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EDITORIAL

Equinàcia

Llombrígols

Finalitzem
octubre amb
molts esdeveniments
que
han ocorregut
a la localitat
d’Alginet.
La
multitudinària
marxa contra
el càncer, la
carrera solidària contra la leucèmia infantil,
la festivitat del 9 d’octubre, el
concert de l’Orquestra de Saxòfons de França, la passarel·la
de moda d’ACEAL i més històries que hem recollit en aquest
especial.
Ara toca continuar informant
dels esdeveniments que Alginet
viurà el mes de novembre.
Des de La Veu d’Alginet sols
ens queda recorda-vos que diàriament podeu tindre informació
local a la web www.alginet.es, o
a les xarxes socials d’Instagram
i Facebook.
Gràcies per estar ací cada dia,

Es tracta d’una
mata d’uns 50 cm
d’alt, amb les tiges
i les fulles pubescents (amb superfície vellosa); els
capítols florals són en forma
d’estel, amb lígules rosades o
porpres.

Aquest mes parlarem
d’un animal imprescindible en tots els
terrenys destinats a
l’agricultura ecològica.
Es tracta d’anèl·lids
oligoquets, de l’ordre
Crassiclitellana de la família Lumbricidae, coneguts com a llombrígols.
Els llombrígols excaven galeries
a terra per a fer els seus túnels,
mentre ingereixen partícules orgàniques que van trobant-se.
Amb això airegen, remouen i enriqueixen la terra, i contribueixen
a mantindre-la fèrtil en fer ascendir el fòsfor i potassi del subsòl
i expulsar els seus propis excrements nitrogenats.
La presència de llombrígols al
terreny és un bon indicador que
realment el substrat, o la terra,
es troba en perfectes condicions
de salut, l’acció dels cucs serveix per a mantindre-la lliure de
problemes, com encercaments,
plagues, etc.
Generalment estan a capes més
profundes de la terra, només pugen a la superfície en èpoques
humides (primavera i tardor), i
deixen el terreny ple d’humus,
que no és una altra cosa que els
seus excrements.
L’humus de llombrígol és un dels
millors fertilitzants naturals que
hi ha, multiplica per 10 la quantitat de potassi, per 7 el fòsfor i per
5 el nitrogen. També conté quantitats notables de calci i magnesi.
Normalment l’humus més conegut és el que fan els llombrígols
rojos de Califòrnia (en realitat
originaris d’Europa), que es diuen així perquè va ser allí on es
van descobrir les seues propietats per a l’agricultura i on es van
instal·lar els primers vivers.
Els llombrígols, com heu vist,
fan un treball important al nostre hort, no sols és recomanable preservar-los, sinó també
donar-los refugi i criar-los. Consells per a preservar-los: evitar
treballar la terra amb ferramentes afilades amb fulles agudes
(aixades, llegones, pala) podeu
utilitzar la forca doble per a cavar. La calor i el fred provoquen
que els llombrígols baixen a capes més profundes, per aquest
motiu és recomanable preservar
la humitat de la terra. Hem d’anar
amb compte amb els enemics:
talpons, gripaus, centcames,
pardals i formigues.

Sònia Bosch
Directora
La Veu d’Alginet

Principis actius: és rica en fibra,
vitamines C i del grup B, betacarotens i minerals com el ferro, el
sodi, el magnesi i el calci. També
conté oli essencial, equinacòsids, antocianòsids, equinolona,
betaïna i polisacàrids.
Propietats:
• Estimulant immunològic: ja que
activa la producció de leucòcits.
• Antibiòtic: bloqueja l’acció dels
bacteris.
• Antiviral: bloqueja l’acció dels
virus.
• Antiinflamatòria: disminueix la
inflamació.
• Cicatritzant: afavoreix la cicatrització de ferides, cremades,
etc.
• Sudorífica: ajuda a augmentar
la sudoració, afavorint així la
disminució de la febre.
• Desintoxicant i antial·lèrgica.
Indicacions:
En infeccions: ja siga de les
vies respiratòries (com catarros,
processos gripals, bronquitis,
amigdalitis, rinitis, etc.), de la pell
(com herpes, èczemes, botons,
etc.) o de les vies urinàries (com
cistitis, uretritis, etc.).
L’equinàcia activa la formació de
leucòcits i reforça la capacitat de
resistència de l’organisme davant de les infeccions, pel que té
un clar efecte preventiu.

602 08 61 36
fran_montagud

També es pot utilitzar en infeccions d’oïda, de queixals i genives.
Restableix organismes afeblits,
en persones convalescents, o
amb les defenses molt baixes; i
també en casos d’esgotament i
anèmia, a causa de les vitamines
i minerals que conté la planta.
Precaucions:
• Pot causar reaccions al·lèrgiques en xiquets menors de 12
anys (com urticària, erupcions,
etc.).
• En malalties autoimmunes o
hepàtiques.
• En l’embaràs i la lactància.
• El consum d’equinàcia pot interaccionar amb certs medicaments, sobretot la síntesi dels
quals s’elimina a través del
fetge.
Per tot això es recomana evitar
el consum d’equinàcia durant
períodes llargs de temps.
Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia
Col·legiat 4704

Julio Pellicer
Aficionat a
l’agricultura ecològica

CENTRE DE SALUT 96 171 91 70
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Azael Tormo Muñóz guanya el L’Orquestra de saxòfons Sax Collège NovaI Concurs de composicions de Aquitainia arriba a Alginet
REDACCIÓ
pasdobles Pascual Pérez Choví L’orquestra de saxòfons
Sax

REDACCIÓ

El dissabte a les 8 de la vesprada començava al teatre Modern d’Alginet l’acte protocol·lari
del nomenament pòstum de Fill
adoptiu de la localitat al mestre
Pascual Pérez Choví. Després
de les paraules del regidor de
Cultura, Vicent Gaya i l’alcalde
d’Alginet, Jose Vicente Alemany,
la neta de Pascual Pérez Choví
va rebre una placa en record del
dia que el seu iaio va ser nomenat Fill adoptiu.
Tot seguit l’acte va continuar
amb el lliurament de premis del
I Concurs de composicions de
pasdobles Pascual Pérez Choví,
organitzat per la Societat Artística Musical d’Alginet pels seus
125 anys d’existència.
De les 18 composicions presentades, 5 van ser les interpretades per la SAMA. Una vegada
escoltades pel públic assistent i
el tribunal format per Mercedes
Padilla Valencia, catedràtica de
direcció del Conservatori Superior de Madrid; Vicente Soler
Solano, director de la Banda
Municipal de Badajoz; Juan

Gonzalo Gómez Deval, compositor; Vicent Gaya, regidor de
Cultura i Voro López, president
de la SAMA, va ser l’encarregat
d’elegir les obres guanyadores.
A les bases del concurs s’explicava que els títols dels 3
pasdobles guanyadors serien
elegits pels músics, per tant, la
tercera composició guanyadora
que va rebre un premi de 500 €
va ser la de Sergio Infante amb
Larperezpi que per decisió dels
músics passa a anomenar-se Alfonso Lozano “El borrasca”.
El segon premi dotat amb
800 € va ser per a Manuel Castrejón amb la composició Sombras del Castañar que canvia al
nom de Fidel Ramírez “El Tauter”.
La composició guanyadora
d’aquest I Concurs, dotada amb
1.200 € patrocinats per l’empresa Baixens, va ser la d’Azael
Tormo amb Flores de Papel que
s’anomena ara Miguel Espert “El
Gallet”. El concurs va finalitzar
escoltant de nou l’obra guanyadora i el pasdoble Pepita Greus.

