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EDITORIAL

En
un
tres i no res
ens
hem
endinsat
en el tercer mes de
l’any. Març,
un mes on
les setmanes són frenètiques: carnestoltes, setmana de la dona, falles...
Molts esdeveniments que
ens porten alegria, música, color i el que és més
important, germanor i
convivència al carrer amb
amics, coneguts o familiars.
És moment de gaudir
dels últims dies de l’hivern
i donar la benvinguda a
la primavera amb la festa
més valenciana, les falles.
Des de La Veu d’Alginet us informarem de
cada esdeveniment.
Sònia Bosch
Directora de La
Veu d’Alginet

Presentació del
cartell de la
TRobada de
Muixerangues
23 de març a les 19:30 h al Mercat
Presentació de la peça musical
“Muixeranga d’Alginet” de l’autor,
Ferran Navarro
Presentació del vídeo publicitari
Després hi haura un Vi d’Honor.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Trobada de
Muixerangues
a la Plaça de la Font
6 d’abril a les 17:30 h
Colles que assistiran:
- Muixeranga Alginet
- Jove Muixeranga de València
- Els Negrets de l’Alcùdia
- Muixeranga La Plana de Castelló

Verdolaga
Aquest
mes parlarem d’una
planta considerada
mala brossa però que
té unes propietats
molt bones per a nosaltres. Es tracta de
la verdolaga. Salvador Murillo diu al seu
llibre que es tracta
d’una planta avorrida
per als llauradors ja
que es reprodueix
molt fàcilment i fins i
tot arrancades al ras
viuen alguns dies.
Bé, per als llauradors
pot ser un problema
però aquesta planta
té molts beneficis per
a nosaltres. Té alanina, un aminoàcid
que incrementa les
defenses del sistema
immunitari; arginina
necessària per al
creixement muscular
i reparació dels teixits
i histidina, vasodilatador i estimulant dels
suc gàstric.
Combat l’anèmia,
l’artritis i les úlceres.
Té isoleucina, necessària per al creixement adequat i valina,
que contribueix al
creixement infantil.
D’altra banda, la
verdolaga conte els
àcids ascòrbic (vitamina C), aspàrtic (bo
per a l’expulsió del
aminoàcid C), glutàmic (antiulcetònic i incrementa la capacitat
mental), linoleic, vitamina C, exòlic (tòxic)
i palmític.
En la verdolaga
trobem calci, ferro,
magnesi, potassi i sofre i, a més, és rica en
proteïna i fibra. Això

si, és aconsellable
consumir-la fresca.
De fet se la coneix
més com aliment que
com a planta medicinal. Podeu menjar-la
en ensalada, amb
les llavors seques
podeu fer una farina
per a pastissos, amb
els troncs podeu fer
una confitada amb
vinagre. Hi ha qui
cuina les fulles com
si foren una verdura
més, fregides, a soles
o en truita. També té
algunes aplicacions
medicinals: és depurativa, combat les inflamacions de les vies
urinàries i és bona
per als càlculs renals.
Pica les fulles tendres
per a extraure’n el suc
i pren-ne 3 cullerades al dia. També és
diürètica, ja que afavoreix l’eliminació de
líquids corporals. Es
pot prendre en una
infusió en dejú (15
grams de fulles tendres per got d’aigua).
Com a col·liri, es
pot exprimir la planta
i aplicar un emplastre
amb polenta damunt
dels ulls.
Com a calmant,
alleugereix els mals
de panxa amb una
cataplasma de fulles
bullides damunt la
panxa i és anticancerígena, ja que s’estan estudiant les possibles virtuts del suc
d’aquesta planta com
a inhibidor del creixement tumoral.
Julio Pellicer
Aficionat
agricultura ecològica

Els bous de Sant Josep tornen a Alginet
REDACCIÓ

El cap de setmana del 23 i 24
de març, l’Agrupació local de Penyes taurines d’Alginet torna a
portar al poble els bous de març,
una festivitat que havia estat parada i que ara podran de nou
gaudir veïns i forasters. Per tal de
conéixer un poc més en què consisteix i el motiu de la tornada, La
Veu d’Alginet ha conversat amb el
president de les penyes Joan Carles Galera Aroca.
Traure bous al carrer porta molta feina com es veu en
agost, perquè decidiu tornar a
fer-los en març?
És innegable la magnitud de
les tasques que fem per poder
fer bous al carrer, no parlem solament de feina, també ens suposa un gran cost econòmic a nivell
d’associació i a nivell personal als
membres de les penyes. Però la
resposta és molt clara; l’amor per
la festa dels bous al carrer i la voluntat per portar-la al nostre poble
ens espenta a treballar cada any
més dur per poder seguir fent que
el nom d’Alginet i el dels bous al
carrer continuen units en un nivell tan alt, que a dia de hui són
reconeguts i estan focalitzats a

la part més elevada del escalafó
dels bous al carrer a la nostra Comunitat.
En què consistirà? El bous
de març o bous de San Josep
Alginet 2019, es realitzaran el 23
i 24 de març i consistiran en un
cap de setmana de bous al carrer
i valga la redundància, en aquest
cas, al carrer literalment, estarà
compost per 3 sessions d’unes 2
hores aproximadament, on s’aniran exhibint vaques i bous. Cal
destacar el punt fort d’aquest cap
de setmana, que serà la sessió de
la vesprada del dissabte on tindrà
lloc la desencaixonada d’un bou
que hem adquirit de la ramaderia
de “Toros del Ojailen” (Ciudad
Real).
Què us motiva a seguir treballant en aquest festa?

Primer destacar el que ja he comentat abans, l’amor per aquesta
festa és tan gran que al mateix
temps és suficient motiu com
per esforçar-se al màxim, ja que
molts de nosaltres no podríem
concebre una realitat sense els
bous al carrer. Però tampoc s’ha
d’amagar, els bous al carrer han
patit molts atacs directes i indirectes en aquests últims temps, així i

tot aquests atacs o intents d’atacs
ens han servit de molt, perquè
ens han fet més forts, ens han
fet defensar allò nostre, ens han
unit, em mostrat per tot arreu que
no som cap minoria i que la festa
dels bous al carrer està més viva
que mai. Està clar que com tot,
evolucionarem i ens reorganitzarem als nous temps, però el que
sí que tenim clar és que mai, però
mai, deixarem de lluitar per respectar, conservar i, com no traslladar, a les noves generacions la
festa més enraigada a la nostra
comunitat, els bous al carrer.

Féreu fa anys bous pel març
i parareu. Per què parareu i per
què torneu?
La iniciativa de realitzar bous al
març o bous d’hivern com diem
nosaltres parteix del principi que
aquesta Agrupació Local de Penyes Taurines tot ho fa pels bous,
tots els ingressos econòmics que
entren són exclusivament per a
realitzar bous per al poble d’Alginet. Ni ens n’anem de viatges
pagats, ni dinars, ni de festes ni
molt menys... (quan ho hem fet,
inclús per motius directes dels
bous d’Alginet les despeses han
anat a càrrec de cada un de no-

Programació:

BOUS DE
SANT JOSEP
Dia 23

saltres personalment). Una vegada aclarit açò, al 2014, degut
al premi de la loteria (que no va
ser molt), i amb l’ajuda econòmica
dels penyistes va nàixer la iniciativa de realitzar bous al març, i així
va ser al 2014 i 2015, pels mateixos motius al 2016, 2017 i 2018
va ser impossible, i quasi que
podria dir que al 2019 era també
molt difícil, però des de dins hem
espentat moltíssim, existia eixa
espineta de no voler perdre una
cosa que va costar tant aconseguir i novament amb l’aportació
econòmica (per descomptat de
treball) dels penyistes ho portarem endavant. Sols esperem que
l’esforç que hem fet es veja reflectit i que la gent del poble i pobles
veïns molts puguen gaudir d’un
bon cap de setmana de bous al
carrer.

