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EDITORIAL
S’acaba un abril que ens ha deixat molta pluja que 

ha obligat a modificar els actes de Setmana Santa. 
També un panorama polític en què en menys d’un mes 
tornarem a votar, en aquest cas per a les eleccions lo-
cals. En aquest exemplar trobareu un especial de les 
eleccions ja que és un dret el poder votar i elegir les 
persones que fins al 2023 treballaran pel poble. Per 
aquest motiu cal conéixer els grups que es presenten 

per a aquesta tasca tan important.
En el web www.laveudalginet.es i a les xarxes socials del 

Facebook i Instagram teniu notícies diàries d’Alginet.
Sònia Bosch

Directora de La Veu d’Alginet

C o n -
t i nuan t 
amb la 
temàtica 
de les 
“ m a l e s 
herbes” 

que tenen propietats 
medicinals o algun 
profit per als humans, 
parlaré del gram.

Quant jo era xico-
tet, mon pare sempre 
em deia que estaven 
al camp del gram i 
la junça. I el gram li 
deia a la junça: per 
ací ve l’amo. I la junça 
preguntava al gram: 
i què du? I el gram 
contestava: la birba-
dora. Aleshores la 
junça es reia i li deia 
al gram: no passa res. 
Efectivament, l’amo 
birbava i als dies, tant 
el gram com la junça 
tornaven a eixir.

Així diverses ve-
gades fins que un dia 
diu el gram: per ací 
ve l’amo. I la junça li 
pregunta: i què du? 
I el gram li contesta: 
una aixada. I la junça 
tota espantada diu: 
doncs preparat, que 
ara sí que ve a per 
nosaltres.

La finalitat d’aquest 
conte no és una altra 
que ensenyar-vos 
que, per a desfer-se 
d’aquestes herbes 
cal cavar en la terra ja 
que es reprodueixen 
subterràniament.

El gram és una 
herba medicinal com 
quasi totes i se’n pot 
fer un bon profit. Els 
principals compo-
nents actius que té el 
gram són: midó, pro-
teïnes, cera, sucres 
(triticina, mannitol i 

inositol) cel·lulosa, 
olis essencials, sals 
minerals (especial-
ment potassi), àcid 
màlic, glucòsids (en-
tre els quals es troba 
la glucovainillina), 
cisandina, vitamines 
A i B, mucílags i sa-
ponines.

Al gram se li atribu-
eixen propietats tera-
pèutiques: emol·lient 
(ablaneix o relaxa una 
duresa o inflamació), 
astringent (desseca i 
dificulta l’evacuació), 
hipoglucemiant (equi-
libra el nivell baix de 
sucre), antihiperten-
siva, antiinflamatòria, 
colagoga (provoca la 
evacuació de la bilis), 
vulnerària i cicatrit-
zant, febrífuga (per 
combatre la febra), 
eupèptica (que afavo-
reix la digestió), diürè-
tica (retenció d’orina, 
inflamació del fetge)... 

Del gram no es 
coneixen efectes con-
traproduents, però 
és convenient tindre 
en compte les dosis 
recomanades i les 
quantitats prescrites i 
fer cas de l’assesso-
ria mèdica professi-
onal.

Julio Pellicer
Aficionat  

agricultura ecològica

Gram

L’oratge a Alginet 

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

Gener 2019

Pluges: 0 l/m2

Temperatura màxima: 22’4ºC
Temperatura mínima: -0’2ºC

Març 2019

Pluges: 40’7/m2

Temperatura màxima: 30ºC
Temperatura mínima: 5’4ºC

Febrer 2019
Pluges: 0 l/m2

Temperatura màxima: 27’8ºC
Temperatura mínima: 2’2ºC

Abril 2019
Pluges: 167’7 l/m2

Temperatura màxima: 31’2ºC
Temperatura mínima: 8’2ºC

La falla Sant Josep i El Palleter 
canvien de president

REDACCIÓ
La Falla Sant Josep estrena 

nou president, Francisco Gon-
zález Llopis substitueix a Ós-
car que ha estat al capdavant 
d’aquesta falla 11 anys.

El nou president és faller des 
dels tres anys, en total 23 anys 
dels quals 15 van ser a la falla 
del Mercat de Sueca i 8 en la de 
Sant Josep. A més a més va es-
tar en la Junta Local de Sueca 
13 anys. Comentava a La Veu 
d’Alginet que “agafe el càrrec 
per què era un dels meus som-
nis: ser president d’aquesta falla. 
Aquest any ja me sentia preparat 
encara que sé que arribar al llistó 
que ha deixat Óscar serà molt di-
fícil però intentaré fer-ho el millor 
possible”, comentava González.

Pel que respecta a la Falla El 
Palleter la nova presidenta fa 
història ja que mai cap falla d’Al-
ginet ha tingut una dona osten-
tant aquest càrrec. Javier Luna, 
amb 21 anys com a president de 
la Falla deixa el càrrec en mans 
de la seua germana Victoria 
Luna Frutos. Victoria és fallera 
des del moment en què va nài-
xer, és a dir, 35 anys. Ha vist nài-
xer i créixer la Falla El Palleter i 
sempre ha estat donant suport i 

ajudant el seua germà per fer la falla gran. Victoria comentava a La 
Veu d’Alginet que “vaig decidir agafar el càrrec ja que Javi va insistir 
que no volia continuar de president així que em vaig presentar mal-
grat costar-me molt respectar la seua decisió ja que president com ell 
hi ha pocs. En veure que el temps passava i ningú es feia avant vaig 
decidir emprendre aquest camí i ser presidenta de la meua falla per 
continuar treballant per ella”.

L’AECC torna a rebre la 
menció especial

REDACCIÓ
El dijous 11 d’abril es va rea-

litzar la Junta de l’Associació de 
Lluita contra el Càncer d’Alginet 
per a tractar diferents punts del 
dia. Un d’aquests era l’elecció del 
president o presidenta, ja que, 
per normativa central, ara ha de 
ser un membre de l’associació.

Per unanimitat va eixir elegida 
Sefa Bosch. La que fins ara havia 
portat el càrrec, la regidora Ma-
ria José Martínez, sols tenia pa-
raules d’agraïment cap a la nova 
presidenta, la junta que ha treba-
llat amb la regidora i l’Associació 

per la feina que desenvolupen 
dia a dia.

El diumenge la nova presidenta 
i membres de l’associació es van 
desplaçar a València per tal de 
rebre el pergamí de la campanya 
2018 on Alginet torna a rebre la 
menció especial per haver-hi ob-
tingut un increment de 1.851,30 € 
respecte a la campanya anterior. 
Alginet va recaptar per a l’Associ-
ació de Lluita contra el Càncer la 
campanya de 2018 16.329,50 €. 
Un símptoma més de la solidaritat 
dels alginetins i alginetines.
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Milers de visitants deixen volar la imaginació a la 

Fira del Llibre i la Cultura d’ACEAL

“La fira s’ha convertit 
en un referent de 
la comarca amb 

un esperit comercial 
i cultural.”

ACEAL
Un any més, i ja van set, tor-

nà a Alginet de la mà d’ACE-
AL la Fira del llibre i la Cultu-
ra. Una fira que es va celebrar 
l’1 de maig i que s’ha convertit 
en un referent cultural.

Els visitants a la Fira que 
es va ubicar a la plaça de la 
Constitució van poder co-
néixer les últimes novetats 
literàries de la mà de les di-
ferents llibreries, van poder 
conversar i emportar-se una 
signatura dels escriptors així 
com d’endinsar-se en un món 
de fantasia i imaginació grà-
cies a la posada en escena 
de la Saga Skylwalker de Star 
Wars, Levante Phoenix Quid-
ditch Team amb Harry Potter i 
l’associació Anima’t.

Al llarg del matí que va du-
rar la Fira, Inma Pavia, presi-
denta d’ACEAL junt al regidor 
de Cultura, Vicent Gaya, van 
fer el lliurament dels premis 
del concurs de còmics rea-
litzat en els diferents centres 
educatius. Els seus treballs 
eren el reflex de plasmar en 
paper la importància que té el 
comerç i l’empresa en la vida 
dels alginetins.

Una fira on milers de visi-
tants van gaudir d’un matí 
cultural, festiu i comercial.
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La Regidoria de Policia i Serveis 
Socials activen un curs de defensa 
personal

REGIDORIA DE POLICIA
Els tallers de dones “Crea el 

teu propi canvi” que es realitzen 
a Serveis Socials d’Alginet ha en-
cetat un nou curs molt sol·licitat 
per les usuàries. L’Ajuntament 
d’Alginet, a través de la seua Re-
gidoria de Serveis Socials fa tres 

anys que esta realitzant diferents 
tallers adreçats a dones vulnera-
bles amb l’objectiu d’aconseguir 
una inserció laboral i social.

La demanda per part de les 
usuàries d’un taller de defensa 
personal s’ha fet realitat gràcies 
a la col·laboració de la Regidoria 

de Serveis Socials i la Regido-
ria de Policia que han posat en 
marxa, al gimnàs Cronos, aquest 
taller de defensa personal que no 
sols busca ensenyar-los tècni-
ques de defensa davant de situa-
cions complicades sinó també fer 
créixer la seua autoestima.

III Volta Solidària de l’IES 
Hort de Feliu per a ajudar 
el Centre de Dia

REDACCIÓ
Per tercer any consecutiu, el 5 

d’abril, l’IES Hort de Feliu amb el 
suport de l’AMPA va dur a terme 
la III Volta Solidària, al voltant de 
l’institut i del Parc Hort de Feliu.

Aquest any 2019, totes les 
aportacions de la comunitat edu-
cativa de l’institut i del Centre 
Ocupacional van anar encami-
nades a cobrir les nombroses 
necessitats del Centre de Dia 

d’Alginet.
Abans de la cursa, els alum-

nes van poder agafar forces amb 
l’esmorzar que des de l’AMPA 
se’ls havia preparat.

Acte seguit van començar les 
diferents curses que van anar 
per nivells i que van finalitzar 
amb una volta oberta al poble. 
Un matí d’esport i solidaritat on 
es van recaptar quasi 700 euros.

