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EDITORIAL
Encetem
el
tercer
mes
de
l’any: març.
Un mes
en què els
carrers
s’omplin
de
gent,
de música,
de
coets,
de
festa,
de
flors...
però aquest 2021 no serà així ja
que, per segon any consecutiu,
no podrem celebrar les Falles als
nostres casals i carrers.
Des de la Junta Local Fallera, les
comissions falleres i la Regidoria
de Festes s’han programat unes
#fallesvirtuals que, malgrat que
no poden substituir les de carrer,
en ajudaran a mantindre viva la
il·lusió.
Aquest març ens porta bones
notícies. Hem aconseguit baixar
l’índex de gent contagiada per la
covid-19; s’ha començat a vacunar
a diferents sectors; s’han rebaixat
les restriccions de mobilitat i en els
sectors d’hostaleria i comerç.
Esperem que el sacrifici
individual i col·lectiu i les vacunes
ens ajuden a despertar prompte
d’aquest malson.
Cuideu-vos
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Pautes per a la prevenció del
risc cardiovascular
Les malalties cardiovasculars
són la primera causa de mort
per tot el món i el 80 % de
les morts que provoquen es
podrien evitar amb l’adopció
d’un estil de vida saludable que
reduïsca els factors de risc.
Per això és important seguir
les recomanacions següents:
•Mantindre
una
dieta
saludable i equilibrada:
Augmentar el consum de
fruites i hortalisses fresques,
llegums i fruits secs, prioritzar
el peix blanc i blau enfront
de les carns. Utilitzar oli
d’oliva verge extra. Reduïu
el consum de sal.
•En cas de sobrepés, cal
seguir una dieta hipocalòrica:
el sobrepés es relaciona
amb més factors de risc com
la diabetis o el colesterol alt.
•Deixar de fumar: fumar
pot augmentar la pressió
arterial, la qual cosa pot
provocar infarts de miocardi
o cerebral.
•Reduir o eliminar el consum
d’alcohol: l’alcohol provoca
un doble risc cardiovascular:
augmenta la pressió arterial
i el pes.
•Fer activitat física aeròbica
d’intensitat moderada: fer un
mínim de 30 minuts d’activitat

d’intensitat moderada 5
o més dies a la setmana
com caminar, natació, pujar
escales o ballar.
•Reduir l’estrés: l’estrés
augmenta la pressió arterial
i indirectament promou el
tabaquisme, el consum
d’alcohol o menjar en excés.
•Controlar la pressió arterial,
el nivell de sucre a la sang
i el colesterol: mantindre
un control freqüent, mínim
una vegada a l’any per a la
majoria dels adults.
Alguns dels factors de risc
que no podem controlar i cal
tindre en compte són:
•L’edat: especialment a partir
dels 45 anys en homes i dels
55 en dones.
•El
sexe:
ser
home
n’incrementa el risc. En
dones el risc augmenta a
partir de la menopausa.
•Antecedents
familiars:
especialment si n’han patit
en edat primerenca.
Font:
http://seguretatdelspacients.
gencat.cat/ca/detalls/noticia/
Pautes-per-a-la-prevencio-delrisc-cardiovascular
Xavi Torremocha.
Infermer CSP Alzira
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Avança la vacunació a
Alginet
REDACCIÓ

El 8 de gener començava la
vacunació contra la covid-19
a la localitat d’Alginet amb la
subministració de la vacuna
als professionals sanitaris del
Centre de Salut d’Alginet.
El 16 de febrer, 40 dies
després
començaven
a
vacunar altres sectors de la
població, en concret els usuaris
i treballadors del Centre
Ocupacional, els majors de 90
anys i els grans dependents de
totes les edats.
CONTAGIS AL FEBRER
Respecte als contagis, si al
gener Alginet mostrava unes
dades de contagis extrems, al
febrer aquesta tendència ha
anat a la baixa.
Segons les dades que
facilita el Departament de
Salut Pública de la Ribera de
la incidència i prevalença dels
casos de PCR + en covid-19
durant els últims 14 dies, a la
localitat d’Alginet, l’1 de febrer
hi havia 158 casos actius, el
8 de febrer 77, el 11 de febrer
52, el 15 de febrer 36, el 17 de

febrer 19, el 20 de febrer 16 i el
26 de febrer, 11 casos.

La Veu d’Alginet entrega els
exemplars del 2019 i 2020 al
poble

REDACCIÓ

Com ja és habitual des de
fa 5 anys, la direcció de La
Veu d’Alginet ha fet entrega a
l’alcalde, Jose Vicente Alemany
i al regidor de Cultura, Vicent
Gaya, dels exemplars dels
periòdics enquadernats.
Aquesta vegada s’ha fet
entrega dels periòdics dels
anys 2019 i 2020. Unes
enquadernacions
que
s’incorporen a l’arxiu de la

biblioteca per a la consulta de
veïns i veïnes.
“L’objectiu d’aquesta donació
és contribuir al patrimoni
històric de la localitat i així
ajudar a futures generacions a
conéixer el dia a dia d’Alginet”,
comentava la responsable de
La Veu d’Alginet, Sònia Bosch.
Actualment a la biblioteca es
poden consultar els periòdics
des d’octubre del 2015 fins al
desembre del 2020.

Noves mesures des de l’1 de març
REDACCIÓ

El president de la Generalitat,
Ximo Puig va anunciar el dijous
25 de febrer les mesures que,
en un principi, estaran vigents
fins el proper 14 de març.
A partir de l’1 de març:
- S’obri l’hostaleria en les
terrasses amb un màxim de 4
persones per taula i fins a les 6
de la vesprada. I sempre amb
mascareta quan no s’estiga
consumint.
-S’elimina el perimetratge
municipal dels caps de setmana
en les 16 ciutats afectades.
-S’amplia
l’horari
dels
comerços fins les 8 de la
vesprada i l’aforament al 50 %.
-S’augmenta a 4 persones
el límit per als encontres
familiars i socials en espais
públics a l’aire lliure. En espais
privats o dins de les vivendes
continuarem igual.
-La
mobilitat
nocturna
continuarà restringida entre
les 10 de la nit i les 6 del matí
i es manté el perimetratge
autonòmic per a entrar o eixir
de la Comunitat Valenciana”
-Es
flexibilitzen
les

restriccions per a l’activitat
física i l’esport. Es reobrin els
parcs i els jardins públics. Els
espais de culte podran tindre
un aforament de fins al 50%.
-Es podrà fer activitat física i
esportiva, sense contacte físic,
en les modalitats individuals i
aquelles que es practiquen en
parella.
-Grups màxims de 4
persones amb monitor.
-No serà obligatori l’ús de
mascareta.
Es permet:
-Escolars (infantil i primària):
fora de la jornada escolar, un
màxim de 4 persones sense

Unes falles virtuals
JLF

Des de la junta local fallera
d’Alginet amb la situació actual
que estem vivint a causa de
la pandèmia de la covid-19,
transmetem el nostre suport a
tot el món faller i comuniquem
que una vegada les restriccions
actuals disminuïsquen durem
a terme la reunió amb els
membres
corporatius
de
l’Ajuntament d’Alginet. En
aquesta reunió es tractaran els
temes fonamentals que ens
preocupen a tots els fallers i
falleres. Hi haurà falles aquest
2021?
Actualment les respostes
a aquesta qüestió estan una
mica en l’aire, ja que depén
de com avança la situació
sanitària. Des de junta Central
Fallera s’ha parlat sobre la
hipòtesi de celebrar les falles
amb dates diferents però sense
poder establir una data fixa.
Nosaltres com a membres de

la junta local fallera del nostre
poble animem tota la nostra
família fallera i en especial
els càrrecs de cada comissió
a no perdre l’esperança i la
il·lusió per les falles perquè
tard o prompte ens tornarem
a reunir als casals i gaudirem
tots junts de la gran festa
valenciana. No hem d’oblidar
mai que el principal és la salut
de tots nosaltres, i que si ens
quedem a casa i respectem les
restriccions estarem més prop
de poder celebrar les falles.
Aquest any ha nascut la
iniciativa de fer les falles virtuals
2021, amb una mena d’actes.
El diumenge 28 de febrer
podrem gaudir de la nostra
crida virtual 2021, aquesta és
retransmetrà via YouTube a les
13.00h. Compartirem l’enllaç
en les nostres xarxes socials
perquè tots puguem gaudir
d’aquest acte.

contacte i sense públic.
-Esportistes
federats,
universitaris i jocs esportius:
reinicien els entrenaments.
-Competicions
oficials.
Exemple: pilota valenciana.
Continuen suspeses:
-Les competicions, activitats
i esdeveniments esportius
organitzats
per
entitats
públiques i privades.
-L’ús
d’instal.lacions
esportives:
pavellons
municipals, gimnasos, etc.
-Esdeveniments esportius,
excepte els expressament
permesos.