17.00 h
CERCAVILA
musical acompanyant
al bou amb cavalls.
Recorregut:
avinguda Poble Nou,
carrer València fins
carrer Major.
18.00 h
Desencaixonada
del bou “Listillo”
18.30 h
Exhibició de vaques
de Gregorio de
Jesús de Sueca.
24.00 h
Solta de vaques i
embolada del bou salvatge.
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Els jubilats
celebren el
carnestoltes

Caminada Stop ELA: L’escola Emilio Luna rep el
guardó “L’ensenyament
Units per l’esperança
en valencià”
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Moltes gràcies a tots i a totes
per una vesprada inoblidable. És
difícil expressar amb paraules el
que hem viscut durant aquesta 1a
Volta Solidària per a recaptar fons
a favor de l’ELA. Una vegada més
heu demostrat el vostre compromís i la vostra solidaritat. Alginet

és gran per la seua gent i hui heu
fet realitat de nou que, junts, tot
és possible; perquè creiem fermament que, malgrat les dificultats,
i contra tot pronòstic, s’encendrà
una llum que farà reviure l’esperança. Eixa llum s’anomena investigació.
Dimecres 21 de febrer 2019

REDACCIÓ

REDACCIÓ

El divendres 15 de febrer, als
salons Segle XXI, es va celebrar
la primera edició de la Nit de la
Ribera, una activitat inclosa en
el programa d’activitats de la
XXXIV Trobada de Centres d’Ensenyament, que es durà a terme
a Carlet, el pròxim 7 d’abril.

Amb unes setmanes d’antelació, l’associació de jubilats i pensionistes d’Alginet van celebrar el
dissabte 9 de febrer uns carnestoltes anticipats. Una nit de sopar,
música, ball i alegria. Els guanyadors del concurs de disfresses
d’aquest any han sigut els vestits
de sevillans.

A l’acte tocava agrair la implicació i l’esforç de les comunitats
educatives pioneres de la Ribera
que posaren en funcionament els
primers programes en valencià.
Sis van ser les comunitats educatives pioneres que s’emportaren aquest guardó en forma de

socarrat i que inclou el lema “Estimem la nostra llengua”.
L’escola Emilio Luna d’Alginet
va rebre aquest guardó per ser
el primer centre educatiu de la
localitat on es va apostar per fer
un ensenyament en valencià el
curs 1984-85. Els altres centres
guardonats van ser el Llopis Marí
de Cullera, Heretats de l’Alcúdia,
Miguel Hernández de Riola i Ausiàs March d’Albalat de la Ribera.
Les encarregades de rebre el
guardó van ser la directora del
centre Laura Osca, Carmen Lozano, María Almudéver, Mirta
Molina i Yolanda Boluda.

Què cal fer davant d’un
ennuegament
La Regidoria d’Enllumenat instal·la un
fanal solar a Els Llacs
REDACCIÓ

La urbanització d’Els Llacs no
disposa, actualment, d’enllumenat públic. Una situació que fa
anys que està patint aquesta zona
del poble a l’espera de la urbanització dels seus carrers.
Per aquest motiu s’ha instal·lat
un fanal pilot alimentat per placa
solar a la avinguda Els Llacs intersecció amb el carrer La Senyera.
“Es tracta d’un estudi pilot per
a comprovar viabilitat, durabilitat
i potència de llum, entre altres
factors”, explicava Javier Luna,

Regidor d’Enllumenat de l’Ajuntament d’Alginet. “Si els resultats
són positius s’estudiarà poder
instal·lar-ne en altres punts crítics de la urbanització com són
les parades de l’autobús escolar
que a primera hora del matí estan
molt fosques i són un punt on els
estudiants esperen l’arribada del
transport”, comentava Javier Lluna.
Una iniciativa que naix del treball conjunt de l’Associació de
veïns d’Els Llacs i de l’Ajuntament
per tal de millorar la situació dels
veïns i les veïnes de la zona.

REDACCIÓ

Protecció Civil d’Alginet amb la
col·laboració de l’Ajuntament, va
oferir, el dimecres 13 de febrer,
una xarrada amb el nom ”Prevenció d’accidents amb menors:
casos d’asfíxia i estrangulació”, a
la Casa de Cultura, molt sol·licitada per veïns i veïnes. Antonio
Arbono responsable de Protecció
Civil, va comentar que “és una

xarrada que ens han demanat
molt, ja que conéixer les diferents
tècniques bàsiques davant d’un
ennuegament és vital per a salvar vides”. Els ponents van ser el
coordinador mèdic d’Ambulàncies Vallada, Rafael Centeno, i M.
Sales Nadal infermera de l’Hospital de la Ribera que van explicar,
amb demostracions, com actuar
davant d’aquestes situacions.
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Serveis Socials celebra
un dia de portes obertes
REGIDORIA SERVEIS SOCIALS

Perquè jo ho valc
DILLUNS 4

10.00 h Esmorzar de coca
amb cansalada a la porta de
l’Ajuntament.

DIMARTS 5

10.00 h Esmorzar de germanor “Si vols esmorzar, alguna cosa hauràs de portar”...
A la plaça de la Constitució
i, si l’oratge no ens acompanya, a la casa vella de la
música.

DIMECRES 6

11.00 h i 18.30 h Taller de
risoteràpia Serveis Socials
(C/Sollana s/n)
Incriure’s a informació de
l’Ajuntament

DIJOUS 7

21.30 h Projecció i Cineforum de la pel·lícula “Una
cuestión de género”, al Teatre Modern.

DIVENDRES 8

10.30 a 12.30 h “Taller per fer
coixineres i decoració en suros”. A la plaça de l’Ajuntament.
16.00 h Eixida d’autobusos
cap a la manifestació feminista
de València. Vaga de consum,
vaga de cures, vaga de treball,
vaga d’educació
“SI LES DONES S’ATUREM,
ES PARA EL MÓN”
21.00 h Tornada des de València
21.30 h Sopar de les Dones al
restaurant San Patricio. Eixida
d’autobusos des de la Font del
Llaurador a les 20.30 i a les
21.00 h. Tornada a les 24.00 i
a les 02.00 h
Preu: 12’50 €. Replegar els
tiquets a la planta baixa de
l’Ajuntament.

DISSABTE 9

A la plaça de la Constitució:
11.00 h Quadre de Balls Popu-

lars d’Alginet
11.30 h Muixeranga d’Alginet
12:00 h JAM de poesia, amb
música de Cambra en directe:
Espai obert a la poesia per a
tota aquella persona que vulga participar acostant el seu
poema.
20.00 h Concert del dia de
les dones al Teatre Modern,
a càrrec de la Banda Musical
d’Alginet.

DIUMENGE 10

9.00 h Caminada a peu pla.
Caminarem raonant pel nostre
terme i el de Benifaió. Eixida
des de la porta de l’Ajuntament.
19.00 h a l’església Sant Antoni Abat Concert del Cor
d’Adults de la Societat Artística Musical d’Alginet.
20:00 h Stulta Opera Teatro
presenta el musical “Stulterias” basada en les obres de
Les Luthiers. Col•laboració 1€
a favor de la Unitat de Respir
”Benvinguts” Col•laboradors: Regidoria
de Cultura, Adica. Mestresses de Casa Tyrius.
EPA. Festeres 2019. Protecció Civil. Policia Local,
Centre Excursionista, Rafa Bosch Cronista local.
Societat Artística Musical. Quadre de Balls Populars d‘Alginet, Ecoinventame.

Els serveis socials atenen els
ciutadans i ciutadanes de forma
personalitzada i estan integrats
per un conjunt organitzat i coordinat d’accions professionals amb
l’objectiu de millorar el benestar
social i afavorir la integració de
les persones especialment si es
troben en situacions de risc social
o d’exclusió.
Per a fer visible aquest servei
tan necessari per a una localitat,
el passat dilluns 18 de febrer van
organitzar una jornada de portes
obertes anomenada “La quarta
pota de l’estat de benestar”.
El matí començava a la plaça
de l’Ajuntament on hi havia preparada una campanya d’informació i

difusió del que és i es fa a Serveis
Socials.
Des de les 10 fins a les 14 h el
centre on estan ubicats actualment obria les seues portes per
a veure una projecció audiovisual i gaudir de la degustació de
menjars del món. Una manera
de fer visible la tasca i necessitat
d’aquest servei.
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FALLES
La Dolçaina

Julia Alemany Requena FMI

Verónica Romero Sanpedro FM

President David Bosch Bru

2019
Des de la
Regidoria de Festes
desitgem que passeu
unes bones falles i
que gaudiu de la
festa, la música i
les tradicions de la nostra terra.
Maria Jesús Espert
Regidora de Festes

