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EDITORIAL
El mes de
març sempre
ens dona especial alegria
per les festivitats que ens
venen per davant: la Setmana de la Dona,
les
Falles...
Actes que en un tres i no res
s’han truncat en declarar-se
l’estat d’alarma per la greu crisi
sanitària provocada pel coronavirus.
Falles ajornades, Setmana Santa anul·lada, classes suspeses,
treballadors a l’atur o en el millor
dels casos teletreballant a casa
mentre cuiden dels menuts.
Un mes que recordarem en la
història i que ens ha fet veure la
vida d’un altra manera.
En poques setmanes hem perdut la llibertat d’eixir al carrer i
ens hem separat de les persones volgudes. Un distanciament
que ens ha fet parar-nos i apreciar el que realment és important.
La solidaritat, com no podia ser
d’un altra forma, ha tornat a estar present en els alginetins i
alginetines que no han dubtat a
ajudar.
Els llauradors amb els seus tractors han desinfectat el poble, les
mans expertes de cosidores han
fet màscares per a les persones
que estan cara al públic, empreses locals han fet material per a
protegir-nos... i tantes i tantes
accions anònimes que ens ajuden a portar millor aquesta situació.
Una situació que esperem acabe
prompte i que ens torne a reunir
amb tots i totes les persones estimades ens retrobem prompte
i puguem tornar a gaudir de la
vida al nostre poble.
Tornarem a plantar els nostres
monuments al carrer, tornarem
a jugar als nostres parcs, tornarem a fer esport al poliesportiu,
tornarem a reunir-nos a la plaça, tornarem a ballar i sopar a
la llar dels jubilats, tornarem al
cinema, a la casa de cultura, a
la biblioteca, a les nostres escoles, al nostres casals, a sopar
als nostres bars, a comprar als
nostres comerços... tornarem i
reactivarem el nostre poble amb
més força que mai perquè si caminem tots junts ho aconseguirem.
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Llavar-se les mans
Llavar-se les mans és una de les
millors maneres de protegir-se i de
protegir la família perquè no emmalaltisquen. Cadascú pot ajudar
a mantindre’s sa i mantindre sana
la família en llavar-se les mans
sovint, especialment durant els següents moments claus en què hi
ha més probabilitats de contraure
i propagar microbis:
• Abans, durant i després de preparar aliments.
• Abans de menjar.
• Abans i després de cuidar algú a
casa que tinga vòmits o diarrea.
• Abans i després de tractar una
ferida.
• Després d’anar al bany.
• Després de canviar bolquers o
netejar a un menut que haja anat
al bany.
• Després de mocar-se, tossir o
esternudar.
• Després de tocar un animal, aliment per a animals o excrements
d’animals.
• Després de manipular aliments o
llepolies per a mascotes.
• Després de tocar el fem.
Seguisca cinc passos per a llavar-se les mans de la forma correcta. Llavar-se les mans és fàcil, i
és una de les formes més eficaces
de previndre la propagació de microbis. Les mans netes poden detindre la propagació dels microbis
d’una persona a una altra i en tota
la comunitat, des de llocs com la
pròpia casa, el treball o guarderies
infantils i hospitals.
Hem de seguir sempre aquests
cinc passos:
1. Banyeu-vos les mans amb aigua corrent neta (tèbia o freda),
tanqueu l’aixeta i ensaboneu-vos
les mans.
2. Fregueu-vos les mans amb el
sabó fins que faça espuma. Fregueu totes les superfícies, inclosos
els dits, entre els dits, davall de les
ungles, les palmes i el dors de les
mans.
3. Refregueu-vos les mans durant
almenys 20 segons.
4. Llaveu-vos bé les mans amb aigua corrent neta.
5. Assequeu-vos amb una tovallola neta o a l’aire. Llavar-se les
mans amb aigua i sabó és la millor
manera d’eliminar els microbis en
la majoria de les situacions. Si no
disposa immediatament d’aigua i
sabó, pot usar un desinfectant de
mans que continga almenys un
60% d’alcohol.
https://www.cdc.gov/handwashing/esp/fact-sheets.html
Xavi Torremocha.
Infermer CSP Alzira.

La solidaritat del COVID-19
REDACCIÓ
L’alerta sanitària pel COVID-19
ha tornat a traure el millor dels
alginetins i alginetines.
Particulars i empreses no han
dubtat a reinventar-se i ajudar en
allò que han pogut.
Prova d’aquestes afirmacions
són l’Associació de Lluita
contra el Càncer, Repunts i
l’Associació de Boixeteres
que han agafat fil i agulla per a
fer mascares de protecció que
han repartit als establiments que
més ho necessitaven per la seua
exposició al públic.
Un altre gest solidari ha sigut el
dels tractoristes que han eixit al
carrer per a desinfectar-los i evitar
contagis.
Veïns anònims i empreses
d’animació com Factoria d’Idees
i Creacions han compartit vídeos
amb manualitats, rutines d’esport
per a fer a casa com les del tècnic
Gerson González .
Les empreses com CM Plàstik,
Coelser, Exclusiu, Tallers Basilio
han començat a produir màscares

amb plàstic per a regalar als
sectors que més ho necessiten.
Protecció Civil ha portat el
menjar a aquelles persones
majors que no tenen ningú que els
puga ajudar i que havien contactat
amb Serveis Socials.
I moltes altres actuacions
solidàries que des de l’anonimat
han volgut contribuir al benestar
dels alginetins i alginetines mentre
esperem que tot passe.

Música per a
Alginet
inunda els conscienciar
grup d’amics d’Alginet
balcons de vanUnllançar
a les xarxes socials
una
coreografia
basada
música
en la cançó d’Ariel de Cubba
REDACCIÓ

REDACCIÓ

El 19 de març, dia de Sant
Josep i dia del pare, la música
i les campanes van alegrar els
balcons d’Alginet. A les 12 del
migdia el campanar repicava
les seues campanes i els milers de músics d’Alginet, des
dels seus balcons entonaven
melodies valencianes per a
celebrar aquesta festivitat.

per tal de conscienciar la gent
que es quede a casa.
Ana i Silver Soler, Belén i
Ana Alfonso, Carla i Norma
Pérez, Irene Valero, Eva Pulgarín, Carles Hervás, Marcel
Pavia, Irene Cabrera, Clara
Aliaga, Laura Alemany, Minerva Roig, Sofia Presencia i
Aroa Puchol han mostrat a ritme de música la importància
de véncer al virus quedant-se
a casa.
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Alginet es queda sense Falles ajornades pel coronavirus
Setmana Santa

REDACCIÓ

La Junta Major de Setmana
Santa d’Alginet va enviar un
comunicat en el qual, el seu
president, Antonio Atienza
Gaso, va informar que «vistes les últimes notícies del
COVIC-19, i seguint les recomanacions de la Conferència
Episcopal Espanyola, l’Ar-

quebisbat de València, el Ministeri i la Conselleria de Sanitat i l’Ajuntament d’Alginet.
Aquesta Junta reunida en
gabinet de crisi amb el nostre consiliari Vicent Rovira ha
pres de decisió de suspendre
tots els actes de la Setmana
Santa 2020.

L’arxiu Ismael Latorre
Mendoza allibera més
de 20 documents de la
II República

REDACCIÓ

L’arxiu Ismael Latorre Mendoza allibera més de 20 documents de la II República,
dels documents alliberats per
l’AILM, una vintena pertanyen
a la Segona República.
En Wikimedia es poden visualitzar les imatges: Documents d’Arxiu. Segona República, on hi ha també altres
subcategories: Cartes d’En
Justiniano Latorre Rubio, Institut Obrer de València i Orquestrina Netalgi.
Tal i com comentava Vicenç
Salvador, arxiver de l’AILM,
«d’aquests documents molt

interessants es pot veure el
paper moneda de l’alcaldia
d’Alginet. Durant la Guerra
Civil Espanyola es publicà al
nostre poble un paper moneda republicà, sense impremta, només amb l’encuny. També descobrirem un bitllet de 5
pessetes fet per la Generalitat
de Catalunya durant la Guerra Civil Espanyola, 1936; o un
salconduit d’Ismael».
A hores d’ara l’Arxiu Ismael Latorre Mendoza (AILM),
entre fotografies i documents
ja ha alliberat més de 2.000
imatges.

REDACCIÓ

La Junta Local Fallera, la
regidora de Festes i els presidents i presidenta de les 6
comissions falleres d’Alginet
es van reunir el 9 de març per
tal de decidir quins actes es
podien dur a terme després

de l’anunci d’ajornar la festivitat fallera.
Per unanimitat es va decidir
ajornar-les davant de la crisis
sanitària. La regidora de Festes Virgínia Company va demanar a la reunió que la decisió que s’havia de prendre

fora per a tots. Per la seua
part, Adrià Bejerano, president de la Junta Local Fallera
va comentar que una vegada
es puguen celebrar els actes
es decidirà la data per a portar-les a terme.

Les escoles cremen les seues falles
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Alginet celebra la Setmana de la Dona
REDACCIÓ

En arribar març, els actes
per a commemorar la Setmana de la Dona omplin els carrers d’Alginet.
Els actes començaven el
dissabte 29 de febrer amb
l’actuació a la porta de l’Ajuntament del Quadre de Balls
Populars i la Muixeranga
d’Alginet, seguit dels parlaments dels veïns i veïnes. El

Presentació del
llibre Més de 50
dones d’Alginet
El dimarts 3 de març, al Teatre Modern es va dur a terme
la presentació del primer llibre
Més de 50 dones d’Alginet.
Dins de la celebració dels actes de la Setmana de la Dona,
una de les novetats ha sigut
aquest llibre dut a terme pel
fotògraf Pascual Cebrián, el
periodista Alfons Juan i el veí
Hermelando Bosch.
Un llibre, que tal com explicava Jose Vicente Alemany
Motes, alcalde d’Alginet, “és
un reconeixement a la tasca
de les dones. Un llibre grandi-

dilluns 2 de març era moment
de gaudir d’un esmorzar de
germanor on més de 1.300
alginetins i alginetines van
poder esmorzar la tradicional
coca amb cansalada.
Les mestresses de casa,
acompanyades per la regidora de la Dona, Maria José
Martínez van canviar la ubicació per a repartir-les per l’alerta taronja de fort vent.

