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EDITORIAL
Festa,
alegria,
música,
diversió.
Alginet es
prepara
per a gaudir del seu
mes d’agost, el mes en què diferents associacions i barriades
preparen al llarg de l’any multitud
d’actes per a gaudir de les festes
al poble.
Aquest any tornen les festes a la
Urbanització Els Llacs de mans
d’APL, seguiran les del Calvari,
les Festes Majors i tancaran el
mes les del Vaporet. També torna la festa dels bous amb la seua
setmana.
Molts actes per a poder gaudir
del bon oratge, del carrer, de les
festes i de la gent.
Sònia Bosch
Directora
La Veu d’Alginet

L’oratge a
Alginet
Juny 2019
Pluges: 0,1 l/m2
Temperatura màxima: 37,7ºC
Temperatura mínima: 13,1ºC
Juliol 2019
Pluges: 3,8 l/m2
Temperatura màxima: 39,6ºC
Temperatura mínima: 21ºC
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.

CENTRE DE SALUT 96 171 91 70

AGOST 2019

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

3

Lolín Ambrona guanya el premi El jurat de Viles en Flor visita Alginet
REDACCIÓ
de la rifa de l’AECC
El dijous 11 de juliol, EmiREDACCIÓ

La presidenta de l’Associació
de Lluita contra el Càncer d’Alginet, Sefa Bosch, al costat de
membres de la junta i la propietària d’Ètnia Viatges, Eloina
Senabre, van fer entrega, el dimarts 9 de juliol del bo per valor
de 100 € per a utilitzar en una

escapada.
L’afortunada va ser Lolín Ambrona que va col·laborar amb
l’Associació comprant paperetes
de participació. En total l’Associació fa tres sortejos a l’any i el
poble d’Alginet sempre hi participa de manera desinteressada.

lio Martí, Jose Vicente Úbeda
i Francisco Ballester-Olmos
membres del jurat del concurs
Viles en Flor, acompanyats
per la secretaria d’ASFPLANT
(associació de Flors, Plantes i
Tecnologia Hortícola de la CV i
impulsor del programa Viles en
Flor), Rosa Muñoz i el regidor
d’Agricultura Pepe Bellver i el
de Parcs i Jardins, Miguel Àngel
Garrido, van visitar diferents zones del poble.
L’objectiu era conéixer les diferents actuacions en zones verdes del casc urbà i valorar-les
per a la II Edició del Concurs
Viles en Flor. Un concurs, en
el qual col·labora la Diputació i
la Generalitat Valenciana i que
pretén millorar la qualitat de les

zones verdes als municipis de la
Comunitat Valenciana.
El jurat va visitar l’Hort Urbà
on, Carlos Martínez, gerent de
CM Plastik, els va explicar el sistema de compostatge ecològic
que s’utilitza.
A continuació, van visitar l’Hort

de Caramanxel i també van observar les palmeres plantades al
voltant del camp de l’Ermita per
a finalitzar al jardí ubicat a l’Hort
de Feliu. L’any passat Alginet va
ser guardonat amb una flor d’honor.

La plaça del Mercat s’ompli per a escoltar Aliağa Concert d’Estiu de la SAMA
Trio
REDACCIÓ tiu de la Banda Renaixement de
La plaça de la Constitució va
ser l’escenari escollit, divendres
19 de juliol, per al concert d’es-

REDACCIÓ

El dissabte 13 de juliol a les
22.30 h, començava a la plaça
del Mercat un concert d’àmbit internacional. La formació Aliağa
Trio va oferir un concert íntim
amb ritmes llatinoamericans.
L’alginetí Alfonso Lozano al
saxòfon, Agnès Jacquier al piano i Jose Vicente Da Silva en les
percussions van ser els encarregats de crear una nit màgica
amb bona música i records.

Ana Bouros guanya el premi de juliol de la joieria
Unicdiamond
REDACCIÓ

El sorteig de juliol portat a terme per la
joieria ubicada al carrer Empedrat, Unicdiamond, ja té guanyadora.
Aquesta vegada la sort ha sigut per a Ana
Bouros que va participar al concurs de Facebook que va llançar Unicdiamond. Bouros
va rebre de mans de Pepe Torres el preciós
premi que va consistir en unes arracades i un
colgant.

Vinalesa i la Societat Artística
Musical d'Alginet.
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Alginet

en festes

Alginetins
i
alginetines,
s’acosta el mes d’agost, i amb
aquest les nostres Festes Majors. És moment d’eixir al carrer, de fer festa, ambient i fer

ESPAI PATROCINAT
Ajuntament d’Alginet
Regidoria de festes

poble. Són dies d’alegria per
a compartir amb amics i familiars. Com a regidora de Festes, vos convide a participar
en tots els actes programats
tant per l’ajuntament, les nostres cooperatives i com no, els
actes que els nostres festers
i festeres han preparat durant
tot l’any amb esforç i entusiasme.
Que el civisme i el respecte
estiga present en tots els actes.
Bones festes, veïns i veïnes.
Virginia Company
Regidora de Festes

Programació
FESTES Santíssim Crist del Calvari agost 2019
DIUMENGE 4
10.00 h: Carrera ciclista d’escoles.
18.00 h: Decoració de carrers.
Torneig 24 hores futbol sala del 2
i 3 d’agost.

DILLUNS 5
6.00 h: Despertà.
22.30 h: Presentació de la
Comissió infantil. Festera major
infantil, Aitana Marí Hernández,
president infantil Martí Marí
Hernández i festera major, Rosa
Arbona Garrigues.

En finalitzar discomòbil.

Dimecres 7

Dimarts 6
6.00 h: Despertà.
10.00 h: Unflables
19.30 h: Ofrena al Crist del
Calvari. Missa i processó.
23.00 h: Playbacks.

6.00 h: Despertà.
10.00 h: Jocs infantils.
17.00 h: Jocs infantils.
23.00 h: Discomòbil.

dijous 8
6.00 h: Despertà.
11.00 h: Dunk Tank i “encierro” infantil.
20.00 h: Cercavila DISNEY
23.00 h: Espectacle variadets.
NOTA: Més informació als cartells.

Programació
FESTES Vaporet agost 2019

DIUMENGE 25
23.30 h: Pintada de carrers.

DILLUNS 26

20.00 h: Repartició de carn
als socis col·laboradors.
22.00 h: Concurs postres i rebosteria.

Dimarts 27
7.00 h: Despertà.
14.00 h: Dinar.
23.00 h: Presentació dels representants 2019 i comissió.
Festera major Conchín Garcia i president, Héctor Lozano.
En finalitzar, discomòbil.

DIMECRES 28
7.00 h: Despertà.
11.00 h: Gran batalla
17.00 h: Campionat de truc,
parxís.
21.00 h: Paelles per a socis
col·laboradors.
22.30 h: Playback i discomòbil.
NOTA: Més informació als cartells.

