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Sd’A i PP governaran fins el 2023
Regidors i regidores de l’Ajuntament d’Alginet per a aquesta legislatura el dia de la investidura de l’alcalde
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EDITORIAL

Amb l’objectiu que els alginetins i alginetines puguen consultar en qualsevol moment alguna
de les edicions de La Veu d’Alginet, el divendres 28 de juny
vaig entregar al regidor de Cul-

tura, Vicent Gaya i a l’alcalde
del poble, Jose V. Alemany, els
exemplars enquadernats dels
anys 2016 fins al 2018. Els periòdics del 2015-2016 ja estan
a la Biblioteca.
Tres edicions que esperem
que d’ací molts anys puguen
consultar, a la Biblioteca Municipal, els futurs veïns i puguen
comprendre com era el nostre
poble. Una manera de mantindre viva la memòria d’Alginet
i dels seus protagonistes, els
alginetins i alginetines.
Sònia Bosch
Directora de La Veu d’Alginet

Comencen
els Actualitza el teu equip a disc dur
concerts d’estiu a sòlid SSD i incrementa la seua veloAlginet
citat
REDACCIÓ

El dissabte 6 de juliol, al Teatre
Modern, la SAMA ha organitzat
un concert d’intercanvi amb la
Banda Jove Unió Musical Contestana i la Banda Juvenil de la
Societat Artística Musical d’Alginet.
El diumenge 7 de juliol, a les
19 hores, al Teatre Modern, se
celebrarà el Concert del Cor de
la Societat Artística Musical d’Alginet.
El dissabte 13 de juliol a les
22.30 hores a la plaça del Mercat, l’alginetí Alfonso Lozano al
saxo, Agnés Jacquier al piano i
José Vte. Da Silva al piano seran
els encarregat de posar música
al concert “Aliaga Trio (world music)”.
El dissabte 20 de juliol a la plaça del Mercat la Banda de la Societat Renaixement de Vinalesa i
la Banda de la Societat Artística
musical d’Alginet oferiran el Concert d’Estiu a les 10 de la nit.

Sefa Navarro guanya el concurs
de juny d’Unicdiamond

ENRIQUE CLÉRIGUES

Els discos durs sòlids o, millor
dit, les unitats d’emmagatzemament en estat sòlid o SSD han
arribat per a quedar-se. Ja quasi tots els usuaris que compren
nous equips podran trobar en
el seu interior una unitat d’emmagatzemament d’aquest tipus.
Però, què és realment una unitat
SSD i com funciona? En aquest
article parlarem detalladament
d’aquest element electrònic i de
què és el que el diferencia dels
ja oblidats discos durs mecànics
HDD.
La unitat d’estat sòlid, SSD
(acrònim anglès de solid-state
drive) és un tipus de dispositiu
d’emmagatzemament de dades
que utilitza memòria no volàtil,
com la memòria flaix, per a emmagatzemar dades, en compte
dels plats o discos magnètics de
les unitats de discos durs (HDD)
convencionals.
Quins són els avantatges
dels SSD?
Els avantatges d’un disc dur
sòlid respecte d’un disc dur convencional deriven justament del
fet de no basar el seu funcionament en l’ús de components mecànics en constant moviment. Ací
tens els principals aspectes que
els fan tan atractius actualment:
Velocitat de lectura. Una de
les principals banderes de les
unitats en estat sòlid és la seua
velocitat de lectura, que supera
de llarg la dels discs durs HDD.
Aquesta diferència és especialment palpable durant l’inici del
sistema, i en executar programes
que requereixen gran capacitat
de procés.

La Joieria Unicdiamond
ubicada al carrer Empedrat
núm. 8 d’Alginet, torna a repartir alegria entre els amants
de les joyes i peces boniques.
Al llarg de juny ha dut a terme un sorteig al seu Facebook @unicdiamondjoyas en
què el premi eren unes espectaculars arracades.
Igual que el mes passat va
participar gent de tot arreu.
El dimarts 25 de juny es va
procedir al sorteig. En un primer moment l’agraciada va
ser Maria Gabriela, que va
renunciar al premi per estar
a més de 10.000 quilòmetres
de distància. Cal recordar que
a les bases un dels requisits
és passar per la joieria a recollir el premi. La suplent va ser
una alginetina, Sefa Navarro
que va recollir el seu regal de
mans de José Torres.
Sefa Navarro va agrair al
gerent d’Unicdiamond el premi
rebut.
NOU SORTEIG AL
FACEBOOK DE
@unicdiamondjoyas
En breu tindreu un nou sorteig. Per a participar cal fer-

se seguidor de la pàgina de
Facebook @unicdiamondjoyas, donar un m’agrada a
la publicació de la promoció i
compartir-la. El sorteig es farà
el dimarts 29 de juliol.

Resistència a colps. A més, el
fet de no tindre parts en constant
moviment, també procura una

major tolerància a colps i vibracions, aspecte especialment crític
en els discs durs convencionals.
Aquesta absència de parts mecàniques en moviment es tradueix també en una absència total
del soroll. En aquest sentit et recordarà a qualsevol Pendrive.
Consum energètic. El consum d’energia és també notablement inferior als HDD. Aquesta
diferència es nota sobretot en
portàtils, i repercuteix en una major durabilitat de la bateria.
Encara tens dubtes sobre
si posar un disc SSD al teu
equip?
Posar un SSD a l’equip no és
com posar-li més RAM o un processador més potent, coses que
a penes notes utilitzant l’equip...
El canvi a SSD implica un augment de rendiment brutal i es
nota des del primer moment i en
quasi totes les tasques que fem.
En conclusió, el disc dur sempre ha sigut un coll de botella en
qualsevol ordinador. Ja podem
tindre un ordinador potent, és a
dir, amb una bona memòria RAM,
una targeta gràfica i un bon processador..., ja que si tenim el disc
dur lent, tot l’equip ha d’anar a la
velocitat del component més lent
(el HDD). Per això, augmentant
la velocitat del disc dur, tot el sistema augmenta la seua velocitat.
En Infor Serveis Tècnics Informàtics donem aquest servici d’una manera ràpida i fiable,
amb la garantia d’assegurar al
nostre client tots i cada un dels
avantatges que ofereix el canvi
de disc dur. A més a més, incloem al preu d’aquest servici, una
revisió i comprovació de l’equip
per a aconsellar al nostre client
sobre millores i/o previndre futures averies.
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El Mercat Municipal reobri les seues portes
REDACCIÓ

Després de la reforma realitzada al Mercat Municipal, i després d’uns quants anys d’espera i paciència per veure l’obra
acabada, el dimarts 4 de juny va
tornar a obrir les seues portes al
públic.
Les reformes han modernitzat
les instal·lacions mantenint l’essència del mercat. Un mercat
que reobri amb les 4 parades
que van ser ubicades des del
primer dia de la reforma a la part
de fora del mateix edifici. La resta de casetes es troben en procés de concessió.

REDACCIÓ

Les passades eleccions del 26
de maig va finalitzar amb 6.934
vots per a Socialistes d’Alginet,
el que va fer que obtingueren 7
regidors dels 9 que necessitaven
per a governar en majoria.

