneda ha 
aconseguit quedar tercer al 
campionat d’Espanya en la 
categoria Màster 50-60 de 
ciclocròs celebrat a Pontevedra. 

La ciclista Sabrina Cerdá 
Garcerán, s’ha fet amb l’or en la 
categoria Màster 30 celebrat al 
mateix lloc. Els dos han participat 
com a integrants de la Selecció 
Valenciana. Enhorabona!

Dos alginetins guanyen el 
duatló de Xest

REDACCIÓ

Jose Ramón Serrano i Paqui 
Castro, del Club de Triatló 
d’Alginet s’han fet amb l’or del 

duatló de relleu celebrat el 
diumenge 13 de gener al circuit 
de Xest.

Daniel Ortuño Benavent 
continua sumant victòries

REDACCIÓ

L’alginetí Daniel Ortuño con-
tinua fent palmarés amb el 
Taekwoondo. Si al desembre es 
proclamava subcampió d’Europa 
de Clubs en categoria cadet de 

Taekwoondo celebrat a Orpesa, 
el cap de setmana del 20 de ge-
ner es va fer amb la medalla de 
plata en pes pesat categoria Jú-
nior a l’Open Internacional cele-
brat a Saragossa.

CARLOS BIVIÀ

Amb la victòria davant el 
Sonia Bath Godella per 83-57 
en la jornada 14 de la Lliga 
EBA grup A, la classificació 
ha quedat: 
1r REFITEL LLÍRIA, 2n 
VALÈNCIA BASKET, 3r 
GUILLÉN GROUP ALGINET 
4t C.B. BENICARLÓ 5é 
IPS ALDAIA, 6é POWER 
ELECTRONICS PATERNA, 
7é PORT SAGUNT, 8é SONIA 
BATH GODELLA.

No ha sigut fàcil quedar 
tercers en aquesta fase, 
doncs la plaga de lesions 
que han tingut en l’últim mes, 
sense poder comptar amb 
Adrián Gálvez i un minvat 

Luis Verdeguer, ha repercutit 
en la pèrdua de dues 
trobades consecutives; però 
en aquesta última l’equip ha 
tret el millor i amb autoritat ha 
superat un període amb molts 
dubtes de poder competir a 
un nivell alt com el que exigeix 
aquesta competició.

Per tant, el primer objectiu que 
és el de mantindre la categoria 
s’ha pogut complir, ja que ser 
tercers permet eludir la fase 
descens, perquè en la segona 
fase els quatre primers del 
nostre grup es reuniran en 
un grup de classificació per 
a l’ascens a LEB PLATA amb 
els quatre millors del grup B 
que són el Benidorm, Gandia, 

Ucam Múrcia i Hero Jairis 
d’Alcantarilla que disputaren 
en un grup de tots contra tots.
El següent objectiu serà poder 
seguir competint al nivell que 
fins ara ho hem fet i recuperar 
els jugadors lesionats.

A partir d’ara comença el 
bàsquet d’alta competició amb 
equips de prestigi que tenen 
jugadors professionals amb 
molt de poder físic, amb joves 
amb molt de talent i futures 
promeses d’equips d’elit 
etc., que per al nostre equip 
serà la de seguir aprenent el 
nostre esport per a dotar-lo 
del prestigi que li pot suposar 
al nostre Club i Escola per a la 
nostra població d’Alginet.

El CB Alginet continua imparable

XX dia del senderista de la 
Comunitat Valenciana

REDACCIÓ

Una bona representació d’alginetins i alginetines el 20 de gener van 
estar a l’esdeveniment més important per als amants de la muntanya 
i el senderisme. Més de 400 senderistes es donaren cita a Atzeneta 
d’Albaida en una ruta de 13,55 quilòmetres pels voltants del Benicadell 
en el XX Dia del Senderista de la Comunitat Valenciana organitzat per 
la Federació d’Esports de Muntanya i Escalada de la CV.
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La figura del 
sequier fou la 
peça clau per 
a assegurar el 
correcte funci-
onament de la 
séquia d’Alè-
dua, ja que era 
l’autoritat per 
a fer complir 

les disposicions establides en 
les diferents sentències contra 
els altres usuaris de la séquia. 
El Consell Municipal d’Alginet 
el nomenava cada any, i se li 
assignava un sou fix per a tot 
l’any. L’home designat jurava el 
càrrec sobre els quatre evange-
lis, s’oferia a portar-se fidelment 
i legal en el seu treball, donar a 
cada un allò que fora seu i casti-
gar amb pena pecuniària aquell 
que contravinguera els estatuts, 
les sentències i les escriptures.

