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EDITORIAL
El primer 
mes de 
l’any ens 
diu adeu 
amb una 
gran bor-
rasca que, 
per sort, 
no ha pe-
gat de 
ple en la 
nostra lo-
calitat. Un 
mes que començava amb la fes-
tivitat de Sant Antoni, la bene-
dicció dels animals i la foguera 
i correfocs.
A més, els carrers ja comencen 
a agafar color amb les comis-
sions falleres que cada cap de 
setmana celebren les seues pre-
sentacions.
Deixem enrere gener per a en-
trar en el mes de l’amor, amb la 
campanya que cada any ACE-
AL llança per a incentivar les 
compres locals. Al febrer també 
gaudirem de la festivitat de Sant 
Blai i Carnestoltes així com de 
la cavalcada del Ninot. Moment 
d’alegria i diversió amb amistats 
i veïnat que ens porten vida als 
nostres carres.

Sònia Bosch
Directora 

La Veu d’Alginet

Si us parle d’insec-
tes blancs, xicotets 
i amb ales, segura-
ment us imagineu la 
“mosca blanca”. Efec-
tivament, la mosca 
blanca és una de les 

plagues clàssiques de l’hort o el 
jardí.
La majoria de les vegades la 
mosca s’amaga al revés de les 
fulles (cara inferior), no obstant 
això en ocasions podem trobar-la 
a la terra de les nostres plantes.
En realitat no es tracta d’una 
mosca, sinó que és un aleuròdid. 
Hi ha més de 1.500 espècies, 
mesuren uns pocs mil·límetres 
i, con el seu nom indica, tenen 
un color clar. Açò es degut a 
una cera o polseta blanca que 
cobreix el seu cos per a prote-
gir-lo. Ataca una gran varietat de 
cultius de l’hort, el jardí i plantes 
d’interior, la tomaquera, la col, la 
carabassa, la carabasseta, el co-
gombre...
Li agrada la humitat i les altes 
temperatures, és per això que 
és una de les plagues més fre-
qüents a la primavera i l’estiu 
(molt perillosa als hivernacles).
Piquen les fulles i hi succionen la 
saba fins que es decoloren. Els 
primers símptomes són taques 
groges a les fulles, que finalment 
acaben assecant-se, el que de-
bilita la planta i pot frenar el seu 
creixement. A més com que és 
un insecte amb un aparell bucal 
picador-xuplador pot transmetre 
virus d’altres plantes infectades.
Per a eliminar-la us diré alguns 
remeis:
-  Trampes cromàtiques: en algun 

reportatge anterior crec que us 
vaig parlar d’aquestes trampes, 
que són tires de colors impreg-
nades d’una substancia apega-
losa. El color que més atrau la 
mosca blanca és el groc.

-  Associació de plantes benefici-
oses, com ara la calèndula, el 
clavell xinés o l’alfàbega.

-  Control biològic, depredadors 
naturals, insectes que acaba-
ran amb la plaga de mosca 
blanca. Cal dir que aquest mè-
tode és efectiu en hivernacles.

-  Sabó potàssic, infusió de don-
zell, de tanarida, all, produc-
tes comercials con ara l’oli de 
Neem, la piretrina natural, l’oli 
d’estiu o l’extracte de Beauberia 
bassiana.

 Julio Pellicer
Aficionat agricultura ecològica

Insectes blancs
En la primera Far-
macopea Espanyo-
la publicada a prin-
cipis del segle xviii 
(Farmacopea Ma-
tritensis) ja s’al·lu-

dia al senet com el millor laxant .
Descripció: es tracta d’un arbust 
perenne, de fins a 1 metre d’altu-
ra, amb les tiges llenyoses i les 
fulles compostes, de 3 a 7 fol·li-
cles lanceolats i estrets. Les flors 
són groguenques agrupades en 
raïms densos i el fruit en llegum 
pla.
Principis actius: són flavonoides 
amb kenferol, mucilafos, glucò-
sids d’emodina i reïna, cenòcits 
i resines.
Aquests principis actius es tro-
ben distribuïts de forma desigual 
a les fulles (foliols) i als fruits 
(baines o llegums).
Propietats: 
-  Laxant: en dosis baixes o mo-

derades.
-  Purgant: a dosis altes.
-  Colagog: provoca l’eixida de bi-

lis de la vesícula biliar.
-  Diürètic i depuratiu
Indicacions:
Laxant en restrenyiments pun-
tuals o repetitius. Afavoreix una 
normalització del trànsit intesti-
nal.
Per al buidatge intestinal com-
plet, abans d’una colonoscòpia, 
operació quirúrgica o una sessió 
radiogràfica.
Per a tonificar les funcions de la 
vesícula biliar i del fetge, i preve-
nir l’aparició de càlculs biliars. En 
aquests casos associat a altres 
plantes que potencien la seua 
acció.
Per a alleujar la retenció de lí-
quids, pel seu efecte diürètic mo-
derat
Contraindicacions i precaucions:
S’ha d’evitar en l’embaràs, ja que 
té un lleuger efecte oxitòcic i pot 
provocar el part.
Està contraindicat durant la lac-
tància, ja que pot arribar a la llet 
materna i ocasionar problemes 
digestius en el bebé.
No està recomanat en xiquets 
menors de 6 anys.
Cal utilitzar la dosi recomanada 
(a dosis altes és purgant) i no uti-
litzar-ho més de dues setmanes 
seguides.
Està desaconsellat en persones 
propenses a patir diarrees, de-
posicions blanes, còlics, dolor 
abdominal, etc.
En casos de deshidratació, cal 
evitar-ho, ja que podria empitjo-
rar-la.
S’ha d’evitar en casos de defi-
ciència de potassi o desequilibri 
d’electròlits.
No s’ha d’utilitzar en casos obs-
trucció intestinal, colitis ulcerosa, 
malaltia de Crohn o insuficiència 
cardíaca.
S’ha d’evitar en casos d’hemor-
roides, infeccions urinàries (cisti-
tis) o infecció renal (nefritis).

El senet pot interaccionar amb 
determinats medicaments com 
ara laxants de síntesis, diürètics, 
estrògens, warfarina, etc. Per 
a major seguretat consulteu el 
metge.
En dosis altes pot produir, so-
bretot en al·lèrgics, còlics intes-
tinals, diarrees o vòmits

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.  

Col·legiat  4704

Senet
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La borrasca Glòria 
deixa 297’6 l/m2

REDACCIÓ
El diumenge 19  fins el di-

mecres 22 de gener es van 
registrar a Alginet 297’6 l/m2. 
Una pluja que va ser molt 
intensa el dimecres i que va 
obligar a avançar l’hora d’ei-
xida dels escolars i anular 
les possibles activitats extra-
escolars de vesprada. Per 
sort, el fort vent no va provo-
car grans desperfectes llevat 
d’algunes branques caigudes 
i senyals doblats ocasionats 
per aquesta borrasca que en 
altres parts de la Comunitat sí 
que va fer molt de mal.

El dimecres a les 6.45 h del 
matí va sorprendre tots amb 
una gran pedregada que va 

deixar els carrers de les ur-
banitzacions com si haguera 
nevat. Al llarg del matí es va 
repetir la pluja, els trons i la 
pedra, les últimes cuetades 
d’aquesta borrasca.

Les precipitacions registra-
des van ser:

Diumenge 76’5 l/m2

Dilluns 64’7 l/m2

Dimarts 31’8 l/m2

Dimecres 124’6 l/m2

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

··Presentacions Falleres··

REDACCIÓ
El divendres 10 de gener, 

la falla La Manta al Coll va 
presentar la seua comissió 
major i la seua Fallera Ma-
jor per al 2020, la senyoreta 

Maria Jose Martínez Bisbal. 
El dissabte 11 els prota-

gonistes van ser la comissió 
infantil i es va conéixer la 
Fallera Major Infantil per al 

2020, la xiqueta Lucia Com-
pany Hernández i el presi-
dent infantil Enric Rovira 
Espert.

Imatge Merlo Castillo.

··Falla La Manta al Coll··

REDACCIÓ
El dissabte 18 de gener, la 

falla Poble Nou d’Alginet pre-
sentà, a les 18.30 h al Teatre 
Modern la seua comissió ma-
jor i infantil. 

Al llarg de l’acte es van co-
néixer els màxims càrrecs per 
al 2020. Aquest any la Fallera 
Major Infantil és Àfrica Ortiz 
Valls, el President Infantil és 
Adrian Buleo Fandos, la Fa-

llera Major Estefania Garrido 
Salvador, el Faller distingit 
Jose Galan Ambrona i la Re-
gina del Casal Ana González 
Pedro.