Collège Nova-Aquitainia (França), va començar la seua gira
per la localitat d’Alginet.
CApSax és un col·lectiu de
professors de saxòfon de la regió d’Aquitània que té com a
objectiu principal la promoció
del saxòfon en totes les seues
modalitats. El 2014, CApSax
va crear el Sax Collège Nouvelle-Aquitaine (SCNA).
A les 11 del matí del dimarts
22 d’octubre, la localitat de la
Ribera Alta va ser l’afortunada de gaudir i aprendre amb el
concert didàctic que va oferir la
Sax Collège Nova-Aquitaina als
alumnes dels centres educatius
de la població al Teatre Modern.
Els assistents van descobrir, a
través d’una actuació entretinguda i lúdica, els diferents estils
musicals, la història de la música
i l’extensa família de saxòfons.
Un concert diferent l’objectiu
del qual és acostar el món musical als més joves d’una manera

amena i divertida.
El dimecres va culminar amb
el Concert Gal·la oferit a les 7
de la vesprada pels més de 70
alumnes de saxòfon dels centres professionals d’ensenyament musical de les localitats de
Carcaixent, Riba-roja i Alginet,
acompanyats pels components
de la Sax Collège Nova-Aquitainia. Tots ells van ser els protagonistes en la programació prevista i organitzada per la Regidoria
d’Educació i Cultura del municipi
per al dimecres 23 d’octubre.
Durant el concert, es van veure, escoltar i sentir els diferents

conjunts de saxòfon dels diferents centres professionals que
participaren en aquest concert
Gal·la.
Una oportunitat per als amants
de la música i del saxòfon al Teatre Modern d’Alginet.
El SCNA va continuar la seua
gira per València, Alacant i Illes
Balears amb l’objectiu de fer trobades/concerts amb els alumnes dels centres educacionals
d’Alginet, Alacant, Aiora, Carcaixent, Eivissa, Elda i Riba-roja.
El 24 d’octubre es van desplaçar a Elda, el 25 a Aiora i el 27
a Eivissa.

Algoleja visita San Pius V
REDACCIÓ

A finals d’octubre l’Associació
Cultural Algoleja va visitar el
museu San Pius V, on gràcies
a les explicacions de Josep Lozano, van poder gaudir d’obres
de Murillo, Velázquez, Sorolla,
Goya o El Bosco. També van
visitar la Casa de les Roques o
Museu del Corpus.

La pluja no aigua la III Trobada de boixets
REDACCIÓ

El diumenge 20 d’octubre,
malgrat la pluja caiguda, es va
dur a terme la III Trobada de boixets. A la plaça de la Constitució
i arribades de diferents localitats
de la Ribera i el país, un bon
grapat de boixeteres i boixeters
van assistir a aquest encontre
organitzat per l’Associació de
boixets d’Alginet.
Al llarg del matí es va poder
admirar les joies realitzades in
situ així com l’exposició ubicada a l’entrada de l’Ajuntament.

En finalitzar l’esmorzar i el sorteig de regals es va fer un dinar
de germanor amb el qual es va

posar punt final un any més a
aquesta trobada.

960 88 55 47
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Més de 1000 alginetins van dinar paella en la festivitat del 9 d’Octubre
REDACCIÓ

Un any més, els alginetins i alginetines han gaudit de la festivitat
del 9 d’octubre als carrers de la
localitat.
Una festivitat que començà a les
11 del matí a la porta de l’Ajuntament amb la baixada de la Reial
Senyera i el penó i les actuacions
de la muixeranga, les pastoretes,
els cabuts i la carxofa en diferents
punts del recorregut.
La música de la Societat artística musical d’Alginet tancava
la processó cívica a la qual van
assistir les diferents comissions
falleres, autoritats, veïns i veïnes,
policia i protecció civil. En arribar
al carrer del Rei Jaume es va fer
l’ofrena de la corona de llorer.
Amb els parlaments de la regidora de Festes, Virgínia Company, la cercavila va continuar fins
l’avinguda 9 d’Octubre on va ser
moment d’escoltar el regidor de
Cultura, Vicent Gaya. La processó
finalitzà de nou davant de la porta
de l’Ajuntament. La festa va continuar a l’avinguda 9 d’Octubre on
els Festers 2020 van repartir els
ingredients per a cuinar les paelles. El dinar va estar amenitzat per
una xaranga.
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La marxa contra el càncer torna a omplir els Rosa Ortiz guanya el collar que
carrers d’Alginet
Unicdiamond regala a AECC
REDACCIÓ

Un any més, l’Associació de
Lluita contra el Càncer d’Alginet
ha organitzat la marxa que s’engloba dins del circuit Run Càncer.

De nou, la solidaritat dels alginetins i alginetines s’ha reflectit en la gran participació directa
i indirecta d’aquest esdeveniment que busca fer visible el su-

port per a la gent que està patint
aquesta malaltia i recaptar fons
per a la investigació.
Aquest any s’han recaptat
més de 1.700 euros.

REDACCIÓ

Rosa Ortiz va ser l’afortunada
que s’ha emportat el collar de
perles amb passador d’or que la
boutique Unicdiamond va regalar a l’Associació de Lluita contra

el Càncer d’Alginet per tal que el
sortejaren en la rifa que realitza
al llarg de l’any. Amb aquesta
rifa s’han aconseguit 1.000 € per
continuar lluitant contra aquesta
malaltia.

«Cresta del Diablo»
La gran cursa contra la leucèmia infantil reuneix
més de 1.000 persones i recapta més de 4.600 €
REDACCIÓ

El dissabte 26 d’octubre Alginet es va unir per a participar
en el major moviment escolar contra la leucèmia infantil.
L’agrupació de les AMPA d’Alginet van organitzar aquest es-

deveniment a la localitat que
porta el títol “La Volta al col·le”.
Una campanya que es realitzà
simultàniament a més 660 centres educatius de tot el país el
dia d’abans però que a Alginet
es va voler fer el dissabte 26

d’octubre perquè participaren
més persones. L’esdeveniment
va consistir en una cursa solidària i participativa on grans i menuts van córrer 3 quilòmetres. El
preu de la inscripció per dorsal
va ser d’1€.

RAMÓN MONCHOLI

Agost 2019: Jordi i jo mateix
Com que el refugi de Respomuso estava complet, hem dormit més o menys arrecerats apegats a una de les seues parets
exteriors. Són les 3.45 h, estem
a 2200 m i encara és completament de nit, però comencem a
arreplegar trastos i desdejunar,
a les 4.30 h eixim cap a dalt.
Tot i que és completament de
nit, el camí que puja cap al Balaitus resulta prou evident a estes altures de l’estiu i avancem
de pressa.
Aconseguim arribar a l’inici
de la cresta, amb les primeres
clarors del dia (7.10 h) ens encordem i comencem l’escalada.
A poc a poc anem superant
blocs fins a arribar a la punta
Proserpina. En aquesta aresta
tots els noms estan clarament
relacionats amb l’infern i aquesta punta no és cap excepció.
Sembla que Proserpina, filla de
Ceres i Júpiter, va ser raptada
per Plutó per a casar-se amb
ella, i d’eixa forma va esdevindre

la reina dels inferns.
Després arribarem, a poc a
poc, a la punta Lucífer i el plató
de «Los Diablos» on encarem la
pujada al trident sud i després
també escalem els dos «Cuernos del Diablo» fins a arribar al
primer cim del Trident Nord.
El pic Soulano sembla que el
pugues tocar ja amb els dits de
les mans, però encara ens queden dos cims més del trident per
a acabar al cim del pic Soulano
(2909 m).
9 hores des del principi a la fi
de la cresta. 15 hores d’activitat
fins a la furgo, on arribàrem a les
10 de la nit.

