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EDITORIAL
Acomiadem febrer 
recordant la histò-
rica manifestació 
dels llauradors i 
llauradores a la ciu-
tat de València re-
clamant uns preus 
dignes. Multitud d’alginetins i 
alginetines es van unir a aques-
ta protesta que arrancava a les 
6.30 del matí amb una cercavila 
interminable de tractors que es-
borronaven la pell. Febrer ens 
ha portat el tradicional dia del 
rotllo, presentacions falleres, la 
crida i carnestoltes, a més de di-
ferents actes que ens han fet ei-
xir, una vegada més a gaudir del 
bon oratge i la millor companyia.
Arriba març amb la Setmana de 
la Dona que, com cada any, és 
necessària per a recordar que 
la igualtat encara està lluny. Els 
preparatius per la setmana falle-
ra es va notant als carrers. Per 
davant 31 dies en què, de segur, 
hi ha moltes coses a contar.

 Sònia Bosch
Directora  La Veu d’Alginet

Aquest mes parlaré 
dels insectes benefi-
ciosos, no sé si recor-
dareu quant vos par-
lava d’aquests i ara 
vos donaré trucs per 
atraure’ls. Entre els 

insectes beneficiosos trobem: 
marietes (larves i adults), sírfids, 
caràbids, mantis, crisopa, paro-
tets, lluernes, etc.
Un dels punts claus per a tindre 
un hort saludable és l’equilibri i 
la varietat d’espècies (biodiver-
sitat), per això, el primer consell, 
és el més general i el més im-
portant. La biodiversitat consis-
teix a plantar diferents espècies 
de cultius (tomaca, encisam, 
cebes...), varietats d’un mateix 
cultiu (tomaca: cicerol, kumato, 
raf, pera...), plantar flors, plantes 
aromàtiques, cobertes vegetals 
(les cobertes vegetals són plan-
tes vives o restes de plantes 
mortes, palla, que s’apliquen a la 
terra formant una capa per a pro-
tegir-la de l’erosió, la destrucció 
dels microorganismes i reduir-ne 
l’evaporació). Tot això en conjunt 
afavorirà molt la presència d’in-
sectes beneficiosos.
L’associació de cultius és un 
altre truc que podeu utilitzar a 
l’hort. Es podria dir que hi ha cul-
tius que es porten millor amb uns 
que amb d’altres (com les perso-
nes). És curiós perquè els cultius 
poden protegir-se entre si, per 
exemple, si plantem ceba i carlo-
tes juntes, l’olor de la ceba altera 
una de les principals plagues de 
la carlota (mosca de la carlota), 
i això impedeix que troben les 
carlotes.
Un dels beneficis de la rotació de 
cultius és que les plantes creixen 
més fortes i produeixen més. Per 
tant tindran major resistència 
contra les plagues i malalties.
La presència de restes de bran-
quetes o pedres prop del cultiu 
pot servir de refugi per a molts 
insectes, són llocs ideals per a 
passar l’hivern.
I aquest ha sigut el meu consell.
 

Julio Pellicer
Aficionat agricultura ecològica

Trucs per a insectes 
beneficiosos Nom científic: Cur-

cuma longa
Principis actius: 
olis essencials 
amb turmerona i 
zingiberens, cur-

cumina, curcumines, principis 
amargs i resines.
Propietats: antiinflamatòria, 
antioxidant, hepatoprotectora, 
colerètica, hipolipemiant, diges-
tiva, carminativa, antiespasmò-
dica, etc.
Indicacions:
•  En problemes digestius: aju-

da a digerir bé els aliments i 
alleuja la sensació d’empatx, 
la dispèpsia i prevé la forma-
ció de gasos i flatulència.

•  En casos de diarrees provo-
cades per inflamacions gas-
trointestinals, intoxicacions o 
al·lèrgies. Va associada a al-
tres plantes astringents.

•  En úlceres gàstriques i gastro-
duodenals, ja que incideix so-
bre la mucosa gastrointestinal 
i contribueix a reparar el teixit 
danyat.

•  En casos de gastritis i gas-
troenteritis ja que actua com 
antiinflamatori estomacal i in-
testinal.

•  També s’utilitza com a suport 
en el tractament de la pancre-
atitis i el còlon irritable.

En problemes hepàtics:
•  Descongestiona el fetge i res-

taura les cèl·lules hepàtiques 
exercint una acció protectora. 
Per aquesta raó s’utilitza en 
hepatitis lleus i en el tracta-
ment de la colecistitis (pedres 
en la vesícula).

•  Estimula la producció de bilis 
i afavoreix la metabolització 
dels greixos. Per això, s’utilit-
za com a ajuda en la pèrdua 
de pes.

•  Pot ajudar a baixar els nivells 
de colesterol (LDL) o de trigli-
cèrids en sang, degut al seu 
efecte hipolipemiant.

•  S’utilitza en reumatismes di-
versos (com l’artritis i la artro-
sis) com antiinflamatori, amb 
l’avantatge que no genera 
danys en les mucoses gàstri-
ques.

•  Com a antioxidant, deté l’oxi-
dació cel·lular en òrgans vitals 
com el renyó, el fetge o el cor.

•  Per via externa, mostra una 
acció desinflamatòria sobre 
mucoses bucals i epidèrmi-
ques, sobre úlceres, nafres, 
cremades i picades d’insec-
tes.

Contraindicacions o precauci-
ons:
Desaconsellable en dosis altes 
o tractaments molt perllongats, 
ja que sol produir acidesa o irri-
tació gàstrica.
Ha d’evitar-se en casos d’obs-
trucció dels conductes biliars.
Ha d’evitar-se en cas d’obstruc-
ció intestinal.
Està contraindicada durant 
l’embaràs per augmentar el flux 
menstrual, si es pren un extrac-
te concentrat.
No es recomana si s’estan pre-
nent anticoagulants i antipla-
quetaris, per a evitar possibles 
interaccions no desitjades.
Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.  
Col·legiat  4704

Cúrcuma

El Club de lectura conversa 
sobre Xúquer

REDACCIÓ
El dijous 13 de febrer, a les 

20 h, a la Biblioteca Pública 
Municipal d’Alginet, es va dur 
a terme la xarrada col·loqui 
sobre el llibre Xúquer.

Una peça literària de 
l’escriptor alginetí Josep 
Lerma i que inclou fotografies 
d’Albert March.

Aina Torres en la Lliga de Debat

REDACCIÓ
Del 5 al 7 de febrer es va 

celebrar al Centre Cultural La 
Nau la fase local de la Lliga 
de Debat Universitària de la 
Xarxa Vives, organitzada pel 
Sedi  

L’alginetina Aina Torres, 
al costat dels companys 

Yassin El Bouzaydy, Isaac 
Garrido, David Izquierdo, i 
María Torres van resultar ser 
l’equip guanyador després 
d’una emocionant final contra 
l’equip format per Abril Peidro, 
Amelia Vegas i Angel Asins. 

D’aquest encontre, els 
membres del jurat han 
determinat que una de les 
cinc estudiants de la propera 
lliga interna estudiants 
que formaran l’equip de la 
Universitat de València per 
participar en la Lliga de Debat 
Universitària de la Xarxa Vives 
d’Universitats siga l’alginetina 
Aina Torres

Adeu a Mer Torres
De manera in-
esperada ens 
deixava amb 
una gran pena 
al cor el 15 de 
febrer la nos-
tra benvolgu-
da veïna Mer 
Torres.
Dona amb caràcter i amb les pa-
raules directes, sempre amb un 
somriure a la boca i una mirada 
de pau, va dedicar la seua vida 
als altres.
Vicepresidenta de les Mestreses 
de Casa i presidenta de l’Asso-
ciació de Donants de Sang d’Al-
ginet, no va deixar el seu càrrec 
fins aconseguir que tornaren a 
donar entrepans als seus do-
nants, ja que com sempre ella 
deia “els donants de sang són el 
millor que tenim perquè regalen 
cada vegada vida a tots”.
Als seus parlaments sempre hi 
havia un troset dedicat al seu 
home al qual adorava i sempre li 
agraïa el seu suport i amor.
Aquest març, a la Setmana de la 
Dona, ja no et veurem repartint 
les coques amb cansalada i or-
ganitzant la fila però sempre et 
portarem dins del cor. 
Gràcies per tot i cuida’ns als de 
dalt com sols tu saps.