Dijous 29

Divendres 30

7.00 h: Despertà.
11.00 h: Jocs.
12.00 h: Globotà
20.00 h: Ofrena a la Mare de
Déu dels Desemparats.
20.30 h: Missa i processó.
00.30 h: Discomòbil.

8.00 h: Despertà.
11.00 h: Castells unflables.
18.30 h: Berenar per als socis
col·laboradors.
23.30 h: Gran espectacle.

DISSABTE 31
19.30 h: Cavalcada i discomòbil.
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pROGRAMACIÓ :

PRESIDENTA FESTES MAJORS 2019·Laura Bonet
Què
us
va
motivar a ser
festers?
Ens
apuntàrem per
a ser festers el
2011, fa 8 anys.
Aquest any alguns de nosaltres havíem acabat
el batxillerat i a l’estiu guanyàrem el concurs de disfresses de
la Cavalcada amb la disfressa
d’“empollons”, i com se sol dir…
ens motivàrem. És el típic any
que no estudies ni treballes (almenys, no molt) i ho volíem fer
tot, a més, per molt que canvien
les coses i que la gent vaja i torne, sempre ens queden les festes del poble, quan tot torna a ser
un poc com abans.
Ens ajuntàrem diversos grups
d’amics per tal de ser com més
millor, i fins i tot així hem acabat
sent pocs, les coses i les responsabilitats canvien!
Amb quin acte et quedes de
tots els realitzats al llarg de
l’any? Si he de parlar per mi,
em quede amb la Festa Holi, va
ser un dia molt divertit, i a més
encara no teníem preocupacions
econòmiques i ens dedicàrem a
passar-ho el millor que poguérem. La Cavalcada de Reis també va ser un acte molt especial,
ja que ens va fer il·lusió sobretot
la part d’anar a les cases dels xiquets a donar-los els regals, les
seues cares de sorpresa ho pagaven tot!
Per part de les meues companyes, el Sopar de la Dona també
va ser un acte molt especial, amb
sorpreses, sonoritat i històries
per contar. Però estic segura que
d’ara fins que acabe la setmana
de festes viurem experiències inoblidables.
Què esperes de la setmana
de festes? Com que som pocs
festers i festeres, la majoria hem
demanat vacances a la feina perquè ja sabem que serà una setmana molt intensa, sobretot els
que ens estem encarregant de
la programació. Sabem que serà
una setmana de no parar nit i dia,
de moltes emocions, sopars amb
amics, conéixer gent nova i per
damunt de tot, passar-ho bé.
D’altra banda també sabem que
haurem de treballar de valent
amb els concursos, la repartició
dels sopars de carretera i els diferents actes d’aquesta setmana
en els que tenim el nostre paper.
Sou pocs festers, com coordineu els actes? Al principi de

ser festers anàvem un poc perduts respecte a aquest tema, ja
que intentàvem participar tots
en tot i acabàvem fent-ho tot en
un muntó. Finalment decidírem
agrupar-nos en xicotetes comissions, amb tres o quatre persones en cada comissió: tresoreria,
compres, samarretes, loteria i
rifes, barres... D’aquesta manera si hi ha cap dubte, sempre es
pot preguntar a la persona que
correspon, i la responsabilitat no
recau en les mateixes persones.
Malgrat això, com sempre passa
als diferents grups de festers, hi
ha unes quantes persones que
hem acabat estant en totes les
comissions, ja siga per falta de
gent o per altres circumstàncies.
Quines novetats porteu al programa? Aquest any estem orgullosos de portar diverses coses
noves al programa de la setmana de festes. Per exemple als
concursos tenim el “Concurs de
menjar fartons”, en el qual cada
participant tindrà un minut per a
menjar el major nombre de fartons que puga. Tindrà un gotet
d’orxata per a poder mullar-los.
També tindrem un concurs per a
triar el millor pimentó en salmorra.
També aportem l’opció vegetariana, tan necessària, a les paelles del dijous de la setmana
de festes, que ja implantàrem el
passat 9 d’Octubre a les paelles
de l’Avinguda i va ser un èxit. Al
Sopar de Quintes hem afegit un
tercer tipus de premi, per accedir
al qual cada quinta haurà d’aportar una cançó representativa i fer
una coreografia curta.
Finalment, els dimarts sempre
havíem trobat a faltar alguna activitat alternativa de nit per als joves, per això tindrem un Concert
de Rock a la zona de les discomòbils amb tres grups de la comarca que ens faran gaudir.
Què demaneu durant les festes
al poble? Com a bons festers i
festeres demanem la participació
de les alginetines i els alginetins,
que isquen al carrer en cada acte
que els agrade i animen les amistats i familiars a passar un bon
matí amb els jocs per als xiquets,
a participar en algun o diversos
dels concursos que hem preparat, a acudir als sopars de carretera a la fresca fins que es facen
les tantes o a anar a la discomòbil a moure l’esquelet i passar-ho
d’allò més bé. I sobretot, que
visquen les festes amb respecte,
alegria i germanor.

FESTES MAJORS agost 2019

DISSABTE 10

Dissabte 24

22.30 h: Presentació dels
festers i festeres 2019.

DIVENDRES 16
19.00 h: Plega i pregó pel
nucli antic.

Dissabte 17
20.00 h: Cercavila amb Xaranga des de la plaça de
l’Ajuntament.
22.00 h: Sopar de quintes al
Blasco Ibáñez.

Dilluns 19
Dia de la Caixa Rural
d’Alginet i Coagri

DIMARTS 20
Dia dels menuts i Joves
11.00 h: Jocs d’aigua a la zona
del Centre de dia. .
12.00 h: Volteig general de
campanes assenyalant la vinguda de sant Josep.
16.00 h: Campionat de bàsquet 3 x 3 davant del bar-ludoteca Lluna de Maduixa.
18.00 h: Campionat de menjar
fartons a la Jijonenca.
20.00 h: Eucaristia a l’ermita
de sant Josep.
A les 19.30 h hi haurà cercavila
des de l’església fins a l’ermita.
A continuació, trasllat de la
imatge de Sant Josep de l’ermita a l’església parroquial.
21.30 h: Mini castell al carrer
Sant Vicent.
23.00 h: Música dels 70, a la
plaça de la Constitució.
23.00 h: Nit del Rock al carrer
Berenguera, Polígon Industrial
Nord.
Concert dels grups Abisme,
Mantequilla Voladora i Stereozone.
NOTA: Programació
completa al llibre de festes.

Dimecres 21
Dia de l’Ajuntament
10.30 h: Jocs gegants.
16.00 h: Ral·li humorístic.
20.00 h: Eucaristia i primer
dia de tridu en honor al patriarca sant Josep.
21.00 h: Sopar a la carretera,
a càrrec de l’ajuntament d’Alginet.
00.30 h: Discomòbil al C/ Berenguera, Polígon Industrial
Nord. Reggaeton School.