“Per 7 raons no soc motxilla” d’AECC arriba a Zapateria Araceli col·labora amb
SOMVAL
l’IES d’Alginet
REDACCIÓ

RAUL PALAU

L’Associació de Lluita contra
el Càncer d’Alginet ha coordinat al costat de la de València,
que els alumnes de 2n d’ESO de
l’IES Hort de Feliu d’Alginet assistisquen a uns tallers de conscienciació sobre l’abús de l’alcohol entre joves de 14 a 18 anys.
A través de la campanya “Per
7 raons no soc motxilla”, l’Associació Espanyola contra el Càncer de València pretén arribar al
nombre més gran d’adolescents
a través d’una sessió formativa
que s’imparteix a més de 1.500
escolars als seus respectius
centres educatius.
A través de grups reduïts, l’orientador du a terme un taller actiu
i participatiu on els joves són els
protagonistes i on a través de
jocs i temàtiques participen de
manera activa.

La sabateria d’Alginet ZAPATERIA ARACELI situada a Alginet al carrer Sant Vicent, 8,
està col·laborant amb la donació
de sabates procedents de final
d’estoc i d’aparador, a SOMVAL (Som Voluntaris d’Alginet)
perquè aquesta associació les
distribuïsca en la seua xarxa de
famílies més necessitades (segons relació de la Regidoria de
Benestar Social de l’Ajuntament
d’Alginet).
La donació es produeix de
forma periòdica (cada 5 mesos
aprox.) i la quantitat de parells
que es lliuren solen oscil·lar entre 30 i 40.
Tenen molt bon acolliment entre les famílies, i sobretot a l’inici
del període escolar.
D’aquesta manera Somval va
a poc a poc ampliant els serveis

A més se’ls mostra un vídeo
de diferents influencers com la
youtuber María Herrejón, ambaixadora de la campanya. A més hi
ha un concurs en Instagram que
premiaran la millor raó publicada en xarxes amb les etiquetes
#nosoymochila i #por7razones.
Unes accions que busquen
que els joves proposen les seues pròpies raons per a no

abusar de l’alcohol i convertir-se
en una motxilla com explica el
lema de la campanya: Si beus
no et portes, et porten.
Les xarrades estaran al llarg
del dilluns i dimarts per tal que
arriben a tots els alumnes de 2n
d’ESO de l’IES Hort de Feliu.
Podeu consular el web https://
por7razones.com/ on trobareu
els enllaços per a participar.

que presta a unes 140 necessitats setmanalment amb l’esforç
d’algunes persones i de manera
altruista.
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en marxa la seu

electrònica
REGIDORIA HISENDA

REGIDORIA MEDI AMBIENT

Al llarg del mes d’octubre la
Regidoria de Medi ambient ha
aplicat, a través de l’empresa
CTL Sanidad Ambiental, el tractament per a evitar la processionària. Les zones comunes han

sigut polvoritzades i els veïns i
les veïnes de les urbanitzacions
que tenen pins dins les seues
parcel·les, han sol·licitat a les
oficines ubicades al Consell
Agrari, l’aplicació del producte
dins de les seues parcel·les.

Camins rurals
REGIDORIA D’AGRICULTURA

Des de la Regidoria de Cultura s’han realitzat actuacions de
pavimentació en diferents ca-

mins rurals que es trobaven en
mal estat. En total s’ha actuat
al camí de la Vall d’Hebron i el
camí Alzira del terme d’Alginet.

S’instal·len llums en diferents
punts
REGIDORIA
D’ENLLUMENAT PÚBLIC

Al llarg del mes d’octubre la
Regidoria de Medi ambient ha
aplicat, a través de l’empresa
CTL Sanidad Ambiental, el tractament per a evitar la processionària. Les zones comunes han
sigut polvoritzades i els veïns i
les veïnes de les urbanitzacions
que tenen pins dins les seues
parcel·les, han sol·licitat a les
oficines ubicades al Consell
Agrari, l’aplicació del producte
dins de les seues parcel·les..

Els veïns i veïnes d’Alginet
disposen ara d’una ferramenta
que ens ajuda a poder fer diferents tràmits en l’administració
local a través de casa.
Accedint a la web www.alginet.
es, els usuaris poden fer diferents
gestions.
Per tal de poder realitzar els
tràmits cal tindre la firma electrònica que ens facilitaran en la
planta baixa de l’Ajuntament.
Una vegada disposem de la
firma electrònica, entrant a la
seu electrònica podem sol·licitar

el certificat d’empadronament
individual, fer pagament de rebuts com l’escola d’estiu, llicències d’ocupació entre d’altres.
També ens permet registrar ins-

tàncies i enviar suggeriments.
En definitiva una eina adaptada al segle xxi que ens permet
estar en contacte amb l’administració pública a través d’Internet.

Nou Pla estratègic de subvencions
REGIDORIA HISENDA

Des de la Regidoria d’Hisenda
s’ha dut endavant un Pla estratègic de subvencions en què tots
els grups polítics municipals han
tingut participació i han permés
que es cree una comissió de seguiment de les subvencions.
Aquesta comissió està formada pels diferents portaveus dels
grups polítics.
“L’objectiu de la creació del pla
estratègic de subvencions és poder valorar com es distribueix la
partida destinada a les diferents

subvencions de les associacions
locals. Una forma de crear línies
estratègiques que ens permeten
actuar amb un criteri adequat a
l’hora de concedir-les”, comen-

tava Elia Ferrer, regidora d’Hisenda.
“A més s’han establit les diferents subvencions de cada
sector com les d’esport, medi
ambient sostenibilitat, accióocial sense ànim de lucre...en definitiva crear unes línies estratègiques d’actuació de les diferents
subvencions i que eixes línies
estiguen acordades i consensuades pels diferents grups polítics, explicava Ferrer.
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Alginet rep la Flor d’Honor de
Viles en Flor

REGIDORIA PARCS I JARDINS

Viles en Flor a la Comunitat
Valenciana és una iniciativa de
ASFPLANT (Associació Professional de Flores, Plantes i Tecnologia Hortícola de la Comunitat Valenciana).
Es tracta d’un programa que
vol mostrar i posar en valor la
riquesa natural i paisatgística
del territori mitjançant el reconeixement públic de tots aquells
projectes d’enjardinament, ornamentació floral, mobiliari urbà i
espais lúdics que són un exemple a seguir.

Les Flors d’Honor són el distintiu que es concedeixen anualment als municipis participants
en el programa Viles en Flor segons el criteri d’un jurat especialitzat. Hi ha cinc nivells: d’1 a 5
Flors d’Honor.
Alginet va rebre el divendres
25 d’octubre a l’Hort de Trenor
en Torrent, la Flor d’honor. Els
regidor de Medi ambient, Francisco Bellverd i el regidor de
parcs i jardins, Miguel Angel
Garrido van ser els encarregats
de replegar el premi.