Sònia Bosch
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L’empresa Alginetina 
CM PLASTIK premiada 
amb els guardons 
Archival

REDACCIÓ
El dimarts 11 de febrer al 

saló Alfons El Magnànim 
del Centre Cultural la 
Beneficència de València, es 
va realitzar el lliurament de la 
29 edició dels Premis Archival 
Comunitat Valenciana 2019.

Uns premis que reconeixen 
els mèrits i la col·laboració en 
favor del patrimoni històric. 
L’empresa alginetina CM 
Plastick va rebre un dels 
guardons pel seu nou model 
de conscienciació social, 
ciutat urbanes sostenible amb 
el medi ambient.

Carlos Martínez, gerent 
de l’Empresa, comentava 
que “significa molt aquest 

reconeixement al nostre 
xicotet granet d’arena que 
posem dia a dia. Ens va 
sorprendre molt que un premi 
com Archival a escala nacional 
pensara en nosaltres. Ens 
dona energia per a continuar 
un any més lluitant per aquest 
projecte que tenim amb un 
equip jove que té ganes de 
canviar les coses”.

Algoleja visita el Monestir de la 
Valldigna

REDACCIÓ
El 26 de gener, l’Associació 

Cultural Algoleja va visitar 
el Monestir de Santa Maria 
de la Valldigna, l’ermita de 
Santa Anna (antiga mesquita 
de la Xara) i la ruta de 
l’aigua. Els assistents van 
tindre un gran guia, Victor 
Mansanet, l’alcalde de Simat 
que els va ensenyar les joies 
arquitectòniques d’aquesta 
localitat.

Llum verda per a recordar la lluita 
contra el càncer

REDACCIÓ
El dimarts 4 de febrer és el 

Dia Mundial contra el Càncer. 
Des de l’Ajuntament i al costat 
de l’Associació de Lluita 
contra el Càncer d’Alginet es 
va preparar un gest simbòlic 
per a fer visible aquesta 
malaltia.

Des del divendres fins 
al dimarts els llums que 
envolten el consistori van 
lluir en color verd. Imatge de 
Javier Moreno.

Els jubilats celebren el Dia del Rotllo
REDACCIÓ

Les tradicions i els bons 
costums s’han de mantindre 
i per aquest motiu, des de 
l’Associació de jubilats i 
pensionistes d’Alginet se 
celebra cada any el tradicional 
dia de San Blai amb un bon 
xocolate sucat amb rotllos.

Aquest any, la gran afluència 
de públic ha fet que es torne a 
celebrar a Sant Patricio on, més 
de 400 jubilats i jubilades van 
gaudir d’un bon berenar i ball.

Alginet convoca un 
minut de silenci per la 
violència de gènere

REDACCIÓ
A les 12 del migdia, mem-

bres de la corporació munici-
pal, treballadors i treballadores 
de l’ajuntament i veïns i veïnes 
d’Alginet, s’han concentrat a la 
porta del consistori per a fer un 
minut de silenci en repulsa de 
la violència de gènere.

El dilluns es va trobar dins 
d’un contenidor a Moraira una 

dona de 36 anys i mare d’un xi-
quet. La delegació del Govern 
contra la Violència de Gène-
re confirmava aquest dimarts 
que havia sigut assassinada. 
Es convertia, per tant, en la 
víctima de la violència mas-
clista número 11 de 2020 i la 
1.044 des que van començar 
a registrar-se les estadístiques 
l’any 2003.

Carnestoltes escolar

El divendres 21 grans i menuts van gaudir de la festa de les Carnestoltes a la plaça Enric Valor.
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Vicente Roig 
guanya el premi 
d’enamorats

ACEAL
El divendres 14 de febrer, 

a les oficines de l’Associació 
Comercial i Empresarial 
d’Alginet es va dur a terme el 
sorteig de la campanya “Posa 
Cor a les teus compres. 
Enamora’t 2020”.

El premi triat a les xarxes 
socials, va ser un cap de 
setmana.

L’afortunat d’aquest any va 
ser Vicent Roig Pérez que va 
omplir la seua papereta en 
Heladeria La Plaza.

La campanya tenia com 
a objectiu incrementar les 
ventes als comerços local en 
les dates prèvies al dia dels 
enamorats. Per a participar 
calia fer una compra superior 
a 25 €, omplir la papereta 
i entregar-la a les oficines 
d’ACEAL on se’ls regalava 
una flor.

Valencia Plant Export a la fira  
internacional de plantes ornamentals

REDACCIÓ
L’empresa alginetina Valencia 

Plant Export continua celebrant 
el seu 20 aniversari. Aquesta 
vegada ho ha fet al llarg de 
la setmana de febrer en una 
de les fires més gran del món 
de plantes ornamentals. A la 
ciutat d’Essen, a Alemanya, 
la gerent, Isabelle Falger 
i un equip de treball s’han 
desplaçat, un any més, per 
a estar presents en aquest 
esdeveniment.

El Tardeo Rock agrada a grans i menuts
REDACCIÓ

El dissabte 15 de febrer, Sir 
Monkey Tattoists i Nassau van 
organitzar el primer Tardeo Rock. 
Un esdeveniment on es van reunir, 
a la plaça, gent gran i menuda per a 
gaudir de la bona música.

A les 18.30 h de la vesprada 
començava el tardeo amb l’actuació 
del grup Dèria Rock seguida per, b13 
i 7-14. En el transcurs del tardeo es 
va fer el sorteig d’un tatuatge. Una 
vesprada de bona música i germanor.

Les perruqueries d’Alginet continuen 
col·laborant amb el càncer

REDACCIÓ
La perruqueria 

Nova Imatge i 
la perruqueria 
Teresa Alacreu 
han preparat, 
tractat i entregat 
els cabells que 
les seues clientes 
han volgut tallar-
se perquè es 
convertisquen en 
perruques per 
a les malaltes 
de càncer que 
en el procés de 
tractament es 
queden sense 
cabells.
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La Dolçaina

Diumenge 15 de març
GERMANOR 
FALLERA

18.30 h Plaça de la Constitució, 
germanor fallera entre totes les 

falles del nostre poble.
Cervesa, cacau i xaranga.

Dilluns 16 de març
TRASLLAT 

DE SANT JOSEP
19 h Concentració a la plaça. 

21 h Minimascletada 
nocturna a l’arribada de Sant 

Josep a l’església. 

Dimecres 18 de març
OFRENA DE FLORS 

L’ordre serà: a partir de les 16.30 
h els no fallers, seguits per:
- Falla La Manta al Coll
- Falla Poble Nou
- Falla Poble d’Alginet
- Falla Sant Josep
- Falla Palleter
- Falla La Dolçaina
-Junta Local Fallera

Dijous 19de març
TRASLLAT 

DE SANT JOSEP

Concentració a la plaça. 
Missa a les 12 h i trasllat a 

les 13 h 
En finalitzar es 

farà una mascletada.