··Falla Poble Nou··

REDACCIÓ
El dissabte 25 de gener la 

Falla Poble d’Alginet va omplir 
els carrers i el Teatre Modern 
de música, color i emoció.

El dissabte a les 20 h va ser 

el moment de fer la presenta-
ció de la comissió major amb 
la presentació de la Fallera 
Major Andrea Calatayud Bivià 
i el Faller Distingit Vicente Ali-
aga Camarasa.

El diumenge a les 12 h els 
menuts de la comissió van 
desfilar per la passarel·la i 
es va presentar a la Fallera 
Major Infantil, Empar Mora 
Bosch i al President Infantil 
Andreu Bosch i Arcos.

··Falla Poble d’Alginet··
Més de 100 comensals al dinar 
promocional de productes de la 
terra

REDACCIÓ
El diumenge 26 de gener, 

Teresa Roig va tornar a orga-
nitzar el tradicional dinar de 
productes valencians. 

Més de 100 comensals es 
van reunir a la Llar de Jubilats 
per tal de gaudir d’un dinar de 
germanor i música.

L’objectiu d’aquest encontre 
és la promoció de productes 
de la terreta. Des de fa anys, la 
seua impulsora, Teresa Roig, 
es dedica a viatjar per tot el 
món per tal de donar a conéi-
xer productes tan nostres com 
el caqui, l’arròs o la paella.

Aquest any els diners obtin-
guts de la rifa dels productes 
aniran destinats a la primera 
pedra de la construcció d’un 
monument a la dona.
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Alginet celebra Sant 
Antoni

REDACCIÓ
Com ja és tradicional a prin-

cipis de gener se celebra la 
festivitat de Sant Antoni amb 
la benedicció dels animals. El 
diumenge 12 de gener l’As-
sociació Hípica d’Alginet i la 
Federació Valenciana de la 
Festa de Sant Antoni Abat, 
juntament amb l’Ajuntament, 
va portar a terme la tradicio-
nal benedicció dels animals.

A les 9.30 h començava 
amb un esmorzar de germa-
nor per a continuar amb la 
concentració d’animals i sor-
teig de regals a l’Hort de Fe-
liu. A les 12 h se celebrava la 

Santa missa a la parròquia 
per a finalitzar el dia amb la 
benedicció dels animals a la 
porta de l’església.

El dijous va ser moment de 
la foguera que va estar acom-
panyada per les dansades 
del Quadre de Balls Populars 
d’Alginet, les figures de la 
Muixeranga d’Alginet, la mú-
sica de la SAMA i el correfocs 
dels dimonis. Una vegada es 
va calar foc a la foguera, amb 
l’ajuda de les falles i protecció 
civil es va repartir la coca amb 
cansalada, el vi, els tramus-
sos i el cacau.

Les escoles del poble ja tenen els seus bancs mediambientals 
i de l’amistat

REGIDORIA MEDI AMBIENT
Des de la Regidoria de Medi 
ambient s’ha impulsat una 
campanya a les escoles 
del poble per a millorar la 
convivència i el planeta.

La campanya ha consistit 
en unes xarrades als diferents 
centres educatius en què els 
menuts aprenien la importàn-
cia de reciclar, com es recicla 
i en què es pot reconvertir 
aquell plàstic que reciclem.

El regidor de Medi ambient, 
Francisco Bellver Calatayud, 
comentava que “ha sigut un 
projecte que hem portat a 
terme al costat de l’empresa 
alginetina CM Plastik i la idea 

que la Comissió de reciclatge 
del CEIP Pepita Greus ens 
proposà, en el qual hem ac-
tuat a les quatre escoles del 
poble i hem impartit tallers vi-
suals i de maniulació on els xi-
quets i les xiquetes han aprés 
la importància de reciclar”. 

Una campanya que, a més 
de cuidar el planeta ha vol-
gut combatre l’assetjament 
escolar, i s’ha inspirat en la 
proposta feta el 2012 a Flori-
da per la xiqueta de 10 anys 
d’Acacia Woodley que amb 
una malformació genètica a 
les mans, com a mètode per a 
combatre la soledat i l’asset-
jament escolar va sol·licitar el 

banc de l’amistat.
El regidor de Medi ambient, 

Bellver, comentava que “des-
prés de les xarrades als dife-
rents centres es va depositar 
en cadascun unes caixes de 
cartó per tal que els xiquets 
i xiquetes depositaren taps 
i botelles de plàstic. Aques-
tes caixes les va arreplegar 
l’empresa CM Plàstick que ha 
transformat el plàstic dels es-
colars en bancs de l’amistat”.

Els 4 centres escolars ja 
disposen del seu banc de 
l’amistat, un lloc que busca 
combatre l’assetjament esco-
lar i crear un espai on trobar 

suport, consol, 
alegries, noves 
amistats i re-
corda la impor-
tància de cui-
dar el planeta 
on vivim. I igual 
que va dema-
nar una estudi-
ant de primària 
del Centre Fer-
nando de Rojas, a Burgos, als 
seus professors, volem que 
el banc de l’amistat que hem 
posat al pati dels col·les ajude 
qui s’assega allí, i si algú el 
veu assegut, s’acoste i li pre-
gunte: vols jugar amb mi?”, 
comentava el regidor.

Bellver comentava que, “ a 
més dels quatre centre edu-
catius, també s’ha instal·lat 
un banc a l’IES Hort de Fe-
liu, al Centre de Dia i al Cen-
tre Ocupacional”. En total 7 
bancs de l’amistat per a unir i 
conscienciar.

Alginet continua al 
circuit RunCàncer 

REDACCIÓ
El passat 17 de gener es 

va celebrar a València l’ac-
te de presentació del Circuit 
RunCàncer-AECC València. 
Aquest 2020 arranca amb rè-
cord de participació de locali-
tats, ja que seran 108 proves 
amb l’objectiu de reunir més 
de 90.000 participants i supe-
rar els 350.000 € de recapta-
ció contra el càncer.

Aquesta nova edició de car-
reres i marxes 100 % solidàri-
es que aquest 2020 compleix 
ja el seu sisé any reunirà 108 
marxes, 17 de les quals tam-
bé tindran carrera.

La presidenta d’AECC Al-
ginet, Sefa Bosch, al costat 
de membres de l’associació 
i el regidor Miguel Ángel Gar-
rido, van assistir a l’acte de 
presentació. Alginet celebra-
rà la marxa el 17 d’octubre. 
L’any passat a la marxa d’Al-
ginet es van recaptar 1.740 €.

La VI edició d’aquest circuit 
arrancarà el pròxim 16 de fe-
brer amb una marxa a Bena-
guasil, que serà l’escenari del 
tret d’eixida a aquesta nova 
edició que tornarà a fer para-
da a València el 18 d’octubre, 
en l’esdeveniment València 
Contra el Càncer

Berta Espert 
presenta el seu 
llibre 

REDACCIÓ
El divendres 10 de gener, 

al saló d’actes de la Casa de 
Cultura es va fer la presen-
tació oficial del llibre que re-
cull una selecció de poemes 
escrits des de l’any 2012 al 
2019 per l’alginetina Berta 
Espert.

La mestra en Educació Pri-
mària va fer una selecció de 
poemes que presentà al llibre 
Un llac d’emocions. Lurdes 
Barberà i Loles Soler, van 
acompanyar l’autora en l’ac-
te de presentació. Imatges 
del col·laborador Alfonso Sal-
daña.
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La campanya dels 3.000 € d’ACEAL 
ja té guanyadors

ACEAL
El dimarts 7 de gener, a les 

9 de la nit a la Casa de Cultu-
ra, es va dur a terme el sorteig 
de la campanya que cada any 
organitza l’Associació Comer-
cial i Empresarial d’Alginet.

Un sorteig conegut com el 
dels 3.000 euros i que té com 
a objectiu incentivar i premiar 
les compres realitzades en 
l’època de Nadal als establi-

ments adherits a la campanya.
Aquest any han participat 

50 comerços d’Alginet i s’han 
emplenat més de 5.000 par-
ticipacions. Unes participaci-
ons de les quals van eixir els 
tres afortunats guanyadors de 
1.000 euros. La sort, aquest 
any ha sigut per a Antonio 
Galán que va fer la seua com-
pra a Jogueteria Nova Don 
Dino, David Sanchez Melero 
que va comprar a Infor i Ge-

orge Alex Vaduva a Generali.
A més del calendari i el bo-

lígraf que va regalar a cada 
assistent l’organització, entre 
els presents a l’acte es va fer 
el sorteig de diferents regals 
cortesia d’ACEAL. Els afor-
tunats van ser Andrés Añón, 
Edelmira Mendoza, Soledad 
Carrascosa, Salvador Lozano 
i Salvador Climent que va do-
nar el seu regal a Caritas.