DiJOUS 22
Dia dels nostres majors
10:00h. Repartició de la tradicional “coca amb cansalada”,
16:00h. Campionat d’Escacs
a la Croissanteria de la plaça.
18:00h. Trofeu Juliet el pilotari, al trinquet.
20:00h. Eucaristia i segon dia
de tridu en honor al Patriarca
sant Josep.
20:30h. Nit de paelles a la
plaça de la constitució.
22.00h Música a la Plaça per
amenitzar les paelles amb el
DJ Christian Vendrell.
23:00h. Espectacle En Clave
de Clot, a la plaça d’Enric Valor. Concert de Clàssic & Flamenco Fussion, arc i tacó.

DiVENDRES 23
Dia de Cooperativa
Elèctrica d’Alginet

De la festa, la vespra
8.30 h: Campionat de petanca a l’Hort de Feliu
09.00 h: Triday Escolar, al poliesportiu. Organitzat pel Triatló d’Alginet.
12.00 h: Volteig general de
campanes anunciant la vespra de la Festa Grossa.
12.00 h: Cervesa, cacaus i
tramussos a la plaça.
12.00 h: Campionat de pimentó en salmorra a la plaça.
Per participar s’hauran de dur
dos pimentons, la inscripció
serà en el moment.
19.30 h: Cavalcada de disfresses.
20.00 h: Volteig general
de campanes anunciant la
vespra de la Festa Grossa.
Eucaristia de la vespra de la
solemnitat del patriarca sant
Josep.
22.00 h: Discomòbil al Blasco
Ibáñez.
22.30 h: Concert Eterno Mecano junt amb la SAMA, a la
plaça de la Constitució.

DIUMENGE 25
Festa Grossa
8.00 h: Volteig general de
campanes anunciant el dia
de la Festa Grossa.
12.00 h: Solemne missa major en honor al patriarca sant
Josep. Cantada pel cor parroquial. Aquest any celebrarem
el 25é aniversari del patronatge canònic.
14.00 h: Traca quilomètrica:
Església, plaça Mercat, Arquebisbe Sanchis, Cervantes, Sant Vicent i Església.
19.30 h: Solemne processó
general en honor al gloriós
patriarca sant Josep, patró
d’Alginet.
22.00 h: Castell de focs artificials, a l’Hort de Caramanxel.

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

AGOST 2019

6

DILLUNS 19

DIA DE LA CAIXA
RURAL D’ALGINET I COAGRI

8.00 h

16.00 h

21.00 h

Tradicional repartició de murta per tota la població.

Campionat de parxís a la cafeteria 19 rosas.
Inscripcions al lloc del campionat fins al 17 d’agost.

sopar de carretera,

10.00 h
Tallers infantils al carrer València, número 13 (davant
de la Caixa Rural). Els més
menuts gaudiran amb jocs
populars, pintacares i un parc
infantil.

10.30 h
Primer sorteig de
regals de l’Estalvi
Cooperatiu.

Divendres dia 16:
24.00 h Especial de la Ramaderia
Alberto Garrido amb el seu famós
bou “Dragón” d’Orpesa (Castelló).
Dissabte dia 17:
12.30 h Tancament i prova al carrer (Pepita Greus i voltants) ramaderia Germans Vali de Moixent
(València).
19.00 h Especial tot bous ramaderia Gregorio de Jesús de Sueca
(valència).
24.00 h Desafiament de 4 ramaderies amb un bou i una vaca
cada una, ramaderies: Crespo,
Asensi, Alfaro i Salero.
Diumenge 18:
19.00 h Concurs de Ramaderies:
Vicent Benavent de Quatretonda
(València).
24.00 h Concurs de ramaderies:
Vicent Benavent de Quatretonda
(València).
Dilluns 19:
19.00 h Concurs de ramaderies:

Miguel Parejo de Cabanes (Castelló).
24.00 h Concurs de ramaderies:
Miguel Parejo de Cabanes (Castelló).
Dimarts 20:
19.00 h Concurs de ramaderies:
Alberto Granchel de Quatretonda
(València).
24.00 h Concurs de ramaderies:
Alberto Granchel de Quatretonda
(València).
Dimecres 21:
12.30 h Tancament i prova al carrer (Pepita Greus i voltants) ramaderia Vicent Benavent (València).
19.00 h Concurs de ramaderies:
Fernando Machancoses de Xest
(València).
24.00 h Concurs de ramaderies:
Fernando Machancoses de Xest
(València) .
Dijous 22:
12.30 h Tancament i prova al carrer (Pepita Greus i voltants) rama-

23.00 h
18.00 h
Ruta amb bicicleta
Punt d’encontre a la plaça de
la Constitució.

19.00 h
Actuació del Cor Societat Musical d’Alginet acompanyat
pel grup de cambra a l’església.

Nota: els números per al sorteig es recolliran a la Caixa
Rural la setmana d’abans.

20.00 h

12.00 h

Eucaristia amb motiu de la
festivitat de San Isidre Llaurador i en sufragi dels socis
cooperatius difunts.

Segon sorteig de
regals de l’Estalvi
Cooperatiu.

deria Gregorio de Jesús de Sueca
(valència).
19.00 h Gran espectacle Casta
València “els superherois”.
24.00 h “Becerrada” per a tot el
públic.
Divendres 23:
12.30 h Tancament i prova al carrer (Pepita Greus i voltants) ramaderia Germans Vali de Moixent
(valència).
19.00 h Gran especial de Arriazu
de Ablitas (Navarra).
24.00 h Especial Pedro Fumado
el Charnego (Tarragona).
Dissabte 24:
12. 30 h Tancament i prova al carrer (Pepita Greus i voltants) ramaderia Germans Cali de Moixent
(València).
19.00 h Concurs de ramaderies:
Germans Cali de Moixent (València).
24.00 h Concurs de ramaderies:
Germans Cali de Moixent (València).

a càrrec de la Cooperativa
Agrícola i la Caixa Rural.

FESTA eivissenca
a la plaça de la Constitució.
Tots a ballar salsa, bachata
txa-txa-txa… a més, gaudirem d’actuacions de ballarins
professionals!
Nota: es recorda que anirem
amb vestimenta blanca.

00.30 h
Discomòbil al C/ Berenguera,
Polígon Industrial Nord.
Festa eivissenca fluor. Si
vens vestit de blanc et regalem una polsera neó. També
hi haurà múltiples sorpreses
per a contrastar la vestimenta
blanca amb la festa fluor.
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A disposició dels socis el bo escolar i la papereta per al sorteig de les bicicletes
CEA

Els socis ja poden passar per
les oficines de la CEA per a beneficiar-se del bo per a material
escolar. Al mateix temps poden
endur-se la papereta per al sorteig que es farà en festes el 23
d’agost, Dia de la Cooperativa
Elèctrica d’Alginet.
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Tornen les festes a les urbanitza- CM Plastik torna a estar selecci- El bolquer no es
lleva, es deixa
cions d’Els Llacs i San Patricio
onada per la UE
REDACCIÓ

L’Associació de Propietaris de
Los Lagos ha realitzat un gran
esforç per tal d’oferir de l’1 al
4 d’agost, diferents activitats
a veïns i veïnes, per a celebrar les festes d’estiu. Aquest
any, els assistents gaudiran
de campionat de truc, dominó
i parxís, de castells unflables
aquàtics, sopars, cursa, músi-

ca, espectacles i disfresses.
La urbanització San Patricio
també ha organitzat les seues festes. Del divendres 2 al
diumenge 4 d’agost els veïns
i veïnes gaudiran de sopars
de germanor, campionats de
jocs de taula, discomòbils i
diversió per als menuts i menudes.