Els colombaires celebren el sopar de germanor

REDACCIÓ

El divendres 7 de juny, el Club
de Columbicultura Alginet Alginetense, va celebrar el concurs final

Socialistes d’Alginet
i Partit Popular
conformen el govern
municipal

de temporada i el sopar de germanor. A l’encontre es van presentar
les dos copes guanyades per dos
coloms de la penya La Misión

d’Alginet: Preludio, que va quedar campió provincial i Sacarlata
que va aconseguir ser subcampió
d’Espanya.
Respecte a la classificació del
concurs local, el primer premi va
ser per al colom Tallaet de Manolo Mocholi; la segona plaça per a
Hierbabuena, d’Antonio Avellaneda i el tercer per a Passa-la de
Manolo Moncholi. Aquest concurs
es porta a terme gràcies a la col·
laboració de l’Ajuntament, la CEA
i la Caixa Rural d’Alginet.

es del consistori. Els regidors que
s’encarregaran de cada àrea fins
al 2023 són:

El 15 de juny el cap de llista
d’aquesta formació, Jose Vicente
Alemany i Motes, aconseguia ser
elegit alcalde del municipi amb
9 vots a favor. Per tal de poder
obtindre aquest resultat, Sd’A va
arribar a un acord amb el Partit
Popular encapçalat per Miguel A.
Garrido.
Amb aquest acord es va procedir a repartir les diferents regidori-

Pepe Alemany
Alcalde d’Alginet

Vicent Gaya Machí
Regidor de Cultura,
Educació i Esport

Maria José Martínez Bosch
Regidora de Sanitat, Dona,
ADL i Tercera Edat

Andrés Añón López
Regidor d’Urbanisme, Atur,
Obres, Personal i Policia

Virginia Company Burchés
Regidora de Joventut i Festes

Francisco Bellver Calatayud
Regidor d’Agricultura i
Cementeri

Carmen Ribera Cardona
Regidora de Serveis Socials

Els jubilats celebren el dinar de germanor
REDACCIÓ

Un any més els jubilats i jubilades d’Alginet van assistir al dinar

de germanor. El dimecres 3 de
juliol, al Restaurant San Patricio,
més de 400 comensals es van

donar cita en un esdeveniment
que aglutina germanor, companyia, rialles, bon menjar i ball.

Final de curs de GIT Avant Va el Carro
REDACCIÓ

Parlar de juny és parlar de finals de curs. Un d’aquests és el
que va celebrar l’escola de Teatre
Avant Va el Carro.
El divendres 15 de juny, els
més menuts de l’escola van interpretar El misteri del mar. El
diumenge 30 va ser el moment
de veure els juvenils a l’entaulat amb l’obra Somni d’una nit

d’estiu. Tancava el curs el grup
d’adults amb l’obra Morir, un ins-

tant abans de morir, el divendres
5 de juliol.

Miguel Ángel Garrido Martínez
Regidor de Serveis
Municipals, Mercat, Parcs i Jardins, Clavegueram, Residus urbans, Enllumenat públic i Manteniment d’edificis municipals

Elia Ferrer Mendoza
Regidora d’Hisenda,
Patrimoni, Comerç i Noves Tecnologies
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Èxit d’assistència al segon Estiu Fest
REDACCIÓ

Per segon any consecutiu, Alginet ha pogut gaudir de la bona
música de mà de multitud de DJ.
El dissabte 29 de juny, a les 10
de la nit al poliesportiu començava el festival amb DJ vinguts de
tot arreu com Cruz Cafuné des
de Canaries; des de l’Aquasound
de Mallorca, DJ Nestor García;
Rafa Vio, DJ resident de la mítica
GO Sueca i productor; Cristian
Deluxe; Ivan Puerto: Ricardo DJ i
Jesús Gimeno.
Jhn the Kid, un cantant amb
una projecció brutal i made in
Alginet s’estrenava l’Estiu Fest.
I la cartellera continuava amb el
Dj i showman Mr. Dany Markez
i Recycled J., Francis Tolu i Kilo.

Claudia Martí i el seu conjunt subcampiones
d’Espanya
REDACCIÓ

A punt de fer els 14 anys, l’alginetina Claudia Martí torna a
pujar al pòdium de la gimnàstica
rítmica. El passat 30 de juny a Saragossa, la gimnasta i el seu conjunt van aconseguir proclamar-se
subcampiones d’Espanya en la
seua categoria i subcampiones
d’Espanya per autonomies. Una
doble alegria, ja que és el primer
any que competeixen en primera
categoria i ho han fet amb gimnastes amb més experiència i
veterania.

Claudia Martí, Yaiza Esteve,
Marta Vicente, Ruth Rodríguez
i Jashia Borja van fer un magnífic treball al Campionat Nacional d’Espanya de conjunts nivell

absolut segona fase que va permetre que l’alginetina continue
augmentant les seues victòries i
aconseguisca la seua 14 medalla
nacional.

SOMVAL
aconsegueix
un
augment de menjar del Banc
Acte de reconeixement dels d’Aliments per a Alginet
expedients acadèmics
RAÜL PALAU

REDACCIÓ

El dimarts 2 de juliol, a les
13.30 hores, mares, pares, professors i alumnes han assitit al
saló de plens de l’Ajuntament a
l’acte organitzat per la Regidoria
d’Educació. Un acte on els alumnes que van rebre el premi extraordinari pel rendiment acadèmic
per part de la Generalitat i els
de menció honorífica, han rebut
de part de l’Alcalde i el Regidor
d’Educació un detall i la insígnia
del consistori
Una manera de posar en valor
l’esforç i el treball realitzat per
tots ells al llarg del seu pas per
l’escola. Els alumnes amb premi
extraordinari han sigut:
Del CEIP Pepita Greus: Idaira
Cordellat Peris, Alba Salvador
Navarro i Claudia Casanova Martínez.

Del CEIP Blasco Ibáñez: Paula
Fuster Blasco, Guillem Ramón
Escutia i Joana Esteve Guijarro.
Del CEIP Emilio Luna: Rubén
Ferrer Martí
Els alumnes amb menció honorífica han sigut:
Del CEIP Pepita Greus: Sara
García Palau, Josep García Palau i David Jaime Fernández.
Del CEIP Blasco Ibáñez: Chaima Kouidri i Maria Martínez
Company.
Del CEIP Emilio Luna: Pau Beferull Arribas, Laura Cuerda Zambudio, Vicent Botella Sanchez i
Jordi Mellado Escuin
Del Sagrado Corazón: Sandra
Botella Gómez, María Espert Espert, Ana Pérez Mengual, Paula
Espert Hervás i Laura Petit Rosado.

Al mes de Juny, la Directiva de Somval ( Som Voluntaris
d’Alginet) ha aconseguit negociar amb el Banc d’Aliments de
València un augment del menjar
que mensual que fa que es tripliquen els Kg passant d’uns 300 a
900.L’entrega del mateix és variat ja que hi han aliments amb
la caducitat a curt termini , uns
altres a curt temps i uns altres a
llarg com les pastes, arrossos,
galetes, etc. D’aquesta manera i
unit al que Consum els dóna diàriament com a aliments varis i pa
(de dimarts a divendres) s’està
repartint mes menjar a la gent
necessitada que els envia els
Serveis Socials de l’Ajuntament.
El punt fort de la negociació ha
sigut la col·laboració que s’està
tenint amb el banc d’Aliments,

anant a realitzar activitats a altres pobles pròxims de la comarca. També s’està col·laborant en
la venda de loteria. L’ acord es va
formalitzar directament amb el
Director del Banc Jaume Serra.
En total són 42 famílies que a
una mitjana de tres persones per
família resulten un total de 130
persones que recullen setmanalment (de dimarts a divendres) el
seu lot.

Comença l’escola d’estiu
REDACCIÓ

Amb rècord d’assistència,
aquest any l’escola d’Estiu oferida per l’Ajuntament d’Alginet, a
través de la Regidoria de Joventut, ha començat amb més ganes
que mai. Grans i menuts han
gaudit de la benvinguda realitzada per una xaranga i els superherois i heroïnes que han rebut als
xiquets i xiquetes que participen.

Aquest any l’escola d’Estiu es
trasllada al CEIP Emilio Luna i
promet un mes ple d’amistats,
activitats i aventures.
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Spectro Films s’emporta 3 premis en als Ariadna Terol al Mundi School
curtmetratges de Manises
de Waterloo
REDACCIÓ

L’alginetí Aitor Espert, junt al
seu germà Ivan i Paula Ribelles i els actors Juanma Mallen i
Inma Iranzo van aconseguir amb
el seu curtmetratge anomenat
Desconfia, el premi a la millor direcció, a la millor fotografia i a la
millor representació.
Aquesta primera edició del
concurs de curtmetratges exprés
anomenat Manises Fasto Film
va fer que els participants realit-

zaren el seu treball en 36 hores
amb el concepte de bolígraf com
a temàtica. A més a més, calia incloure imatges de Manises identificatives.
Aquesta iniciativa de Creamanises va tindre la col·laboració
d’ASCOMA, la Cinescuela Méliès i les regidories de Cultura i
Joventut. La gala d’entrega dels
premis es va realitzar el 8 de juny
i Spectro Fils es va fer amb 3 dels
9 premis del concurs.