Vesprada de cinema i 
solidaritat

REDACCIÓ
El diumenge 14 d’Abril, el Tea-

tre Modern va ser l’escenari per 
poder gaudir d’una vesprada de 
cinema i solidaritat. 

L’Associació Cultural Algoleja 
va ser l’encarregada d’organitzar 
la projecció de la pel·lícula M’es-
peraràs una de les pel·lícules de 
més èxit en el panorama actual.

L’entrada de 3 euros va es-
tar destinada per a la Unitat de 
Respir Benvinguts que realitza la 
seua tasca al Centre de Dia.

El Banc d’Aliments de València i 
Somval, carn i ungla

RAÜL PALAU
Els dies 5 i 6 d’abril, Somval 

va col·laborar amb el Banc d’Ali-
ments de València en l’operació 
“Quilo per quilo” que tingué lloc al 
Carrefour d’Alzira.

Per cada quilo que els clients 
donaven, el supermercat en po-
sava un altre i una vegada més 
Somval es va desplaçar a Alzira 
a fer que la campanya tinguera 
més èxit amb la seua presència, 

difonent a la gent que entrava la 
situació i recollint els aliments per 
a depositar-los a la caixa. 

No és la primera vegada que 
Somval es desplaça, ja al juny 
del 2016 i a l’abril del 2018 va col-
laborar en la recollida d’aliments 
a les carreres populars d’Almus-
safes i Benifaió, respectivament.

Aquestes col·laboracions es-
pecials han fet que, de boca del 
president del Banc d’Aliments, 
Jaume Serra, Somval es tinga en 
compte a l’hora del repartiments 
de menjar per als més necessi-
tats.
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Escolars i veïns assisteixen a la VI 
Fira Verda

REDACCIÓ
El dimecres 10 d’abril, l’Ajun-

tament d’Alginet, a través de la 
Regidoria de Medi Ambient, va 
celebrar la sisena edició de la 
Fira Verda. Una fira que té com 
a objectiu conscienciar menuts i 
grans de la importància de cuidar 
el nostre planeta.

A les 10.30 h del matí a la plaça 
de la Constitució es va realitzar 
la inauguració dels tallers que de 

matí van estar adreçats als esco-
lars.

En aquesta fira autosuficient, 
es va potenciar l’ús dels materi-
als reciclats, que portaven els xi-
quets i xiquetes de primària dels 
col·legis de la localitat. 

A la vesprada, la fira estava 
oberta al públic en general i en el 
moment de la cloenda es va fer el 
sorteig de dues bicicletes patroci-
nades per la Regidoria d’Esports.

I Trobada de Muixerangues d’Alginet

REDACCIÓ
El dissabte 6 d’abril, a les 5.30 

de la vesprada començava la pri-
mera trobada de muixerangues a 
Alginet.

Per motius meteorològics, la 
trobada es va traslladar al pave-
lló cobert municipal. L’acte, con-
duït per la muixeranguera Fina 
Lopez, va estar dividit en dues 

parts diferenciades. 
La primera part va ser la pre-

sentació de les 4 colles partici-
pants que van eixir una a una a 
la pista: els Negrets de l’Alcúdia, 
la Jove muixeranga de València, 
la Muixeranga de la Plana i l’am-
fitriona Muixeranga d’Alginet.

Una vegada presentades les 
diferents colles van fer tres ron-

des de tres figures cada una re-
colzades per les altres colles.

L’acte finalitzà amb els per-
tinents agraïments i l’obsequi del 
cartell anunciador a cada una de 
les colles participants i al grup de 
dolçaina i tabal.

Una trobada on es va poder 
gaudir de diversió, tradició, festa 
i germanor.

El Betis ret homenatge a 
Alfredo Greus Lozano

REDACCIÓ
Amb 97 anys, l’alginetí Alfredo 

Greus Lozano va rebre a la seua 
casa a Rafa Gordillo, president 
de la fundació del Betis i Manu-
el Rodríguez , gerent d’aquesta 
per a fer-li entrega d’una cami-
sa del seu Betis amb el número 

97. Aquest 97 és els anys que 
te Greus i l’homenatge es deu 
al fet que Alfredo va ser el porter 
d’aquest club esportiu del 1943 
fins al 1947, el que el converteix, 
a dia de hui, en el veterà més ma-
jor en vida d’aquest equip.

Conéixer les tècniques 
de reanimació salva 
vides

REDACCIÓ
Protecció Civil va oferir fa uns 

mesos un curs a la Casa de Cul-
tura per a conéixer les tècniques 
de reanimació i què fer davant 
d’un ennuegament. A l’abril, el 
responsable de Protecció Civil, 
Antonio Arbona va salvar la vida 
d’un veí de Campello en practi-
car-li les mesures apreses.
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Alginet celebra la Setmana Santa passada per aigua
REGIDORIA DE FESTES

El dissabte 6 d’abril a les 
19.30 h es va realitzar el Pregó 
de Setmana Santa a càrrec del 
reverend Antonio Diaz Tortaja-
da, president de la Comissió Di-
ocesana de Religiositat Popular, 
Consiliari de la Junta de Ger-
mandats de Setmana Santa de 
la Diòcesis de València. 

Amb aquest pregó comencen 
els diferents actes programats 
per a la Setmana Santa d’Alginet 
2019. El divendres 12 era el mo-
ment de realitzar l’eucaristia en 
honor de la Verge dels Dolors i 
el trasllat de la imatge al dosser. 
El dissabte13 l’eucaristia va ser 
en honor del Santíssim Crist, i 
seguidament es va fer el trasllat 
de la imatge.

Amb una temperatura en-
vejable, a més de 30 graus, el 
diumenge 14 d’abril es va fer la 
benedicció de rams a l’ermita de 
Sant Josep per a continuar amb 
la Processó de Rams fins a la 
parròquia.

Els actes de la Setmana San-
ta continuaven el dilluns 15 amb 
l’eucaristia en honor de la Santa 
Creu i el trasllat de la imatge. Ja 
a mitjan setmana, el dimecres 17 
va ser el moment de fer l’eucarís-
tica en honor del Santíssim Crist 
del Perdó i la solemne Processó 
del Silenci.

Dijous començava a arribar a 
la localitat l’anunciada gota freda 
amb pluja i vent, el que va fer que 
la celebració del Sant Sopar i el 
Via Crucis pels carrers de cos-
tum es modificara i es realitzara 
tot dins l’església.

El mal oratge en aquesta Set-

mana Santa va fer que la celebra-
ció de la Passió del Nostre Senyor 
i el Sant Soterrament previst per 
al divendres 19 tampoc pogueren 
eixir als carres, igual que la tam-
borinada del dissabte 20 i l’encon-
tre del Diumenge de Pasqua de 
Resurrecció del dia 21.

Gran concert de Manu Tenorio a 
Alginet

REDACCIÓ
El divendres 12 d’abril al Teatre 

Modern, el cantant Manu Tenorio 
va ser l’encarregat de fer passar 
una nit especial al públic assis-
tent. El concert va estar organit-

zat per la UD Alginet amb el su-
port de la Regidoria de Cultura.

A les 10.30 de la nit comença-
va l’esdeveniment amb l’entrega 
d’una placa al regidor de Cultura, 
Vicent Gaya de mans del presi-

dent de la UD David Mejias, en 
agraïment al suport que des de 
la Regidoria s’ha fet al club es-
portiu.

Després dels parlaments 
dels dos càrrecs va començar 
el tan esperat concert del sevi-
llenc Manu Tenorio i concursant 
d’Operación Triunfo al 2001.

Un concert que el cantant va 
iniciar amb melodies més suaus 
i intimistes per a continuar oferint 
al públic assistent una nit màgica 
amb cançons del record i actuals.

Cançons com “Noches de Bo-
hemia”, “Lucia” o “Llevo tu luz” 
entre moltes altres van fer que el 
públic gaudira d’una nit màgica al 
Teatre Modern d’Alginet.

PROYME implanta el Pla 
d’Igualtat

REDACCIÓ
L’empresa PROYME afincada 

a Alginet continua donant bones 
notícies. Aquesta vegada es tra-
cat de la implantació que han fet 
per complir totes les exigències 
que des de la Generalitat Valen-
ciana han de seguir per a poder 
obtindre el segell que certifique 
que es tracta d’una empresa que 
aposta per la igualtat entre hò-
mens i dones.

Una informació molt ben re-
buda ja que PROYME, que de-
senvolupa la seua activitat en 
un sector com és el de la cons-
trucció en obra civil, residencial, 
manteniment d’infraestructures 
o promocions pròpies, sempre 
ha estat més enfocat al món 
masculí. Ara, amb aquest pla 
demostra la seua ferma voluntat 
de ser igualitaris tant en càrrecs 
laborals, en sous o conciliacions 
familiars.

PROYME aposta 
per la igualtat entre 
hòmens i dones en 
els llocs de treball. 

“Per damunt de tot són 
professionals en les 

seues matèries.”

Després de 
30 anys oferint 
els seus ser-
veis, PROYME 
continua crei-
xent, expan-
dint-se i adaptant-se a la nova 
societat. Actualment compta amb 
una plantilla de 53 treballadors i 
treballadores i el que es valora 
és la professionalitat i el saber 
fer de cada un d’ells i elles.

Un pla que reflecteix la igualtat entre 
hòmens i dones
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Tres autobusos d’ADICA a la Carrera 
de la Dona

REDACCIÓ
Un any més, l’Associació de 

dones progressistes d’Alginet, 
ADICA, va assistir a la Carrera de 

la Dona realitzada el diumenge 7 
d’abril a la capital del Túria.

Aquesta vegada van ser 3 els 
autobusos que van utilitzar per a 
desplaçar-se les 170 dones que 
van participar en aquest esdeve-
niment que aquest any ha tornar 
a batre record d’assistència amb 
17.000 dones pels carrers de Va-
lència. Un matí on la solidaritat, la 
reivindicació del paper de la dona 
en la societat i la lluita contra la 
violència de gènere han tornat a 
ser visibles.

Música i solidaritat

REDACCIÓ
El diumenge 7 d’abril, a les  

12 h, al Teatre Modern, la Banda 
Juvenil de la SAMA va oferir un 
concert a benefici de l’associació 
de famílies de malalts d’Alzhei-
mer.

