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EDITORIAL

El 21 de juny finalitzava l’estat
d’alarma i comencem a conviure amb la “nova normalitat”.
Una normalitat que ens porta a
retrobar-nos amb les persones
estimades, a tornar a gaudir de
la llibertat de moviment, a anar
recuperant a poc a poc els espais oblidats.
És moment de mantindre la calma i recordar que aquesta “nova
normalitat” és fràgil i cal cuidar-la entre tots.
Deixem enrere un mes de juny
diferent. Un mes en què els nostres escolars no han celebrat els
seus finals de curs, en què els
alumnes no han pogut gaudir de
la seua graduació, en què els
clubs esportius no han portat a
terme els tradicionals festivals,
clausures de temporada i sopars
d’acomiadament.
Però tot passarà i tornarem a
celebrar tots aquests esdeveniments que la COVID-19 ens ha
deixat aparcats.
Ara és moment de cuidar els
uns dels altres, de saber que
els nostres actes poden evitar la
propagació del virus i poder eixir a tornar a ser el que van ser
però amb més solidaritat, força i
germanor.
Molta salut a tots i totes.
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

L’oratge a
Alginet
Juny 2020
Pluges: 25,1 mm
Temperatura màxima: 36,3 ºC
Temperatura mínima: 15,5 ºC
Dades obtingudes de l’estació
meteorològica d’Alginet NIC8328E que pertany a la xarxa de
l’AEMET i facilitades per l’observador Antonio Aliaga i Tortajada.

Llegir és salut
-
Agilitza la ment. Contribueix
a millorar les capacitats
intel·lectuals i a evitar la seua
pèrdua.
-
Millora la capacitat de
concentració i desenvolupa
la
memòria
i
facilita
l’aprenentatge i la comprensió.
-
Desenvolupa la imaginació i
ajuda a ordenar les idees.
-
Ens
permet
adquirir
coneixements sobre diferents
temes i èpoques de la història.
-
Enriqueix el llenguatge i
àmplia el vocabulari. Si ens
expressem millor, podem
transmetre amb més eficàcia
idees i pensaments. I això
facilita les relacions socials i
laborals.
- És un magnífic entreteniment,
permet submergir-nos en
altres mons i personatges,
millora l’empatia, ens ajuda a
entendre millor els sentiments
dels altres i millora el nostre
propi control emocional.
-
Redueix el nivell d’estrés i
millora l’estat anímic, ja que
contribueix a una evolució
satisfactòria
de
moltes
malalties.
Llegir abans de dormir o
-
escoltar un conte, afavoreix la
rutina del son.
-
Activa el sistema visual, ja
que transformem signes en

paraules i sons.
-
Les societats que potencien
la
lectura
estan
més
evolucionades. Els llibres
ajuden
a
intercanviar
coneixements.
- Pot contribuir a enfortir llaços
familiars, perquè es tracta
d’una activitat que des de molt
menuts podem compartir.
-
Estimula el coneixement,
desperta desitjos de conéixer
l’entorn i la gent que ens
envolta i descobrir mil
maneres de viure, d’estimar,
de pensar, ajuda a ser més
respectuosos i tolerants.
- La lectura ajuda a modelar i
definir els gustos i els somnis.
Proporciona ferramentes per
a forjar la personalitat.
- Xiquets, xiquetes i joves que
lligen habitualment tenen un
millor expedient acadèmic.
- Amb les vacances la xicalla té
més temps lliure per a dedicar
a la lectura. Com a cada un
li agrada un tipus de temes,
hi hauria moltes possibilitats.
Llegir no ha de ser una
obligació sinó una cosa
agradable. Així que podem
deixar que ells trien segons
les seues preferències.
Xavi Torremocha.
Infermer CSP Alzira
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La COVID deixa sense
escola d’estiu els
menuts

REDACCIÓ

La tradicional i multitudinària
escola d’estiu que cada any
portava a terme la Regidoria
de Joventut al mes de juliol i on
es reunien més de 200 xiquets
i xiquetes ha quedat suspesa
aquest any.
Virginia Company, regidora
de Joventut va emetre un
comunicat on explicava que
“a causa de les restriccions
sanitàries provocades per la
crisi de la COVID-19, aquest
any no es podrà fer l’Escola
d’Estiu
Municipal”.
Una
decisió que s’ha pres, tal com
explicava Company “per raons
d’aforament i aglomeracions,
ja que no es podria facilitar
aquest servei a tots els xiquets

i les xiquetes que hi participen
habitualment ni tampoc es pot
garantir la seguretat sanitària.
A més, l’escoleta d’estiu és un
espai on compartir i interactuar
amb altres xiquets i xiquetes,
i en aquests moments és
impossible dur a terme
l’essència d’aquesta activitat”.
La regidora ha demanat
disculpes per les molèsties que
aquesta decisió puga causar
i espera la comprensió dels
veïns i veïnes. “La situació va
millorant, però encara no ha
arribat a la fi, quan els nostres
xiquets i les nostres xiquetes
podran gaudir compartint,
jugant i interactuant entre ells”,
comentava Company.

Alginet ja està en la “nova normalitat”
REDACCIÓ

El 21 de juny finalitzava l’estat
d’alarma a Espanya. El dilluns
22 la Comunitat Valenciana
entrava en la “nova normalitat”.
Una nova normalitat que
presenta restriccions fins que
no es trobe una vacuna davant
la malaltia de la COVI-19.
Que podem fer en la nova
normalitat?
Mobilitat:
Ja no hi ha restriccions de
mobilitat, és a dir, que es pot
viatjar per tota Espanya.
Mascareta:
L’ús de la mascareta continuarà
sent obligatori, si no es pot
mantindre la distància mínima
de seguretat d’1,5 metres i
en espais públics tancats. Cal
extremar les mesures de neteja
i desinfecció.
Reunions:
S’ampliarà el nombre màxim de
persones que poden reunir-se
en grup a 20.
Esport:
Es
podrà
fer
esport
individualment i en grups de

Paco i Carmen
celebren les
noces de
diamant

SOMVAL col·labora al
mercat municipal

RAÜL PALAU

entrades d’aquest mercat,
perquè la gent tinga consciència
de l’existència de la pandèmia i
controlant que cada un/a portara
la seua mascareta i aconsellar
amablement que s’havien de
netejar les mans amb gel que el
voluntari els oferia.
La
primera
vegada
va
col·laborar Loles Soler i la
segona Sergio Soler.

De segur que la parella
formada per Paco Lozano
Roig i Carmen Roig Andreu,
recordaran la celebració dels
seus 60 anys de casats.
La situació tan atípica que
els ha tocat viure per la crisi
sanitària no ha pogut evitar
que, passat l’estat d’Alarma,
aquesta parella alginetina
celebrara al costat de la seua
família les Noces de Diamant.
Com comentava la seua filla,
Carmen Lozano, «Seixanta
anys compartint un camí
ple d’aventures, emocions,
alegries» .

acudir un màxim de 50 persones
si és a l’aire lliure i de 25 (75%
de l’aforament) si és en un espai
tancar.
Xicotets comerços i centres
comercials:
Els comerços minoristes tindran
un aforament al 75% i hauran
de tindre un horari específic
per als majors de 65 anys. En
centres comercials, l’aforament
es limita al 60%-75%.
Platges:
Es permet anar a les platges
en grups d’un màxim de 15
persones, excepte convivents.
S’ha d’establir una distribució
espacial que garantisca la
distància de seguretat.
Turisme
Els allotjaments turístics tindran
un aforament del 75% com a
màxim a les zones comunes,
incloses les piscines. En el
cas de les activitats guiades,
s’haurà de demanar cita prèvia i
els grups no podran ser de més
de 30 persones. Els aquaris,
zoològics o parcs d’atraccions
no podran superar el 75% de
l’aforament.