REDACCIÓ

Amb 14 anys, Ariadna Terol
Donat, ha sigut becada pel col·
legi internacional Música Mundi
School de Waterloo en Bèlgica.
Una beca que li permetrà continuar els estudis de música i els
de secundària i batxiller a partir
del pròxim 2 de setembre.
Abans d’emprendre el viatge,
Ariadna, que toca la viola i pertany a la Jove Orquestra de la
Generalitat Valenciana, està a
Madrid amb l’orquestra i el Cor
de la JMJ on, la setmana que
ve interpretarà la 9a Simfonia de

Beethoven en l’Auditori Nacional.

La Banda Juvenil d’Alginet al Festival de
Cocentaina
Empar

Boix inaugura
exposició a Palma

REDACCIÓ

El dissabte 22 de juny els músics de la Banda Juvenil d’Alginet
va assistir al III Festival de Bandes Joves celebrat a la localitat
alacantina de Cocentaina.
Després d’una cercavila pels
carrers de la localitat, a la Seu
Unió Musical Contestana, la
Banda Juvenil d’Alginet va interpretar diferents peces musicals .

REDACCIÓ

Alginet a la I Trobada d’Alcàsser
REDACCIÓ

L’arribada de l’estiu ens aporta molts actes als carrers. El
dissabte 22 de juny, la localitat
veïna d’Alcàsser va celebrar la
I Trobada de Colles i Muixerangues Vila d’Alcàsser.
Un acte on van participar la
colla amfitriona, el Grup Cultural
Ball de Bastonots de Picassent,
la Colla La Llocà d’Albalat de la

una

Ribera, l’escola de música tradicional de la Ciutat de València
(ESMUTRAD), l’escola de dolçaina i tabal La Marina del Puig,
la Muixeranga “La Torrentina” de
Torrent, la “Socarrà” de Xàtiva,
la de Cullera i la Muixeranga
d’Alginet.

El dimecres 19 de juny, l’artista alginetina Empar Boix, va
inaugurar la seua nova col·lecció de quadres. Aquesta vegada,
els afortunats de poder gaudir
d’aquestes obres pictòriques,
han de visitar Mallorca, ja que,
Boix, ha exposat a la galeria d’art
Ahoy.
Amb més de 300 m², la galeria
ubicada al centre històric de Palma alberga obres de gran mida
com les exposades per l’alginetina.
L’alginetina té previst inaugurar el seu Espai Galàctic Empar
Boix el dissabte 6 de juliol

La gimnasta Nerea Pastor al
Campionat d’Espanya
REDACCIÓ

El cap de setmana últim de
juny es va celebrar a Saragossa el Campionat Nacional d’Espanya per equips de gimnàstica
Rítmica.
Un encontre d’alt nivell on, l’alginetina Nerea Pastor del Club
Roquette Benifaió junt a les seues companyes d’equip, Estefania i Lucia del Club E.CA. han
aconseguit molt bones posicions.
En finalitzar el Campionat, Nerea va aconseguir quedar 1a de
la Comunitat Valenciana en la
seua categoria, 1a per l’execució

de l’exercici i dècima al Campionat d’Espanya per equips.

Els alumnes de 6é a les matinals esportives organitzades pels col·les
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Entrevista al nou entrenador de l’UD Alginet
REDACCIÓ

L’UD Alginet estrena nou entrenador, Xus Vendrell Ibáñez. El
míster va ser rebut pel president
del Club David Mejías i per Pasqual Llorens.
Des de La Veu d’Alginet hem
volgut conéixer un poc més a
fons el nou entrenador.
Xus, com vas començar en
aquest món?
Vaig començar en els maristes
a l’handbol però m’agradava més
el futbol i vaig canviar al Racing
Algemesí. Vaig jugar des de cadet fins a amateur però una lesió
va fer que quan vaig tornar no
fora el mateix, per això vaig passar a entrenar.
Porte des dels 20 anys entrenant, és a dir, 17 anys. El primer
equip que vaig entrenar va ser
un aleví de primer any i eixe any
van quedar campions i per a mi
va ser con un senyal que era una
cosa que m’agradava i havia eixit
bé. Vaig continuar passant per totes les categories. M’oferiren ser
director de l’escola del Ràcing
d’Algemesí on vaig estar 4 anys
i vaig anar absorbint-ho molt
més tot. He passat per diversos
equips. El primer any que agafí
un amateur pujarem a preferent,
i en aquest punt vaig decidir que
havia d’eixir un poc d’Algemesí i
vaig anar a la Vall d’Alcalans ja
que em cridaren a mitjan temporada perquè l’equip estava en
última posició i necessitava un
revulsiu. Vaig anar i eixirem del
descens. D’ací després vaig a
anar a Silla i aconseguirem pujar
a preferent. L’any següent vaig
anar al Castellonense on també

REGIDORIA DE POLICIA

pujarem a preferent i en la segona temporada en la jornada
número 8 em feren fora, un colp
prou fort condicionat també per
la mort dels meus pares el dia
d’abans de rebre la notícia del
Castellonense. Després d’açò,
vaig anar a la selecció valenciana
sub 15 i a continuació, a l’Alcúdia
fins ara, que comence aquesta
etapa amb ganes de treballar i
amb un projecte ambiciós.
No he eixit mai de cap club, em
porte molt bé amb tots i a l’Alcúdia han sigut dos anys en què els
projectes eren diferents i han eixit bé.
Com agafes l’Alginet?
Amb molta ambició, és un club
que sempre ha tingut futbol. He
vingut molts partits a la Forana
a veure l’Alginet. Els últims anys
sembla que li ha faltat alguna
cosa i vinc amb la missió que
això que li ha faltat els últims
anys puga tindre-ho aquest any.
Has conegut ja els jugadors?
Em vaig reunir amb els capitans i els vaig plantejar el projecte que jo volia i el que volia d’ells
i vaig tindre una acollida molt
bona.

Presentació Cartell de Bous
REDACCIÓ

El dimarts 2 de juliol, l’Agrupació de Penyes Taurines d’Alginet
va fer l’acte oficial de presentació
del Cartell Bous Alginet 2019.
A saló de plens de l’Ajuntament, el seu President Joan Carles Galera, va ser l’encarregat
d’anar descobrint, una a una,
les ramaderies que participaran
aquest any en el XII Concurs de
ramaderies Vila d’Alginet.
La Setmana de Bous d’Alginet
començarà el 16 i finalitzarà el
24 d’agost. Uns dies amb molta
intensitat que trauran els bous i
les baquetes dins i fora de la plaça. Aquest any, les baquetes al
carrer es traslladen a la zona de
l’estació.

Reunions entre Policia
Local i Guàrdia civil per
a coordinar el dia a dia
de les nostres localitats

Com veus l’Alginet?
Està en un moment en què
s’està formant la plantilla. Es
passen per moments de dubte,
però el camí aquestes dues setmanes és important per a fer un
bon equip i una bona plantilla,
després mirarem què es pot fer
i què no. Soc una persona molt
exigent amb mi mateix i vinc amb
l’objectiu de, al menys, fer promoció.
Vull agrair a l’Alginet que haja
confiat en mi i poder entrenar
aquest gran club. Intentaré correspondre arribant als objectius.
Cal dir que quan em plantejaren el tema de vindre a Alginet, la
primera condició que vaig posar
és que no vull entrenar en l’Ermita ni jugar ací, perquè el meu
sistema de joc no és de joc directe, no és d’un camp xicotet. Ho
veig ara mateix com un handicap
que he de millorar, però sí que
m’agradaria que es rehabilitara la
Forana quan abans i que Alginet
tornara a tindre el que era abans
un camp remarcat en tota la Comunicat Valenciana on es reunia
gent de tots els llocs.