Des de l’1
fins al 19 de
març hem
proposat
engalanar
els balcons
de
les
nostres
cases amb
motius fallers.
I per a finalitzar els actes
virtuals del 6 al 15 de març
celebrarem “la cavalcada del
ninot virtual”, que es realitzarà
per mitjà d’un concurs de
disfresses les bases del qual
exposarem a les nostres
xarxes socials els dies vinents.
Tots els membres de la JLF
us animem a gaudir d’aquests
actes fallers tan diferents dels
habituals però plens d’il·lusió
i sentiment faller, perquè com
nosaltres diem tots junts molem
més.
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“Si vols els teus fills,
sigues responsable”
La policia local d’Alginet a
través de la seua Regidoria
continuen, com cada mes,
portant a terme campanyes
de conscienciació.
Aquest març la campanya
va dirigida als conductors i
com els mals hàbits al volant
poden tindre conseqüències
en els passatgers que ens
acompanyen, incidint sobretot
en els més menuts.
Dins del nucli urbà les
xicotetes distraccions, el
consum d’alcohol i drogues, o
la no utilització dels adequats
sistemes de retenció poden

tindre conseqüències fatals
sobre el conductor i la resta
d’ocupants
del
vehicle,
sobretot els més xicotets.
La campanya porta per títol
“Si vols els teus fills, sigues
responsable” i, a través de
cartells ubicats a les escoles,
la difusió en xarxes socials i
falques a Ràdio Alginet, es
mostra d’una manera directa
els efectes d’utilitzar el mòbil
al volant, no posar-se el
cinturó, o conduir sota l’efecte
de les drogues i l’alcohol.

El cantant alginetí Felipe Garpe col·labora al
projecte Emma

REDACCIÓ
Dies abans de finalitzar
el 2020, es va emetre al
canal Terres de l’Ebre la gala
solidària del projecte Emma,
una iniciativa que persegueix
recaptar fons per a finançar
aquesta
investigació
del
càncer de mama impulsada
per la Fundació Doctor Ferran.
El programa va tindre una
durada de 100 minuts i va
comptar amb la presència
de metges, investigadors,
pacients i empresaris vinculats

amb aquest projecte i amb
les actuacions musicals de
Su, Sau 30, Joan Rovira, Eric

Vinaixa i Felipe Garpe, entre
d’altres.

L’empresa alginetina Baixens dona 7.336 euros a
l’Associació Espanyola Contra el Càncer
REDACCIÓ
La lluita contra el càncer és
una de les causes solidàries
en la qual Baixens ha decidit
bolcar els seus esforços
solidaris. L’empresa va decidir
destinar l’any passat un euro
per cada pot de 15 litres venuts
d’algunes de les seues pintures
ecològiques.
Gràcies a aquest esforç
s’ha pogut fer una donació
de 7.336 euros, uns fons que
es destinarà a la investigació
sobre la malaltia, l’ajuda a
pacients i altres actuacions
que du a terme l’AECC.
La
responsable
de
comunicació, Isolina Espinosa
era l’encarregada de donar
el recaptat amb la venda
de la pintura ecològica a la
presidenta de l’Associació
de Lluita Contra el Càncer
d’Alginet, Sefa Bosch.
“La relació de Baixens amb
l’AECC va començar a forjarse gràcies a la col·laboració
establida amb la Junta Local
d’Alginet, amb la presidenta
de la qual, Sefa Bosch, va
emprendre diverses accions
els anys 2019 i 2020 que,

a causa de l’actual situació
derivada de la covid-19, han
hagut de ser posposades,
però que seran represes
quan la situació ho permeta”,
comentava la responsable de
Comunicació, Isolina Espinosa.
L’empresa té com a objectiu
aquest 2021 continuar amb
aquesta mateixa línia de
treball solidària. Per aquest
motiu, Baixens ha renovat el
seu acord de col·laboració
amb l’AECC i, a més a més,
ha sumat una nova pintura
ecològica al projecte.
Una línia de treball solidària
que Baixens va emprendre
ja fa cinc anys en resposta
i agraïment a tot allò que la
societat ha aportat a l’empresa

des que fora fundada, el 1969.
D’aquesta
manera,
ha
aconseguit
formalitzar
el
que, d’alguna manera, el seu
equip directiu portava fent a
títol personal des de fa molts
anys: col·laborar amb diferents
causes solidàries.
Aquesta empresa familiar
i amb més de 50 anys de
sòlida trajectòria en el sector
de la química aplicada a la
construcció, ha aconseguit
posicionar-se com una de les
empreses capdavanteres en
el mercat dels arrebossats,
productes
antihumitat,
impermeabilitzants i pintures
decoratives.

Alginetins se sumen al repte #RunCàncer6x6
REDACCIÓ

La situació sanitària ha
provocat que aquest any tampoc
es porte a terme el circuit de
marxes i curses multitudinàries
que organitza AECC.
Però en aquest 2021, la
solidaritat contra el càncer
tampoc para i AECC València
ha posat en marxa un nou repte
virtual 100% solidari: sis mesos,
sis causes, amb carreres,
caminades i marxes nòrdiques.
Tretze membres del grup
Fisiomecu
Gersalusport
d’Alginet s’han sumat al repte
#RunCàncer6x6.
El repte va arrancar el passat
4 de febrer, Dia Mundial contra el
Càncer, i finalitzarà al juliol.
Cada mes, es pot optar per
córrer, caminar o fer marxa

nòrdica des d’on
es vulga, el dia que
es vulga i complint
sempre les normes
vigents del moment.
Les inscripcions
són gratuïtes, però
durant el procés
d’inscripció,
tens
l’opció de fer un
donatiu
100
%
solidari de 3, 5 o 10
euros.
Cada
mes,
els
participants
s’inscriuen
en
el repte i trien la
modalitat en la qual
volen participar. Una
manera de continuar
sent solidaris i fent esport.
Aquest nou repte virtual estarà
lligat a una causa o un tipus de

càncer cada mes. Teniu més
informació en https://runcancer.
com/reto-runcancer6x6/
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La CEA fa l’elecció del
Consell Rector
REDACCIÓ
Tal com va acordar el Consell
Rector de la Cooperativa
Elèctrica
d’Alginet
el
passat 25 de gener es va
convocar els socis i sòcies
a
l’Assemblea
General
Extraordinària que es va dur a
terme el dissabte 27 de febrer
al Teatre Modern d’Alginet.
Aquesta convocatòria era per
a l’elecció dels quatre càrrecs
vacants del Consell Rector.