CREMA

22.00 h 
Tots els monuments infantils

23.00 h 
Falla Manta al Coll

Falla Poble Nou
00.00 h  

Falla Poble d’Alginet
Falla Sant Josep

01.00 h
Falla El Palleter

Falla La Dolçaina

Neus Clérigues Garcia FM Vicente Saiz Ballester FD Neus Alemany Requena FMI

La Manta al Coll Mª José Martínez Bisbal FM Lucia Company Hernández FMI Enric Rovira Espert FMI

Poble Nou Estefania Garrido Salvador FM Jose Galan i Ambrona FD África Ortiz i Valls FMI Adrián Buleo Fandos PI
President Miguel 
Ángel Garrido

Poble d’Alginet Andrea Calatayud i Bivià FM Vicente Aliaga i Camarasa FD  Empar Mora i Bosch FMI Andreu Bosch i Arcos PI

Sant Josep Alba Hervàs Quijada FM Francisco González Llopis President

El Palleter Sole Ortiz Ferrer FM Laura Collado Salvado FMI Xavi Martínez Álvarez PI Presidenta Victoria Luna

Regina Casal
Ana González

FALLES
2020

President
Walter Bosch 

Solar

Regina Casal
Aroa Arcos 

Barea

President Miguel Ángel Ramos Burchés

Sergio Martí Benavent PI President David Bosch Bru

L’Ajuntament d’Alginet vos desitja unes bones Falles 2020. 
Que la música, la pòlvora, el sentiment i la tradició envaïs-
quen els nostres carrers, i òmpliguen d’amistat i germanor 

els casals de les sis comissions alginetines.

Gaudim tots junts, perquè #TotsJuntsMolemMés
Virgínia Company, regidora de Festes
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La CEA imparteix un taller per 
a estalviar en el consum de la 
llum

CEA
El dimecres 12 de febrer, al saló 

d’actes de la Casa de Cultura es va dur 
a terme un taller per a saber de primera 
mà com estalviar en la factura de la 
llum.

Una xarrada-taller organitzada per 

la Cooperativa Elèctrica d’Alginet, el 
projecte Assist2gether i ADICA.

El 29 de gener, Alma Solar, tècnic de 
la CEA va impartir un taller a la llar de 
jubilats per tal de resoldre els dubtes de 
com ser més eficient energèticament i 
estalviar a la factura de la llum.

La CEA col·labora al dia de 
Sant Blai

CEA
Un any més, la Cooperativa 

Elèctrica d’Alginet va fer entrega en el 
tradicional berenar del rotllo realitzat per 
l’Associació de Jubilats i Pensionistes 
d’Alginet, del xec de la subvenció que 

des de la CEA es destina a aquesta 
agrupació. Uns diners que ajuden, 
entre altres coses, a sufragar part del 
tradicional berenar de xocolate en 
rotllets al qual assisteixen més de 400 
jubilats i pensionistes
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L’AJUNTAMENT INFORMA
El cementeri municipal 
d’Alginet continua 
millorant

REGIDORIA CEMENTERI
El cementeri municipal d’Al-

ginet continua millorant amb 
les diferents actuacions rea-
litzades al llarg d’aquests me-
sos a través del pla de serveis 
i obres municipals SOM de la 

Diputació de València i la Re-
gidoria de Cementeri.

Amb un pressupost de 114 
mil euros, l’empresa Vareser 
96 ha sigut l’encarregada de 
la urbanització i ampliació del 
cementeri municipal

Nou asfaltat al Polígon 
Sud

REGIDORIA D’URBANISME
Al febrer es va asfaltar la 

carretera del polígon sud. Una 
actuació que ha sigut possible 
gràcies a les reunions que 
des de la Regidoria d’Obres 

i l’enginyer cap de carreteres 
de la Delegació de Govern 
van tindre i en les quals, des 
de l’Ajuntament, se’ls sol·licità 
que asfaltaren aquest tram de 
via.

La Regidoria Jove celebra l’acte de 
clausura del programa Joop 2019

REGIDORIA JOVE
La Regidoria Jove va iniciar 

una iniciativa pilot promoguda 
des de l‘Institut Valencià 
de la Joventut (IVAJ) i que 
subvenciona el Fons Social 
Europeu-Iniciativa d’Ocupació 
Juvenil. El programa JOOP 
promou la realització de tallers 
d’assessorament i motivació 
per a joves amb baix nivell de 
formació i que han abandonat 
els estudis.

A Alginet han sigut 14 
els participants en edats 
compreses entre 16 i 19 anys. 

Des de la finalització 
del programa el passat 

novembre, han aconseguit 
augmentar les seues 
possibilitats d’inserció laboral, 
i per això 7 participants han 
trobat feina i 1 ha aprovat les 

proves d’accés al Grau Mitjà 
de Formació Professional.

La nova edició del programa 
JOOP 2020 començarà en 
breu.

Primer taller a Alginet de la Ribera 
Impulsa 4.0

REGIDORIA DE COMERÇ
El divendres 14 de febrer a 
les 8.30 del matí començava 
al saló d’actes de la Casa 
de Cultura el primer taller 
realitzat pel Consorci de la 
Ribera mitjançant el programa 
Ribera Impulsa 4.0, amb la 
col·laboració de la Regidoria 
de Comerç de l’Ajuntament 
d’Alginet a través de l’ADL.
Amb aquest taller s’enceta 
una tanda de xarrades 
informatives sobre la 
transformació digital a les 
empreses i comerços locals.
L’alcalde d’Alginet va ser 
l’encarregat d’encetar 
aquestes xarrades, adreçades 
a empreses, comerços del 
poble, emprenedors i públic 
en general.
En la primera part 

responsables del programa 
van presentar la Ribera 
Impulsa 4.0 i les accions 
que es duran a  terme per a 
la transformació digital dels 
comerços.

En la segona part, el gerent de 
CM Plàstik va ser l’encarregat 
de mostrar la importància 
de la responsabilitat social 
corporativa i de veure els 
residus com un recurs.

Nova canalització al 
carrer Picassent

REGIDORIA D’URBANISME
La regidoria d’Urbanisme 

de l’Ajuntament d’Alginet està 
actuant en un tram del carrer 
Picassent per a fer dos pous 
nous i una nova canalització.

Una obra que tal com 
explicava Andrés Añón, 
regidor d’Urbanisme, “és 

una demanda dels veïns de 
la zona des de fa temps, ja 
que en ploure, el col·lector 
s’embossava i les aigües 
fecals arrebossaven dins de 
les cases”.

L’obra consistirà a fer una 
canalització nova, dos pous i 
asfaltar el carrer.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
AGENDA CULTURAL MARÇ‘20

DISSABTE 29 DE FEBRER
9.30 h Al Poliesportiu Municipal, 
Torneig Americà de Pàdel Femení. 
Inscripcions allí mateix.

12.00 h Actuació del quadre de Balls Populars 
d’Alginet a la plaça de la Constitució.

12.15 h Muixeranga d’Alginet a la plaça de la 
Constitució.
A continuació, lectura de poesia sobre la igualtat i la 
dona a la plaça de la Constitució.

DIUMENGE 1
9.15 h Caminada a peu pel poble.
Eixida des de la porta de l’Ajuntament.
Passegem pels afores del poble els 
espais engolits pel temps.

DILLUNS 2
10.00 h Esmorzar de coca amb 
cansalada a la porta de l’Ajuntament.

DIMARTS 3
De 9.00 h a 11.00 h al Col·legi Pepita 
Greus. Contacontes taller per la 
igualtat. Per a l’alumnat de segon de 
Primària.

10.00 h Esmorzar de germanor a la plaça de la 
Constitució.
Si vols esmorzar, alguna cosa hauràs de portar.

19.00 h Presentació del llibre Més de 50 dones 
d’Alginet a la Casa de Cultura.
Tot seguit, inauguració de l’exposició de fotos 
relacionades amb el llibre Més de 50 dones d’Alginet 
al Teatre Modern. En acabar, vi d’honor. 

DIMECRES 4
De 9.00 h  a 11.00 h  al Col·legi Vicente 
Blasco Ibáñez. Contacontes taller per 
la igualtat. Per a l’alumnat de segon de 
Primària.