El passat 7 de juny, l’Ajuntament Alginet va ser la seu de les
reunions mensuals que es porten
a terme entre els caps de Policia
Local de Carlet, l’Alcúdia, Alginet,
Guadassuar i Benimodo amb el
comandant de Lloc Principal de
la Guàrdia Civil d’Alginet.
Aquestes reunions tenen com
a objectiu establir una coordinació continuada entre totes les
poblacions que comprenen el lloc

principal de Carlet.
Temes com les taxes de delinqüència en cada localitat, els
delictes resolts, les detencions
practicades, les operacions que
s’han portat a terme, les persones que es troben en busca i captura, els nous tipus de delinqüència i les formes d’actuar davant
d’aquests, així com altres punts
rellevants en l’àmbit policial, són
els temes tractats en aquestes
reunions mensuals.
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Comença la VII Ruta de la Tapa ACEAL
ACEAL
L’associació comercial i empresarial d’Alginet torna, un
any més, a posar en marxa la
Ruta de la Tapa. Un esdeveniment gastronòmic i cultural
que, al llarg del mes de juliol
apropa els veïns i veïnes d’Alginet i poblacions properes,
per a gaudir del bon menjar
dels establiments locals i de
les vesprades i nits de terrassa i en bona companyia.
Igual que l’any passat, la Ruta
es durà a terme els dimecres i
dijous del mes de juliol a partir
de les 8 de la vesprada i els
clients podran degustar la tapa
més la beguda per 3 euros.
A més d’una cuidada ruta
gastronòmica, els visitants
podran participar en el sorteig
de 100 euros a utilitzar als
establiments participants.
Per tal de poder entrar en el
sorteig, els comensals hauran
d’obtindre 7 segells per a la
cartilla que trobaran en els
establiments.
En total 12 establiments on
poder gaudir de la Ruta de la
tapa que arrancà el dimecres
3 i finalitzarà el dimecres 31
de juliol.

El parc de la República disposa d’un Bancs
reciclats
joc inclusiu i reciclable
reciclables
REGIDORIA DE
PARCS I JARDINS

La Regidoria de Parcs i Jardins
ha instal·lat al parc de la República un joc on els menuts i menudes d’Alginet podran gaudir del
seu temps d’esplai.
Un joc que ha instal·lat l’empresa alginetina CM Plastik especialistes en reciclatge i que
està fet amb polietilé.
La característica principal
d’aquest nou joguet per als menuts és la seua tasca inclusiva
ja que disposa de diferents àrees on els xiquets i xiquetes amb
mobilitat reduïda interactuen al
mateix temps que els seus companys i companyes.
A més a més, la fabricació en
aquest material permet que, en
cas de fer-se malbé alguna part
del joc, l’empresa CM Plàstik la
torne a crear amb taps de botelles de suavitzant, sabó, etc. Un
joc divertit, inclusiu i reciclable al
100%.

REGIDORIA DE
PARCS I JARDINS

Els parcs d’Alginet són un punt
d’encontre de grans i menuts i
cal habilitar-los amb aparells de
jocs, ombra i bancs on poder
seure. Des de la Regidoria de
Parcs i Jardins, s’han instal·lat
al parc de Enric Valor dos bancs
reciclats i reciclables, un regalat
per l’empresa que els ha fabricat,

i

CM Plastik. Realitzats amb plàstic postconsum, són el resultat
del treball de triturar i reutilitzar
materials reciclats com els taps
de plàstic.
Uns bancs que ja cuiden el
medi ambient però que, a més a
més, si es trenquen es tornen a
reparar amb materials reciclats
que ajuden a preservar el planeta.
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Premi al Castell per Club més nombrós
REDACCIÓ

El passat 16 de juny a Bétera
es va celebrar la Marxa solidària
AVAPACE contra la paràlisi cerebral.
Per quart any consecutiu el
premi al club mes nombrós va
ser per al Club Ciclista el Castell.
Una manera d’unir esport i solidaritat.

REDACCIÓ

El CONAF tanca la seua XXI edició amb el
domini del Kelme CF
JOSE M. RAMÓN

Un any més, i ja van 21, el CONAF serveix per a tancar la temporada futbolística a Alginet, i ho
fa de la millor manera possible,
amb les grades de l’Ermita plenes de gom a gom per a gaudir
del joc d’algunes de les millors
escoles de futbol valencianes.
Enguany el cartell del trofeu
no presentava equips de la resta
d’Espanya com altres edicions,
però sí que estaven representats
alguns dels principals equips valencians com el València CF, el
CD Castelló, l’Elx CF o el Vila-real CF.
Al llarg del cap de setmana del
22 i 23 de juny, els aficionats van
poder gaudir de més de 50 partits
disputats pels 24 equips de categoria prebenjamí, benjamí i aleví.
Així mateix, el torneig també va
servir per a veure alguns jugadors amb molt de futur al futbol,
i per a certificar que l’escola de
futbol d’Alginet està al nivell de
les escoles més importants de la
Comunitat.
Els jugadors que van vindre a

Hugo Máñez millor estudiant
estranger i esportiu

Alginet van poder gaudir també
de les instal·lacions del poliesportiu, ja que després de cada
partit, els equips podien combatre la calor a les nostres piscines,
acompanyats dels seus entrenadors.
En l’aspecte esportiu cal destacar que l’edició d’enguany ha
estat dominada per dos equips,
el València CF i el Kelme CF.
L’equip de Mestalla ha guanyat
en la categoria de prebenjamins i
ha disputat la final de benjamins.
Per la seua part, la sorpresa del
torneig, el Kelme CF, va aconseguir la victòria en benjamins i
alevins. Cal destacar també els
subcampionats del Malilla CF en
prebenjamins i del CD Castelló

en alevins.
El quadre d’honor es completa amb els títols individuals, que
enguany han destacat l’actuació de Lucas Serra (València
CF-prebenjamí), Nacho Sureda
(València CF-benjamí) i Albert
Albiol (CD Castelló-aleví) com a
millors jugadors i de Diego Marcos (Malilla CF-prebenjamí), Diego Piqueras (Kelme CF-benjamí)
i Pere Sánchez (Kelme CF-aleví)
com a millors porters del torneig.
Com sempre, els voluntaris de
l’organització van estar a l’altura
del repte i van convertir el CONAF en un dels tornejos amb major prestigi dels que s’organitzen
al final de cada temporada.

Amb 14 anys, l’alginetí Hugo
Máñez està estudiant a Canadà,
a Truro, que pertany a la província de Nova Escòcia. Actualment
està realitzant els estudis que
equivalen ací a 3r d’ESO. Aquest
és el seu segon any estudiant a
l’escola pública Bible Hill Junior High del districte escolar de
Chignecto Central que comprén
diversos centres educatius.
Hugo ha sigut guardonat al seu
districte escolar amb el Premi al
millor estudiant estranger (cal assenyalar que és la primera vegada que el guanya un espanyol),
Premi a l’excel·lència esporti-

va (que per primera vegada el
guanya un estudiant estranger),
MVP de bàdminton i MVP de
ping-pong, en què va aconseguir
arribar a les finals regionals dels
dos esports.

Roser Roig premi del Consell
Valencià de Cultura
REDACCIÓ

L’alginetina Roser Roig que
actualment cursa 2n d’ESO a la
Comarcal de Picassent, ha aconseguit fer-se amb el segon premi
del concurs literari impulsat pel
Consell Valencià de Cultura. L’acte de lliurament es va realitzar el
30 de maig al Palau de Forcallo,
on el conseller Santiago Grisolía
va ser l’encarregat d’entregar els
premis escolars del Consell. Roser va aconseguir el segon pre-

mi amb la seua poesia: “Poema
d’una ampolla preocupada”.