La Manta al Coll

Àngela Iborra García Fallera Major

Álex Gaya Chacón Faller Major

President Miguel Ángel Ramos Burchés

Poble Nou

Ángela Regal Huertas FMI

Hugo Martínez del Valle PI

Cristina Gómez López FM

Jose Manuel Quijada Ambrona FD

Poble d’Alginet

Mar Martínez Belmonte FMI

Adrià Pelufo Lozano PI

Andrea Pavía Gaya FM

Sergio Martínez Añón FD

Sant Josep

Ruth Piquer Lozano FMI

Pepe Tarazona Petit PI

Marta Hernándiz Gil FM

David Garcia Simó PH

El Palleter

Ángela Martínez Monzó FMI

Izan Martínez Monzó President Infantil

Sole Ortiz Ferrer FM

President Javier Luna Frutos

DISSABTE 16
TRASLLAT
DE SANT JOSEP
Concentració a la plaça a les
19.00 h minimascletada
nocturna a l’arribada de Sant
Josep a l’església.
DILLUNS 18

OFRENA DE FLORS

L’ordre serà: a partir de les
16.30 h els no fallers, seguits
per:
- Falla La Dolçaina
- Falla La Manta al Coll
- Falla Poble Nou
- Falla Poble d’Alginet
- Falla Sant Josep
- Falla Palleter

President Miguel
Angel Garrido

Vanesa Roig
Regina Casal

President
Walter Bosch
Solar

Regina Casal
Maria Bellver
Calatayud

President Óscar Campos Máñez

DIMARTS 19
TRASLLAT
DE SANT JOSEP
Concentració a la plaça.
Missa a les 12 h i trasllat a les
13 h
En finalitzar es
farà una mascletada
CREMA
22.00 h
Tots els monuments infantils
23.00 h
Falla La Dolçaina
Falla Sant Josep
00.00 h
Falla La Manta al Coll
Falla Poble Nou
01.00 h
Falla Poble d’Alginet
Falla El Palleter
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ACEAL enamora Alginet Els autònoms d’Alginet
ACEAL
coneixen la nova llei de
La innovadora campanya
que aquest any va preparar
mans d’ACEAL
per a Sant Valentí l’Associació Comercial i Empresarial
clicats al Facebook d’ACEAL van
donar el primer premi d’una joia
d’or a Rosa a la Cerveceria Dimoni.

d’Alginet ha enamorat els alginetins i alginetines.

19 DE MARÇ

De la teua mà
aprendré el que el
dia de demà seré

Des del 21 de gener fins al 14
de febrer, els clients que realitzaren alguna compra en els 42
establiments participants es van
poder fer un selfie amb el marc de
la campanya per a després poder
optar a un dels 5 premis. La decisió popular amb els “m’agrada”

El segon premi d’un val de 50
euros per a Mª Rosa a Quetzalcoatl.
El tercer va recaure en Mari a
Perruqueria Miralls. El quart en
Fina que es va fer la fotografia a
Hidroestetic i el cinqué per a Carol realizada a Quetzalcoatl que
s’emportaren un pastís d’enamorats.

ACEAL
L’Associació comercial i empresarial d’Alginet va oferir el
dimecres 27 de febrer a les
20.15 hores a la Casa de Cultura una xarrada-café amb el
títol “Els canvis en la nova llei
del treball autònom”.
Els assistents a la xarrada
van poder conéixer de primera

mà la nova llei del treball autònom. En què ha canviat i com
ens afecta, la jubilació i el relleu generacional en el comerç
local i la xicoteta empresa i les
prestacions per desocupació
en el treball autònom, explicat
i comentat per Rafa Pardo,
d’ATA i Rafa Gil, d’Unió Gremial.
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Caminada, rotllos i jocs

Presentacions falleres

Falla Poble d’Alginet: fallera major infantil, Mar Martínez Belmonte; president infantil, Adrià
Pelufo Lozano; fallera major, Andrea Pavía Gaya i Sergio Martínez Añón, faller distingit.

REGIDORIA DE FESTES
El diumenge 17 de febrer un
bon grapat de veïns i veïnes van
participar en la caminada organitzada per la Regidoria de Festes
amb la col·laboració dels Festers 2019, Centre excursionista
d’Alginet, Protecció Civil i Rafa
Bosch, cronista oficial d’Alginet
que va ser l’encarregat d’explicar
els diferents punts de visita.
La ruta va ser anomenada
“Pels camins de ferradura del
ponent del terme”, una proposta
per a veure amb altres ulls els
antics paisatges que xafaren els
nostres avantpassats. “La ruta
començava l’any 1690 i s’eixia
des de la plaça Major, davant del
castell del senyor. Des d’aquest
punt hi pujarem pel carreró de la
Sequieta de Sant Antoni. Encara
queden les restes i l’olor del darrer ramat d’ovelles que ha entrat
al corral de la carnisseria, al pany
dret del carreró, per ser sacrificat
i vendre la seua carn. En tot el
primer tram del carreró, fins la
séquia d’Alèdua, hi trobem grans
cases de dues plantes... A frec de
la séquia trobem el llavador, és a
dir, un eixamplament del caixer
de la sequieta de Sant Antoni, on
hi ha cinc dones fent la bugada.
A partir de la séquia d’Alèdua, el
carreró encara està en construcció i s’hi alternen patis, horts i algunes cases, a dreta i esquerra.
En el nostre recorregut trobem
el camí del Molí, el qual ve del
carrer Nou i continua fins el molí
d’Enmig, pel costat de l’argamassada del senyor, el mur que
tanca les terres de la seua propietat, on recentment han plantat
garroferes i vinya. Aprofitant una
escletxa oberta en aquest mur,
per la força de l’aigua del barranc
del Senyor que s’hi va desbordar
ara fa dos mesos, passem per
les terres del senyor per a arribar
al camí de Llombai per a seguir el
nostre camí cap a la muntanya...
En arribar al barranc del Senyor

tombem cap a la dreta, deixant a
les nostres espatles, a l’altra riba
del barranc, el rajoler, alimentat per l’aigua de la séquia de la
Comtessa, i a la dreta el Calvari,
construït no fa molts anys, amb
les seues casetes del Via Crucis
i la creu de fusta protegida per
una coberta de teules. Una vegada hem girat, anirem paral·lels
al barranc, en seguir una senda
que delimita un olivar molt antic,
propietat del senyor d’Alginet.
Moltes de les oliveres segur que
tenen més de quatre-cents anys.
Aquest oliverar és molt llarg, fins
a la font del Senyor, a la vora del
camí de les Pedreres, d’on ix tota
la pedra pels brancals i arcs de
les cases del poble. Les pedreres són molt antigues... La font
del Senyor és una menuda surgència d’aigua que permet el reg
d’unes poques parcel·les al seu
voltant. Quan deixem aquesta
font en seguir el camí de les Pedreres a poc més de dos-cents
metres hi trobem, a la dreta, el
camí de Dalt de l’Almaguer o
camí de la Garrofera, pel camp
de garrofers conegut com la Garrofera d’Antoni Joan, propietat de
Pere Espert, o la Garrofera de la
Serra, un dels poc espais conreats d’aquest indret.
En seguir pel camí de la Garrofera, podem veure terres avall
el poble d’Alginet, envoltat d’un
paisatge marró, perquè les moreres encara no han tret la fulla,
si bé l’espai monocrom es trenca
per alguns camps d’ametlers, ja
florits, i els camps on comença a
verdejar el blat. Aquest camí es
troba amb el camí de l’Almaguer,
però abans hem creuat espais a
peus de mont que en un futur hi
podrien proporcionar l’aigua que
alimentarà la terra que queda a
la part baixa. Ja s’han fet algunes prospeccions per part dels
miners, però els resultats han sigut molt minsos. Segur que més
endavant, en un futur llunyà, es

podran conduir aquests escorrims a una gran bassa per a regular el reg. Però potser només
siguen cabòries.
Girem cap a l’esquerra i la dreta, mirant cap al barranc de la
Belenguera... Seguim la senda,
de pedra solta, que ens du cap
la muntanya del Cabeçut, el cim
més alt del terme. Aquesta senda es coneix com la senda de la
Contienda i separa els termes
d’Alfarb i d’Alginet. Més endavant
començarem a baixar pel costat
del Cabeçut per a buscar una
zona on hi ha menuts bassals
d’aigua que aprofiten els ramats
que baixen de les terres de l’interior per a beure. El nostre camí
va duent-nos cada vegada més
cap avall fins a arribar a un fondo
on hi ha una paridora o corral per
a estabular els animals prenyats
i refugiar-los de la nit i del mal
oratge. En deixar la paridora, ens
enfilem terra avall amb el poble
sempre al davant, un menut puny
de cases on destaca la fàbrica de
la nova església de Sant Antoni.
En un no-res arribem una altra
vegada fins al barranc del Senyor
i d’on naix el camí de Dalt de l’Almaguer. Tenim dues alternatives
per a arribar al poble. Podem seguir rectes pel camí de les Pedreres, que passa a frec del Calvari,
per a entrar pel carrer de l’Empedrat. Una altra opció seria baixar
pel camí de la Parença del Rector. Per aquest camí, una vegada
creuat el barranc del Senyor, a
través del camí de Llombai, ens
enfilarem cap al carrer Nou, el
segon carrer en importància del
poble. A partir del camí del Molí,
el carrer ja està consolidat amb
grans cases. Al fons del carrer
ja es veu la torre del castell i els
merlets del pati. És una imatge
molt bonica, si no pensem que
a la torre està la presó del senyor, d’agre record”. Text de Rafa
Bosch, Cronista d’Alginet

Alginet celebra la crida fallera

REDACCIÓ
El diumenge 24 de febrer, a
les 10.30 del matí arrancava la
cercavila de fallers i falleres que
al compàs de la música passaren per cada un dels sis ca-

sals del poble per a arreplegar
els seus màxims exponents. Al
migdia i des de l’Ajuntament, les
falleres majors de cada comissió van ser les encarregades de
fer la crida i convidar tots els al-

ginetins i alginetines a gaudir de
la festa. Un acte organitzat per
la Junta Local Fallera amb el suport de la Regidoria de Festes,
que simbolitza el començament
de les falles a Alginet.