10.30 h Taller de risoteràpia al Poliesportiu Municipal. 
Inscripcions a la recepció de l’Ajuntament. Places 
limitades (pregunteu per Carolina).

DIJOUS 5
9.30 h Les dones d’Alginet caminen. 
Eixida des de la porta del Centre de 
Salut. 
De 10.00 a 11.00 h al Col·legi Emili Luna.
Contacontes taller per la igualtat. Per a l’alumnat de 
segon de Primària.

De 12.00 h a 13.00 h al Col·legi Sagrat Cor de 
Jesús. 
Contacontes taller per la igualtat. Per a l’alumnat de 
segon de Primària.

Contacontes Pluja de Contes
Hora:18.00 h. Lloc: Biblioteca Pública Municipal.
A càrrec del grup l’Esglai Teatre. SARC.

21.30 h Cine al Teatre Modern.
Figuras ocultas. Director: Theodore Melfi.

DIVENDRES 6
12.00 h Lectura del manifest a la porta 
de l’Ajuntament.

A les 19.00 h, a la Casa de Cultura.
Xerrada:  Emmalaltim més que ells? 
Desmedicalitzant les dones.
Mara Sempere Manuel, metgessa especialista en 
MFIC.
 
21.30 h Sopar de les dones al restaurant San 
Patricio.
Eixida d’autobusos des de la Font del Llaurador a 
les 20.30 h i a les 21.00 h.
Tornada a les 00.00 h i a les 2.00 h.
Tiquets a la recepció de l’Ajuntament (pregunteu 
per Carolina). Preu 12.5 €. 

22.00 h al Teatre Modern Concert BRAZILIAN 
JAZZ PROJECT By Gladston Galliza & Ximo Tebar
Feat. Valentin Iturat & Juan San Martín. SARC.

DISSABTE 7
20.00 h Concert de la dona, al Teatre 
Modern, a càrrec de la Banda de la 
Societat Artística Musical d’Alginet.

DIUMENGE 8
16.00 h Eixida d’autobusos cap a la 
manifestació feminista de València, 
des de la Font del Llaurador. Lema: Jo 
dic prou, tu què dius?

21.00 h Tornada de València a Alginet.

Col·laboren: Regidoria de Cultura. Assoc. 
Mestresses de Casa Tyrius. Escola Permanent 
d’Adults. Serveis Socials. Festers 2020. Avant va 
el carro. Alfons Juan i Pascual Cebrián. Protecció 
civil. Grup Excursionista - Paco Morales. Cronista  
Rafa Bosch. Societat Artística Musical. Quadre 
de Balls Populars d’Alginet. Muixeranga d’Alginet. 
Jugadores de Pàdel. ADICA.

ESPECTACLE DE MÚSICA I HUMOR
Presentat per Pepe Sancho.
Actuaran: Luís Escudero, Andrés Aranda, M. José 
Sanmartín i l’humorista Carlos Berrocal.
Organitza: Casa del Artista. Donatiu: 6 € (A benefici 
de la Casa del Artista de València).
A les 19.00 h, al Teatre Modern.

VIATGE CULTURAL: RUTA DE LA II REPÚBLICA, 
DEL VINALOPÓ A L’EXILI PETRER, ELDA I 
MONÒVER
EL PAPER DE LES DONES EN LA GUERRA CIVIL
Preu: 25 € per persona. Inclou: autobús, visites 
guiades i entrades / Opció de dinar al Restaurant 
Sucre de Petrer. Associació Cultural Rosa dels 
Vents.

DIVENDRES 13
CLUB DE LECTURA

Xarrada-col·loqui sobre el llibre 
La lluvia amarilla de Julio Llamazares

Hora: 20.00 h. Lloc: Biblioteca Pública Municipal.

DIUMENGE 15
18.30 h, a la plaça de la Constitució 
Germanor fallera de totes les falles del 
nostre poble.
Hi haurà cervesa i cacau, amenitzat amb una 
xaranga. 

DILLUNS 16
19.30 h, trasllat de Sant Josep des de 
l’ermita. En arribar a l’església, mini- 
mascletada nocturna al 
carrer de Sant Antoni.

DIMECRES 18
16.30 h, Ofrena a la Mare de Déu a la 
plaça de la Constitució.

DIJOUS 19
12.00 h, Solemne Eucaristia a Sant 
Josep, a continuació trasllat de Sant 
Josep a l’Ermita.
A l’arribada de Sant Josep a l’Ermita, gran 
mascletada en honor al patró.

LA CREMA
22.00 h. Tots els monuments infantils.
23.00 h. Falla la Manta al Coll i Poble Nou.
00.00 h. Falla Poble d’Alginet i Sant Josep.
01.00 h. Falla Palleter i La Dolçaina.

DIMECRES 25
TEATRE PER ALS ESCOLARS D’INFANTIL 

RINXOLS D’OR
A les 9.30 h i a les 12.00 h al Teatre Modern.
Pel grup AMIMIC TEATRE.

DIUMENGE 29
Viatge Cultural

La valència més verda i natural: El parterre, la 
glorieta, el reial i jardins de Montfort. Museu de 
Ciències Naturals.
Preu: 10 € per persona (Inclou: guia i entrades al 
Museu de Ciències Naturals).
Associació Cultural Rosa dels Vents 
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La SAMA clausura els actes del 125 aniversari amb l’estrena 
del pasdoble Alginet a Pascual Pérez Choví

REDACCIÓ
El dissabte 22 de febrer a 

les 20 h, el Teatre Modern va 
ser testimoni del concert de 
cloenda del 125 aniversari 
de la SAMA. Un any intens 
que culminava en una data 
per a recordar: l’estrena del 
pasdoble Alginet a Pascual 
Pérez Chovi del compositor 
Juan Bta. Meseguer Llopis.

Aquest pasdoble és un 
encàrrec de l’Ajuntament 

d’Alginet a l’esmentat 
compositor per a homenejar 
al mestre Pérez Choví, 
rubricant així l’aportació que 
durant els diferents actes 
del 125 aniversari ha vingut 
brindant a la SAMA.

El concert començava amb 
la veu en off de Magda Añon 
que, junt a una projecció 
d’imatges de la SAMA feia un 
repàs de la Societat Artística.

Acte seguit, el president de la 

SAMA Voro López recordava 
l’any viscut i agraïa la tasca 
realitzada per tots i totes al 
mateix temps que entregava 
al regidor de cultura, Vicent 
Gaya, una placa en record 
del 125 aniversari, perquè 
s’ubique a l’Ajuntament.

Després era moment 
d’escoltar la peça La Danza del 
molinero de Manuel de Falla 
que va ser coreografiada per 
la ballarina Eugenia Morera. 

Continuava el concert amb 
la peça La Artística d’Alginet 
i La Boda de Luís Alonso. La 
segona part començava amb 
unes paraules del regidor 
de cultura, Vicent Gaya que 
va fer entrega al compositor 
Juan Bta. Messeguer Llopis, 
autor del pasdoble Alginet a 
Pascual Pérez Choví, d’un 
record d’aquest dia. Per la 
seua part, el compositor va fer 
entrega al regidor, president 
de la SAMA i familiars de 

Pascual, les partitures del 
pasdoble. El director de la 
SAMA Carlos Aguado, va 
cedir la batuta a Juan Bta. 
Messeguer per tal que dirigira 
la banda per interpretar per 
primera vegada el pasdoble 
dedicat a Pérez Chovi.

El concert continuava amb 
la Cabeza compostizo, Los 
últimos días de Troya i com no 
podia ser d’un altra manera 
amb la peça Pepita Greus.

Activitat al Pirineu francés
Membres de l’expedició a l’Himàlaia, seguint la seua preparació van 

escalar el Midi d’Ossau de 2.884 metres mítica i espectacular muntanya al 
Pirineu francés. Les condicions que es van trobar van ser molt canviants 
i exigents ja que l’estat de la neu era molt inestable i van haver d’obrir-se 
pas en punts on la neu s’afonava fins al genoll, així i tot van aconseguir 
completar l’activitat en 6 hores.