II Concurs de dibuix Biblioteca
d’Alginet

REDACCIÓ

REDACCIÓ

Davant de la petició del regidor
de Serveis Municipals, Miguel
Ángel Garrido i com no podia
ser d’una altra manera, Somval
està ajudant en l’organització
del mercat municipal eventual
que es porta a terme els
divendres al matí
Ja és la segona vegada que
Somval col·labora col·locant
una persona en una de les

com a màxim 30 persones.
En el cas que es facen en
instal·lacions interiors, els grups
seran de 20 persones.
A les escoles d’estiu es limita el
nombre de participants fins a un
màxim de 100 en espais tancats
i 250 en espai oberts.
Bars i restaurants:
L’aforament dins dels locals
estarà limitat al 75% i, en la
barra, s’haurà de mantindre
la distància d’1,5 metres. A les
terrasses, l’aforament serà del
100%, amb un màxim de 20
persones per taula.
Cultura:
Els espectacles a l’aire lliure
tindran un màxim de 800
persones. A les biblioteques,
museus, no es podrà superar el
75% de l’aforament.
Bodes i soterraments:
A les bodes, l’aforament
serà d’un màxim del 75% de
la capacitat habitual de les
instal·lacions.
En els actes de culte, s’haurà
d’utilitzar mascareta, prohibit l’ús
d’aigua beneïda i l’aforament no
podrà superar el 75%.
En els soterraments, podran

El passat dijous 25 de juny el jurat
qualificador del II Concurs de dibuix
Biblioteca d’Alginet, format per
Teresa Marqués Piera (Tècnica
en ceràmica i llicenciada en belles
arts), Alicia Espert Arnandis
(estudiant de 4t curs de Belles Arts)
i Laura Fuster Tortosa (tècnica en
educació infantil), es va reunir i va
decidir per unanimitat els següents
premis en les diferents categories:
Categoria Secundària-Batxiller
1r Premi :Esha Rana (IES Hort de
Feliu) Títol: La Biblioteca d’Alginet
Categoria Primària:
1r Premi: Omar Hamri López (CEIP
Blasco Ibáñez) Títol: El Mercat
2n Premi: Alèxia Estruch Espert
(CEIP Blasco Ibáñez) Títol: L’ermita
de Sant Josep
Mencions especials:
Andreu Ferrando Molina (CEIP
Blasco Ibáñez) Títol: estació de tren
Paula Cuenca Bosch (CEIP Blasco
Ibáñez) Títol: La Torre Luengo
Mariola Bosch Simó (CEIP Blasco
Ibáñez) Títol: La Torre Luengo

Celia García Lázaro (CEIP Blasco
Ibáñez) Títol: Centre de salut
Vicent Esteve Guijarro (CEIP
Blasco Ibáñez) Títol: L’ermita
Robert Ojeda Fortuna (CEIP
Blasco Ibáñez) Títol: Ajuntament i
campanar
Josep Ramon Escutia (CEIP
Blasco Ibáñez) Títol: Biblioteca
d’Alginet.
Àlex Alfonso Bosch (Col·legi Sagrat
Cor de Jesús) Títol: La Torre
Luengo
Categoria Infantil:
Primer Premi: Aina Espert Ponz
(CEIP Blasco Ibáñez) Títol: Font
del llaurador
Segon Premi: Maria Gil Escutia
(CEIP Blasco Ibáñez) Títol: La
plaça d’Alginet
Mencions especials:
Lina Raho Títol: La Plaça d’Alginet
Joel Aliaga Bustamante (CEIP
Emilio Luna) Títol: L’ermita d’Alginet
Per la situació actual encara no
hi ha data per al lliurament dels
premis
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Amadeo Blasco
imparable a Longwood

REDACCIÓ

REDACCIÓ

En els quatre anys que
porta com a Lancer, Amadeo
Blasco ha portat quasi sense
ajuda el programa de tennis
masculí de Longwood a noves altures.
El 16 de juny, l’alginetí va
tornar a posar el tenis Longwood en el mapa en la Conferència Big South que va
honrar Blasco amb dos llocs
en l’Equip All-Decade de Tennis per a Homes Big South.
Amadeo s’ha convertit en
un dels quatre jugadors a
guanyar tant senzills com dobles en la llista dels millors jugadors de tenis de la lliga de
2010-19.
Els premis de tota la dècada són conseqüència d’una
carrera rècord per part de
l’alginetí, que ha estat reescrivint els llibres de rècords
de Longwood des que va ser
nomenat Big South Freshman
el 2017.
Fins i tot amb la meitat de
la seua temporada sènior
2020 cancel·lada a causa de
COVID- 19, ha acumulat un
rècord de 96-27 i una marca
de dobles de 75-29, la qual

La biblioteca municipal celebra 58
anys i estrena nova web

cosa el va col·locar en el cim
de les taules de classificació
de tots els temps de Longwood per a victòries individuals i
percentatge de victòries, i dobles victòries i percentatge de
victòries.
Blasco, és el primer Lancer
en la història del programa a
guanyar tres premis consecutius del primer equip del AllBig South. A més, Amadeo ha
sigut classificat com a jugador
individual a nivell nacional
per la Intercollegiate Tennis
Association dues vegades, la
qual cosa el converteix en el
segon Lancer a rebre aquest
reconeixement i el primer a
fer-ho en dues temporades
diferents.

En la sessió extraordinària del
15 d’octubre de 1959, en el
ple de l’Ajuntament es planteja
la necessitat d’instal·lar una
biblioteca a la planta baixa de
la casa consistorial. Després
d’iniciar l’expedient de creació,
de demanar les subvencions
adients i de l’adjudicació de
les obres de condicionament
i provisió del mobiliari a
professionals del poble, el 22
de desembre de 1961 s’aprova
el pressupost de la Biblioteca
Pública Municipal de 31.500
ptes. per a l’any 1962. A partir
d’ací, la Biblioteca ocupa un
dels locals de la planta baixa de
l’Ajuntament, que al llarg dels
anys es va anar modificant, fins
que l’any 1995 es va traslladar a
la seua ubicació actual. El 7 de
febrer del 1995 s’inaugurava la
Casa de Cultura, on la Biblioteca
ocupa un espai de 305 m2 de la
segona planta.
L’edifici
del
carrer
de
l’Arquebisbe Sanchis, núm. 26,
va ser cedit per la Federació
Obrera El Moviment, que tants
esforços va fer per difondre la
cultura i l’educació entre els
veïnat del poble des de la seua

fundació l’any 1916 fins l’any
1939 i durant molts anys va ser
la seu de la Cambra Agrària.
El 25 de novembre del 2009
s’inicien les obres d’ampliació
de la biblioteca. La sala
d’exposicions de la Casa de
la Cultura passa a convertirse en la nova sala d’infantil i
juvenil, que es comunica amb
la sala d’adults mitjançant una
passarel·la construïda per a
aquest efecte entre les dues
sales. Així es va aconseguir
millorar l’ambient de treball, tant

de les persones usuàries com
dels treballadors i treballadores.
Cinquanta huit anys després
estrena nova web per a facilitar
el seu ús als usuaris.
A
la
web
www.
bibliotecaspublicas.es/
alginet es poden consultar
les col·leccions, les normes
d’ús, l’agenda d’activitats, els
préstecs de llibres electrònics,
entre d’altres.
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1017 veïns i veïnes d’Alginet pagaran menys pel tractament
de residus
REGIDORIA SERVEIS
MUNICIPALS