Al mateix encontre musical 
Sara Bisbal, guanyadora del con-
curs per a la Trobada de Bandes 
de Música que es realitzarà el 
18 de maig a Alginet va rebre un 
ram pel seu premi.

La setmana cultural del centre 
d’ensenyaments professionals de 
música ja va per la seua VI edició

REDACCIÓ
Des del dilluns 15 fins al dime-

cres 17 d’abril, els alumnes del 
centre d’ensenyament profes-

sional de música de la Societat 
Artística Musical d’Alginet, va po-
der gaudir de la seua VI Setmana 
Cultural. Tres dies on van rebre 
tallers d’instruments musicals, 
tallers de neuromotricitats, tallers 
de mòdul de so i d’anàlisi.

A més, el dimarts els alumnes 
de piano van oferir un concert 
“De Cine”, i dimecres, Teresa Pa-
tapum va estar amb els alumnes 
i va oferir tres tallers: Les aventu-
res de Jordiet, Dibuixem la músi-
ca i Aventures musicals.

III curs de percussió

REDACCIÓ
Una bona base musical amb 

uns estudis específics de cada 
un dels instruments són neces-
saris per a poder arribar a ser un 
bon músic. Uns conceptes que 
des del Centre d’Ensenyaments 
de la Societat Artística Musical 
d’Alginet saben que són neces-
saris i per aquest motiu aquest 
any porten endavant el tercer 
curs de percussió.

Un curs de tres dies de durada 
que va començar el dimarts 23 
fins el dijous 25 amb un concert.

Amb la col·laboració de l’em-

presa Instrumentomania, i amb 
els professors Marc Satorres, 
Xavier Sanchis, Toni Molina, 
Ramon Llopis i Adolfo Guerrero, 
43 joves vinguts de Madrid, Al-
gemesí, Carlet, Sueca i Alginet 
va rebre classes de tècnica de 
diferents instruments, classes de 
cambra per a preparar el concert 
de clausura així com una master 
class anomenada “Percussió als 
dits” del professor Adolfo Guerre-
ro. El dijous a les 18.30 al Teatre 
Modern es va dur a terme el con-
cert que clausurarà aquest curs 
de percussió.

Trobada de música

REDACCIÓ
El dissabte 18 de maig Alginet 

serà la seu de la 7a Trobada de 
Bandes de Música de la Ribera 
Alta.

A partir de les 6 de la vespra-
da a la plaça de la Constitució,19 

bandes participaran en la Troba-
da. La Societat Artística Musical 
Alcántera del Xúquer, Societat 
Musical d’Alzira, Agrupació cul-
tural Musical San Joanet, Agrup-
cació musical artística de Carlet, 
Unió musical de Carlet, Agrupació 
musical Enovense, Societat Unió 
Musical d’Alberic, Unió Musical 
La Pobla Llarga, Societat Musi-
cal i recreativa Lira i Casino de 
Carcaixent, Ateneo Musical de 
Rafelguaraf, Societat Musical Lira 
Castellanera, Societat Artística 
Musical de Benifaió, Associació 

Amics de la Música de Benifa-
ió, Societat Musical La Barraca 
d’Aigües Vives, La filharmònica 
Alcudiana, Societat Musical de 
Benimuslem, Agrupació Musical 
de Veterans Ribera del Xúquer, 
Societat Unió Musical de Benimi-
do, Societat Unió Musical Santa 
Cecília, Societat Musical d’Alge-
mesí i la Societat Artística Musical 
d’Alginet. Entraran una a una a la 
plaça interpretant una peça es-
collida per a finalitzar la Trobada 
interpretant totes juntes “Pepita 
Greus”.

125 anys de música en el concert de 
la Societat Artística Musical d’Alginet

REDACCIÓ
El dissabte 13 d’abril, a les  

20 hores, al Teatre Modern, la 
Societat Artística Musical d’Al-
ginet va oferir un dels concerts 
més emotius que commemoren 
els seus 125 anys d’existència.

Música, vídeos i fotografies 
que van fer un recorregut a pin-
zellades pels seus anys d’histò-
ria.

Al concert titulat Records que 

fan història, el seu director Car-
los Aguado, va seleccionar parti-
tures de diferents períodes dels 
diferents directors que han deixat 
empremta en la vida de la SAMA.

Així doncs, entre altres es 
va poder escoltar “Cançons de 
Mare”, composta el 1988 per Ra-
fael Talens o “Poeta i Vilatà” de 
Franz Von Suppé , totes dues del 
període del mestre Miguel Gó-
mez Gómez.

De l’etapa del director Pascu-
al Peris Xirivella, es van sentir 
unes pinzellades d’“El camino 
Real” d’Alfres Reed. La sarsu-
ela “El Tambor de Granaders” 
d’Emilio Sánchez Pastor perta-
nyent a l’etapa del director de la 
SAMA José Sola Palmer, també 
es va escoltar al Teatre. Del perí-
ode de Sergi Pastor s’interpretà 
un fragment de “Vasa” de Jose 
Suñer i de l’actual director de la 
SAMA, Carlos Aguado, van ser 
els compassos de l’obra compos-
ta per Juan Bautista Meseguer, 
“Al-Jannat”, que la va compondre 
expressament per a la celebració 
del 125 aniversari de la banda.

Al concert es va comptar amb 
la presència dels directors que 
van rebre un pergamí pels seus 
anys dedicats a la Societat Artís-
tica Musical d’Alginet.
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La Cooperativa Elèctrica d’Alginet organitzadora de la jornada 
de pobresa energètica

Una prioritat social

La preocupació de la Cooperativa Elèctrica 
d’Alginet per la pobresa energètica i les seues 
col·laboracions en diferents projectes euro-
peus que tenen com a objectiu abordar aques-
ta prioritat social des de diferents punts de vis-
ta, és una de les tasques que s’està portant a 
terme a la CEA a través del projecte europeu 
d’investigació i innovació assist2gether.

El dimecres 24 d’abril a l’edifici de La Naves de 
València es va realitzar la jornada amb diferents 
agents per tal de conéixer com abordar aquesta 
pobresa.
La Jornada començava amb el taller pobresa 
energètica i ones de calor en la zona urbana a 
càrrec de Jose Lluís López i Sylvia Rangel de la 
Asociación de ciencias ambientales.
Continuava la jornada amb una taula redona 

moderada per Alma Solar on la temàtica era: 
Pobresa energètica: mateix repte, diferents 
formes d’abordar-ho. Hi van intervindre Carlos 
Sánchez , de l’oficina de l’energia de València, 
Tomàs Gómez de la UPV, Juan Pablo González 
de ITE, Jose Luís López de ACA, Ramón Ruíz 
de la Cooperativa Elèctrica de Meliana i Marta 
García de Ecoserveis.

“La CEA amb 
projectes europeus com  
assist2gether investiga 

i innova possibles  
alternatives a la pobresa energètica.”
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En tancar el 26 de maig de 
2019 les meses electorals i 
començar a fer recompte dels 
vots, en els dos punts de vota-
ció d’Alginet, tal i com  reflectei-
xen les dades facilitades per El 
País, 7.230 alginetins i algine-
tines va exercir el seu dret al 
vot. En les eleccions generals 
del 2019 amb un escrutini del 
93,73 % el resultat va ser: 
- el 28,37% va votar al PSOE.
- el 15,71%, a Ciudadanos.
- el 15,34 %, a Podemos-EUPV.
- el 14,05 %, a PP.
- el 13,29 %, a Compromís.
- el 9,85 %, a Vox.
- el 1,13 %, a PACMA.
-  el 0,64 %, a UIG-SOM-CUI-
DES.

- el 0,37 %, a ERPV.
- el 0,24%, a Avant. 
-  el 0,09 % a Recortes Cero-GV.

En les eleccions generals del 
2016 va haver a Alginet una 
participació del 71,60 % dels 
veïns i veïnes amb dret a vot.
Dels 7.543 vots que van depo-
sitar a les urnes:
-  el 31,36 % va ser per a 

la formació política Pode-
mos-Compromís-EUPV.

-  el 29,53 % dels vots va ser 
per al Partido Popular.

-  el 22,84 % per al PSOE. 
-  el 12,82 % per a Ciudadanos. 
-  l’1,07 % per a PACMA.
-  el 0,51 % per a SOMVAL.
-  el 0,25% per a CCD.
-  el 0,24 % per a VOX.
-  el 0,19 % per a Recortes Ce-

ro-Grupo Verde.
-  el 0,09 % per a PCPE.
-  el 0,05 % per a FE de les 

JONS.
-  el 0,04 % per a P-LIB.
-  el 0,01 % per a REPO.

En les generals del 2016 la força més votada a Alginet va ser la 
coalició de Podemos-Compromís-EUPV, seguida pel PP i PSOE 

RESULTATS DEL 2016 (Font: El País i El Mundo)
  

En les generals del 2019 la força més votada a Alginet va ser 
PSOE, seguida de Ciudadanos i Podemos

  RESULTATS DEL 2019 (Font: El País i El Mundo)
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A les eleccions autonòmiques 
del 2015 van votar 7.717 al-
ginetins i alginetines i van 
deixar a les urnes un 32.03 % 

dels vots per a Compromís, 
seguit del PSOE en 20,64 % 
i PP amb 19,45 % dels vots.

A les eleccions autonòmiques 
del 2019 va haver a Alginet 
7.230 vots. El partit més votat 
amb un 26,45 % va ser Com-

promís, seguit del PSOE amb 
23,54 % i Ciudadanos amb 
1.010 vots.

Què votaren els alginetins i alginetines a les autonòmiques
RESULTATS DEL 2015 i 2019 (Font: El País i El Mundo)
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Eleccions locals 
Resultats del 2015

El pròxim diumenge 26 de 
maig més de 10.000 alginetins 
i alginetines estan citats per 
anar a exercir el seu dret a vot. 
Un dret i una obligació ja que 
amb aquest gest decidiran el 
partit o partits que governaran 
el poble fins al 2023.
Aquestes eleccions es presen-
ten molt interessants ja que 
hi ha 7 partits amb candidats 
a l’alcaldia, algun d’ells amb 
continuïtat de llistes i d’altres 
amb llistes totalment renova-
des, així com partits que mai 
s’havien presentat a Alginet.