Pòdium per Inés Gail a Silla
CLUB TRIATLÓ ALGINET
El dissabte 8 de febrer es va 

celebrar el II Duatló Ciutat de 
Silla en distància esprint, és a 
dir 5 km + 20 km + 2,5 km. 
L’esportista Inés Gail del Club 
Triatló Alginet, va aconseguir 
pujar al pòdium en la catego-

ria Sub23 femení i Laura Mar-
tí va quedar huitena absoluta.

Representació del Triatló al Duatló 
d’Alberic

CLUB TRIATLÓ ALGINET
Molt bona representació la 

del Club Triatló Alginet en el I 
Duatló d’Alberic que participà 
el diumenge 16 de de febrer 
en distància esprint (5 km + 
20 km + 2,5 km). Fins a 11 
integrants del club participaren 

en aquesta prova, amb el 
debut de Ramón Asensio i 
Òscar Serer. Cal destacar que 
Inés Gail va ser l’única xica 
en la categoria sub23 femení 
que va aconseguir finalitzar el 
duatló.
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Marxa per a celebrar el Dia del Rotllo a Alginet

REDACCIÓ
El diumenge 16 de febrer, a 

les 9 del matí, un bon grapat de 
veïns i veïnes eixien de la plaça 
del País Valencià per tal de fer 
la tradicional marxa del rotllo. 
Organitzat per la Regidoria de 
Festes amb col·laboració del 
Centre Excursionista i protecció 
civil, van eixir acompanyats pel 
cronista de la Vila d’Alginet, Rafa 
Bosch, qui va ser l’encarregat de 
fer les parades oportunes i les 
explicacions pertinents.

Tal com comentava Bosch 
“el títol de la marxa era Seguint 
l’aigua: l’aigua corredora i l’aigua 
poada. Hem parlat del barranc i de 
dues sèries al camí de la Posteta. 
Després hem seguit per aquest 
camí fins al Cano, on he comentat 
alguna cosa de la Séquia Reial 
i del barranc dels Algadins. Pel 
camí del mateix nom hem arribat 
fins a les restes d’un aqüeducte 
del segle XVII, situat a la partida 
de La Canal. Després pel camí del 
Cubano-Almazan hem arribat a la 
Torre Luengo on hem esmorzat, 

però abans hem parlat d’una sènia 
a la vida d’aquest camí que encara 
conserva alguns elements propis.

Després d’esmorzar, hem seguit 
pel camí fins a l’hort del Cubano, 
on hem vist un llavador i una sénia. 
Hem agafat el camí de l’Assagador 
i pel costat del corral de Camilo, 
per la via de servei de la Séquia 
Reial, he comentat les feses que 
donen aigua als braçals, dels 
segles XVIII-XIX. Hem tornat al 
cano i pel camí Posteta hem tornat 
al poble”. Un matí d’història, natura 
i tradicions.

Sènior B
CARLOS BIVIÀ

L’equip Sènior B anomenat 
Rte. Sant Patricio-Alginet des 
de la temporada 12-13 que va 
guanyar la lliga del grup B; no 
havia tingut una classificació 
tal alta com la que té en l’ac-
tualitat de tornar a ser primers 
compartit amb el C.B. Borria-
na-CBB A amb quinze victò-
ries i tres derrotes, però amb 
la mitjana favorable seguits de 
l’equip WP WALKERS A amb 
catorze i quatre i els altres 
equips a 7 derrotes fan que 
d’aquests tres equips puga ei-
xir el gran vencedor d’aquesta 
competició autonòmica amb 
dret ascens a 1a nacional.

Per a aconseguir l’objectiu 
depén de si mateix i arriba a 
aquesta situació perquè l’en-
trenador Juanjo Medina ha 
aconseguit unir un grup amb 
un objectiu comú, el de prac-
ticar un bàsquet ràpid i vistós 
que aconsegueix executar 
amb precisió que resulta molt 
eficaç en defensa i resolutiu 
en atac.

Aquest equip és un receptor 
total de jugadors de la pedre-
ra; enguany s’han incorporat 
com a sèniors d’1 any  Iván 

Lerin, Óscar Contreras i Mar-
tín Angelov tots amb una tra-
jectòria des de benjamins 
(8-9 anys) juntament amb la 
recuperació d’un benvolgut 
jugador Vicent Greus que en 
edat d’infantil temp. 10-11 i en 
cadet 12-13 va guanyar amb 
el C.B. Alginet els campionats 
autonòmics a més de jugar 
campionats d’Espanya amb el 
Club i la Selecció Valenciana; 
i un transmissor de jugadors 
cap al primer equip del Club, 
on jugadors que van ser cam-
pions autonòmics en la temp 
12-13 com Javier Dalmau, 
Rafa Llopis, Marcel Verdú i 

Guillem Marin estan en l’ac-
tualitat jugant en la categoria 
EBA.

Així, la plantilla en aquests 
moments la componen l’entre-
nador Juanjo Medina, Miguel 
Ángel Lozano, Martín Angelov, 
Óscar Contreras, Álvaro Gó-
mez, Pepe Briz, Jose Romero, 
Vicent Greus, Sergi Quadres, 
Dibi Kouame, Ivan Lerin, Ig-
nacio Peregrin amb l’última in-
corporació de Carles Hervás. 

Des del Club animem a 
mantindre la seua il·lusió per-
què és la nostra també.

Èxit en la Marxa BTT 2020
REDACCIÓ

Un any més, la Penya 
ciclista el Castell d’Alginet ha 
organitzat la BTT del Caqui 
Alginet 2020. Una marxa que 
s’engloba dins el Circuit BTT 
de la Ribera. La VII Marxa 
començà el diumenge 23 de 
febrer a les 9 del matí des del 
parc de Caramanxel.

El 262 corredors havien 
de fer un recorregut de 35 
quilòmetres per la muntanya. 
dels quals han arribat a meta 
233. La marxa l’ha guanyada 
Héctor Molla en la categoria 
de xics i Gloria Medina en 
xiques, també s’han emportat 

el pernil de la meta volant 
i són també ells els líders 
actuals del Circuit BTT de La 
Ribera.

En l’àmbit local cal destacar 
el resultat de 3a veterana 

d’Eva Torrent, el segon lloc en 
M50 Isidro Petit i la participació 
com a més veterana de la 
prova de Tere Peris. 

Imatge de Javier Moreno.
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Ecofeliu
IES HORT DE FELIU

ECOFELIU continua amb 
la iniciativa de promoure la 
conscienciació ambiental entre 
l’alumnat i implementar accions 
de millora per a aconseguir un 
IES més sostenible i amb una 
millor gestió dels residus. En 
aquesta ocasió l’alumnat de 1r 
ESO acompanyats pels seus 
tutors i tutores han visitat les 
instal·lacions de l’eco parc del 
poble, el passat 14, 16 i 17 
de gener. L’alumnat ha pogut 
veure la tasca tan important 
i necessària que es porta a 
terme i ser conscient de la 
gran varietat de residus que 
generem i que no tots poden 
patir un procés de reciclatge. 
L’objectiu principal  d’aquestes 
eixides, la del passat 

novembre a la planta de 
tractament de residus de 
Guadassuar i ara aquesta 
a l’Eco parc, es formar el 
nostre alumnat perquè siguen 
persones que  practiquen un 
consum responsable i siguen 
conscients de la problemàtica 
que generen els residus i de 

quina forma s’ha de portar una 
bona gestió d’aquests. Des del 
centre ECOFELIU se seguiran 
portant a terme accions de 
millora i respecte al nostre 
entorn. Perquè “la Terra no és 
herència dels nostres pares 
sinó un préstec dels nostres 
fills”, Mahatma Gandhi.