Aquest 2020, els 1017 veïns
i veïnes que van utilitzar
l’ecoparc d’Alginet al llarg del
2019 pagaran menys diners

en la taxa de tractament de
residus.
En concret, 154 veïns tindran
un descompte de 12,66€,
672 veïns de 6,33€ i 281

veïns tindran un descompte
corresponent als residus que
han dut a l’ecoparc.
Per tal de beneficiar-se del
descompte, quan arribem a

l’ecoparc
cal identificar-se,
posant el DNI de la persona
que figure en el padró de
l’any corresponent de la
taxa. Tot allò que es recicla a

l’ecoparc genera punts que
varien segons la tipologia i
característica de cada residu.
Es pot trobar més informació a
la web www.conriv.es.
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Més de 220.000 € per a poder contractar 192
alginetins en la campanya de l’atur agrícola
REGIDORIA D’OCUPACIÓ

En juliol, 101 treballadors i
treballadores s’incorporaran a
la coneguda com campanya
d’atur agrícola.
Una campanya que s’engloba dins del programa del
Servicio Público de Empleo

Estatal (SPEE), que ha destinat a la localitat d’Alginet més
de 220.000 €.
Amb aquesta subvenció,
des de la regidoria d’Ocupació s’han pogut contractar 101
treballadors i treballadores
que s’incorporen el mes de ju-

liol i els 91 que treballaran el
mes d’agost, faran tasques de
neteja de camins rurals.
L’Ajuntament d’Alginet afig
a aquest pressupost 35.000 €
per a material i lloguer de vehicles, entre d’altres.

El 16 Pla d’Ocupació
contracta 57 persones
per al juliol
REGIDORIA D’OCUPACIÓ

L’Ajuntament
d’Alginet
va
posar en marxa al març el 16
Pla d’Ocupació. Una iniciativa
que permet, amb pressupost
municipal, contractar cada
mes diferents treballadors i
treballadores.
Al mes d’abril, i per causa de
la crisi sanitària produïda per
la pandèmia de la COVID
19, no es va poder contractar
cap treballador i treballadora
excepte les assistents a domicili
que no han deixat de treballar
per ser un sector primordial en
aquest moment.
Al juliol 57 alginetins formaran
part d’aquest Pla d’Ocupació

al llarg del mes de juliol i
portaran a terme tasques
d’oficial d’obra, peons d’obra,
conductors, peons jardiners,
pintors o soldadors. A més, les 5
persones que porten a terme el
servei d’assistència domiciliària
treballaran juliol i agost, al igual
que 4 encarregats per a les
instal·lacions esportives i un
auxiliar per a l’ADL.
A l’agost, l’ampliació del pla
d’ocupació en més de 27.000 €
permetrà contractar col·lectius
majors de 55 anys sense
cap cobertura. En concret es
contractaran 5 operaris de
neteja i 5 peons generals.
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LA CEA INFORMA
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SMS PER ALS SOCIS
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

La Cooperativa Elèctrica
d’Alginet continua portant a
terme accions conscienciades
en
el
desenvolupament
sostenible i la protecció del
medi ambient.
A més a més, la seua
preocupació per mantindre els
seus socis informats en cada
moment d’allò que és del seu
interés, ha posat en marxa un
sistema d’avisos a través del
telèfon mòbil.
Amb aquest sistema de
SMS, els socis rebran, de
manera individual, informació
com l’import de la factura
mensual, els canvis de tarifa,
les promocions, les ajudes
com els vals escolars o bons
de jubilats, entre d’altres.
Per tal de poder comunicarse d’aquesta manera amb els
socis, cada un d’ells està rebent
a les seues cases una carta per
tal que la complementen i la
tornen a la CEA i així autoritzar
la cooperativa a utilitzar aquest
sistema de comunicació.
El soci que vol beneficiar-se
d’aquest sistema i al mateix

temps ajudar al medi ambient,
ha de marcar la casella on
indica que desitja que li envien
la informació al telèfon indicat,
complementar el telèfon, el
correu electrònic i la finalitat
del
subministrament,
així
com signar per a poder rebre
els missatges gratuïts al seu
dispositiu mòbil.
Els socis han de tornar la
carta a la CEA de manera
física en la bústia de les
oficines, per correu ordinari,
per correu electrònic a info@
electricadealginet.com o per
WhatsApp enviant-ne una foto
al 602 216 361.
En cas de no rebre-la cal
indicar-ho al 900 850 510.
Una iniciativa que compleix
el compromís adquirit en els
diferents projectes europeus
que la CEA porta a terme en
què l’objectiu busca instaurar
les mesures propícies per al
desenvolupament sostenible
de la nostra societat.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VALS ESCOLARS
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Finalitza el curs escolar
2019-2020 i des de la Cooperativa Elèctrica d’Alginet ja
s’està treballant per a poder tindre preparats els vals escolars
per al proper curs.
Més de 600 famílies es beneficiaran d’aquesta ajuda per a
la compra de material escolar.
Des del Consell Rector, davant de la situació actual, s’ha
decidit incrementar el valor del
val. Cada soci de la CEA amb
menuts en edat escolar obligatòria, rebran al seu domicili el
val nominatiu de 30 € per menut.
Un altra de les novetats que
s’ha decidit aplicar a aquest val
per part del Consell Rector és,
que ja no s’assignarà la papereria on hauran de canviar-lo.
Amb aquesta novetat, cada
soci decidirà en quina papereria del poble vol utilitzar el val.
La nova situació sanitària ha
portat la CEA a actuar d’una
manera més adequada a les
circumstàncies i al mateix
temps més sostenible.
Aquest any, els vals no
s’hauran d’arreplegar a les oficines de la CEA sinó que cada
soci el rebrà en l’adreça que
hagen facilitat. Per tal de tindre
la base de dades al dia, des de
la CEA s’estan enviant cartes
als socis perquè completen les
dades de comunicació així com
que autoritzen la Cooperativa
Elèctrica d’Alginet a enviar-los

missatges al mòbil (SMS) per
comunicar-los quan estaran els
vals, els talls programats per
manteniment, el bo de jubilats
etc.
Per a poder optar als vals escolars, els socis hauran d’enviar, abans del 31 d’agost, la
fotocopia del DNI del soci i el llibre de família al correu electrònic a info@electricadealginet.
com, depositar la documentació en la bústia de les oficines

o al WhatsApp 602 216 361 i
indicar l’adreça on volen que
els facen arribar per correu els
vals.

Per la situació actual no s’arreplegarà informació de manera física o presencial a les
oficines de la CEA. Per a qualsevol dubte poden telefonar al
96 175 11 34 o al 900 850 510.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Desinfecció de panderoles,
rates i ratolins
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

Menjar solidari del Centre
Ocupacional
REGIDORIA DE
BENESTAR SOCIAL

A mitjan juny, des de la
Regidoria de Medi Ambient
es van dur a terme diferents
actuacions per tal de desinfectar i previndre l’aparició de
panderoles, rates i ratolins.
Els especialistes en aquesta matèria van actuar al clavegueram i a totes les zones
de la localitat.

La piscina municipal obri les
seues instal·lacions

En passar a la tercera fase,
el Centre Ocupacional va
començar a oferir el servei de
menjador als seus usuaris.
Amb l’obertura del menjador
hi havia menús que no
s’utilitzaven ja que el centre no
està complet. Una situació que
va fer engegar una iniciativa
solidària entre el centre, la
Regidoria de Serveis Socials i
SOMVAL
Carmen Riera, regidora de
Serveis municipal explicava
que “en aquesta situació hi

havia dos opcions, deixar
perdre el menjar o repartir-lo ja
que com sols era per al mes
de juny era més complicat
canviar el contracte amb
l’empresa subministradora que
portar a terme la donació. Una

donació que està realitzant-la
l’associació Som Voluntaris
d’Alginet, que s’encarreguen
de distribuir els menjar
amb els protocols sanitaris
necessaris”.