Al 2011 va ser el Partit Popular 
la força més votada però es va 
fer una moció de censura entre 
Socialistes d’Alginet, PSPV, 
IDEA i Bloc (Compromís) que 
van llevar l’alcaldia al dirigent 
del PP Enrique Girona i van 
posar com a alcalde a Jesús 
Boluda de Compromís. Al llarg 
d’aquella legislatura van estar 
governant en coalició, Bloc 
(Compromís), PSOE-PSPV, 
IDEA i Socialistes d’Alginet.

Al 2015 el grup Compromís 
va aconseguir 1.993 vots i 5 
regidors seguit per Socialistes 
d’Alginet amb 1.962 vots i 5 
regidors. El PP va aconseguir 
1.339 vots i 3 regidors, PSOE 
2 regidors i 1.118 vots, seguit 
de Cercle-Idea amb 1 regidor i 
661 vots i Gent d’Alginet amb 
1 regidor i 535 vots.
Aquest panorama va fer que 
Compromís i Socialistes d’Al-
ginet pactaren i governaren en 
conjunt cedint l’alcaldia 2 anys 
a cada una de les dues forma-
cions.
A més, com a socis de govern 
es van adherir posteriorment 
el PP amb tres regidories (En-
llumenat, Patrimoni i Edificis 
municipals i Serveis munici-
pals), PSOE amb dues regido-
ries (Sanitat, Tercera edat i Ai-
gua), i quedà sense regidories 
Cercle-Idea i Gent d’Alginet.
Per a aquestes eleccions hi ha 
una formació nova que es pre-
senta a Alginet: Ciudadanos 
(Gràfic d’El País)
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Eleccions locals 
Diumenge 26 de maig: candidatures

Aquesta formació va ser la 
més votada en la passada 
legislatura amb 1.993 vots, el 
que va suposar un 25.82 % 
dels vots i es va reflectir amb 
5 regidors. El cap de llista, 
Jesús Boluda torna aquestes 
eleccions a presentar-se però 
amb una llista totalment reno-
vada. Boluda ha sigut alcalde 
d’Alginet al llarg de 6 anys.
Al 2015 Compromís passà 
d’1 a 5 regidors i per tal de 
poder governar van fer coali-
ció amb Socialistes d’Alginet 
que va traure 1.962 vots i 5 
regidors.
Aquesta legislatura es va 
acordar compartir l’alcaldia i 
per tant Boluda va ser alcalde 
dos anys i al juny de 2017 es 
va fer canvi d’alcalde a l’ac-

tual Jose Vicente Alemany de 
Socialistes d’Alginet.
Actualment és tinent alcalde 
i els 4 regidors del seu par-
tit gestionen les regidories 
d’Agricultura i Cementeri, 
Educació, Festes, Indústria, 
Comerç, Hisenda, Esports, 
Personal, Mercat, Urbanisme 
i Obres.

Compromís

Amb un 25,41 %, Socialistes 
d’Alginet va ser la segona for-
ça més votada la passada le-
gislatura. Era la segona vega-
da que es presentaven ja que 
és un partit local de nova cre-
ació. No obstant això, el seu 
líder, Jose Vicent Alemany té 
una llarga trajectòria política ja 
que militava al PSPV, va ser 
diputat i 16 anys alcalde d’Al-
ginet, des de 1983 fins a 1999. 
Al 2011 tornà a la política amb 
el nou partit Socialistes d’Al-
ginet que va aconseguir que-
dar en tercera posició amb 
tres regidors i al 2015 amb 5 
regidors.
Actualment és l’alcalde d’Al-
ginet i els 4 regidors del seu 
partit gestionen les regidories 
de Cultura, Benestar Social, 

Policia, Trànsit, Protecció Ci-
vil, Joventut i Ocupació.
Socialistes d’Alginet es pre-
senta a aquestes noves elec-
cions amb els mateixos regi-
dors que han estat treballant 
aquest últims 4 anys i alguns 
nous.

Socialistes d’Alginet

1. Jesús Boluda Villaseñor
2. Maria José Andreu Canet
3. Iris Verdeguer Asensio
4. Enric Barea Olmos
5. Ricard Bosch Domingo
6.Jordi Roig Roig
7. Laura Bonet Villaplana
8. Yolanda Galán Cerdá
9. Miquel Soldado Grimas
10. Denia Escutia Caballero
11. Pepe Martínez Villar
12. Ana Abellan Higón
13. Miquel Viana Expósito
14. José Luís Mengual Anduix
15. Sandra Roig Martínez
16. Enriqueta López Palau
17. Vicent Valls Rodríguez

Suplents
1. Lurdes Barberà Espert
2. Àlan Greus Bosch
3. Lutxo Palop de León
4. Jorge Tortajada Simó
5. Paula Llorca Herrero

1. Jose V. Alemany Motes
2. Vicent Gaya Machí
3. Maria José Martínez Bosch
4. Andrés Añón López
5. Virginia Company Burchés
6. Francisco Bellver Calatayud
7. Carmen Ribera Cardona
8. Maria A. Catalan Ramírez
9. Jose A. Bustos Molina
10. Maria Jesús Albelda Bru
11.  Juan M. Vázquez Domín-

guez
12. Andrea Bosch Miralles
13. Maria J. Cuenca Martínez
14. Eric Garcia Espert
15. Gema Arnandis Pla
16. Maria Asunción Tello Roig
17. M. Carmen Pla Domenech

Suplents:
1. Aurora Català Garcia
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Eleccions locals 
Diumenge 26 de maig: candidatures

El 2011 van ser el partit més 
votat amb un 34,40 % dels 
vots i 7 regidors. Van estar 
governant però PSPV, Soci-
alistes d’Alginet, IDEA i Bloc 
(Compromís), els van fer una 
moció de censura i els van 
llevar l’alcaldia.
El 2015 van ser la tercera 
força més votada amb 3 re-
gidors. Actualment aquests 3 
regidors gestionen les regi-
dories d’Enllumenat, Serveis 
Municipal i Patrimoni.
Amb 8 anys en política Mi-
guel Ángel Garrido Martínez, 
és el cap de llista del Partit 
Popular i es presenta a l’al-
caldia encapçala una llista 
amb cares noves i actuals.
Garrido és l’actual regidor de 
Serveis Municipals però ha 

sigut també regidor d’Urba-
nisme, Esport, Enllumenat i 
Parcs i jardins.

Partit Popular

El 2011 van ser la segona 
força més votada amb un  
23,55 % dels vots, el que va 
suposar 4 regidors. Amb la 
moció de censura feta al PP 
es van posar a governar junt 
a Socialistes d’Alginet, IDEA i 
Bloc (Compromís).
El 2015 passà a ser la 4a 
força més votada amb un  
14,48 % dels vots, el que va 
suposar tindre 2 regidors que 
actualment gestionen les regi-
dories de Sanitat i Aigua.
Aquestes eleccions es pre-
senten amb una llista com-
pletament renovada i amb un 
cap de llista nou. El secretari 
general Héctor Máñez és l’en-
carregat de liderar aquesta 
formació. Máñez porta 8 anys 
en la política i sempre ha es-

tat treballant a les bases de 
l’agrupació d’Alginet. 

PSPV-PSOE

1. Miguel A. Garrido Martínez
2. Élia Ferrer Mendoza
3. Javier Luna Frutos
4. Estela Lopez Ferrer
5. Eva M. Alepuz Machí
6.  Antonio Arbona Garrigues 

(Independent)

7.  Carmen Reyes Gálvez 
Gonzalez (Independent)

8.  Vicente Sola Garcia (Indepen-

dent)

9.  Jose Climent Climent (Indepen-

dent)

10.  Leticia Bosch Garrido (Inde-

pendent)

11. Francisco Bejarano Mena
12. Borja Boluda Gil (Independent)

13.  Alfonso Saldaña Gutierrez 
(Independent)

14.  Loles Canet Viudez (Indepen-

dent)

15. Maria Company Escutia

16.  Miguel Diaz Espert (Indepen-

dent)

17.   Maria Teresa Lozano Ale-
many

SUPLENTS:
1.  Juan Carlos Baixauli Pere-

lló (Independent)

2.  Loles Soler Sanfélix (Indepen-

dent)

3.  Adrian Bejerano Mena 

1. Héctor Mañez Folgado
2. Laia Grau Bosch
3. Vicent Granell Lluch
4.  M. Victoria Montero Roig (In-

dependent)

5.  Francisco J. Lozano Dal-
mau

6.  Natalia Escutia Rosa (Indepen-

dent)

7.Juan Bautista Bosch Soler
8. Elena Roig Morell
9. Vicente Mellado Espert
10. Francisa Garcia Estarlich
11. Óscar Copoví Fuster
12.  Maria Catalina Parra Jimé-

nez
13.  Francisco Manuel Garcia 

Hormigo
14.  Purificación Rodríguez 

Castillo
15. Pascual Sanchez Ruiz
16.  Nuria Ausina Juan (Indepen-

dent)

17. Salvador Espert Espert

SUPLENTS:
1. Josefa Martorell Martínez
2.  Martín Noguera Atienza (In-

dependent)



15

MAIG 2019PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

Eleccions locals 
Diumenge 26 de maig: candidatures

El 2011 IdeaAlginet va obtin-
dre el 6,31 % dels vots amb 
1 regidor, va participar a la 
moció de censura i va dirigir la 
regidoria d’Hisenda, Indústria i 
Comerç.
El 2015 en anar com a Cercle 
Idea van obtindre el 8,56 % 
dels vots amb 1 regidor, Car-
les Bayarri que porta des del 
2007 a la política local, i estan 
com a grup de l’oposició al go-
vern actual.
Per a aquest eleccions Inici-
ativa d’Esquerres d’Alginet i 
PODEM Alginet revaliden la 
fórmula de treball conjunt que 
han portat a terme durant la 

legislatura que està a punt 
d’acabar, i l’amplien amb la in-
corporació d’Esquerra Unida.

Cercle IDEA

Al 2011 Gent d’Alginet va ob-
tindre el 6,87 % dels vots amb 
una regidora. Va formar go-
vern junt al PP i va portar la 
regidoria de Personal i Urba-
nisme.
El 2015 va obtindre un  
6,93 % i va mantindre la regi-
dora Inma Pavia que aquests 
nous comicis torna a ser la 
cap de llista del partit.
Pavia porta 16 anys en la vida 
política d’Alginet i aquest qua-
tre anys ha estat com a partit 
d’oposició al govern local.
Per a aquestes eleccions 

Gent d’Alginet ha fet coalició 
amb Som Valencians.