Els socis i sòcies van poder
anar a dipositar el seu vot el
dissabte 27 de febrer des
de les 10.30 h del matí fins
a les 18.30 h de manera
ininterrompuda.
L’elecció es va desenvolupar
sense cap incidència i
amb totes les mesures de
seguretat sanitàries davant

aquesta pandèmia.
En finalitzar l’hora de la
votació es va procedir a fer
el recompte dels vots i es va
obtenir el següent resultat:

Pepita Company va obtenir
581 vots; Angel Gil 557 vots;
Maria Elisa Bivià 590 vots,
Manolo Domingo 581 vots;
Vicente Gil 222 vots; Salvador
Aliaga 338 vots; José Miguel
García 322 vots; Yolanda
Boluda 351 vots i Jordi Roig
344 vots.
Davant aquests resultats
les quatre vacants quedaran
cobertes per Pepita Company,
Angel Gil, Maria Elisa Bivià i
Manolo Domingo.
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La CEA convoca un any
més les subvencions
per a les associacions
d’Alginet
CEA
La Cooperativa Elèctrica
d’Alginet sempre ha tingut
entre els seus principals
objectius revertir en els
seus socis i sòcies part
dels beneficis derivats de la
seua activitat empresarial, a
través de diverses iniciatives
socials i culturals impulsades
per la pròpia entitat. A més
d’això, i atenent els principis
cooperatius d’igualtat social,
promoció de la cultura,
integració, equitat i solidaritat,
que regeixen la cooperativa,
la CEA ha dedicat sempre una
partida econòmica destinada a
fomentar el desenvolupament
del nostre entorn més pròxim,
subvencionant
entitats
locals de caràcter cultural,
esportiu, festiu i social que
conformen el teixit associatiu
i de participació ciutadana
d’Alginet.
Durant l’anualitat de 2021
volem continuar contribuint al
desenvolupament associatiu
de la nostra localitat, tornant
a publicar el protocol de
subvencions que posàrem
en marxa durant l’anualitat
2020 i que agilitza el procés
de sol·licitud per a les entitats
donatàries.
Per a accedir a les
subvencions
durant
l’anualitat de 2021 les entitats
interessades
hauran
de
presentar la documentació
referida a continuació:
Per a totes les associacions
sol·licitants:
•Formulari de sol·licitud.

•Descripció de les activitats
que es duran a terme durant
2021 per a les quals se
sol·licita l’ajuda.
•En cas d’haver rebut una
subvenció per part de la CEA
durant l’anualitat de 2020
hauran de presentar també:
-Descripció de les activitats
dutes a terme durant 2019
associades a la subvenció
atorgada per la CEA
-Justificació
econòmica
(mitjançant factures o similar)
de les despeses associades
a la subvenció de la CEA
2020, segons el conveni de
subvenció signat durant 2020.
Termini de sol·licitud
El període de recepció de
sol·licituds serà del 15 de
gener de 2021 al 15 de març
de 2021.
No s’acceptaran sol·licituds
fora de termini.
Podeu trobar tota la
informació relativa al procés
de sol·licitud de subvencions
per a l’anualitat 2020 en https://
www.electricadealginet.com/
subvenciones-2021/?fbclid=I
wAR1ih0DEznkPfLgLcMK_3
8F1Ppgqds5UWW7fwdZPqQ
gUq0etnUm6ZG2-zg0
Per a resoldre qualsevol
dubte sobre el procés de
sol·licitud de subvencions
poden dirigir les seues
consultes a la següent
adreça de correu electrònic:
info@electricadealginet.com

La CEA protagonistes
al programa “Bona
vesprada”
CEA
El passat 18 de febrer
la
Cooperativa
Elèctrica
d’Alginet va ser protagonista
al programa d’À Punt, Bona
vesprada.

Vicent Ortuño i Pepita
Company Roig van explicar
a la reportera Berta Baidez
com va nàixer la CEA i quins
són els avantatges de ser-ne
soci/a
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Es convoca el III
Concurs de Dibuix
Biblioteca d’Alginet

Els autònoms i microempreses
ja poden sol·licitar les Ajudes
Parèntesis

Un any més, des de la
Biblioteca Pública Municipal
d’Alginet conjuntament amb
la Regidoria de Cultura ha
organitzat el Concurs de Dibuix
Biblioteca d’Alginet.
“En un any marcat per la
pandèmia, pensem que la
temàtica del concurs havia
d’estar relacionada amb aquest
fet. Es tracta de conéixer, a
través de la imaginació i la
creativitat, la visió sobre la
pandèmia dels més menuts i
menudes i dels adolescents
i les adolescents. Per aquest
motiu, aquest any s’ha triat
com a temàtica del concurs
“La covid-19 a les escoles”,
comentava Francisco González
Llopis, bibliotecari-arxiver de
l’Ajuntament d’Alginet
L’objectiu d’aquest concurs
és fomentar la lectura entre els
xiquets i xiquetes de la població
a través de la creativitat i la
imaginació, i consolidar la
gran participació i acceptació
de les edicions precedents del
concurs entre tota la comunitat
educativa de la població i
els usuaris i usuàries de la
biblioteca.
Els treballs es podran

L’Ajuntament d’Alginet, junt
a la Generalitat Valenciana
i la Diputació de València,
ha aprovat la línia d’Ajudes
Parèntesis per als sectors
econòmics més afectats per la
pandèmia.
Unes ajudes directes que són
gestionades per l’ajuntament
i dirigides al autònoms o/i
microempreses dels sectors
més afectats i que avançarà
el consistori per tal d’ajudar
els autònoms i microempreses
locals.
Dels de 334.204 euros que
corresponen a Alginet, el
62,5% l’aporta la Generalitat, el
22,5 % la Diputació i el 15 %
l’Ajuntament d’Alginet el que
significa que des del consistori
es destinen més de 50.000

AJUNTAMENT

entregar a la Biblioteca
Municipal d’Alginet fins al dia
16 d’abril de 2021 i el lliurament
de premis tindrà lloc el mes de
maig.
Per a poder participar s’han
de presentar en un sobre
tancat en l’exterior del qual
ha de constar “III Concurs de
Dibuix Biblioteca d’Alginet” i la
categoria en la qual participa
(Infantil, Primària o SecundàriaBatxillerat). Dins d’aquest
sobre s’introduirà el dibuix amb
el títol i un altre sobre tancat
que també durà escrit el títol
(dins d’aquest últim i segon
sobre s’indicaran les dades
següents: nom, cognoms, edat,
adreça, col·legi, curs i telèfon;
el sobre s’ha de presentar
tancat). Els col·legis i l’institut
poden presentar conjuntament
els treballs dels seus alumnes
seguint les instruccions abans
esmentades; però, a més,
hauran de fer una preselecció
de 5 dibuixos per curs.
Els premis són per a cada
una de les tres categories
(Infantil, Primària i Batxiller) el
primer premi un val de 50 € i
segon premi un val de 30 €.

AJUNTAMENT

euros.
Les ajudes s’han de sol·licitar
fins el 12 de març a través de la
seu electrònica de l’Ajuntament
d’Alginet.
En la sol·licitud electrònica
es troba la documentació, les
plantilles dels documents a
presentar i els requisits de la
instància.
Per a qualsevol dubte es pot
telefonar a l’ADL al 96 175 32
77 o enviar un correu electrònic

a comercio@alginet.es
Les ajudes seran de 2.000
euros per cada persona
autònoma o microempresa, i
una ajuda de 200 euros per
cada persona contractada a
31 de desembre de 2020 (amb
un màxim de 10 persones
contractades) i es repartiran
segons el que disposa el Decret
Llei 1/2021, de 22 de gener
del Consell, on s’aprova el
Pla Resistir, que inclou Ajudes
Parèntesis als municipis.
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El programa Avalem Territori
ajuda a buscar faena o
millorar-la a 10 alginetins
AJUNTAMENT

Per quart any consecutiu,
la localitat d’Alginet acull el
programa la Ribera Impulsa.
Un programa que està
dins del projecte Avalem
Territori del Servei Públic
d’Ocupació Valenciana i que
busca desenvolupar un nou
model de gestió que adapte
l’exercici de les polítiques
actives d’ocupació al territori,
de manera que les vincule i
connecte amb les necessitats
reals de les persones i de les
empreses.
El pla Avalem Territori té dos
objectius: el diagnòstic de les
necessitats i singularitats dels
territoris valencians i l’impuls
nous projectes innovadors i
experimentals per a “ajustarse a les particularitats del teixit
productiu en cada racó de la
nostra Comunitat”.
Al llarg de 6 mesos, 10
alginetins i alginetines han
assistit a aquest programa
subvencionat pel SERVEF a
través del PATER, el Pacte
Territorial per l’Ocupació a la
Ribera.
Dels 10 usuaris, 4 han trobat
faena, 2 més ja en tenien i
volien millorar i la resta estan
en aquest moment en recerca
activa de treball.
L’objectiu ha sigut millorar
l’ocupabilitat de les persones

desocupades
mitjançant
un procés que afavorisca
la innovació en l’àmbit de
l’emprenedoria,
l’economia
social, el desenvolupament
local
i
les
condicions
d’ocupabilitat per a aconseguir
la inserció laboral per compte
propi o alié.
Al llarg de sis mesos, els
participants han assistit a
diferents jornades informatives
tant grupals com individuals,
han utilitzant les xarxes i
recursos locals, han treballat
la motivació i reforç personal
mitjançant els quals la persona
en atur passa a tindre una
actitud proactiva i de treball en
equip.