El divendres 6 de març al
Restaurant San Patricio d’Alginet es va celebrar, un any
més, el tradicional sopar de la
dona. Des de la Regidoria de
la Dona es subvenciona part
d’aquest sopar de germanor
que comença passades les
9 de la nit amb l’arribada de
les assistents al saló amb vehicles particulars o amb els
autobusos que facilita l’ajuntament.
Un
esdeveniment
que
aquest any ha superat les 610
dones.
La nit començava amb les
paraules de benvinguda de

Maria Jose Martínez, regidora
de la dona que agraïa la presència de les dones a aquest
encontre.
En finalitzar el sopar i rebre
un detall realitzat pel centre
ocupacional hort de Feliu, era
el moment més protocol·lari
de la nit on, Martínez va agrair
públicament a les associacions que cada any col·laboren en que aquesta setmana
commemorativa siga possible.
Com l’any passat, la regidora va voles fer una menció
especial a una de les dones
assistents. Aquest any ha es-

tat pera Josefa Ribes moreno, de professió camionera,
que va rebre un ram de flors
i animava a les dones a tirar
endavant
Les festeres 2020 van realitzar el tradicional sorteig de
regals que els diferents establiments de l poble han regalat per a l’ocasió.
Les mares de les festeres
van estar presents al sopar
recolzant de manera incondicional a les seues filles
La nit finalitzava, amb música i ball.
La setmana posava punt i
final amb la ruta pel terme.

ós i que és important perquè
d’alguna manera reconeixem
a les dones en el seu esforç,
el seu ofici... Un llibre interessant i important, ja que, com
diu Cebrián al llibre, són totes
les que estan però no estan
totes les que són, així que
a l’any que ve cal continuar
amb aquest projecte”.
La regidora de la Dona, Maria José Martínez es comprometia a realitzar una segona
edició d’aquest. Martínez comentava que “des de la Regidoria de la Dona aquest projecte ha significat una nova
etapa, cal fer canvis importants i significatius i de conscienciació. Aquest llibre porta
la distinció d’unes poquetes

entre moltíssimes dones que
caldria destacar d’Alginet i
que han sigut pioneres en la
seua tasca en diferents àmbits. Un llibre que representa
sols una xicoteta porció dels
sentiments d’aquestes dones
i de les metes aconseguides
per elles. Sé que es queda curt i com a regidora em
compromet a fer 50 dones
més perquè la veu de les dones d’Alginet siga coneguda
per tot arreu”.
Un llibre que començava a
agafar forma en una xarrada
informal davant d’un café a
la Casa de la Cultura segons
explicava el redactor del llibre
Alfons Juan “tot va començar
quan Hermelando Bosch em

va dir, vull fer el mateix que
a Picassent. Començàrem,
es va parar i a finals de novembre va vindre Pascual i
ho vam reprendre i ací està
el resultat”.
Tal com explicava el fotògraf del llibre, Pascual Cebrián “el llibre té com a objectiu fer visible el paper de les

ciar-les i una manera de ferles visibles és a través d’una
exposició com aquesta i d’un
llibre com aquest”.
En finalitzar la presentació
al Teatre Modern, els assistents van poder gaudir de
l’exposició de fotografia ubicada a la sala d’exposicions
del teatre i on es poden ob-

dones. Significa que les dones són persones iguals que
els hòmens i no cal diferen-

servar les 52 dones seleccionades per a aquesta primera
edició.
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Correus fa una crida a la gent

Factoria d’Idees i
Creacions crea
#ReptesJoEmQuedeACasa

REDACCIÓ

REDACCIÓ

Els professionals de Correus d’Alginet continuen treballant per tal d’assegurar el
servei als veïns i veïnes d’Alginet. Davant el COVID-19
s’han pres mesures de seguretat per a cuidar els treballadors i els clients.
Les oficines estan obertes
però amb un horari de 9.30 h
a 12.30 h de dilluns a divendres.
La feina dels treballadors
de correus sempre ha sigut
molt propera als veïns d’Alginet però les circumstàncies
han obligat a canviar certs
hàbits prou habituals com
saludar-se amb una encaixada de mans o inclús amb
una abraçada, hàbit que en

aquest moment està modificant-se. Així doncs, fins que
no es normalitze la situació
es mantindrà una distància de
seguretat a l’hora d’entregar
les cartes, no s’entregarà baix
firma sinó que el client donarà
de veu el DNI.
A més, per tal d’evitar contagis entre els treballadors
s’està treballant el 50 % de la
plantilla un dia i el 50% de l’altra un altre dia.
Des dels treballadors de
Correus s’ha fet una crida als
veïns sol·licitant que paren
les compres impulsives per
internet, ja que “ens arriben
cada dia un bon grapat d’encomandes per internet que
hem de repartir. Si no és alguna cosa precisa, demanarí-

em a la gent que deixara de
fer aquestes compres, ja que
nosaltres som també vulnerables a les malalties i tots tenim famílies a casa”, comentava una de les treballadores.
AGRAÏTS AMB CM PLÀSTIK
I COELSER

Els treballadors i treballadores de Correus han volgut
agrair públicament a l’empresa alginetina CM Plàstik i
Coelser, el regal que els ha fet
en aquesta situació inusual.
El carters i carteres van rebre mampares per a instal·lar
a la oficina i així evitar contagis.
A més, els treballadors també van rebre mascaretes per
a fer el seu treball amb seguretat.

L’empresa alginetina Factoria d’Idees i Creacions ha
volgut deixar el seu granet
d’arena per tal que els menuts
i no tan menuts puguen passar

una estona divertida a casa en
aquests dies d’estat d’alarma.
Amb #ReptesJoEmQuedeACasa i Àngels podran gaudir
de distints treballs manuals
amb materials de la vida quotidiana que pots trobar per
casa. Al Facebook de Factoria i al YouTube ja es va poder
gaudir dels vídeos.
Una forma de poder fer un
taller familiar pares, mares i
filles o fills durant el confinament.

Maria Ruiz guanya la
rifa del càncer

REDACCIÓ

Una vegada més, l’AECC
ha fet la rifa per a recaptar
diners davant d’aquesta malaltia. El premi era un sopar

al Restaurant San Patricio.
Aquesta vegada l’afortunada
ha sigut la veïna Maria Ruiz
Montero.
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ACEAL
presentà
la nova
APP “Nou
Gremial”

ACEAL crea distintius
identificadors per a
empreses i comerços
associats

ACEAL

En l’assemblea duta a terme a principis de març es va
fer la presentació oficial de la
nova APP “Nou Gremial”. Una
eina informàtica que permetrà
als comerços i empreses de
l’associació poder disposar
d’un espai virtual on oferir els
seus productes, servicis, venta on line o imatge de marca.
Inma Pavia, membre de la
junta d’ACEAL explicava que
“és una ferramenta que hem
treballat les diferents associacions que formen part d’Unió
Gremial i que és per al comerç
sostenible i el comerç de proximitat. És una eina que ens
ajuda a competir davant de
les grans plataformes que hi
ha i que van menjant-se a poc
a poc al xicotet comerç”.
Una vegada s’estabilitze la
situació que estem patint per
la crisis sanitària, des d’ACEAL s’impartiran els cursos necessaris per tal de mostrar i
ensenyar als associats el seu
funcionament i que puguen
formar-ne part.

Puc anar al Centre de
Salut d’Alginet?
REDACCIÓ

Veïns i veïnes d’Alginet estan rebent una telefonada per
tal d’anular o ajornar les visites mèdiques no urgents que
tenien a l’Hospital d’Alzira o al
Centre de Salut d’Alginet.
El motiu, com era d’esperar
és la necessitat d’evitar desplaçaments no urgents per tal
d’evitar la contaminació.
La Veu d’Alginet ha contactat amb el Coordinador del
Centre de Salut del poble, per
a conéixer de primera mà els
protocols activats i com han
d’actuar els usuaris.
Des del Centre estan realitzant-se totes aquelles consultes que ho permeten via
telefònica. A més, en cas de
necessitar algun tipus de medicament, via telefònica s’activa la recepta al nostre SIP.
Una manera d’evitar posar-se en perill i evitar contagiar i contagiar-se del COVID-19.
Així dons, es demana als ciutadans que no es desplacen al

Centre de Salut si no és una
urgència vital. Cal telefonar al
96 171 91 70 per tal d’explicar
el que necessitem i així que
el personal sanitari ens puga
atendre telefònicament.
En cas de sospita que es
puga estar infectat cal telefonar al telèfon gratuït 900 30
05 55. Prèviament podeu fer
aquest autotest de la Generalitat Valenciana http://coronavirusautotest.san.gva.es/
autotest_es.html

ACEAL

El dimarts 10 de març, a la
Casa de Cultura es va dur a
terme l’Assemblea Anual de
l’Associació Comercial i Empresarial d’Alginet. En aquesta es va fer la presentació
dels distintius identificadors
per a empreses i comerços
associats a ACEAL.
El president d’ACEAL, Carlos Martínez explicava que

“ens hem unit a una campanya d’Unió Gremial anomenada Per un comerç local. Hem
comprat unes banderoles per
als associats que s’ubicaran
fora dels comerços i que aniran canviant segons les respectives campanyes anuals”.
En finalitzar l’estat d’alarma
es reprendrà aquesta acció i
es facilitarà als interessats el
material identificador.