REDACCIÓ

L’empresa alginetina ubicada
al Polígon Industrial Sud torna
a estar nominada per als premis impulsats per la UE.
El 2018 va aconseguir quedar
en segona posició en obtindre el premi a l’empresa jove
innovadora. Aquest any és el
tercer en què està seleccionada per a optar al premi.

CMplastik està especialitzada en el desenvolupament de
projectes a partir de plàstic
reciclat i reciclable, i ofereix
solucions sostenibles per al
mobiliari urbà i viari, entre
d’altres. L’objectiu és contribuir, amb la seua activitat, al
foment d’una economia circular, minimitzar l’ús de matèries
verges i contribuir a preservar
el medi ambient.

Més de 300 al sopar de germanor de la SAMA
REDACCIÓ

El dissabte 27 de juliol, a la
plaça de la Constitució, passades les 10 de la nit, començava el sopar de germanor de
la Societat Artística musical
d’Alginet. Un acte emmarcat en les diferents activitats
que s’estan portant a terme
per l’entitat cultural per tal de
commemorar els 125 anys.
Dins la celebració es va fer un

xicotet homenatge als alcaldes en vida que van exercir
el seu càrrec al llarg d’aquest
125 anys. Pepe Alemany, Celeste Garcia, Enrique Girona i Jesús Boluda van rebre
de mans del president de la
Sama un detall en agraïment
al seua treball davant aquesta
societat.
La nit finalitzà amb l’actuació
d’un mag i amb música.

Patinadores del Club d’Alginet a
la segona fase de la Iberia Roller
Dance Cup 2019
REDACCIÓ

Les patinadores Paula, Jimena, Claudia i Joana van assistir del 29 al 31 de juliol, junt
a la seua entrenadora Iris Espert, a la segona fase del torneig Iberia Roller Dance Cup
2019 de Patinatge Artístic per
a la modalitat de dansa.
Un torneig que consta de
tres parts. La primera es va

celebrar a l’abril a Arteixo a
Galícia. Aquesta segona fase
es durà a terme a Alacant, la
tercera a Almada (Portugal) i
la fase final a Castelldefels a
Barcelona.
Es tracta d’un campionat d’alt
nivell que serveix també com
a preparació per al Campionat d’Espanya de dansa que
es durà a terme a l’abril a
Gandia.

La Muixeranga d’Alginet a la
platja
REDACCIÓ

El 13 de juliol la Muixeranga d’Alginet va assistir a la
III Marxeranga
d’El Campello a Alacant.
És la tercera Trobada de Muixerangues que es fa a la platja.
Hi participaren 4 colles: la

Muixeranga Alginet, la Muixeranga de València, la
Muixeranga la Vall d’Albaida i la
Muixeranga El Campello.
La peculiaritat d’aquest trobada és que es du a terme
a la platja i els pilars de comiat es fan dins de l’aigua.

El Bar Patricia reobri les seus
portes en K-ISA
REDACCIÓ

El divendres 26 de juliol, el
bar conegut com Bar Patricia, ubicat al carrer Issac
Peral, tornava a obrir al públic. Aquesta vegada, el porta gent jove del poble, Isa, la
filla de Navarro i la Sancha
vol oferir al seus clients els
tradicionals esmorzars i ser
un punt de trobada per a la
gent treballadora i els amics.

Sembla una norma no escrita el
fet que cal llevar el
bolquer als xiquets
a l’estiu dels dos
als tres anys. Si bé
és cert que la majoria dels xiquets
i xiquetes controlen esfínters en
aquest període, cada un madura a
un ritme diferent. La pressió social
per l’inici del col·legi al setembre
porta molts pares a avançar la retirada del bolquer a pesar que els
seus fills i filles no han aconseguit
el suficient desenvolupament maduratiu. Subjectar el cap, gatejar, caminar... són evolucions que
apareixen a mesura que el bebé
madura a nivell neurològic. No hi
ha una edat cronològica concreta
i, de manera habitual, és igual de
saludable el bebé que ho aconsegueix al principi del període
estimat, com qui ho fa al final. El
control d’esfínters és una de les
evolucions que es donen al llarg
de la vida i no s’aconsegueix a
una edat determinada, ni podem
accelerar-ho, el millor moment per
a deixar el bolquer és quan el teu
fill o filla t’ho diu. Un bon dia començarà a queixar-se’n. Li molestarà, o simplement voldrà fer com
feu vosaltres: anar al bany i fer les
seues coses. Li’l tornaràs a posar
un temps, potser, i després tornarà a llevar-se’l. Potser fins i tot
tinga alguna escapada, s’adonarà
que no és agradable banyar-se ni
tacar-se, i començarà a avisar-te
quan tinga ganes de fer pipí o
caca per a anar al bany.
Al setembre aniran al col·legi
xiquets i xiquetes de tres anys i
mig, xiquets que acaben de complir-los, i xiquets als quals encara
els falten mesos per als tres. I no
obstant això se’ls demana a tots
que no porten bolquer.
Què vol dir això? Una de dues: o
els estem enviant massa prompte
a l’escola, o als col·legis no estan
tenint en compte els ritmes maduratius dels xiquets i xiquetes ja en
el primer dia d’escola.
Per sort (o per lògica), cada vegada més escoles i cada vegada
més professionals de l’educació
respecten els processos i temps
dels xiquets i xiquetes i accepten
sense objecció que alguns i algunes, els que no han aconseguit
controlar els esfínters al setembre,
vagen amb el bolquer a classe.
Se’ls pot ajudar a deixar el bolquer amb respecte, afecte i paciència, sabent i tenint clar que si la
cosa va malament es pot tornar a
posar el bolquer sense remordiments ni efectes secundaris (que
molta gent pensa que és un error
tornar a posar-lo, i res més lluny
de la realitat).Cal fer-los partícips
en tot moment, anar junts a comprar un orinal o un adaptador per al
vàter. Per mi és millor opció l’adaptador, perquè així evites haver de
fer el canvi de l’orinal al vàter. Que
vegen els pares i germans anar
al bany, a més, els sol agradar
utilitzar la cisterna. Ensenyeu-los
a “escoltar” els senyals del seu
cos. Pregunteu durant el dia si té
ganes de fer pipí i acompanyeu-lo
al bany. És molt important reforçar
els xicotets avanços obtinguts:
“Ho has fet tu a soles”, “Eres un
campió o una campiona”, “Ho has
fet genial”.Cal dur-los sempre a
les mateixes hores, preferiblement
després dels menjars. El més important és tot aquest procés és tindre PACIÈNCIA, celebrar tots els
xicotets avanços i MAI renyir-los,
castigar-los o avergonyir-los pels
possibles accidents que, sens
dubte, tindrà.
Recorda, el bolquer no es lleva,
es deixa
Yolanda Rubio
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Alginet combat Alginet actua contra les rates i Millores viàries al pàrquing del
la mosca negra les panderoles
poliesportiu
AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
i el mosquit ti- El dimarts 23 de juliol al matí,
El pàrquing ubicat entre el
i acompanyats pel regidor de
CEIP Emilio Luna i el Blasco
gre
Medi ambient, l’empresa esIbáñez està remodelant-se
pecialitzada en aquest tipus
de servei, es va desplaçar a
Alginet per tal d’actuar contra
rates i panderoles.
Pel que fa a les rates es va
actuar a la zona de darrere
del poliesportiu i Poble Nou.
També es va actuar contra
les panderoles al carrer Sant
Martí, Amalio Marqués, Alzira,
Catadau, Eivissa, Formente-