Falla Sant Josep: fallera major infantil, Ruth Piquer Lozano; president infantil, Pepe
Tarazona Petit; fallera major, Marta Hernándiz Gil i president d’honor, David Garcia Simó.

Falla El Palleter: fallera major infantil, Ángela Martínez Monzó; president infantil, Izan
Martínez Monzó i fallera major, Sole Ortiz Ferrer

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

MARÇ 2019

8

La Cooperativa Elèctrica d’Alginet premiarà els
projectes universitaris d’innovació que tinguen
impacte social
CEA

“Els ODS plantegen desafiaments socials, econòmics i
mediambientals complexos que
exigeixen canvis econòmics,
educatius, tecnològics i socials
rellevants”, asseguren les dues
organitzacions, que destaquen
que, a través del certamen, es
generarà una bossa d’idees que
impulsaran els coneixements,
habilitats i la motivació perquè els
joves talents aborden els Objectius de Desenvolupament Sostenible a través de la investigació.

Trobar solucions innovadores per als grans desafiaments
econòmics socials i ambientals,
aquest és l’objectiu que persegueix la Cooperativa Elèctrica
d’Alginet (CEA), que buscarà a
Florida Universitària els projectes de l’alumnat que milloren la
vida de les persones.

L’entitat distingirà el
talent de les iniciatives
d’estudiants de Florida
Universitària que
ajuden a aconseguir
els Objectius de
Desenvolupament
Sostenible de l’ONU
L’entitat col·laborarà amb el
centre universitari per a fomentar
el desenvolupament de projectes que contribuïsquen a complir
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible, inclosos en
l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Signatura del conveni

Per a aconseguir-ho, ha convocat la I edició dels premis al
millor Treball Fi de Grau (TFG),
Treball Fi de Màster (TFM) i projectes relacionats amb iniciatives
que tinguen abast social, econòmic o mediambiental i estiguen
alineats amb la bateria dels 17

objectius globals que van acordar els líders mundials en 2015
per a eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat, en el marc d’una nova
agenda de desenvolupament
sostenible mundial.

Els objectius dels projectes
seran tants com objectius es va
marcar l’ONU, que inclouen, a
més de posar fi a la pobresa en
el món, altres punts com eradicar
la fam i aconseguir la seguretat
alimentària; garantir una vida
sana i una educació de qualitat;
aconseguir la igualtat de gènere; assegurar l’accés a l’aigua i
l’energia; promoure el creixement
econòmic sostingut; adoptar mesures contra el canvi climàtic;
promoure la pau i facilitar l’accés
a la justícia.

La I edició dels premis, segons
comenta Salvador Escutia, president de la CEA, integrarà dues
categories: d’una banda, Premis
a Projectes Individuals per al
Millor Treball Fi de Grau i Millor
Treball Fi de Màster, i per un altra, l’alumnat podrà competir per
equips per a aconseguir el Premi
al Millor Projecte Integrat/Interdisciplinari de graus o de cicles
formatius.

La I edició dels
premis integrarà dues
categories: Premis a
Projectes Individuals
per al Millor Treball
Fi de Grau i Millor
Treball Fi de Màster.
Premi al Millor
Projecte Integrat/
Interdisciplinari de graus
o de cicles formatius.

Més de 500 assistents al La CEA estrena nova imatge en el seu
berenar del rotllo
web

CEA
El diumenge 3 de febrer és
un dia molt celebrat per majors
i menuts d’una manera molt
especial. El dia de Sant Blai és
tradició berenar rotllets amb
xocolate i per aquest motiu,
des de fa anys, l’associació
de jubilats d’Alginet manté viu
aquest costum. Aquest any,
com a novetat, el tradicional
berenar ha canviat d’escenari, ja que, tal com comentava
el president de l’associació,
Ximo Garcia, la Llar de jubilats
es quedava menuda.
Els quasi 500 assistents van
pagar un euro i la resta va es-

tar patrocinada per la Cooperativa Elèctrica d’Alginet, La
Caixa rural d’Alginet, l’Ajuntament a través de la Regidoria
de Tercera Edat i l’Associació
de la Llar de jubilats.
Com explicava Pepita Company, membre de la Junta de
la CEA, “des de la Cooperativa Elèctrica d’Alginet sempre
hem ajudat l’associació de
jubilats i aquesta festivitat és
una d’aquestes”.
Després de berenar xocolate amb ensaïmada i rotllos, els
assistents van poder continuar
la vetlada amb música en directe i ball. Una vesprada de
germanor, festa i tradició.

CEA
Les noves tecnologies i
l’avanç en les noves formes
d’interactuar amb els socis i
clients ha portat a la renovació
completa del web de la Cooperativa Elèctrica d’Alginet.

El nou web és més intuïtiu
i amb més informació directa
per als socis i clients.
A través de la pàgina es
poden contractar tarifes de
llum per a casa, pimes i grans
empreses, pagar la factura

online, accedir a la telefonia
i mòbil de la companyia Ago,
contactar i contractar amb la
comercialitzadora Vols Llum
i moltes altres funcions que
busquen facilitar la vida als
socis i clients.
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La fibra d’AGO arriba a Carlet Ausiàs March és tot fibra
AGO
Els veïns i veïnes de la
urbanització de Carlet, Ausiàs March són ja 100 per
100 de la fibra d’AGO.
L’empresa alginetina va
dotar la urbanització del cablejat necessari i les infraestructures per tal que els
veïns i veïnes s’aprofitaren
dels avantatges i preu baix
de la fibra simètrica d’AGO.
A hores d’ara més del
90% de les cases estan
connectades a l’alta velocitat alginetina.

AGO
Els treballadors
d’AGO que estan
encarregant-se
de poder portar
la fibra òptica a la
localitat de Carlet,

ja han cablejat 4
sectors, dels 10
que hi ha, el que
suposa més del
50 % del desplegament en la localitat de Carlet.

A més en breu
disposaran d’un
punt d’atenció al
client a l’avinguda Bolero, núm.
6. Molt bones
noticies per als

carletins i carletines que en breu
podran gaudir de
l’alta velocitat a
baix preu.

Més de 800 alginetins
gaudeixen de la fibra d’AGO
AGO
Empreses,
comerços, institucions i veïns i
veïnes d’Alginet
confien en el treball i el servei que
ofereix des de fa

més de 6 anys
l’empresa d’internet i telefonia mòbil local AGO.
La connexió simètrica de la fibra
d’AGO amb 100
MG de pujada i

baixada, junt a la
no permanència,
el servei tècnic i
l’oficina ubicada
a l’avinguda Reis
Catòlics
núm.
22 han fet que la
gran majoria d’al-

ginetins i alginetines depositen la
seua confiança en
aquesta empresa
filial de la Cooperativa Elèctrica
d’Alginet.