Concurs Fotogràfic Vila d’Alginet
REDACCIÓ

Des del club de fotografia
d’Alginet volem informar-vos
que farem el 1r concurs fotogràfic de la Vila d’Alginet.
En aquest concurs pot participar qualsevol persona, i hi
haurà dues categories, “Majors” de 18 anys i la “Juvenil”,
menors de 18 anys.
El tema és Alginet en tots
els àmbits: jardins i natura, ar-

quitectònic, àmbit rural i urbà,
persones, etc.
El jurat estarà format per
Vicente Gaya ,César March i
Francisco Murcia.
Hi haurà 3 premis per als
majors, 3 premis de juvenil i
un premi popular. Els premis
estan elaborats pel Centre
Ocupacional.
Les fotos finalistes s’exposaran al hall del Teatre Mo-

dern on podreu fer el vot popular durant els dies 14 al 23
d’agost.
Les fotos s’enviaran al correu electrònic del club: fotoclubalginet@gmail.com, des del
dia 24 d’abril fins al 30 de juny.
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La CEA seu de la Junta de la Federació
de Cooperatives CEA
El 12 de març, a les oficines de la
Cooperativa elèctrica d’Alginet, es va
dur a terme la Junta de la Federació de
les Cooperatives Elèctriques.

AGO incrementa el cabal
d’Internet per a evitar
col·lapses

La CEA atendrà els socis via telefònica
CEA

La Cooperativa elèctrica d’Alginet va
fer un comunicat davant de la situació
excepcional que estem vivint per la crisi
del COVID-19.
El comunicat explica el següent:
Des de la CEA, per recomanació
expressa dels nostres assessors de
prevenció de riscos laborals i atenent
a les recomanacions de les autoritats
competents, la Cooperativa Elèctrica

d’Alginet ha activat un protocol
d’actuació amb les següents mesures
preventives de caràcter extraordinari.
Totes les mesures descrites a
continuació seran d’aplicació temporal i
indefinida a partir del dilluns 16 de març
de 2020:
1. La Cooperativa Elèctrica d’Alginet
continua treballant per garantir el
subministrament elèctric.
2. Els socis i sòcies podran fer tots els
tràmits que necessiten per via telefònica,
a través del nostre telèfon gratuït:
900 850 510, o per correu electrònic a
info@electricadealginet.com
3. No s’atendrà al públic de manera
presencial a les oficines, excepte en cas
de justificada necessitat.
Demanem a tota la població que
actue amb responsabilitat i seguint en
tot moment les recomanacions de les
autoritats.

COMUNICAT: Mesures especials de la
CEA front a la crisis del COVID-19
Davant la situació excepcional que
estem vivint per la crisi del COVID-19,
especialment a partir de la publicació del
Real Decret 563/2020 del 14 de març
en què es declarava de l’Estat d’Alarma,
el Consell Rector de la Cooperativa
Elèctrica d’Alginet ha decidit prendre
una sèrie de mesures extraordinàries
per tal d’ajudar als nostres socis a
pal·liar la situació.
Totes les mesures descrites a
continuació seran d’aplicació temporal i
mentre dure la situació excepcional de
confinament i restriccions laborals:
1. La CEA aplicarà un descompte
directe en la factura del mes de març
d’un 15% en el terme d’energia.
2. El descompte s’aplicarà a
tots els nostres clients, tant als
subministraments domèstics com a
comerços i indústries.
3. Este descompte es mantindrà
durant els mesos en què perdure la
situació excepcional de confinament
i restriccions laborals.
4. A partir del mes d’abril, totes aquelles
empreses i establiments comercials
que hagen vist afectada la seua activitat
a conseqüència de l’aplicació del Real
Decret 463/2020, podran reduir la
potència contractada segons les
seues necessitats actuals i, una vegada
reinicien l’activitat normal, sol·licitar la
seua reposició. Tant la reducció com la
reposició de potència estaran exemptes
del pagament dels drets corresponents.

Este benefici serà aplicable a tots els
socis i clients de la CEA.
Les sol·licituds de reducció de
a.
potència s’hauran de realitzar de forma
oficial mitjançant el següent correu
electrònic: info@electricadealginet.com
b.
Per tal que les reduccions de
potència puguen ser aplicades a la
factura del mes d’abril serà necessari
efectuar la petició abans del 17 d’abril.
c.
La reducció de potència
s’aplicarà de forma personalitzada
segons les indicacions del client, amb
la intenció que el canvi li resulte el més
favorable possible.
Totes
les
mesures
descrites
s’aplicaran amb independència del
Bonus Jubilats, que comporta un
descompte directe de 25€ en la factura
de març a tots aquells socis jubilats,
majors de 65 anys que hagen sol·licitat
la seua aplicació en temps i forma.
A més vos recordem que des del
passat dilluns 16 de març de 2020 la CEA
no atén al públic de manera presencial
en les oficines. Tots els tràmits que
necessiten poden seguir fent-los per via
telefònica, a través del nostre telèfon
gratuït: 900 850 510 en horari de 9:00
a 13:00 hores, o per correu electrònic a
info@electricadealginet.com
Demanem a tota la població que
actue amb responsabilitat i seguint en
tot moment les recomanacions de les
autoritats.

AGO
L’empresa alginetina, AGO telecom,
filial de la CEA ha incrementat el
caudal que arriba a les cases dels
seus clients i a les empreses per
tal d’evitar col·lapses a la xarxa de
subministrament.
Des que es declarara l’estat
d’alarma i l’obligació de quedar-se
a casa, AGO ha experimentat un
increment del 40% en el tràfic de la
seua xarxa.
Aquest augment es deu al fet que la
gent, com que està a casa, utilitza les
xarxes socials, la televisió on line, el
teletreball i les videotelefonades per a
poder comunicar-se amb la resta de
persones.
A més, els xiquets i xiquetes que
estan donant les classes on line, el que
implica un augment d’ús d’Internet.
Per tal d’assegurar el servei i no
deixar sense aquesta finestra al món
els clients d’AGO, la companyia ha
incrementat el caudal que arriba a les
cases.

Les empreses i institucions com
l’Ajuntament d’Alginet, també han vist
com s’ha incrementat per tal d’oferir un
bon servici als seus clients i usuaris.
Un increment assumit per AGO i
que no repercutirà en la butxaca del
client.
Paco. Lozano, director gerent
d’AGO comentava que “davant de la
crisi sanitària del coronavirus és un
esforç de l’entitat, que ara ens toca fer
pel benestar de la població”.
“La tenda ubicada a l’avinguda Reis
Catòlics i la de Carlet està tancada
al públic per mesures de seguretat.
Els clients poden comunicar-se amb
nosaltres via telefònica o per correu
electrònic. Els nostres tècnics del
servei d’instal·lacions i reparacions
compleix amb les mesures d’higiene
i protecció recomanades per les
autoritats
sanitàries
i
utilitzen
mascareta, guants i gels desinfectants
per a garantir la seguretat en les
actuacions a casa dels clients”,
explicava Lozano.

La CEA agraeix a Coelser la donació de
pantalles de protecció
CEA

L’empresa alginetina Coleser va fer
una donació de mascaretes a la CEA.
Sergio Exposito va entregar pantalles
de protecció per als treballadors i
treballadores.
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L’ajuntament ofereix
servei d’atenció
psicològica
REGIDORIA DE
SERVEIS SOCIALS

Amb l’objectiu d’ajudar psicològicament la ciutadania i
les famílies davant d’aquesta
situació excepcional que pot
provocar angoixa, inestabilitat emocional i crisis personals, des de la Regidoria de
Serveis Socials s’ha llançat
una campanya en la qual
s’ofereix un servei d’atenció

psicològica.
L’horari d’atenció per a
aquest servei serà de dilluns
a divendres de 9 a 14 h.
Una iniciativa que des de
serveis socials analitzaran i
en cas de necessitat es derivarà a la Mancomunitat de la
Ribera Alta per tal de donar
la millor solució a cada un.
Per a sol·licitar aquest servei
cal telefonar al 666 50 53 23.

L’alcalde llança un missatge de
tranquil·litat i agraïment al poble
d’Alginet
AJUNTAMENT

El passat 25 de març,
l’alcalde dAlginet Jose Vicent
Alemany Motes va llançar
des de La Veu d’Alginet i
Ràdio Alginet, un missatge
d’agraïment personal i de tota
la corporació, a tots els veïns i
veïnes pel seu comportament
davant
d’aquesta
crisi
sanitària així com a totes
les persones que estan a
primera línia com protecció
civil, policia, serveis socials,
transportistes, botigues... que
fan que el país no es pare.
A més, va voler transmetre
tranquil·litat a tots i totes

davant d’aquesta pandèmia.
Alemany afirmà que “aquesta
pandèmia és un tema de salut
i cal fer cas a les autoritats
sanitàries. Tots els partits
quan passe tot açò, mirarem
com està el poble, com està

la gent, com està el treball
i entre tots buscarem una
solució perquè la gent del
poble comence de la millor
manera possible”, explicava
Alemany.

que aquest parc pateix aquest
vandalisme per la qual cosa
Garrido explicava que “les
mesures a prendre no són
altres que precintar el joc i
pensar de traslladar la zona

de joc per tal d’evitar més
molèsties als veïns que, dia
a dia ens fan arribar queixes
d’aquest joc, ja que l’utilitzen
per a tot menys per a jugar”.