Francesc Cholvi Roig un dels
35 millors juristes
REDACCIÓ

Alginet Camina per a mantindre’s saludable
REGIDORIA DE SANITAT

Caminar és un exercici que pot
ser realitzat per la major part de la
població. A més, si el practiquem
diàriament, ens pot reportar grans
beneficis per a la nostra salut:
Millora l’equilibri, la força i la
mobilitat, controla el pes corporal, millora l’estat d’ànim, augmenta les defenses de l’organisme, manté controlats els nivells
de tensió arterial, colesterol i
glucosa, augmenta el rendiment
intel·lectual, millora la qualitat de
la son, manté l’autonomia i les relacions socials, en definitiva, ens
fa estar millor.
Amb aquest objectiu el Departament de Salut de la Ribera, la
Ribera Camina i la Regidoria de
Sanitat d’Alginet posen en marxa
la campanya Camina Alginet.
Es tracta de passejos saludables els dilluns i dijous de 9.30 a
10.30 h.
Els grups eixiran a partir del
dia 23 de setembre a les 9.30 h
des de la porta principal del CS
Alginet i la dinàmica consistirà en
uns minuts de calfament, marxa
lleugera d’uns tres quarts d’hora
per diferents circuits urbans amb
eixida i arribada a la mateixa porta principal. Durant la realització
de l’activitat, els participants ani-

L’alginetí Francesc Cholvi va
ser reconegut a principis de juny
per Lawyerpress NEWS com un
dels 35 joves juristes menors de
35 anys que estan contribuint al
progrés, la innovació i el desenvolupament d’aquesta professió.
Amb 28 anys, Cholvi treballa a
Madrid al despatx de Garrigues.
El 2014 va rebre el premi de joves juristes del Centre d’estudis
Garrigues. Actualment és advocat de l’àrea mercantil, especialitzat en dret regulatori, bancari i
financer. Francesc va estudiar a
la facultat de dret de València i a
la d’ADE, ja que va aconseguir la
doble titulació.
Ara, Lawyerpress NEWS ha

publicat la llista dels 35 joves
més destacats a hores d’ara en
aquest sector menors de 35 anys
i l’alginetí hi ocupa la tercera posició.

María Chaqués
llibre a Alginet
REDACCIÓ

ran acompanyats per professionals del Centre de Salut, que
supervisaran i adaptaran l’activitat en funció dels participants.
Per a poder formar part
d’aquesta iniciativa cal arreple-

gar la inscripció a la planta baixa
de l’Ajuntament i entregar-la emplenada al Centre de Salut.
Més informació i inscripcions a
l’Ajuntament d’Alginet o al telèfon
96 175 1000.

El 14 de juny a la Casa de Cultura, María Chaqués, la coach i
formadora per al desenvolupament professional i personal, va
presentar el seu llibre ¿Qué tomas para ser feliz?.
L’almussafenca aporta a les
seues pàgines alguns dels consells que, en la seua opinió , cal
seguir per a ser feliç i com afrontar diferents situacions.

presenta
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La CEA seu de l’assemblea anual ordinària de la Federació de
Cooperatives Elèctriques de la Comunitat Valenciana
CEA

El dissabte 22 de juny al centre
hostaler San Patricio es va celebrar l’assemblea anual ordinària
que cada any realitza la Federació de Cooperatives Elèctriques
de la Comunitat Valenciana. Un
encontre que, tal i com explicava
el seu president, Ramón Ruíz, “es
tracta d’un acte molt important ja
que reunim totes les cooperatives
en un dia que és un punt de trobada per a posar en comú moltes
qüestions que ens interessen a
tots”.
Per la seua banda, Elena Roig,
presidenta de la CEA comentava
que “és vital tindre una federació
de cooperatives ja que la unió de
totes fa que tinguem més força a
l’hora d’anar a sol·licitar o resoldre problemàtiques davant l’administració”.
A la Comunitat Valenciana hi
han 16 cooperatives que realitzen

la comercialització i distribució
d’energia elèctrica i 2 a Madrid.
De totes, el dissabte van assistir
a l’assemblea les cooperatives de
Serrallo, Chera, Sot de Chera, Vinalesa, Meliana, Castellar, Guadassuar, Callosa i Alginet així com
la cooperativa de Perales ubicada
a Madrid.
Passades les 12 del migdia, començava l’assemblea en què es
van tractar temes com el reconeixement a la Cooperativa de Vinalesa que va rebre el premi 9 d’Octubre per la seua trajectòria al llarg
dels 100 anys i el premi que va
realitzar la Confederació de Cooperatives de la CV a Fermín Valle
que és una institució en la federació i en la seua cooperativa de
Castellar. A més es van comentar
les reunions mantingudes en la
Conselleria, amb la d’Economia
Sostenible i la Direcció General
d’Indústria i Energia, la de Coo-

perativisme o la de Consumidors.
També es van comentar totes les
reunions realitzades amb els diferents consells rectors per a solucionar possibles problemes sorgits
a les diferents cooperatives el dia
a dia. L’Assemblea finalitzà amb
l’aprovació dels comptes.
German Beltran, secretari de
la Federació feia una conclusió
positiva ja que “les cooperatives
funcionen correctament i estan
modernitzades i al dia”.
A l’assemblea també van assistir l’alcalde d’Alginet, Jose Vicente
Alemany i la regidora d’Industria
i Comerç, Elia Ferrer que van
remarcar la importància de les
cooperatives en el dia a dia dels
ciutadans.
Un dia fructífer per a l’intercanvi
d’inquietuds i la posada en valor
de les Cooperatives Elèctriques
de la Comunitat Valenciana.

La CEA delega en Càritas i SOMVAL la distribució dels vals de
menjar
CEA

La Cooperativa Elèctrica d’Alginet, amb el seu vessant social
i solidari demostra, dia a dia, la
seua preocupació pels veïns i veïnes d’Alginet. Des de fa uns anys,
la CEA va instaurar unes ajudes
traduïdes en vals de menjar, per a

la gent més necessitada.
Unes ajudes que fins ara s’havien de gestionar i recollir a les oficines de la Cooperativa. Des d’ara
dues associacions locals són les
encarregades de fer aquesta funció ja que, tal i com comentava la
Junta de la CEA “són dues entitats

especialitzades en aquesta tasca”.
Les dues associacions que
s’encarreguen ara d’aquesta feina són Càritas Alginet, ubicada
a l’avinguda Reis Catòlics i Som
Voluntaris d’Alginet (SOMVAL),
ubicada al costat de la CEA.
Part dels membres de la Junta

de la CEA van visitar els dos locals per conéixer de primera mà
el sistema de distribució de les
ajudes i la manera de gestionar el
treball.
Els voluntaris de les dues associacions mostraren les instal·lacions i explicaren el procediment

per al lliurament de les ajudes,
unes ajudes que les dues entitats
consideren necessàries i imprescindibles però sobre les qual cal
tindre un control perquè arriben a
les persones que en aquest moment estan en una situació complicada.
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Els alginetins arrasen al Trofeu Vila d’Alginet
REDACCIÓ

Al llarg dels cap de setmana
del 17 de maig fins al 22 de juny

es va dur a terme al camp de l’Ermita el trofeu Vila d’Alginet. Un
encontre on van participar equips

de tot arreu de les categories de
querubí, Benjamí, Aleví, Infantil i
Cadet.

El grup Sweet Evolution puja de categoria
REDACCIÓ

El grup de dansa urbana encapçalat des de fa 4 anys per l’alginetí Jesús Benavent, ha pujat
de categoria i ha passat d’infantil
a júnior, aconseguint així un sisé
lloc al campionat Nacional The
Frog Dance celebrat a València

el diumenge 26 de maig, on van
competir 20 grups vinguts de tota
Espanya.
El grup està format pels ballarins i ballarines Agatha Peris
i Daniela Peris de Guadassuar,
Aitana Pujol, Elia Alepuz i Carles

Iborra d’Almussafes, Nerea García de Benifaió, Dafne Sepúlveda
i Claudia Candel d’Alzira, Marina
Gómez de Carlet i Carla Hernández de l’Alcúdia. Aquest any s’ha
incorporat l’alginetina Joana Esteve i Maria Moreno de Sollana.

Els equips del Prebenjamí C,
Benjami C, Benjamí D, Aleví C,
Aleví F, Infantil C, Cadet A, Ca-

det B i Cadet C, es van fer amb
la copa.

