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EDITORIAL

La vida invisible

El pròpoli

Deixem enrere
el mes dedicat
a la música.
Al llarg d’una
setmana s’han
succeït multitud d’actes en
els quals els
músics
han
sigut els protagonistes. Una
data important que aquest any
encara és més rellevant ja que,
està dins de la celebració dels
125 anys de la Societat Artística
Musical d’Alginet.
També hem viscut les reivindicacions davant de la violència de
gènere amb la celebració d’actes al voltant del 25 N.

La vida a la Terra
uneix relacions que
van des d’allò micro
fins a allò macro, en
una complexa xarxa
alimentària que té a
veure amb el reciclatge de la matèria orgànica i la utilització dels nutrients.
Bé, aquesta introducció no és
meua, però l’he llegida en un article de microfauna i volia compartir-la amb vosaltres. Aquest
article va de la vida invisible a
la terra, microorganismes que
transformen la matèria orgànica
fins a grandàries assimilables
per a les plantes. Els consumidors primaris d’aquesta xarxa
són els microorganismes que
mineralitzen i descomponen el
contingut orgànic de la terra com
ara els fongs i els bacteris.
Els consumidors secundaris són
els que s’alimenten dels microbis
i els dispersen per la terra, els
protozous i altres organismes.
D’altra banda aquesta macrofauna, amb llombrígols, mol·luscos
i altres insectes que completen
aquesta xarxa, no para de convertir la matèria orgànica en nutrients per a les plantes.
Microfauna: es tracta d’éssers
vius d’una grandària de menys
de 0,1 mm, i fan feines importants a la terra com la de degradar la matèria orgànica, crear
microcanals de circulació d’aire i
quan moren aporten matèria orgànica a la terra. Dins d’aquest
grup trobem: protozous, nematodes i rotífers.
Microflora:
microorganismes
de menys de 0,002 mm que es
troben a la capa orgànica de la
terra. Està composta de bacteris, cianobacteris, actinomicets,
fongs i algues. Formen part dels
descomponedors de la matèria
orgànica i són importants en els
processos de fitoremediació, que
és el procés de la descontaminació de la terra.
Per a finalitzar aquest article,
crec que és necessari dir-vos,
que tota la xarxa de microorganismes que fan que la terra estiga viva necessita l’aportació
de matèria orgànica i no de fertilitzants químics, i menys encara
de pesticides ni herbicides.

El pròpoli és una
mescla resinosa,
obtinguda per les
abelles de les gemmes dels arbres,
traspuats de saba i
altres fonts vegetals, i que després processen al rusc.
Accions
•B
 actericida i bacteriostàtica.
• Antifúngic, antiparasitari i antiprotozous.
• Antivíric.
• Analgèsic, anestèsic i cicatritzant.
•E
 stimulant de la immunitat.
• Antioxidant i desodorant.
• Antiinflamatori i antireumàtic.
•P
 rotector de la circulació, la
permeabilitat i la fragilitat capil·lar.
•P
 rotector de la mucosa gàstrica.
 stimulant de l’osteogènesi.
•E
Usos i aplicacions
• Afeccions respiratòries: amigdalitis, faringitis, laringitis, sinusitis, rinitis, otitis, bronquitis,
grip, etc.
• Afeccions bucals: aftes, estomatitis, gingivitis, piorrea, parodontitis, etc.
• Afeccions digestives: colitis
aguda i crònica, gastritis, ulceres, etc.
• Afeccions ginecològiques: leucorrea, vaginitis, tricomoniasis
vaginal, infeccions vaginals
mixtes, etc.
• Afeccions urinàries: cistitis, uretritis, prostatitis, etc.
• Afeccions dermatològiques: èczemes, botons, fol·liculitis, cremades, ferides, micosis (fongs),
etc.
•C
 om a estimulant de les defenses.
Efectes secundaris i contraindicacions
•N
 o s’ha de superar la dosi màxima de 5 mg de pròpoli per
quilogram de pes corporal.
• Algunes persones poden resultar al·lèrgiques, per la qual cosa
es recomana en una primera
presa, prendre una mínima
quantitat inicial i observar-ne la
reacció.
•L
 es persones que ja hagen
mostrat reaccions a picades
d’abelles etc., han de tindre
major cura.
 a de prendre’s durant perío•H
des curts de temps, mai de forma continuada.
•L
 ’excés de pròpoli pot causar
trastorns gastrointestinals.
•D
 osis altes poden produir irritació en la cavitat bucal.
 n dones embarassades i lac•E
tants s’aconsella consultar amb
el metge.
•N
 o consumir en casos d’asma
al·lèrgica, ja que pot agreujar-ne els símptomes.

I molts altres esdeveniments i
celebracions que han passat al
novembre queden reflectits en
aquestes pàgines.
Per davant el mes de la il·lusió,
de les nadales a la plaça, de les
cartes als Reis Mags, del sorteig
dels 3.000 euros d’ACEAL... en
definitiva per davant 31 dies per
a encetar un any nou.
Des de La Veu d’Alginet seguirem treballant i apropant-los la
informació local del nostre poble. Gaudiu d’unes bones festes
i d’una millor companyia.
Sònia Bosch
Directora
La Veu d’Alginet

Julio Pellicer
Aficionat a
l’agricultura ecològica

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704
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El PSOE torna a ser la força més El restaurant l’Alfàbega guanya el II Concurs
votada a Alginet seguida per Vox de Gaspatxo Vila de Tous
REDACCIÓ

El diumenge 17 de novembre
es va celebrar a Tous la II edició del Concurs de Gaspatxo.
Un concurs en què el gaspatxo
cuinat per Victor Sanchis del
restaurant l’Alfàbega d’Alginet
va ser el guanyador.
El segon premi va recaure en
REDACCIÓ

En menys de 7 mesos, el país
ha tornat a tindre unes eleccions generals. El diumenge 10
de novembre, 3.341 alginetins i
alginetines es van abstindre i no
van anar als col·legis electorals
per tal de depositar el seu vot.
Una xifra d’abstenció més elevada que les passades eleccions
del 28A en què el 26,49 % es
va abstindre davant del 31,6 %
d’ara.
En total més de 7.300 alginetins van depositar les seues
paperetes a les urnes. Aquesta vegada el PSOE ha tornat
a ser la força més votada però
amb menys vots, ja que el 28A
va obtindre 2158 vots i aquesta

vegada n’ha aconseguit 2.099.
La segona força més votada
ha sigut la de VOX que el 28A
aconseguia 749 vots davant dels
1.237 d’ara.
La tercera força és el PP que
ha pujat del 28A amb 1.069 vots
a aconseguir en aquestes 1.234.
Podemos-EUPV aquestes eleccions ha baixat de 1.167 vots a
1.066.
Més Compromís se situa com
la cinquena força amb una baixada de vots i ha passat de 1.011 a
766. La formació de Ciudadanos
ha sigut fortament castigada en
vots i ha passat de 1.195 a 508 i
de ser la segona força més votada a la sisena.