El 2020 ha començat 
amb la mateixa dinàmica 
de treball que des de la 
Fundació Caixa Rural 
d’Alginet es porta a 
terme en les diferents 
associacions locals. 

L’objectiu de la Fundació 
Caixa Rural d’Alginet  és la 
promoció, ajuda i realització 
d’activitats impulsades a la 

localitat d’Alginet .
Al gener s’ha col·laborat 

amb l’Associació Hípica 
d’Alginet que va organitzar 
la tradicional benedicció 
dels animals en la festivitat 
de Sant Antoni i en la 
recent associació cultural 
de fotografia anomenada 
Foto Club Alginet.

La Fundació Caixa Rural d’Alginet al costat 
de la cultura i les tradicions

GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR

ACEAL
La campanya té com a fina-

litat principal incentivar la com-
pra als establiments associats, 
sensibilitzar la població sobre 
la importància que té comprar 
als xicotets comerços locals, 
atés que el benefici i l’enri-
quiment repercuteix tant en el 
client com en el comerciant. 

La duració de la campanya 
serà del 1 de febrer fins al 14 
de febrer i durant aquest perí-

ode cada establiment disposa-
rà de paperetes per a poder 
repartir entre els clients que 
facen compra per valor supe-
rior a 25 euros. 

El sorteig es farà el dia 14 de 
febrer a les 13.00 h a l’Oficina 
d’ Aceal.

El premi del sorteig serà el 
que trien a les Xarxes Socials 
d’ACEAL: un cap de setmana, 
un sopar per a dues persones 
o un bo regal.
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Jacint Beferull, mestre de l’art i 
creador del Betlem de l’Ajuntament

REDACCIÓ
En l’època de Nadal, molta 

gent haurà vist un senyor, de ca-
bells blancs i mans treballades 
carregat de bosses plenes de 
mil objectes i entrant i eixint al 
pati d’armes de l’Ajuntament.

Jacint Beferull porta 3 anys 
encarregant-se de crear i donar 
forma al betlem municipal. Un 
betlem elaborat amb objectes 
reciclats, artesanals, nascut de 
la imaginació i que cada any es 
transfoma.

Amb 67 anys, aquest mestre 
jubilat continua col·laborant en 
tot allò que la salut li permet. 

Al Centre de Dia es desplaça 
moltes vegades per a impartir 
tallers de manualitats i ajudar i 
acompanyar els seus usuaris.

En falles, és l’encarregat de 
donar vida al monument que tan 
animosament cremen per a fer 
la festa.

Des de La Veu d’Alginet hem 
conversat amb aquest mestre 
que va estudiar Belles Arts i que 
ha continuat, d’alguna manera, 
mostrant el seu art.

Jacint, quina ha sigut la teua 
trajectòria?

Vaig estudiar Belles Arts i per 
tal de poder exercir com a mes-
tre de Primària vaig continuar 

estudiant.
El destí em va portar a una es-

cola de Cofrents. Després vaig 
estar a Carlet on col·laborí en un 
projecte per a evitar l’abandona-
ment escolar i continuàrem llui-
tant per ensenyar en les millors 
condicions possibles. 

Molts anys d’ensenyament i 
de fer allò que m’agrada: crear.

Una vegada jubilat, perquè 
montes el Betlem i com?

El Betlem per a mi és un Toko-
ma. En orient el Tokoma és por-
tar la natura dins de casa.

Des de l’Ajuntament em pre-
guntaren si podia encarregar-me 
d’aquesta tasca i porte ja tres 
anys.

El Betlem el faig “gratis et 
amore”, és una història en imat-
ges al pati d’armes de l’ajunta-
ment. Per a fer-lo m’han ajudat 

9 xiquets de 4 a 15 anys. Aquest 
any l’hem refet dues vegades ja 
que el vent i la inundació va pro-
vocar que part d’aquest es des-
trossara. El fem amb productes 
reciclats. Tornem a donar vida 
a allò que ja pareixia que no en 
tenia. En definitiva molt més que 
un betlem, ja que es tracta d’es-
tablir vincles, defensar valors 
culturals, continuar els costums 
i fer eixir la creativitat.

César March imparteix el curs 
d’introducció a la fotografia

REDACCIÓ
Com no podia ser d’un altra 

manera, el mestre i veí César 
March va ser l’encarregat de 
continuar amb  els tallers del 
Club de Fotografia d’Alginet. 
El dissabte 25 a les 5 de la 
vesprada, els assistent a la 
Casa de Cultura van poder 
aprendre la introducció a la fo-
tografia digital: els fonaments 
de la fotografia, el funciona-
ment de la càmera, l’expo-
sició, la tècnica i composició 
entre d’altres conceptes.

A la xarrada van assistir 
membres de fotoclubs d’altres 
localitats i gent interessada 
en aquest art.

Des del Club s’aposta per 

aquest tipus d’activitats que 
aprofundeixen més en aques-
ta afició. Més de 3 hores en 
les quals March va arribar al 

públic amb la seua sensibilitat 
i senzillesa a l’hora de trans-
metre els conceptes.

REDACCIÓ
El 15 de gener s’inaugura-

va l’exposició Artenblanc 2 al 
Centre del Carme de Valèn-
cia. Amb el suport de la Ge-
neralitat, el projecte de moda 
reuneix creadors adscrits a 
l’avantguarda de la moda, que 
representen el versàtil pano-
rama actual amb una singular 
mostra entorn del disseny.

Una exposició oberta al 

públic on la firma alginetina 
DaLuna era una de les partici-
pants dels 25 creadors cons-
cienciats pels canvis que està 
experimentant el consum de 
moda i, més encara, en el seu 
àmbit de producció. 

Aquesta iniciativa visita-
rà també la Llotja del Peix 
d’Alacant al febrer i el Museu 
de Belles Arts de Castelló al 
març.

DaLuna a l’exposició Artenblanc 
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La CEA continua contribuint al 
desenvolupament associatiu de la 
localitat

CEA
La Cooperativa Elèctrica 

d’Alginet ha tingut sempre en-
tre els seus principals objec-
tius revertir en els seus socis 
parteix dels beneficis derivats 
de la seua activitat empresari-
al a través de diverses inicia-
tives socials i culturals impul-
sades per la pròpia entitat. A 
més d’això, i atesos els prin-
cipis cooperatius d’igualtat 
social, promoció de la cultura, 
integració, equitat i solidaritat, 
que regeixen la cooperativa, 
la CEA ha dedicat sempre 
una partida econòmica desti-
nada a fomentar el desenvo-
lupament del nostre entorn 
més pròxim, subvencionant 
entitats locals de caràcter cul-
tural, esportiu, festiu i social 
que conformen el teixit asso-
ciatiu i de participació ciutada-
na d’Alginet.

Durant l’anualitat de 2020 
volem continuar contribuint al 

desenvolupament associatiu 
de la nostra localitat, i per a 
això hem creat un nou proto-
col de subvencions que agi-
litarà el procés de sol·licitud 
per a les entitats donatàries.

Per a accedir a les subvenci-
ons durant l’anualitat de 2020 
les entitats interessades hau-
ran de presentar la documen-
tació referida a continuació:

Per a totes les associacions 
sol·licitants:

Formulari de sol·licitud
CIF de l’associació
Justificant de titularitat del 

compte bancari, per a efectu-
ar l’ingrés

Justificant de representació 
de l’entitat de la persona sol-
licitant (acta de nomenament, 
poders, etc)

Memòria descriptiva de les 
activitats per a les quals se 
sol·licita l’ajuda

Per a les associacions sub-
vencionades durant 2019

Memòria descriptiva de les 
activitats dutes a terme durant 
2019 associades a la subven-
ció atorgada per la CEA

Termini de sol·licitud

El període de recepció de 
sol·licituds serà del 15 de ge-
ner de 2020 al 15 de febrer de 
2020, tots dos inclosos.

No s’acceptaran sol·licituds 
fora de termini.