AJUNTAMENT

El dijous 4 de juliol, l’Ajuntament d’Alginet a través de la
Regidoria de Parcs i Jardins i
la de Medi Ambient i la col·laboració del Consorci la Ribera, va iniciar una campanya
contra la mosca negra i el
mosquit tigre.
La campanya es du a terme
pel mètode terrestre i consisteix a aplicar un tractament
d’origen biològic completament selectiu, ja que tan sols
afecta les larves dels mosquits
i la mosca negra. Un sistema
selectiu i respectuós amb la
resta de la fauna. El 18 de juliol van continuar i van aplicar
la segona actuació.

ra, plaça Che Gevara, Doctor
Comins, Pepita Greus, Quevedo, Terra Mariola i Dos de
Mayo.

per tal de poder millorar la circulació.
Les actuacions que s’estan
portant a terme per part de la
Regidoria d’Urbanisme i Policia són les d’eliminar part de
l’excessiva vorera que hi havia en entrar a mà dreta per
tal d’eliminar part de la corba
i aprofitar més la calçada. A
més s’ha eliminat la mitgera i
s’ha deixat una xicoteta rotonda per tal de facilitar la circu-

lació circular.
Quan finalitzen les obres, els
cotxes accediran pel pont i
per a eixir ho faran pel camí
ubicat al barranc. Amb aquest
actuació hi haurà una entrada
i una eixida per a evitar col·
lapsar l’eixida pel pont.

Tractament per als 19 ficus de la
plaça
Alginet instal·la la primera roAJUNTAMENT
tonda reciclada i reciclable
Els ficus ubicats en la plaça
del País Valencià i la Plaça
de la Constitució han rebut un
tractament per evitar el cotonet i pugó.
Una vegada a l’any, la Regidoria de Medi Ambient contracta l’empresa Ctl per tal de
fer aquest tractament. El regidor Francisco Bellver explicava que “es tracta de fer una
endoterapia, és a dir, s’injecta
un producte sistèmic que passa a la saba de l’arbre”.
A més també s’ha aplicat tractament per evitar les pandero-

AJUNTAMENT

La Regidoria de Policia al
costat de l’empresa alginetina CMPlastik, ha instal·lat a
la zona del calvari, la primera
rotonda fabricada amb plàstic reciclat de residus urbans
com botelles, bosses de plàstic, etc. A més, es tracta d’una

rotonda reciclable, ja que si
s’espatlla, es pot tornar a refer.
Per tal de fer-la s’han utilitzat
500 quilos de plàstic reciclat.
Amb aquesta actuació s’ha
pogut produir 185 quilograms
de CO2.

les en zones com Els Llacs,
Av. 9 d’octubre, Av. Reis Catòlics i Arquebisbe Sanchis,
entre d’altres.

22 joves gaudeixen de la Beca Dipu
AJUNTAMENT

Un any més, la Diputació de
València va posar en marxa les
beques Dipu. Unes beques que

van adreçades a estudiants universitaris o de cicles formatius
de qualsevol nacionalitat que
complisca els requisits de les

bases.
Els i les alumnes becats per a
juliol i agost van ser rebuts a
l’ajuntament on cada regidor

de l’àrea on desenvoluparan
la seua feina, els van explicar
la tasca a realitzar. En total 22
s’han beneficiat d’aquesta beca i

s’han repartit entre poliesportiu,
Consell agrari, Biblioteca, Serveis Socials, Ocupació, Informàtica i Tresoreria.
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Els veterans d’Alginet reben la copa de
subcampió de lliga
JOSÉ M. RAMÓN

El divendres 5 de juliol es va
celebrar al restaurant San
Patricio d’Alginet el sopar de
gala que tanca tots els anys la
temporada del campionat de
futbol de veterans.
Aquest sopar serveix per a
l’entrega de guardons als

equips guanyadors de lliga
i copa, i enguany, la Penya
Veterans d’Alginet ha rebut
la copa de subcampió després de finalitzar la temporada regular en segona posició
al grup centre. L’equip blavet
sols ha sigut superat per l’Alcàsser després d’una lliga

disputada de poder a poder
entre els dos equips que es
va resoldre a la penúltima jornada de lliga.
Així i tot, l’equip d’Alginet ha
demostrat que és un dels millors equips valencians en categoria veterans.

Carmen Greus tercera a Ador
REDACCIÓ
Amb unes temperatures elevades i un recorregut en què
les pujades es deixaven notar, l’alginetina Carmen Greus
del Polvorilla Team i del Club
d’Atletisme
d’Alginet,
va
aconseguir quedar en la tercera posició en la categoria
de veterana en la Volta a Peu
celebrada el divendres 12 a
Ador.

Amadeo Blasco guanya el Torneig
Nacional de tenis a Villena
REDACCIÓ
L’alginetí Amadeo Blasco ha
aprofitat les seues vacances
a Espanya per a competir al
Torneig Nacional de Villena.
Un encontre celebrat al centre
agrícola mercantil Villenense
d’Alacant en què el tenista
internacional s’ha proclamat
campió.

El Cadet A de l’UD Alginet Subcampions de la Vicent Gregori a l’Iron Man
DonostiCup
d’Alemanya
REDACCIÓ Garcia es van proclamar sub- i davant l’Antiguoko del País
Després de quasi una setmana
competint al torneig de futbol
considerat com el més gran
d’Espanya i el quart més gran
d’Europa, que aglutina 641
equips de 27 nacionalitats, el
Cadet A de l’UD Alginet amb
el seu entrenador Fernando

campions de la categoria B15
davant de l’Independiente de
Madrid.
L’Infantil B, dirigit per l’entrenador Gerson no va poder passar en la categoria B-13 de les
setzenes malgrat fer una molt
bona actuació en tots els partits

Basc.
L’infantil A acompanyats per
l’entrenador Sergio Botias, el
segon entrenador Jesús Lozano i el delegat Alejandro Garcia
va quedar eliminat en octaus
contra l’Adeje en la tanda de
penals en la categoria B14.