Paqui Castro, Voro
Roig
segona a Sant s u b c a m p i ó
Joanet
d’Espanya
REDACCIÓ

REDACCIÓ

L’alginetina del Club de Triatló
continua sumat victòries. Aquesta vegada va quedar en segona
posició, en la seua categoria, a
la Volta Sant Joanet celebrada el
dissabte 15 de juny.

L’1 de juny a la localitat madrilenya de Villaviciosa de Odón
es va celebrar el Campionat
d’Espanya de Judo de la Federació Espanyola d’Esports per a
persones cegues. L’alginetí Voro
Roig Escutia, va competir en la
categoria de més de 80 quilos i
va aconseguir la segona posició,
el que el proclama subcampió
d’Espanya en guanyar la plata.
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El Club de bàsquet d’Alginet presenta els Segons classificats al Triatló
REDACCIÓ
trofeus al poble
El passat 2 de juny, a Benagéber es va disputar el primer
Triatló de Muntanya. Quatre alginetins: Oscar Sánchez, Rodri
Ramos junt a dos membres del
Triatló Alginet, Vicente Avellaneda i Alejandro Sanz, van participar en aquest encontre esportiu.
Aquest primer triatló de muntanya va ser complicat i dur, però
amb molt d’esforç van aconseguir col·locar-se entre els 20 primers i finalment van quedar segons classificats per equips.

REDACCIÓ

Amb un acte protocol·lari,
l’alcalde d’Alginet, Jose Vicent
Alemany, el regidor de Cultura,
Vicent Gaya i el regidor d’Agricultura, Francisco Bellver, van ser
els encarregats de rebre al Saló
de Plens del Consistori els protagonistes de l’acte, els familiars
i membres del Club de Bàsquet
d’Alginet.
Aquesta temporada els jugadors del Sènior han aconseguit
la Copa Federació en autonòmic.
Per altra banda, els preinfantils i
els infantils van poder arribar a la
final i fer-se amb la segona posició.
En reconeixement al seu esforç i treball, van rebre de part
de les autoritats la insígnia del
municipi.

El Club Atletisme Alginet celebra el seu viatge
nacional anual de club
REDACCIÓ

El cap de setmana del 8 i 9 de
juny, membres del Club d’Atletisme d’Alginet es van desplaçar
a Albacete per a córrer la XXIV
Mitja marató internacional i 10k
Ciudad de Albacete.
Unes curses que superaren
conjuntament els més de 3.200
participants i on va haver una
nombrosa participació dels corredors i corredores alginetins.
Un cap se setmana de germanor organitzat pel Club d’Atletisme en el qual els membres del
club i els seus familiars gaudiren

de la gastronomia local i de l’esport.
El Club continua amb el seu
calendari i ja està preparant la

Volta a peu al poble d’Alginet,
que se celebrarà el pròxim dissabte 7 de setembre.

ALGINET - L’ALCÚDIA ALMUSSAFES - ALZIRA - CATADAU

Exhibició d’Alginet s’activa
REDACCIÓ

El dissabte 22 de juny, amb un
pavelló cobert ple de gom a gom,

es va celebrar l’exhibició de final
de curs d’algunes de les activitats programades per la Regido-

ria d’Esports.
Amb el professor Jesús Benavent al capdavant, els assistents

van poder gaudir d’una xicoteta
mostra del grup de Hip-Hop I,
II i júnior i el grup Cubà. A més,

com a grup convidat va assistir
el grup de dansa urbana Sweet
evolution.
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Manuel Barrios: docent exemplar Setmana de
IES HORT DE FELIU
l’ABP
Per segon any consecutiu, MANUEL BARRIOS ROIG ha sigut
elegit pels seus exalumnes per
a rebre el reconeixement als docents exemplars, atorgat per la
Universitat Politècnica de València.
Manolo que imparteix la seua
docència des de fa 28 anys a
l’IES Hort de Feliu d’Alginet, comenta que «és vital fer que els
alumnes creguen que tenen el
futur en les seues mans».
Aquest és un reconeixement
merescut per ser un apassionat
del seu treball, que ha inspirat a
molts alumnes la inquietud i la
curiositat per estudiar carreres
científiques.

CEIP EMILIO LUNA

Manuel agraeix als alumnes
que hagen pensat en ell, atés
que és el millor premi que pot rebre un professor.

Oci a l’hora de l’esplai

El claustre del CEIP Mestre
Emilio Luna, ha tancat el curs
escolar 2018-19, posant en pràctica la metodologia “Aprenentatge basat en projectes”. Després
de rebre la formació per ponents
especialistes en el tema, el professorat ha pogut aplicar a l’aula
aquesta metodologia activa on
l’alumnat és el centre, se sent
motivat i porta a terme un projecte amb producte final. Amb la
temàtica “La mediterrània”, els
productes que han exposat han
sigut: quadres de Sorolla, el llibre i vídeo dels oficis de la mar,
un lapbook del mar Mediterrani,
la pressió demogràfica en les
ciutats costeres i unes postres
mediterrànies. Els resultats han
sigut molt satisfactoris, i han gaudit de l’ensenyança tant mestres
com alumnes.

La classe d’I-3 munta una granja
CEIP EMILIO LUNA

Els alumnes d’infantil 3 anys
del col·legi Mestre Emilio Luna
hem treballat aquest trimestre el
projecte “la granja”.
La nostra mascota Pam, ens
va portar un dia diferents aliments que tots estiguérem observant. Comentàrem el color
que tenien, la textura, i com l’obteníem… tots arribàrem a la conclusió que els aliments venen del
supermercat! A partir d’aquest
moment, Pam ens va plantejar
una pregunta-repte: què faríem
si un dia desaparegueren els
supermercats? D’on obtindríem
els aliments? Va ser en aquest
moment quan començarem a
investigar, descobrirem que tant
els aliments d’origen animals
com els d’origen vegetal els podíem trobar a la granja.
Cada xiquet va investigar a
sa casa un animal o planta que
ens aportara algun aliment i ho
va explicar a la resta de la classe. D’aquesta manera poguérem
conéixer la procedència de molts
aliments que mengem diàriament.

Un dia Pam va tindre una altra
idea, podíem veure créixer algun
aliment i algun animal…
Així, preparàrem els nostres
testos, la terra, les llavors de ruca
i l’aigua. Ho plantàrem, i quan
passaren uns dies començàrem
a veure eixir les nostres plantetes, que quan siguen grans ens
menjarem en una ensalada.
I per últim, la nostra activitat
més important ha sigut l’elaboració d’una incubadora casolana
per a poder observar el naixement d’algun pollet. Després de
tindre molta cura dels nostres
ous, observar-los molt, i passar
21 llargs dies… eixiren 2 pollets
als quals anomenarem Tambor
i Trompeta. I finalment, d’un ou
d’ànec que ens havien portat,
va eixir un preciós aneguet als
28 dies al qual anomenarem Cuquin.
Ha sigut un projecte meravellós, gràcies al qual hem aprés i
hem viscut moltes coses.

Graduacions al Pepita Greus

IES HORT DE FELIU

El Departament d’Educació
Física de l’IES Hort de Feliu ha
organitzat per quart curs consecutiu activitats esportives d’oci a
l’hora de l’esplai, per tal de potenciar valors educatius com el respecte, companyonia, tolerància i
responsabilitat, així com la cura
i manteniment de l’espai net, ja
que considera que aquests aspectes són signes de la millora
de la convivència al nostre IES.
Els/les guanyadors/es aquest

curs han sigut:
Bàdminton: 1r ESO masc.:
Hao Chen i Joan Bru. 1r ESO
fem.: Joana Esteve i Paula Fuster. 2n ESO masc.: Javier Machí.
2n ESO fem.: Sandra Vallés. 3r
ESO masc.: Jose Enrique Canet.
Futbet: CONOS F. C. de 1r
ESO: Jordi Mellado, Pau Beferull, Miquel Faus, Marc Bosch,
Josep García i Lluis Añón.
Tenis-taula: Cristian María Bonafé (3r ESO).