La Biblioteca Municipal celebra
el seu dia amb diferents activitats

REGIDORIA DE CULTURA

El dijous 24 d’octubre és el dia
de la Biblioteca, una data que,
tal i com expliquen els amics
del llibre infantil i juvenil “és una
iniciativa que va sorgir de l’Associació Espanyola d’Amics del
Llibre Infantil i Juvenil el 1997,
i des de llavors, se celebra a
tota Espanya. Un dia a l’any ens
detenim per a donar a conéixer
l’activitat de les biblioteques a la
ciutadania i homenatjar els bibliotecaris/es com a impulsors de
la lectura per a xiquets i majors”.
“Amb motiu d’aquest dia els
usuaris i usuàries de la Biblioteca Municipal d’Alginet poden
traure 4 llibres en préstec, habitualment en són 3. I a tots i totes els que tinguen llibres amb
la data de devolució passada si

els tornen aquest dia se’ls perdonarà la sanció que pogueren
tindre”, comentava Sisco González, bibliotecari d’Alginet.
El matí va començar amb la
visita dels alumnes de 1r i 2n
del CEIP Emilio Luna que van
escoltar un conte narrat per la
bibliotecària Tere Escutia i van
conéixer com funciona una biblioteca.
El dia 25 a les 20 h l’escriptor
Jesús Monchó va assistir a la
sessió que el Club de Lectura va
programar per a parlar de l’obra
La Taverna del Negre.
El dia 30 d’octubre es realitzà
el lliurament dels premis al millor lector o lectora de l’estiu en
les edats compreses entre 0 i 7
anys i 8 i 14 anys.
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Carrer del Poeta Juan Alegre, 11,
46230 Alginet
961 75 17 79

L’Associació Comercial i Empresarial d’Alginet va recaptar la nit de la Passarel·la 580 € que aquest any s’ha destinat a Càritas d’Alginet.

El dissabte 5 d’octubre la
multitud va inundar la plaça
de la Constitució per a veure
la desfilada.
Per quart any consecutiu,
l’associació comercial i empresarial ACEAL, va tornar a
convertir Alginet en l’epicentre de la moda.
A les 9 de la nit, la plaça de
la Constitució es va omplir
al complet per a veure desfilar els models encarregats
de mostrar les tendències
i creacions del moment. El
mestre de cerimònies, veí
de la localitat, i especialista
en moda, Josep Lozano va
ser l’encarregat de presentar
cada part de la desfilada. La
passarel·la va començar amb
Demoiselles Perruqueria Canina, i la seua propietària va
fer desfilar als més peluts de
la casa.
Van continuar amb la botiga
Pomelo-Noadar i la moda
infantil. Els següents a desfilar, Tellar, van mostrar les
tendències a la roba de casa.
El segon bloc de la nit va ser
a càrrec de Base Esports
Martín amb la roba esportiva
i casual. Tot seguit era moment de veure les tendències en pentinats amb el saló
de bellesa Miralls. Tancaven
aquest segon bloc les tendències en tatuatges de Sir
Monkey i el bodi painting del
centre d’estètica de Sandra
Jorge.
Abans de començar el tercer
bloc, els assistents van poder
gaudir de la dansa contemporània de Sabela. El tercer
bloc l’obria la moda íntima de
Drathais, seguida per la moda
femenina de La dama rosa.
Tancava la passarel·la l’alta
costura amb Sabina Fuertes
i les espectaculars creacions
de la dissenyadora nacional
Daluna. Una nit màgica la
part benèfica de la qual va ser
destinada a l’associació Caritas de la localitat.
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Tots units per l’empresa
i el comerç local Tots junts per Alginet
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Parelles guanyadores del mantó La Cooperativa Elèctrica
de Manila
l’Assemblea Extraordinària

d’Alginet

celebra

CEA

CEA

Aquestes son les dos parelles
guanyadores s del concurso de
la 15 edició de la Revetla del
Mantó de Manila.

El premi és un cap de setmana a l’Hotel Melia Villaitana de
Benidorm amb pensió completa
del 8 al 10 de novembre.

El 19 d’octubre, la CEA va
convocar una assemblea extraordinària per a explicar als
socis la situació actual de la cooperativa després de la substitució del president aquest estiu.
Més de 300 socis van assistir a l’assemblea que es va dur
a terme al teatre Modern i que
començava amb retard per la
gran assistència de públic. Una
assemblea que començava
amb les explicacions del Consell rector de la situació que viu
l’entitat.
Elena Roig, presidenta de la
CEA, va ser l’encarregada de
llegir als assistents l’escrit preparat pel consell on s’explicava
les raons que van portar a destituir a Salvador Escutia com a
president i els motius per a interposar la querella.
Una setmana després de
l’assemblea, es va repartir a
tots els socis l’escrit llegit per
la presidenta per tal de poder

fer arribar a tots el comunicat
presentat a l’acte. A més es pot

consultar al Facebook de la cooperativa Elèctrica d’Alginet.
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Convivència, solidaritat i formació

2n premi “V. Andrés Estellés”

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

Els alumnes de secundària i el
seu professorat han passat dos
dies de CONVIVÈNCIA durant
els quals han portat a terme diferents dinàmiques integrades en
el pla d’acció tutorial. Aquestes
activitats els han permés aprofundir en el seu coneixement personal i de grup. Per al nostre centre, l’acció tutorial és fonamental
per a una formació integral dels
nostres xiquets i xiquetes.
La SOLIDARITAT és un valor
importantíssim al nostre col·legi.
“Els cristians, pel bateig, som
fills i filles de Déu, sempre i en
tots els llocs, mai estrangers o
esclaus, mai oblidats o abandonats”. Aquest és el missatge del
Papa Francesc per al Domund
2019. Quan ajudem i col·laborem, prenem consciència del

IES HORT DE FELIU

regal de sentir-nos estimats per
Déu. El nostre centre, con tots
els anys, participa en aquesta
campanya mitjançant l’organització d’un esmorzar solidari en
el qual ha participat tota la comunitat educativa. Gràcies per
tant a tots i a totes.
La FORMACIÓ continuada de

nosaltres com a professors i professores és imprescindible per a
enriquir el nostre projecte educatiu i per a poder créixer personalment i professionalment. Enguany aquesta formació girarà al
voltant de tres eixos; l’avaluació
proactiva, la neuroeducació i les
tertúlies literàries dialògiques.

deixem algunes de les opinions
que els i les nostres alumnes
han escrit sobre ella:
-M’agrada que vinga Susanna perquè ens ajuda, parlem,
juguem, ens ensenya coses del
seu país, etc. És molt bona i
m’agrada com ens parla i el seu
comportament amb nosaltres.
M’agradaria tindre dues sessions amb ella. (Erik Espert)
-M’agrada perquè juguem
amb ella i aprenem coses noves. També ens ensenya coses
d’on ella viu. (Lucia Peris)
-De Susanna m’agrada que
ens ensenya coses del paisatge
en EUA. Fem jocs per aprendre
vocabulari en anglés i és molt
divertida. (Joan Bosch)
-A mi el que m’agrada de
Susanna és que ens ensenya
a aprendre anglés i que quan li
preguntem alguna cosa de se-

guida ens contesta. Ens ensenya coses d’on ella ve, i sobretot
és molt bona persona. (Ferran
Estarlich)
-Susanna ens ensenya a parlar millor en anglés, costums
del seu país que ací no se fan,
tradicions del seu poble. També
ens millora l’aprenentatge en
anglés i ens ho passem molt bé.
Ens ensenya coses interessants
i ens ho passem molt bé. (Alba
Gómez)
-I like Susanna because she’s
super cool and super funny. She
likes Stranger Things. I like her
style, her voice and I think she’s
a good person. (Miquel Zurriaga)
-I like Susanna because I like
her hair. She’s funny and cool.
She likes Stranger Things. She’s
beautiful and I like her voice.
(Maria Bertí)