REDACCIÓ

L’alginetina Ana Lozano guanya als Premis de
l’Audiovisual Valencià
REDACCIÓ

Per segon any consecutiu, la
Conselleria d’Educació, Cultura
i Esport organitza l’edició dels
Premis de l’Audiovisual Valencià mitjançant l’Institut Valencià
de Cultura i l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual. Dels

nominats a les 21 categories
d’aquests guardons autonòmics
que es van lliurar el passat 22
de novembre a l’Auditori de
Castelló, l’alginetina Ana Lozano va guanyar el premi al millor
maquillatge i perruqueria en
Dolor y gloria.

El Club de fotografia comença a agafar forma
REDACCIÓ

César March rep la distinció de
mestre de fotografia

La Confederació Espanyola
de Fotografia va atorgar a l’alginetí César March Hervás, el
títol de mestre en l’acte que es
va dur a terme el 2 de novem-

La Parra, de Quesa i el tercer
en La Cigrona, de València. Un
concurs que va reunir 21 restaurants i que aquest any ha
travessat fronteres i s’ha convertit en internacional en participar el restaurant Maitane de
Quito (l’Equador).

bre a Andorra. Una distinció que
March va rebre amb gran emoció i que reconeix els mèrits que
el fotògraf ha obtingut al llarg
d’aquests anys.
“A banda del prestigi que dona
tindre el títol MCEF (Mestre de
la Confederació Espanyola de
Fotografia) estic molt content i
orgullós per haver-lo rebut amb
la companyia de grandíssims
fotògrafs, molt reconeguts, que
després em van donar el seu
suport i l’enhorabona pel meu
treball”, explicava March.

Exposició de Boix a Dénia
REDACCIÓ

Fins al 30 de novembre es va
poder visitar a Dénia l’exposició
de l’alginetina Empar Boix, Femenstati, a la sala “El taller” als
Magazinos.

Calendari solidari Potes i pèls
REDACCIÓ

L’associació Potes i Pèls ha
creat un calendari solidari per a
recaptar fons per a seguir ajudant als amics de quatre potes.
A la venda en l’oficina de La Veu
d’Alginet, El Racó, Trencall, Piensos Romera, Pelut’s, Estética
Cristina, Sambori, Demoiselles
i Vicente veterinari, Pam i Mig i
Sabateria la Cope.

En menys de quinze dies, més
de 40 persones ja s’han interessat pel nou Club de fotografia. Un
club que va fer la seua primera reunió per tal de posar cara i noms
als aficionats a aquest art.
Alfonso Saldaña, impulsor del
projecte, va comentar que l’objectiu del club és “unir a gent amb la
mateixa afició i els uns als altres
anar ajudant-nos per a aprendre i
fer coses noves”.

Els interessats a formar part del
club poden contactar per Whats-

App al 606974255 o al Facebook
del club.

Francesc Espert guanya el premi Creative Artist
de perruqueria
REDACCIÓ

Amb 29 anys, l’alginetí Francesc Espert ha guanyat el
concurs nacional Trend Vision
Awards d’Espanya de Wella.
Amb 18 anys, Espert es va incorporar a aquest món. Actualment exerceix la seua passió al

saló de Veronica Busó que el va
motivar a presentar-se. Era la
primera vegada que es presentava i va aconseguir el primer
premi nacional, el que li obri les
portes per a assistir a l’internacional on competirà amb més
de 40 països i 90 professionals.

Les mestresses de casa comencen el curs de
patchwork
REDACCIÓ

Un any més, a les instal·lacions ubicades a l’antiga oficina de correus i que ara ocupa
l’associació de Mestresses de
Casa Tyrius, torna a fer-se el
curs de patchwork. Una tècnica
de crear composicions espectaculars a través de retalls de
diferents teles.
El curs està impartit els dimecres de matí i ara descansaran
fins a Febrer de 2020.
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La Societat Artística Musical d’Alginet celebra Santa Cecília dins del seu 125
aniversari
REDACCIÓ

Santa Cecília és la festivitat
de novembre en què més actes
musicals es reuneixen en poc
de temps, ja que és la patrona
dels músics. Aquest any, des de
la SAMA s’han succeït diferents
esdeveniments emmarcats en la
celebració dels 125 anys de la
SAMA.
El divendres 8 de novembre a
les 19.30 hores, al Teatre Modern,
es va fer la presentació del llibre
Alginet, 125 anys amb la Societat
Artística Musical escrit per Joan
Francesc Herrero Piqueras.
L’acte començava amb una
performance musical en la qual,
amb la llum de la sala completament apagada, diferents músics
ubicats en parts estratègiques
del teatre, anaven interpretant
peces amb els instruments que
s’il·luminaven a l’escenari de manera icònica.
Una performance que va finalitzar amb la presentació de tots els
components que l’havien fet possible i que va continuar amb la
presentació del llibre a càrrec de
la mantenidora Magda Añón, el
regidor de Cultura, Vicent Gaya,
el president de la SAMA, Voro
Lopez, l’alcalde d’Alginet, Jose
Vicente Alemany i el creador del
llibre Joan Francesc.
El diumenge 17 de novembre,
a les 12 hores, al Teatre Modern
es va fer Concert a Tres. L’orquestra d’acordions, la Banda
Juvenil i l’orquestra de la Sama
van ser els encarregats de posar
música a l’esdeveniment en el
qual es van presentar els dife-

rents músics que s’incorporaren
a la Banda Juvenil.
El dilluns 18 de novembre es
va fer la inauguració de l’exposició de l’obra pictòrica de l’artista
Susana Nadal Soriano al Teatre
Modern i que va estar oberta fins

al 23 de novembre.
El divendres 22 de novembre
va ser el moment de gaudir del
concert de la Societat Artística
Musical d’Alginet. Aquest acte
va ser la posada de gala dels
nous músics que s’incorporaren

a aquesta formació.
El diumenge 24 de novembre
va ser l’acte més protocol·lari
amb la imposició, per part de l’alcalde i el regidor de Cultura, de la
insígnia de l’ajuntament a tots els
musics que aquest 2019 s’han

incorporat a les diferents formacions musicals.
El cor de la SAMA va ser l’encarregat de posar música a la
missa de les 12. Acte seguit van
tancar la setmana amb un dinar
de germanor.