L’hort urbà més actiu
que mai
AJUNTAMENT

L’hort urbà Bernardo Ferrer
està més actiu que mai gràcies
a la demanada dels usuaris
que fan que cada dia aquest
espai s’ompliga d’activitat.
Tot aquell que desitge tindre
una parcel·la en aquest hort
municipal ha de sol·licitar-ho a
les oficines del Consell Agrari.
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Alginet cardioprotegit
AJUNTAMENT

La regidora de Sanitat, Maria
José Martínez i el regidor de
Policia, Andrés Añón, va fer
entrega a l’inspector de Policia,
Juan Manuel Fernández i a
Jose Parra, encarregat de les
instal·lacions esportives, de
dos desfibril·ladors externs.
Un s’instal·larà al Poliesportiu
Municipal i l’altre el tindran els
agents de la Policia Local per
dur-lo al vehicle de patrulla per
si algun veí o veïna el necessita
en un moment determinat.
Després de tot, molts no
estem previnguts per a afrontar
una crisi vinculada amb
problemes del cor.
Encara que sabem que portar
una vida saludable, garanteix el
benestar a llarg termini, moltes
vegades ocorren fets que ens
exigeixen atendre unes certes
emergències de salut i amb
aquests desfibril·ladors poden
salvar la vida de les persones
que freqüenten el poliesportiu.
Davant
de
qualsevol

emergència
sanitària
cal
telefonar al 112, no obstant
això, el 99,9% de les vegades
els primers a arribar al lloc dels
fets és la Policia Local d’Alginet
i per aquest motiu, amb aquest
desfibril·lador es pot actuar de
manera més eficaç.

Per a poder utilitzarlos agents i personals del
poliesportiu han rebut el curs
homologat. D’aquí a poc temps
es farà un altre curs per tal de
continuar formant a més gent
que en un moment donat es
veja en la necessitat d’utilitzarlo.

El programa EMPUJU ajuda a
reforçar l’ADL i la Biblioteca
AJUNTAMENT

Avalem Joves Plus del
Consell de la Generalitat
Valenciana és un programa
d’incentius a la contractació de
persones joves, menors de 30
anys, per les Entitats Locals en
el marc del Sistema Nacional
de Garantia Juvenil.
Cofinançat pel Fons Social
Europeu,
l’Ajuntament
d’Alginet
ha
rebut
una
subvenció de 32.732,16 € per
a la contractació de dos joves
al llarg d’un any.

Amb
aquest
import
s’ha
contractat
Nicolás
Muñóz per a donar suport
administrativament a l’ADL

i Míriam De la poza per
a activitats a la biblioteca
municipal.

Desinfecció setmanal dels punts
més transitats
AJUNTAMENT

L’empresa encarregada de
la neteja viària, una vegada
a la setmana desinfecta els
punts més transitats amb
l’ajuda d’un camió cisterna i els
operaris que, amb un producte
especial, desinfecten llocs de
més afluència.

Una mesura de desinfecció
que busca evitar la transmissió
de la covid-19. A més a més,
també s’aplica aquest sistema
amb productes específics, en
carrers per a evitar als vianants
l’olor de l’orina dels gossos.

El conte dels divendres de la Biblio
AJUNTAMENT

La
Biblioteca
Municipal
d’Alginet ha llançat la campanya
“El conte dels divendres”.
Cada divendres, a les 6 de
la vesprada, a través del canal
de Facebook de la Biblioteca
Municipal es conta un conte.

L’objectiu és oferir una activitat
educativa i entretinguda que
desperte l’interés per la lectura.
https://www.facebook.com/
BibliotecaAlginet/
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Miró al Blasco
CEIP Blasco Ibáñez
Aquest projecte ix
davant d’una situació
que calia capgirar. El
curs començava ple
de pors, d’angoixes,
d’incerteses... Front a
nosaltres teníem un gris
panorama.
Davant
d’aquestes
premisses, sorgeix entre
els mestres el desig
de viure i fer viure l’art
com a font d’informació,
de plaer i d’inspiració
creadora. Però sobretot,
de creixement personal i
social.
A la vida hem d’estirar
tots els fils que ajuden a
fer-la millor, i a la vegada
anar teixint una xarxa que
proporcione relacions i
seguretat per a créixer.
Vam pensar que un
deixos fils seria el MÓN
DE L’ART i decidirem
estirar-lo
a
l’escola,
en concret el MÓN
“MIRONIÀ”.
Aleshores,
una
estoneta a la setmana,
les
nostres
classes
experimenten
una
transformació. Quan els
nostres xiquets i xiquetes
s’enfunden les seues
bates d’artista, l’ambient
s’ompli de colors, de
textures i olors diferents.
La música de fons ens
ajuda a relaxar-nos,
a esplaiar els nostres
sentiments.
Estem
creant
un

moment màgic que ens
ofereix un ventall de
possibilitats per a poder
expressar-nos
amb
recursos diferents a la
paraula.
Els alumnes trauen
a l’exterior el seu món
interior. Posen en marxa
la seua capacitat de
pensar, de crear, de
relacionar-se, de gaudir
del moment, deixant
de costat les seues
preocupacions.
No hi ha res més
bonic dins de l’escola
que aquests moments
màgics en què s’observa
la inquietud per saber
més, en què el nostre
paper com a mestres
es queda en un segon
lloc. Ells i elles són els
protagonistes d’aquest
procés màgic d’aprendre.
Donar la importància
que té a la sensibilitat, al
paper que hi juguen els
sentits. Procurar cultivar
la curiositat, el motor de
l’avanç de la humanitat .
La nostra intervenció
com a mestres és la de
compartir amb els xiquets
i xiquetes la idea que tots
poden fer, transmetre la
confiança que l’art està a
l’abast de tothom.
El resultat d’aquestes
anades i tornades pels
boscos de l’art ha sigut
un món de color que ha
inundat els corredors de
l’escola. Un Blasco ple

IES Hort de Feliu
El passat divendres
22 de Gener es va
portar a terme el taller/
xarrada de l’organització
Plàstic Preciós la Safor
dins de les actuacions
de
sensibilització
i
conscienciació ambiental
i de sostenibilitat que
l’equip Ecofeliu està
portant a terme des del
curs passat al nostre
centre.
L’activitat va consistir
en una xarrada sobre
l’economia circular i la
problemàtica ambiental
entorn
als
residus
plàstics. Hi va participar
l’alumnat de 2n i 3r
PMAR, 4t PR i FP Bàsica
de Cuina i Electricitat
que van poder veure i
fer, amb l’ajuda d’unes
màquines, el procés de
transformació o reciclatge

de residus plàstics en un
producte útil, en aquest
cas un clauer.
La
valoració
tant
per part de l’alumnat
participant
com
del
professorat acompanyant
ha sigut molt positiva, per
tant, volem que es puga
fer en altres cursos.
L’organització Plàstic
Preciós la Safor de
Gandia es dedica a fer una
tasca molt important de
conscienciació ambiental
i reciclatge del plàstic i
col·labora estretament

d’obres d’art, les nostres
obres d’art. Uns alumnes
més creatius, més forts
i unes mestres que van
creixent en edat i en
experiència amb la seua
tasca.
AMB SENSIBILITAT,
AMB
CREATIVITAT,
ANEM FENT ESCOLA!

amb l’empresa de la
localitat CMPlastik per
a divulgar la importància
i la necessitat d’una
activitat
empresarial
basada en l’economia
circular minimitzant així
la producció de residus
i impulsant la seua
reducció i reciclatge.
Donem
gràcies
a
l’AMPA pel seu suport
econòmic que ha fet
possible que es porte a
terme aquesta activitat
amb el nostre alumnat.
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L’IES Hort de Feliu lliura Projecte de
els premis “Encendre el Centre
desig de pensar”
Don Carnal ens dona pas a

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

IES HORT DE FELIU

Representants de l’AMPA
IES Hort de Feliu i la professora
i cap de departament d’arts
plàstiques han lliurat els premis
a les guanyadores del concurs
fotogràfic “Encendre el desig
de pensar”.
Un concurs en què han
participat
els
alumnes
d’educació plàstica i visual de
3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat
organitzat pel Departament
d’Arts plàstiques amb el suport
de l’associació de pares i
mares del centre.