Pepita Greus
CEIP PEPITA GREUS

Aquest curs el CEIP Pepita
Greus rep per segona vegada
l’ajuda d’una auxiliar de conversa en llengua anglesa. Després d’haver gaudit del suport
de Kelly el curs anterior, aquest
passat octubre es va incorporar
Susanna, que estarà amb nosaltres fins al mes de maig de l’any
que ve.
Susanna
és
una
jove
nord-americana de 27 anys, de
l’estat de Maine, al nord-est dels
Estats Units. Malgrat no tindre
formació com a docent, ja té experiència en aquest programa
d’auxiliars de conversa impulsat
per la Generalitat Valenciana, ja
que va estar l’anterior curs en un
altre centre desenvolupant les
tasques pròpies del lloc d’auxiliar.
Susanna participa activament
dins de les classes de llengua
anglesa i ajuda l’alumnat a millorar la seua competència oral
en aquesta llengua, mitjançant
activitats de diferents tipus, jocs,
presentacions, etc.
L’alumnat del centre l’ha rebut
amb els braços oberts perquè
els agraden molt les activitats
que planteja i la manera de durles a terme. A continuació, us

Violant i Jaume I visiten l’escola
CEIP EMILIO LUNA

Aquest any com molts d’altres, hem tingut un gran esdeveniment al nostre centre: la reina
Violant i el rei Jaume ens han
visitat amb motiu de la festivitat
del 9 d’octubre.
Totes i tots havíem preparat amb molta il·lusió una gran
benvinguda. Encetàrem la festa
amb el ball que ens uneix a totes les valencianes i valencians
els dies de festa: la dansà. Amb
molt d’esforç i amb l’ajuda de
Maria vam practicar a les classes de música aquest ball tan
majestuós. Per a major lluïment
vam comptar amb la col·labo-

ració d’una colla de dolçaines
i tabals que marcà el ritme i la
melodia del ball.
Per tal de sorprendre els nostres reials visitants, les xiquetes
i xiquets prepararen un recull de
cançons populars. Els més menuts, el cicle d’Infantil reberen
els monarques amb una cançó
que parla de la valentia del rei.
Tot seguit primer i segon els
van recordar les meravelles de
la serra de Mariola. Les classes de tercer i quart interpretaren un vals de Castelló conegut
com “La panderola” que recorda
l’antic tren de vapor. Finalment,
els més majors, cinqué i sisé,

cantaren la famosa jota anomenada “El Micalet de la seu”.
Els reis comunicaren a tots els
assistents que van quedar molt
satisfets per la festiva benvinguda. Donaren les gràcies i prometeren tornar el proper curs.
Quedaren impressionats per la
participació de les famílies en
la festa. Ens recordaren que fa
huit-cents anys que crearen un
país on treballar i viure en pau i
harmonia. Totes i tots estem desitjant preparar la propera benvinguda per tornar a sorprendre
els reis i fer una gran festa de
convivència a la nostra comunitat educativa.

El treball col·lectiu de 7 alumnes de 4t ESO de l’IES hort de Feliu
d’Alginet, va rebre el 2n premi de poesia de Benimodo, els guardonats han sigut: Roberto Matei, Marcos Fargueta, Elvira Company, Daniel Ahulló, Àngels Mahiques, Camila Obonaga i Cristian Rodríguez.
ROSA AMB ESPINES
Cames nocturnes de soledat,
			
estrelles de neó
acompanyen el meu pa
ho sé, sé que no he de seguir,
però no m’hi puc resistir.
I em fas mal
cada vegada que intente
anar al teu pas.
Em mostrares els teus pètals
i me’n vaig oblidar.
Em vaig oblidar que totes les roses
tenen espines.
Sempre estic tancada
en aquesta presó,
per dins sembla un palau,
però necessite escapar,
ser lliure, volar.
Sense por, pintaré el meu camí,
com el de la dona que llig.
Visualitze el perill
enfront de mi.
Vull eixir,
aquest fred em congela a poc a poc,
molt a poc a poc.
I m’espanta pensar que,
un dia, estaré tan gelada
que perdré les ganes.
Sé que ho aconseguiré,
però no sola,
amb les meues germanes.

Hortet, un nou projecte d’escola

CEIP BLASCO IBÁÑEZ

Tot comença un matí d’inici
del curs. Escoltem rebombori al passadís, veiem arruixadores, eixadetes i altres eines
agrícoles que van i venen amb
xiquetes i xiquets atavellats
amb barrets de palla i camises
de quadres o ratlles, de colors
ben variats, i amb un OBJECTIU
MEDIAMBIENTAL entre mans:
són els nous alumnes de 5é que
han recollit dels seus companys
i companyes de 6é el REPTE de
dur endavant l’Hortet del Blasco.
Són els nous ecotutors (encara
que a elles i a ells els agrada
més anomenar-se els nous Hortolans).
Són els xiquets i xiquetes que
enguany aprendran com preparar de forma ecològica la terra
del nostre hortet per aconseguir una bona collita, a conéixer
les hortalisses més adients per
a cada estació i les pròpies de
la nostra comarca, així com les
eines que cal emprar per a cada
tasca, a programar el degoteig, i
sobretot aprendran a estimar en
la pràctica la natura, creixeran
com a persones igual que crei-

xen els seus plantonets. Amb
l’ajuda de les seues mestres, involucraran la resta d’alumnes de
l’escola perquè els ajuden en la
seua tasca hortolana i entre tots
aconseguir tindre l’hort ben verd
i productiu.
Aquest curs comptem amb
una novetat que els ajudarà en
la tasca de preparació de la terra. L’Ajuntament ens ha regalat
a les escoles una compostadora
amb la qual pretenen aconseguir
adob natural que alimente les
plantetes. De moment, han començat birbant l’hortet i la brossa ha servit per a iniciar el procés per aconseguir el compost;
han revisat l’estat de les eines i
han fet una visita al magatzem
de subministraments de la Cooperativa Agrícola del poble per
comprar les eines que els faltaven i estan en la tasca de condicionar un espai del centre com
a magatzem per a guardar totes
les eines de l’hortet.
Els desitgem molta sort perquè aconseguisquen els seu
propòsit i ja saben que compten
amb l’ajuda de tota l’escola!
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Presentació de l’Escola de la UD i els seus equips
REDACCIÓ

El divendres 18 d’octubre, a
les 6 de la vesprada començava
al camp de l’Ermita la presentació oficial dels xiquets i xiquetes
que aquesta temporada 20192020 aprendran i jugaran amb el
color blavet.
En caure la nit i veure desfilar, un a un, a tots els menuts,
va ser moment de conéixer els
jugadors de la UD Alginet B i el
primer equip.
L’acte finalitzà amb els parlaments de directius i el regidor
d’Esport que van eixir a la gespa acompanyats pels patrocinadors. Posava punt i final a una
nit plena de nervis el tradicional
castell de focs d’artifici.

Pòdium per a José Expósito del La nova generació del CB Alginet
Club Atletisme en el 10K d’ Alzira
RAUL MONTE

L’alginetí
José
Expósito
Cañas del club Atletisme Alginet
va quedar segon classificat en
la 10k Ciutat d’Alzira – Memorial Abel Signes Rodríguez, en la
categoria Veterà C – Masculina,
prova puntuable del IX Circuit
Ribera del Xúquer que es va celebrar el passat 13 d’octubre.

Jimena Cervera del Club de
patinatge d’Alginet al Campionat
d’Espanya
CARLOS BIVIÀ

REDACCIÓ

Del 17 al 19 d’octubre se celebrà a Saragossa el XIX Campionat d’Espanya categories aleví i
infantil de Patinatge artístic. Un

any més Alginet està al campionat, ja que Jimena Cervera, del
Club de patinatge d’Alginet hi
participa en la seua categoria.