Som superherois i 
superheroïnes

CEIP PEPITA GREUS
Com és costum en el mes 
de febrer celebrem al CEIP 
Pepita Greus la festa de 
Carnestoltes. En aquesta 
ocasió hem escollit el 
tema dels superherois i les 
superheroïnes.
Aprofitant aquesta temàtica 
la música que sonava a 
l’entrada i l’eixida de l’escola 
eren bandes sonores de 
pel·lícules i dibuixos animats 
de superherois.
El Rei Carnestoltes en 
aquesta ocasió ens ha manat 
seguir les següents consignes 
que eren acumulatives: 
-  Dimarts tots els xiquets, 

xiquetes i mestres 
vinguérem amb un antifaç.

-  Dimecres tocava portar 
l’antifaç més una capa de 
superheroi.

-  Dijous calia portar les 
consignes dels dies 
anteriors més un banyador, 
tutú, pantaló curt o similar.

-  Divendres per a finalitzar 
la setmana festiva 
completàrem la disfressa 

convertint-nos en 
superheroïnes i superherois.

Cada dia els emissaris del Rei 
Carnestoltes passaven per 
les classes per tal d’informar 
de la nova consigna per al 
dia següent i comprovar que 
tots els xiquets i totes les 
xiquetes hagueren acomplit 
les consignes encomanades.
La temàtica escollida aquest 
any ha tingut gran acceptació 
per part de les famílies, els 
alumnes i les alumnes. Ha 
hagut molta varietat tant en 
els complements com en les 
disfresses finals.
Divendres 21 de febrer 
després del pati vam fer una 
cercavila pels carrers pròxims 
a l’escola on poguérem lluir 
les disfresses que portaven. 
Aquesta va resultar molt 
vistosa i atractiva per a tota la 
comunitat educativa.
L’alumnat i professorat del 
CEIP Pepita Greus hem 
gaudit moltíssim amb aquesta 
setmana de Carnestoltes tan 
divertida.

Carnestoltes ecològics
CEIP EMILIO LUNA

El divendres 21 de febrer, el 
Ceip Mestre Emilio Luna, ha 
celebrat, com altres anys, la 
festa de Carnestoltes, amb el 
lema “L’ECOLOGIA”. Mestres 
i alumnat, dies abans han 
anat elaborant les seues 
disfresses, amb molta il·lusió.
Com a novetat i gran èxit, 
cal destacar, l’actuació de 
l’alumnat de 5é, que junt amb 
la mestra de música, Maria 
Almudever, han preparat i 
ens han delectat amb una 
BATUCADA, que ha donat 
alegria, ritme, música i bon 
humor a la festa.

Juguem a Pilota Valenciana

CEIP BLASCO iBÀÑEZ
Els xiquets  i les xiquetes de 
quart del CEIP Blasco Ibáñez, 
el passat divendres 14 de 
febrer,  vam rebre una visita 
molt especial; Josep Llopis 
Cerdà, “Ricardet” al món de 
la pilota, i el seu preparador 
físic Pau, en companyia de 
David Quiles, pilotari aficionat 
i promotor d’aquest esport, 
han vingut a passar el matí 
amb nosaltres. Ens han contat 
algunes curiositats sobre 
l’esport de la pilota valenciana, 
ens han contestat un fum 
de preguntes que havíem 
preparat i ens han acompanyat 
al poliesportiu on hem jugat a 
raspall i els hem pogut veure 

en acció,  ja que han jugat una 
partida per a nosaltres. Ha 
estat un matí molt divertit!
Aquesta visita ha estat la 
culminació d’una quinzena 
dedicada a l’estudi de 
l’esport més tradicional de la 
Comunitat Valenciana dins de 
la Unitat Didàctica de “Juguem 
a Pilota Valenciana”. Amb la 
mestra d’Educació Física, ens 
hem fet un guant de pilotari i 
hem aprés a jugar a raspall. 
Amb els nostres tutors i 
tutores, hem investigat  sobre 
diferents aspectes d’aquest 
esport: orígens, modalitats de 
joc, expressions i vocabulari 
propis, el trinquet i les seues 
parts, equipatge, etc. Hem 

conegut alguns pilotaris 
il·lustres com  Ricardet i el 
Genovés, i sobretot, Juliet 
d’Alginet. A més, entre totes 
i tots hem preparat una 
exposició molt especial, ja 
que hem fet una reproducció 
del trinquet d’Alginet al nostre 
corredor. 
Tot aquest treball ha estat 
possible perquè la nostra 
escola participa en el 
Programa Pilota a l’Escola 
organitzat per la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, en 
col·laboració amb la Federació 
de Pilota Valenciana. Encara 
en queda participar en un una 
trobada de diferents escoles 
que estan participant en el 
Programa de Pilota a l’Escola.
Ens ho hem passat molt bé, 
hem conegut aquest esport 
amb més profunditat i hem 
descobert que mitjançant la 
pràctica de la pilota, a més 
de fer esport, es fomenten 
valors tan importants com el 
companyerisme, el respecte i 
la tolerància. 
Xiquets i Xiquetes de quart
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Refranys populars. Març:
Aigua de març, herba als sembrats.

Projecte de centre: 
De camí a la ciutat 
Maragda

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Avançant per les terres d’Oz, 
hem conegut tres personatges 
que ens han ajudat a descobrir 
moltes coses, que ens han fet 
obrir els ulls per a gaudir de 
tot allò que ens ofereix la vida. 
L’ESPANTAOCELLS.
Déu no ens ha creat com 
un espantaocells, perquè 
ens ha dotat de curiositat 
per conéixer tot allò que ens 
envolta. Ens ha donat saviesa 
perquè siguem capaços de 
ser crítics, de raonar. Però 
de vegades, ens comportem 
com un espantaocells sense 
cervell quan busquem les 
respostes que donen sentit 
a la nostra vida en persones 
que no ens estimen. 
L’HOME DE LLANDA.
Gràcies a ell, hem aprés 
que ens cal també un cor. 
Un cor per a estimar, per a 
relacionar-nos, per a sentir, 
per a expressar obertament 
els nostres sentiments, 
amb llibertat. Un cor alegre, 
entregat i que també estiga 
preparat per a rebre l’estima 
dels altres. Un cor que SENT 
i que FA SENTIR. 
El LLEÓ.
Moltes vegades ens 
comportem com un lleó 

covard o com un lleó que 
brama ben fort, però que en 
el fons no té el coratge i la 
valentia per a enfrontar-se a 
allò que vertaderament li fa 
por. Sovint, ens fem preguntes 
que no sabem respondre, que 
ens fan dubtar i això ens fa 
ser un lleó covard. No ens 
adonem, però, que Déu ens 
ha creat valents i que ens ha 
dotat d’una fortalesa amb què 
som capaços d’enfrontar-nos 
a qualsevol adversitat. 
Així doncs, al llarg d’este 
trimestre, acompanyarem 
Dorothy i els nostres nous 
amics pel camí de rajoles 
grogues que ens portarà 
a Aquell que té totes les 
respostes, a Aquell que ompli 
i dona sentit a la nostra vida.
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Contaminació de l’aire 
Les ciutats tenen moltes solucions 
disponibles per a reduir la contami-
nació de l’aire. Les línies d’actua-
ció són: ciutats per a vianants i ci-
clistes. Els municipis fets per a les 
persones -amb espais delimitats, 
zones verdes- permeten despla-
çaments més segurs, fàcils, agra-
dables i saludables. El transport 
públic com a columna vertebral. 
Soroll
La planificació urbana pot exercir 
un paper important per a disminuir 
els nivells de soroll. S’han d’ela-
borar plans d’acció per a reduir el 
soroll a les zones més afectades 
com l’ús de paviment sonoreduc-
tor a les calçades, el límit del vo-
lum de trànsit i la disminució dels 
límits de velocitat i la promoció de 
zones silencioses.
Activitat física 
El disseny urbà i del transport són 
claus per a augmentar l’activitat 
física: desplaçar-se a peu o amb 
bicicleta és la forma més pràctica 
i sostenible d’augmentar l’activitat 
física. Una bona xarxa de transport 
públic facilita que la ciutadania ca-
mine i reduïsca l’ús del vehicle.
Temperatura 
La planificació urbana i del trans-
port ha d’incorporar de manera 
prioritària la prevenció de l’efecte 
d’“illes de calor”. La millora de l’aï-
llament dels edificis és fonamen-
tal per a dependre menys de l’ús 
d’aire condicionat. L’augment de 
la vegetació urbana fa que hi haja 
més ombres i menys temperatura 
radiant.
Espais naturals
Han d’estar distribuïts per tot el 
municipi per a beneficiar a tota 
la ciutadania. Cal promocionar la 
millora dels espais naturals exis-
tents i habilitar-ne altres nous, per 
exemple a partir de solars desocu-
pats. Espais naturals aptes per a 
diferents usos -relaxació, activitats 
socials, activitat física,  així els be-
neficis són tant per a la salut men-
tal com la física. Haurien d’estar 
pensats per a l’ús diferent que els 
grups de població els donaran: xi-
quets, joves, majors, etc. 
Podeu trobar més informació: 
https://www.isglobal.org/ca/ciuda-
desquequeremos