El primer premi ha sigut per
a l’alumna Núria Milla, el segon
per a Celia Aliaga i el tercer per
a Nerea Gimeno.
Les guanyadores han rebut
el premi subvencionat per
l’AMPA i que ha consistit en
material per a plàstica adquirit
en un comerç local.
La professora i cap de
departament d’arts plàstiques,
Ana Pons ha fet entrega d’un
detall a les representants de la
junta Amparo Bosch i Yolanda
Galan.

la Quaresma, un temps de
recolliment, reflexió i conversió.
Dins dels objectius generals
del nostre col·legi, tenim el
religiós, el qual ens convida a
viure cada temps litúrgic, i ara
estem en temps de canvis i
també d’interiorització. Com
cada any celebrem el dimecres
de cendra, aquest curs malgrat
les circumstàncies l’hem pogut
viure de manera més intimista,
dins de cada aula i compartint
les nostres experiències amb
els alumnes, ja que pensem
que quan es conten les
vivències en primera persona
fan més efecte en els xiquets.
Eixa és la intenció, formar-los i
CRÉIXER AMB ELLS.

Pirates a l’Emili

CEIP EMILIO LUNA
El passat divendres, 12 de
febrer, celebràrem la festa de
CARNESTOLTES.
Ens disfressàrem de pirates,
i pel pati pegàrem voltes.
Les activitats programades al
llarg de la setmana començaren
amb el pregó, continuaren
amb les consignes i acabaren
amb la gran “desfilada” que va
provocar molts somriures.
Van ser uns dies especials
en els quals, respectant les
actuals mesures de seguretat
respecte a la covid-19, riguérem
i gaudírem, tant majors, com
menuts i menudes.

Carnestoltes moltes voltes, ja
pensem en l’any vinent.
Desitgem que tot millore, i
també que acabe bé.

Carnestoltes al Pepita

CEIP PEPITA GREUS
Aquest divendres 12 de
febrer de 2021 hem celebrat
el
CARNESTOLTES
al
CEIP
PEPITA
GREUS
un poc diferent donada la
situació especial coneguda.
Respectant les mesures de
seguretat respectives cada u
ha pogut vindre amb disfresses
de les professions i activitats
essencials:
sanitaris/es,

bombers/es, policies, personal
de supermercats, professions
que es dediquen al servici
d’altres , etc. A més, també
hem aplaudit en agraïment
a aquestes persones amb
professions
i
activitats
essencials a les 12.00 per
seu esforç i dedicació durant
la pandèmia. Esperem tots i
totes gaudir el curs que ve d’un
Carnestoltes com abans.

També estem ultimant les
activitats relacionades amb el
Projecte de Centre, com sabeu
és “Els viatges de Gulliver”, al
qual ja li queda poc per a arribar
a la seua última destinació,
en l’exposició que se farà al
col·legi durant la setmana en
la qual hi hauria d’haver la
falla. Cal que ens adaptem a
les diferents situacions a què
esta pandèmia ens obliga i que
aprenem també que a vegades
cal obrir-se al canvis que tot
suposa en les nostres vides.

Sabateria Araceli continua
col·laborant amb SOMVAL
REDACCIÓ
La sabateria Araceli situada
a Alginet al carrer Sant Vicent,
8, continua col·laborant amb
SOMVAL amb la donació de
sabates procedents de final
d’estoc i d’aparador.
Ja són 4 les vegades que
aquesta sabateria fa entrega
a SOMVAL- Som Voluntaris
d’Alginet perquè aquesta
associació les distribuïsca en
la seua xarxa de famílies més
necessitades segons la relació
de la Regidoria de Benestar
Social
de
l’Ajuntament
d’Alginet.
La donació es produeix
de manera periòdica, cada
5 mesos aproximadament i
la quantitat de sabates que
entreguen solen oscil·lar entre
30 i 40.
“Aquestes sabates tenen

molt bon acolliment entre les
famílies, i sobretot a l’inici del
període escolar. D’aquesta
manera Somval va a poc a
poc ampliant els serveis que
presta amb l’esforç d’algunes
persones i de manera altruista,
setmanalment a uns 140
usuaris necessitats”, explicava
Raül Palau, president de
SOMVAL.
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Què és el triangle dramàtic i
com eixir-ne

Per què hi ha vegades
que
ens
comuniquem
amb els nostres fills de
forma divertida, amorosa i
tranquil·la; i altres vegades
sentim un volcà en erupció?
Quin poder tinc jo per a
proporcionar-me relacions
saludables? L’explicació la trobem
en el triangle dramàtic i en el rol que
juguem cada un de nosaltres, segons
la teoria de Stephen Karpman, psicòleg
transaccional.
Vegem un exemple, Pensem en una
mare que intenta que el seu fill es menge
els cereals del desdejuni. Primer li afig
més sucre, canella o xocolate, intentant
que estiguen més bons. Fins i tot li posa
dibuixos animats. Després, com que
no funciona, l’amenaça a castigar-lo, el
compara amb el seu germà o li fa alguna
crítica: “eres un xiquet malcriat!” Com
que el xiquet segueix sense menjar-se’ls,
acaba per apel·lar a la gratitud del xiquet
esmentant els xiquets d’Àfrica que no
tenen per a menjar o potser li explique
alguna cosa sobre els esforços que fa
com a mare: “després de tot el que he
fet per tu…”.
Doncs bé, aquesta persona ha exercit
tres rols diferents: Salvador, complaent
i desvivint-se pel seu fill; Perseguidor,
criticant-lo, i Víctima queixant-se i
entonant el “pobreta de mi”. Durant la
infància assumim aquests papers per
a poder sobreviure emocionalment. El
mateix passa en l’etapa adulta, cada
persona tria una manera de protegirse del seu propi dolor emocional, uns
tindran tendència de cuidar els altres fent
de Salvadors, uns altres descarregaran
el seu ressentiment sobre els altres fent
de Perseguidors, i els tercers seguiran
com a xiquets indefensos i impotents en
el paper de Víctima.
Una vegada dins del triangle dramàtic,
l’estrés, la manipulació i la dependència
emocional estan assegurats. Anem
canviant de rols: de Salvador passem
a Perseguidor culpant a aquell que
no ens retorna els nostres favors, de
Perseguidor a Salvador doncs tenim
càrrec de consciència d’haver sigut
massa agressius, o de Víctima a
Perseguidor culpant l’altre de les nostres
desgràcies.
Però tinc una bona notícia que
contar-te: podem eixir del triangle
dramàtic i establir relacions sanes i
madures en què cohabita l’honestedat

emocional, el respecte mutu, la valentia,
i l’amor incondicional. El primer pas
és reconéixer que estem jugant a
Perseguidor-Salvador-Víctima. El segon
pas transformar el triangle dramàtic en
el triangle guanyador de Choy (1990),
exercint nous personatges la relació dels
quals és: jo guanye-tu guanyes.
- De Salvador a Ajudador empàtic. Ens
preocupem pels altres, però respectem
la capacitat perquè els altres per si
mateixos resolguen els seus problemes.
Escoltem sense judicis ni consells, fem
preguntes i permetem que expressen els
seus sentiments. Aprenem a dir No i a
posar límits.
- De Víctima a Vulnerable responsable.
Ens adonem que podem tindre problemes
i patir per ells, però a diferència de la
víctima ens fem responsables d’ells.
Demanem ajuda a un professional, si
és necessari, assumint part del treball.
Usem els nostres sentiments com a
dades per a resoldre problemes. Prenem
decisions. Aprenem a voler-nos i a
cuidar-nos a nosaltres mateixos.
- De Perseguidor a Assertiu. Invertim
la nostra energia per a satisfer les
nostres necessitats i per a fer respectar
els nostres drets sense castigar ni
perseguir els altres. Deixem de pretendre
tindre sempre la raó, acceptem la
nostra vulnerabilitat i assumim les
responsabilitats del nostre enuig. Des de
l’Assertiu preguntem pel que volen els
altres, diem no al que no volem, i iniciem
negociacions.