La telefonia mòbil d’AGO a
preus baixos
AGO
La filosofia d’AGO sempre ha sigut poder oferir als
seus clients un bon servei a
un preu molt ajustat.
Prova d’aquesta manera
de treballar són els preus
de les tarifes per a telefonia
mòbil que s’adapten a cada
una de les necessitats que
cada client necessita en
eixe moment.
Només cridades, cridades
més pocs megues, molts
megues i cridades il·limitades... un món de combinacions per a poder trobar la
que més s’adapte a cada
client. Informa’t en el 960
264 900.
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La importància dels
hipopressius

La gimnàstica abdominal hipopressiva ha evolucionat des
dels anys 80. Es tracta d’una
tècnica respiratòria mil·lenària, en la qual es treballa d’una
forma extrema el control de la
respiració i de la musculatura
de l’abdomen. A més, la reeducació postural i una combinació
de diferents postures i exercicis
permeten treballar el cos a nivell
global.
Els hipopressius generen una
disminució de la pressió intraabdominal, que beneficia la incontinència urinària, disfuncions
sexuals, postpart i hèrnies, entre
d’altres.
En els diferents exercicis s’insisteix en tres principis fonamentals: respiració, col·locació
i activació de la faixa abdominal
(part central del nostre cos), donant força i estabilitat.
Per què és beneficiós practicar-ho?
L’objectiu és, a més d’obtindre beneficis dels abdominals
hipopressius, realitzar una correcció postural i estimular el treball de la musculatura estabilitzadora, cosa que ajudarà al fet
que la millora de la postura siga
permanent.

Les tècniques hipopressives
no només s’utilitzen abans de
l’embaràs i al postpart, o en
casos d’incontinència urinària,
també a dones en la menopausia que pels canvis hormonals
tenen debilitat muscular en el sol
pèlvic, així com en homens que
presenten diferents patologies
com la pròstata...
Qui pot practicar-ho?
Totes les persones, grans i
menudes, ja que són exercicis
suaus que s’adapten a l’estat físic de cada persona.

Enric Rivero,
campió autonòmic
de frontenis
REDACCIÓ
El primer cap de
setmana de febrer,
l’alginetí Enric Rivero Motes de 17 anys i
el seu company Quim
Navarro Giménez de
Guadassuar, es van
alçar amb la copa i es

van proclamar campions autonòmics de
frontenis de la Comunitat Valenciana. Els dos
esportistes que juguen
en la categoria juvenil
van pujar al pòdium representant la localitat
veïna de Llombai.

Beneficis dels hipopressius
- Soluciona i disminueix el dolor d’esquena.
- Redueix la cintura i la panxa.
- Augmenta la capacitat respiratòria.
- Proporciona equilibri i
postura.
- Preveu les hèrnies.
- Redueix la incontinència urinària.
- Alivia dolors i tonifica a nivell
cervical, dorsal i lumbar
-Tonifica la musculatura
abdominal.
- Millora el transit intestinal.
-
Disminueix la dismenorrea
(dolors menstruals).
- Millora el to de base del sol
pelvià.
-
Augmenta el rendiment esportiu.
Si vols provar una sessió d’abdominals hipopressius passa
per Centre KARMA i informa’t de
tot el que podem fer per tu!
Alicia Adam
Professora de ioga
i hipopressius

Consulta nous horaris

Germans
alginetins al IX
Autonòmic de
natació
REDACCIÓ
Els germans d’Alginet, Arnau i Inés
Novés
Fargueta,
van participar a finals de gener a Alzira al IX Autonòmic
Aleví Trofeu Juan
Koninickx. Els dos
nadadors, en representació del club
Neptuno de l’Alcúdia i, amb els companys i companyes

van baixar de les
seues marques.
El més destacable va ser el resultat
d’Arnau que en la
prova de 100 metres lliures va aconseguir la 10a posició de la Comunitat
Valenciana, el que
suposa un rècord
personal amb un
resultat 1:05.14.

Daniel Ortuño a FER Futur
tecnificació 2019
REDACCIÓ
L’alginetí Daniel Ortuño
subcampió d’Europa de clubs
de taekwondo i subcampió
de l’Open Internacional en la
seua categoria, ha sigut preseleccionat amb 6 companys
del Deportivo Olimpo Sedaví
per a formar part del programa FER Futur. Un programa
global de tecnificació impulsat
per la Fundació Trinidad Alfonso per a canalitzar la detecció

i gestió del talent entre els esportistes més joves de la Comunitat Valenciana. FER Futur

pretén convertir-se en el nexe
entre l’esport de base i el salt
al màxim nivell.
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Classes d’autodefensa
femenina al Centre
Karma d’Alginet

Els Babys van a més

CARLOS BIVIÀ

REDACCIÓ
L’Escola d’Art de Defensa
Coreà, Sam Rang Do Spain,
amb Dojang (sala d’entrenament), al “Centre Karma”,
ubicada al carrer Trullàs, 40,
realitzà el diumenge 10 de fe-

brer, una classe d’autodefensa
femenina, on es va ensenyar
a totes les alumnes, la forma
de poder actuar davant d’una
situació real d’agressió, que
ens puga passar a la vida quotidiana.

REDACCIÓ
El videojoc Trinquet reprodueix l’escenari del joc de Pelayo
i aporta la possibilitat de jugar
amb 9 jugadors de diferents

èpoques històriques. Aquest
videojoc utilitza dues imatges
alliberades a Wikimedia Commons d’Ismael Latorre, la de
Julio Palau i Xiquet de Quart
El videojoc es va presentar
ahir dimecres al Centre del
Carme de València. Un joc
disponible de forma gratuïta
en App Store i Google Play
per a mòbils i tauletes electròniques.

Les activitats dels Babys (els
més xicotets, 4-5 anys ) fa que
continuen en augment els pares i mares que inscriuen els
seus fills en les escoles de
bàsquet en general. Aquesta
és una categoria atractiva del
bàsquet, ja que en la seua
primera formació a més dels
primers gestos de l’esport s’inclouen jocs d’ensinistrament

per a la coordinació; això fa
que els xiquets gaudisquen
d’aquest esport i fa més fàcil
inculcar els valors que l’acompanyen: respecte, companyonia, etc.
La finalitat no és la competició; són matinals que se celebren en poblacions, partidets
sense marcador on no importa
el resultat, on s’alça la mà en
les regles del joc perquè tinga

continuïtat en les evolucions
dels participants.
Per això la repetició d’activitats amb escoles que persegueixen aquest interés es fa
habitual i amb gust en aquesta
ocasió en el Pavelló Municipal
Esports d’Alginet amb CBM
Benifaió on les dues aficions
són una sola amb un objectiu
comú de fomentar les bones
pràctiques per a tots i totes.

Alginet celebra la BTT amb més de
El primer videojoc de 400 participants
pilota valenciana porta
imatges d’Ismael Latorre

REDACCIÓ
El diumenge 17 de febrer,
el Club Ciclista el Castell d’Alginet va ser l’encarregat, un

any més, de celebrar la VI Marxa BTT que forma part de la
tercera edició del Circuit de la
Ribera. L’encontre arrancava a

les 9 del matí des de l’Hort de
Caramanxell per a fer més de
39 quilòmetre per la muntanya.
Fotografia d’Alfonso Saldaña.
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Va de bo

EMILIO LUNA
El CEIP Mestre Emilio Luna
ha participat al programa “Pilota a l’escola”, que ha posat en
marxa la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Aquest programa té com
a objectiu acostar a l’alumnat
de primària el coneixement i la
pràctica de l’esport de la pilota
valenciana, amb la vivència en
directe amb pilotaris, durant
una jornada teoricopràctica,
en col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana.
El programa ha anat dirigit
a l’alumnat de 4t de primària.
Durant el mes de gener han
treballat a la classe d’Educació Física una unitat didàctica
de pilota valenciana, concretament a modalitat de raspall.
S’han preparat els guants, han
fet una pilota de paper, han
conegut la història de la pilota,
les diferents modalitats, han
llegit notícies sobre pilota valenciana, han conegut els pilotaris del poble...
El dia 6 de febrer ens va visitar un pilotari, Pedro López
Ronda (el zurdo) subcampió
del Circuit Bancaixa 2010,
subcampió del Trofeu Hnos.
Viel: 2010, campió del Trofeu
Ciutat de Llíria 2010, subcam-

Dia de la dona i xiqueta en la ciència

pió del Trofeu Mancomunitat
de la Ribera Alta: 2008, campió del Trofeu Mancomunitat
de la Ribera Alta 2007, campió
del Trofeu Universitat de València 2006, campió del Món
1998 i 3r classificat a l’Individual d’Escala i corda.
Els dies previs a l’arribada
del pilotari, vam preparar una
entrevista, per a conéixer més
coses sobre els jugadors i les
jugadores i sobre l’esport de
pilota valenciana.
Després de l’entrevista ens
n’anàrem al poliesportiu, on
vam fer jocs i jugarem a raspall, al trinquet i al frontó del
poliesportiu. Pedro, ens ha ensenyat aspectes més tècnics
de l’esport.
Ha sigut una sessió molt
profitosa, on l’alumnat s’ho va
passar molt bé!!!
Ara ens queda participar a
la trobada intercentres, al mes
d’abril, on anirem al trinquet de
Canals junt amb altres centres
que participen al programa de
pilota a l’escola, per a fer una
jornada de convivència, on
es jugaran partides de pilota,
veuran a més jugadors i jugadores, hi haurà tallers...