REDACCIÓ
El diumenge 7 de juliol, l’alginetí Vicent Gregori del Club
de Triatló, va realitzar l’Iron

Man de Roth a Alemanya.
Una prova de molt d’esforç
físic i mental.

Pòdiums per a dos alginetins

L’equip C Musa guanya la XXXV Edició de les 24
hores de futbol sala
REDACCIÓ
Un any més, el Club futbol
Sala Alginet al costat de patrocinadors i col·laboradors va
dur a terme, el 26 i 27 de juliol
al poliesportiu municipal, la 35
edició de les 24 hores de fut-

bol sala. Un encontre que va
reunir un bon grapat d’equips
locals i de la comarca i en el
qual va quedar campió l’equip
C Musa davant Palets Cotipal en la tanda de penals. El
tercer classificat va ser Safir

Fruits i el quart Máñez i Lozano. Abel Navarro va ser nomenat millor porter de les 24
hores i Álvaro Rodrigo, millor
jugador. El trofeu a l’esportivitat va ser per a l’equip R10.

REDACCIÓ
El dissabte 6 de juliol, Paqui
Castro, del Club de Triatló
d’Alginet, aconseguia quedar
tercera en la seua categoria a
la cursa realitzada al Mareny
de Barraquetes.

El diumenge era el torn de Josera Serrano, del grup d’entrenament Polvorilla Tean i del
Club de Triatló d’Alginet que
aconseguia quedar segon en
la categoria veterà 2 al Triatló
de Castelló.
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Dues patinadors d’Alginet al Metodo’s Team guanya les 24 hores de futbol 7
Vicent Garcia
Campionat d’Espanya
El 12 i 13 de juliol es va disREDACCIÓ
El dissabte 13 de juliol es va
disputar a Alberic el Campionat Autonòmic de patinatge
artístic, categories benjamí,
aleví i infantil, en el qual van
participar 10 patinadores del
Club d’Alginet acompanyades per la seua entrenadora,
Mari Luz Ruiz.
Jimena Cervera, aleví, va
quedar campiona autonòmica de la seua categoria,
Paula Fuster subcampiona i
Claudia Bailén tercera en la

categoria infantil.
Del 18 al 20 de juliol, Celia
Aliaga va anar a competir al
Campionat d’Espanya celebrat a la localitat de Parets
a Barcelona i en el qual l’alginetina va competir en categoria cadet.
A l’octubre es disputarà el
Campionat d’Espanya de les
categories benjamí, aleví i infantil a què assistirà Jimena
Cervera per a competir per
l’or.

putar el campionat de futbol 7
com tots els estius durant el
mes de juliol. Un total de 12
equips van formar part d’un
torneig molt amé del qual
pot gaudir qualsevol que forme un equip. Gran presència
d’equips del poble, com és
habitual. Poguérem gaudir
d’equips formats pels més
joves del poble que donaren
molt bona classe de la qualitat que atresoren i de la qual
gaudirem a l’escola de futbol
d’Alginet en un futur no molt
llunyà. D’altra banda, els no
tan joves però amb el mateix
esperit, la penya dels veterans d’Alginet, també van formar equip per al torneig.
Enguany tinguérem la presencia destacada de l’equip

Jarra y Pedal, finalista, la majoria dels integrants del qual
juguen a l’equip d’Almussafes en la primera regional. El
torneig va estar molt disputat,
inclús tinguérem tres tandes
de penals a les eliminatòries. Aquest any es va avançar
l’horari del dissabte i es va

disputar fins al migdia. La final
va enfrontar l’equip Metodo’s
Team format per gent del poble en la seua majoria i l’equip
Jarra y Pedal. Encetava el
marcador l’equip visitant però
els locals li van donar la volta
per a acabar guanyant 3-1 en
una final molt disputada.

Més de 150 xiquets i xiquetes al Campus de Futbol d’Estiu
El Campus d’Estiu del Club Bàsquet Alginet triomfa entre els
xics i xiques del poble
CARLOS BIVIA
Amb un disseny innovador en
el seu format en fer-lo en 5
torns per setmanes (24 juny
al 26 juliol) s’ha pretés arribar
a la major part dels xics i xiques que encara no coneixien el bàsquet a més d’altres
esports com handbol, tir amb
arc, gimcana, basquetbol
and dancing, etc., amb els
objectius següents:
Fomentar la inclinació dels
alumnes cap a la pràctica
de l’esport i en particular del
bàsquet.
Formar i potenciar les habilitats tècniques i físiques en
els diversos esports.
Els participants han compartit aquests dies un ambient
lúdic en el qual el joc i la convivència amb altres xiquets i
xiquetes han estat al servei
de la formació.
Per a això, la coordinació
esportiva del club ha dissenyat els entrenaments i jocs
per a fer que tots i totes gaudisquen utilitzant el bàsquet
com a mitjà de comunicació.

Un total de 120 participants
hi han participat durant les
cinc setmanes; després dels

entrenaments intensos cada
divendres hem conegut els
campions de les modalitats
esportives de competició i joc
i s’ha fet el lliurament de diplomes. S’ha visitat el Museu
Valencià d’Història Natural,
les sessions de ball han divertit els menuts i menudes
perquè el dinamisme i les
ganes de superar les proves
han sigut el denominador
més important, i s’han tirat a
l’aigua a la Piscina Municipal.
Totes han sigut unes grans
activitats que sens dubte perduraran per molts anys.
SEGUIM FORMANT I FENT
BÀSQUET

REDACCIÓ
Al llarg de les 4 setmanes
de juliol, els xiquets i xiquetes apassionats al futbol, han
pogut assistir al campus que

l’UD Alginet organitza cada
any.
A més de futbol, els menuts i
menudes han gaudit d’altres
esports, excursions, eixides

i piscina. El 26 de juliol finalitzava aquest campus amb
festa d’aigua i l’entrega de
medalles i diplomes.
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Celebren la 4a Trobada
d’Escoles d’Estiu a Riola
REDACCIÓ
El dimecres 17 de juliol, la localitat de Riola va ser l’encarregada
de rebre diferents escoles d’estiu de la Ribera. Un encontre organitzat per l’empresa alginetina
Factoria d’Idees i Creacions.
A les 10 del matí es reunien al
parc de davant de l’escola de
Riola xiquets i xiquetes de diferents escoles d’estiu entre les
quals es trobava la d’Alginet

organitzada per la Regidoria de
Joventut.
Després d’esmorzar i amb música de la formació Xé xaranga,
van marxar en cercavila per la
localitat, durant la qual van fer
una parada a la porta de l’ajuntament. Acte seguit van continuar
fins a la plaça on es van refrescar amb un gelat per a finalitzar
la trobada al poliesportiu municipal amb una classe de zumba.