En definitiva, tots diàriament podem
caure en aquests jocs de poder i per tant
convidar els nostres fills a jugar també.
No obstant això, sempre tenim l’opció
de reconéixer-los i canviar les nostres
reaccions. Potser siga el més valuós
regal que podem fer als nostres fills,
establir relacions saludables, afectuoses
i autèntiques. Feliç dia de la dona
apoderada!
Bàrbara Bori
Coach de mares

Alginet protagonista al
programa Bona Vesprada
REDACCIÓ
El 16 de febrer, passades les 4 de
la vesprada començava el magazín
presentat per Màxim Huerta, Joan
Espinosa i Maria Fuster en el qual
Alginet va ser el protagonista.
El programa arrancava amb l’entrevista
a dos amants de l’acordió, Ivan i Sandra
i al president de la SAMA, Voro López
que comentaren la trajectòria de la
Societat Artística Musical d’Alginet que
ja va per 127 anys de vida.
Al llarg de l’entrevista es va fer una
connexió amb la Casa de la Música
on conegueren membres del grup de
percussió. A més a més, l’historiador
d’Alginet, Rafa Bosch, explicava la
història del pasdoble Pepita Greus.
Per la seua part, Raül Lozano explica
als espectadors la història del mercat de
la localitat.
La moda també va ser una de les
protagonistes amb la connexió que Berta
va fer a la casa del regador on es va fer
una xicoteta mostra de la passarel·la de
moda que ACEAL organitza cada any.
L’expert en moda, Josep Lozano
entrava en directe per a comentar com
es viu a Alginet, la importància de la
moda en el poble i la necessitat de
donar visibilitats.

En tema natura Jorge Roig va mostrar
la senda de l’escaló, una de les que hi
ha a les muntanyes del poble.
L’artista Teresa Roig va fer en directe
al plató la seua paella artística en la qual
va plasmar la imatge del presentador
Màxim Huerta.
Berta connectà en directe per tal
que la veterinària Maria Fernanda,
explicara a l’audiència com era abans
ser menescal.
La dissenyadora de maquillatge
Ana Lozano, va conversar amb els
presentadors de la seua trajectòria
professional.
Jose Vicente Ortuño Soler i Pepita
Company van ser els encarregats
d’explicar a Berta la història de la
Cooperativa Elèctrica d’Alginet i la seua
tasca social.
Tere Boluda, responsable de cultura
explicava la importància dels pintors a
Alginet. Per la seua banda, Hermelando
Bosch explicà la història de l’Hort de
Feliu.
Per últim, el mestre i periodista Alfons
Juan parlava del llibre de les 50 dones
d’Alginet.
Una xicoteta mostra de tot el potencial
cultural i social que hi ha a la localitat
d’Alginet.
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Espai de la memòria
REDACCIÓ
Amb 88 anys i malalta
d’Alzheimer, la veïna Rosa
Fargueta Roig va faltar fa
poc per covid-19. El seu fill,
José Salvador Ruiz Fargueta,
comentava a La Veu d’Alginet
que “va morir a Torrent, però
està soterrada al seu poble, al
costat de mon pare. A pesar de
l’Alzheimer, ella mai oblidà el
seu poble i la seua plaça”.
José Salvador ha volgut
enviar a la nostra redacció un
xicotet escrit d’homenatge a la
seua mare que compartim amb
els lectors.

d’Alginet que “s’ha obert com
una magrana”. Recordaré, com
vosté feia, a la tia Panyera i a
la tia Consuelito la Perequila
venent llepolies als xiquets...
I aquell poema d’Alginet: “el
millor, entre el més bo que fera,
València el milloret, de València
la Ribera i de la Ribera, Alginet”.
Adéu mare, el teu poble et diu,
també, adéu. A Rosa Fargueta
Roig, Rosca de malnom.

Adéu mare
Aniré una altra volta el
diumenge a la plaça, mare.
Tornaré
a
recordar
els
desdejunis que allí férem tantes
voltes... La cançoneta que li
agradava sobre el campanar

Es busquen familiars
directes de dos
afusellats alginetins
a Paterna per a poder
identificar-los

REDACCIÓ
La federació associacions
de familiars víctimes del
franquisme
fosa
Paterna
han fet una crida per a trobar
familiars de represaliats pel
franquisme,
afusellats
a
Paterna el 3 d’agost de 1939.
Actualment, s’han trobat
i exhumat unes 19 víctimes
(fossa 15 i 13-14) i els
cossos han sigut traslladats a
laboratori per a la realització
de proves antropològiques i
anàlisi d’ADN.
Per a poder procedir a les
tasques d’identificació de les

víctimes, i donar l’oportunitat
a les seues famílies de decidir
sobre el destí de les seues
restes,
l’associació
està
buscant els seus familiars més
directes.
Del llistat presentat es busca
dues famílies d’Alginet, en
concret la família d’Enrique
Estela Gadea i la d’Eugenio
Lladró Martí.
Els familiars d’Estela i
Eugenio poden contactar amb
Maria Jose Bosch al telèfon
665 26 88 68 o amb Veronica
Roig al 684 04 90 88 perquè els
faciliten més informació.

Malgrat ser un dels nostres 5
sentits i brindar-nos algunes de les
experiències més belles de la vida,
la veritat és que quasi sempre la
nostra audició és una de les coses
que més descurem. La majoria
de les persones que comencen a
veure borrós van immediatament
a l’òptica, però aquest no sol ser el
cas amb l’oïda.
Usualment quan tenim una
molèstia a l’oïda, solem deixarho per a després. Si comencem
a tindre problemes per a sentir
amb claredat, ho atribuïm al fet
que ‘se’ns va tapar l’orella’ i ho
deixem passar sense anar a la
consulta del metge, i molt menys
a l’audiòleg en el nostre centre de
confiança..
Però… què és el Dia
Internacional de l’Audició?
L’OMS (Organització Mundial
de la Salut) es va donar a la tasca
de crear un dia dedicat al fet que
la gent finalment escolte (irònic,
no?) i li pose focus a la creixent
problemàtica de les afeccions
auditives.
Per a això, van decidir establir
el 3 de Març com el Dia Mundial
de l’Audició i van desenvolupar
un esquema en el qual cada any
s’aborden problemes diferents
relacionats amb la salut auditiva.
L’OMS va prendre la iniciativa ja
que, a més de la falta d’informació
que hi ha respecte al funcionament
del sistema òtic, més del 60%
dels casos de pèrdua auditiva
podrien evitar-se. Així mateix, un
gran percentatge dels afectats
són menors d’edat, per la qual
cosa és un problema que afecta
directament al nostre futur.
Per què és important?
La finalitat principal del Dia
Internacional de l’Audició és
la difusió d’informació tant de
prevenció com de tractament per
a aquells que pateixen d’alguna
discapacitat auditiva. Encara que
el desenvolupament tecnològic
en aparells auditius continua,
creant eines cada vegada més
sofisticades, la millor estratègia en
contra de les malalties de l’orella
és la prevenció.
És per això que cada any canvia
la temàtica, per a crear consciència
de les diferents afectacions que
hi ha i com podem previndre-les

M’escoltes?