IES
El passat 11 de febrer l’Institut de Física Corpuscular (IFIC),
Centre «Excelencia Severo Ochoa» del CSIC i la Universitat de
València amb motiu del Dia de la
Dona i Xiqueta en la Ciència organitzà una classe magistral en
la qual van participar 75 xiques
estudiants d’ESO i batxillerat procedents de 25 centres educatius
de tota la Comunitat Valenciana.
De matí, les alumnes van assistir a un taller pràctic que pretén
apropar la investigació que es du
a terme en l’accelerador de partícules, el Gran Col·lisionador d’Hadrons (LHC) del CERN a Ginebra

(Suïssa).
En aquesta activitat, les alumnes han utilitzat dades reals obtingudes del LHC del detector
ATLAS on l’IFIC té una important
participació, tant pel que fa a la
seua construcció i manteniment
com en l’obtenció i anàlisi de les
dades. Amb l’ajuda de joves investigadores de l’IFIC, les alumnes
han tractat d’identificar el bosó Z,
partícula elemental responsable
de la força feble (una de les quatre elementals de la natura), i el
famós bosó de Higgs, la darrera
partícula elemental descoberta el
2012 en els experiments ATLAS
i CMS del LHC. Aquesta activitat
pràctica, basada en el treball que
es du a terme diàriament en física
de partícules, s’ha desenvolupat
de matí a la Facultat de Física de
la Universitat de València.
A la vesprada, a les instal·lacions de l’IFIC al Parc Científic de
la UV, les alumnes reberen un
xarrada en què diverses investigadores de l’institut valencià van
destacar la trajectòria d’algunes
de les dones més importants en
el desenvolupament de la Física,

prèvia a compartir els resultats de
l’exercici amb altres estudiants
que van realitzar la mateixa pràctica en centres d’investigació de
Santiago de Compostel·la, Barcelona, Londres i Heidelberg (Alemanya). Aquest exercici de posada en comú de les dades dirigit
des del CERN imita també el dia
a dia dels grups d’investigació en
Física de partícules, que formen
grans col·laboracions científiques
amb participants en tot el món.
L’IES participà per primera vegada en aquesta classe magistral
ja que també era la primera vegada que s’organitzava un esdeveniment d’aquestes característiques dedicat exclusivament per
a xiques. Des del departament
s’optà per seleccionar alumnes
de 4t d’ESO perquè en batxillerat
ja tenen visita a l’IFIC o classe
magistral. A més, és una magnífica forma de motivar les alumnes
a encaminar-se cap al batxillerat
científic. Va ser el professor de 4t
qui trià tres alumnes que, a més
d’un bon rendiment en la matèria,
demostren un gran interés per la
ciència dia a dia.

L’IES Hort de Feliu realitzarà la III volta solidària
per ajudar al centre de dia
IES
Per tercer any consecutiu, l’IES
Hort de Feliu amb el recolzament
de l’AMPA a nivell organitzatiu i
econòmic, realitzarà la III Volta
Solidària, al voltant de l’ institut i
del Parc Hort de Feliu, prevista
per al 5 d’abril.
En any anteriors la recaptació
ha anat destinada a l’ONG “SAR
AFRIQUE” que treballa en l’alfabetització i escolarització de xiquets i xiquetes de Togo.
Aquest any 2019, totes les aportacions de la comunitat educativa
de l’institut i del Centre Ocupacio-

nal, aniran encaminades a cobrir
les moltes necessitats del Centre
de dia d’Alginet.
Considerem que cuidar dels
nostres majors és una tasca difícil, complexa, de gran responsabilitat i emocionalment molt
gratificant. El Centre de dia de la
nostra localitat compta amb una
assistència professional que els
manté socialment connectats, en
un entorn proper i actius. Volem
aportar econòmicament aquesta
ajuda per a cobrir algunes de las
carències que tinga el centre.
La Volta començarà a les 11:15

en la porta principal de l’Institut,
organitzada en diferents torns i
per nivells, essent l’últim torn a
les 12:30 per a totes aquelles persones que vulguen participar en
la donació al Centre de dia, caminant o corrent.
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La màgia del carnestoltes

Raúl Palau nou president
de l’Associació de Donants de
Sang d’Alginet

SOMVAL

PEPITA GREUS
Aquesta última setmana de
febrer hem celebrat el carnestoltes al CEIP Pepita Greus. El
tema que hem escollit aquest
any és “la màgia per a canviar
el món”.
Durant tota la setmana tant
mestres com alumnes han
anat duent les consignes que
ens ha manat el Rei Carnestoltes, totes relacionades amb
la màgia.
Dimarts duguérem un barret de mag, dimecres el barret
més una túnica o una capa,
dijous tot açò més una vareta
màgica. Per a finalitzar la setmana ja anàvem tots i totes

amb la disfressa de mags i
magues per a realitzar la cercavila al voltant del centre.
Enguany hem preparat un
taller de mares i pares en
Educació Infantil per tal de
confeccionar la disfressa que
han portat els xiquets i xiquetes d’aquest cicle. El taller es
va realitzar dimecres 20 i dijous 21 de febrer al menjador
escolar en horari escolar, i ha
tingut molt d’èxit de participació entre les famílies. S’ho han
passat d’allò més bé i hem
aconseguit que tot l’alumnat
d’educació infantil vaja amb la
mateixa disfressa per a gaudir
tots junts de la cercavila.

Joier i trader

REDACCIÓ

Quan comentem que a Alginet hi
ha de tot estem fent una afirmació
prou encertada i la prova la tenim
amb un veí, Jose Torres, que a més
a més de ser mestre joier es dedica
al món de la borsa, és trader, és a
dir, s’encarrega de realitzar operacions de compra i venda d’actius
als mercats financers. Un món desconegut, i des de La Veu d’Alginet
hem volgut saber-ne un poc més.

Jose, quants anys portes en
aquest món i que et va motivar
a fer-ho? De manera professional
porte des del 2018 ja que, abans
de ser agent extern em vaig formar
des del 2011 fins al 2017 amb professors de renom com Yuri Rabassa i Jose Antonio Madrigal.
La meua motivació no va ser altra que intentar comprendre el món
de la borsa, el mercat de futurs, el
mercat d’accions i les divises, tot
funciona amb una metodologia i
amb teories matemàtiques que cal
analitzar, estudiar i assimilar per tal
de poder dedicar-te a aquest món
de manera professional. Són com

carreteres, si no les coneixes t’atropellen.
Quin és el major error que
comet la gent en invertir a la
borsa? Fer cas al cor, la gent no
segueix una metodologia, no sap
llegir les diferents variants que s’ha
de saber per a poder avançar-se
als moviments. Molta gent es deixa
molts diners en aquest món ja que
no té la preparació adequada.
Com a trader, en quins comp-

tes et mous? Actualment treballe
en Dukascopy Bank, un banc suís
que et deixa dos anys en quarantena per a analitzar si eres un negociant seriós i estàs format, fent-te
controls de qualitat. També treballe
amb Darwinex, un banc anglés on
al llarg del 2018 vaig aconseguir 4
premis com al millor trader del mes.
Què aconsellaries a la gent
que vol entrar en aquest món?
Dues opcions, la primera és que es
preparen i estudien, la segona és
que ho deixen en mans dels professionals si no volen que la seua
inversió siga un fracàs.

En el periòdic local La Veu d’Alginet del febrer passat, Mer Torres
Lozano anunciava que finalitzava
la seua etapa com a Presidenta
de l’Associació de Donants de
Sang d’Alginet, càrrec que portava ocupant més de 30 anys i que
traslladava a l’associació de voluntaris Somval.
El traspàs a Somval i en concret
al seu president Raúl Palau, sobre
el qual va recaure el nou càrrec,
es va fer oficial el 15 de febrer, el
dia de campanya de donació de
sang en l’ambulatori en presència
de la doctora responsable de torn
R. Guerrero i d’Araceli Rojas encarregada del servei que Somval

presta als donants, en atencions
i serveis com repartiment d’entrepans, begudes, etc., sota la tutela
de Mer.
Carmen Nieto Rodríguez, responsable del Servei d’Hemodonació del Centre de Transfusió de
la Comunitat València ha donat
públicament les gràcies a Mer
Torres Lozano per l’excel·lent servei prestat durant els més de 30
anys de dedicació i espera que
Somval, almenys iguale la tan
innegable dedicació, que ha fet
que Alginet siga un dels pobles de
la Comunitat Valenciana on més
donants realitzen aqueixa labor
tan encomiable d’ajudar als altres
amb una mica de la seua sang.