Millores al poliesportiu municipal
REGIDORIA D’ESPORTS

Finalitzat l’estat d’alarma les
instal·lacions del poliesportiu
municipal comencen a tornar
a la “normalitat”. El dilluns 29
de juny la piscina municipal
obria les seus portes amb dos
torns, matí o vesprada.
Al llarg de l’estat d’alarma,
s’ha aprofitat per a reformar
REGIDORIA D’ESPORTS

El 29 de juny, les instal·lacions de la piscina municipal
d’Alginet obrien les seues
portes amb les mesures sanitàries marcades per la COVID
19.
Aquest any els usuaris poden gaudir del bany en el torn
de matí o en el de vesprada.
A causa de la crisi sanitària
provocada per la COVID-19,
la piscina municipal d’Alginet
ha adaptat la seua normativa
per a poder preservar tant la
salut dels usuaris com la dels
treballadors de la piscina.
Per tal de poder gaudir de
forma segura de les instal·
lacions, des de la Regidoria
d’Esports i la piscina municipal s’han preparat una sèrie
de mesures extraordinàries
sense obviar que poden requerir modificar-se al llarg de
la temporada d’estiu.
Vicent Gaya, regidor d’Esports ha demanat la màxima
col·laboració i esforç per part
de tots per tal de dur-les a
bon terme.
No hi haurà passes de temporada aquest any, només
entrades del dia i abonaments. Els abonaments només son vàlids per a aquesta temporada i tant l’entrada
com l’abonament permeten
l’entrada per a un dels torns
diaris. Si es fa ús de la piscina al matí, hauran de traure
una altra vegada l’entrada si
volen accedir-hi de vesprada.
La tinença de l’abonament no

garanteix l’accés a les instal·
lacions i hauran de respectar-se l’aforament i les cues
d’entrada.
L’accés a la instal·lació s’ha
de fer-se amb la mascareta
obligatòria posada correctament per a tots els usuaris a
partir de 6 anys.
Tots els usuaris que no
compartisquen vivenda han
de mantindre en tot moment
la distància social de seguretat d’1,5 m en tota la instal·lació (vestidors, piscines, zona
taules, etc.).
S’establirà un horari d’obertura per torns, un de matí i un
de vesprada, i es tancarà al
migdia per a portar a terme
tasques de neteja i desinfecció. L’horari s’amplia de 10.00
h a 14.00 h i de 15.30 h a
20.00 h. De 14.00 h a 15.30
es farà la desinfecció de la
instal·lació.
Les cadires estaran en zones acotades i no es podran
canviar d’ubicació. La zona
de gespa es mantindrà tancada sempre que la situació no
canvie.
Es prohibeix menjar en tota
la instal·lació.
Les dutxes dels vestidors
estaran clausurades i no se’n
podrà fer ús.
La normativa actual de distància social d’1,5 metres dificulta greument la realització
de cursets de natació en la
temporada d’estiu; per tant,
no es faran aquests cursets
en aquest moment.

i millorar part de les
instal·lacions del poliesportiu.
S’han enderrocat les oficines
i la cantina ubicades al camp
de futbol i que van patir un
incendi. Al seu lloc s’espera
ubicar un bar i lavabos per als
usuaris.
La tanca de la piscina
municipal on hi havia xiprers

s’ha llevat i s’ha substituït
per una tanca nova. A més,
els vestidors de la piscina
d’estiu s’han reformat ja que
necessitaven una millora.
El regidor d’Esports, Vicent
Gaya, recordava que per tal
d’utilitzar les instal·lacions
és preferible demanar cita
prèvia.

Telèfons d’interés
Policia Local 96 175 11 54
Ajuntament 96 175 10 00
Centre de Salut 96 171 91 70
Casa de la Cultura 96 175 35 24
Serveis Socials 961751000 ext. 224
ADL 96 175 32 77
ACEAL 96 175 17 19

COAGRI 96 175 08 92
EGEVASA 96 386 05 55
CEA 96 175 03 51
Poliesportiu 96 175 19 46
Casa de la Música 961 75 35 34
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Parcs desinfectats

Ajudes per al comerç
local

REGIDORIA PARCS I JARDINS

Després de més de 3 mesos,
els parcs infantils prompte
tornaran a utilitzar-se i és que,
des de la Regidoria de Parcs
i Jardins, al llarg de tot el matí
han estat desinfectant els
parcs i jardins de la localitat
per tal que siga una zona
segura.
Miguel Ángel Garrido, regidor
de Parcs i Jardins, ha comentat
que “s’ha desinfectat els
parcs i jardins i s’han adequat
per tal de poder reobrir-los als
usuaris d’una manera segura
i higiènica. S’ha portat a terme

REGIDORIA DE COMERÇ

una primera desinfecció amb
molt més producte que el
que habitualment s’utilitza. El
dilluns 22 de matí es va tornar
a desinfectar de manera
manual”.

A partir del dilluns 22 ja es
podran utilitzar aquestes
instal·lacions de manera
responsable
i
mantenint
sempre les mesures sanitàries
de seguretat.

Alginet disposarà de 14 punts de
recollida d’oli
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

El servei La Ribera en
Biodièsel del consorci de
la Ribera ha incrementat el
nombre de punts de recollida
d’oli
residual.
L’empresa
Ecoactiv és l’encarregada
de la recollida d’olis d’ús
domèstic.
Una de les primeres accions
en aquest nou període
ha sigut la ubicació de sis
contenidors taronja per a la
recollida d’oli vegetal residual
al poble d’Alginet.
Els contenidors s’han instal·lat
al carrer Les Palmeres,
l’avinguda
de
l’Estació,
el carrer Sant Ferran, el
Mercat Municipal i les
associacions de veïns de les

urbanitzacions d’Els Llacs. En
breu s’instal·laran a la ronda
Higinio Noja, parc Hort de
Feliu, avinguda 9 d’Octubre,
urbanització Sant Patricio i
carrer Pintor Velázquez.
El servei La Ribera en
Biodièsel té per objectiu

La COVID-19 ha provocat que
els comerços hagen invertit
en material higienicosanitari.
Una despesa extra per tal de
mantindre tots els protocols
de seguretat sanitària als seus
establiments.
Des de la regidoria de comerç
es va llançar una convocatòria
extraordinària per a sufragar les
despeses higienicosanitàries
i altres derivades de les
mesures de salut pública
com a conseqüència de la
COVID-19.
Aquesta ajuda la podien
sol·licitar, fins al 30 de juny,
els autònoms i persones
jurídiques
titulars
dels
establiments comercials i
prestació de serveis que

aprofitar un residu com és l’oli
vegetal de cuina per a produir
un combustible renovable i
ecològic, el biodièsel, i evitar al
mateix temps la contaminació
de rius i barrancs i reduir la
despesa de depuració de les
aigües residuals urbanes.