perquè l’ascens dels casos de
pèrdua auditiva de tots els tipus
puga frenar-se.
És millor previndre que no
escoltar.
Tal com demostren les xifres
de
l’OMS,
aproximadament
el 60% dels casos de pèrdua
d’audició podrien evitar-se o tindre
repercussions molt menys greus
amb prevenció.
És per això que ací et deixem
uns consells amb els quals pots
començar a cuidar la teua salut
auditiva i així puguem, com diu
l’eslògan de la campanya 2018
del Dia Internacional de l’Audició,
‘escoltar el futur’:
Consells i cures per a la salut
auditiva
•Procurar mantindre el soroll
d’ambient en nivells baixos:
Encara que és impossible
controlar el soroll d’ambient al
nostre gust, podem mantindre els
sorolls que nosaltres produïm a
nivells tolerables, així com usar
taps i auriculars per a bloquejar
sons forts o innecessaris.
•Regular el volum de dispositius
als quals ens exposem:
En la nostra adolescència tots
gaudim de pujar el volum de la
nostra música favorita, posar-nos
els audiòfons i deixar que el món
desaparega. No obstant això, per
a mantindre una salut auditiva
òptima, hem de ser moderats (tal
com ens deien els nostres pares).
•Estar atents als símptomes de
pèrdua d’audició:

Com ja he dit abans, ignorar
quan tenim algun problema per
a escoltar és inacceptable. Una
cosa és fer-se el sord i una altra
acabar amb problemes de salut
per no fer cas del nostre cos.
•Anar
periòdicament
a
revisió amb la teua audiòloga o
audioprotesista:
Acudir a consulta pot previndre
situacions que poden tornar-se
molt greus amb el temps.
No escolte, no escolte!
Afortunadament, la pèrdua
auditiva no ha de ser una
discapacitat invalidant, ja que els
avanços en les pròtesis i auxiliars
auditius va evolucionar molt en les
últimes dècades.
Per a quasi totes les afeccions
relacionades amb pèrdua auditiva
hi ha un auxiliar que s’adapte a les
necessitats. Escoltar bé tots els
sons que ens envolten és una de
les més grans alegries de la vida,
per la qual cosa recuperar aqueixa
habilitat és un regal.
Si tu o algun dels teus éssers
estimats pateix d’algun problema
auditiu, no et preocupes, nosaltres
tenim la solució. En la nostra
BELLOT Òptic Auditiu trobaràs
aparells auditius per al tipus de
pèrdua auditiva que necessites.
Torna l’alegria d’escoltar a la
teua vida i no et perdes cap detall
del que passa al teu voltant.
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Estèvia
Nom científic: Stevia rebaudiana
Descripció: són arbustos perennes de
tiges erectes i ramificades de fins a 1
m d’alt. Les fulles són oposades
i lanceolades. Les flors són inflorescències corimboses, difusa i
densa en l’àpex de la branca.
Principis actius: es tracta de terpens, flavonoides, tanins, saponacis, olis essencials (carvacrol
i calacoré) i glucòsids (esteviòsid, rebaudòsid, esteviolbiosid i
dulcòsid). A més també té fibra i
minerals com el potassi, el calci, el
magnesi, el zinc i el ferro.
La ingesta d’aquests glucòsids
no augmenta la glucosa en sang,
ja que el seu índex glucèmic és
zero; no aporten calories, però el
seu sabor és intensament dolç.
Propietats: edulcorant natural, laxant, hipoglucemiant, hipotensor,
vasodilatador, diürètic, antibacterià i antifúngic.
Indicacions:
Edulcorant: a causa dels glucòsids com el rebaudòsid, l’esteviòsid, etc.; és l’edulcorant natural
més potent que es coneix. Es
considera entre 200 i 300 vegades més dolç que la sacarosa.
Diabetis: no aporta calories ni carbohidrat algun, a més no té cap
repercussió en els nivells de glucosa en sang o en la resposta a
la insulina.
Segons alguns estudis, sembla
que el consum d’estèvia redueix
la resposta del glucagó en sang,
resposta que en els diabètics sol
no ser efectiva.
Obesitat: l’estèvia ajuda a la reducció de pes ja que endolceix
sense aportar calories. A més,
afavoreix la resposta de la glucosa i el glucagó, i porta a un metabolisme més efectiu dels hidrats
de carboni.
Tensió arterial: l’estèvia té un efecte de dilatació dels vasos sanguinis, i a més, pot augmentar la
diüresi o excreció d’orina i sodi;
també ajuda a regular el ritme cardíac; tot açò pot ser eficaç per a
disminuir la hipertensió i previndre
els trastorns coronaris més greus.
Contraindicacions o precaucions:
no es coneixen contraindicacions
ni efectes secundaris en l’ús de
l’estèvia natural, es pot utilitzar fins
i tot durant l’embaràs, la lactància i
en xiquets. Tampoc s’han detectat
reaccions al·lèrgiques ni amb l’estèvia natural ni amb els extractes
(glucòsids).
Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704

Calendari lunar

El calendari lunar ha
sigut utilitzat durant
segles pels llauradors, que sempre
han observat el cel, i
han fet la seua pròpia
biblioteca d’experiències al calendari lunar agrícola. En
aquest calendari, hi ha el registre
de les millors activitats agrícoles,
per a cada fase de la lluna, jo tractaré de fer-vos-en un resum:
LLUNA PLENA
En aquest període la saba està
concentrada al fullatge, per aquest
motiu creix més de pressa. També hi ha menys fructificació. En
aquesta època es veuen afavorides la collita de tomaques, llimes,
raïm, i pimentons, que tindran un
gust incomparable.
LLUNA MINVANT
En aquesta fase la planta te més
esplendor i fructifica molt més. La
saba descendeix a les arrels. Bon
període per a descansar la terra
i aprofitar per a fertilitzar, birbar i
podar. S’afavoreixen arrels com la
creïlla, el moniato i la safanòria.
LLUNA NOVA
Fase recomanable per a controlar
plagues i tasques de manteniment
del hort.

LLUNA CREIXENT
En aquesta fase la saba ascendeix des de les arrels fins la part
aèria de la planta. Si se sembra
ara, el fullatge creix molt més que
les arrels. Bona etapa per a sembrar fruita, cereals i lleguminoses.
S’afavoreix el cultiu de melons,
pera, tomaca, pebre i carabassa.
Excel·lent fase per a plantar flors i
també per a collir herbes aromàtiques i medicinals.
Dades addicionals:
-Lluna plena: menejar la pila de
compost, birbar, podar per a limitar
el creixement, període de repòs.
-Lluna minvant: tasques de manteniment de cereals, trasplantaments, neteja i manteniment general. Tractaments preventius per
a plagues i malalties. Aplicació
d’adobs.
-Lluna nova: birbar, cavallonar
plantes, poda, revisar tutorats.
-Lluna creixent: collita d’alls, porros, cebes, cards, bledes. Apliquem fertilitzants i tractaments
preventius. Sembra protegida de
fruiters. Poda de fruiters per a donar-los vigor. Posar aclocat i fer
empelts.
Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

Crida fallera virtual
REDACCIÓ
La situació sanitària i les
restriccions fan impossible,
a hores d’ara, celebrar les
Falles 2021. Per segon any
consecutiu Alginet es queda
sense una de les festes més
esperades per tots i totes.
Davant d’aquesta situació
des de la Regidoria de Festes
animen a omplir Alginet
d’esperit faller amb pancartes,
mocadors, escuts, bruses,
etc. En definitiva tot allò que
engalane els balcons.
El diumenge 28 de febrer
es va celebrar la crida, un
esdeveniment que marca l’inici
de la setmana fallera.

Aquest any no es va poder
portar a terme als balcons de
l’Ajuntament i per aquest motiu,
des de la JLF es va programar
una crida virtual a les 13 h.
El diumenge es va portar
a terme, a través del canal
de YouTube, la crida a les
#FallesVirtuals
des
dels
balcons de les cases dels
presidents infantils, fallers
distingits/majors
i
falleres
majors infantils i falleres majors
de les falles d’Alginet.
Per poder seguir aquesta
crida virtual els alginetins es
van haver de connectar a
través del YouTube.