Pot trobar tota la informació 
relativa al nou procés de sol-
licitud de subvencions per a 
l’anualitat 2020 la web https://
www.electricadealginet.com/ 
Per a resoldre qualsevol dub-
te sobre el nou protocol de 
subvencions poden dirigir les 
seues consultes a la següent 
adreça de correu electrònic: 
info@electricadealginet.com
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Alginet tornarà a 
participar en el 
programa Viles en Flor

REGIDORIA PARCS I JARDINS
Des de la Regidoria de 

Parcs i Jardins, s’ha tornat a 
fer la inscripció per tal de for-
mar part del Programa Viles 
en Flor Comunitat Valencia-
na organitzat per ASFPLANT 
(Associació Professional de 
Flors, Plantes i Tecnologia 
Hortícola de la Comunitat Va-
lenciana).

Un programa anual que re-

coneix en forma de guardons, 
anomenats Flors d’Honor, la 
trajectòria i les accions dutes 
a terme pels municipis de la 
Comunitat en la millora i po-
tenciació dels espais verds 
urbans, la seua gestió soste-
nible, l’educació ambiental i la 
conscienciació ciutadana en 
la cura de l’entorn i en el qual 
Alginet participa des de fa uns 
anys.

Millores als camins 
rurals

REGIDORIA AGRICULTURA
La gran activitat agrícola 

d’aquest mesos , la climatolo-
gia i el desgast del temps pro-
voca de vegades forats a les 
calçades dels camins rural. 
Des de la Regidoria d’Agricul-
tura continuen les obres de 
millora dels camins. Aquesta 
vegada l’actuació ha sigut al 
camí de la Vall d’Hebron on 
s’han tapat uns forats.

Canvi d’estacionament
REGIDORIA DE POLICIA 

La Regidoria de Policia, 
Trànsit i Seguretat ciutada-
na recorda als veïns i veïnes 
d’Alginet que el pròxim dis-

sabte 1 de febrer s’haurà de 
fer el canvi d’estacionament 
semestral a les vies senyalit-
zades a partir de les 20 h.

Aprovat el pressupost municipal per 
al 2020

REGIDORIA HISENDA
L’any 2020 ha començat 

per als alginetins i alginetines 
amb el pressupost municipal 
aprovat. Una ferramenta in-
dispensable per al bon funcio-
nament de la institució i de tot 
allò previst a la localitat.

Elia Ferrer, regidoria d’Hi-
senda comentava que “el 
pressupost manté un caràc-
ter de continuïtat, amb un 
augment del capital, a través 
del finançament extern de Di-
putació, Conselleria i Serveis 
Socials, però es du a terme 
recollint les obligacions que 
l’Ajuntament té en aquests 

moments. Aquest any tot es 
manté igual, sols canvia el 
capítol que fa referència a les 
subvencions ja que, com es 
va comentar, s’ha arribat a un 
acord entre tots el grups polí-
tics per a començar a establir 
criteris d’adjudicació de sub-
vencions. Portem entre mans 
grans inversions, que no 
s’han inclós perquè no està 
tancat el projecte i per tot l’as-
pecte burocràtic que compor-
ta. Però cal destacar que al-
gunes d’eixes inversions són:  
la canonada del clavegueram 
per a preparar l’enllaç d’Els 
Llacs, l’ampliació del camí 

de les Mallaes o la reforma 
integral de l’Ajuntament entre 
d’altres actuacions”, explica-
va Ferrer.

Entrega d’ajudes a emprenedors
REGIDORIA D’OCUPACIÓ

Un any més l’Ajuntament 
d’Alginet ha entregat les aju-
des a emprenedors que han  
creat el seu propi lloc de tre-
ball i a empreses que contrac-

ten a desocupats del municipi 
per un període de 6 mesos i 
una jornada de 25 h setma-
nals com a mínim.

Una ajuda que, tal i com 
comentava la regidora Maria 

José Martínez, “sabem que 
és poca però cal continu-
ar treballant per a ajudar els 
nous emprenedors i les con-
tractacions del nostres algine-
tins i alginetines”.

L’alcalde d’Alginet i el regidor 
d’Urbanisme es reuneixen amb el 
diputat de Cooperació Municipal, 
Carlos Fernández Bielsa

REGIDORIA D’URBANISME
El vicepresident i diputat 
de Cooperació Municipal, 
Coordinació institucional i 
Cohesió Territorial, Carlos 
Fernández Bielsa, es va 
reunir el 14 de gener amb 
l’alcalde d’Alginet, José 

Vicente Alemany i el regidor 
d’Urbanisme Andrés Añón. 
Durant la trobada, es van 
tratar diversos assumptes 
relacionats amb el municipi 
de la Ribera, i es van analitzar 
les noves línies de subvenció 

que la Diputació ha posat en 
marxa.
L’objectiu de la reunió per 
part de l’alcalde i el regidor 
era poder conéixer i sol·licitar 
les possibles ajudes i 
subvencions per al poble 
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L’AJUNTAMENT INFORMA
AGENDA CULTURAL FEBRER ‘20

Nova desbrossadora per a la localitat
AJUNTAMENT

Les dues urbanitza-
cions i els nombrosos 
parcs i jardins que es dis-
tribueixen per la localitat 
generen al llarg de l’any 
un bon nombre de tones 
de branques i fulles.

Des de la Regidoria de 
Parcs i Jardins i Agricultu-
ra s’ha invertit en la com-

pra d’una desbrossadora 
amb l’objectiu de poder 
reciclar la poda produïda 
per les diferents vivendes 
de les urbanitzacions així 
com dels parcs de la lo-
calitat. Una vegada tritu-
rada, la matèria en la qual 
es converteix serveix de 
compost per a camps i 
jardins.

La borrasca Glòria trenca branques, 
senyals i desfà camins

AJUNTAMENT
La borrasca Glòria que va 

ocasionar danys en un bon 
grapat de localitats de la Ri-
bera, va causar alguns des-
perfectes a la nostra localitat.

El fort vent va trencar bran-
ques, i va arrancar part d’algu-
na façana i plaques de ferro.

L’aigua del dimecres, que 
no hi havia cap alerta activa-
da a la nostra zona per part 
de l’AEMET, va provocar 
crescudes d’aigua a gran part 
dels carrers de la localitat i va 
obligar a tallar-ne alguns de 
manera provisional així com 
a les urbanitzacions. En pas-
sar aquest episodi en el qual 
la policia local va estar present 
en tot moment, la brigada de 
l’Ajuntament va estar uns dies 
netejant i arreglant camins ru-
rals, carrers de les urbanitzaci-
ons i tornant a la normalitat les 
zones de pas.

DIUMENGE 9: VIATGE CULTURAL
Art urbà a la ciutat medieval. El barri del Carme 
de València. Preu: 10 € per persona 630 831 401 
rosa-vents@hotmail.com

PRESENTACIONS FALLERES
DISSABTE 1
A les 19.30 : Presentació de la Falla Sant Josep

DIVENDRES 7
A les 22.00 h: Presentació de la Falla Palleter

DISSABTE 8
A les 18.00 h: Presentació Comissió Infantil de la 
Falla Palleter

DIVENDRES 14
A les 22.00 h: Presentació de la Falla la Dolçaina

DISSABTE 15
A les 18.30 h: Presentació de la Comissió Infantil 
de la Falla la Dolçaina

ACTES FALLERS
DIUMENGE 23: LA CRIDA
Cap a les 13:30 h “CRIDA DE LES FESTES 
FALLERES 2020”. Plaça de la Constitució

DISSABTE 29: CAVALCADA DEL NINOT
A les 16.00 h concentració al pàrquing de 
Tropicana 

DIJOUS 13:CLUB DE LECTURA
A les 20.00 h a la Biblioteca Pública Municipal 
Xarrada col·loqui sobre el llibre Xúquer de 

l’escriptor Josep Lozano
DIUMENGE 16: CAMINADA PEL TERME DEL DIA 
DEL ROTLLO
Seguint l’aigua. Eixida a les 9.00 h, des de la 
plaça del País Valencià. 

DIMECRES 19: TALLER DE MÀSCARES DE 
CARNESTOLTES
A la Biblioteca Pública Municipal. De 17.00 a 

20.00 h
DIVENDRES 21. CARNESTOLTES ESCOLAR
A les 15.30 h eixida de la Cercavila des del CEIP 
Blasco Ibáñez. Animació i discomòbil a la Plaça 
d’Enric Valor.