La policia local
d’Alginet informa
de la detenció d’un
home per presumptes
El vandalisme d’algunes persones
assetjaments a menors destrossa el parc de la Cooperativa
REGIDORIA DE POLICIA

La Policia Local d’Alginet,
va procedir a la detenció d’un
home de 41 anys (CEK), el
passat dia 27 de febrer, per
incompliment d’una ordre
d’allunyament sobre un col·
legi del municipi i sobre treballadors d’aquest centre.
Aquesta ordre venia dictada
per acte del Jutjat d’Instrucció
de Carlet a causa de presumptes assetjaments a menors i amenaces al personal
del centre d’ensenyament.
A més, la persona detinguda
havia causat diverses amenaces i desordres a veïns de
la població, i la Policia Local

REGIDORIA PARCS I JARDINS

d’Alginet havia instruït diligències judicials per a informar
l’autoritat judicial competent.
Actualment segons el Jutjat que es va fer càrrec de
l’home detingut ha dictat una
ordre en la qual aquesta persona no pot entrar al municipi
d’Alginet ni aproximar-se a
cap col·legi fins que acabe el
període establit.

El 9 de març de vesprada
el vandalisme d’un grupet
de gent va provocar greus
destrosses a l’àrea de joc del
parc de la Cooperativa.
El regidor de Parcs i Jardins,
Miguel Ángel Garrido agraïa
la col·laboració d’un veí que
va traure l’extintor del seu
comerç per a apagar el foc.
Garrido ha explicat que
“l’estimació del mal que han
fet se situa al voltant de 3.000
euros, ja que cal canviar
fustes del joc, algunes peses
de ferro, pintar i netejar”.
No és la primera vegada

Prohibit temporalment depositar
trastos i restes de poda a la via
pública
REGIDORIA SERVEIS MUNICIPALS

L’estat d’alarma provocat
per la situació sanitària existent ha fet que es modifiquen
temporalment serveis com el
de recollida de poda i trastos
que es feia a la localitat d’Alginet.
Miguel
Ángel
Garrido,
regidor de Serveis municipals
ha emés un avís en el qual des
de l’Ajuntament s’informava
que queda prohibit depositar
efectes a les vies públiques
durant l’estat d’alarma. A
més, a qualsevol persona que
deposite matalassos, mobles,
electrodomèstics,
residus
voluminosos, restes de poda,
etc., se li obrirà un expedient
sancionador.

Garrido ha comentat que
«el depòsit de residus fora
dels contenidors, és un focus
de brutícia, que posa en
risc la salut del personal del
servei de neteja i arreplega
de residus. Es comunica als
veïns que facen cas de les
recomanacions del Ministeri
de Sanitat relatives a la gestió
de residus mentre dure l’actual
estat d’alarma.
Així també volem recordarvos que els residus generats
per persones infectades pel
virus, s’han d’eliminar en una
bossa de plàstic en un poal
de fem disposat a l’habitació,
preferiblement amb tapa i
pedal d’obertura, sense fer
cap separació de reciclatge i,

posteriorment, cal introduir-se
en una segona bossa de fem
per a ser rebutjada junt amb la
resta de residus.
En el cas dels residus
generats en llars sense positius
o quarantena, es realitzarà
com ve fent-se habitualment,
depositant-se als contenidors
corresponents. En aquest
sentit, heu de recordar que
els guants de làtex utilitzats
per a altres menesters no han
de depositar-se al contenidor
d’envasos lleugers (groc), sinó
al de restes.».
Des de l’Ajuntament s’ha
recordat que el servei de
l‘Ecoparc, ubicat al camí
Trullàs, està disponible per als
ciutadans.
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Ajornats els pagaments
tributaris pel COVID 19
AJUNTAMENT

Elia Ferrer, regidora d’Hisenda,
ha llançat un missatge als veïns
i veïnes d’Alginet amb l’objectiu
d’informar als contribuents
que, per les circumstàncies
actuals de l’estat d’alarma
“volem que la gent estiga
tranquil·la amb els pagaments
perquè ara queda tot paralitzat
administrativament, sols es
continua amb els expedients
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Centro Regalo Aurora
entrega material sanitari
a la Policia Local

de qualsevol àmbit que estaven
en marxa i no comença res nou
fins a nova ordre”.
L’objectiu no és un altre que
ajudar en tot el possible a les
famílies que ara estan passant
per una època estranya pel
confinament.
Les
noves
dades
dels
pagaments, que ha estat
aprovat per tots els grups
municipals, seran els següents:

AJUNTAMENT

Des de la Regidoria de la
Policia Local es vol agrair al

Centro Regalo Aurora, ubicat
al Carrer Cervantes, per
entregar material sanitari.

Classes teòriques i pràctiques de
seguretat viària per als escolars
Com passejar al gos en
La Regidoria d’Educació
l’estat d’alarma
juntament amb la de Policia,
AJUNTAMENT

en col·laboració amb la
Fundació Mapfre i coordinats
per
Factoria
d’Idees
i
Creacions, està portant a
terme la caravana d’Educació
Viària dirigida a escolars de
2n cicle d’educació primària.
Una caravana que ha estat
possible gràcies l’Ajuntament,
Fundació Mapfre, Mapfre
Alginet i Factoria d’Idees i
Creacions i que es va ubicar
al pàrquing entre el carrer
de l’estret i la ronda Pintor
José Espert on aprenen a
comportar-se de manera
responsable i segura com a
vianants, viatgers i conductors
de bicicletes.
Una activitat que es devia
portar a terme des del dilluns
fins al divendres en horari
escolar, per als alumnes dels
diferents centres educatius i
que per l’alerta sanitària va
quedar posposada fins al
setembre.

AJUNTAMENT

Els estudiants van rebre
dues xarrades, una per
tal d’adonar-se dels perills
que hi ha a casa, escoles i
llocs quotidians i com saber
prevenir-los o evitar-los.
En la segona xarrada aprenien
seguretat viària i com ser uns
bons vianants i conductors.
Tot seguit, passaven al
circuit viari on, amb monitors
especialitzats, aprenen de
forma pràctica com circular
per carrers i com respectar
les normes de circulació.

El principal objectiu d’aquesta
activitat
és
promoure
comportaments i actituds
responsables i cíviques dels
escolars en relació amb el
trànsit i la prevenció, aporta
els coneixements adequats i
s’assaja en situacions quasi
reals.
En finalitzar l’activitat els
estudiants reben un detall en
record per la seua visita a la
Caravana d’Educació Viària
de Fundació MAPFRE.

AJUNTAMENT

Una desinfecció que està
portant-se a terme amb l’ajuda d’agricultors voluntaris
d’Alginet. En total, en els dos
dies, han col·laborat 37 tractors i més de 20 operaris voluntaris.
El dilluns 23 es va netejar

les voreres amb tractors amb
mànega pels punts més sensibles del nostre poble i i es
van desinfectar per fora tots
els contenidors de fem.
Amb els tractors atomitzadors, es van fer Els Llacs
on l’Associació de propietaris els va fer de guia per a
no deixar-se cap carrer, San
Patricio, Bella Vista, Font
del Senyor, Calvari, Vaporet,
Polígon Nord, Polígon Sud,
Buganvilla, Moncarra i Muntanyeta.
El dimecres 25 de març, a
partir de les 20.15 h els tractors atomitzats van passar per
tots els carrers del poble.
Una acció que es repetirà
tantes vegades com faça falta.

per recollir els excrements.
L’horari per eixir ha de ser en
el de menor afluència de gent
i evitar formació de grups en
altres mascotes.
Es pot acudir a urgències
veterinàries,
compra
d’aliments i vacunes. En
un moment puntual es pot
requerir la documentació de
la mascota.

Serveis socials activa
l’ajuda a domicili per a
gent major que no té a
ningú
AJUNTAMENT

Els agricultors col·laboren en la
desinfecció amb hipoclorit sòdic

La Regidoria de Serveis municipals de l’Ajuntament d’Alginet, amb la col·laboració de
Regidoria d’Agricultura i Regidoria Policia i Urbanisme va
fer el dilluns 23 i el dimecres
25 de març la desinfecció de
carrers, urbanitzacions i polígons amb hipoclorit sòdic.

Des de la Regidoria de la
Policia
Local,
l’inspector
en cap ha emés una nota
informativa amb 8 punts per
resoldre els dubtes de com
passejar al gos en aquest
estat d’alarma.
La nota explica:
Es pot eixir amb el gos, però
de manera individual. Els
passejos han de ser curts,
només per cobrir les seues
necessitats fisiològiques, A
més, s’ha de portar una botella
d’aigua i lleixiu per netejar
l’orina així com bosses de fem

La Regidoria de Serveis
Socials d’Alginet ha activat
en aquesta situació d’alarma
l’ajuda a domicili per a les
persones majors que viuen a
soles i no tenen familiars que
puguen ajudar-los.
Una ajuda que, tal i com
explicava la regidora de
Serveis Socials, Carmen
Ribera, “estem gestionant
des de Serveis Socials i que
consisteix a ajudar a les
persones majors que no poden

eixir de casa a comprar o a per
medicaments i no tenen cap
familiar que puga ajudar-los”.
“Hem
parlat
amb
els
comerços locals per a fer les
encomandes. Tots ells s’han
oferit a fer-nos el repartiment,
no obstant, Protecció Civil
s’encarrega de portar-los el
que necessiten als majors si
el comerç no pot”, comentava
Ribera.
Si alguna persona necessita
aquesta ajuda cal que telefone
al 617 180 674.
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Daniel Ortuño plata
a l’autonòmic de
taekwondo
REDACCIÓ

Les blavetes de futbol 8 d’Alginet
classificades per a la I Copa
Federació Femenina
REDACCIÓ

L’1 de març a la localitat d’Alcora
es va celebrar el Campionat
autonòmic de taekwondo en la
categoria júnior. L’alginetí Daniel
Ortuño Benavent, que competia
amb el Club Olimpo de Sedaví, va
aconseguir la segona posició en
pes pesat. A més, el club va quedar
primer amb punts al campionat.