A l’escola sense fum, un somni
que va fent-se realitat

BLASCO IBÁÑEZ

Els nostres companys i companyes que començaren el projecte
ambiental d’Erasmus + “My Smart
School” al curs 2015/16 al centre,
es plantejaren com podíem com a
escola contribuir a tindre cura del
nostre món i un dels objectius que
es proposaren va ser el de sensibilitzar xiquets i xiquetes i famílies
del centre per a intentar vindre a
peu a l’escola, com a forma de
reduir les emissions de CO2 que
dia a dia perjudiquen el nostre
planeta. Curs rere curs s’ha anat
treballant per a donar passos menuts però continus cap a l’objectiu
proposat i ara ens han passat el
repte als alumnes de 4t. Amb un
treball minuciós d’alumnes i mestres (anàlisi en el plànol de les
rutes establides a la localitat i de
com accedir-hi des de la pròpia
residència i la creació d’alternatives i punts d’encontre) i amb el
gran suport de les famílies estem
creant diversos punts d’encontre
on ens reunim de matí i acudim a
peu a l’escola. Estem comprovant
que poc a poc cada vegada ens
som més i això ens animà a seguir en el nostre treball de difusió i

sensibilització, per a fer realitat el
que també és ja el nostre somni:
“A l’escola sense fum”.
Per a nosaltres aquest repte
significa tindre l’oportunitat de
cuidar del nostre planeta, és el
millor repte que hem tingut. Ens
aporta felicitat perquè cuidem de
la natura i contaminem menys, a
la vegada que estem alegres perquè anem a peu a l’escola amb
els companys i companyes; també aprenem els carrers del poble i
les rutes de memòria. També ens
aporta molta responsabilitat el fet
d’anar sols a l’escola però tenim
molts companys per anar junts i
així les famílies estan més tranquil·les. Hem encetat de nou una
campanya informativa entre els
xiquets i xiquetes de l’escola perquè volem lluitar perquè la gent se
sume i ser-ne cada vegada més.
Tenim previst parlar amb l’Ajuntament per a demanar-los que ens
ajuden a senyalitzar els punts
d’encontre que estan sorgint i altres cosetes que puguen facilitar
l’anada a peu a l’escola.
ECOCOLLA: A peu a l’escola
(xiquets i xiquetes de 4t).

La lactància
materna

La lactància
és un període
de la vida en
el qual la mare
ofereix al bebé
un
aliment
adequat a les
seues necessitats, la llet materna.
La llet no és
sol menjar. El
pit és també un
aspecte emocional, ja que el vincle afectiu que
s’estableix entre una mare i el seu
bebé constitueix una experiència
especial, singular i única.
Durant els primers sis mesos
de vida, el millor aliment que podem oferir al nostre bebé és la
llet materna. Aquesta és la recomanació que donen entitats com
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) i el Comité de Lactància
Materna de l’Associació Espanyola de Pediatria, que expressa que
la lactància és la manera normal i
natural d’alimentació i ha de ser el
mètode d’elecció per a alimentar
a tots els bebés de manera exclusiva durant els sis primers mesos
de vida.
La llet és l’únic aliment que pren
el xiquet en aquesta etapa, cobreix totes les necessitats d’energia i nutrients que necessita el
bebé per a un òptim creixement,
maduració i desenvolupament, i
s’adapta al menut o menuda en
cada moment. Perquè siga així, la
lactància materna ha de ser exclusiva i a demanda.
Molts dels components presents en la llet s’encarreguen de
protegir-lo mentre el seu sistema
immunitari completa el seu desenvolupament, preservant-lo de
malalties com catarros, bronquiolitis, pneumònia, diarrees, otitis,
infeccions d’orina, etcètera; a més
de malalties futures com asma,
al·lèrgia, obesitat, o diabetis, i a
més, afavoreix l’intel·lecte.
La llet materna es comporta
com un fluid viu i va canviant segons els requeriments del bebé,
de manera que es modifica, tant
en composició com en volum, en
funció de les necessitats. Aquesta
regulació la du a terme sobretot la
demanda del bebé i la succió que
aquest efectue sobre les glàndules mamàries. Una major succió
augmenta els nivells de prolactina
i la secreció làctia de la mare, és
a dir, a major succió major producció de llet.
D’ací, que siga un aliment superior enfront de la llet de fórmula,
perquè varia la seua composició
al llarg dels mesos, al llarg del dia
i fins i tot varia al llarg de la toma.
Beneficis de la lactància materna
Els beneficis tant per al bebé
com per a la mare que alleta són:
• Aliment innocu, assequible i
fàcil d’aconseguir.
• S’adapta a les necessitats de
cada moment.
• Conté components immunològics.
• És de fàcil digestió.
• Redueix el risc de presentar
síndrome de mort súbdita.
• Propicia una bona salut durant
tota la vida als xiquets.
• Redueix el risc de càncer de
mama i d’ovari de la mare en
el futur.
• Ajuda a reduir l’hemorràgia
postpart.
• Afavoreix la involució de l’úter
de la mare.
• Ajuda la mare a recuperar més
ràpid el seu pes normal.
• Crea un vincle afectiu molt
gran entre mare i fill.
Yolanda Rubio
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Recomanacions sobre
el consum d’alcohol en
les festes falleres

1. L’opció de no consumir és la
més saludable, encara que de vegades hi ha situacions i persones que
poden dificultar mantindre-la.
2. Si tens sensació de calor i set,
opta per begudes refrescants i hidratants sense contingut alcohòlic.
3. Acompanya la beguda amb
menjar, ja que ajuda a gaudir de la
beguda, i amb l’estómac buit els efectes de l’alcohol sobre l’organisme són
majors.
4. Beu a poc a poc i assaborint la
beguda. Com més de pressa es pren,
més probabilitats hi ha de beure’n
més quantitat.
5. Intercala les begudes amb alcohol amb d’altres com l’aigua, els
refrescos o els còctels que no en
continguen.
6. Vigila especialment amb el ritme
i la quantitat de consum de begudes
elaborades amb destil·lats (cassalla,
ginebra, rom, tequila, vodka, whisky,
etc.), ja que contenen més alcohol.
7. Porta el compte de les begudes
que prens, perdre’n el compte sovint
vol dir passar-se’n.
8. Si preveus que la nit ha de
ser llarga i moguda, recorda l’opció
d’agafar el transport públic.
9. Condueix si estàs al 100% i sigues solidari/a evitant que els amics/
amigues agafen el cotxe o pugen al
vehicle d’algú que ha begut o no està
en condicions.
10. Durant l’adolescència es recomana no prendre begudes alcohòliques i està estrictament prohibit vendre’n o donar-ne a menors. Recorda
que l’edat mínima per a beure alcohol
són els 18 anys.
11. No s’ha de beure mai durant
l’embaràs.
12. Les barreges d’alcohol i drogues són perilloses, s’incrementen i
es potencien els efectes i els riscos.
13. Els adults som models per als
infants i joves. Els nostres consums
són un exemple que influirà en la
seua futura manera de beure.
14. Respecta l’entorn. Tingues en
compte els veïns i veïnes que no estan de festa i l’estat en què deixes
l’espai.
15. Recorda: amb l’alcohol, menys
és més i no hi ha consum de drogues
sense risc.
16. Una festa que uneix tradició,
moviment social i que està repleta de
cultura popular. Tot entrellaçat per la
pólvora, la música i nomenada Patri-

moni Immaterial de la Humanitat per
la UNESCO ha de convertir-se en un
espai lliure de violència de gènere i
que siguen unes festes igualitàries,
inclusives, saludables i respectuoses.
Les propostes recomanades sobre
les accions que cal dur a terme serien
les següents:
1. PROMOURE ENTORNS SALUDABLES I DE CONVIVÈNCIA.
2. VIGILAR LES ACTIVITATS DE
PROMOCIÓ DEL CONSUM.
3. 
ESTABLIR MESURES SOBRE
LES BEGUDES AMB ALCOHOL.
4. POTENCIAR EL CONSUM D’AIGUA I DIVERSIFICAR L’OFERTA DE LES BEGUDES SENSE
ALCOHOL.
5. 
PROMOURE LES BARRES
SENSE ALCOHOL.
6. 
FORMAR EN DISPENSACIÓ
RESPONSABLE EL PERSONAL DE LES BARRES I DELS
LOCALS.
7. 
COMPTAR AMB ESTANDS I
ACTUACIONS DE SENSIBILITZACIÓ I REDUCCIÓ DE RISCOS.
8. PROMOURE UNA ACTITUD
EXEMPLAR ENTRE ELS ORGANITZADORS DE LES ACTIVITATS DE LA FESTA.
9. 
AFAVORIR L’ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC.
10. 
VIGILAR LOCALS I ESPAIS
PROBLEMÀTICS.
Si algun dels teus amics/ amigues
se’n passa bevent no et separes d’ell/
ella. Si no millora acompanya’l a casa
i si cal, telefona al 112.
Font informació:
http://hemerotecadrogues.cat/
docs/guia_recomanacions_festes.
pdf
XAVI TORREMOCHA I VENDRELL
Infermer del Grup ARPA
(Abordatge en la Ribera dels Problemes Relacionats amb l’Alcohol).
Departament de
Salut de la Ribera.