DISSABTE 22. CONCERT SAMA
A les 20.00 h al Teatre Modern
Concert de clausura del 125 aniversari de la 
Societat Artística Musical d’Alginet

VIATGE CULTURAL: CARNESTOLTES DE 
VINARÒS 2020. Assoc. Cultural Rosa dels Vents



10
FEBRER 2020 PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

Avellaneda i Pastor al 
Campionat d’Espanya 
de Ciclocròs

REDACCIÓ
L’alginetí Xavi Avellaneda i 

Pepa Pastor van participar a 
gener, al Campionat d’Espa-
nya de Ciclocròs celebrat a 

Pontevedra i organitzat per la 
Real Federació espanyola de 
ciclisme. Els dos van acabar 
en la posició 7 de les seues 
respectives categories.

El major èxit esportiu del Club arriba 
amb el 50 aniversari

CARLOS BIVIÀ
L’equip Guillén Group Al-

ginet conclou la primera fase 
en la Conferència I com a Lí-
der del grup B de la Lliga EBA 
organitzada per la Federació 
Espanyola de Bàsquet amb 
els equips Àngels Visió Gan-
dia,  Hero Jairis Murcia, Ucam 
Murcia, Servigroup Benidorm, 
CB Ifach Calp, Sha Wellnes 
L’Alfàs, Consciencies2Vcia. 
Aldaia i Cartagena. 16 partits 
jugats i 15 guanyats perme-
ten afrontar amb confiança i 
bon joc l’arribada de la sego-
na fase amb els millors quatre 
equips del grup A València i 
Castelló que seran  Refitel 
Llíria, València Basket, Tau 
Castelló i Power Elec Paterna. 
Es tornaren a disputar a doble 

volta 14 partits més que dei-
xaren als tres primers el camí 
obert per a la fase d’ascens a 
LEB PLATA.

L’equip que compta amb 
l’entrenador José Canales i 
l’ajudant Juanjo Medina, Ángel 
Arcs com a delegat d’equip, 
el preparador físic Francesc 
Pons, el fisioterapeuta Jor-
di Sanjuan i la massatgista 
Mari Carmen Comín són un 
grup de tècnics amb bon ofi-
ci, amb experiència per a dur 
a terme un treball conjunt que 
permet desenvolupar en les 
millors condicions l’equip de 
jugadors: com a capità Adrián 
Gálvez, Luis Verdeguer, Javi-
er Dalmau, Rafa Llopis, Denis 
Tokaev, Sergio Hernández, 
Miguel Martínez, Marcel Ver-

dú, Diego López, Guillem Ma-
rin i les incorporacions d’Iván 
Lerin i Miguel Angel Lozano de 
l’equip Sènior B,  Rte. San Pa-
tricio-Alginet.

Arribar a aquesta situació no 
ha sigut producte de la sort i 
es remunta a tres anys arre-
re, amb el títol de Campió de 
la Primera Divisió Masculina i 
ascens; no queda un altre re-
mei que fer una millor dotació 
en tots els serveis per a la pre-
paració física, tècnica i mental 
que ha permés el desenvolu-
pament cap a l’alt rendiment.

Seguir fent història i compe-
tir és el desig d’un equip, un 
club i una afició fidel cada ve-
gada més nombrosa que per-
met dir que 

TOTS FEM EQUIP.

Felipe García sisé a la 
trail de Barxeta

REDACCIÓ
El veí d’Alginet Felipe Gar-

cía Saiz va quedar sisé en la 
Sprint Trail Serralades de Bar-
xeta. Amb un temps d’1 hora i 
8 minuts, García va creuar la 
meta 3 minuts més tard que el 
guanyador de la prova.

Amb 26 anys continua acu-
mulant bones marques com 
la realitzada a meitat de ge-
ner a Gandia en el KM Ver-
tical, en què va quedar nové 
amb una distància de 12.850 
m en 1 hora i 28 minuts.

Tomaca Trail  se celebrarà 
a finals d’any

CLUB TRIATLÓ ALGINET
El 2015 es va celebrar la 

primera edició del Tomaca 
Trail, un prova que combina 
esport i muntanya en dues 
modalitats, competitiva i mar-
xa senderista.

El Tomaca Trail va nàixer 
del treball dels fundadors del 
Club Triatló Alginet, en estre-
ta col·laboració amb el Club 
d’Atletisme Alginet i la Penya 
Ciclista El Castell, amb la in-
tenció d’animar gent de totes 
las edats a practicar esport i 
donar a conéixer la muntanya 
del terme municipal d’Alginet. 
Per a obrir la participació el 
màxim possible es van inclou-
re dues distàncies: 10 km que 
es podien completar caminant 
o corrent i 21 km competitius.

El Tomaca Trail, organitzat 
pel Club Triatló Alginet amb 
el suport de l’Ajuntament 
d’Alginet, requereix un gran 

treball per la sol·licitud de 
permisos, neteja i marcatge 
dels recorreguts, coordinació 
amb la policia local i protecció 
civil... per a aconseguir que la 
prova es faça amb la màxima 
seguretat per a les 500 perso-
nes que de mitjana han parti-
cipat en anys anteriors.

Aquest any s’ha decidit 
traslladar el Tomaca Trail a 
l’últim trimestre del l’any per 
a garantir que la prova man-
tindrà la mateixa qualitat que 
en anys anteriors. En breu us 
informarem de la data exacta 
del 6é Tomaca Trail.

El passat 3 de gener, membres de l’expedició a l’Himàlaia, escalaren el 
corredor Maribel de 350 metres, el qual està en un lloc excepcional, el Penya 
Telera al Pirineu Aragonés. Va haver-hi moments difícils en l’ascensió i va re-
querir d’un cert esforç i superació, ja que l’escalada és per la cara nord, on a 
l’hivern el gel és permanent. Aquest corredor està considerat molt complicat, 
però amb tècnica i entusiasme vam poder arribar al cim en 5 hores i mitja.
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La piscina organitza el 
4t Cremagreix solidari

REDACCIÓ
Un any més la Piscina Mu-

nicipal d’Alginet va tornar a 
realitzar a gener el Crema-
greix Solidari.

El dissabte 25 de gener des 
de les 12 del matí es va po-
der gaudir de les proves de 
25x50.

Ja de vesprada va ser el 
torn de 50x50 que va anar 
en torns des de les 18.13 fins 
a les 18.46. A més, per als 
amants de la música i el ball 
es va impartir a les 5 de la 
vesprada una classe d’aqua-
gym.

Per tal de poder participar 

en les diferents activitats, els 
participants van fer entrega 
d’un donatiu de 3 euros que 
va ser destinat, com cada any 
a l’Associació de Familiars 
d’Alzheimer d’Alginet Benvin-
guts.

Els organitzadors comen-
taven que “suposa prou 
d’esforç però dona molta sa-
tisfacció quan tothom acaba 
content després de fer una 
activitat d’esport exigent i da-
munt amb caràcter solidari”, 
explicava David Cano. Al final 
del dia s’arreplegaren 563 € i 
hi van participar 130 persones 
de totes les edats.

Inés Galia 
3a a Dénia

REDACCIÓ
El diumenge 26 de gener al 

port de Dénia es va disputar 
la Travessia d’Hivern.

Una prova esportiva on els 
nadadors han de recórrer 
2.000 m en un aigua que es 
calcula que està a 13 graus.

L’alginetina Inés Gail del 
Polvorilla Team i el Club de 
Triatló d’Alginet va fer la pro-
va amb molt bon temps i va-
aconseguir quedar tercera en 
el rànquing en la categoria 
sènior.

El femení F- 11 de la 
UD Alginet campió del 
Torneig de Catarroja

REDACCIÓ
L’equip femení f-11 de la UD 

Alginet es va proclamar al gener, 
campió al Primer Torneig F-11 
femení celebrat a Catarroja.

Un torneig on van participar 
els equips del Perelló, Almus-
safes, Montesion, Bétera, Ca-
tarroja i la UD Alginet. Les bla-

vetes dirigides per les seues 
entrenadores, Iris Verdeguer i 
Tatay van aconseguir guanyar 
en la final contra l’equip amfi-
trió en la tanda de penals. La 
portera Nerea ha sigut decla-
rada millor portera del torneig. 
Han guanyat la final en la tan-
da de penals al Catarroja
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“Generación Euro”

IES HORT DE FELIU
Els alumnes de 1r de 

batxillerat hem partici-
pat amb la professora 
M. Isabel Blasco en el 
Concurs “Generación 
Euro”.

L’objectiu del concurs, 
organitzat pel Banc 
Central Europeu, és 

fomentar la nostra par-
ticipació en activitats 
relacionades amb la for-
mació econòmica.

Hem superat la prime-
ra fase que consistia a 
resoldre on line un test 
amb el 100% d’encerts.