 Els drets i les obligaci-
ons del sequier d’Alginet es van 
anar definint en les successives 
sentències que foren dictades, 
però la més important fou la del 
31 de maig de 1402, la qual dis-
posava que «... el dit cequier del 
loch de Alginet puga anar cequia 
amunt tro al dit açut així de nit 
com de dia y veure e reconèi-
xer si de la dita aygua rega de 
nit algu...», així com «... puga 
desfer totes les dites bassades, 
parades o respreses daygua a la 
dita cequia sense embarch...». A 
més, també era l’encarregat de 
reparar l’assut en cas de des-
trucció per les revingudes del riu, 
així com d’assegurar-se d’obrir i 
tancar els portells d’aquest assut 
segons el major o el menor vo-
lum d’aigua, com es va establir 
en la sentència de 1372.

 Per altra part, la séquia 
també necessitava treballs més 
regulars com la neteja o escura-
da del caixer per a mantenir-ne 
l’operativitat de la séquia. Però 
l’escurada, que s’havia de fer 
tots els mesos de maig, era un 
moment crític per al funciona-
ment de la séquia, ja que calia 
tallar l’aigua i, si no es feia rà-

pidament, els perjudicis podien 
ser-ne molts, i més si això coin-
cidia amb un període de seque-
ra, com va ocórrer els anys 1588 
i 1695. 

 El sequier d’Alginet no 
s’encarregava només de l’escu-
rada del caixer dins del terme, 
sinó que també estava facultat 
per a visurar, amb l’ajuda d’ob-
servadors experts de l’horta de 
València, l’escurada de tota la 
séquia fins a l’assut. I si no es-
tava satisfet amb el treball fet, 
podia denunciar-ho i assenyalar 
els jornals necessaris perquè 
es fera segons dret. Aquest fou 
el motiu d’un plet l’any 1588, ja 
que el sequier d’Alginet va es-
tablir que es necessitaven 200 
jornals per fer un bon treball i el 
marqués de Llombai, senyor de 
la Foia, es va negar a pagar-los 
perquè, segons ell, l’escurada 
s’havia fet bé i les deficiències 
observades eren per causes na-
turals «cada vegada que lo riu 
ve solt acostuma arruïnar la dita 
cequia i això es publich y notori 
y així es ver [...] y que les bro-
ses creixen més en el estiu...». 
De res li va servir l’excusa, els 
pobles del Marquesat hagueren 
d’escurar de nou la séquia.

 També relacionat amb 
el tema d’escurada i altres tre-
balls relacionats amb les fun-
cions del sequier, el 12 de juny 
de 1495 es dictava una sentèn-
cia per a solucionar el conflicte 
entre el senyor de Carlet i les 
universitats  de Carlet, Benimo-
do i Massalet, per una part, i el 
senyor d’Alginet i la universitat  
d’Alginet per una altra, sobre la 
partició de l’aigua entre la séquia 
de Massalet i la séquia d’Alginet. 
Així és tenia que «...l’escurada 
de la cequia en avall fins lo ter-
me de Massalet toca al senyor y 
vassalls de la dita vila de Alginet 
i que el sequier de Alginet podrà 
executar lo orde de rech  que 
furten la aygua en les tandes de 
dita vila despachant lletra dirigi-
da al justícia y jurats del loch de 
Massalet...», i que  «...los cequi-

ers de Massalet y Alginet tindran 
clau y porta de la caseta fabrica-
da sobre la cequia y que guarda 
los partidors...».

 Malgrat això, quan el 
sequier d’Alginet despatxava 
eixa queixa escrita sobre la vul-
neració dels drets, els justícia i 
jurats del diferents pobles es fe-
ien els suecs, bé perquè deien 
que no coneixien l’infractor o 
senzillament perquè no contes-
taven. Llavors el sequier tenia 
reconegut el dret de personar-se 
en el poble en qüestió, normal-
ment acompanyat d’altres ho-
mes armats, i procedir a l’em-
bargament de béns suficients 
en qualsevol casa del poble, 
béns que es venien en pública 
subhasta per cobrir el total de la 
pena imposada «... el dit cequier 
en tots temps a aquells que han 
contravingut lo dit capítol tragué 
penyores de les cases dels ha-
bitadors dels dits lochs, manilles 
de dones, ballestes, besties, fla-
çades, gonelles e altres roba y 
en lo dit loch de Alginet també 
ha fet vendre dites penyores a 
los que passaven per dit loch...». 
Aquests embargaments alçaren 
moltes bambolles.