SOMVAL torna a ajudar en la Gran Recollida Proyme continua amb la formació
d’Aliments
per a la igualtat
RAÜL PALAU

Una vegada més, i ja van 5
anys, el Banc d’Aliments de
València, ha tornat a confiar en
SOMVAL per a la campanya de
recollida d’aliments. D’aquesta
manera els dies 22 i 23 de novembre de 10 a 21 h, va tindre
lloc a tota Espanya la campanya
de la Gran Recollida d’Aliments
(GR 2019), i s’actuava en 11.000
punts de recollida en unes 7.000
entitats benèfiques amb l’objectiu d’arreplegar uns 21.000.000
milions de kg de menjar.
A Alginet la campanya que va
fer el grup de voluntaris SOM
VOLUNTARIS
D’ALGINET
(SOMVAL), va tindre lloc als
supermercats MÁS Y MÁS i
CONSUM, on es van arreplegar
3,5 contenidors de menjar no
perible o a llarg termini, la qual
cosa va suposar uns 2.100 kg.
Es van formar 4 equips per
dia de 2 voluntaris a Más i Más
i 4 equips més de 3 voluntaris
a Consum. A Alginet va ser un
rotund èxit d’organització i de
col·laboració per part ciutadana,
fins i tot els xicotets se sensibilitzaven amb el tema. Segons
afirmacions de l’Organització,

REDACCIÓ
Divendres passat 22 de novembre, l’empresa PROYME
va impartir un taller sobre
igualtat laboral. Una ponència que s’emmarca dins de
les activitats programades
per a continuar aplicant el Pla
d’Igualtat que, aquesta empresa alginetina amb més de
50 treballadors i treballado-

Alginet va ser un dels punts de
tota Espanya on més aliments
es van arreplegar en funció de
la seua població i centres de recollida.
Els aliments van ser portats al
magatzem del Banc d’Aliments
de València, situat a la Pobla
de Vallbona, per a sumar-se al
repartiment general a tota Espa-

nya. No obstant això, SOMVAL
ha aconseguit que la major part
dels recollits a Alginet revertisquen al poble i actualment s’estiguen repartint a les famílies
més necessitades. SOMVAL ha
negociat amb el Banc d’Aliments
perquè tots els mesos vinguen a
Alginet uns 800 kg de menjar per
als més necessitats.

res, ha posat en marxa.
Durant 2 hores, els assistents
van conéixer de primera mà
les mesures a aplicar per a
tindre una igualtat real en el
món laboral així com allò que
està a les seues mans perquè
aquesta igualtat siga la manera d’interactuar entre companys i companyes.
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ACEAL prepara la campanya dels “3.000 euros”
Un any més la campanya busca incentivar, en les dates més pròximes a la campanya de
Nadal i Reis, la compra als establiments d’Alginet
Un any més, ACEAL aposta
per posar en marxa la coneguda
campanya dels “3.000 euros”.

El dia del sorteig també es sortejaran cistelles i regals per al
public present.

Aquest any, com a novetat hi
haurà 3 premis de 1000 euros
cada un i per tant tres afortunats.

Una campanya en què, aquest
any, participen 50 establiments
d’Alginet de diferents sectors.
La dinàmica continua igual que

altres anys. En fer les compres
als comerços associats adherits
a la campanya, el client rebrà
unes paperetes que omplirà per a
participar al sorteig de 3.000 euros. La duració de la campanya
serà del 2 de desembre fins el 6
de gener.

El sorteig es realitzarà el dia
7 de Gener a les 21:00 hores en
el Salo d’Actes de la Casa de la
Cultura, sent l’accés lliure, els
dies 8,9,10, i 11 es gastarà l’import del premi.
Hi haurà 3 premis de 1000
euros cada un i per tant 3 afor-

tunats, que hauran de gastar
aquest import en una setmana,
gastant un màxim de 200 euros
per establiment associat.
Aquesta campanya es realitza
amb el recolzament d’Unió Gremial, la Generalitat Valenciana i
la Regidoria de Comerç.

BONES FESTES
C/ Poeta Juan Alegre, 11, 961 75 17 79
www.acealalginet.es
@acealalginet
infoaceal@gmail.com
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Un any més la CEA regala nous La CEA present a la
instruments a la SAMA
I Jornada Estatal de
CEA d’Alginet torna, un any més, a
En arribar Santa Cecília, set- fer entrega d’instruments per a Cooperativisme Energètic
mana per excel·lència dels músics, la Cooperativa Elèctrica

la Societat Musical.

CEA

Les instal·lacions del
Centre d’Investigació del
Medi Ambient (CIM) de
Torrelavega van acollir el
dissabte 16 de novembre la
primera Jornada Estatal de
Cooperativisme Energètic
organitzada per la cooperativa càntabra Solabria i
Unió Renovables.
Un punt de trobada per
al cooperativisme energètic
que buscava mostrar, compartir i fer visible el cooperativisme energètic en la
societat.
La Cooperativa Elèctrica
d’Alginet, forma part de les
19 cooperatives que con-

formen la Unió Renovables,
una organització sense
ànim de lucre que busca difondre els principis cooperatius i el model cooperatiu
de consum elèctric davant
la societat, fomentant entre
les persones consumidores
i usuàries el consum d’electricitat d’origen renovable,
l’ús eficient de l’energia i un
model energètic més sostenible i participatiu.
La tècnic Alma Solar, i els
membres de junta, Pepita
Company i Ángel Gil van
ser els encarregats de representar la CEA en aquesta primera Jornada.

La CEA present a la
jornada de polítiques
públiques enfront de la
pobresa energètica

CEA

El dissabte 20 de
novembre a la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías Casa de Fieras d’El
Retiro a Madrid, es
va celebrar la jornada sobre polítiques
públiques front a la
pobresa energèticaLa jornada es
va organitzar en el
marc del projecte
ASSIST,
projecte
sobre pobresa energètica en el qual la
Cooperativa Elèctrica d’Alginet participa
des del seus inicis.

Avda. Reis Catòlics, 22 ALGINET 960 264 900
www.agotelecom.com

Una jornada en
què es van avaluar
les polítiques socials
per a assegurar l’accés a serveis energètics assequibles
i de qualitat, amb el
menor impacte social, ambiental i econòmic possibles.
En el marc del
projecte ASSIST, finançat a través del
programa europeu
H2020, l’associació
Ecoserveis, ACA i
ADEE van ser els
encarregats d’organitzar la jornada.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

La Fira Soc es farà al desembre

La Regidoria de Serveis
Municipals
retira
els
contenidors de la plaça del
Mercat

REGIDORIA DE COMERÇ

La fira comercial d’Alginet que
estava prevista que es fera al setembre, va quedar ajornada per
l’alerta de la DANA.
Després de barallar altres dades per a poder fer-la, la regidora
de Comerç, Elia Ferrer, es reunia
amb part dels comerciants i empreses involucrades en aquesta
per tal d’explicar-ne el funcionament.
La Fira, està prevista que es
realitze el divendres 13, dissabte

REGIDORIA
SERVEIS MUNICIPALS

14 i diumenge 15 de desembre
en què les compres nadalenques

estan a l’ordre del dia.

Actes de visibilitat per a commemorar el 25 N
REGIDORIA DE LA DONA

El dijous 21 de novembre, a
les 19.30 h de la vesprada, al
Teatre Modern es va poder visualitzar la pel·lícula Retrato de
una mujer en llamas. En finalitzar, i amb la col·laboració de la
psicòloga A. Gómez es va fer un
cinefòrum del film.
El diumenge 24 de novembre,
començava amb un recorregut a
peu pels punts morats del poble
on veïns i veïnes recitaven les
poesies que havien escollit. En
acabar es va fer una picadeta a
la plaça del País Valencià. Acte
seguit es va fer la pintada del
Guernica de Picasso, quadre
del 1937 i símbol de protesta
contra la violència.
A la 1 del migdia, la regidora
de la Dona, Maia Jose Martínez,
va fer la lectura del manifest per
a continuar amb una enganxada
de mans morades en l’aire en
senyal de la unió dels alginetins
i alginetines davant de qualsevol tipus de violència.
La Regidoria de Serveis Municipals ha instal·lat davant de
l’ajuntament un banc amb la frase “Sen-te lliure, no valenta” fet
amb palla d’arròs i plàstic reciclat, per mantindre viva la idea
de no violència

El
vandalisme
obliga a tancar
uns
dies
el
parc infantil de
Caramanxel
REGIDORIA DE
PARCS I JARDINS

El poc civisme i el vandalisme
d’algunes persones ha obligat la
Regidoria de Parcs i Jardins a
mantindre tancat, per uns dies,
la zona infantil ubicada a l’Hort
de Caramanxel.
Un tros del pis del parc ha sigut arrancat i l’han cremat als
torradors, el que ha obligat la
Regidoria a tancar l’espai per tal
d’arreglar-lo.