Recital fi d’ensenyament
professionals

CEIP PEPITA GREUS

El passat divendres 14 de juny
de 2019, el nostre centre va celebrar les graduacions d’Educació
Infantil 5 anys i de 6é de Primària
al Teatre Modern.
En aquest acte que començà a
les 19 h de la vesprada ens reunírem les famílies i els xiquets i
xiquetes junt amb el professorat
del centre per a celebrar la fi de
l’etapa tant d’Educació Infantil
com de Primària.
Per a aquest acte comptàrem
amb la col·laboració de les mares
d’Educació Infantil 5 anys i les de

6é de Primària que decoraren el
teatre per a l’ocasió, a més d’ajudar a preparar l’acte.
Primer es graduaren els alumnes d’Infantil, seguidament les
mestres els dedicaren unes paraules i per a finalitzar vam visionar un vídeo molt emotiu elaborat per les famílies on els xiquets
i xiquetes s’acomiadaven de les
mestres. A continuació tingué lloc
la graduació dels alumnes de 6é
de Primària que igual que la d’Infantil fou molt emocionant.
Volem aprofitar aquest espai
del diari La veu d’Alginet per a

acomiadar-nos dels alumnes de
6é que el curs que ve ja no estaran al col·le.
Esperem que haja sigut una
etapa plena de bons records,
aprenentatges i reptes aconseguits. De segur que recordareu
aquesta escola i el vostre pas per
ella amb molta estima i un gran
somriure. A l’escola us recordarem ja que heu deixat una gran
empremta en tots nosaltres.
Tots els mestres us desitgem
molta sort i felicitat en aquesta
nova etapa que està apunt de
començar.

Preestrena del curt de l’alginetí Josep Rodglà
REDACCIÓ

REDACCIÓ

El dimecres 26 de juny a les 7
de la vesprada a la Casa de la
Música es va realitzar un recital
a càrrec dels alumnes del centre
autoritzat d’Ensenyaments professionals de Música d’Alginet.
Al programa previst van interpretar diferents peces Núria
Bosch amb la flauta travessera,
M. Cruz Lozano amb el saxòfon
alt, Guillem Part amb la trompa,

Voro López amb la trompeta, Rafael Ruíz amb la percussió, Joan
Part amb la trompeta i Anna Beferull amb la percussió.
Tots ells van rebre un diploma
on s’acreditava el fi d’una etapa
musical, la de ensenyament professional. Es tracta de la primera
promoció que ha realitzat els dos
últims cursos de Grau Professional al Centre després de la seua
homologació al 2017.

El passat 6 de Juny, al cinema
Lys ubicat al passeig Russafa
en València, es va dur a terme
la preestrena del curt El guardian del espejo, dirigit per l’alginetí
Josep Rodglá i amb l’actuació de
Gabriel Soler.
Aquest curt és la primera producció d’EPOPEIA FILMS, una
empresa ubicada a València i
que aposta pel talent local per a
portar a la pantalla històries en
les quals la fantasia no s’utilitze
per a evadir la realitat sinó, al
contrari, per a veure-la des d’una
nova perspectiva.

El dia de la preestrena el director, els productors i el talent
artístic i tècnic es van reunir jun-

tament amb altres convidats i el
públic per a compartir aquest important moment.
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Juny, mes de graduacions, viatges i
acomiadaments

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Al pati del nostre col·legi va tindre lloc un senzill
i emotiu acte de graduació dels alumnes que fan
canvi d’etapa. Els alumnes
d’Infantil-5 donaren la benvinguda als xiquets i xiquetes de l’aula de 2 anys i, a
més, els alumnes de 6é als
alumnes d’Infantil-5 que començaran el pròxim curs la
primària. Tots ells van rebre
un diploma recordatori i, els
alumnes de 6é, un detall
per part del seu tutor. L’acte es va tancar amb un cant
preciós pel part dels alumnes d’Infantil-3.
Juny també és mes de

viatges, com el que han
gaudit els alumnes de 6é de
Primària a Terra Mítica per
a acomiadar aquesta etapa educativa. Ha sigut una
experiència molt divertida i
emocionant per a tots i totes.
I si parlem de viatges,
el que han fet els alumnes
de 4t d’ESO a París. Quina manera més fantàstica
d’acabar la seua estada al
nostre centre. En tornar,
hem celebrat una emotiva
eucaristia d’acomiadament
en la qual se’ls ha imposat
la beca i la insígnia del Sagrado Corazón i en què ha
participat tota la comunitat

educativa que és el que fa
gran el nostre centre; alumnes, familiars i claustre de
professors. Desitgem de
tot cor que els alumnes
de 4t d’ESO recorden la
seua estada al col·legi amb
afecte, perquè en ella han
deixat una part de la seua
infantesa i adolescència.
Us desitgem que continueu
creixent, que trobeu un nou
espai on poder ser el que
vulgueu ser, que el viatge
que comenceu, ple d’incertesa, esperança i il·lusió,
siga llarg i enriquidor. I recordeu, no és un adéu, és
un fins sempre.

L’últim dia arribà! Fins al setembre!

CEIP BLASCO IBÁÑEZ

L’últim dia de classe arribà i, com ja ve sent tradicional, l’aigua va fer gaudir des
del més menut fins al més
gran de l’escola. Els xiquets
i xiquetes del Blasco tingueren jocs amb l’aigua i l’aire
és va omplir de rialles, de
comboi, d’il·lusió.

I així de fresquets compartiren l’últim matí del curs
amb companyes, companys
i amb els seus mestres.
I així de fresquets s’acomiadaren fins el proper curs
que arribarà, com sempre,
ple d’experiències per viure,
experiències que els ajudaran a créixer com a perso-

nes.
Xiquetes, xiquets, famílies! Que passeu bones vacances i fins al setembre!
Els/les vostres mestres.
(Moltes gràcies a l’AMPA
per fer realitat aquest dia
tan fresquet.)
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Gaudiu de l’estiu amb salut
• Fes

activitat

física.

•C
 onsumeix més fruita i verdura. Redueix els aliments rics en greixos.
•P
 er evitar l’aparició de problemes
associats al consum d’alcohol
es recomana en general beure’n
menys i sempre per davall dels nivells considerats de risc. Pot ser un
bon moment per a deixar de fumar.
•P
 assa-ho bé en el teu temps
lliure però cuidant la teua salut.
•S
 egueix

aquests

COMBATRE
ESTÀ A LES
•B
 eu
cara

consells:

LA
CALOR
TEUES MANS

abundants
que no

líquids
tingues

enset.

La toponímia del terme d’Alginet: les partides (I)

el cap, utilitza roba lleugera i
de color clar i un calçat fresc.
• Cuida’t la pell amb protectors solars
adequats i utilitza ulleres de sol.
• Evita l’exposició al sol entre les dotze del migdia i
les quatre de la vesprada.
AIGUA

I

ALIMENTS

SEGURS

• Utilitza aigua potable per a beure i per
a rentar totes les fruites i verdures.
• Llava’t
de

les
mans
abans
preparar
aliments.

• Mantín en el frigorífic els aliments
cuinats
i
aquells
que es fan malbé prompte.
ELS MEDICAMENTS A L’ESTIU

•E
 vita les begudes alcohòliques i no abuses de líquids
amb cafeïna o molt de sucre.

• Mantín els medicaments allunyats del sol i també de les persones més menudes de la casa.

•R
 edueix
les
activitats
físiques intenses a l’aire lliure durant les hores més caloroses.

• Alguns fàrmacs poden ocasionar fotosensibilitat i cremades amb l’exposició al sol.

GAUDEIX
GUA I EVITA

DE
ELS

L’AIRISCOS

•B
 anya’t en zones habilitades per
al bany i vigilades per socorristes.
•T
 irar-se de cap si desconeixes
el fons i la profunditat de l’aigua, pot provocar lesions greus.
•B
 anyar-se de nit o després d’haver begut alcohol és molt arriscat.
LA

SALUT

•P
 orta
teua

TAMBÉ

VIATJA

sempre
damunt
la
medicació
habitual.