 Finalment el sequier 
també tenia al seu càrrec la cura 
de les séquies que distribuïen 
l’aigua de la séquia mare pel 
terme i per això s’encarregava 
de repartir i cobrar el sequiatge 
entre els regants, així com im-
posar multes a aquells que feien 
ús de l’aigua quan no els tocava 
o actuar contra aquells que cau-
saven danys als caixers pel pas 
dels ramats d’ovelles i bous.

 Sabem que a partir del 
segle xvii, el càrrec es va desdo-
blar entre el sequier de la Séquia 
Mare de Dalt i el de la Séquia de 
Baix, si bé no tenien la mateixa 
consideració. El principal con-
tinuava sent el sequier de Dalt, 
el qual tenia una assignació eco-
nòmica més alta.

Rafael Bosch López
 Cronista de la Vila d’Alginet

LA IGUALTAT ENTRE DONES 
I HOMES: Cal acceptar la diver-
sitat personal i sexual i evitar que 
aquestes diferències es presen-
ten com a arguments que legiti-
men i perpetuen la desigualtat 
entre dones i homes.

RELACIONS CONSENTIDES: 
En tota relació sexual i/o afectiva 
és imprescindible comptar amb 
el consentiment de totes les per-
sones implicades. Les relacions 
han de viure’s amb llibertat, sen-
se coaccions ni pressions que 
ens col·loquen en espais i situa-
cions que no desitgem. 

EDAT EN LES RELACIONS 
SEXUALS: “La realització d’ac-
tes de caràcter sexual amb me-
nors… es considerada com un 
fet delictiu, llevat que es tracte de 
relacions consentides amb una 
persona propera al menor per 
edat i grau de desenvolupament 
o maduresa”. La llei pretén la pro-
tecció dels infants contra l’explo-
tació i l’abús sexual, en cap cas 
criminalitzar les activitats sexuals 
dels joves adolescents que estan 
descobrint la seua sexualitat i es 
comprometen en experiències 
sexuals amb persones d’edat i 
maduresa similar (1).

SINCERITAT INTERPERSO-
NAL: És important poder identi-
ficar i expressar els nostres de-
sitjos, atraccions i sentiments. Es 
tracta d’evitar l’engany i la instru-
mentalització en la relació amb 
les altres persones.

EL PLAER, LA TENDRESA, 
LA COMUNICACIÓ I ELS AFEC-
TES COMPARTITS: L’activitat 
sexual amb altres persones im-
plica mirar, tocar, escoltar, parlar, 
etc. En les relacions no estem 
sols i, per tant, no podem ignorar 
els sentiments, les necessitats 
ni els desitjos d’aquella persona 
o persones amb qui compartim 
aquestes vivències.

LA RESPONSABILITAT COM-
PARTIDA: Les persones implica-
des en la relació tenen el mateix 
grau de responsabilitat respecte 
a les seues vivències. De la ma-
teixa forma que el plaer és com-
partit, també ho és la responsabi-

litat. Per tant, les conseqüències 
que es puguen derivar de les re-
lacions sexuals han de ser assu-
mides per les persones que han 
mantingut aquesta relació.

COMPROMÍS DE SEXE SE-
GUR: La sexualitat ha de ser un 
àmbit de la vida que constituïsca 
una font de  plaer, benestar i sa-
lut. Hem d’allunyar-nos d’actituds 
i conductes que puguen ser cau-
ses de problemes de salut física, 
psicològica i/o social.

DRET A LA DESVINCULACIÓ: 
De la mateixa forma que defen-
sem el dret a vincular-nos amb 
altres persones, hem de reconéi-
xer el dret de desvincular-nos-en. 
Mantindre una relació sexual i 
afectiva ha de ser una decisió 
presa lliurement, de la mateixa 
forma que ho ha de ser el fet de 
no mantindre-la o deixar-la de 
mantindre.