Atenent les sol·licituds de veïns i comerciants de la zona i de
les molèsties de brutícia, mala
imatge i olors que provocaven
els 4 contenidors soterrats de
davant del Mercat Municipal, la
Regidoria de Serveis Municipals
ha actuat per a llevar-los.
Els contenidors verds s’ubicaran al costat de la paret corba de
l’ajuntament i estaran tapats per
una estructura realitzada amb
palla d’arròs i plàstic reciclat que
ha fabricat l’empresa algineti-

na CM Plastik. Una estructura
sostenible, respectuosa amb el
medi ambient i integrada en la
fisonomia de l’entorn.

Nova furgoneta provisional per
al Centre de Dia
REGIDORIA SERVEIS SOCIALS I REGIDORIA DE POLICIA

El mal estat en què es trobava la furgoneta que utilitzen per
portar i tornar els usuaris del
Centre de Dia, ha fet que des
de la Regidoria de Serveis Socials i la de Policia es cedisca
de manera provisional la nova
furgoneta adaptada adquirida
per l’Ajuntament per a Protecció
Civil.
Carmen Ribera, regidora de
Serveis Socials, comentava que
“ha sigut una decisió consensuada entre Andrés Añón, regidor
de Policia i jo, ja que la furgo-

neta que utilitzaven al Centre de
Dia estava molt deteriorada i calia dotar el centre d’aquest servei. Aquesta nova furgoneta és
per a Protecció Civil però com
que el Centre de Dia la necessitava més urgentment i com que
està previst que, quan s’aprove
el pressupost, al febrer o març
s’adquirisca una nova furgoneta,
quan tinguem l’altra ja la canviarem. La prioritat en aquest moments era que els usuaris del
Centre de Dia continuaren amb
el servei de recollida d’una manera digna i segura”.

Escolars i usuaris del centre
de Dia i Centre ocupacional
aprenen la importància de Obres al barranc Residus per a
reciclar
que va al Cano
compostatge
REGIDORIA MEDI AMBIENT

REGIDORIA D’AGRICULTURA

REGIDORIA D’AGRICULTURA

La Regidoria de Medi Ambient
ha impulsat una campanya per
conscienciar de la necessitat de
reciclar. Els alumnes de tercer i
quart dels centres educatius i els
usuaris del Centre de Dia i Hort
de Feliu, van rebre la visita de
les professionals, Aline Aguayo
i Maria Granell de les empreses
alginetines CM Plàstick i LasArt,
que van ser les encarregades,
d’explicar, durant dues hores,
els beneficis que obtenim si reciclem de manera adequada. A
més els assistents van fer un taller amb botelles de plàstic que
els ajudà a ser més conscients
d’aquest necessitat.
Els centres rebran un banc fet
amb palla d’arròs i plàstic reciclat per a fer visible aquest reciclatge.

Des de la Regidoria d’Agricultura s’està actuant al barranc
que va al Cano en què, per les
passades pluges, havia trencat
part del paretó. S’ha llevat el
que hi havia i s’està treballant
per tal de fer-ne un de nou.

Les restes de poda dels agricultors dels camps urbans ubicats darrere del poliesportius es
converteixen en compostatge
per a ser reutilitzat de nou als
camps i així tindre una agricultura ecològica i respectuosa.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

DIUMENGE 8
Dansades de la Puríssima

DIMECRES 18
Nadal a la Biblioteca

Hora: 12.30 h
Itinerari: Eixida des de la
plaça del País Valencià,
carrer de la Puríssima
i plaça del Mercat. En
acabar, repartiment de
rotllets i mistela

Hora: De 17 a 20 h
Lloc: Biblioteca Pública
Activitat:
Taller de cartes
dels Reis Mags

Organitza: Quadre de
Balls Populars d’Alginet.
Col·labora: Regidoria
d’Educació, Cultura i Esport

Encesa de llums
Hora: 19.30 h
Encesa de llums a la
porta de l’Ajuntament i
degustació de dolços típics
Col·labora:
Cor de la Societat Artística
Musical d’Alginet i l’alumnat
d’iniciació i preparatori del centre
de música d’Alginet, el Quadre
de Balls Populars d’Alginet i la
seua rondalla. Ball dels pastorets
pels xiquets i les xiquetes de les
activitats
extraescolars
dels
col·legis.
Organitza: Regidoria
d’Indústria i Comerç

DIMECRES 11
Nadal a la Biblioteca
Hora: De 17 a 20 h
Lloc: Biblioteca Pública
Activitat:
Taller de manualitats
nadalenques

DIMECRES 13
Lliurament premis poesia
Hora: 19 h
Lloc: Casa de Cultura
Acte:
Lliurament dels premis
del VI Concurs de
Poesia Vila d’Alginet.
Poeta Jaume Escrivà

DIVENDRES 13, DISSABTE 14 I
DIUMENGE 15
FIRA SOC
Fira SOC
Lloc: Plaça de la Constitució
Actuacions musicals,
visita dels patges Reials,
Taller de reciclatge...
Més informació a
www.alginet.es

DIJOUS 19
NADALES ESCOLARS
Hora: 10 h i 12 h
Lloc: Plaça de la Constitució
Activitat:
Els alumnes de Primària
dels col·legis cantaran
nadales a la plaça:
3r i 4t a les 10.00 h i
1r i 2n a les 12.00 h

DISSABTE 21
CONCERT BENÈFIC
Hora: 19.30 h
Lloc: Teatre Modern.
Concert benèfic per al
festival d’Orthéz 2020
(França) del Ensemble
de Saxòfons del Centre
Autoritzat d’Ensenyaments
Professionals de Música
d’Alginet.
Professor: Pablo González.