Pòdium per a Mar Ausina del
Club Atletisme Alginet en la
XXXVI Volta a peu a Cullera
RAUL MONTE

L’alginetina Mar Ausina, va
quedar 1a classificada a la
XXXVI Volta a peu a Cullera,
en la categoria júnior femenina,
que es va celebrar el passat 20
d’octubre.
També va destacar la corredora Isabel Tercero, del Club Atletisme Alginet, que va quedar 6a
classificada en la VI 5K d’Albalat
del Sorells, en la categoria absoluta femenina, que es va celebrar el dissabte 19 d’octubre.

Aquesta és la nova generació
de noves altes, totes produïdes
durant el mes de setembre de
babys 4-5 anys i prebenjamins
6-7 anys, els xiquets de l’Escola
Municipal de Bàsquet que dirigeix el Club Bàsquet Alginet .
El poble vol bàsquet perquè
els pares s’han bolcat a inscriure
els seus fills per a aquest curs,
convençuts que la formació i els
valors a inculcar-los són els que
tindran per part dels entrenadors

Arnau, Dibi i Uti i perquè aquesta
escola cada vegada més és un
referent a la Ribera.
Per als de 4 i 5 anys, els babys
se’ls intrueix amb jocs per al seu
gaudi i s’incorporen els gestos
esportius de bot, passada, tir
etc. A més, tenen activitats de
trobades acordades amb altres
escoles en matinals que se celebren els dissabtes.
Els de 6 i 7 anys, encara que
tots en inici d’aprenentatge, ja
aprenen valors de convivència,

companyonia, joc net juntament
amb una dosi major d’ensenyament de joc col·lectiu d’equip
que posaran en pràctica en els
partits que aniran disputant en
la Lliga Intermunicipal que s’ha
format en aquesta zona dels
Jocs Esportius de la Comunitat
Valenciana.
Benvinguts a tots i a passar-ho
bé amb aquesta gran família del
CB ALGINET.

Edgar Ramírez i Pedro Crespo Imbatible
Amadeo
segons al triatló de Gandia
REDACCIÓ

El 19 d’octubre, Edgar Ramírez Bosch del Club de Triatló
d’Alginet va participar, junt a 5
components més del club, al Triatló de la Federació Valenciana
realitzat a Gandia.
Edgar va aconseguir fer pòdium i va quedar en la segona
posició en la categoria júnior.
Pedro Crespo va aconseguir
també la segona posició en la
categoria 55-59 anys.
Altres esportistes que van
participar a aquesta prova van
ser Josera Serrano que va fer
la Half i Salva Alemany, Alberto
Quiles i Lorena Matos que van
competir la short.

REDACCIÓ

Amadeo Blasco continua sumant victòries en EEUU. El veí
d’Alginet es va proclamar millor
jugador del Big South amb una
victòria decisiva en la inauguració del Big South Fall Invitational.
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Consells per a Alginet se suma a la Declaració
la tardor
d’Emergència Climàtica
L’arribada de la tardor suposa
tornar a les obligacions diàries.
Mantindre’s actiu a totes les edats,
aprofitar el temps d’oci per a fer
activitats agradables, seguir una
alimentació saludable i mantindre
la salut al dia us poden ajudar a
retrobar-vos amb les forces renovades.
VACUNACIÓ DE LA GRIP: La
grip és una infecció de les vies respiratòries. Arriba amb l’hivern, i la
tardor és el període adequat per a
vacunar-se. La vacunació s’adreça especialment a les persones
que tenen un alt risc de complicacions:
Persones de seixanta cinc anys
o més. Embarassades. Persones amb malalties cròniques que
la grip pot agreujar. Persones de
centres per a la gent major o altres
institucions tancades. Persones
amb obesitat mòrbida. Persones
que cuiden d’altres que pertanyen
a qualsevol dels col·lectius anteriors o que hi estan en contacte.
Professionals de la salut. Policia i
Guàrdia Civil.
GENT MAJOR ACTIVA: COMENÇA LA TARDOR I CAL
POSAR-SE EN MARXA. L’Organització Mundial de la Salut recomana que les persones de més
de 65 anys incorporen 30 minuts
d’activitat física a la seua vida diària. Aprofiteu els desplaçaments
(a peu o amb bicicleta), activitats
ocupacionals, tasques domèstiques, jocs, esports o exercicis programats i activitats socials o familiars. És important tonificar i enfortir
músculs i mantindre la mobilitat de
les articulacions. Cal ser constants
i actius diàriament. Activitats que
podeu fer: Apunta’t a Alginet Camina. Nadar, ballar, fer taitxí , ioga.
Pujar escales. Fer exercicis de flexibilitat, tonificació i força. Fer faenes de casa, jugar amb els nets,
treballar a l’hort o al jardí.
DEIXEU DE FUMAR: És un bon
moment per a deixar de fumar, i
afrontar-ho sent conscients de les
dificultats que implica, amb el convenciment d’aconseguir-ho. En
deixar de fumar notareu molts beneficis i millores en la vostra qualitat de vida. Estalviareu diners. Tindreu més capacitat de fer exercici.
Us millorarà l’alé. Tindreu la pell
més lluenta i més hidratada. Millorarà l’olor de roba, cotxe i casa.
Augmentarà la capacitat pulmonar. Apostareu per un entorn familiar més sa i això serà un exemple
positiu per als vostres fills i filles.
Recuperareu la llibertat.
Font informació: http://canalsalut.
gencat.cat/ca/vida-saludable/
Xavi Torremocha. Infermer CSP Alzira.

El passat 26 de setembre, el
Ple de l’ajuntament d’Alginet
apro-vava per unanimitat del tots
els grups municipals sumar-se
a la Declaració d’Emergència
Cli-màtica.
Esta Declaració és un pronunci-ament que estan promovent
di-versos grups ecologistes a tot
arreu, al qual ja s’han adherit diverses entitats i institucions, tant
d’àmbit estatal com a nivell internacional. I que adverteix de la
greu situació en la qual es troba
el planeta, com fan pale-sos els
informes del Grup Inter-governamental d’Experts sobre el Canvi
Climàtic (IPCC).
D’acord amb estos informes estem a prop del punt de no-retorn
davant del canvi climàtic, sobre
el qual l’activitat humana està
sent un element determi-nant.
I si volem evitar-ho, o al menys
mitigar les amenaces que això
comporta, hem de co-mençar
des de ja a canviar mol-tes coses. A canviar la manera en que
fem moltes coses i a deixar de
fer-ne algunes altres, perquè si
no serà impossible que revertim
el procés que du el canvi climàtic, i que porta a que les temperatures globals del planeta pugen ja per dalt d’1,5º a finals de
segle; i això seria des-astrós per
a la vida en la Terra, tal com la
coneixem hui en dia.
Per això, al sumar-nos a la
De-claració d’Emergència Climàtica, des de l’Ajuntament, el
que hem fet ha sigut assumir
tots els grups municipals que cal
des de ja contribuir a la reducció
de ga-sos d’efecte hivernacle,
que cal anar abandonant progressiva-ment el consum dels
combusti-bles fòssils i que hem
d’apostar per un ús de les energies reno-vables, de manera urgent i prio-ritària.
Però no només l’Ajuntament,
perquè ací cal la col·laboració de
tots i de totes. Per això, la Declaració d’Emergència Climà-tica
suposa també iniciar un procés
d’educació, formació i conscienciació de tota la pobla-ció sobre
la veritat de la crisi ecològica i
l’enorme canvi ne-cessari per
frenar esta emer-gència que
afecta el planeta que habitem; i
no hi ha un altre de recanvi.
Per això els compromisos concrets més importants que es recollien van ser:
- Dedicar els recursos necessa-ris per garantir les reduccions
de gasos d’efecte hivernacle, per
arribar al balanç net zero no més
tard de 2040, i si pot ser abans