Xavi Torremocha. 
Infermer CSP Alzira.

CREACIÓ 
ENTORNS URBANS 

SALUDABLES

Històries de després de la 
Guerra Civil espanyola

El mes de no-
vembre de 
1937 es va 
decidir per part 
del govern re-
publicà, assen-
tat a la ciutat 
de València, 
la construcció 
d’una fàbrica 

d’armes al poble d’Alginet. En 
pocs mesos la fàbrica estava en 
funcionament amb la major part 
de treballadors d’origen foraster, 
especialment bascos, els quals 
vivien al poble de Carlet, on hi ha-
via un aeròdrom, i que han deixat 
la seua empremta en la presència 
de cognoms com Hernandorena o 
Lerchundi. D’altra banda, fins ara 
no conec cap alginetí que treba-
llara en aquesta fàbrica, encara 
que m’agradaria.
Quan la fàbrica es va posar en 
funcionament a les primeries de 
l’any 1938, es va exigir crear una 
comunicació directa des de la car-
retera, l’antiga Nacional 340, per 
a arribar a la fàbrica, i per això, 
l’ajuntament republicà d’Alginet 
va aprovar que aquesta via de 
comunicació, a indicació del Mi-
nisteri de Guerra, havia d’obrir-se 
per l’actual avinguda dels Reis 
Catòlics, mitjançant l’enderroca-
ment d’un grup d’habitatges que 
obrien la seua façana cap al car-
rer de València. Aquest vial calia 
que fora suficientment ample per 
a permetre l’accés de camions en 
les dues direccions, uns per dur 
matèries primeres a la fàbrica i els 
altres per a endur-se les armes fa-
bricades. I per això hui comptem 
amb una gran avinguda.

Ja hem dit que per a obrir aquest 
vial calgué enderrocar unes cons-
truccions, però en el seu desen-
volupament cap a ponent, cap a 
la fàbrica, un poc més enllà de la 
meitat de l’actual avinguda hi ha-
via un figuerar, el qual va ser par-
tit en dos sense contemplacions. 
Aquest figuerar va ser el marc, el 
paisatge de la història que conta-
ré. A aquest es va desplaçar l’any 
1927 el meu avi Rafel amb la seua 
dona, Maria, i els quatre fills de la 
parella, per fer de guardés. Vivien 
en una caseta que es trobava a 
la propietat. I la família es va fer 
càrrec de la cura de les figueres, 
fent tots els treballs escaients per 
a tindre una bona collita.

La fàbrica d’armes va estar en 
funcionament fins el darrer dia de 
la Guerra Civil a València, és a dir, 
el 29 de març de 1939, després 
de l’ensorrament de la línia XYZ, 
la qual s’estenia des d’Almenara 
fins a Santa Cruz de Moya. Així 
les divisions de l’exèrcit fran-
quista, 56, 58 i 63 entraren com a 
triomfadors a la ciutat de València, 
la qual ja s’havia retut prèviament. 
Aquest dia la fàbrica d’armes dei-
xà de produir i es va tancar, en fu-
gir la seua direcció i gran part dels 
treballadors. I mentre tot anava 
canviant de mans, la fàbrica d’ar-
mes romangué tancada a l’espera 
del que faria el nou govern amb 
les seues instal·lacions.

Però tot arriba i en la segona set-
mana del mes de juny de 1939 
una divisió de soldats del nou go-
vern franquista va arribar al poble 

per a fer-se càrrec de la fàbrica 
d’armes, com avantguarda dels 
administratius i funcionaris que 
arribarien per a fer l’inventari i 
desmantellar-la, i s’emportarien 
tota la documentació i la maqui-
nària, el mes d’agost de 1939. En 
aquest moment, la meua àvia es-
tava a l’extrem est del figuerar i va 
veure com els camions amb els 
soldats enfilaven pel camí i, ella 
que era molt menudeta, arrancà 
a córrer pegant crits al meu avi: 
Rafel, Rafel... vine ací de seguida 
que venen els franquistes. El meu 
avi que estava per dins del figuerar 
untant les bacores per a accelerar 
el seu madurament, va arribar al 
camí just en el moment en què els 
primers camions arribaven a l’al-
çada de les figueres i els soldats 
en veure-les començaren a saltar 
dels camions i es llançaren com 
a llops cap a les bacores, perquè 
encara que eren l’exèrcit triomfa-
dor, els soldats estaven igual de 
famolencs que tots. La destrossa 
n’estava assegurada. El meu avi, 
va córrer ràpidament a buscar un 
oficial per a parlar amb ell i trobà 
un capità i en valencià (perquè no 
sabia parlar en castellà) li va dir: 
Senyor, pare els seus homes. Si 
s’asseuen al marge, jo els dona-
ré totes les bacores que vulguen, 
però per favor no destrossen 
el meu treball. Només demane 
això. La resposta del capità de 
la divisió, en un primer moment, 
fou l’esperada i per això es va gi-
rar cap a un altre oficial i va dir: 
¿Qué está diciendo este viejo rojo 
de mierda?, i això que el meu avi 
només tenia 53 anys. Però, incre-
ïblement, va respondre al reclam 
del meu avi, perquè supose que el 
veia lògic, i va obligar els soldats, 
ja escampats per dins del figuerar, 
a formar i asseure’s.

I de sobte tenien a tots els sol-
dats asseguts al marge a la vora 
del camí i la meua àvia i ma tia 
duent-los les cistelles plenes de 
bacores que el meu avi i els seus 
fills anaven collint, algunes enca-
ra mig verdes però agradables al 
paladar, ja que faltava poc per a 
Sant Joan. Crec que poques ve-
gades els meus avis haurien estat 
tant esglaiats, però quan es tracta 
de defensar allò que et dona de 
menjar, cal recórrer a tot allò que 
es puga, ja que per enfrontar-se 
a uns soldats en un moment molt 
crític, els podrien haver empre-
sonat o, senzillament, pegar-los 
un tret. En aquest moment de 
la nostra història tot era possi-
ble, afortunadament va guanyar 
la intel·ligència. Per una part els 
soldats menjaren i per l’altra els 
meus avis salvaren gran part de 
la collita.

Sé que és una història menor, 
dins dels drames que es van viure 
durant i després de la Guerra Ci-
vil, però crec que són microhistòri-
es que cal salvaguardar de l’oblit. 
Us anime a contar-les.

 Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet 

Els progressistes i el sistema 
fiscal progressiu
Grup Municipal Cercle-IdEA
Quan es parla del sistema fiscal 
d’un país, o d’un poble, es fa 
referència al conjunt d’impostos 
i tributs dels quals es nodreix 
l’Administració per a pagar el seu 
funcionament, els serveis que 
presta i les inversions que fa. Dona 
igual que siga el govern central, 
la Generalitat o l’Ajuntament 
d’Alginet.

I normalment, se sol dir que 
eixe sistema fiscal pot ser més 
o menys progressiu, si la 
contribució que fa cadascun està 
relacionada amb la seua capacitat 
de renda i, a més, si es contribueix 
de manera més que proporcional 
a eixa renda. És a dir, no paguen 
tots la mateixa quantitat, ni tampoc 
el mateix percentatge, sinó que 
este va creixent conforme ho fa la 
renda.

Així ho estableix, per exemple, la 
Constitució Espanyola (art. 31.1). 
I és normal, ja que si una família 
guanya, per exemple, 1.000,00 € 
mensuals, i haguera de pagar un 
10%, és a dir, 100,00 € mensuals 
d’impostos, es quedaria en una 
situació econòmica bastant 
delicada. O almenys podem dir 
que estaria molt més afectada 
per l’impost que una altra família 
que, per exemple, guanyara 
3.000,00 €, i també pagara el 10%; 
és a dir, 300,00 € mensuals. Les 
dos famílies pagarien un 10%, 
el mateix en proporció a la seua 
renda, però la primera família amb 
només 900,00 € a penes tindria 
per passar el mes, mentre que la 
segona família en tindria 2.700,00 
€; que li permetrien passar el mes 
de manera ben esplaiada.

Per això, des de posicions 
progressistes sempre s’ha 
considerat que l’aportació que 
s’havia de fer per al manteniment 
de l’Administració, havia de ser 
més proporcional als ingressos 
de les famílies; que els impostos 
han de ser progressius, perquè 
qui més guanye, contribuisca 
més, però inclús més que 
proporcionalment a la seua renda.

I així és l’IRPF, que estableix 
distints tipus impositius (distints 
percentatges) que van creixent a 
mesura que augmenta la renda. I 
fins a cert punt, encara que molt 
limitat, també l’IVA, que estableix 
tres tipus impositius: un tipus 
general del 21%, però després 
dos tipus més reduïts (del 10% 
i del 4%) per a productes més 
bàsics i de primera necessitat, 
que són aquells en els quals, 
proporcionalment, més gasten, les 
famílies amb menors rendes.

De fet, l’aplicació d’una certa 
progressivitat fiscal ha estat 
sempre admesa, fins i tot, pel 
PP que, encara que en alguna 
reforma de l’IRPF que ha fet 

l’ha reduïda, no ha arribat mai a 
plantejar suprimir-la del tot.

Alginet és diferent.

A nivell municipal, els impostos 
més importants, per la seua 
recaptació, són l’IBI (que molta 
gent el coneix com “la contribució 
urbana”), que aporta quasi 4 
milions d’euros anuals, i l’impost 
sobre vehicles, que aporta al 
voltant de 750.000,00 € anuals.

L’impost sobre vehicles, també 
és progressiu, perquè té distintes 
quotes que van pujant, en funció 
dels cavalls fiscals del vehicle. I  
l’IBI és un impost proporcional; és 
a dir, que totes les famílies paguen 
el mateix percentatge sobre el 
valor de les seues vivendes.

Però del que volem parlar ara 
és d’un tribut especial que 
tenim, que anomenen tarifa 
d’inversions, que recapta 
EGEVASA directament en la 
factura de l’aigua.

Este és un tribut específic que 
l’Ajuntament posà en 2006 per 
a pagar 3,8 milions d’euros que 
EGEVASA va avançar per a 
construir la planta desnitrificadora 
i part de la renovació de la xarxa 
d’aigua potable. Una cosa que 
en aquella època feien molts 
ajuntaments per no endeutar-se 
ells directament; perquè així el que 
feien era endeutar directament 
al poble. Però la peculiaritat que 
té a Alginet, és que el pagament 
d’eixe tribut, ni és progressiu, 
ni és proporcional. És un 
tribut per capita; és a dir, totes 
les famílies aporten exactament 
la mateixa quantia per a pagar 
estes inversions que costaren 3,8 
milions d’euros. Dona igual que la 
família guanye 1.000,00 € al mes 
que en guanye 3.000,00 €; totes 
les famílies paguen el mateix.

És cert que no té molta repercussió 
en la factura, perquè el deute era 
a pagar-lo en vint-i-cinc anys. 
Però no és menys cert que ací no 
hi hagué en el seu dia un criteri 
progressista per a implementar 
el tribut. I que era un tribut per a 
pagar una inversió de 3,8 milions 
d’euros.

I per si no em teníem prou amb la 
que es va fer, ara resulta que el Sr. 
Alemany té la intenció de duplicar 
la quantia d’eixa tarifa d’inversions 
perquè EGEVASA puga accelerar 
la recuperació dels diners que va 
invertir. De 4,125 € passarem a 
pagar cada casa 7,62 €.

Però és que damunt, sembla ser 
que, exceptuant Cercle-IdEA, tots 
els altres partits estan d’acord amb 
eixa pujada de la tarifa. Igual hem 
de revisar els criteris sobre el 
progressisme fiscal.
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Els llauradors i llauradores d’Alginet es 
manifesten a València

COAGRI
El divendres 14 de febrer, a 

les 6.30 h del matí, al voltant de 
80 tractors eixien des d’Alginet, 
direcció València per a assistir 
a la manifestació convocada 
per les associacions agrari per 
la mala situació de l’agricultura 
valenciana.

El Consell Agrari d’Alginet es 
van reunir i van decidir donar 
suport a la vaga de llauradors. 

Amb l’objectiu de facilitar el 
desplaçament l’Ajuntament va 
posar un autobús, dos des de 
Coagri i un des d’AVA.

El Passeig de l’Albereda de 

València es van omplir de trac-
tors i veïns reivindicant mesures 
per a evitar la mala situació del 
camp. 

Una multitudinària protesta 
convocada per Asaja, la Unió de 

Llauradors i UPA, encapçalava 
per una pancarta en la qual po-
dia llegir-se: «Prou d’enganyar 
els agricultors i ramaders». 

Els principals líders de les 
associacions agràries tallaven 

en trossos les branques d’un 
taronger per a simbolitzar la 
destrucció del medi rural. Una 
manifestació històrica per reivin-
dicar preus justos per al camp 
valencià.

Coagri assisteix a Fruit Logística
COAGRI

Un any més, representants 
de la Cooperativa Agrícola 
d’Alginet, han assistit a la fira 
de comerç de productes fres-
cos més important, que es va 
celebrar a Berlín a principis 
de febrer. 

Més de 3.300 expositors 
dels quals 85 eren de la Co-
munitat Valenciana de fruites 
i hortalisses, maquinària per a 
l’agricultura i la manipulació i 
transport de la producció, així 
com de fitosanitaris, entre al-
tres sectors relacionats amb 
el camp, que van estar pre-
sents a la 30a edició d’aques-
ta fira.

Enrique Gonzalez, presi-
dent de COAGRI, Eliseo 
Guerreo, director comercial 
i Joaquín Peris cap d’admi-
nistració, van acompanyar el 
president de la Generalitat, 
Ximo Puig, Maria Teresa Chá-

fer, directora general del PAC, 
David Torres, director General 
de desenvolupament Rural, 
Francisco Rodríguez, Secre-
tari autonòmic d’Agricultura i 
Desenvolupament Rural i Ro-
berto Llanes, director general 

d’Agricultura i Pesca, a fer un 
recorregut pels diferents es-
tands valencians, així com el 
de la Conselleria d’Agricultu-
ra, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Tran-
sició Ecològica.
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