•S
 i tens previst fer viatges internacionals consulta, almenys dos mesos
abans, amb un centre de vacunació.
•S
 i en tornar del viatge tens qualsevol símptoma de malaltia consulta en el teu centre de salut.
PROTEGEIX-TE

DEL

•B
 usca

cal

l’ombra,

SOL
cobrir-se

ALGUNES
QUEREIXEN

PERSONES
REMAJOR
ATENCIÓ

• Els infants necessiten beure molt de
líquid, no exposar-se directament al
sol i ser vigilats en zones de bany.
• Les persones majors són especialment sensibles a la calor i precisen major seguiment.
• Els malalts crònics han de protegir-se de la calor i seguir amb
la seua medicació habitual.
Més

informació

en:

h t t p : / / w w w. m s c b s . g o b . e s /
ciudadanos/saludamblaboral/
planaltastemp/2018/home.htm
Xavi Torremocha
Infermer Centre de
Salut Pública d’Alzira

D
e
s
d’antic
els
habitants
d’un lloc han
volgut abraçar
l’espai
que ocupaven i no ha
existit
una
eina millor
que donar un nom a les diferents
parts d’aquest espai. Eixa designació els permetia identificar els
diferents ambients que constituïen el seu món.
Evidentment, parlar de toponímia, és a dir, de tots els noms
dels diferents llocs del terme,
seria una tasca molt feixuga,
perquè cal pensar que la toponímia d’un lloc és com un palimpsest, una acumulació de noms
dels diferents moments culturals
i històrics pels quals ha passat el
nostre territori, per això, aquest
treball només se centrarà en la
toponímia que identifica les partides que divideixen l’horta d’Alginet. Si entràrem a parlar del
topònim de les cases, camins,
séquies, etc. necessitaríem un
llibre, ja que la història d’Alginet,
si fa o no fa, ens remunta huitcents o nou-cents anys cap enrere, i molts han sigut els noms
que han anomenat els espais i
tots aquells elements que permetien una identificació particular, fins a límits molt reduïts, de
l’espai comú explotat. Un exemple d’això, dels límits tan reduïts,
seria la partida de l’Olivera Grossa (documentada l’any 1690),
que realment era una subpartida
de la partida de l’Horta Nova,
és a dir, un rodal de parcel·les
al voltant d’una fita paisatgística
significativa.
El terme d’Alginet té una extensió de 24 km2 i està dividit,
actualment, en 47 partides. Cal
dir que les partides no són cap
divisió administrativa ni tenen
uns límits clarament definits,
però han permés assenyalar les
diferents parts del terme i així
assegurar-ne el coneixement i
identificació.

Els noms que identifiquen les
diferents partides del terme tenen un origen molt divers, perquè són andalusins, medievals,
moderns o contemporanis; però
també perquè assenyalen característiques pròpies dels diferents indrets. Aquests noms són
els merònims, és a dir, el nom de
les parts. Els merònims es poden classificar en: pedònims, els
quals identifiquen tot allò relacionat amb el relleu o la composició del sòl, si el relleu presenta
eminències tindrem orònims; els
homalònims ens indiquen la presència de superfícies planes i els
batònims la de depressions; els
antropònims, noms i cognoms
de persones; els fitònims, que
es caracteritzen per la presència
de certa vegetació; els ecònims,
que identifiquen l’ocupació humana de l’indret i els agrònims,
que identifiquen alguna parcel·la
o indret ben caracteritzat.
Així doncs, farem un recorregut pels topònims que identifiquen les partides i una anàlisi
succinta de cada un, i assenyalarem quin tipus de topònim és,
si s’escau, i la seua cronologia.
En primer lloc parlarem dels
topònims més antics que es
conserven. Malgrat els segles
que els musulmans ocuparen el
territori d’Alginet, el grup de topònims d’arrel andalusí és ben
minso, només comptem amb
sis casos. L’Algoleja (pedònim):
té el significat de terra d’al·luvió
entre corrents d’aigua, com és
el cas de la nostra partida que
se situa entre el barranc de la
Forca i el barranc dels Algadins,
per tant completament bonificada amb sediments de les revingudes d’aquests barrancs. Els
Algadins (batònim): dona nom al
barranc del mateix nom. El significat d’Algadins fa referència a
conca o terreny deprimit per on
discorre l’aigua. L’Almelà: que
sembla un fitònim, és a dir, un
ròdol d’ametllers, però aquest
nom és una corrupció, ja que
el topònim original (documentat
l’any 1550) era l’Almallà (també

d’arrel andalusí) i fa referència a un lloc d’on s’extreia sal,
si bé actualment no queda cap
constància d’aquesta activitat
en aquesta partida. L’Assagador: partida que rep el nom pel
camí de l’Assagador (hodònim),
és a dir, que era un camí ramader de gran importància, per on
baixaven els ramats des de les
terres l’interior cap als bovalars
de la plana i la marjal. Les Covetes (hidrònim): originalment
el seu nom era Cova de l’Algar
(documentat l’any 1690). Algar
és una veu andalusí que vol dir
cova, és a dir, un minat que punxava la capa freàtica del barranc
de l’Aigua per portar aigua a un
menut ròdol d’horta. La Mocarra
Alta i Fonda (antropònim): originalment el topònim era l’Almocarra (documentat l’any 1550). A
l’època andalusina podria haver
sigut una propietat gran de secà,
coneguda com rahal. En el segle
xvii encara era terra ocupada
per carrasques. Segons Carme
Barceló aquest topònim, amb
totes les reserves, podria estar
relacionat amb una tribu berber
de nom Mukarran originària de
l’Atles marroquí. Topònims amb
la mateixa arrel poden ser Benamocarro, poble de Màlaga, i
la partida de Vilamoncarro, en
terme d’Almassora. El terme de
rahal evolucionà fins la paraula
vernacla real, com trobem al cas
de Real de Montroi.
Amb l’ocupació del territori
d’Alginet pels colons cristians
a partir del 28 d’abril de 1239,
es va introduir un nou sistema
econòmic, el feudalisme, el qual
va suposar una nova reorganització de l’espai agrari del terme
i, alhora, l’entrada d’un allau de
topònims en la llengua dels colons, és a dir, el valencià, per
donar nom a les diferents parts
del terme.
Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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Programa formatiu en matèria de La teua assegurança
prevenció de risc laboral
a Coagri, té premi
COAGRI

Treballadors i treballadores de
Coagri van rebre, el 27 de juny,
de mans de l’infermer d’urgències de l’Hospital IMed de València, Albert Costa, un curs de
primers auxilis. Els assistents al
curs, amb una durada de 6 hores, van rebre formació com tipus
d’accidents, els risc a l’empresa,
el mètode PAS, l’avaluació primària i secundaria del ferit, els
tipus de ferides, les cremades,
les fractures, les caigudes, els
d’esvaïments, els atacs d’ansietat, l’epilèpsia, els ofegaments,
les hemorràgies i xocs hipovolèmics, els infarts i angines de pit,
les parades respiratòries, les parades cardiorespiratòries la RCP
Bàsica i la DESA.

COAGRI

Coagri Assegurança disposa
de productes per als seus socis
i per al camp, però també ofereix
a tots els clients que ho desitgen
poder tindre les màximes cobertures, a un preu reduït i amb
atenció personalitzada.
A més d’aquest avantatges,
Coagri vol premiar els seus
clients, al gener del 2020, amb
un sorteig de targetes valorades
en 40 € cada una per a reposar
en la nostra gasolinera ubicada
al camí Trullàs per a tots aquells
que contracten alguna assegurança general de:

- Locals comercials.
- Cases.
- Vehicles: cotxe, furgonetes,
motos, caravanes...
- Vida i salut.
Consulta en Coagri Assegurança abans de contractar en un
altre lloc i t’oferirem les màximes
cobertures a preu reduït.
Més informació telefonant al
961 75 92 20 o visitant
les nostres oficines al
Carrer San Juan de
Ribera núm. 4,
Alginet.
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