I a partir d’ara ens 
enfrontarem a un se-

gon desafiament, que 
consistirà a elaborar 
una proposta analítica 
sobre la decisió de polí-
tica monetària que con-
siderem que hauria de 
prendre el Consell de 
Govern del Banc Cen-
tral Europeu (BCE) en 
la seua reunió del 23 de 
gener de 2020.

Comencem el nostre projecte 
de centre: El Màgic d’Oz

SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS

El dia 16 de gener, 
els professors no tutors, 
amb la col·laboració del 
personal no docent i dels 
alumnes de 4t d’ESO, 
presentàrem, al pati del 
col·legi, els personatges 
del llibre del projecte de 
centre “El màgic d’Oz”. 
Eixe dia vam tindre com 
a espectadors el millor 
públic possible, els nos-
tres alumnes.  A més de 

Dorothy i el seu gosset, 
Toto, hem conegut l’es-
pantaocells, l’home de 
llanda i el lleó. Tots junts 
aniran en busca del Mà-
gic d’Oz a la ciutat Esma-
ragda. Trobaran allò que 
necessiten? Això ho des-
cobrirem al final del camí 
de rajoles grogues. 

Aquest projecte naix 
enguany des del pla lec-
tor de les assignatures de 
castellà, valencià i anglés 
i mitjançant les lectures 

dialògiques, els alum-
nes trobaran un espai 
on desenvolupar el seu 
potencial per a aprendre, 
compartir les seues in-
quietuds, i reflexionar so-
bre els valors que poden 
trobar en aquesta obra 
de la literatura universal. 
No hem d’oblidar, però, 
que amb aquest viatge 
que és la lectura, gaudi-
ran, des d’Infantil fins a 4t 
d’ESO, d’una experiència 
inoblidable. 

Visita de l’Ecoparc Mòbil a 
l’Emilio Luna

EMILIO LUNA
El tema transversal del projecte de 

Musiescola d’aquest curs és l’ecolo-
gia. 

L’última setmana del mes de gener 
hem treballat amb la metodologia ABP 
(Aprenentatge basat amb projectes), i 
l’activitat motivadora per a començar 
ha sigut la visita de l’Ecoparc Mòbil el 
passat divendres 24 de gener. Al llarg 
del matí, s’han exposat els següents 
conceptes: 

-  Consciència de la importància del 
reciclatge de residus.

-  Com s’ha de reciclar i bones pràcti-
ques ambientals.

-  Informar dels problemes que es 
deriven d’una incorrecta eliminació 
de residus

-  Donar a conéixer l’Ecoparc fixos i 
mòbils.

-  Riscos de no reciclar correctament.
-  Saber les diferents aplicacions dels 

residus després del reciclatge.

Tot l’alumnat ha fet la visita. Esperem 
que els xiquets i xiquetes ho hagen 
contat a casa i que ens sensibilitzem 
perquè entre tots millorem els hàbits 
de consum i apliquem la regla de les 
tres R: reduir, reciclar i reutilitzar.

Ja tenim el banc de l’amistat
PEPITA GREUS

A principi de curs la Comissió de 
Reciclatge del nostre centre es va 
reunir per a acordar les activitats que 
anaven a realitzar durant aquest curs. 

Ens reunirem amb l’empresa d’Al-
ginet CM Plastik, i els proposaren la 
idea de recollir botelles buides i netes 
de líquids que no foren aigua per tal de 
fabricar amb aquestes un banc. L’em-
presa parlà amb l’Ajuntament amb la 
finalitat de subvencionar el cost del 
banc. Finalment l’Ajuntament no sols 
va acceptar la proposta sinó que la 
feren extensiva als altres centres de 
la localitat. La comissió de reciclatge 
aprofitant que el centre està elaborant 
un projecte de patis inclusius es van 
posar en contacte amb la comissió 
que està elaborant el projecte i, en-
tre tots i totes, van decidir que aquest 
banc seria “EL BANC DE L’AMISTAT”, 
on els xiquets i xiquetes que se sen-

tiren sols pogueren acudir a aquest. 
Així la resta de xiquets i xiquetes que 
els veieren allí, pogueren anar a fer-
los companyia o a jugar amb ells.

A partir d’aquesta proposta es de-
manà la col·laboració a les famílies 
per a que aportaren el plàstic neces-
sari per a fabricar el nostre banc de 
l’amistat. Després d’una setmana re-
collint els envasos amb moltíssima 
participació, l’empresa s’emportà el 
material i, després de Nadal, ens ar-
ribà EL BANC DE L’AMISTAT.

Un banc que ara ja tenim tots els 
col·les del poble, el Centre de Dia i 
l’Hort de Feliu.

Agraïm la col·laboració de totes les 
famílies, de l’Ajuntament d’Alginet i de 
l’empresa CM Plastik.

Esperem que aquest siga molt uti-
litzat per tot l’alumnat i que cap xiquet 
i xiqueta se senta sol o sola a l’hora 
del pati.

Visita al Banc d’Espanya

IES HORT DE FELIU
El 23 de gener els 

alumnes de 1r de bat-
xillerat d’economia vam 
participar amb les pro-
fessores Carmen Loza-
no i M. Isabel Blasco en 
una jornada formativa, 
al Banc d’Espanya, de-
dicada a conéixer el seu 

funcionament.
Ens van explicar com 

el Banc Central vigila 
les entitats financeres 
per a garantir la seua 
solvència i promou els 
bon funcionament del 
sistema de pagaments, 
o com col·labora con-
feccionant estadístiques 

perquè el BCE prenga 
mesures que garan-
tisquen l’estabilitat de 
preus.

Especialment interes-
sant va ser l’ explicació 
sobre la  destrucció dels 
bitllets en mal estat i la 
seua substitució per al-
tres nous.
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Estrenem el nou 
Bibliojugapati!

CEIP BLASCO IBÁÑEZ
Estem molt contents i con-

tentes!! Després de Nadal 
hem estrenat els nous carrets 
de jocs per al pati d’Infantil i 
de Primària i els hem estrenat 
amb el nou nom que decidí-
rem, els Bibliojugapati, i amb 
totes les coses que desitjà-
vem. Ens sembla una fantàs-
tica idea perquè així podem 
passar uns patis més divertits, 
compartint jocs en el temps 
d’esplai amb els nostres 
amics i amigues. Podem tro-
bar llibres i còmics per a llegir, 
“estadis de bleis”, telles per a 
sambori, cordes, gomes, jocs 
de tres en ratlla i d’enginy per 
si ens apeteix calfar-nos un 
poquet el cap, daus, xapes...
En fi, el que volíem! 

Estem molt contentes i con-
tents perquè, a més a més, 
som nosaltres, els alumnes 
de 4t, els que ens encarre-
guem d’organitzar el préstec 
dels jocs al pati de primària. 
Ens sentim més majors, en 
realitat ja ho som!! Hem com-
provat que els nostres com-
panys i companyes de col·legi 
ens fan bastant cas. En Infan-
til s’organitzen amb l’ajuda de 
les seues mestres. Han fet 
realitat els seu desitjos: jocs 
pintats al terra del pati per a 

botar, per a jugar amb xapes 
i un circuit on jugar amb cot-
xets que ja ens agradaria tin-
dre’l també a primària... ; )

I el millor és que açò no pa-
rarà ací! SEGUIREM IMAGI-
NANT, SEGUIREM CREANT, 
SEGUIREM COMPARTINT, 
SENGUIREM FENT ENTRE 
TOTES I TOTS EL PATI QUE 
VOLEM, SEGUIREM FENT 
ESCOLA.

Nota important per a les fa-
mílies:

Igual vos demanem ajuda 
a les famílies. Estigueu pen-
dents.

Volem també aprofitar per 
donar-vos les GRÀCIES de 
part de tots els xiquets i xi-
quetes per ajudar-nos a re-
collir el plàstic per al Banc de 
l’Amistat! 