DIUMENGE 22
CONCERT DE NADAL
Hora: 12h
Lloc: Teatre Modern.
Concert de Nadal
Oferit per la Banda Juvenil
i l’alumnat d’iniciació
i preparatori musical
de l’Escola de Música
de la Societat Artística
Musical d’Alginet
Hora: 19h
Lloc: l’Església de Sant
Antoni Abat
Concert del Cor de
la Societat Artística
Musical d’Alginet

DIMARTS 31
CURSA SANT SILVESTRE
Hora: 18 h
Lloc: Plaça de la Constitució
Organitza: Club
d’Atletisme d’Alginet
Col·labora: Regidoria d’Esport
Regals per als participants.
Vine disfressat
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Tres copes per al Club de Karate Les patinadores d’Alginet aconsegueixen 7 copes
d’Alginet al Torneig Costa del
Mediterrani

REDACCIÓ
El diumenge 17 de novembre
es va celebrar a Almussafes
el 1r Torneig Costa del Mediterrani. Un torneig que va
reunir més de 380 esportistes de diferents punts de la
geografia.
Alguns alumnes del Club
de Karate d’Alginet hi van
participar. Els karatekes,
acompanyats per la seua
entrenadora, Ana Tebar, van
aconseguir pujar al pòdium
en tres ocasions.
En finalitzar aquest primer

torneig en la categoria de
menuts, de 4 i 5 anys, Izan
Stefan Crisan aconseguia
l’or i Adrià Molla Requena la
plata. En la categoria sènior
mixt, l’esportista Ana Tebar
Toledo es feia amb la tercera
posició.
L’entrenadora
reconeixia
l’esforç també de Santi Parra, Eric Ibiza, Jorge Fuentes,
Guillermo Caldeira, Hugo
Terres i Toni Campos i els
transmetia l’enhorabona pel
bon trellat dut a terme.

REDACCIÓ
El cap de setmana del 8 i 9
de novembre es va disputar
al pavelló cobert el Trofeu
Tardor de Federació.

En la categoria benjamí,
Sandra Sánchez va quedar
en tercera posició; en cadet,
Celia Aliaga aconseguia la
segona posició; en infantil
Alba Salvador segona i Pau-

5 alginetins a la cursa centenària de Behobia-San Sebastià.
L’alginetina M. Virgínia Cuñat
Dalmau entre les homenatjades
del futbol femení

REDACCIÓ
El diumenge 10 de novembre, els atletes Gerson González, Francesc Gallart, Carles Escutia, Jordi Machí i
Rubén Morillo van participar
en una de les curses més
mítiques que hi ha en l’àmbit
nacional i internacional.

Amb més de 35.000 participants començava la Behobia-Sant Sebastià en la qual,
els 5 alginetins van superar
els 20 quilòmetres de carrera
amb un desnivell positiu de
250 metres acumulat en total
i acompanyats per la pluja, la
pedra i forts vents.

Una desena d’alginetins a
mitja marató de València

REDACCIÓ
El 6 de novembre a la Ciutat
del Futbol de Las Rozas, la
Real Federació Espanyola

de Futbol va organitzar un
acte protocol·lari en el qual
es va fer un reconeixement
a les futbolistes que el 1971
van disputar els primers partits amb la samarreta de la
selecció espanyola.
L’alginetina M. Virginia Cuñat
Dalmau va ser una de les
presents a l’acte en què va
rebre una samarreta commemorativa i el reconeixement
públic com a pionera del futbol femení.

Tres patinadores d’Alginet al Rola ller Dance Cup

la Fuster tercera; en el nivell
4 Emma Cabanes quedava
segona; en nivell 5 Paula Vaquer tercera i en nivell 2 Martina Cervera es feia amb la
tercera posició.

Josera Serrano tercer al Circuit de
Castelló

REDACCIÓ
El divendres 8 de novembre,
al saló d’actes de la Diputació
de Castelló, l’alginetí Josera
Serrano, membre del grup
Polvorilla Team i el Triatló
d’Alginet, va rebre el premi
per quedar tercer en categoria veterà 2, al Circuit Provincial de la Diputació de Castelló compost per 6 proves de
Triatló, Aquatló i Duatló.

Jimena
guanya
Aragó

REDACCIÓ
El passat 25 d’octubre es va
realitzar a València la mitja
Marató Trinidad Alfonso. Per
davant, 21 quilòmetres amb
més de 7000 corredors i corredores. De la localitat d’Alginet van assistir del Club de
Triatló Edgar Ramírez que
amb 18 anys va quedar 14é

en la categoria sub-20, Vicent Gregori i Pepe Bellver.
Del Club d’Atletisme d’Alginet
van participar Vicent Ausina, Javier Bernardini, Paula
Herrero, Diego Gómez, Paco
Cortés, Delfin Fargueta i Mar
Ausina que amb 18 anys es
va fer amb la 5a posició en la
categoria sub-20.

REDACCIÓ
El cap de setmana del 8 al 10
de desembre, l’entrenadora
Iris Espert es va desplaçar a
Portugal amb les patinadores del Club d’Alginet, Jimena Cervera, Claudia Bailén i
Paula Marí per a competir en
la 3a fase de la Roller Dance

Cup.
Jimena Cervera es va proclamar campiona en la categoria
aleví, Paula Marí va quedar
6a i Claudia Bailén en la 9a
posició en categoria infantil.
L’última fase se celebrarà els
dies 6, 7 i 8 de desembre a
Barcelona.

Cervera
la Copa

REDACCIÓ
El Club de patinatge d’Alginet
està d’enhorabona. La patinadora Jimena Cervera, va quedar campiona en la categoria
aleví i Celia Aliaga sèptima en
la categoria cadet.
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Preparatius per a coronar la muntanya Ama
Dablam de Nepal
REDACCIÓ
El passat 26 d’octubre seguint
la preparació de l’expedició
Alginet-Nepal 2020 alguns

dels seus membres van fer
l’ascensió als 3 Pics Inferns
al Pirineu central, van eixir
des del Balneari de Pantico-

sa i van aprofitar les primeres
neus de la temporada per a
fer una activitat pròpiament
hivernal.

Els alumnes del Blasco Ibáñez volen bàsquet
CARLOS BIVIÀ
En les extraescolars que es
donen al col·legi hi ha una
inscripció massiva dels alumnes en l’activitat del minibàsquet: 70 alumnes de 1r, 2n
i 3r de primària omplin les 2
pistes del pati de l’escola els
dimarts i dimecres de 3.30 a
5.00 de la vesprada.
L’objectiu és oferir els avantatges de practicar el bàsquet
als xics i xiques en la seua
iniciació, el que aporta una
millor coordinació, major concentració, reflexos així com
desenvolupar l’agilitat i habilitats tècniques d’aquesta especialitat.
També hi ha beneficis emocionals perquè en la pròpia
dinàmica del joc s’ensenya
els xiquets a actuar amb rapidesa, prendre decisions,
fomenta l’autonomia i ajuda a
sentir-se part d’un grup.
En valors, la cooperació i la
companyonia són el sant i
seny d’un bon començament
en la incorporació del xiquet/a
en la seua iniciació.
Amb tots aquests avantatges

hem de creure que el bàsquet
és un dels esports a practicar

als patis de les escoles ideals
per a l’alumnat.
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Novembre al col·le

Sagrado Corazón de Jesús
El mes passat celebràrem, junt a
tota la diòcesi, la campanya del
DOMUND i com sempre hem lliurat a la delegació de MISSIONS
la quantitat recaptada que ha
sigut de 759 €, per la qual cosa

Èxit de participació a la cursa solidària contra la leucèmia
els nostres alumnes han rebut una
copa en reconeixement de la seua
solidaritat.
Novembre també
ha sigut el mes
en què s’han dut
a terme les eleccions per a renovar la meitat
dels membres del
Consell Escolar.
Aquest òrgan, del
qual forma part
tota la comunitat
educativa, és fonamental per al
bon funcionament
dels nostres centres educatius. A
més dels pares,
mares i personal
docent, també hi
han participat tots
els xics i xiques de secundària
per tal d’elegir els seus representants. Gràcies a tots els alumnes
que s’han presentat i enhorabona a Àlex López que ha resultat
elegit pels seus companys i companyes.