Gent d’Alginet

Nova formació que es presen-
ta per primera vegada a les 
eleccions municipals d’Alginet. 
Encapçala la llista Salvador 
García Navarro antic militant 
de Gent d’Alginet on va estar 8 
anys. Al novembre de 2018 es 
crea la formació Ciudadanos a 
Alginet i a l’abril de 2019 Gar-
cía és elegit coordinador del 

partit i cap de llista d’aquesta 
formació.

Ciudadanos

1. Carles Bayarri Calatayud
2.  Eduardo Cuartero Castillo 

(Independent)

3.  Bernardo Pascual Briz (Inde-

pendent)

4. Llucia Bosch Micó
5.  Maru Roig Sanchez (Indepen-

dent)

6. Kiko Rodriguez Selfa
7. Loles Alejos Añon
8. Ramón Bermejo Santa
9.  Daniel Navarro Boils (Indepen-

dent)

10.  Alicia Toledo Mañó (Indepen-

dent)

11. Helena Bosch Mendoza
12. David Sánchez Garcia
13. Dori Roig Pérez

14.  Encarna Roig Pavia (Indepen-

dent)

15. Luís Miquel Guillen Hervás
16.  Jesús Sanféliz Miralles (In-

dependent)

17. Amparo Ausina Monfort

SUPLENTS:
1.  Ricardo Martínez Barberá 

(Independent)

2. Quico Rangel Garcia
3. Eva Martínez Jiménez

1. Inmaculada Pavia Olmedo
2. Vicent Barberà Bosch
3. Belen Bosch Ferrer
4.  Antonio Bernardo Regal Ali-

aga
5. Paula Bosch González
6. Enrique Vivens Bosch
7. Dolores Ortiz Añón
8. Arquímedes Saludes Mon-
taner
9. Jose Ramón Ferrer Blasco
10. Francisca Miralles Rico
11. Juana Ordoñez Prieto
12. Jaime Alemany Martínez
13. Elvira Galvez Romero
14. Christian Lara Lindo
15.  Maria Dolores Garamendi 

Macia

16. Luis Sancho Pavia
17. Zaira Prieto Añó

SUPLENTS:
1. Carlos Saludes Montaner.

1. Salvador García Navarro
2. Gema Simó Calatayud
3. Juan M. Vidal Ferriols
4. Rebeca Gijón Ayala
5. Javier Rodenas Toledo 
6. Juan J. Gómez Almendros
7. Nerea Tortajada Pellicer
8. Sandra Sánchez Rodríguez
9. Antonio López Delgado (Inde-

pendent) 

10. Sarah García Navarro 
11. Veronica Furió Tárrega

12.  Fernando Álvarez Ossorio 
13. Rocio Pérez Cano-Colo-
ma
14.  Vicente Espiritusanto Pe-

ris (Independent)

15. M. Julia Pardo Zamora (In-

dependent)

16. Dorina Costina Ilie
17.  Pedro Ruano Hernández 

(Independent)



16
MAIG 2019 PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

# 2 Maria José 
Andreu Canet

# 3 Iris 
Verdeguer Asensio

# 4 Enric 
Barea Olmos

# 5 Ricard 
Bosch Domingo

# 6 Jordi
Roig Roig

# 7 Laura 
Bonet Villaplana

# 8 Yolanda 
Galán Cerdá

# 9 Miquel
Soldado Grimas

# 10 Dénia
Escútia Caballero

# 11 Pepe 
Martínez Villar

# 12 Ana 
Abellan Higon

# 13 Miquel
Viana Expósito

# 14 José Luís
Mengual Anduix

# 15 Sandra
Roig Martínez

# 16 Enriqueta  
López Palau

# 17 Vicent
Valls Rodríguez

# S2 Àlan 
Greus Bosch

# S3 Lutxo
Palop de León

# S4 Jorge 
Tortajada Simó

# S5 Paula
Llorca Herrero

# S1 Lurdes
Barberà Espert

# 1 Jesús
Boluda Villaseñor

 Fa quatre anys, 
Compromís va guanyar 
les eleccions municipals 
a Alginet. Ara, tornem 
a demanar-te la teua 
confiança. Oferim una 
llista renovada en què 
destaquen la joventut, 
la il·lusió i les ganes 
de treballar pel nostre 
poble. Tenim l’aval de 
la gestió, on destaquen 
fites tan importants com 
haver acabat amb el 
dèficit de vora 2 milions 
d’euros que arrossegava 
l’Ajuntament.

Estem orgullosos d’allò aconseguit, però sempre 
queden coses pendents. El període de responsabilitat 
de govern ens aporta l’experiència de conéixer millor 
les necessitats del poble. Aquestes són les principals 
apostes que el grup de Compromís fa de cara als 
pròxims quatre anys:

1. La promoció de l’ocupació. L’objectiu indiscutible 
serà el nou Polígon Industrial Municipal, una 
infraestructura que és una reivindicació històrica 
del nostre grup i que ja preveu el nou Pla General 
d’Ordenació Urbana (PGOU).

2. L’educació en general. Continuarem donant suport 
als centres educatius locals, a la Societat Artística 
Musical d’Alginet i als clubs que compten amb 
escoles esportives.

3. Un poble més amable en matèria de mobilitat. 
Promourem la sensibilització dels conductors 
perquè siguen més respectuosos amb els vianants 
i incentivarem les rutes perquè els xiquets i les 
xiquetes vagen a peu a l’escola.

4. La consolidació del Centre de Dia. Ja fa més de cinc 
anys que vam apostar per l’obertura d’una instal·lació 
que, amb més de 40 usuaris, ha ratificat que, hui en 
dia, és necessària per al nostre poble.

Tot allò que afavorisca la felicitat de les persones serà 
la base de la nostra faena. Per això, necessitem de 
nou la teua confiança. T’oferim el nostre compromís. 

Volem escoltar-te per continuar millorant el nostre 
poble: 

WhatsApp 623 18 18 53 

@compromisalginet (Facebook i instagram)

@comalginet (Twitter)

Amb tu serem 
un poble
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Irene Requena subcampiona 
d’Espanya

REDACCIÓ
L’Alginetina Irene Requena del 

Club Roquette Benifaió, junt a les 
seues companyes de gimnàstica 

rítmica, Júlia Gregori, Melania 
Cuadau, Paula Carmona i Pau-
la Tormos es van proclamar el 
divendres 12 d’abril subcampio-
nes d’Espanya de la Copa base 
de gimnàstica rítmica que es va 
disputar a Guadalajara.

Aquest grup d’esportistes ja té 
al seu palmarès el títol de cam-
piones autonòmiques en la Copa 
base de conjunts que es va ce-
lebrar el 2 de març a la localitat 
d’Alcora i els va permetre poder 
anar al Campionat Nacional on 
s’han fet amb la segona posició.

Àngela i Celia classificades 
per a l’autonòmic

REDACCIÓ
Les patinadores Àngela i Celia, 

del Club de patinatge d’Alginet 

van disputar, acompanyades de 
la seua entrenadora Maria Luz 
Ruiz, el cap de setmana de 13 
i 14 d’abril el preautonòmic ce-
lebrat a la localitat alacantina 
d’Alcoi.

Celia Aliaga, en la categoria 
cadet ha quedat en tercera posi-
ció i Àngela Carbonell, de tercera 
categoria s’ha fet amb la segona 
posició.

Tant Àngela com Celia han 
quedat classificades per al Cam-
pionat Autonòmic que se realit-
zarà el 4 de maig a la localitat 
veïna d’Alberic.

Ramírez 1r

REDACCIÓ
L’esportista Edgar Ramírez 

Bosch del club Triatló d’Alginet 
va competir el diumenge 14 
d’abril a la localitat de Xilxes a la 
V edició del Triatló Olímpic.

L’alginetí va quedar en prime-
ra posició en la categoria júnior 
masculí.

Els veterans acaben la temporada amb un 
meritori subcampionat

JOSE M. RAMÓN
La Penya Veterans d’Alginet 

ha finalitzat en segona posició al 
grup centre de la Lliga Veterans 
de València després de ser l’únic 
equip que ha pogut mantindre el 
ritme de l’Alcàsser i disputar-li la 
lliga fins a l’última jornada.

Els veterans d’Alginet s’han re-

forçat enguany amb l’entrada de 
11 nous jugadors que han com-
pletat un gran planter, conjuntant 
la joventut dels nous jugadors 
amb l’experiència dels jugadors 
que ja formaven part de la Penya.

Amb un joc ofensiu i atractiu, 
els veterans d’Alginet han acabat 
la temporada amb l’orgull i el mèrit 

de ser l’equip més golejador dels 
39 equips que formen els 3 grups 
de la Lliga de Veterans de Valèn-
cia amb 79 gols en 24 partits. A 
més, els blavets tanquen la tem-
porada amb només 2 derrotes.

Amb aquest subcampionat, 
l’equip blavet aconsegueix la 
classificació per a la Champions, 
competició que es disputarà a 
partir del 27 d’abril i que jugaran 
els 12 millors equips de vete-
rans de la província de València. 
Al llarg d’un mes de maig ple de 
futbol i partits d’alt nivell, els ve-
terans d’Alginet lluitaran per ser 
el millor equip valencià d’aquesta 
categoria.

Jimena i Joana al Campionat 
d’Espanya de Solo Dance

REDACCIÓ 
Les patinadores del Club 

d’Alginet, Jimena Cervera i 
Joana Ocaña van participar el 
camp de setmana del 27 i 28 
d’abril al Campionat d’Espanya 
de la modalitat de patinatge de 
dansa.

Acompanyades per les en-
trenadores Iris Espert i Mari 
Luz Ruíz van realitzar un molt 
bon treball en pista el que es va 
posicionar en cinquena posició 
en la categoria aleví a Jimena 
i Joana en la 15a posició en la 
categoria sènior.
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Amadeo Blasco torna a fer 
història

REDACCIÓ
L’alginetí Amadeo Blasco, es-

tudiant a la universitat de Lon-
gwood als Estats Units, ha tor-
nat a fer història amb els seus 
resultats.