La vídues i les herències: el cas de Maria
Alapont
Aprofitem, una
v e g a da més,
l’avinentesa
del
mes
de
març
i
tots
els
actes que
s’hi programen al
voltant de la dona treballadora
per parlar d’una dona alginetina, Maria Alapont i d’Almenar,
com exemple dels entrebancs
que trobaven les dones, que
esdevenien vídues, per a poder
administrar i gestionar els seus
béns i l’herència dels seus marits morts.
Socialment i legal les dones
sempre han sigut menors d’edat,
sempre sota la submissió dels
pares, dels marits, fills mascles
majors d’edat o qualsevol familiar mascle. Eixa ha sigut la realitat fins a la constitució de l’estat
social i democràtic que ens ha
fet a tots i totes ciutadans espanyols iguals, amb els mateixos
drets i obligacions. I tot això gràcies a la tasca de les dones, a
la seua guerra personal al llarg
dels temps que ha erosionat el
patriarcat caduc que les engrillonava. Per tant, ni un pas enrere,
sempre endavant.
El cas de Maria Alapont és
un més de la situació legal de
la dona al segle XVII. I encara
que no es pot jutjar els casos
històrics amb els ulls actuals, sí
que ens dona claus per entendre
d’on es ve i tot el camí que s’ha
fet.
El 5 de setembre de l’any
1695, Maria Alapont i d’Almenar acudia al justícia d’Alginet,
el que hui en dia seria l’alcalde,
per a poder aclarir quina era la
situació dels béns del seu marit
difunt i reclamar la devolució del
seu dot, malgrat l’existència d’un
testament. Així tenim el següent:
«Maria Alapont i d’Almenar,
vídua de Bernat Almenar, habitadora de la vila d’Alginet, pro-

posant com millor pot diu que
son marit en el seu últim i darrer
testament rebut pel notari Josep Daroqui i Domingo en 31 de
maig de 1693, li deixà l’usdefruit
de tots els seus béns i herència
durant sa vida [és a dir, no la
propietat, sinó l’ús de les propietats. I això que sembla que no
hi havia fills hereus. Allò habitual
era que la propietat passara als
fills i la mare gaudira de l’usdefruit fins la majoria d’edat dels
seus fills], sempre i quan la dita
proposant guardara el seu nom i
no es tornara a casar, a excepció feta de quatre fanecades de
terra morerar, situada al terme
de la present vila, a la partida
del Barrancó, que correspon a la
dot que ella va aportar quan signaren el contracte de matrimoni,
segons consta en dit testament
[...] i com desitja la dita proposant saber quins béns eren propis del dit son marit, per a gaudir
del dit usdefruit després d’haver
fet el pagament dels béns i herència de son marit, així com
el pagament de la terra del seu
dot, propietat seua, encara que
decidira casar-se de nou. I per
això vol fer i intentar les accions
que seran menester fer, però les
quals no pot intentar per no tenir persona legítima que represente la part de son marit i del
millor modo que pot requereix
al senyor justícia de la present
Vila d’Alginet, que mane fer convocatòria de tres parents del dit
Bernat Almenar i, en defecte
d’aquells, trens veïns de la present vila perquè un dels quals
siga nomenat i decretat curador
de dits béns i herència de Bernat
Almenar [és a dir, parents mascles del seu marit i fins i tot gent
estranya (veïns), els quals seran
els que gestionen els afers de
Maria Alapont, malgrat ser ella
la vídua i, per tant, la potencial
hereva del seu marit difunt], així
com fer el pagament a la proposant del dot que aportà al dit son
marit en contemplació del matrimoni que contractà amb aquell,
així com fer les instàncies i íntimes administratives que s’hau-

ran de fer. Per facilitar la tasca
al justícia, la proposant nomena
com a parents Josep Almenar,
Octavi Almenar i Batiste Almenar, tots tres germans del seu
difunt marit.
Vista la petició de la proposant,
Maria Alapont i d’Almenar, el justícia de la Vila d’Alginet, Isidro
Crestalbo, després de sondejar els parents nomenats per la
mateixa, declara Octavi Almenar
com a curador dels béns i herència de Bernat Almenar, marit de
la proposant i germà d’aquell. I
Octavi Almenar fa jurament de
fer lleialment l’administració de
la cura dels béns i herència del
seu germà, així com fer el pagament del valor del dot que la dita
Maria Alapont va aportar el matrimoni, quatre fanecades terra
morerar a la partida del Barrancó, per si el seu desig es tornar
a casar-se i aportar dot a dit nou
contracte de matrimoni».
Així doncs, tenim una dona
que en quedar-se vídua i, en
principi, no tindre fills, només
rep en el testament del seu marit
l’usdefruit de les propietats, del
que gaudirà sempre i quan no es
torne a casar. És a dir, no té la
propietat perquè no pot vendre
ni hipotecar els béns, però rep
les rendes i fruits que les propietats puguen donar, en aquest
cas les terres. I per això, en no
ser la propietària, per ser dona i
sense fills, hagué de recórrer al
justícia per a nomenar un home
com a curador i tot perquè el seu
marit no la considerava apta per
ser ama i senyora de les seues
propietats.
El més segur fou que quan
Maria Alapont va faltar, per la
impossibilitat de testar en cap
altre, recordem que no n’era la
propietària dels béns, aquests
passaren a les mans d’Octavi
Almenar.
Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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Representants de Coagri visiten Fira Fruit
Logística a Berlín

resa Nácher que fa poc visità
les instal·lacions de Coagri, i
amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
Un encontre on van poder
conversar sobre el sector i
sobre el futur de la fruita en la
Comunitat Valenciana.

COAGRI

Conéixer els nous productes, les tecnologies més davanteres del sector i aconseguir noves oportunitats
comercials internacionals són
alguns dels objectius de la
visita de Coagri a la principal
fira de comerç internacional
de fruites celebrada a Berlín.

3.100 expositors de 80
països van estar aquest
any a Fira Fruit Logística,
considerada com la
principal fira del comerç
internacional de fruites.
Del 6 al 8 de febrer es va
celebrar aquesta fira a Berlín i
en tan sols tres dies van passar més de 75.000 visitants
que van poder assistir a conferències, visitar els 3.100 expositors de més de 80 països
i conéixer de primera mà tots
els protagonistes de la indústria de la fruita.
Se’ns dubte un punt d’encontre del comerç de la fruita
fresca on els visitants poden
interactuar amb els responsables del cultiu i amb els de
venda.

Un aparador on poder assabentar-se de les novetats i
propostes futures.
El president de la Cooperativa Agrícola d’Alginet, Enrique González, junt al gerent,
Eliseo Guerrero, van ser els
encarregats d’assistir per recavar informació i crear nous
canals comercials.
En la seua visita a aquesta Fira, van coincidir amb la
directora general de desenvolupament Rural i Política
Agrària comuna, Maria Te-

En la Fira els
representants de Coagri
van coincidir amb la
directora general de
la PAC, Maria Teresa
Nácher i el president
de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig.
Tres dies intensos on González i Guerrero van aprofitar
la seua estada per a intentar
conéixer de primera mà els
millors avanços i tendències
futures que s’estudien per a la
fruita fresca, les millors alternatives, els canals comercials
més exitosos i les idees més
rendibles i novedoses que es
mouen a dia de hui en aquest
mercat i així poder aplicar-ho
per a benefici del soci.
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