El diumenge 8 de març,
coincidint en el Dia de la Dona,
es va dur a terme la I Copa
Federació Femenina de Futbol
Base. Un encontre que reunia
31 equips femenins de les
categories aleví i benjamí.
Aquesta
Copa
Federació

començava el diumenge de matí
per a continuar de vesprada amb
les eliminatòries. Les jugadores
de la UD Alginet F8, amb les seues
entrenadores Iris Verdeguer i
Tatay, van aconseguir guanyar
l’última ronda, un resultat que a
més les situa en la fase final del
torneig que es durà a terme el

Karatekes d’Alginet fan
pòdium al VI Torneig
d’Almussafes de karate
REDACCIÓ
El diumenge 8 de març
es va celebrar el VI Torneig
Almussafes de karate. El torneig
començava amb l’exhibició de
Defensa Personal Femenina en
commemoració al Dia de la Dona.
Els karatekes del Club de Karate
d’Alginet acompanyats per la seua
entrenadora Ana Tébar, varen
aconseguir pujar al pòdium en tres
ocasions.
Tébar comentava que “tots
els nostres guerrers van fer un
excel·lent treball, tant dins del
tatami com fora animant els
companys. Durant el matí apreciem
en ells l’esforç, la companyonia
i l’esportivitat. Només per això ja
podem estar orgulloses. També cal
agrair l’ajuda i el suport rebut per

tots els pares, sense ells no seria
possible”.
El VI Torneig Almussafes de
karate finalitzava amb Adrià Molla
Requena que va quedar tercer
en la categoria 4-5 anys, Carmen
López Valls tercera en la categoria
4-7 anys i Ana Tébar Toledo
tercera en la categoria 17-30 anys.
Del Club van participar els
esportistes Carmen Lopez Valls,
Adrià Molla Requena, Joaquín
Lopez Valls, Eric Ibiza Estrems,
Jorge Fuentes García, Santiago
Parra Ramos, Hugo Terres Azorín,
Guillem Caldeira Besigne, Ivan
Estevanez Martínez, Khalil Aghrod,
Eloy Martínez Terres, Aaron Smith
Estruch, Christian Smith Estruch,
David Estevanez Cubells, Ana
Tébar Toledo.

Serrano segon a
Ontinyent
REDACCIÓ
El dissabte 7 de març,
l’esportista Josera Serrano del
Polvorilla Team d’Alginet va
quedar segon veterà 2 al Duatló
Superspint celebrat a la localitat
d’Ontinyent.

dia 31 de maig al mateix lloc, al
Planter de Puçol.
Aquest encontre del diumenge
posava punt final a tota una
setmana d’actes de celebració de
la Setmana de la Dona per part
de la Federació de Futbol de la
Comunitat Valenciana.
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Bàsquet a casa
CARLOS BIVIÀ
El 13 març es va anunciar que
es tancaven les instal·lacions
esportives municipals i suspenien
totes les competicions esportives
per una pandèmia d’una gravetat
mai vista per ningú de nosaltres; el
club va emetre en el seu comunicat
que els tècnics esportius juntament
amb els entrenadors de 16 equips
per videoconferència dissenyen
un pla per a mantindre actiu el
bàsquet i superar el confinament
generat per aquesta situació per
als 180 jugadors dels equips del
Club perquè tinguen la motivació
necessària de fer activitats d’oci,
esportives de lògica etc., en
definitiva, ajudar al fet que aquesta
estada llarga a casa siga més

suportable.
Ja han transcorregut 23 dies
i gràcies al fet que s’han seguit
les consignes, l’estat d’ànim
continua alt malgrat la incertesa
de quan es podran reprendre les
competicions; la il·lusió de tornar
és més forta, per la bona marxa
esportiva dels equips, alguns
d’ells capdavanters en la seua
competició i per l’aturada que ha
tingut a l’auge en els equips de
l’escola.
Volem seguir jugant al bàsquet,
per això en aquests moments
difícils que ens ha tocat viure
serem responsables i ajudarem
per a poder eixir com més prompte
millor d’aquesta situació, la tàctica
i la pràctica és clara:

DES DE
POSSIBLE
OCÓRREGA.

CASA
QUE

FAREM
AÇÒ

Pluja de contes a la Biblioteca
Municipal
REGIDORIA DE CULTURA

Amb l’objectiu de fomentar
la lectura i apropar la biblioteca a grans i menuts, des de la
Regidoria de Cultura s’aposta

pel contacontes. El dijous 5
de març, el públic assistent va
poder gaudir de l’actuació de
l’Esglai Teatre amb “Pluja de
contes”.

El Club de patinatge d’Alginet
aconsegueix 4 copes a Xeraco
REDACCIÓ
A principis de març es va disputar
a Xeraco el trofeu de patinatge. Un
campionat on van participar 11

territorials del Club i 1 de tercera
categoria. En finalitzar l’encontre
les classificacions van quedar en
categoria aleví, Paula Marín 2, en

infantil Jimena Cervera tercera i en
cadet, Celia Aliaga segona i Paula
Fuster tercera.

Gran concert de Gladston Galliza i
Ximo Tébar a Alginet

REGIDORIA DE CULTURA

El divendres a les 10 de la
nit, el Teatre Modern es va

omplir amb músics de talla
internacional amb el concert
Brazilian Jazz Project amb

Gladston Galliza i Ximo Tébar.
Imatges de Richard Sirvent.
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Filmoteca Valenciana
IES HORT DE FELIU
Els alumnes de valors ètics de

3r ESO visiten la filmoteca, per a
realitzar l’activitat Estereotips a

la pantalla, amb les professores
Azucena Eguren i Rosa Soria.

L’IES Hort de Feliu lliura
els premis del II Concurs
Literari de Microrelats
REDACCIÓ

IVAM
IES HORT DE FELIU
Els alumnes de 2n ESO
assisteixen a l’Institut Valencià
d’Art Modern de València per a

gaudir de l’exposició Cossos en
acció, així com participar d’unes
activitats i col·loqui al voltant
d’aquesta, amb les professores

Empar Bonet, Rosa Soria i Carme
Lozano.

Crònica final del nostre projecte: El
Màgic d’Oz
SAGRAT COR DE JESÚS
El divendres 13 de març, un
gran cartell anunciava que, eixe
dia, anava a ser una jornada molt
especial. FALLES 2020 EL MÀGIC
D’OZ. Era el dia de la falla i de la
cloenda del nostre projecte de
centre.
En obrir les portes, els nostres
alumnes accediren a classe per
un camí de rajoles grogues que
havíem preparat al pati cobert. Els
acompanyaven els personatges
de la novel·la amb la melodia del
“Somewhere over the rainbow” de
fons. A les reixes del pati, ja estaven
penjades les sabates roges que
els regalà la fada bona a cada curs
quan férem l’espectacle d’inici
de projecte, però ara hi estaven
les conclusions del treball de tres
mesos a partir dels plans lectors
de castellà, valencià i anglés. Els
cartells, que cada quinze dies i
des de l’inici del projecte anaven
decorant el pati, lluïen també, amb
els valors de cada personatge, al
voltant de la falla.
Eixe gran dia de cloenda del

projecte, començà amb una
divertida cercavila pel patí del
col·legi i al voltant del monument
faller. Els xiquets i xiquetes
anaven disfressats de grangers,
espantaocells, homes de llanda,
cors, lleons, etc. Un veritable esclat
de color acompanyat per la nostra
harmoniosa xaranga formada per
professors i alumnes del centre.
En acabar, i per a agafar forces,
ens esperava una gran xocolatada
amb ensaïmades. Tot seguit, els
alumnes de 3r, 4t i 5é de primària
tocaren la flauta per a interpretar la
melodia del Màgic d’Oz i després,
els alumnes de 3r i 4t d’ESO ens
deixaren a tots bocabadats amb
les seues exhibicions acrobàtiques
amb música i caracteritzacions
ambientades en el projecte de
centre. Com no, estàvem en falles,
així que el matí acabà amb una
gran mascletada a càrrec dels
alumnes d’Infantil, 1r, 2n i 3r de
primària. Enhorabona, senyors i
senyores pirotècnics.
La falla és projecte, el projecte
és la nostra falla. Per tercer any
consecutiu, la nostra falla ha

format part del projecte de centre
“El Màgic d’Oz” i, com sempre, els
alumnes de 3r d’ESO han construït
l’estructura central al voltant de
la qual tots els cursos han anat
incorporant les seues figures.
Un treball de tots, des d’Infantil
fins a 4t de Secundària, perquè
amb coratge, intel·ligència i cor,
com hem aprés al llarg d’aquest
projecte, tot és possible.
Volem donar les gràcies, com
no, per tindre l’honor de rebre la
visita de la nostra fallera major,
Empar Mora i el nostre president,
Adrià Buleo, alumnes del centre,
per a vestir-se de fallers i donar
inici a la cremà.
Les circumstàncies manen i
ens va saber malament que els
pares i mares dels nostres xiquets
i xiquetes no pogueren participar
dels actes de la vesprada. També
trobarem a faltar els nostres
exalumnes que, any rere any,
s’acosten per a veure la que
sempre serà la falla del seu
col·legi.

El dilluns 9 de març, a l’hora de
l’esplai, professors i alumnes s’han
reunit a la sala d’usos múltiples
de l’IES Hort de Feliu per tal de
fer el lliurament dels premis del
II Concurs Literari de Microrelats
i el millor cartell anunciador del
concurs.
Uns microrelats que l’AMPA
publicarà en l’agenda del curs
2020-2021.
En la categoria A el primer premi
ha sigut per a Nerea Gimeno
Bosch amb Jo també puc arribar i
el 2n Premi ha sigut per a Adrián

García Climent amb La victòria
perduda.
En la categoria B, el 1r premi ha
anat per a Javier Machí Moreno
amb Lleva’t l’antifaç i el 2n premi
per a Jesús Martínez Heredia amb
Pressió.
En la categoria C el 1r premi
era per a Sandra Martín Lacal
amb Mercaderia i el 2n Premi per
Marina Bataller Calatayud amb
Titular de premsa.
El cartell premiat ha estat el de
Camila Obonaga Gómez i el 2n per
a Enrique Hernández Caravaca.