El tenista ha començat la 
seua tercera temporada amb 20 
victòries consecutives individu-
als. Blasco és el primer Lancer 
a guanyar tres honors All-Big 
South individuals i tres honors 
All-Big South dobles. Aquesta 
constància i bons resultats l’ha 
convertit en l’únic jugador en la 
història de la Conferenc a gua-
nyar tres llocs en les dues aline-
acions.

Asensio 
completa la 
Ultra Trail 

REDACCIÓ
L’alginetí de 34 anys, Ramon 

Asensio, va completar el dissab-
te 13 d’abril la Ultra Trail de Pe-
nyagolosa.

Una prova de 109 km amb un 
desnivell de 5.600 m que Ramon 
va fer en 22 h i 55 minuts.

La prova CSP Penyagolosa 
Ultra Trail és puntuable per al 
campionat del món d’Ultra Trail i 
participen gran atletes.

Edgar Rubio Campió de 
Kung-Fu

REDACCIÓ
Amb 15 anys, l’estudiant de 

l’IES Hort de Feliu ha tornat a 

aconseguir fer-se amb l’or en 
Kung-Fu. Entrenant des dels 7 
anys, Edgar ja té en el seu pal-
marés ser campió d’Espanya i 
segon en dues ocasions més.

El 6 d’abril a la localitat de 
Benicalap, Edgar Rubio Girona 
es va proclamar campió autonò-
mic en Taho mà buida en armes 
així com en les dues modalitats 
en equip. L’alginetí entrena a la 
localitat d’Algemesí al Yin Shou 
i aquesta victòria li dona la pos-
sibilitat d’assistir al Campionat 
d’Espanya que està previst que 
se celebre al mes de novembre.

Si eres un o una jove 
esportista empadronat/
da  a Alginet i el 2018 
vas participar en algun 
torneig de prestigi nacional 
o internacional, tens 
fins al 22 de juny per a 
sol·licitar a l'Ajuntament 
poder formar part de les 
ajudes destinades als jovens 
esportistes.

LA REGIDORIA D’ESPORTS INFORMA:

Més informació a l’Ajuntament d’Alginet.

´
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Activitat Asindown a l’Emilio Luna
EMILIO LUNA

Dins de la Setmana Cultura 
de l’escola pública Emilio Luna, 
l’AMPA del centre i l’equip direc-
tiu i professorat va programar 
per al dimarts 16 d’abril una ac-
tivitat on els xiquets i xiquetes 
van poder reforçar valors com 
la igualtat, la solidaritat i la tole-
rància amb l’activitat portada per 
l’associació Asindown. Els més 
menuts van gaudir d’un teatre i 
els més majors de la xarrada i 
projecció del curtmetratge Dis-
tintos. Els menuts van fer una 
donació de 2 euros per a aquest 
associació.

Sergi Espallargas, primer 
mestre de l’escola Infantil 
Municipal Salvador Bosch

REDACCIÓ
La societat va evolucionant i 

cada vegada vegem en el dia a 
dia algun fet que ens va conduint 
cap a la igualtat. Prova d’açò és 
Sergi Espallargas Castillejos el 
primer mestre home que té l’es-
coleta infantil municipal Salvador 
Bosch. Nascut al Cabanyal, amb 
31 anys i actualment estudiant 
un màster de psicopedagogia ha 
aconseguit estar aquest any a Al-
ginet. La Veu d’Alginet ha volgut 
conversar amb ell per a conéixer 
un poc més les seues motivaci-
ons i objectius laborals.

Un món més de dones, què 
et va motivar a estudiar aquesta 
professió?

Dons la meua motivació no va 
ser cap altra que adonar-me que 
m’apassionava vore aprendre els 
xiquets i xiquetes. Quan tenia 16 
anys vaig començar com a dele-
gat d’infantils en la meua falla... 
i la veritat, se’m donava prou bé 
i vaig començar a sentir passió 
pels xiquets. 

Amb 22 anys vaig començar 
un grau superior d’electricitat, ja 
que la gent del meu voltant em 
va dir que l’educació infantil no 
tenia eixida, i menys per a un 
home. Vaig durar tres mesos 
perquè no m’agradava... i vaig 
començar a treballar en la dras-

sana de València. Ací em vaig 
adonar que havia d’estudiar el 
que m’apassionava... i després 
d’un any treballant vaig decidir 
fer el grau superior d’educació 
infantil i seguidament la carrera 
de mestre.

És la teua primera feina?
No és la meua primera feina, 

he treballat de tot... però en el 
mon educatiu vaig treballar fent 
una suplència per una materni-
tat. També he estat treballant sis 
anys en un menjador escolar, 
els dos últims anys a l’aula de 2 
anys.

Què tal treballar a Alginet?
Treballar a Alginet suposa per 

a mi un salt de qualitat en l’as-
pecte laboral de la meua vida. 
Estic molt content, la gent em 
tracta molt bé, els xiquets i xique-
tes s’han adaptat a la perfecció. 
A més, PER FI, puc dedicar-me 
per complet a la docència. Puc 
experimentar i fer realitat totes 
les idees que tinc al cap, i la ve-
ritat, crec que de moment esta 
anant molt bé. 

Quan de temps estaràs?
Desgraciadament, el meu con-

tracte finalitza quan acabe el 
curs escolar, i difícilment tornaré 
l’any que ve, degut al funciona-
ment que té aquesta borsa. És 
una llàstima, perquè un centre en 
el qual treballes amb xiquets i xi-
quetes tan xicotets, el que preci-
sa és continuïtat i estabilitat en el 
seu personal, per tant de tractar 
de dur a terme projectes interes-
sants que siguen productius per 
als xiquets i xiquetes i fins i tot 
per al poble. Però bo, en això no 
puc fer res.

XI Setmana cultural del CEIP Pepita Greus
PEPITA GREUS

El passat 15, 16 i 17 d’abril ce-
lebràrem al CEIP Pepita Greus 
la tradicional setmana cultural. 
Com cada curs férem un parèn-
tesi a les activitats lectives i de-
dicàrem aquests tres dies a fer 
tallers, jocs, eixides, activitats 
culturals, etc.

Encetàrem la setmana cultural 
dilluns 15 d’abril amb una jorna-
da on totes les tutories prepa-
raren uns tallers i els alumnes 
de les diferents classes anaven 
passant per aquests. A continua-
ció organitzàrem, per segon any 
consecutiu, un esmorzar solidari 
amb moltíssima col·laboració 
per part de les famílies del cen-
tre. Amb aquest esmorzar tant 
alumnes com mestres podien 
degustar dels menjars elaborats 
per les famílies comprant tiquets 
d’un euro. A més a més, també 
disposàvem d’una tenda amb ar-
ticles solidaris de l’associació As-
panion. Els diners recaptats tant 
a l’esmorzar com a la tenda soli-
dària anaven destinats a aquesta 
associació per a la lluita del càn-
cer infantil. 

El dimarts 16 dedicàrem la jor-
nada a realitzar jocs populars al 
pati (la gallineta cega, el pollet 

anglés, el mocadoret, el sambo-
ri...) A més a mes, l’alumnat de 
3r fins a 6é van realitzar una ei-
xida al teatre Modern per a veure 
dues obres de teatre en anglés 
The brave little tailor i Nautilus 
subvencionades per l’Ajunta-
ment d’Alginet i organitzades per 
la companyia Forum Theatre & 
Education. 

El dimecres 17 i per finalitzar 
aquesta XI Setmana Cultural 
organitzàrem diferents eixides 
al voltant del poble (l’Ermita de 

Sant Josep, la Casa de la Músi-
ca, la biblioteca, la cooperativa...) 
Els alumnes de 3r fins a 6é tam-
bé van gaudir d’una actuació de 
música jazz al teatre Modern. Fi-
nalment organitzàrem una activi-
tat de Cinefòrum per a tot el cen-
tre en què visionàrem pel·lícules 
adequades a les diferents edats.

Amb totes aquestes activitats 
vam clausurar la Setmana Cultu-
ral i ens acomiadàrem fins des-
prés de Pasqua.
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Cracòvia
IES HORT DE FELIU

“Entre el 29 de març i l’1 d’abril 
un grup d’estudiants de l’IES Hort 
de Feliu d’Alginet van gaudir d’un 
viatge d’estudis a Cracòvia (Po-
lònia) i els camps de concentra-
ció d’Auschwitz on els nazis van 
assassinar un milió cent mil per-
sones, majoritàriament jueus de 
tota Europa. Gràcies a l’associ-
ació APTCE dirigida per D. Enri-
que De Villamor, 32 estudiants de 
batxillerat, tant de primer com de 
segon, acompanyats de tres fa-
miliars i tres professores del cen-
tre, Imma De Antonio, Xelo Guna 
i Enrique Giménez van poder 
apropar-se a un lloc de memòria, 
que igual que Mathaüsen per al 
cas dels espanyols, no ens dei-
xa oblidar un dels moments més 
terribles de la història del segle 
xx. Efectivament, el gran objectiu 
educatiu i, més enllà, ètic i vital, 
és adonar-se d’allò que l’home és 
capaç de fer a l’home si no està 

protegit per una educació i una 
política civilitzades. Com va dir el 
filòsof Theodor Adorno, “l’objec-
tiu de tota educació és evitar que 

torne a repetir-se Auschwitz mai 
més”. Això és el que esperem 
que romanguera d’un viatge que, 
a més, a estat ple de moments di-

vertits i d’amistat”. Enrique Gimé-
nez Lucia.

Concerts al pati
CEIP BLASCO IBÁÑEZ

Enguany hem recuperat una 
experiència que ja es feia abans 
a l’escola, la del “Concert de la 
Tardor”. Aquests concerts sorgi-
ren en el seu moment com una 
iniciativa que perseguia la impli-
cació de les famílies en la seua 
escola i amb la intenció que 
el poder educatiu de la músi-
ca sortira efecte en els menuts. 
Aquests van ser els objectius 
que com a mestres ens plantejà-
rem al recuperar l’activitat.