CEIP Pepita Greus
El dissabte 26 d’octubre va tindre lloc la cinquena edició de la
cursa solidària contra la leucèmia infantil.
Aquesta va estar organitzada
per les AMPA d’Alginet a partir
de la iniciativa de la Fundació
Unoentrecienmil. Per a poder
participar s’havia d’adquirir un
dorsal per 1€, també podien
comprar polseres solidàries i
cordons daurats com els que
han lluït alguns esportistes d’elit
com els jugadors de la selecció
espanyola de bàsquet. A més,
durant les dues setmanes que
durà la inscripció hi havien habilitades unes vidrioles perquè
la gent poguera fer la seua aportació. Amb aquesta iniciativa es
pretenia recaptar fons per al projecte d’investigació que la Fundació finança des de fa més de
5 anys, per a aconseguir trobar
una cura a la leucèmia infantil.
La cursa va ser tot un èxit de participació i de recaptació de fons.
En total es recaptaren 4653,85
€, del quals 1351,50 € els va recaptar el CEIP Pepita Greus en-

tre inscripcions, donatius i venda
de polseres i cordons.
Hem d’agrair als organitzadors
de la cursa la tasca ben feta,
l’entusiasme i la serietat amb la
qual han tractat el tema. També
als col·laboradors, empreses
i entitats, que han fet possible
l’èxit d’aquesta jornada entre
els quals trobem: l’Ajuntament
d’Alginet, la Regidoria d’Educació, Cultura i Esports, la Policia
Local, Protecció Civil, La veu
d’Alginet, Muixeranga a l’escola amb el suport de Muixeranga Alginet, Druni, Cajamar i la
Cooperativa Elèctrica d’Alginet,
Battukada Alginet, Alfons Juan,
Jesús Benavent, Factoria d’Idees, Skándalo, el Restaurant San
Patricio, I més. Serveis lingüístics i editorials, Exclusiu, Anitín,
Coagri i Club d’Atletisme els coi-

xos de Carlet. A més de col·laborar amb la cursa també subvencionaren una motxilla de tela de
famílies solidàries serigrafiada
amb rosquilletes, papes, aigua,
taronges i una samarreta per a
cada xiquet i xiqueta participant
en la cursa.
En finalitzar la cursa es va repartir suc de caqui per a tots els
participants subvencionat per
Coagri.
Entre tots vam demostrar que
junts podem lluitar contra qualsevol malaltia o aportar el nostre granet d’arena per a aconseguir-ho. Esperem que el curs
que ve es puga repetir aquesta
iniciativa i poder participar de
nou per a superar el que hem
obtingut enguany.
.Foto organitzadors cursa
AMPA CEIP PEPITA GREUS

El Ceip Mestre Emilio Luna, ha participat en el programa Aula Ciclista
CEIP Emilio Luna
Aquest mes de Novembre,
l’alumnat de 5é i 6é del Ceip
Mestre Emilio Luna, ha participat en el programa Aula Ciclista organitzat per la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport i la
Federació de Ciclisme de la Comunitat Valenciana, dins l’àrea
d’Educació Física.

El programa Aula ciclista és un
projecte d’innovació educativa
que té com a objectiu fomentar
la pràctica de l’activitat física i
el coneixement i divulgació del
ciclisme en l’àmbit escolar, fomentar l’ús de la bicicleta com
a model de mobilitat sostenible
i formar en hàbits saludables i
educació en valors.

L’activitat es va desenvolupar
mitjançant unes unitats didàctiques amb sessions teoricopràctiques durant l’horari lectiu.
Cada unitat didàctica consta de
dues sessions. Una primera en
què l’alumnat va rebre formació
sobre vida saludable, seguretat
viària, ús de la bicicleta i el ciclisme com esport, i una sego-

na sessió amb exercicis pràctics
de l’ús de la bicicleta recorrent
l’alumnat un circuit urbà pel
poble, conduïts per tècnics de
la Federació de ciclisme, on
l’alumnat s’enfrontà a situacions quotidianes per a dominar la
normativa viària i el maneig de
la bicicleta.
Per a portar a terme el recor-

regut urbà, va ser necessària la
participació de l’Ajuntament i la
Policia Local del municipi, per
acordar les mesures de seguretat que es tenien que prendre
durant la realització de l’activitat.
Va ser una activitat molt gratificant on l’alumnat va gaudir de
l’experiència!!!
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ECOFELIU

IES Hort de Feliu
Aquest any s’ha creat a l’IES
Hort de Feliu, un grup de treball
anomenat ECOFELIU, amb el
propòsit de sensibilitzar tota la
comunitat educativa i, en especial, l’alumnat sobre la importància de la sostenibilitat i la millora
de l’entorn.
Un projecte amb les tres erres
ecològiques: Reduir, Reutilitzar
i Reciclar.
Reduir, simplificant el consum
de productes directes, és a dir,
tot allò que es compra i es consumeix.
Reutilitzar, tornant a utilitzar les
coses, donar una vida útil als
materials que utilitzem diàriament, i fer un ús més prolongat

PREPARANT EL CONCERT!

abans que els arribe l’hora de
desfer-nos-en definitivament i
així disminuïm el volum de fem
i reduïm l’impacte al medi ambient.
La primera activitat que hem fet,
és l’eixida a la planta de residus
de Guadassuar. En aquesta els
alumnes de 4t d’ESO de l’IES
hem pogut observar en directe el
funcionament de tota la planta,
per què és important reciclar, la
funció de la planta per a l’economia circular i l’elevat índex
de recuperació de materials a
la planta, que com a nous recursos, es reutilitzen fent productes
industrials o manufacturats de
nou, sense necessitat d’extraure
matèries primeres de la natura.

CEIP BLASCO IBÁÑEZ
Seguint el camí que encetàrem
l’any passat, continuem aquest
curs repartint MÚSICA per tot
arreu de l’escola, les aules, el
pati...
L’any passat ens retrobàrem
amb una forma diferent de celebrar la tardor en què la música
va ser la protagonista al mes de
novembre. Un grup d’alumnes,
des dels més menuts fins els
més grans i alguns pares, volgueren compartir la seua música
amb els altres i ens prepararen
un concert... Aquest dia, màgicament, encetà les ganes de fer
música en les xiquetes i xiquets
i van ser elles i ells els que demanaren seguir tocant al llarg
de tot el curs i és per això que
decidírem que un divendres de
cada mes continuarem amb la
iniciativa.
Aquest curs continuen amb la
mateixa motivació, o més, i degut al gran nombre de peticions
dels xiquets i xiquetes per a participar al concert hem pensat dividir-lo en dues parts.
Al concert tindrem la participació dels més menuts i els consells dels alumnes de segon per
cuidar la veu i cantar millor ens
seran molt beneficiosos. També
està previst que tots els alumnes
de primer i segon interpreten Un
sabater de Picanya, tocant tots
amb instruments de xicoteta percussió. Tocant i cantant, gaudeixen dels beneficis que comporta
el sentint-se part d’una gran orquestra i de cantar tots junts.