Bosses i davantals solidaris
REDACCIÓ
El divendres 26 de juliol participants del programa de Serveis
Socials, Inclusió i Apoderament
de la dona, adreçat a dones en

situació de risc o exclusió social,
van eixir al mercat per tal de vendre les bosses i davantals pintats
a mà. Els beneficis de la venda
van anar destinats al programa.

Paqui Castro aconsegueix l’or i la plata en dos dies i Tomás García
i Inés Gail, el bronze
REDACCIÓ
L’alginetina Paqui Castro, corredora de Polvorilla Team i del
club Triatló d’Alginet , va aconseguir el divendres, 26 de juliol,
quedar primera en la seua categoria als 8K de Llaurí. El dissabte va aconseguir la segona posició en l’absoluta a la competició
“La Titànica” celebrada al circuit
de Xest Ricardo Tormo. Per la
seua part, la corredora del Club
de Triatló d’Alginet, Inés Gail es
va fer amb la tercera posició a la
localitat veïna de Benifaió.
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Èxit de participació a l’Escola d’Estiu
REDACCIÓ
Finalitza juliol i amb aquest l’Escoleta d’Estiu organitzada per la
Regidoria Jove.

Un espai lúdic on, xiquets i xiquetes de primària, han gaudit
de jocs, activitats i aventures.

Amb un horari de 9 a 13 h, amb
possibilitat d’escola matinera i
menjador, els xiquets i xiquetes
han pogut passar part de les se-

ues vacances d’estiu amb altres
companys d’altres escoles.
Aquest any, l’escoleta ha batut

rècords i més de 200 assistents
han omplit el CEIP Emilio Luna
al llarg del mes de juliol d’aquest
any.
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Begudes ensucrades: una preo- La toponímia del terme d’Alginet:
cupació per a la salut pública Les partides (2)
L’Organització Mundial de la Salut
(OMS), alerta de la ingesta creixent
de sucres lliures, sobretot a partir de
begudes ensucrades, ja que això fa
augmentar el nombre total de calories, i pot fer reduir la ingesta d’altres
aliments més adequats des del punt
de vista nutricional, i incrementar el
risc d’excés de pes, de càries dental
i de patir problemes de salut crònics.
L’elevat percentatge de persones
amb excés de pes, el consum elevat
de begudes ensucrades està més
present en població infantil i juvenil
i en classes socials més desfavorides.
Què són els sucres? Segons l’OMS,
els “sucres lliures” són els monosacàrids (com la glucosa o la fructosa)
i els disacàrids (com la sacarosa o
sucre de taula) afegits als aliments
i begudes pel fabricant, el cuiner o
el consumidor, així com els sucres
presents de manera natural a la mel,
xarops, sucs de fruita i concentrats
de fruita per a sucs.
Els sucres són roïns? Per què? El
consum de begudes ensucrades
(qualsevol beguda a la qual afegim
sucre o un altre edulcorant calòric)
és elevat en el nostre entorn, i té
una relació directa amb l’aparició de
sobrepés, obesitat, diabetis tipus 2 i
totes les malalties relacionades amb
la síndrome metabòlica. Els sucres
lliures aporten calories innecessàries. Un consum elevat s’associa
amb una mala qualitat de l’alimentació, amb l’obesitat i amb un risc més
elevat de patir problemes de salut
crònics (sobretot cardiovasculars,
diabetis i càncers).
És necessari consumir sucres? Quina quantitat? No és necessari consumir sucres afegits de cap tipus, ja
que la glucosa que necessita l’organisme com a font d’energia prové,
fonamentalment, dels aliments farinacis (pa, pasta, arròs...), les fruites
(senceres), algunes hortalisses, els
llegums, la llet i el iogurt.
L’OMS recomana una ingesta reduïda de sucres lliures al llarg de la vida.
Tant en adults com en infants, es recomana reduir la ingesta de sucres
lliures a menys del 10% de la ingesta calòrica total, però una ingesta de
menys del 5% tindria beneficis de
salut addicionals. Aquests percentatges representen, per exemple,
per a una alimentació de 2000 kcal,
una quantitat de sucres de 50 g (el
10%) i de 25 g (el 5%). Un refresc
de 330 ml d’una beguda ensucrada
aporta uns 37 g de sucre de mitjana.
Què es considera una beguda ensucrada? Aquelles begudes que contenen edulcorants calòrics afegits
com sucre, mel, fructosa, sacarosa,
xarop de dacsa, xarop d’arròs, auró

del sucre, nèctar o xarop d’agave.
S’hi inclouen els anomenats “refrescos”, les begudes isotòniques,
les begudes energètiques, els sucs
amb sucres afegits i nèctars de fruita, les begudes làcties ensucrades,
les begudes vegetals ensucrades,
etc.
Quantes begudes ensucrades es
prenen a Espanya? Les dades de
consum de begudes ensucrades
provinents d’un estudi de l’any 2015
realitzat a 13 països diferents, entre els quals Espanya, indiquen un
consum mitjà de 90 ml/dia de sucs
i de 160 ml de refrescos. A més, segons aquestes dades, la meitat dels
espanyols i espanyoles enquestats
sobrepassa la ingesta calòrica procedent de sucres lliures recomanada per l’OMS (<10%), només tenint
en compte la ingesta de begudes
ensucrades (sucs i refrescos).
Per quina altra beguda es poden
substituir? L’única beguda imprescindible i la més saludable, és l’aigua. Es recomana beure aigua
sempre que es tinga set, tant durant
les menjades principals, com entre
aquestes.
Com es pot reduir el consum de sucres en la població? Una alimentació saludable es basa en el consum
preferent d’aliments d’origen vegetal
i mínimament processats, és a dir,
fruites fresques, hortalisses, farinacis (pa, pasta, arròs), llegums, fruites
seques i oli d’oliva. També incorpora
xicotetes quantitats i en menor freqüència, de peix, carns blanques i
ous, així com llet, iogurt i formatge.
La beguda principal és l’aigua. Un
baix consum d’aliments processats,
en especial begudes ensucrades,
brioixeria, galletes, cereals de desdejuni, postres làctics ensucrats,
batuts de llet i/o fruites ensucrats
i, evidentment, pastissos, gelats,
llepolies, etc., permet reduir molt la
ingesta de sucres.
També és convenient minimitzar la
quantitat de sucre que s’afig manualment, per exemple, als iogurts, café,
infusions, etc. Una reducció gradual
de la quantitat de sucre que s’afig
als aliments i begudes permet adaptar el paladar a gaudir dels gustos
menys dolços. Més enllà d’aquestes
recomanacions, s’ha demostrat que
mesures com l’aplicació d’impostos
i taxes permeten reduir la ingesta
d’aliments i begudes ensucrades.
Més informació:
https://www.sinazucar.org/
Xavi Torremocha
Infermer Centre de Salut Pública d’Alzira
Més informació:
https://www.sinazucar.org/