Al concert d’aquest curs parti-
ciparen dues famílies i estudiants 
de magisteri que en eixe moment 
feien les pràctiques a l’escola, a 
més d’un grupet menut d’alum-
nes que, a l’assabentar-se del 
que estàvem preparant, tam-
bé volgueren participar. Aquest 
va ser l’origen de l’experiència 
“CONCERTS AL PATI”: a partir 
del Concert de la Tardor, moltes 
van ser les xiquetes i xiquets que 
demanaren poder seguir tocant 
al col·le i van fer, amb la coordi-
nació de la mestra Euge, un llistat 
amb els músics voluntaris, amb 
les peces musicals que s’havien 

preparat, un calendari de con-
certs i la creació d’un improvisat, 
però apanyat, racó de concerts. 
Com que a l’Assemblea de De-
legats s’havia decidit que tots 
els divendres seria el “dia de pati 
sense balons”, establírem que 
en principi dos divendres al mes, 
els concerts formarien part del 
temps d’esplai.

La iniciativa ha tingut una gran 
acollida, tant per part dels músics 
que es preparen a consciència el 

que volen interpretar, com per 
part del públic que ocupa ràpi-
dament les primeres files del que 
ja han anomenat el “racó verd” 
del pati on es fan els concerts. 
Poc a poc anem donant-li forma 
al que ja forma part del Projec-
te de Patis Inclusius de l’escola 
(que ja compta amb altres inici-
atives com el carret dels “Jocs al 
pati”, el “Bibliopati” i el “Jardí dels 
Sis Sentits”). Projectes de futur: 
díptic musical amb la programa-

ció trimestral (Infantil i Primària) 
i reformes en el “racó verd” per 
a crear un escenari fix. JUNTS 
ANEM FENT ESCOLA!

*Volem mostrar un especial 
agraïment a la nostra mare, Am-
paro Vidal i als nostres pares, 
Jordi Simó i David Espert, i a Na-
talia Escutia i Anna Beferull (futu-
res mestres) per compartir amb 
l’escola la seua estima i prepa-
rar-nos un fantàstic Concert de la 
Tardor. MOLTES GRÀCIES!

El mètode Baby 
Led Weaning (BLW) 
és la introducció gra-
dual de menjar sen-
cer en xiquets que 
comencen a ingerir 
sòlids, és a dir, a par-
tir dels sis mesos.

El mètode proposa que el men-
jar del xiquet siga part del menjar 
familiar i que el seu primer con-
tacte amb els aliments no siga 
a través de les farinetes, sinó 
en xicotets trossos allargats, de 
manera que deixem que siga ell 
el que explore, el que s’ho por-
te a la boca i vaja provant noves 
textures, colors, olors i sabors, 
sempre a demanda, sense ser 
obligat a menjar més del que vol, 
decidint-ne ell la quantitat. L’im-
portant és que el xiquet aprenga 
a menjar d’una manera molt més 
natural i amb diferents beneficis, 
fomentant la confiança i la segu-
retat en el bebé, ajudant a desen-
volupar habilitats de coordinació i 
evitant, en gran part, actituds es-
crupoloses davant dels menjars.

Els aliments han d’oferir-se de 
manera que siguen fàcils d’agar-
rar, per exemple, a manera de 
bastonet i en un punt de cocció 
que no es desfaça a la mà en agar-
rar-lo, però que sí que puga des-
fer-se amb la geniva. Podem fer la 
prova amb els nostres propis dits, 
pressionant l’aliment per a veu-
re si som capaços de desfer-lo.

És important assenyalar que 
tots els aliments han d’introduir-se 
un a un i esperant un període 
d’aproximadament tres dies entre 
l’un i l’altre, i oferir-los durant el 
dia, i no a la nit, amb la finalitat 
que poder detectar una al·lèrgia 
o intolerància de forma senzi-
lla en el cas que n’hi haguera.

Sobre l’ennuegament, he de 
destacar que els estudis han de-
mostrat que el risc en bebés ali-
mentats amb BLW és el mateix que 
en bebés alimentats amb triturats. 
No hem de confondre el reflex 
d’arcada amb un ennuegament.

El reflex d’arcada no és més 
que el gest que realitza el bebé 
per a expulsar de la boca un 
tros d’aliment gran que no és 
capaç de gestionar. Forma 
part del procés d’aprenentat-
ge de la gestió de l’aliment.

Sobre si aquest mètode és una 
moda o no, diré que aquesta ma-
nera d’alimentar no ho és, a prin-
cipis del segle passat la població 
infantil una vegada deslletada 
menjava menjar “normal”, amb 
algunes adaptacions lògiques 
que dictava el sentit comú oferint 
porcions o aliments que no po-
gueren provocar ennuegaments. 

En absència de les batedores 
i sense la possibilitat de comprar 
“potitos” el més freqüent era que la 
mare s’asseguera a menjar en la 
taula, amb el seu bebé en braços, 
amb el temps aquest aconseguia 
suficient autonomia, desenvolu-
pament i poder de coordinació per 
a allargar el braç i agafar el men-
jar que la mare tenia al seu plat. 

I això mateix és el que fan ara. Al 
principi, el bebé xupla, escup, tira 
a terra els trossos de menjar i és 
que està interactuant amb un nou 
aliment, amb un nou sabor i una 
nova textura, i amb el temps i amb 
la pràctica cada vegada va portant 
més quantitat d’aliment a la seua 
boca, i cada vegada va engolint-ne 
una major quantitat. Aquest és el 
procés natural de l’ésser humà, 
com a ésser viu, d’introduir-se 
en l’alimentació complementà-
ria. Tota la resta, l’alimentació 
del bebé tal com la coneixem ara 
(triturats, potets, farinetes de ce-
reals, etc.), ens la hem inventat 
nosaltres. Això sí és una moda.

 Yolanda Rubio

Mètode Baby 
Led Weaning

Visita cultural a Anglaterra: projecte-BROADSTAIRS 2019
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Per tercer any consecutiu, 
els alumnes de 3r d’ESO han 
gaudit d’una setmana cultural a 
l’Anglaterra durant la qual han 
estat convivint amb famílies per 
tal de conéixer millor els cos-
tums d’aquest país i, com no, 
han tingut l’oportunitat de de-
senvolupar les seues habilitats 
comunicatives en anglés i posar 
en pràctica en contextos reals 
tot allò aprés a classe.

Aquesta estada forma part 
d’un projecte que començà a 
principi de curs des del pla lec-
tor de l’assignatura d’anglés, 
perquè la ciutat de Broadstairs 
està estretament lligada amb 
l’escriptor Charles Dickens, per 
la qual cosa, durant la primera 
avaluació, llegirem i treballàrem 
una de les seues obres David 
Copperfield. A més, i com tam-
bé visitàrem Canterbury, durant 
la segona avaluació li toca el 
torn a Five Canterbury Tales 
una adaptació de l’obra d’un 

dels més importants escriptors 
medievals anglesos, Chaucer. 
Londres també formà part del 
programa i, a més de descobrir 
els llocs més emblemàtics, tin-
gueren l’oportunitat de realitzar 

una activitat formativa al museu 
Britànic i veure, entre moltes 
altres meravelles, la famosa 
Pedra de Rosetta. Durant la 
tercera avaluació continuarem 
treballant en el projecte amb la 

preparació dels treballs sobre la 
seua estada a Anglaterra i les 
respectives presentacions orals 
en anglés. Un experiència que 
segur recordaran sempre. 
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Vull aprofi-
tar que maig 
és el mes 
de les flors 
i de l’esclat 
de la prima-
vera per a 
parlar d’un 
arbre que va 
formar part 

del nostre patrimoni immaterial 
durant algunes dècades, les su-
ficients per a deixar un record in-
esborrable per a algunes gene-
racions d’alginetins i alginetines 
i, així, evitar que es perda en el 
transcórrer de la història. Ja sa-
bem que res és més voluble que 
la memòria humana.

El que coneguérem com l’Ár-
bol de la Muerte era un lledoner 
(Celtis Australis) amb molts se-
gles. Un arbre majestuós amb 
vint-i-cinc metres d’alçada, una 
gran copa ampla i esfèrica, un 
tronc entre tres i quatre metres 
de circumferència i entre dos i 
tres metres d’alçada fins la creu, 
on començaven a obrir-se les 
grans branques que conforma-
ven la copa, entrelligades amb 
un brancam més menut i fi.

El lledoner mai el trobem for-
mant grups boscosos, sinó que 
són arbres solitaris que neces-
siten de la humitat del sòl i per 
això és fàcil trobar-los, en estat 
silvestre, a les vores de menuts 
corrents d’aigua de barrancs i de 
rierols. Però també ha sigut un 
arbre que s’ha plantat intencio-
nadament, tant per aprofitar la 
seua fusta, molt escaient per a 
la construcció de forques i altres 
estris agraris, com per l’ús del 
seus fruits, unes boles negres, 
menudes i d’un sabor dolç, molt 
emprats per la medicina popular 
pels seus beneficis com astrin-
gents, antidiarreics i antihemor-
ràgics. Quan eren conreats pels 
humans, sempre els trobem a la 
vora d’antigues sénies i séquies.

I en el cas del nostre Árbol de 
la Muerte, s’acompleixen totes 
eixes directrius, ja que el tro-
bàvem a la vora d’una sénia, 

la qual comptava amb un gran 
safareig o bassa circular, on s’hi 
acumulava l’aigua extreta del 
subsòl. Aquest safareig era de 
dimensions considerables, amb 
uns vint metres de circumferèn-
cia, fet amb pedra travada amb 
argamassa i la seua cara interi-
or estava recoberta amb formi-
gó hidràulic per evitar les fuites 
d’aigua. I encara que hui per hui 
estaria situat al bell mig del po-
ble, això no va ser així fins a la 
segona meitat del segle xx.

Sabem que l’arbre, la sénia i el 
safareig formaven part de l’antic 
hort tancat per murs de la casa 
de la família d’Esteve de Lago, 
la qual obria porta cap al carrer 
Major on, hui per hui, és el gran 
solar entre la cantonada del car-
rer Major i el carrer de Pius XII. 
Aquesta casa va ser construïda 
entre els anys 1610-1620, per 
un membre de la menuda no-
blesa francesa, que primer va 
recalar a Almussafes i després 
es va instal·lar a Alginet, vinculat 
d’alguna manera amb la família 
del senyor d’Alginet, no sabem 
com, però que li va permetre ser 
un dels grans terratinents del 
terme, els quals també tenien 
la propietat dels molins i de l’al-
màssera.