A la segona part, els més menuts tindran l’oportunitat d’escoltar els seus companys i companyes dels cursos superiors que
ens presentaran els seus instruments i tocaran peces relacionades amb el fil conductor d’aquest
curs, Un Blasco de Cine. Així,
sonaran bandes sonores de pel·
lícules com Titànic, Pirates del
Carib, Joc de Trons, Els xiquets
del cor... i violins, trompa, saxos, trompeta, flautes, flabiols,
oboé... repartiran la seua música
per l’escola.
Els xiquets i xiquetes han estat
preparant les diferents obres
tant a les classes, com a estones de pati, i les seues cases...

buscant moments que tenen per
a quedar i assajar.
La seua motivació està omplint
l’escola no només de música
sinò també del seu sentiment
emprenedor i de molta d’il·lusió.
Més música per favor!
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Bon ús tecno- Emergència climàtica. No, aixina
Els cognoms dels
logies de la in- no anem bé, Sr. Alcalde
alginetins l’any 1720
Malgrat
que no tenen descendència o que tenen
formació i la
Cercle-IdEA Alemany, ja que ell, sense
l’amillarament només filles i, per tant, el cognom es
que vam estudi- perd... tot plegat és el que provocà
De poc aprofita que ens adherim consultar a la resta de grups
comunicació
ar el mes passat tot el canvi en aquest segment posolemnement a les declaracions municipals, i votant-se allò que
Les Tecnologies de la Informació
i la Comunicació poden ser molt
positives per a l’aprenentatge dels
adolescents. Permeten adquirir
habilitats tecnològiques que necessitaran en el seu futur. Un mal
ús pot generar problemes com mal
d’esquena, fatiga ocular, problemes del son, sedentarisme, menor
rendiment acadèmic, aïllament,
pèrdua d’interés... Els pares han
de formar-se i informar-se per a
educar els fills en un ús responsable. Estableix normes i posa límits.
No s’han utilitzar videoconsoles,
tauletes, ordinadors, telèfons intel·
ligents abans dels 2 anys. Durant
les menjades, cal respectar els
moments de comunicació familiar. Evita que accedisquen a continguts de risc (bulímia, anorèxia,
violència, pornografia, pedofília,
consum de drogues, jocs, fraus
comercials, vídeos de moda amb
conductes de risc). Estableix programes de control parental. Tin
en compte l’orientació per edats i
temàtiques dels videojocs i programes d’entreteniment (codi PEGI).
Protegeix tots els dispositius amb
connexió a la xarxa amb antivirus,
bloquejos de pantalla, contrasenyes i codis forts. Molt de compte
amb els continguts que pugen a
Internet. Ensenya-li el valor de la
privacitat pròpia i dels altres. El
que es puja a la Xarxa es pot modificar, compartir i pot romandre-hi
per sempre. S’ha d’ensenyar el
respecte als altres. El ciberbullying
i el sexting poden tindre serioses
repercussions socials i emocionals
per als que el pateixen, i legals per
als que el fan. El menor no ha de
contactar ni seguir en xarxes socials qui no coneix a la vida real.
I menys acudir a una cita. De vegades aquests problemes es detecten tard. Para atenció a canvis
físics, emocionals o del comportament. Davant d’un cas de sospita
o certesa de ciberassetjament o
grooming s’ha d’actuar de forma
immediata. Per a previndre-ho,
i que no passe, contacta amb la
policia escrivint a: seguridadescolar@policia.es
Font informació: https://www.familiaysalud.es/
Xavi Torremocha. Infermer CSP
Alzira.

institucionals que alerten sobre
el greu problema ambiental
que afecta el planeta, com si
ací fórem els més preocupats
del món sencer, si en acabant,
o al mateix temps, actuem com
si ací no passara res, o com
si els compromisos que eixes
declaracions comporten no ens
afectaren a nosaltres per a res. I
això és el que fa el Sr. Alemany.
Durant la passada legislatura
els diferents grups municipals
estiguérem col·laborant en
la revisió del Pla Estructural
del Pla General d’Ordenació
Urbana d’Alginet, que s’aprovà
en el mes de maig d’enguany.
I allí s’acordà, entre tots els
grups polítics de la Corporació,
que en el nou Pla General es
contemplaria l’ampliació de
l’eix viari del camí de Trullàs camí de les Mallades, fins a la
carretera de baix.
Una millora de la infraestructura
viària que es proposava pensant
principalment en el trànsit de
camions i tractors, per a donar
una millor eixida als productes
agrícoles d’eixa part del terme;
i també, pensant en el trànsit
que generen les fàbriques del
polígon de la Moncarra, i el que
pot generar, el seu possible
creixement.
Però
una
millora
que
contemplava també que, en esta
actuació sobre la carretera es
fera una ampliació suficientment
gran perquè en la nova
infraestructura es construira
al mateix temps un carril bici
paral·lel, per potenciar també la
mobilitat sostenible.
Perquè com dèiem en la moció
que aprovàrem per unanimitat
en l’anterior plenari del mes de
setembre, el transport és una de
les activitats humanes que més
està afectant el canvi climàtic.
I per a minorar eixe impacte el
que cal és potenciar els modes
de transport alternatiu. Cal que
afavorim l’ús dels mitjans de
transport menys contaminats,
i per això hem de pensar en la
creació d’una xarxa bàsica de
carrils bici que comuniquen el
terme i que al mateix temps
puguen connectar amb altres
carrils bici d’altres municipis per
a anar als pobles de al voltant,
o encara que siga només per
a poder fer el passeig lúdic
en bicicleta en condicions de
seguretat.
Però sembla que esta no és
la prioritat ni l’objectiu del Sr.

s’havia acordat en el mateix
Plenari de maig, eixe mateix
mes adjudicà directament a
una empresa d’enginyeria el
contracte (per 17.787,00 €)
perquè redactara el projecte de
l’obra en qüestió, però sense el
carril bici.
Ara, quan hem sigut sabedors
que el projecte no contempla el
carril bici, ens ha dit que és que
això resulta molt complicat de
fer (en este ajuntament, quan
una cosa no es vol fer, mai es
diu que no, sinó que resulta
molt complicada de fer) perquè
hi ha que salvar els ponts, i ací
es perdria la continuïtat del carril
bici.
Però és que això ja ho sabíem
tots. I solucions tècniques per
a resoldreu, ja les havíem vist
quan estàvem fent la revisió del
Pla Estructural; només cal fer
una estructura metàl·lica annexa
en els ponts, per a salvar-los,
com s’ha fet en molts altres llocs.
Però ací sembla que resulta molt
complicat de fer, allò que en altres
llocs ho resolen senzillament
ampliant un poc el pressupost
(que ja és de 811.327,93 €). I
possiblement este siga el motiu
principal pel qual el Sr. Alcalde
no vol fer el carril bici; este i
que la sostenibilitat no és una
de les seues prioritats a l’hora
de decidir quines són les coses
importants a fer.
Però és que ara les coses han
canviat, l’emergència climàtica
ha alterat les prioritats de la
societat, i de les administracions,
i este tipus d’actuacions, que
van encaminades a potenciar
la mobilitat sostenible, compten
amb ajudes i amb subvencions.
El que passa és que com
este no és un objectiu del Sr.
Alemany, ni tan sols han explorat
esta possibilitat, que potser fins
i tot ajudaria a minorar el cost
que li suposaria a l’Ajuntament
la construcció de la nova
infraestructura.
Així que des de Cercle-IdEA
li demanem al Sr. Alcalde
que rectifique. Perquè no és
coherent que se diga que el
planeta està en perill, i que
necessita que canviem la
manera de fer les coses, i que
des de l’Ajuntament es continue
actuant com si Alginet estiguera
al marge del planeta. I perquè
resulta inadmissible que s’actue
votant-se a la torera allò que ha
aprovat per unanimitat el Ple de
l’Ajuntament. Perquè aixina no
anem bé, Sr. Alemany.