Altres usos de l’aigua: banyadors,
llavadors o llavaners (i)

En l’anterior article parlàvem de
l’aigua potable,
però l’accés a
l’aigua també era
necessari per a
moltes altres coses, entre aquestes, fer la bugada i per a això
calia comptar amb els llavadors
o els banyadors o els llavaners,
tots tres noms són sinònims
del mateix, un equipament públic bàsic per a la comunitat on
les dones, perquè eren sempre
les dones, hi devien acudir per
a llavar la roba, ja fora la de la
família o la roba d’altres a canvi
d’un preu.
Hem parlat de les tres denominacions perquè aquestes
es van emprar coetàniament
al llarg del temps per a definir
aquest equipament públic, si
bé en la parla d’Alginet va anar
imposant-se, sobretot, el terme
de llavador i, ja a partir del segle xix, serà l’únic emprat. Però,
què és un llavador? Crec que
tots tenim una imatge prou clara
del que eren, si bé, la seua gènesi ha anat variant al pas del
temps per fer-los més higiènics
i còmodes, en la mesura que
una tasca tan feixuga com fer la
bugada puga ser-ho, i protegir
les dones de les inclemències
de l’oratge.
Així doncs, fins ben entrat el
segle xvi, almenys pel que fa
a Alginet, el llavador era una
secció d’una séquia amb el
caixer recrescut i controlat per
dues parades, que permetien
fer pujar el nivell de l’aigua en
eixa secció acotada. En alguns
casos, els marges de la séquia
comptaven amb pedres llises
on poder refregar la roba.
Malgrat que la tasca de fer la bugada era essencial per a mantindre la higiene de la comunitat, pocs rastres ha deixat en
la documentació de l’arxiu fins
el segle xviii. Precisament, la
primera referència documental
ens la proporciona una cita dins
del procés del senyor d’Alginet,
Jeroni Cabanyelles, el Comte
de Casal, contra el Duc de Gandia i Marqués de Llombai, iniciat
l’any 1553 pel repartiment i l’ús
de l’aigua de la séquia d’Alèdua. En aquest procés, en un
any durament colpejat per la
sequera, el senyor d’Alginet fa
referència «[...] que les dones
d’Alginet han de recórrer més
d’una llegua per poder trobar aigua on fer la bugada amb tota la
molèstia que això suposa, perquè el dit senyor ha fet parada
on no pot i ha deixat la séquia
mare eixuta [...]» Una altra referència ens la proporciona un
document de 1684 on es diu
«[...] seria convenient llevar las
hondas (sic) que hi ha al carrer
de Sant Antoni en benefici de
les noves cases que s’hi van
construint [...]». Malgrat emprar
eixe terme castellà, estan fent
referència al llavador que hi havia al bell mig del carrer de Sant
Antoni, fet sobre el caixer de la
sequieta de Sant Antoni, un poc
avall de l’actual encreuat entre
el carrer de Sant Antoni i el carrer de Guillem de Castro.
Aquest llavador va perviure fins
la primeria del segle xviii, quan

ja en l’amillarament de 1708
hi apareix un nou llavador situat a l’esquena de les cases
del carrer de l’Empedrat, més
o menys, a l’actual espai del
carrer de Luna i sobre el caixer
de la pròpia séquia d’Alèdua.
Aquest llavador sembla que hi
va durar poc, perquè en l’amillarament de 1720 la partida on
s’hi trobava ja era coneguda
com la dels Banyadors Vells.
A partir d’aquest any, el silenci
documental sobre els llavadors
és aclaparador (i això no vol dir
que no hi existirien) fins l’any
1850, quan s’obri un expedient
per a construir un nou escorxador i un nou llavador.
Així doncs, el nou llavador es va
construir a l’actual carrer de Colom, llavors carrer de l’Església,
en aprofitar l’aigua d’una fillola
de la sequieta de Sant Antoni
que regava l’hort del castell i
les terres de la partida de Darrere del Castell (l’actual carrer
de Sant Vicent). Per primera
vegada comptem amb una descripció del llavador que calia
construir i així «[...] deberia a
ondarse la acequia destinada
al efecto a contentamiento del
Ayuntamiento, y deberá pavimentarse de ladrillos [...]», així
com «[...] las piedras de lavar
deberán ser de rodeno y unidas
con buena argamassa [...] se ha
de poner un dique o trastallador
para rembalsar el agua y alzarse de su nivel aun en el mismo
corriente de ella construido de
modo que tenga dos jambas
una a cada lado, de piedra con
su correspondiente solera de lo
mismo, llamese dintel que ajuste de modo que ni por los lados
ni por la parte inferior pueda salirse el agua.».
En tot cas, aquest
nou llavador va durar molt poc
a la seua ubicació, ja que només vint-i-cinc anys després,
el 1876, ja apareix ubicat en
un altre lloc com queda palés
en els límits de la propietat de
José Alfonso Olmedo «2 fanecades 1 cuartón 23 brazas de
algarrobos en la partida Tres
Rotllets que linda por el Norte
con el camino de Trullás, al sur
con tierras de Josefa Espert
Tormos, por el este con un camino y por el oeste con el lavadero». Però també en un plànol
de Vicent Peris de l’any 1883,
el nou llavador estava situat al
solar que actualment ocupen
el Teatre Modern i la Casa de
Cultura. Aquest canvi cal pensar que fou per les queixes de
les usuàries del llavador per la
incomoditat de llavar la roba al
costat de l’escorxador, sobretot
a l’estiu, quan el ferum deuria
ser insuportable.
En el proper article parlarem
dels dos darrers llavadors municipals, ja que ja tenim descripcions i plànols, així com
de l’aparició d’altres llavadors
privats, on calia pagar per a
fer-ne ús, vinculats a les grans
propietats agràries que anaven
constituint-se.
Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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Simulacre d’incendi a COAGRI

COAGRI
Els incendis són una gran
amenaça en l’àmbit laboral
tenint en compte les pèrdues
i desperfectes que poden
ocasionar a nivell material i,
en els casos més greus, les
persones que poden arribar a
resultar afectades.
El passat dia 11 de gener, el
departament de prevenció de
Coagri, va organitzar en les
instal·lacions, un nou simulacre
d’incendis. El simulacre va
consistir a fer una imitació
d’una situació d’emergència
que requerisca l’evacuació del
personal que es trobe en les
instal·lacions.
Amb aquest simulacre es
busca verificar les condicions de
seguretat del centre i informar i
preparar els treballadors sobre
com actuar en el cas que es
tractara d’una situació real. Fer
periòdicament un simulacre

d’incendi ajuda a recordar
i interioritzar les normes
bàsiques.
“El simulacre va començar
amb la simulació d’un foc
originat dins de les naus de
confecció. Primerament, des del
departament de manteniment,
es va comunicar la incidència
a la Gerència, que una vegada
vista la magnitud del possible
foc va valorar que no és possible
apagar-lo ràpidament, amb els
mitjans d’extinció disponibles i
va ordenar l’evacuació total del
personal. Es va evacuar tot el
personal que estava treballant
al magatzem i oficines i en pocs
minuts tots van acudir al punt de
trobada situat a l’exterior de les
naus”, explicava Jose Lozano.
Realitzada la comprovació
que tot el personal era present,
es va donar per conclòs el
simulacre amb un resultat
favorable. Aquest simulacre,

juntament amb els que es van
fent periòdicament, formen part
de les actuacions en prevenció
de riscos laborals que s’estan

duent a terme per la Cooperativa
Agrícola d’Alginet i que estan
fent descendir any a any, la
sinistralitat laboral, preservant
amb això la seguretat i salut
de tots els treballadors i
treballadores.

Oblida’t dels ocupes
per 30 € a l’any
COAGRI
Les denúncies per ocupació
d’immobles s’han incrementat
a Espanya un 40,9% en quatre
anys, ja ha passat de 10.376
fets coneguts per les Forces de
Seguretat el 2015 als 14.621
amb què es va acabar en 2019.
Des
del
departament
d’assegurances de COAGRI
oferim una assegurança contra
OCUPES. Per 30 € a l’any, la
persona afectada disposarà
de defensa jurídica i d’una

cobertura de 3.000 €.
Per a més informació
contacta amb el departament
d’assegurances de COAGRI al
673 828 939.

Assegura el teu patinet

COAGRI
Els accidents amb
patinets
elèctrics
a Espanya es van
incrementar en un
31,6% en l’últim any,
ja que han passat de
76 el 2019 a 100 el
2020.
Des
del
departament
d’assegurances de
COAGRI disposem
d’una assegurança
per a aquest vehicles
de mobilitat personal.
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