RESPONSABILITAT EN LA 
DESVINCULACIÓ: El dret a la 
desvinculació no ens eximeix 
de la responsabilitat que aques-
ta desvinculació es produïsca 
tenint en compte les persones 
implicades i adoptant actituds 
empàtiques que promoguen la 
construcció d’espais d’atenció i 
respecte cap a les persones.

(1) Circular 1/2017, sobre 
la interpretació del art. 183 del 
Codi Penal. Fiscalia General de 
l’Estat. Relaciones sexuales y 
abusos y agresiones sexuales a 
menores. 

En: https://www.fiscal.es/fis-
cal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/
descarga/C i rcu la r_1-2017.
p d f . p d f ? i d F i l e = 4 9 5 1 d b -
fb-e435-431a-b07f-27bed3d-
d64c6. (Gener de 2019).

Font informació: 
http://salutsexual.sidastudi.

org/resources/ inmagic- img/
DD24866.pdf

Amparo Romaguera i Xavier 
Torremocha

Centre salut pública d’Alzira

Criteris ètics 
relacionats amb la 
sexualitat i l’afectivitat

La gestió de la séquia d’Alèdua: les funcions del 
sequier
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COAGRI
Des que va nàixer la gasoline-

ra de Coagri ubicada al camí Tru-
llàs, sempre s’ha treballat per a 
oferir el millor tant en qualitat de 
producte com en servei, als mi-
lers de clients que cada dia pas-
sen per les seues instal·lacions.

Prova d’aquesta filosofia és el 
segell de qualitat que acaben de 
rebre de SGS, líder mundial de 
certificació, inspecció, verificació 
i assajos en la indústria del petro-
li, gas i químics.

Quan el client veu el segell de 
qualitat a la gasolinera de COA-

GRI pot estar segur que l’estació 
de servei és de confiança i el seu 
combustible compleix amb les 
especificacions de qualitat re-
querides per al bon funcionament 
del seu motor.

Per a poder obtindre aquest 
segell s’han fet inspeccions regu-
lars per part de SGS, a més està 
subjecta a inspeccions de quali-
tat periòdiques, per a minimitzar 
danys potencials als seus clients, 
els seus vehicles de transport i al 
medi ambient.

Un punt més a favor perquè so-
cis de Coagri i públic en general 

s’acoste a la gasolinera del camí 
Trullàs per a adquirir la gasolina i 
el gasoil necessaris per als seus 
vehicles.

La gasolinera de COAGRI rep 
el segell de qualitat de SGS

COAGRI
Coagri continua adherint-se a 

les protestes que es fan des de 
la Plataforma per la dignitat del 
Llaurador. L’última concentració 
es va dur a terme el 21 de gener 
i es van sumar més de 28 loca-
litats. 

La concentració busca fer visi-
ble la defensa de la citricultura i 
la sol·licitud de modificar l’acord 

firmat amb Sud-Àfrica amb l’apli-
cació immediata de la clàusula de 
salvaguarda, exigir les màximes 
cauteles i controls als productes 
importats, exigir tractament en 
fred del cítrics importats, exigir 
reciprocitat a les produccions de 
països tercers i exigir el compli-
ment de la Llei de la cadena ali-
mentària.

Coagri en defensa 
dels cítrics

Campanya de 
conscienciació ciutadana

REDACCIÓ

Mantenir Alginet net és una 
tasca de tots els veïns que for-
mem aquest poble. Per aquest 
motiu, des de la Regidoria de 
Serveis Municipals s’han acti-
vat per a aquest 2019 diferents 
campanyes de conscienciació 
ciutadana per tal d’intentar fer 
una crida al civisme i respecte 
cap als altres. Tirar el fem fora 
de l’hora establida, deixar els 
trastos vells al constat del con-
tenidor quan no és el dia de re-

collida, no arreplegar les caques 
dels nostres gossos, deixar la 
poda sense nugar, deixar fora 
del contenidor les bosses... són 
xicotets gestos que deixen car-
rers i voreres brutes i amb mal 
olor.

Per aquest motiu, cada mes 
es llançarà una campanya per 
a recordar horaris i conscienciar 
grans i menuts que entre tots po-
dem aconseguir tindre un poble 
bonic, saludable i net.
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