fora de 1690, la
seua vigència
va ser efectiva
fins a l’any 1707,
i es va fer un nou
amillarament
l’any 1708. Però com trobàvem
que era massa proper per a traure
conclusions, hem preferit avançar
en el temps i anar tretze anys endavant. En aquests trenta anys entre
un amillarament i l’altre van ocórrer
molts fets, com la Guerra de Successió a la corona d’Espanya, períodes de fam i epidèmies recurrents,
entre d’altres i, per això, volem veure
com els cognoms familiars van suportar tot aquest tumultuós període,
avantsala del gran desenvolupament agrari i demogràfic que van
viure els pobles de la Ribera Alta al
llarg del segle xviii.
En el grup dels cognoms
més antics trobem que els Bosch
(amb 25 famílies) i els Roig (amb
16 famílies) esdevingueren els
cognoms principals, molt lluny de
tots els altres. No obstant això, els
altres cognoms antics com Espert,
Greus, Pons o Peris tingueren diferents processos. Així el cognom
Greus, sembla que es va refer de
l’ensopiment del segle xvii, en passar de 2 a 5 famílies i el cognom
Pons passà de 3 a 4 famílies, però
Espert i Peris van perdre 1 família,
que en el cas d’Espert no suposava
un gran perill, però sí pels Pons, en
quedar reduït només a 2 famílies.
D’altra part, els Alapont, malgrat
augmentar en 1 família, tenien el
destí escrit. I amb això no volem dir
que moriren sense més, sinó que
aquesta família van prendre un altre
camí, en deixar Alginet un poc més
endavant.
En el grup de cognoms entre les 5 i
les 9 famílies en trobem moltes que
arribaren a Alginet al llarg del segle
xvii, les quals tingueren un creixement significatiu, com els Vera, que
passaren de 2 famílies a 9 famílies,
els Lozano de 2 a 6 famílies, els
Marí, d’1 a 5 famílies, els Tortajada,
d’1 a 4 famílies, els Simbor, que passaren de 2 a 5 famílies o els Sanchis
de 3 a 5 famílies. Els altres cognoms
d’aquest grup tingueren un creixement més moderat, com els Palau,
els Beferull i els Dalmau, que només
pujaren 1 família més. Destaca en
aquest grup els Morales, que es
mantenen estables, amb el mateix
nombre de famílies que l’any 1690.
Finalment, en el grup de cognoms
entre 1 i 4 famílies trobem la major
variació. D’una banda, es veu com
famílies arribades a partir de 1660,
les quals comptaven només amb 1
família, s’han consolidat i sobretot,
l’aparició de nous cognoms i la desaparició de cognoms que existien
l’any 1690. És un procés natural,
famílies que se’n van, noves famílies que hi arriben, matrimonis que

blacional.
Així doncs, les famílies que tenim
documentades l’any 1690, les quals
consideràvem que havien arribat
al poble a partir de 1660, mostren
signes de fermesa i d’arrelament
al poble, com els Ochoví, els Alemany, els Arcos o els Domingo, els
quals passen d’1 a 3 famílies. Així
mateix, es pot comprovar famílies
que es queden estancades i, per
tant, proclius a la seua desaparició
com els Almenar, que passà de 4
a 3 famílies; els Serena, de 2 a 1
família (s’assentaren a Carlet); els
Derro, de 2 a 1 família; o quedar-se
estancats en nivells baixos com els
Crestalbo, els Ribera, els Serrano,
els Pérez, els Bonillo, els Marco, els
Girbés, els Aliaga, els Quiles o els
Molina. D’altra part, hi ha famílies
que no creixen en gran mesura (només 1 família), però que sembla que
van assentant-se com els Requena i
els Segarra (amb l’increment d’1 família). També desapareixen alguns
cognoms presents l’any 1690, com
Ferrandis, Costa, Pla, Poyo, Ferris,
Martínez, Gómez (al ser metge degué canviar de residència), Borja,
Cerezo, Torrens (amb la mort de
Potenciana i Victòria ningú més
duia el seu cognom), Soriano, Simó,
Renovell, Marrades, Sanchermes,
Campos i Conill (amb la mort de Damiana).
Però d’altra part, hi arriben nous
cognoms, noves famílies que obren
el camí pel gran augment demogràfic que hi tingué lloc al llarg del
segle xviii, el qual ha quedat reflectit en el primer empadronament de
1842, on apareixen un gran nombre
de cognoms no enregistrats en els
documents del segle xviii. Però tornant al nostre període, l’any 1720, hi
apareixen nous cognoms com Ferrando, Bruna, Gimeno, Claver (de
Castelló), Duart (Josepa Duart de
Benifaió, la qual tenia casa al carrer
Escorrims), Torondell (dos germans,
Josep i Pere, arribats a Alginet l’any
1707), Villalba, Torres, Adrià, Ortiz,
Borchi, Miragany (que tenia casa al
carrer de l’Església en l’amillarament
de l’any 1708), Mellado i Tortosa. No
totes aquestes famílies tingueren la
sort d’arrelar al nostre poble, com
els Borchi, els Miragany, els Bruna
o els Claver. Respecte als Torondell,
hi van arribar fins la segona meitat
del segle xix, com ho demostra el fet
que el meu besavi era Miquel Bosch
Torondell i la seua cosina Rosa Torondell, i estava pledejant amb l’església per motiu d’unes terres, l’any
1865.
Respecte els malnoms, no hi apareixen molts, només un es va sumar
als que ja hi existien, com el de Sucrer de València (Baltasar Beferull),
el qual tenia casa al carrer dels Escorrims.
Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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Els estudiants visiten Coagri
COAGRI
Al llarg de novembre, les instal·lacions de Coagri van rebre
dues visites d’estudiants interessats en el seu funcionament.
D’una banda, els alumnes de
5é del CEIP Blasco Ibáñez d’Al-

ginet van visitar les naus i van
comprovar de primera mà com
funcionen.
D’altra banda, els alumnes de
l’escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agronòmica i del Medi
rural de la universitat Politècnica

de València que cursen la titulació de grau en ciència i tecnologia dels aliments dins l’assignatura de producció de matèries
primeres d’origen vegetal, es
van desplaçar per veure in situ
el procés.

Bon
Nadal
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