Dos dies intensos de recollida de poda i trastos
REGIDORIA DE SERVEIS
MUNICIPALS

El dimecres 18 i dijous 19 de
juny, operaris de l’Ajuntament
i de l’empresa Vareser van
treballar de valent per tal de
recollir tota la poda acumulada
així com la tala i les bosses
de fem a la urbanització d’Els
Llacs.
El dimecres es van recollir
dos camions complets de
poda, el dijous, amb l’ajuda
de 5 operaris de l’ajuntament,
1 tractor amb pala i remolc i
un altre tractor amb remolc,
s’han continuat les tasques de
recollida al llarg de tot el matí.
Divendres, els operaris van
actuar en la urbanització de
San Patricio i Els Llacs.
Des de la Regidoria de
Serveis
Municipals
es
demana als veïns i veïnes que
respecten les zones netejades
i es recorda que el servei
de poda està actiu. Perquè
l’arrepleguen han de telefonar
al 963 679 166, indicar número
de vivenda i deixar la poda

9

davant de cada casa el dia
que els indiquen els operaris.
La poda ha d’estar en bosses
o lligada en garbes d’1 metre.
La recollida de trastos també
s’ha de fer igual, telefonant
al 963 679 166, cal indicar el
número de vivenda i deixar els
trastos davant de cada casa
el dia que els indiquen els
operaris.
A més a més, Alginet disposa
d’un ecoparc on els veïns i
veïnes poden anar a tirar els
seus trastos.
Des de la Regidoria de
Serveis Municipals es recorda
que tirar el fem on no toca pot
comportar multes de 600 €.
Des
de
la
Regidoria
s’incrementa els dies de
neteja. La recollida de fem
serà de dilluns a dissabte i
la recollida de poda i trastos
cada 15 dies.
Miguel
Angel
Garrido,
regidor de serveis municipals
comentava que “esperem que
així es puga mantindre neta la
urbanització”.

exerceixen la seua activitat
comercial al terme municipal
d’Alginet.
Aquestes ajudes no superaran
els 300 € per cada establiment
comercial.
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El president de la
FSMCV-La Ribera
Alta agraeix les
beques Escolta
Valencia

Dins del Projecte “BANKIA ESCOLTA VALÈNCIA” està el Programa de Beques Bankia, que
aquest any complix la seua 7ª
Convocatòria, i consta d’una dotació de 300.000 €.
Son destinades a alumnes
d’Escoles de Música de les Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana que pertanyen a la
Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana (
FSMCV).
Té l’objectiu de incentivar i
ajudar a què molts alumnes
d’aquestes escoles de música
i escoles de educands, puguen
seguir els seus estudis musicals
sense que la condició econòmica de les seues famílies siga
un impediment per als seus estudis.
Aquesta 7ª Edició de les Beques Bankia, aquest any té una
importància especial i particular
pels moments especialment crítics econòmicament que estan
passant algunes famílies i que
poden impedir la iniciació o continuació dels estudis musicals
dels seus fills o filles.
Des de Bankia , el Institut
Valencià de Cultura (IVC) i la
FSMCV , està fent-se tot allò
possible per a mitigar aquestes
dificultats.
Per tant es d’agrair a Bankia
que per sèptim any consecutiu seguixen ajudant a què els
somnis de molts xiquets i xiquetes de convertir-se en músics o
gaudir simplement de la música
seguisca endavant i així que la
Cultura Musical de la Comunitat
Valenciana siga cada vegada
mes important si cap.
MOLTES GRÀCIES BANKIA.
Antoni Aliaga i Tortajada
President Comarcal
FSMCV-La Ribera Alta
Membre Junta Directiva FSMCV

MIT XULA,

un concepte diferent de
menjar

El 10 de juny, un nou concepte d’establiment gastronòmic obria les seues portes
al carrer Comins, número 37
d’Alginet.
Al capdavant d’aquesta tasca moderna, dos professionals del món culinari. Per una
banda Marta Pavez, amb una
trajectòria que l’ha portada a
treballar amb diferents restaurants amb estrelles Michelin i
que ha regentat diversos establiments a Alginet.
Per l’altra, Jorge Fijo Martín,
un estudiós del món gastronòmic i del món dels vins.
La Veu d’Alginet ha conversat amb Jorge per a conéixer
de primera mà el nou projecte
i la seua evolució professional.
Jorge, d’on et ve la passió
pels fogons?
Porte treballant en el món
gastronòmic des dels 15 anys.
Els meus pares sempre han
regentat establiments. En ferme gran vaig cursar els estudis a l’escola d’hostaleria en la
vessant de servei de sala. Vaig
treballar al reconegut i desaparegut De Vinis a Madrid. La
meua passió per aquest gremi
em va conduir a traure’m la titulació de sommelier.
He desenvolupat tasques
de metre a la sala Pedro Larumbe i he estat com a director de sala Mayora. A Mallorca
vaig crear Rumbo fijo, on vaig
entrar dins dels fogons i vaig
ser el cuiner d’aquest projecte.
Una tasca autodidacta però

amb una gran base gràcies al
meu pas per establiments de
renom.
Com un rodamon decideix
establir-se a Alginet?
A Mallorca vaig conéixer a
Marta i vam decidir tornar a
Alginet.
Teníem un projecte en ment
i trobarem el local ideal.
No és un restaurant, tampoc
és un bar, és una tasca moderna. Un lloc divertit on els
comensals troben plats basats
en el producte de qualitat, a
preu assequible però amb un
toc diferent, divertit i sorprenent. Tataki de vaca vella, asta
fullada de pinya colada, corbina en salsa verda i puré trufat i
mil i una idees més.
Disposem d’una carta amb
productes de temporada, a
més sempre tenim plats fora
de carta que els nostres clients
poden conéixer prèviament a
través de les nostres xarxes
socials.
Jorge, com a sommelier
que trobem a Mitxula?
A Mitxula tenim una extensa
selecció de vins. Els clients
poden emportar-se’ls a casa a
preu de vinoteca. A més també
disposem d’olis d’alta qualitat.
Teniu un esdeveniment
especial?
Sí, l’últim dijous de cada mes
oferim un sopar maridatge on
poden degustar plats i vins.
Moltes novetats que poden
seguir a les nostres xarxes socials.
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Campus d’estiu esportius
REDACCIÓ

El 29 de juny arrancava el campus
d’estiu de la UD Alginet. Un campus
que aquest any té una setmana més
de durada i que finalitzarà el 31 de
juliol. Menuts i grans gaudiran al llarg
de les 5 setmanes d’esport, aire lliure, piscina i germanor després d’estar

quasi 100 dies a casa.
Del 29 de juny al 24 de juliol, al poliesportiu municipal també es portarà
a terme el campus de la CB Alginet
on els assistents perfeccionaran la
tècnica, tàctica i habilitat en el bàsquet, portaran a terme competicions i
realitzaran multiesport.
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Horts urbans
Aquest mes acabaré amb l’actualitat dels horts
urbans. Per desgràcia,
l’actual
crisi econòmica
mundial ha propiciat que apareguen, una altra vegada, horts
per a la subsistència familiar (ja
que són un estalvi important en
la renda familiar).
De totes formes, la majoria dels
horts urbans en països desenvolupats tenen com a objectiu:
-Millorar l’alimentació mitjançant
el consum de productes ecològics (més sans, saborosos i
naturals).
-
Fer una activitat d’oci diferent,
creativa i amb resultats visibles
i comestibles.
-Educació ambiental.
-
Recuperació d’espais urbans
degradats o en desús.
-
Millora la sostenibilitat, gràcies
a una activitat que preserva els
recursos naturals i protegeix el
medi ambient.
-Millora les relacions socials i la
integració.
-Recupera el contacte amb la natura i fer activitats a l’aire lliure.
-
Combatre l’estrés, l’ansietat o
la depressió (l’hortoteràpia és
una tècnica utilitzada per a la
rehabilitació, física i mental, de
discapacitats, persones majors,
persones amb risc d’exclusió
social...)
HORTS URBANS EN LLOGUER:
Sols amb posar en Google estes
quatre paraules (“huertos urbanos en alquiler”) trobareu molts
resultats que ens dirigeixen a
pàgines d’associacions, empreses o entitats públiques que es
dediquen al lloguer d’horts a tota
Espanya.
En l’àmbit local jo desconec que
hi haja algun tipus de lloguer
d’horts urbans, l’únic que conec
a la zona és la granja escola “La
Peira”, que es troba a Benifaió (prop de la central de gas de
Benifaió). Si esteu interessats
podeu contactar amb Josep Martí al telèfon: 625593849, i parlar
amb ell de les opcions que teniu
a la granja.
Pel que fa al poble tenim els horts
urbans Bernardo Alcover, enfront
de la piscina municipal, per a
més informació adreceu-vos a
l’Ajuntament.
Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