L’hort de la casa de Pere Es-
teve de Lago era molt gran, 
i s’estenia per darrere de les 
cases del carrer Major fins a la 
mitgera amb els penals de les 
cases del carrer de Sant Antoni, 
on es conreaven arbres fruiters, 
alguns productes d’horta, more-
res i oliveres amb l’aigua de la 
sénia del nostre lledoner i amb 
l’aigua de la séquia d’Alèdua 
mitjançant dues de les séquies 
dels Rotllets. Per tant, si atenem 
a la data de construcció de la 
casa de Pere Esteve de Lago i la 
construcció del seu hort, el nos-
tre lledoner tindria entre 380-390 
anys quan va ser talat pel propi-
etari del solar on estava ubicat, 
a la primeria dels anys 90 del 
segle xx, precisament quan s’es-
tava valorant, per part de l’Ajun-

tament, la necessitat de prendre 
mesures per a la protecció de 
l’arbre, que haguera permés la 
construcció d’un menut parc, tot 
just al centre del poble, amb un 
gran arbre més que centenari. 
Hui per hui, continua sent un so-
lar buit.

Però, per què es diu l’Árbol 
de la Muerte? Això no ho sa-
bem, però pel fet que es diga 
en castellà ens fa sospitar que 
és un nom no massa antic, més 
tenint en compte que l’apertura 
del carrer número 15, després 
conegut com Pius XII, no es va 
fer efectiva fins l’any 1952, amb 
l’enderroc de la casa número 26 
del carrer Major per connectar 
aquest carrer amb la futura ex-
pansió urbana del barri de les 
Cases Barates. A partir de l’any 
1952, el lledoner, que abans 
estava dins d’un hort tancat, va 
quedar a la vista pública, ja que 
a la casa enderrocada i el seu 
hort hi havia part de l’antiga pro-
pietat dels Esteve de Lago.

Hem sentit dues històries per 
entendre el nom de l’arbre, una 
que una parella s’hi havia penjat 
perquè les seues famílies no els 
deixaven fer efectiu el seu amor; 
i l’altra, que va ser un home el 
que es va penjar. Però ningú sap 
donar noms o aclarir una mica 
més les històries. Però pel que 
siga, el nom va tindre èxit, possi-
blement per la magnitud i el port 
de l’arbre, amb branques idònies 
perquè algú s’hi poguera penjar. 
I això va exaltar l’imaginari col-
lectiu.

Posteriorment, a partir de 
1960, els més moderns comen-
çaren a dir-li El Árbol del Ahor-
cado, per la pel·lícula de Gary 
Cooper, però no va tindre èxit. 
El nom establit de l’Árbol de la 
Muerte, va perviure i algunes ge-
neracions coneixem el carrer de 
Pius XII, amb aquest nom.

Rafael Bosch López
 Cronista de la Vila d’Alginet

El consum de sal a Espanya 
és elevat i aquesta pràctica s’as-
socia amb la presència d’hiper-
tensió arterial i a malalties cardi-
ovasculars. La retenció d’aigua 
que suposa l’abús de sal pro-
dueix augment de pes corporal 
i obliga el cor, fetge i renyons a 
treballar per damunt de les seues 
capacitats per a eliminar-la. 

COM REDUIR EL CONSUM 
DE SAL:

Menys sal a casa: • Preneu 
amb freqüència aliments frescos 
(fruites i verdures) • No afegiu 
sal mentre cuineu sinó quan el 
plat està acabat. • Substituïu la 
sal per altres espècies que do-
nen sabor • En qualsevol cas, no 
reforceu el sabor dels plats amb 
el saler. • Llaveu abans d’utilit-
zar les conserves vegetals i els 
llegums • Cal reduir el consum 
d’aperitius salats per a evitar que 
es forme des de la infància un 
patró de consum salat.

Menys sal als restaurants:  
• Demaneu que preparen el plat 
amb menys sal • Si trieu plats 
amb salses, demaneu que us 
les servisquen per separat. Així 
afegireu la quantitat desitjada i 
evitareu l’excés de sal que tenen.

Greix, però també sal: La pres-
sió arterial es redueix amb un pla 
d’alimentació baix en greix satu-
rat, colesterol, greix total, sucres 
i sal. És conegut l’efecte positiu 
de dietes baixes en greixos sobre 
les malalties cardiovasculars, no 
és tan conegut que quan tam-
bé es redueix la ingesta de sal, 
els resultats en la disminució de 
la pressió arterial són majors 
(menys risc de malaltia cardíaca 
en determinats casos). Hi ha una 
àmplia gamma d’aliments amb 
contingut reduït de sal que poden 
substituir les varietats que habi-
tualment es consumeixen amb 
més sal. Si els aneu incorporant 
de manera gradual a la nostra di-
eta, s’afavoreix el canvi a sabors 
menys salats sense que s’apre-
cie una gran diferència.

Consum per edats: Des de 
diferents institucions sanitàries 

a nivell mundial, europeu i na-
cional s’ha alertat sobre el con-
sum excessiu de sal en la dieta. 
Recomanen reduir el consum de 
sal a: 5 g/dia per a adults; 3 g/dia 
en persones menors de 7 anys;  
4 g/dia en persones amb edats 
entre 7 i 10 anys.

Familiaritzeu-vos amb les eti-
quetes: La majoria dels aliments 
frescos no contenen sal, aquest 
és el cas de fruites i verdures, en-
cara que alguns presenten sodi 
de forma natural com el marisc i 
certes vísceres (fetge i renyons). 
Però la major part del sodi que 
ingerim es troba en els aliments 
transformats per l’addició especí-
fica de sal o per la d’additius que 
contenen sodi. Per això, abans 
de comprar-los convé comprovar 
quanta sal contenen, dada que fi-
gura en la seua llista d’ingredients 
i en la informació nutricional que 
apareix en el seu etiquetatge. Les 
etiquetes dels aliments indiquen 
el contingut de sal mitjançant 
l’expressió clorur sòdic o sodi. La 
quantitat de sal s’obté multiplicant 
la quantitat de sodi per 2,5.

Avantatges de llegir les etique-
tes dels productes: • Podreu com-
provar quins aliments i begudes 
porten sal afegida o algun con-
servant que conté sodi, i desco-
brireu que certs tipus d’aliments 
i begudes que no s’identifiquen 
com de sabor salat, porten quan-
titats de sal a tindre en compte.  
• Podreu comparar la quantitat 
de sal de les diferents marques 
d’un mateix aliment i optar per les 
que n’hagen utilitzat menys en la 
fabricació. • Podreu identificar els 
tipus de productes que contenen 
major quantitat de sal i dels quals 
convé no abusar, limitant-ne la 
freqüència i/o la quantitat a in-
gerir en la dieta diària.

Informa’t: http://www.plancui-
datemas.aesan.msssi.gob.es/
conocelasal/por-que-necesita-
mos-la-sal.htm

XAVI TORREMOCHA  
VENDREL

INFERMER CENTRE SALUT 
PÚBLICA D’ALZIRA

Menys sal, més salut Recull d’històries marginals d’Alginet: l’Árbol de 
la Muerte

En Etnia viatges obtendrás los mejores precios 
acompañados de nuestra profesionalidad y 

garantizando tu tranquilidad
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COAGRI
El dijous 11 d’abril a les 5 
de la vesprada, a la Casa 
de Cultura començava la 
II Jornada Tècnica agroa-
limentària organitzada per 
la fundació Cajamar amb 
la col·laboració de la Cai-
xa Rural d’Alginet, Coagri i 
l’Ajuntament.
Una jornada amb el títol 
“Present i futur del caqui” 
que va ser presentada per 
l’alcalde d’Alginet, José 
Vicent Alemany, el presi-
dent de la Caixa Rural, 
José Francisco Martín i el 
president de la Cooperati-
va Agrícola, Enrique Gon-
zález.
La primera xarrada va ser 
impartida pel tècnic es-
pecialista en caqui i fruita 
d’os, Emilio Mataix que va 
parlar del cultiu del caqui i 
les noves possibilitats.
Després d’una pausa, la 

jornada tècnica va continu-
ar amb el doctor enginyer 
agrònom i coordinador del 
màrqueting operatiu de 
Bayer Cropscience, José 
María Soler, que va expli-
car el “Control sostenible 
de la mosca blanca en el 
cultiu del caqui”.
Abans del col·loqui, Rosa 
Vercher, professora del 
departament d’ecosiste-
mes agroforestals i inves-
tigadora de l’Institut Agro-
forestal del Mediterrani de 
la Universitat Politècnica 
de València i experta en 
plagues i control biològic, 
va comentar com millorar 
la gestió del caqui a través 
de l’ús de cobertes vege-
tals i tanques.
La II edició d’aquesta jor-
nada del caqui finalitzà 
amb el col·loqui i la cloen-
da.

II Jornada Tècnica 
agroalimentària

Si tens un tractor 
aquest notícia 
t’interessa

COAGRI
El departament d’asseguran-
ces de la Cooperativa Agríco-
la d’Alginet, sempre pensant 
com poder afavorir als seus 
socis, ha aconseguit de ma-
nera exclusiva per a les co-
operatives una assegurança 
destinada als tractoristes.
Per una banda oferten l’as-
segurança de tot risc per a 
aquest vehicles tant indispen-
sables per a treballar les nos-
tres terres.
Per altra banda també dispo-
sen d’una assegurança de 
Responsabilitat Civil per als 
serveis agraris que inclou els 
treballadors que s’encarre-

guen d’aplicar els productes 
fitosanitaris.
Dues assegurances que pro-
tegeixen els treballadors del 
camp i que sols es poden con-
tractar a Coagri.
El departament d’Asseguran-
ces també disposa de produc-
tes per a l’habitatge, locals co-
mercials, vehicles, vida... per 
a tot aquell que vulga contrac-
tar una assegurança amb les 
màximes cobertures i amb el 
preu més ajustat ja que des de 
Coagri treballen en diferents 
asseguradores per tal d’oferir 
el millor als seus socis i als 
clients.
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