Masterclass
IES HORT DE FELIU
Els alumnes de 2n de Batxillerat,
Adrián Albacete, Javier Cervera i
Andreu Soler, van participar el dia
5 de març, al campus de Burjassot
d’una masterclass de física de
partícules, acompanyats pel seu
Professor Manolo Barrios.

Muixeranga a l’escola
entrevista a Dani
Miquel
REDACCIÓ
El dimecres 4 de març, a
les 3 i mitja de la vesprada,
els components de l’activitat
extraescolar
Muixeranga
a
l’escola del Blasco Ibáñez, es van
desplaçar a la casa de cultura per
tal de gaudir d’una experiència
educativa diferent.
Al llarg de més d’hora i mitja els
menuts van poder preguntar totes
aquelles curiositats que tenien a la

ment al cantautor de l’Alcúdia Dani
Miquel.
El taller, amb el suport de la
Regidoria d’Educació, es va
impartir el 10 a l’escola Emilio
Luna i el 12 al Pepita Greus.
Com no podia ser d’una altra
manera, els menuts cantaren i
ballaren els temes més populars
de Dani Miquel per a finalitzar
l’activitat amb una gran abraçada.
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Els xiquets i xiquetes d’Alginet estudien des de casa
REDACCIÓ
Passades les vacances de
falles, la situació de crisis sanitària
ha provocat que els xiquets i
xiquetes de les escoletes infantils,
escoles i institut no puguen tornar
a l’escola fins a nova ordre.
Una situació que ha fet que
mestres, equip directiu, pares
i mares utilitzen les noves
tecnologies per a estar comunicats
i poder continuar realitzant tasques
acadèmiques des de les seues
cases.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Els estudiants d’Alginet
continuen les tasques
acadèmiques a casa
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Gaudiu d’ells, coneixeu-los com
mai ho havíeu pogut fer, exprimiu
al màxim les situacions que viviu
amb ells i elles cada dia. És
una molt bona oportunitat per a
retrobar-vos.
Entre tots i totes aconseguirem
acabar amb aquest virus, però
hem de fer cas, seguir les
recomanacions dels experts i,
sobretot, quedar-nos a casa. Una
forta abraçada per a totes les
famílies i una besadeta per a tots
i totes, vos estimem.
Esperem que molt prompte
puguem tornar a la classe i
continuem passant-ho superbé
amb vosaltres, necessitem els
vostres somriures i la vostra
energia.

CEIP PEPITA GREUS
El Claustre de mestres del CEIP
Pepita Greus davant de l’estat
d’alarma hem hagut de posarnos mans a l’obra ràpidament.
Necessitàvem poder controlar
tots els mitjans telemàtics per a
poder arribar als nostres alumnes
i poder treballar amb ells des de
la distància. Hem tingut la sort
que disposàvem d’una setmana
de vacances que ens ha servit
per comunicar-nos amb la resta
de professorat del claustre i entre
tots donar-li forma a aquesta nova
manera de fer classe.
Les mestres d’infantil han enviat
als seus alumnes, mitjançant els
whatsapps del col·le, una sèrie de
recomanacions perquè aquestes
setmanes foren més fàcils per a les
famílies i per als xiquets i xiquetes.
També han proposat una sèrie de
pàgines web i aplicacions que les
mares i pares podien fer servir
des de casa i així poder continuar
treballant amb els seus fills i filles.
Per altra banda, els mestres i les
mestres de primària han utilitzat
altres recursos, cada un ha emprat
el que li ha paregut més adient
segons l’edat dels seus alumnes.
Als primer cursos de primària
han utilitzat l’aplicació de Class
Dojo, canals de Telegram i el
Google drive, per tal de comunicarse amb els seus alumnes i enviarlos els deures que havien de fer a
casa.
Els altres cursos de primària,
de tercer fins a sisè, també han
utilitzat canals de Telegram,
adreces de correu electrònic i
l’Aula Virtual Santillana.
Totes les tutories, a més a més,
disposem de la ferramenta de
Web família per a poder tindre un
contacte directe amb les famílies.
Fins i tot, hem telefonat directament
a moltes famílies per tal de donarlos instruccions. Hem intentat
apropar en la distància l’escola als
nostres alumnes, facilitar el màxim
d’eines i ferramentes a les famílies
perquè els alumnes pogueren
continuar les classes a casa.
Sabem que és una situació nova
per tots i totes, nosaltres també
estem aprenent i poc a poc, ens
serà més fàcil.
Aprofiteu el moment que
esteu passant i busqueu-li la part
positiva, teniu el millor de la vostra
vida amb vosaltres.

SAGRAT COR DE JESÚS
Hem preparat les tasques
atenent a:
FLEXIBILITAT
i
EMPATIA:
Recomanen als pares que els
alumnes tinguen una rutina de
treball diària, però tenim en compte
les
diferents
circumstàncies
personals per les quals està
passant cada família, per la qual
cosa, són ells qui s’ho organitzen
de la millor manera possible.
ACOMPANYAMENT: Volem que
els pares i els xiquets se senten
acompanyats, que sàpiguen que
estem al seu costat, mitjançant el
correu, per a resoldre qualsevol
dubte
i
atendre
qualsevol
suggeriment. Nosaltres estem
teletreballant i seguim el nostre
horari normal de treball preparant
les tasques dia a dia i preguntant
als pares la seua opinió sobre les
activitats, etc..
TRANQUIL·LITAT: Volem que
facen les tasques al seu ritme,
si no acaben una cosa, la poden
fer a l’endemà, no ho han de fer
tot. No avaluarem res. Reforçar,
repassar i ampliar sempre que
siga possible. Únicament volem
que tinguen una seguida sense
l’angoixa d’una nota. Per als
xiquets està és una situació que
també pot ser complicada.
Açò és nou tant per a ells com
per a nosaltres.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Davant de l’estat
d’alarma hem hagut
de posar-nos mans
a l’obra ràpidament.
Necessitàvem poder
controlar tots els
mitjans telemàtics
per a poder arribar
als nostres alumnes i
poder treballar amb ells
des de la distància.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CEIP BLASCO IBÁÑEZ
Des del dia 14 de març,
data en què es decretà l’estat
d’alarma, hem assistit a un canvi
espectacular en les nostres vides i,
amb aquest, a un gir de 360º en la
dinàmica del dia a dia en l’escola.
De sobte, ens trobàrem celebrant
a l’escola una atípica setmana
fallera que intentava seguir les
instruccions que ens arribaven
de Conselleria amb mesures que
perseguien protegir-nos com a
comunitat educativa contra el
contagi del Covid-19. A partir
d’ací, i a un ritme trepidant, com a
claustre haguérem de fer un esforç
de coordinació des de la distància
per a activar i millorar els canals
de comunicació entre els mestres
i amb les famílies i haguérem de
planificar la posada en pràctica
de l’aprenentatge no presencial
amb els nostres xiquets i xiquetes
establit a partir del dilluns 23 de
març.
En aquest moment, al CEIP
Blasco Ibáñez utilitzem el canals
establits des de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport per a
Infantil i Primària: el web del centre
i web Famílies, al qual s’han
subscrit moltes de les nostres
famílies i a més, l’aplicació del
TELEGRAM, que cada dia compta
amb més subscriptors, i que s’ha
convertit en el canal informatiu
bàsic per a les famílies.
A nivell acadèmic, i amb
una periodicitat setmanal, es
pengen al web de l’escola i al
TELEGRAM les planificacions de
les tasques educatives elaborades
coordinadament pels mestres
de cada nivell, i les famílies
poden consultar el seu contingut.
Després, dia a dia, cada tutora o
tutor i els especialistes de cada
curs, mantenim una comunicació
directa amb els alumnes per
a ajudar en el treball a casa.
Les mestres de PT i d’Audició
i Llenguatge planifiquen una
atenció individualitzada dels seus
alumnes amb l’acompanyament
de l’educadora i l’assessorament
de l’orientadora de l’escola. Per
aconseguir aquest propòsit, fins
ara utilitzem diverses eines.
En Infantil: Contactem amb
les famílies a través dels correus
electrònics. Així les mestres
reben fotos i vídeos dels treballs
que tenen planificats cada dia
els xiquets, conjuntament amb
les impressions, suggeriment,
dubtes... de les famílies, cosa que
ajuda a anar ajustant les activitats
a les seues possibilitats.
En 1r i 2n de Primària el contacte
amb les famílies es realitza pels
correus electrònics. S’envia treball
facilitat per les llicències digitals
de les editorials i les mestres
envien les seues gravacions per
a acompanyar l’aprenentatge dels
xiquets. Si volen completar algun
aprenentatge, envien enllaços
web amb els continguts que volen
treballar. També utilitzen enllaços
perquè els alumnes puguen
accedir a activitats més lúdiques
amb jocs, ioga, música, contes...
En 3r i 4t de Primària,
l’acompanyament
en
l’aprenentatge començà amb
correus electrònics i l’ús del
contingut de les llicències digitals
i s’amplià i millorà establint un
horari de classes a través del