Super l’Avinguda / Casa Julio donen
menjar a SOMVAL
RAÜL PALAU

Julio
Casanova
Nadal,
Amparo Casanova Nadal i
Ricardo Bosch Domingo, com
a propietaris de l’Empresa
familiar (Casa Julio) Super
l’Avinguda, S.L., situada en
l’av. Reis Catòlics 70, han
donat productes alimentaris
de primera necessitat com
llet, oli, etc. a l’associació de
voluntaris SOMVAL perquè els
repartisca entre les persones
més desfavorides.
Es tracta d’una empresa
familiar i de llarg recorregut,
ja que es va fundar l’any
1968 (per l’oncle Julio) com a
carnisseria i amb lloc al mercat
municipal. Fins a l’actualitat, no
ha parat de créixer convertintse en un supermercat que
ven pràcticament de tot amb
productes de qualitat i un
amable servei, així com uns

Als llauradors
solidaris d’Alginet
Labrador fue mi padre, labrador
fue mi abuelo,y yo me crie entre
espigas y sobre el trillo en la era.
Aun conservo en mi recuerdo, la
felicidad de ver el sol incidiendo sobre el rocio en la hierba, y
aunque la vida hoy me lleva por
distintos derroteros, mi satisfacción se nutre de aquellos bellos
recuerdos.
Hoy siguen habiendo hombres,
que trabajan nuestra tierra, tierra que riega su frente y mima su
mano tierna.
Yo les rindo mi homenaje lo mismo que a la labradora y agradezco enormemente su pasión conservadora.
Gracias mujer y hombre labrador,
te mereces lo mejor, además nuestro respeto, nuestra gratitud y
amor.

preus competitius, que en
alguns casos no tenen res
a envejar als comerços de
grans superfícies. Per tant,
ací la tenim lluitant contra els
grans gegants i fent un paper

important com a empresa
local.
Somval agraeix enormement
la donació i sobretot en
aquests moments d’extrema
necessitat.

Maruja Fernández Vila
Alginet 24 maig 2020
Escrit adjunt a la paella solidària
de Teresa Roig dedicada als
tractoristes d’Alginet per la
seua feina de desinfecció
davant del coronavirus.

La COVID ens ha donat una treva però no se n’ha
anat
REDACCIÓ

Amb
aquestes
paraules,
el Coordinador del centre
de salut d’Alginet, el doctor
Javier Lesmes, començava
la conversa amb La Veu
d’Alginet per conèixer a hores
d’ara com està funcionant el
Centre de Salut.
Actualment,
Alginet
està
en
l’anomenada
“nova
normalitat”.
Des del Centre d’Alginet s’han
aplicat unes mesures per tal
de fer més fàcil i segur la visita
al centre.
Des de la coordinació del
mateix ens recorden que
la COVID 19 continua
activa i que cal utilitzar
la
mascareta,
mantenir
el distanciament social i
rentar-se contínuament les
mans.
Com actuem si necessitem
anar al Centre de Salut?

El primer que cal fer és
telefonar al Centre de Salut
i deixar missatge al nostre
metge o metgessa. Ells ens
tornaran la trucada i faran una
valoració per si cal desplaçarse o no al centre.
“El que busquem és evitar la
visita innecessària al Centre
de Salut”, explicava Lesmes.
En cas d’anar que he de fer?
Quan arribem al Centre de
Salut, un treballador ens
rebrà a la porta per saber
que necessites, si estàvem
citats, si necessitem replegar
algun document, etc. Amb
aquesta figura es distribueix
a la gent per tal d’evitar les
aglomeracions dins del centre.
A més hi han uns panels
indicatius i unes línies de
color per saber per on entrar
depenent d’allà on anem.
Es continua amb les zones
diferenciades de pacients

respiratoris, no respiratoris i
pediatria per evitar possibles
aglomeracions i tenir espais
segurs.
S’estan fent revisions?
Des del centre estan portantse a terme les revisions per
als escolars, usuaris del
centre ocupacional, vacunes,
analítiques...
Que he de fer si he d’anar a
urgències?
Si
necessitem
anar
a
urgències el més aconsellable
és en primer lloc cridar al
telèfon d’urgències per saber
si és precís desplaçar-se al
centre o no.

Que he de fer si necessite
un medicament?
Al igual que en les altres
ocasions, cal telefonar al centre
i els nostre metge o metgessa
ens cridarà i valorarà si ens
pot fer la recepta electrònic
evitant el desplaçament o si
hem d’anar per a visitar-nos
En definitiva hem de recordar
que la COVID 19 no se’n ha
anat i que no hem de baixar la
guàrdia. Hem d’ intentar evitar
desplaçaments innecessaris
pel bé de la nostra salut i la
dels nostres.
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Ajudes a l’IBI i tractament de
residus per a jubilats i pensionistes
REGIDORIA D’HISENDA

L’ajuntament
d’Alginet
ha
aprovat
les
ajudes
econòmiques per a persones
jubilades
i
pensionistes,
amb la finalitat d’atendre
les despeses associades a
l’habitatge i al pagament de la
taxa de tractament i eliminació
de residus. Aquestes ajudes
substitueixen les anteriors
ajudes.
A qui va destinada aquesta
ajuda?
Aquesta ajuda va destinada
a
persones
jubilades,
pensionistes i similars que
complisquen uns requisits.
Si ja les tenien concedides
S’HAN DE SOL·LICITAR DE
NOU.
Quins requisits s’han de
complir?
Podran sol·licitar les ajudes
convocades
aquelles
persones
que
tinguen
la condició de persones
jubilades,
pensionistes
o
una altra condició similar i en
les quals concórreguen les
següents condicions:
A) Que el valor cadastral
de l’habitatge per al qual
se sol·licita l’ajuda no siga
superior en el vigent exercici a
90.000 €.
B) Que el beneficiari no siga
titular o cotitular d’un altre bé
immoble a Espanya, diferent
d’aquell per al qual se sol·licita

l’ajuda. S’exclouen trasters i
places de garatge.
C) Que el beneficiari estiga
empadronat almenys un any
a l’habitatge respecte del qual
es pretén obtindre l’ajuda. Per
a acreditar-ho, s’ha d’aportar
certificat d’empadronament.
D) Que el beneficiari siga
titular o cotitular de l’habitatge
i que aquesta titularitat figure
en cadastre.
E) Que el beneficiari es trobe
al corrent de pagament amb la
Seguretat Social, la Hisenda
Pública Estatal i l’Ajuntament.
Quins documents s’han de
presentar?
A. Certificat d’empadronament
de l’habitatge respecte a les
despeses del qual se sol·licita
l’ajuda.
B. Resolució de la Tresoreria
General de la Seguretat
Social en la qual s’aprova
la condició de persona
jubilada, pensionista o un altre
document que justifique la
condició similar.