Com ja dèiem el mes
anterior, amb
l’ocupació del
territori
d’Alginet pels colons cristians
després de la
conquesta de
1239, es va introduir un nou sistema econòmic,
el feudalisme, i el terme d’Alginet
es va reestructurar amb nous
espais agraris (les partides) i ja
en la llengua dels colons, és a
dir, el valencià. Catorze partides
podem considerar que arrelen
en aquest primer període cristià,
que abastarà fins a les primeries del segle xvi, és a dir, durant
l’edat mitjana. La Belenguera
(antropònim): no sabem qui poguera ser aquesta dona, si bé
el més segur és que fora la filla
fadrina i, per tant, l’hereva, o la
vídua d’algun home anomenat
Belenguer o Berenguer (les dues
formes van conviure), nom molt
corrent fins el segle xv, però
que s’ha perdut al nostre terme,
encara que va romandre com a
cognom. En el cas d’Alginet, almenys des del segle xvi, no consta cap veí amb aquest cognom.
Campellos (agrònim): aquest
topònim és clarament medieval
i fa referència a l’existència de
camps menuts, possiblement
ròdols conreats envoltats per
espais no productius. L’Ermita:
rep el nom de l’ermita de Sant
Josep, construïda a mitjan del
segle xv. El Fondó (batònim): és
una zona deprimida del terme on
hi havia tant espais de sisca com
de conreus. Conegut és el dit
que diu: “Ets més vell que la sisca del Fondó”. En l’origen de la
partida, a les parts una mica més
elevades, es va donar el conreu
del blat i la vinya i a la resta hi
predominava la sisca. La Forana
(hidrònim): aquesta partida rep el
nom de la séquia de la Forana,
que és la que rega les seues par-

cel·les. El mot forana indica que
era la séquia més allunyada del
nucli de població, és a dir, la de
més a fora. La Font del Senyor
(hidrònim): fa referència a un
brollador natural d’aigua que era
propietat del senyor d’Alginet.
Encara que està documentada
per primera vegada l’any 1550,
el fet que es diga que hi ha un
camp d’oliveres molt antigues,
ens fa pensar que el topònim
és més antic, i que el senyor al
que fa referència no és Jeroni de
Cabanyelles, sinó Guerau Bou,
propietari d’Alginet des del 1411
fins el 1509, quan els seus hereus van vendre Alginet a l’altre.
Les Jovades (agrònim): indica
les relacions humanes respecte
al conreu de la terra a una zona
determinada. El topònim pot ser
molt antic, almenys del primer
assentament de colons cristians,
ja que la corona per assegurar
l’atracció de persones al nou regne, oferia tres jovades, és a dir 36
fanecades, a cada un dels caps
de família assentats als nous
llocs i viles del Regne de València, encara que no vol dir que hi
tingueren que estar totes juntes,
ja que solien donar terra de regadiu, terra de secà i horts. La
Vall d’Hebron (batònim): aquest
topònim té una clara significació
cristiana, ja que el riu Hebron,
que està a Israel, fou l’escenari
d’alguns passatges bíblics. És
una de les partides més antigues
i més significatives del terme. La
Mitgera (hidrònim): a l’igual que
la Forana, la partida rep el nom
de la séquia que li dona reg. És
una de les partides més antigues
i tenia dues subpartides, la de
L’Antigor i la de La Seu. Aquests
topònims reflecteixen la primerenca ocupació de l’espai agrari.
El topònim Mitgera fa referència
al fet que la séquia quedava al
bell mig de les séquies més antigues, els rotllets, i la més nova
fins el moment, la séquia de la
Forana. El Molí d’Enmig (milònim): aquesta partida rep el nom

del molí fariner i arrosser que es
troba al seu espai, el qual movia
les seues 3 moles amb l’aigua de
la séquia d’Alèdua. El molí està
documentat des del 1550, però
possiblement era medieval. La
identificació com d’Enmig deu
ser de primeries del segle xvii,
quan es va construir el Molí Nou.
Entre els diferents propietaris del
molí, destaca en Pere Esteve de
Lago, un dels grans terratinents
d’Alginet del segle xvii. El Molinet
(ecònim): igual que l’anterior, rep
el nom del molí algepser que es
trobava al cap del carrer de Pelai,
a la vora del barranc de la Forca.
Era una partida molt menuda, actualment és la plaça d’Enric Valor
i els carrers limítrofs i va estar en
conreu fins els anys seixanta del
segle xx. El Portell (hodònim):
és un topònim medieval que ens
assenyala un pas planer entre
muntanyes per a accedir als pobles del Marquesat de Llombai
pel camí d’Alfarb i, així evitar el
camí de Llombai, més complicat
perquè passava per la zona actual d’Els Llacs. Els Tres Rotllets
(hidrònim): eren les séquies més
arrimades al nucli urbà d’Alginet
i possiblement les més antigues.
Un dels tres rotllets era la sequieta de Sant Antoni, que en
el temps donarà origen al carrer
del mateix nom. El segon rotllet,
conegut com el Rotllet del cap
del poble, estava a l’alçada del
número 38 del carrer Major. El
tercer rotllet, el Rotllet de Baix,
passava pel carrer Baltasar Luengo. Les partides que regaven
aquests rotllets, la partida dels
Tres Rotllets i la partida del Barrancó, actualment són nucli urbà.
El topònim Bracets (hidrònim),
que correspon a la part primera
dels Tres Rotllets, es va mantindre fins els anys 50-60 quan
aquesta partida agrària es va
convertir en zona urbana.
Rafa Bosch López
Cronista Oficial de Vila d’Alginet
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Carlos
Martínez nou
president
d’ACEAL
REDACCIÓ
Des de fa al voltant de dos mesos, la Junta de l’Associació Comercial i empresarial d’Alginet,
ha canviat els seus càrrecs. A la
presidenta Inma Pavia la substitueix ara Carlos Martínez, gerent de l’empresa CM Plàstik.

L’establiment Casa Pipa guanya la 7a Ruta de la Tapa
ACEAL
Un any més, l’Associació Comercial i Empresarial d’Alginet ha
posat en marxa, el mes de juliol,
la tan esperada Ruta de la Tapa.
L’1 d’agost es va conéixer l’establiment guanyador.
Per tercer any, l’establiment
Casa Pipa amb la seua tapa anomenada Sahec ha sigut el guanyador de la VII Ruta de la Tapa
d’ACEAL.
Aquest any, han participat els establiments: Ca Pipa, Restaurante
Asturcón, El Llorer, Pizzeria Venezia, Taberna Peris, 19 Rosas,
Sènia, Ca Raquel, Gelateria La
Plaça, K’Neus, Lluna de Maduixa
i Bar Botella.
En finalitzar el mes i per votació
popular ha eixit com a tapa guanyadora la de Casa Pipa seguida per Pizzeria Venezia i Sènia
Brew Pub.
El dijous 1 d’agost també es va
fer el sorteig dels 100 euros per
a gastar als establiments participants. La papereta guanyadora
amb els més de 7 segells dels
establiments va ser per a Josep
Requena.
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