Alumnes de 4t del 
CEIP BLASCO IBÁÑEZ

*Refranys Populars*. FEBRER:
S’allarga la claror, s’acurta la foscor
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L’empoderament és el procés mit-
jançant el qual les persones ad-
quireixen un major control sobre 
les decisions i accions que afec-
ten la seua salut. Soc més que el 
meu estat de salut. La sanitat és 
bàsicament relacions humanes. 
Ser tractat amb respecte, digni-
tat i ser vist com un ésser humà 
més enllà de l’estat de salut. Cal 
adaptar les estratègies adequa-
des en funció de les necessitats 
específiques, per a donar suport 
a les veus dels més vulnerables. 
La meua opinió també compta a 
l’hora de prendre decisions sobre 
la meua salut. Totes les decisions 
referents a la salut, han de ser el 
resultat d’un procés de presa de 
decisions compartit entre pacient i 
equip sanitari.  Compte amb la in-
formació necessària en un format 
comprensible, inclòs el meu histo-
rial mèdic. Els pacients tenen dret 
a rebre la informació necessària i 
requerida, en la quantitat i format 
adequat, en el moment precís, en 
un llenguatge senzill que els per-
meta prendre decisions segons 
els seus desitjos. El dret a no rebre 
informació ha de respectar-se. Els 
professionals de la salut i el siste-
ma sanitari promouen de manera 
activa els coneixements en matè-
ria de salut per a tots, per a buscar, 
i usar la informació per a prendre 
les decisions correctes. Compte 
amb el suport continu que neces-
site per a gestionar les meues 
atencions en funció dels meus va-
lors, metes, família, etc. La meua 
experiència és una mesura vital de 
qualitat sanitària. Cal animar els 
pacients a donar la seua opinió, i 
que aquesta siga escoltada i tin-
guda en compte. Puc participar en 
l’avaluació i en la planificació dels 
serveis sanitaris perquè funcionen 
millor per a tots. A través d’organit-
zacions de pacients, la meua veu 
passa a formar part d’una veu més 
gran i unida. Vull un tracte just per 
a tots els pacients. Cal accedir a 
una atenció sanitària i social de 
qualitat, un accés equitatiu, sense 
discriminació, i dissenyada per a 
satisfer les necessitats del pacient.
Font informació: www.eu-patient.eu

Xavi Torremocha. 
Infermer CSP Alzira

Font informació: http://
www.fersalut.cat
Xavi Torremocha.

 Infermer CSP Alzira.

Carta 
d’empoderament 

del pacient

Els malnoms: una altra 
manera d’identificar-se

En els articles 
anteriors hem 
vist la forma 
oficial d’identi-
ficar-se i reco-
néixer-se com 
a membres de 
la comunitat i 
d’una família 
en concret: mit-

jançant el noms i el cognom i la 
seua filiació. Però als pobles ha 
romàs una altra forma, no oficial, 
d’identificar-se, els malnoms, els 
quals també constitueixen tota 
una filiació familiar, però que en 
no ser oficials estan més oberts 
a l’evolució, modificació, creació i 
desaparició.
Els malnoms es creen per moltes 
vies, però totes tenen un denomi-
nador comú: busquen l’especifici-
tat, és a dir, el tret identificador que 
individualitza la persona al si de la 
comunitat a la qual pertany i que 
el transmetrà a la seua descen-
dència, encara que de vegades 
d’algunes generacions ja no se 
sàpiga perquè de la raó d’aquest 
malnom. No obstant això, també hi 
ha malnoms que només tenen la 
durada de la vida de la persona a 
la qual identifiquen i, normalment, 
solen ser malnoms insultants que 
no agranen el malnom original de 
la persona, com seria el cas de 
l’Alcalde Mandonguilla i l’Alcalde 
Merengue o d’altres més ofensius 
que no diré, perquè alguns han 
transcendit a la persona i identifica 
tots els seus descendents.
Malgrat que hem dit que els mal-
noms no són oficials, sí que tenen 
certes regles, acceptades social-
ment, per a la seua transmissió. 
Així doncs, cal dir que els mal-
noms dels pares els hereten els 
fills mentre que el malnom de 
les mares els hereten les filles. I 
quan es casen entre ells, segons 
el pes sociològic del malnom de 
cadascun d’ells, aquest serà el 
que identificarà el matrimoni, però 
cal dir que, normalment, serà el 
malnom de l’home el que s’impo-
sa sobre el la dona, això sí, pro-
duint-se la seua feminització, com 
per exemple: Boticari/Boticària, 
Cartera/Cartero... i quan s’impo-
sa el malnom del pare, els fills i 
filles, rebran només el malnom del 
pare. Per altra part, si la dona és 
del poble i el seu marit foraster, 
ell prendrà el malnom de la dona, 
encara que pot conviure amb seu 
malnom com a foraster. En el cas 
de les filles fadrines de la família, 
romandran sempre amb el mal-
nom de sa mare.
Els malnoms tenen un arrelament 
antic, però sembla que durant el 
segle XIX i el segle XX, amb l’arri-
bada de nous habitants d’Alginet, 
es van disparar. I això té sentit 
des del punt de vista que de ser 
una comunitat reduïda i tancada, 
de sobte, s’hagué d’obrir per a 
rebre aquest allau d’immigrants, 
tant de pobles propers (com per 
exemple de les comarques va-
lencianes, sobretot en la segona 
meitat del segle xix) com d’altres 
indrets de l’Estat espanyol durant 
el segle xx. I a tots se’ls va assig-
nar un malnom o va subsistir el 

malnom que duien del seu poble.
Dit això, les diferents vies de crea-
ció de malnoms són les següents. 
Aquelles que identifiquen certes 
particularitats físiques de les per-
sones: Bru/Bruno (pell o cabell 
fosc), Baixet, Cabot, Coixo, Culó, 
Dents de Ferro (ho rossega tot), 
Llargo (alt), Manegueta (amb un 
braç poc desenvolupat o incapa-
citat), Negre (de pell fosca), Xop, 
Rullos (que tenien els cabells 
rulls) i si el fet es repetia, tenim 
els diminutius valencians,  com 
els Rullets, per a diferenciar-los. 
El mateix ocorre amb els Curros 
i els Currets.
Per altra part tenim els que iden-
tifiquen professions i oficis: Algep-
ser, Allero, Hostaler, Canero, Ci-
vilero (descendents d’un Guàrdia 
Civil), Comare, Fornero, Gorrero, 
Llavanera (d’una dona que feia la 
bugada a sou). També hi ha mal-
noms que deriven de noms propis 
com Nadalos (fills de Nadal, que 
era un nom propi fins el segle xix 
i que ara ha desaparegut i que 
només roman com a cognom), 
Àgueda/Águedo o Amàlia/Amalio 
(nom poc habituals), Barbereta 
(per sa mare que es deia Bàrba-
ra) o Miquelano (de Miquel). Tam-
bé tenim malnoms derivats d’hi-
pocorístics de noms i cognoms, 
com Basaro i Basaret (derivats 
del nom de Baltasar), Nelo (deri-
vat de Manel), Meterio (del nom 
Emeterio), Colau (de Nicolau) o 
Calata (del cognom Calatayud). 
Finalment tenim els malnoms de-
rivats dels llocs de procedència 
com Torisà (provinent de Torís) 
Alfarbí (d’Alfarb),  Millarenco (de 
Millars), Malaguenyo, Madrilenyo, 
Carletí, Catarrogí, etc.
Com dèiem adés, els malnoms 
no tenen una regla fixa i, per això, 
poden canviar al llarg del temps 
sense massa dificultats, perquè 
els malnoms tenen una raó clara: 
marcar l’especificitat. I puc posar 
un cas personal, jo soc de mal-
nom Tomaqueta i tot gràcies al 
meu oncle Vicent, el germà major 
del meu pare Rafel i del seu ger-
mà bessó Miquel. A mi m’haguera 
tocat el malnom de Minero, que 
era el malnom familiar, almenys 
des del 1850, ja que el meu besa-
vi, Miquel Bosch i Torondell, era 
Minero (el que feia mines per 
traure aigua) de malnom i aquest 
és el va rebre el seu fill, Rafel 
Bosch i Espert, el meu avi, el qual 
el va transmetre als fills. Però el 
meu oncle Vicent, quan era jove 
es va posar d’arca de tomaques 
amb altres joves i sembla que va 
eixir malparat perquè l’acaçaren 
a tomacades i per això passa a 
ser conegut com Vicent el Toma-
queta. Aquest nou malnom no va 
afectar son pare Rafel, que es 
va mantindre amb el malnom de 
Minero fins que va morir, però sí 
als seus germans menuts bes-
sons, Rafel i Miquel, els quals 
perderen el malnom original per 
identificar-se amb el malnom del 
germà major. I per això, els seus 
descendents som tomaquetes.

 Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet 

Contra l’Emergència Climàtica, 
reclamem la millora del Metro
Grup Municipal Cercle-IdEA
A Alginet, la línia ferroviària 
que connecta el poble amb 
València, la gent més major 
abans la coneixia com el trenet, 
o el tren de dalt. Perquè el tren, 
o el tren de baix, li se deia al de 
RENFE; a la línia que travessa 
el terme per la seua part est, 
paral·lela a la carretera que 
també se l’anomenava de baix. 
Una línia que encara que fa 
molts anys que ja no té parada 
al terme, en el seu dia sí que 
tenia un abaixador al mig de 
l’horta, i que fins i tot comptava 
amb personal, que atenia en la 
parada la venda de bitllets.

En aquella època, la gestió del 
trenet la feia l’empresa pública 
estatal que s’anomenava 
FEVE (Ferrocarriles Españoles 
de Vía Estrecha). Però amb el 
desenvolupament de l’estat de 
les autonomies, la majoria de 
xarxes regionals que tenia esta 
empresa les transferiren a les 
comunitats autònomes, i així, 
el 1987, nasqué la nostra FGV 
(Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana).

Ja amb la nova FGV, el 8 
d’octubre de 1988, es posava 
en marxa el primer tram de 
Metro de València, mitjançant 
la connexió subterrània de la 
línia que arribava a la ciutat pel 
sud, la de Castelló de la Ribera, 
amb les línies que arribaven 
pel nord, la de Llíria i la de 
Bétera, travessant la ciutat per 
baix de la Gran Via de Ferran 
el Catòlic.

Esta penetració subterrània 
en la ciutat suposà per als 
usuaris del trenet una gran 
millora, ja que, fins a eixe 
moment la nostra línia només 
tenia a València dos parades, i 
acabava en l’estació de Jesús, 
a la Ronda de Trànsits. I amb 
la nova infraestructura es 
comptava amb més estacions 
en tot el seu recorregut per 
la ciutat, es podia entrar més 
cap al centre de València, a 
la Ronda de les Grans Vies, i 
fins i tot creuar la ciutat, i anar 
directament  a Nuevo Centro, a 
La Fe i a l’Estació d’Autobusos.

Però no acabaren ací les 
millores del servei amb la 
nova empresa, perquè FGV 
començà la seua gestió 
mantenint les mateixes 
freqüències que tenia FEVE en 
el seu dia, però ben prompte 
les augmentà. I així, la nostra 
línia que només tenia un tren 
cada hora per sentit, a partir 
de l’abril de 1991, duplicà 
les freqüències i passàrem a 
tindre un tren cada mig hora 
per anar a València; fins i tot 
els dissabtes.

Així, de 1992 és el registre 

més alt de viatgers pujats en 
l’estació d’Alginet, 190.728, 
quasi el doble dels que ha 
registrat el 2019, que segons 
dades oficials de l’empresa, 
en van ser 96.329. I això que 
ara Alginet té un 14,5 % més 
d’habitants que el 1992, i hi ha 
més gent que va diàriament a 
València a estudiar i a treballar 
que fa 27 anys.

Però és que clar, des 
d’aleshores encara que el 
servei del Metro ha augmentat 
molt, amb noves línies per 
la ciutat de València, en 
realitat, per als pobles de la 
Ribera el servei que ens dona 
Metrovalencia ha empitjorat 
considerablement. I és que 
ja fa anys que rebaixaren la 
freqüència a un tren cada 45 
minuts, i en temps de viatge 
tarda igual o més que fa vint-
i-cinc anys. Mentre que, per 
contra, ara comptem amb una 
autovia, que en aquella època 
encara no estava, i això ha 
permés que el cotxe haja reduït 
de manera considerable el seu 
temps de viatge a València.

I això és el que no pot ser. Així 
és impossible que puguem 
combatre el canvi climàtic; així 
la gent no deixarà mai el cotxe 
a casa per agafar el tren per 
anar a València o a Torrent.

No pot ser que milloren 
les infraestructures per al 
desplaçament dels cotxes 
particulars i no milloren les 
infraestructures i els serveis del 
Metro. O que estes millores es 
queden només per a la ciutat 
de València i alguns pobles de 
l’Horta.

Els pobles de la Ribera 
necessitem recuperar la 
freqüència de trens que teníem; 
tornar a tindre un tren a cada 
mig hora per anar a València. 
I necessitem que posen trens 
semidirectes que reduisquen 
el temps que tarda el tren a 
arribar a la capital. No pot ser 
que des d’Alginet el Metro tarde 
a arribar el doble que li costa a 
un cotxe, o que passe, fins i tot, 
que hi haja gent que preferisca 
anar amb cotxe a Benifaió per 
agafar el servei de RENFE, 
perquè este tarda exactament 
la meitat de temps.

Si de veritat volem combatre el 
canvi climàtic, si de veritat es vol 
apostar des de la Generalitat 
per un model de mobilitat 
sostenible, que contribuisca a 
reduir les emissions de gasos 
contaminats, cal apostar de 
veritat pel transport públic. I en 
el cas de la Ribera per millorar 
de manera  substancial el 
servei de Metro.

Feliç 2020
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Coagri al 
costat de 
les accions 
socials i 
solidàries 
del poble

COAGRI
Continuant amb la filosofia de 
treball de la Cooperativa Agrícola 
d’Alginet, el recolzament a actes 
socials i ajuda al poble sempre 
està present en COAGRI. 
Aquest passat mes de gener, 
l’entitat va col·laborar en la jorna-
da solidària i vinculada a l’esport 
anomenada Cremagreixos i que 
es va dur a terme a la piscina 
Municipal. Des de Coagri es va 
regalar el suc de caqui per tal 
que els participants reposaren 
les forçes.

Comença el temps per assegurar les collites del 
caqui per la propera campanya

COAGRI
Finalitzada la Campanya del ca-
qui en la Cooperativa Agrícola 
d’Alginet, és moment de pensar 
en el futur i previndré qualsevol 
inclemència meteorològica que 
el temps capritxós puga portar en 
les properes campanyes.
És per aquest motiu que des de 
COAGRI es fa un recordatori als 
seus socis per tal que no obliden 

que tenen fins el 15 de febrer per 
poder assegurar el futur del seu 
treball i esforç en les collites de 
caquis.
Tindre una bona asseguradora 
davant de qualsevol incident és 
molt important per a tindre una 
tranquil·litat en el present i el futur. 
Per aquest motiu, des de Coagri 
s’ofereix el servei d’assegurances 
de vivenda, vehicle, locals comer-

cials, productes per a tots i totes. 
A més a més, Coagri treballa en 
diferents agents que permeten 
oferir el millor preu amb les màxi-
mes cobertures i la resposta més 
eficient. Els interessats sols han 
d’apropar-se a les oficines ubica-
des a la primera planta de Coagri 
o telefonar al 96 175 92 20. Una 
bona decisió en el present pot ser 
una millora en el nostre futur.

Els camps d’Alginet després de la 
borrasca Glòria 

COAGRI
Després que a finals de gener la 
borrasca Glòria fera malbé mol-
tes zones del mediterrani, des de 
la Coperativa Agrícola d’Alginet 
es continua valorant els pos-
sibles danys que el seu pas de 
vent, pluja i pedra hagen pogut 
causar a les collites futures.
Vicent Gimeno, cap de camp de 
Coagri comentava que “estem vi-
sitant i observant els camps dels 
nostres socis per tal de fer-nos 
una estimació del possible mal 
causat”.
“És prompte per a fer una estima-
ció. Cal tenir en compte els tres 
factors que han actuat en aques-
ta borrasca: aigua, vent i pedra. 
Quant a l’aigua podem tindre 
problemes d’aiguat en les faldes 
dels arbres i clareta si comencen 
a pujar les temperatures. Refe-
rent a la pedra, la cosa està re-
partida, no totes les zones estan 
igual d’afectades. No caigué en 
la mateixa intensitat i quantitat en 

tots els llocs. Per altra banda és 
possible que en anar barrejada 
en tanta aigua el mal siga menor 
que en altres pobles de la contor-
nada. I finalment l’aire, una cons-
ta, ja que ha estat present des 
de fa mesos i que a més a més 
també va fer la seua aparició en 
força provocant ferides en la pell 
de la fruita” comentava Gimeno.
El dia que més va ploure, el dime-
cres 22 de gener, es van registrar 

més de 120 l/m², acompanyat per 
pedra i vent.
Gimeno explicava que “si aques-
ta borrasca haguera arribat unes 
setmanes abans, en plena cam-
panya del caqui, estaríem parlant 
de molt males notícies. Per sort, 
la campanya del caqui ja s’havia 
finalitzat, ara toca esperar si l’ai-
gua ha afectat d’alguna manera 
l’arbre una vegada comence a 
brotar”.
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