C. Fotocòpia de Document
Nacional d’Identitat (DNI).
D. Justificant de pagament
de la taxa de tractament de
residus de l’exercici en curs de
la Diputació de València.
E. Justificant del pagament de
l’Impost sobre béns immobles
de l’exercici en curs, relatiu a
l’immoble per a les despeses
del qual se sol·licita l’ajuda i en
què figure com a contribuent el
beneficiari.
F. Número de compte bancari
per al cobrament de l’ajuda.
G. Declaració responsable de
compliment de requisits
En quin termini s’ha de
presentar?
Des del 15 de juny fins al 2
de setembre.
Quin és l’import de l’ajuda?
L’ajuda serà de 32 €, si han
procedit al pagament de
l’Impost sobre Béns Immobles,
més l’import íntegre de la taxa
de tractament de residus de la
Diputació de València.
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Guaranà
Nom
científic:
Paullinia cupana.
Descripció: mata
llenyosa, arrapadissa, de fins a 10
m d’alt, amb les fulles compostes, de 5 a 9 folíols
lanceolats i dentats. Flors de
color groc verdós, agrupades
en inflorescències; fruits carnosos, de forma ovoide i color roig
intens, que conté llavors marrons i brillants.
Principis actius: cafeïna, teofil·
lina, colina, saponacis, xantines
i tanins.
Propietats: estimulant nerviós,
excitant, antidepressiu, antiagregant plaquetari, diürètica,
hipertensora, febrífuga, afrodisíaca, tònic digestiu, astringent
i antidiarreica.
Indicacions:
*Estimulant i antifatiga: a causa
del seu alt contingut en cafeïna.
La cafeïna contribueix a mantindre i millorar el rendiment general del cos.
*Aprimador: té diversos efectes.
-Ajuda a la pèrdua de pes.
-Ajuda a la disminució de la
massa de greix.
-Ajuda a la disminució dels nivells de triglicèrids.
-Té un efecte supressor de
l’apetit.
*Rendiment cognitiu: s’han vist
millores en la rapidesa i precisió en fer una tasca, en una
disminució de la fatiga mental,
i en un augment de la rapidesa
de memorització.
*Efectes protectors:
-Cardioprotector: el consum
moderat de guaranà sembla reduir el risc de malalties cardiovasculars. Això es pot explicar
per la seua acció sobre el metabolisme dels lípids.
-Antienvelliment:
el
guaranà conté polifenols, coneguts
per el seu poder antioxidant.
Aquestes substàncies ajuden a
lluitar contra el mal causat pels
radicals lliures.
Contraindicacions: el guaranà
no s’ha d’utilitzar en:
*Dones embarassades i lactants.
*Xiquets.
*Persones sensibles a la cafeïna.
*Persones amb problemes cardiovasculars, com la hipertensió.
*Persones amb ansietat o amb
insomni.
*Persones que presenten úlceres gàstriques.
Efectes secundaris. Pot produir:
*Palpitacions.
*Insomni.
*Nerviosisme.
*Irritació gàstrica.
*Nàusees.
*Vòmits.
*Enrampades musculars.
*Mal de cap.
*Augment de la pressió arterial.
Aquests efectes secundaris es
produeixen principalment quan
es produeix un consum excessiu.
Es recomana no combinar-ho
amb altres excitant com la cola,
el café o el te.
Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704

Donem-li una oportunitat al
mercat municipal, ja!!
Grup Municipal Cercle-IdEA
Un dels projectes més emble- s’òbriguen les que encara estan
màtics que s’ha impulsat des de tancades.
l’ajuntament en aquests últims Encara que, possiblement, tal
anys ha sigut la rehabilitació del com està hui en dia el panorama
mercat municipal, que s’inicià ja fa comercial, el més segur és que
dos legislatures, quan governava això tampoc siga suficient per
el quadripartit (2011-2015).
a impulsar de nou, al menys en
Un projecte emblemàtic i podríem aquesta etapa inicial, l’activitat codir també ambiciós, perquè era mercial al mercat. Perquè com ja
una actuació que partia d’una visió hem dit, la gent quan va a comprar
integral de l’edifici i el seu entorn, i vol vore oferta, varietat, diversitat,
es plantejà amb un triple objectiu.
moviment. Una cosa que, d’altra
En primer lloc, rehabilitar l’edi- banda, tots els comerciants saben
fici històric per a posar-lo en va- ja massa bé; per això el dia que
lor com a element arquitectònic millor ha funcionat sempre el mersingular que és del
cat municipal ha sigut
nostre
patrimoni
el divendres, quan la
històric.
gent eixia a la plaça
Obrir totes les
En segon lloc, per
parades del Mercat a comprar al mercat
possibilitar
amb
ambulant i aprofitava
aquesta actuació Municipal, concen- també per comprar al
trar les parades
que s’obriren unes
mercat municipal.
zones de pas per
Per això, des del Grup
d’alimentació del
als vianants entre
Municipal Cercle-IdEA
mercat dels divenel carrer Sant Vidres, i fer un segon plantegem també que
cent i la plaça del
l’ajuntament considere
dia a la setmana el
Mercat, de manera
dos propostes addimercat ambulant
que es facilitaren
cionals per a ajudar a
els desplaçaments
impulsar l’activitat al
d’alimentació.
a peu per la zona
mercat municipal.
centre del poble,
En primer lloc, que es
afavorint així la mobilitat urbana tornen a ubicar totes les parades
sostenible.
d’alimentació del mercat ambulant
I en tercer lloc, i possiblement del divendres, en l’entorn de la plamés important, per recuperar per ça del Mercat i el carrer de la Pual nou mercat el seu ús originari, ríssima. Cal potenciar una oferta
i que fora així una palanca per a d’alimentació concentrada, perl’impuls del comerç local, i un què eixa agrupació de l’oferta té
espai dinamitzador de l’activitat un efecte d’atracció sobre la clieneconòmica al centre.
tela per a tots. Una concentració
I la veritat és que, encara que que es veu reforçada, a més, parl’obra de rehabilitació es retardà tint d’una visió àmplia de l’espai,
bastant, per diversos problemes, amb el complement que suposa
finalment s’acabà, i la majoria dels les tendes d’alimentació que ja hi
objectius s’han anat aconseguint; ha al carrer de la Puríssima.
encara que, malauradament, no
I, en segon lloc, proposem que
tots.
l’ajuntament es plantege també la
Continua sense complir-se l’ob- possibilitat que es faça mercat amjectiu de recuperar l’edifici històric bulant un segon dia a la setmana;
per al ple ús per al qual va ser potser els dimarts, per exemple.
concebut: ser eixe important cenUn segon dia de mercat amtre d’activitat comercial enmig del bulant centrat exclusivament en
poble, que ajude (i al mateix temps l’alimentació, per a ampliar a un
es beneficie) a activar altres nego- altre dia eixe efecte beneficiós que
cis al seu voltant.
es constata sobre les vendes del
El mercat municipal, després mercat municipal quan hi ha merd’estar més de quatre anys tancat cat ambulant. Un mercat ambulant
per les obres, es tornà a posar en al qual ben bé podrien vindre els
marxa, no fa molt. Però està clar mateixos mercaders de les paraque no va ser de la millor manera des d’alimentació del divendres,
possible.
però que si a aquests no els ve bé,
En primer lloc, perquè haguera podrien ser-ne altres, que oferiren
calgut que quan es reprengué el mateix tipus de productes, o uns
l’activitat del mercat, que aquesta altres, però també d’alimentació:
s’haguera fet amb totes les para- productes tradicionals, ecològics,
des obertes ja al públic. És el que collita de producte locals, etc.
esperava la gent després de tant
És evident que està complicat,
de temps tancat, i el que s’acon- però si de veritat volem que el
sella des d’un punt de vista comer- mercat municipal funcione, ens
cial. La gent, quan va a comprar, haurem d’esforçar tots, donar-li
vol vore oferta, diversitat, parades una oportunitat, i fer coses noves,
obertes per poder triar. Per això perquè conforme està funcionant
el que resulta urgent és que es ara, el mercat municipal no va per
liciten ja totes les parades i que bon camí.