sistema de videoconferències
que
ha
aconseguit
una
comunicació més directa entre
mestres i alumnes.
En 5é i 6é el treball es troba
facilitat pel projecte de tauletes
digitals que portem al col·legi,
ja que aquest recurs compta
amb les aplicacions educatives
i organitzatives del treball i les
llicències digitals de les diferents
assignatures amb les quals poden
assignar tasques i fer el seu
seguiment on line. Els mestres
i alumnes i les seues famílies
es comuniquen a través de les
tauletes per videoconferències,
correus electrònics i altres
plataformes que ofereixen les
tauletes.
Per a intentar arribar al 100%
dels alumnes, comptem amb el
suport dels membres de la Junta
de l’AMPA i de les mares/pares
responsables de cadascun dels
grups-classe, que sempre estan
disponibles.
No és fàcil, gens fàcil, per al
mestres planificar les tasques no
presencials, coordinar la seua
realització i el seu seguiment. No
és fàcil, gens fàcil per a les famílies
poder assumir des de casa el que
des de l’escola s’intenta planificar
amb la quantitat de condicionants
i problemàtica que acompanya a
cada una de les famílies. No és
fàcil, gens fàcil per als nostres
xiquets i xiquetes comprendre el
que està passant i adaptar-se a
les noves circumstàncies. Però el
que està passant és que junts,
com a comunitat educativa, estem
esforçant-nos perquè tot funcione.
Estem imaginant, creant, aprenent
de nous canals que milloren la
comunicació, estem escoltantnos, estem valorant i millorant,
estem
col·laborant,
deduint,
estem observant i reflexionant,
estem ajudant-nos... i estem fent
el que podem fer, estem cuidantnos QUEDANT-NOS A CASA,
que és la forma de contribuir a
que aquest malson passe. I quan
passe, serem més FORTS. Ens
sentirem més que mai ESCOLA,
ens sentirem més que mai que
SOM BLASCO.
Comunitat Educativa del CEIP
V. BLASCO IBÁÑEZ
#EL BLASCOESQUEDAACASA

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
No ho dubtem,
tornarem més forts!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CEIP EMILIO LUNA
Un mes de març diferent... Pot
ser esperàveu llegir un article
sobre les nostres estimades
falles. Però... hem rebut la visita
d’un “bitxo” que ha guanyat el
protagonisme. Ja el coneixeu, el
COVID-19 i ens ha canviat la vida.
Viatges, festes, projectes...
i mil il·lusions que han quedat
aparcades. Hem hagut de frenar el
nostre ritme i quedar-nos a casa.
No obstant això, malgrat haver
perdut aquests esdeveniments,
n’hem guanyat molts altres...
Dies infinits amb la família, jocs
de taula, pel·lícules... i moments
que quedaran per al nostre
record, com el famós “Paquito el
Chocolatero” el dia de Sant Josep
a tots els balcons de les nostres
cases i els aplaudiments a les 20
h en senyal d’agraïment.
Amb açò, també ha vingut
un nou canvi, l’escola on line.
Com podem continuar amb
l’aprenentatge cooperatiu, l’ABP i
altres metodologies que emprenen
els i les mestres a l’aula?
Doncs bé, el centre, a
contracorrent, ha organitzat de la
millor manera possible un contacte
virtual eficaç. Aquest facilita una
constant comunicació amb les
famílies, i sobretot, amb el nostre
alumnat al qui desitgem el millor en
aquesta situació. Fins ara, aquest
feedback es valora positivament
per les dues parts.
De part de tot el claustre,
oferim els millors desitjos per a
tots i totes i entenem les diferents
realitats familiars en les quals
malauradament ens podem trobar.
Per això, vos enviem molta estima
i ànims perquè junts podrem amb
aquesta situació.
Fins prompte!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Viatges, festes,
projectes... i mil il·lusions
que han quedat
aparcades. Hem hagut
de frenar el nostre ritme
i quedar-nos a casa. No
obstant això, malgrat
haver perdut aquests
esdeveniments, n’hem
guanyat molts altres...
Dies infinits amb la
família, jocs de taula,
pel·lícules... i moments
que quedaran per
al nostre record.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Trucs per a insectes
Continuem
parlant dels trucs per a
atraure insectes beneficiosos per al nostre hort.
Les plantes aromàtiques són uns bons aliats en la
lluita contra les plagues i malalties. Aquestes plantes atrauen els
insectes pol·linitzadors i, en la
majoria dels casos, espanten les
plagues. Un exemple és la lavanda que repel·leix moltes plagues
com les arnes, els pulgons, la
mosca de la safanòria, la mosca
de la col i les formigues, a més
atrau les abelles.
Les plantes silvestres que creixen de forma espontània al nostre hort es coneixen com a flora
arvense, i popularment s’anomenen males herbes o brossa, perquè no estan on nosaltres volem, però no per eixe motiu són
males. Serveixen de refugi per
als insectes beneficiosos i són la
matèria primera per a l’elaboració
del compost. Per aquest motiu no
hem d’eliminar-les sinó aprendre

Hipèric
a controlar-les, a més cada cultiu
competeix d’una manera diferent
amb aquesta flora.
A prop de la zona de cultiu podeu
plantar tanques i arbustos, que
s’ha demostrat que és favorable
per la instal·lació d’insectes beneficiosos.
La utilització d’insecticides ecològics (en compte de químics)
ajudarà a cuidar els insectes beneficiosos del nostre hort o jardí.
Si no us recordeu de com es feien els insecticides ecològics, ho
comenteu al diari i en faré un reportatge.
A més de tots aquests trucs per
a atraure insectes beneficiosos
(flors, tanques, arbustos, insecticides ecològics, etc.) podeu
ajudar-los amb la construcció (o
compra) de cases, hotels o refugi d’insectes. Penjats d’arbres
o en terra, cada vegada en veureu més en parcs, jardins o horts
(als horts urbans ja en tenen
un).
Julio Pellicer
Aficionat agricultura ecològica

Turisme i COVID 19
Com és lògic, el turisme és la primera
indústria afectada
per aquesta situació. Per tant, les
agències de viatges
hem sigut les que
hem rebut el primer impacte respecte del COVID 19. A partir del
dia 8 de març tot va començar a
reflectir-se a les oficines. Canvis
de vols, cancel·lacions, repatriació de persones que teníem per
tot arreu... ha sigut una feina
dura però molt gratificant quan
els nostres clients ens deien que
ja estaven a casa i que tot havia
anat bé a pesar de les circumstàncies i ens donaven les gràcies
per les nostres gestions.
Per sort, tenim una clientela de
molta categoria. Les persones
del poble estan reaccionant, en
la seua majoria, amb molt de respecte a la nostra feina, amb molta paciència doncs tot està alentint-se degut a les circumstàncies
(companyies aèries tarden a contestar i fan reembossaments amb
molta lentitud, els hotels tarden
molt a gestionar el tema de les
despeses de les reserves, les navilieres estan fent una gestió pèssima a l’hora de tornar diners)…;
és a dir, estem trobant una multitud de problemes que anem solucionant molt a poc a poc, però
amb molta seguretat i professionalitat. Estic molt orgullosa de la
meua faena i la del meu equip,
PROFESSIONALITAT I EMPATIA
PER DAMUNT DE TOT. També
ajuda la col·laboració dels nostres clients, per suposat.
Crec que aquesta crisi ens ha de
fer pensar, reflexionar i fer modificar els nostres hàbits. El dia a dia
ens fa anar sempre corrent i sense apreciar el que tenim i estem
perdent. Crec que hem de pensar
que és més bonic una abraçada
i un bes que un whatsapp, una
conversa en el fruiter, carnisser,
botiguer del teu barri que no un
centre comercial on l’empatia pel
que tens davant no existeix. Hem
de tornar un poc a temps arrere,
perquè si som realistes, no es
pot tornar del tot, quan els nostres pares que també treballaven
molt i també tenien poc de temps,

compraven als comerços del poble ja que SÓN ELS QUE FAN
POBLE.
D’altra banda també vull fer una
crida incidint en la importància del
turisme a Espanya. El turisme,
com ja he dit abans, és la principal indústria a Espanya i si no li
donem la importància que té ens
costarà molt més eixir d’aquesta
situació. Si el turisme para, tot
para al nostre país. Si els hotels
no funcionen, no se contracten
cambrers, no es demana menjar,
no venen turistes, les botigues es
tanquen… és tota una roda que
acaba afectant qualsevol sector.
Per tant, pensem tot el que es
puga en una xicoteta escapada
o en no cancel·lar les vacances
sino modificar dates, si no la recuperació serà impossible.
La nostra feina no ha acabat. Si
bé és de veres que l’oficina no
està oberta al públic des de fa
setmanes no deixem en cap moment d’atendre els nostres clientes via mail, whatsapp o correu
electrònic. Sí que demane un
poquet de paciència perquè els
mitjans en casa no són els mateixos que a l’oficina. A més, vull comentar que si algú telefona a l’oficina i la telefonada es talla que
seguisquen intentant–ho perquè
es a causa de la cobertura. El telèfon que s’ha de seguir utilitzant
és el 961751153.
Comentar també la gent segueix
reservant per a l’estiu i final d’any
i que podem donar-los pressupost de la mateixa manera com si
estiguerem a l’oficina.
Simplement vull recordar el que
he dit abans pel que fa a la importància que quan açò acabe
comprem al comerç del poble i
que ningú oblide el turisme com a
pilar important perquè açò passe
el més ràpid possible.
Estic orgullosa de la faena realitzada en ETNIA viatges. Compis,
sou molt grans!!!
Desitge a tot el poble que es
cuiden, que es tanquen a casa i
que tots puguem contar açò una
vegada passat com una situació
que ens va fer créixer com a societat i com a persones.
Eloina Senabre
Gerent d’Etnia Viatges