de 2035.
- Crear espais educatius i do-nar
la informació a la població sobre
l’emergència climàtica.
- Aconseguir una pràctica de
residu zero. Objectiu per al qual
hem de d’adaptar-nos ja al nou
Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana.
- Promoure l’augment de l’eficiència energètica i acon-seguir el
ple autoconsum elèc-tric 100%
d’energies renova-bles.
- Fomentar una economia local i
de proximitat, que impulse la sobirania alimentària; el que comporta potenciar la nostra agricultura i el consum de pro-ductes
de Kilòmetre Zero en els serveis
de restauració munici-pals i fomentar eixa pràctica en el conjunt de la població.
- Analitzar com aconseguir l’objectiu d’abandonar els com-bustibles fòssils i proposar els plans
d’actuació necessaris. En-tre
d’altres, anar a una mobilitat
sostenible.
Ací s’apuntava que allò que cal
és augmentar els espais per
als vianants, i principalment les
vo-reres, per facilitar que la gent
puga anar a peu amb comoditat
i seguretat, i fomentar l’ús de la
bicicleta i altres mitjans de transport no contaminants per als
desplaçaments urbans. I per als
desplaçaments interurbans, per
anar a València i a Alzira, potenciar l’ús del transport pú-blic.
En este punt, des de Cercle-IdEA, volguérem aprofitar
per demanar també que des de
l’Ajuntament es reclame a la Generalitat la millora del servei de
Metrovalència i la posta en marxa dels nous contractes d’autobús interurbà que millora-ran de
manera substancial la línia que
tenim per anar a l’Hospital. Perquè l’actual servei de ferrocarril
és pitjor que el que teníem en
els anys noranta, i el servei d’autobús que tenim ac-tualment és
realment tercer-mundista.
La crisi climàtica és realment
una situació d’emergència, i ací
ens hem de comprometre i actu-ar tots, la ciutadania i l’Administració en els diversos nivells.
Pel que respecta al nostre
ajun-tament, ara cal vore que
eixa declaració que assumírem
tots els grups municipals, i princi-palment l’Equip de Govern, es
feia amb convicció. I per això cal
que comence a canviar ja la manera de fer l’ajuntament en moltes coses, que en algunes haurà
de pegar un gir de 180º. Anem a
vore si és de veritat.

Cognomen: els cognoms dels
alginetins de l’any 1690
Tindre
un
cognom sempre ha estat
vinculat al reconeixement
individual dins
d’una comunitat però, alhora,
ens arrela dins
d’eixa mateixa comunitat i, especialment, amb els nostres ancestres.
Poder dir soc el fill/a d’algú ens dona
la personalitat i la presència aquesta comunitat. I aquesta necessitat
d’identificació és la que va donar
com a producte l’elaboració dels
actuals llibres d’empadronament,
saber d’on ets, d’on vens o on pertanys. Però l’empadronament no
va ser regulat a Espanya fins l’any
1842, en el qual per primera vegada apareix tota la població d’Alginet,
homes, dones i xiquets/tes amb els
seus noms i cognoms.
Abans dels empadronaments, es
feien censos, amillaraments, etc.,
els quals, en tindre un caràcter fiscal, habitualment, deixaven fora
les dones i els xiquets, que solien
aparéixer com la vídua de... o els
hereus de... posant només en valor
el nom i cognom de l’home, que era
el cap de família. No obstant això,
un any després de la finalització del
Concili de Trento, el 1565, durant
el regnat de Felip II, es va aprovar
la creació dels arxius parroquials,
especialment dels quinqui libri, és
a dir, els cinc llibres sagramentals
que recollien el bateig, la comunió,
el matrimoni, la defunció i l’excomunicació, en els quals apareixien totes
les dades personals dels membres
de la comunitat al llarg de la seua
vida. Però dissortadament, pel cas
d’Alginet no hi podem recórrer, perquè foren destruïts l’any 1936, quan
es va cremar l’arxiu parroquial. Així
doncs, hem hagut de recórrer a una
font fiscal com l’amillarament de
1690, on s’hi recullen els propietaris
de terres i cases al terme d’Alginet
i on, com ja hem dit abans, només
apareixen els homes i, excepcionalment, quatre dones. A més, els
homes només apareixen amb un
cognom, el de son pare i, per tant, es
perd el cognom de la mare. Malgrat
tot, creiem que és prou representatiu per a conéixer els cognoms que
tenien més pes a Alginet l’any 1690.
Així doncs, dels dihuit cognoms més
antics recollits a l’acta de la constitució de la vicaria d’Alginet, de l’any
1375, només sobreviuen cinc l’any
1690. Aquests són: Bosch (amb 18
famílies), Pons (amb tres famílies)
i Greus (amb dues famílies), Peris
(amb 4 famílies) i Alapont (amb 1
família). D’aquests cognoms cal dir
que Greus prové del cognom antic
Creus (com apareix l’any 1375) i tenim dubtes de Peris i Alapont, que
apareixen com Pereç i De la Pont,
però els acceptem perquè cal tindre en compte que la grafia dels
cognoms no es va estabilitzar definitivament fins els segles XV-XVI.
A aquests cinc cognoms més antics,
aviat se’ls van afegir dos cognoms
més, Roig (amb 9 famílies) i Espert
(amb 7 famílies) l’any 1690, el que
demostra que, pel seu pes quantitatiu, són famílies amb un fort arrelament històric. En el cas contrari,
l’any 1690, tres dels cognoms més

antics, Greus, Pons i Alapont, com
hem vist adés, es trobaven en un
moment delicat, ja que podrien haver desaparegut pel poc pes quantitatiu, com de fet va ocórrer amb
Alapont.
Després d’aquest primer grup, trobem un grup de cognoms amb una
certa potència, entre tres i cinc famílies, entre els quals destaca, sobretot, el cognom Morales (amb 5 famílies i una donzella, Maria Morales, el
cognom de la qual va desaparéixer
quan es va casar); després segueix
el cognom Palau (amb 5 famílies),
Almenar (amb 4 famílies), Beferull
(amb 4 famílies), Alfonso (amb 3
famílies), Domingo (amb 3 famílies),
Sanchis (amb 3 famílies) i Aliaga
(amb 3 famílies).
A continuació tenim un grup de
cognoms, entre una i dues famílies,
moltes de les quals no deixaren rastre posterior i entre les quals, curiosament, es trobem tres de les quatre dones esmentades més amunt.
Així tenim, Soriano (amb 2 famílies),
Dalmau (amb 2 famílies), Crestalbo
(amb 2 famílies), Simó (amb 2 famílies), Lozano (amb 2 famílies), Segarra (amb 2 famílies), Vera (amb 2
famílies), Torrens (Potenciana i Victòria i amb elles s’acaba el cognom),
Serena (amb 2 famílies), Simbor
(amb 2 famílies), Mompó (amb 2 famílies), Derro (amb 2 famílies), Molina (amb 2 famílies) i Quiles (2 famílies). En el bloc de dues famílies, la
majoria són pare i fill i, per tant, són
famílies assentades a Alginet durant
el segle XVII. En el grup de només
1 família tenim els cognoms: Bonillo,
Arcos, Renovell, Pérez, Ribera, Ochoví, Campos, Marco, Gómez (el
metge), Ferris, Martínez, Serrano,
Cerezo (gendre de Victòria Torrens),
Marí, Borja, Costa, Ferrandis, Pla,
Poyo, Requena, Cardona, Alemany,
Tortajada, Girbés, Sanchermes,
Marrades, García i Conill (Damiana
Conill), tots arribats a Alginet, segurament, a partir de 1660.
Però junt als cognoms, també hi
trobem els malnoms. És cert que
encara no són tan freqüents com ho
seran a partir de la darreria del segle XIX, però ja hi apareixen alguns
com: Jaume el Teixidor, el Rubio de
Sueca, Vicent el Tintorer o Joan el
Ferrer.
Emprar només un cognom per a
identificar els homes provocava confusions per compartir el mateix nom
i cognom els pares i els fills o altres
habitants del poble, ja que el santoral era ben curt. Així doncs, per facilitar la individualització s’emprava la
fórmula, Antoni Morales major i Antoni Morales menor, si eren pare i fill
o, si no, fórmules més complicades
com Miquel Roig de Miquel de Simó
o Josep Palau de Joan de Gabriel,
és a dir, calia esmentar l’interfecte, a
son pare i el seu avi, quan haguera
sigut més senzill posar el cognom
de la mare. Però en fi, això és el que
hi havia.
Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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COAGRI i la Universitat Politècnica de València COAGRI col·labora en la marxa
treballen en conjunt per aconseguir fruites més contra el Càncer
COAGRI
saludables amb residu zero
Un any més, Coagri ha col·laborat
en la marxa que organitza l’Associació de lluita contra el Càncer d’ALginet per tal d’arreplegar diners per
a la lluita d’aquesta malaltia. Al igual
que altres anys, Coagri ha regalat
per a la borsa del participant, kakis.
Una fruita perfecta per a aquesta
època de l’any, saludable i nutritiva.
La presidenta d’AECC Alginet, Sefa
Bosch, va fer entrega a representants de Coagri de la samarreta
oficial de la marxa en gratitud a la
col·laboració.