D’hostals i ventes al terme
d’Alginet
El fet que Alginet compta
amb dos importants vies
de comunicació que creuen
el seu terme fa
que la construcció d’hostals i ventes
per a atendre i donar acomodament al trànsit que es movia per
eixos camins fos molt primerenca, almenys la dels hostals dins
del nucli urbà. Perquè eixa és la
diferència entre hostal i venta,
el lloc on s’ubiquen, doncs les
ventes estan fora dels nuclis
urbans, en descampats, mentre
que els hostals són urbans.
Tenim sospites que el
primer hostal construït al poble
d’Alginet podria haver estat situat al carrer de València, entre
el carrer de l’Arquebisbe Sanchis i el carrer de la Puríssima,
manat construir per la família
Bou, senyors d’Alginet des del
1413, sobre part de l’antic hort
del castell. Però cal remarcar
que només és una sospita. Així
doncs, el primer hostal perfectament documentat es va construir
entre els anys 1523-1525, per
ordre del nou senyor d’Alginet,
Geroni de Cabanyelles, que havia comprat la senyoria d’Alginet
als Bou, l’any 1509.
Així tenim que Geroni de Cabanyelles va manar
construir el nou hostal al carrer
Major (l’antic camí Reial de l’Alcúdia) de dimensions molt més
generoses que el possible hostal anterior. L’hostal es va construir a continuació de les dos
primeres cases que ja s’havien
construït més enllà de la sequieta de Sant Antoni (futur carrer
de Sant Antoni) però deixant un
espai d’horta conegut com les
moreres de la vídua n’Alaponta. La planta de l’hostal era un
rectangle lleugerament trapezoïdal amb el cos per hostatjar els
transeünts a la part de davant,
mirant cap al carrer Major, i les
quadres al fons circumdant un
gran pati o corral. Sabem que
l’explotació de l’hostal no la feia
directament el senyor, sinó que
solia arrendar-la al millor postor,
el qual havia de moblar-lo i nodrir-lo de tot allò que fos necessari. I així fou fins la seua
venda per part del marqués de
Monistrol, darrer senyor d’Alginet, l’any 1870. No obstant
això, l’hostal fou comprat i va
seguir en funcionament fins ben
avançats els anys 50 del segle
xx, amb el nom de Sant Rafel,
com menciona Sanchis Sivera
l’any 1922, en destacar els seus
magnífics sòcols de manissetes.
Així doncs, durant els
quatre-cents anys que va estar
en funcionament l’edifici va patir molts canvis. Potser el primer
fou la segregació d’una part del
seu solar per a la construcció
de dues cases al seu extrem
sud, potser perquè fora massa
gran per al volum de trànsit que
circulava pel camí Reial, ja que
malgrat el nom, només era una
via secundària del camí Reial
de València (la Carretera de
Baix) i, per tant, lluny del gran

trànsit entre les capitals valencianes. Així mateix, per completar els serveis oferits, al costat
nord de l’hostal es va construir
una ferreria (sobre l’antic morerar de la vídua n’Alaponta), la
qual també fou arrendada, fins
la seua desaparició a la darreria del segle vxiii. I això sembla curiós, perquè precisament
a partir de la darreria del segle
xviii, l’hostal va viure el seu millor moment amb la construcció del nou Camí Reial a partir
de 1761, el qual va aprofitar
aquesta via secundària i que
va augmentar significativament
el volum de viatgers pel nostre
terme. Però també, en aquest
moment, a l’hostal del senyor
li va eixir competència, ja que
en la dècada de 1770, veient
l’avanç del nou camí, un emprenedor va construir un nou hostal
a la vora del carrer Major i que
ha deixat com a rastre el nom
del carrer de la Posada. Sabem
poc d’aquesta construcció i qui
n’era el propietari. En tot cas va
estar en ple funcionament fins
l’any 1830, quan es ven part
del seu pati per a la construcció de les cases del carrer de la
Posada. Tanmateix, l’any 1862,
amb la construcció del carrer de
Baltasar Luengo ja es parla de
refer l’antic mur de la que fou la
posada i, per tant, entre 1830
i 1862 deixà definitivament de
funcionar.
Pel que fa a les ventes, al terme d’Alginet trobem
tres de diferent cronologia situades a les vores de l’antic camí
Reial de València (la Carretera
de Baix) i a l’hora, a la vora de
tres camins importants del terme d’Alginet. Així doncs, la més
antiga sembla que és la venta
de l’Alteró o venta dels Algadins, a la vora del camí dels Algadins, que apareix en un mapa
de l’Arquebisbat de València de
l’any 1761, si bé ja havia desaparegut a mitjans del segle xix,
tot just quan es construeixen
les altres dues ventes: la del
Quinquiller (a la vora del camí
de Trullàs) i la del Magre (a la
vora del camí de les Mallades i
del camí de Sollana). Aquestes
ventes es van construir perquè
aquesta zona del terme es va
revifar amb la construcció de la
Séquia Reial i la transformació
agrària inherent amb la introducció de l’arròs, ja que van ser
llocs d’hostatge per a les colles
que baixaven cap a la marjal per
a plantar-lo i per a fer la sega, ja
que no els pagava la pena fer el
llarg camí fins el poble. A més,
la venta del Quinquiller també
va reeixir com un lloc d’hostatge pels carreters que duien els
troncs, que hi havien baixat pel
riu Xúquer fins a Alzira (conegut
com la “Maerà”), cap a la ciutat
de València. Aquestes dos ventes van estar en funcionament
fins l’any 1940.

Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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El magatzem de COAGRI actiu al
100%
COAGRI
La terra, el camp i els cultius no
entenen de crisis sanitàries i és
que des que es va declarar la
pandèmia provocada per la COVID-19, els llauradors i llauradores d’Alginet no han descansat cuidant els seus camps i els
seus cultius. Parar l’activitat suposava no poder abastir els comerços del menjar. Per aquest
motiu, i perquè la terra no entén
de festius ni estats d’alarma, el
camp no ha deixat de produir.
Per aquest motiu, des del magatzem de COAGRI ubicat al
camí Trullàs, no han descansat
per a poder abastir els llauradors i llauradores dels productes necessaris per a la seua
terra.

El magatzem de
Coagri no ha parat
de subministrar els
millors productes per
al camp d’Alginet
Els treballadors de Coagri, amb
totes les mesures de seguretat
sanitàries necessàries, han estat atenent els clients de manera professional per a poder
oferir-los els millors consells i
productes.
En començar juny, el magatzem
incorpora l’horari d’estiu que va
de dilluns a divendres de 7 a
14.30 h i dissabtes de 7 a 12 h.

Permís per a treballar
en la pandèmia
COAGRI
Els socis de la Cooperativa
Agrícola d’Alginet no s’han vist
afectats per les limitacions de
mobilitat imposades al llarg de
l’estat d’alarma.
Des de Coagri, ràpidament es
va emetre els permisos necessaris per tal que els llauradors i
llauradores de Coagri pogueren
desplaçar-se als seus camps
per a poder seguir treballant la
terra i així no perdre els seu treball.
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