Principis
actius:
hipericina, pseudohipericina, flavonoides (com la
hiperina, rutòsids
i
quercitròsid),
àcids cafeic i clorogènic, ferúlic
i gentísic, oli essencial, fitosterols, cumarines i tanins.
Propietats: antidepressiu, sedant, antiviral, antibiòtic, antiespasmòdic, antiinflamatori, antisèptic, astringent, cicatritzant i
venotònic.
Indicacions:
Antidepressiu: és la seua propietat més coneguda, ja que
des de fa moltíssim temps s’utilitza per a tractar la depressió i
l’ansietat alleujant-ne els símptomes.
D’altra banda s’ha comprovat que l’hipèric disminueix el
comportament agressiu i contribueix a la reducció de trastorns
associats amb la depressió
com l’insomni, el cansament i la
falta de concentració.
Cicatritzant i antisèptic: s’usa
per a tractar ferides i cremades,
ja que controla la inflamació en
els teixits propers a la ferida i a
més té propietats antisèptiques.
El seu ús en pomada durant uns
dies sobre la ferida accelera el
procés de cicatrització.
Antiinflamatori: s’utilitza per
a calmar dolors associats a
malalties com l’artritis, reumatisme, problemes musculars i
hematomes.
Alleuja els símptomes de la
menopausa: sobretot les sufocacions i els canvis d’humor
constants, s’alleugen considerablement amb l’ús de l’hipèric.
Com a tònic digestiu: és útil
per a combatre l’acidesa d’estómac, la colitis, les disfuncions
de la vesícula i, en general,
com a remei en digestions difícils i pesades.
Contraindicacions:
No es recomana durant l’embaràs ni en períodes de lactància (pot ocasionar còlics, apatia
i somnolència).
Interactua amb molts medicaments i arriba, fins i tot, a
anul·lar els seus efectes. Entre
els medicaments amb els quals
interactua estan els antidepressius farmacològics, els narcòtics, les píndoles anticonceptives, etc.
En dosis altes, poden produir-se reaccions serioses davant de l’exposició solar.
En dosis altes, poden afectar
a l’absorció de certs minerals,
com el ferro.
No s’ha d’utilitzar abans d’una
intervenció quirúrgica almenys
durant 2 setmanes. És molt important informar el metge que
s’està prenent.
Els efectes secundaris són
poc freqüents, però poden arribar a presentar-se, i aquests,
són:
-Marejos.
-Erupció en la pell.
-Cert grau d’irritabilitat.

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704

Malnoms/renoms de barris,
carrers, edificis i espais
Fa dos mesos
parlàvem dels
malnoms
de
les persones
i de les famílies del nostre
poble,
però
aquests també arriben per
identificar barris, carrers, edificis
i espais. I com els malnoms de
les persones, aquests malnoms
segueixen unes regles no escrites però identificables, és a dir,
buscar l’element que els individualitza i alhora els identifica. En
general són malnoms positius
perquè fan referència a algun
element, siga edifici o instal·lació concreta, que s’hi troba en un
carrer i que la gent, en general,
coneix més que el nom oficial
del carrer. Però en altres casos,
són malnoms amb molta retranca i generalment ofensius. No
en són molts i, per això, demane
disculpes de bestreta, però cal
mencionar-los. Hui dia poc tenen
a veure amb els motius que generaren aquests malnoms, però
han quedat gravats en la consciència de molts alginetins i encara
que no els emprem, pel fet de ser
ofensius, els coneixem.
Per altra banda, cal fer menció
a antics noms oficials dels carrers què per motius polítics o
socials van ser bandejats, però
que encara estan molt vigents i
per això hui en dia han esdevingut, aquests antics noms oficials, en un sobrenom o malnom,
que eclipsa el nom oficial actual. El cas més antic que trobem
d’aquesta situació, és el cas del
carrer de Sant Martí. Fins l’any
1730 el nom oficial del carrer fou
Escorrims (des del segle XIV) i
no sabem perquè el canviaren.
No obstant això, hui en dia, pocs
podrien situar el carrer Sant Martí
i molts sí que situarien el carrer
dels Escorrims. Un cas semblant
el trobem al carrer de Sant Josep, de finals del segle XVIII, que
malgrat ser conegut com el Raval de Sant Josep, prompte es va
mesclar amb el malnom de Ginebra (1787), no sabem perquè,
però cal suposar que existia en
aquest carrer alguna destil·leria
d’aquest tipus d’alcohol i això el
va marcar. I per acabar, un cas
molt més recent, dels anys 50 del
segle xx, com ho és el carrer del
Magistrat Greus. Fins als anys
50, el nom oficial del carrer va ser
carrer Nou, un topònim existent
des del segle xiv-xv, però l’Ajuntament del moment va decidir
dedicar-li aquest carrer històric
a Vicent Greus, jutge i escriptor
alginetí. Malgrat tot, pocs empren
aquesta nova denominació oficial imposada i el carrer continua
sent el carrer Nou.
A partir de la segona meitat del
segle xix i, especialment, durant
el darrer quart del segle amb l’expansió urbana d’Alginet, el nombre de malnoms es va veure intensificat. Com a mostra tenim el
carrer de l’Hospital, malgrat que
el nom oficial era carrer Alfonso,
per haver-se obert sobre terres
del terratinent Josep Alfonso Olmedo. El malnom de l’Hospital ha

conviscut amb el malnom del carrer de les Monges i, això, perquè
l’hospital construït l’any 1887 va
ser dirigit per les monges de les
“Hermanas de la Doctrina Cristiana”, les quals obriren també un
col·legi per a xiquetes al costat.
En aquest cas el malnom de les
Monges també identificava un
edifici, el col·legi Sagrat Cor de
Jesús, malnom que hui continua
en plena vigència. Un altre cas
d’aquest període, el darrer quart
del segle xix, el trobem amb el
barri dels Corrals (popularment
conegut com els “Ascorrals”).
Com es pot observar parlem de
barri perquè englobava l’actual
carrer del Mestre Pérez Choví,
part del carrer de l’Empedrat, el
començament del carrer del Dipòsit i del carrer del Nord, però
poc a poc es va anar reduint i,
actualment, només fa referència
a l’actual carrer Mestre Pérez
Choví, on es trobaven els antics
corrals (segle xviii) que donaren
nom a aquest menut barri.
Per acabar amb el segle xix cal
fer referència al malnom de
carrer del Trencall, el qual feia
referència a l’actual carrer d’Eulàlia Escobet, pel fet que calgué
enderrocar dues cases del carrer Major per connectar-lo amb
aquesta via, malgrat que l’any
1873 rebia el nom de carrer del
Progreso en el plànol de l’eixample del nucli d’Alginet d’Hermenegildo Sociats. Un altre cas és el
carrer de Cervantes, què durant
aquest període es va conéixer
com el carrer del “Sol Naciente”,
és a dir, obert cap al llevant, el
qual no va quallar, sí que va donar lloc a la creació d’un nou malnom durant la primera meitat del
segle xx, el de la Puerta del Sol,
amb el qual es va batejar l’actual carrer Mestre Salvador Canet,
ja que rebia els primers rajos del
sol quan es feia de dia. Un altre
cas el trobem amb l’actual carrer
de Sant Josep, que com ja hem
dit adés, el nom oficial hi convivia
amb el del carrer Ginebra (què
era el malnom), però, posteriorment, es van afegir dos malnoms
més molt més feridors i ofensius,
com ho eren el carrer del Poll o
el carrer de Got i Ganivet i, això,
perquè era un carrer on s’hi arraïmava gent forastera i humil,
segons la visió dels alginetins/es
de l’època i que poc té a veure
amb la realitat actual. Però els
malnoms tenen eixe problema, la
pervivència, i encara que hui en
dia no es fan valdre perquè són
ofensius, romanen en la consciència col·lectiva. Un cas diferent
és el malnom de carrer Ginebra,
ja que és un terme bastant neutre
i, per tant, encara s’empra amb
normalitat.
En el següent lliurament parlarem dels malnoms que van florir
al llarg del segle xx i puc avançar que van créixer exponencialment. El poble es feia gran i
eren molts els elements que calia
identificar per a facilitar-ne la ubicació.

Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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Els guanyadors del viatge gaudeixen d’un cap de
setmana a Benidorm
COAGRI

Com cada any, 50 parelles
d’Alginet gaudeixen d’un cap de
setmana amb totes les despeses pagades a alguna zona de
la Comunitat Valenciana.
Aquest any, els afortunats i
afortunades que van ser agraciats amb aquest premi van viatjar a Benidorm el cap de setmana del 6 al 8 de març.
Els afortunats van ser elegits
davant notari entre tots aquells
que tenen contractada assegurances agràries en COAGRI.

Els tractors de Coagri
ajuden a desinfectar el
poble

Coagri continua
treballant per tots i totes
COAGRI

COAGRI

COAGRI

La crisis sanitària causada
pel coronavirus ha fet que es
prenguen mesures d’higiene
excepcionals com la portada
a terme el dilluns 23 i el dime-

cres 25 de març a Alginet.
Tractors turbo i voluntaris
van fumigar urbanitzacions,
polígons, zones de risc i els
carrers del poble amb hipoclorit sòdic.

El magatzem i
la gasolinera
de Coagri
continuen
actives

L’estat d’alarma decretada
pel coronavirus ha fet que
moltes empreses tanquen les
seues portes i envie els treballadors a treballar des de casa
o a l’atur. Els productors de
la matèria prima no poden ni
deuen parar la seua activitat,
ja que han d’assegurar el subministrament als ciutadans.

Des de Coagri es continua
treballant a porta tancada amb
les més rigoroses mesures de
sanitat per tal de garantir que
els ciutadans tinguen menjar
a la taula cada dia.
Les oficines estan tancades
al públic però es poden fer les
consultes o dubtes via telefònica al 96 175 92 20.

L’activitat agrària és una
de les professions que no
pot tancar ni parar-se, ja que
sense el treball de cada llaurador i llauradora no seria
possible que els milions de
ciutadans confinats a casa,
pogueren tindre menjar a la
taula.
Per aquest motiu el magatzem de Coagri i la seua
gasolinera romanen obertes
per tal que els treballadors
del camp tinguen els materials necessaris per a poder
seguir treballant així com el
combustible necessari.
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