COAGRI

Coagri, junt amb la UPV, ha sigut
una de les empreses beneficiades
per les ajudes a la cooperació per
part de la Generalitat Valenciana a
través de l’Agència Valenciana de
Foment i Garantia en el marc del
Programa de desenvolupament
Rural de la Comunitat Valenciana
2014-2020, per a projectes de cooperació relacionats amb experiències innovadores i sostenibles entre
productors i centres d’investigació
amb cultius adaptats al canvi climàtic i produïts amb models agroecològics.
El projecte amb el qual la cooperativa ha optat a l’ajuda s’anomena
“Implantació de tècniques agroecològiques en el cultiu del caqui convencional per a aconseguir fruites
més saludables (amb residu zero)”.
Aquestes ajudes s’han demanat a
través de la Universitat Politècnica
de València, per part del grup d’agroecologia de la universitat encapçalat
per la Dra. Rosa Vercher Aznar i
el seu grup d’investigació. Els dos
components de l’equip d’innovació,
la Cooperativa Coagri i la UPV tenen
ja 4 anys d’experiència en convenis
de col·laboració per a la gestió en
producció integrada de plagues del
caqui, convenis que ja han donat resultats rellevants.
Aquest projecte és molt ambiciós,
en el sentit que pretén introduir tècniques agroecològiques als productors convencionals, que són la gran

COAGRI a la presentació de la
D.O del Caqui
majoria dels agricultors valencians
i espanyols, d’ací que l’impacte i
l’abast d’aquest projecte pilot amb
els anys, puga ser molt elevat, ja
que pot ser un exemple per a tots
els productors de fruiters al territori
espanyol. No obstant això, aquest
punt a favor pot ser l’hàndicap més
gran del projecte, ja que s’introduiran tècniques a les quals el sector
sol ser molt contrari. A pesar d’això,
en anar de la mà de la Universitat
Politècnica de València (UPV) es
pot aconseguir introduir tècniques
d’agricultura agroecològica en l’agricultura convencional.
L’objectiu final és aconseguir fruita
amb residu zero mitjançant el foment
d’infraestructures ecològiques (co-

bertes vegetals i bandes florals) com
a millora de la gestió de les plagues
del caqui aportant diversitat vegetal
al cultiu, que en aquests moments
és pràcticament inexistent. D’aquesta forma s’aconsegueix augmentar
els enemics naturals necessaris per
a respondre a un increment de les
plagues i disminuir al màxim els tractaments tant en freqüència com en
dosis de plaguicides. Aquestes pràctiques també eviten l’erosió del sòl,
les pèrdues per evapotranspiració
que afavoreixen el canvi climàtic. No
podem deixar de notar que el marge
de benefici del caqui és cada vegada més estret i que una minimització dels tractaments és clau per a
aconseguir una major rendibilitat en
el cultiu.

L’escola de Famílies programa un curs per a
prevenir conflictes
REDACCIÓ

Amb el suport de la Regidoria
d’Educació. l’Agrupació de les
AMPA d’Alginet ha programat,
diferents sessions amb diferents
ponents per tal d’impartir un curs
anomenat Model Dialògic de
Prevenció de Conflictes. Aquest
curs consta de 5 sessions que
s’impartiran a la Casa de la Cultura dins el programa “Escola de
Famílies”.
L’Escola de Famílies d’Alginet va
nàixer al 2018 amb la voluntat
d’unir forces i esforços per a compartir formacions i coneixements,
no només amb totes les famílies
del poble sinó amb totes les comunitats educatives i la resta del
poble com a Projecte de Poble.
Per aquest motiu hem comptat
des del primer moment amb el
suport de la regidoria d’Educació. D’aquesta manera les AMPA
de tots els centres educatius ens
unim a través de l’Agrupació de
les AMPA per a poder treballar no
només amb l’Escola de Famílies
sinó també amb altres accions
conjuntes que ens puguen ajudar
a tindre una vida millor en el nostre entorn més immediat. Accions
solidàries, de millores educatives
i de ben estar per als nostres fills
i filles entre altres accions. (Escola de Famílies)
El dimarts 29 d’octubre, a les
18.30 hores, Sara Carbonell va
ser l’encarregada d’explicar les

bases teòriques i científiques de
la socialització preventiva de la
Violència de Gènere, comentant
l’origen dels conflictes, les bases
teòriques de Radical Love, les
recomanacions internacionals,
el feminisme dialògic o les noves
masculinitats.
Les sessions són gratuïtes i a
més compten en monitors per tal
que les famílies puguen deixar
als menuts i així poder assistir.
La resta de sessions seran el 6
de novembre, amb Jordi Bosch
que parlarà del model dialògic
de convivència; el 19 de novembre amb José Luís Chófer que
conversarà de com millorar la
convivència; el 28 de novembre,
Josep Maria Canal realitzarà un
taller dialògic sobre socialització
preventiva i el 2 de desembre,
Laura Natividad, tancara aquest
curs amb la xarrada tertúlia pedagògica.

COAGRI

El 14 d’octubre a les instal·lacions
de Salones XXI, es va celebrar la
presentació oficial de la D.O Kaki
Ribera del Xúquer. Un acte ple d’optimisme ja que s’espera en aquesta
nova campanya duplicar el nombre
de tones produïdes respecte a l’any
anterior que va quedar afectat per la
pedra del 2018.
Un acte on van assistir multitud de
persones relacionades en el sector
junt a la Consellera d’Agricultura, Mi-

reia Mollà, qui va destacar la importància de la promoció del producte,
ja que, la varietat roig brillant, Persimon, s’ha convertit en clau per als
més de 7.000 agricultors que formen
part d’aquesta organització.
El president de Coagri va conversar
amb la Consellera, el director general del desenvolupament rural David
Torres i la directora de la PAC, Maria
Teresa Cháfer, per traslladar-los les
inquietuds dels alginetins.
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