Agost

2020

ANY V - NÚMERO 59

Exemplar
gratuït

Ús obligatori de la
mascareta
ACTUALITAT

ESPORT

MEMÒRIA

Pàg. 3, Ús obligatori de la
mascareta.

Pàg. 10, La UD configura la
seua plantilla.

Pàg. 14, De
senyors territorials a
capitalistes.

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

AGOST 2020

2
EDITORIAL

Decàleg infància sense fum:
cuida’t i protegeix-los
1. El tabac és la primera causa
de mort evitable. L’exposició
al fum del tabac és un gran
risc per a la salut, sobretot
quan s’inicia en la infància.
2. L’embaràs i el tabac són una
barreja perillosa. El fum del
tabac afecta els pulmons i
el cervell del fill en gestació.
Això passa si la mare fuma o
si viu en un ambient de fum.

Reinventant i adaptant-nos a
les noves normes sanitàries i
ensenyant-nos a conviure amb
aquest virus que continua actiu a les nostres vides i que ha
transformat la nostra manera de
treballar i relacionar-nos.
Juliol ens deixa la incertesa
del que vindrà. Agost comença
amb una sensació estranya ja
que és el mes que associem a
les festes de barris, a les festes
majors, a la setmana de bous,
als sopars de la carretera, a la
revetla del mantó de Manila, al
sorteig dels regals dels menuts
de la Caixa Rural...
Aquest any no podrà ser, però
caldrà agafar-se agost d’un altra
manera, amb més temps per a
nosaltres, per als nostres.
Continuarem cuidant-nos i cuidant del tots i totes per a poder
tornar prompte a la normalitat.
Molta salut per a tots i totes
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

3. 
La xicalla és especialment
vulnerable al fum del
tabac
perquè
s’estan
desenvolupant i perquè
estan més temps exposats
a casa.
4. Els fills i filles de fumadors
tenen
més
infeccions
respiratòries.
Els
que
pateixen asma el controlen
pitjor. I tenen més risc de
malalties del cor i de les
artèries.
5. El fum del tabac segueix en
l’ambient, tot i que es ventile.
Passa d’una habitació a
l’altra. Es posa per tots els
racons. Que ta casa i el teu
balcó siguen un lloc lliure de
fums.

6. 
Dins del cotxe no s’ha de
fumar. El risc es multiplica
per 20.
7. La xicalla aprén de l’exemple
dels seus pares. Si fumes és
difícil que entenguen que
fumar no és bo per a la salut.
Els fills i filles de fumadors,
quan són grans, fumen més
que els altres. Si tu fumes,
ells fumen.
8. 
El
tabac
enganxa
ràpidament. L’edat mitjana
d’inici en el consum és
als 14 anys. No et deixes
enganyar. Esperem que la
teua generació acabe amb
el tabac.
9. Les cigarretes electròniques
no serveixen per a deixar
de fumar, són una forma
d’atrapar els joves i tenen
efectes perjudicials.
10.Deixar de fumar és possible.
Si no pots sense ajuda,
vés al teu centre de salut.
Milloraràs la teua salut i
serà un gran regal per a tu
i per la teua família.
Xavi Torremocha.
Infermer CSP Alzira
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Ús obligatori de la mascareta
REDACCIÓ

El dissabte 18 de juliol
la Conselleria de Sanitat
publicava l’ordre de l’ús
obligatori de la mascareta
higiènica o quirúrgica.
Tots els majors de 6 anys
estan obligats a l’ús de la
mascareta en tot moment en
la via pública, en espais a
l’aire lliure i en espais tancats
d’ús públic o oberts al públic,
excepte aquelles persones
que presenten algun tipus de
malaltia, dificultat respiratòria
o discapacitat que agreuje la
seu situació.
Es recomana en espais
privats, oberts o tancats, quan
existisca confluència amb
persones no convivents o no
puga garantir-se la distància

interpersonal
No és obligatori el seu ús
en la pràctica de l’esport, en
activitats infantils i juvenils
d’oci mentre es romanga amb
el grup de convivència estable
i en els espais de la naturalesa
o a l’aire lliure fora de nuclis
de població, platges i piscines,
sempre que l’afluència de les
persones permeta mantindre
la distància interpersonal d’1,5
metres.

Més informació en l’ordre
RESOLUCIÓ de 17 de juliol
de 2020, de la consellera
de Sanitat Universal i Salut
Pública,
de
modificació
i
adopció
de
mesures
addicionals i complementàries
de l’Acord de 19 de juny, del
Consell, sobre mesures de
prevenció front a la COVID-19.
[2020/5852]

AECC d’Alginet recaptà més de
2.000 euros

REDACCIÓ

El divendres 17 de juliol, de
9 a 1 del migdia, voluntaris
i voluntàries de l’Associació
de lluita contra el Càncer
d’Alginet, van eixir de nou a
la plaça amb les vidrioles per
a fer la col·lecta per a lluitar
contra aquesta malaltia.

Més de 1,5 milions de
persones a Espanya estan
afectades de càncer. Cada
any es diagnostiquen al voltant
de 200.000 nous casos. Un de
cada tres homes i una de cada
quatre dones patirà càncer
al llarg de la seua vida. Amb
aquest panorama, el treball de

L’orquestra de la
SAMA va oferir el
seu primer concert
postconfinament

l’Associació Espanyola Contra
el Càncer (aecc) té més sentit
que mai. Per aquest motiu,
AECC ix al carrer a recaptar
fons per a continuar treballant
en el que fa des de fa 60 anys:
lluitar contra el càncer.

REDACCIÓ

El divendres 24 de juliol a les
8 de la vesprada, els músics
de l’Orquestra de la Societat
Artística Musical d’Alginet
tornaren a fer sonar els seus
instruments després de 3
mesos de confinament.
Amb un aforament limitat de
150 persones de públic i amb
les mesures de seguretat
establertes, el Teatre Modern
va acollir aquest concert “de
pel·lícula”.
L’entrada era lliure però calia
adquirir-la al llarg de la setmana
a la Casa de la Música de 5 a
7 de la vesprada.
Els assistents van poder
gaudir d’un repertori format
per bandes sonores de
reconegudes pel·lícules com
Aladín, Juego de Tronos,
Titànic, El Rey León, Memòries
d’Àfrica o d’altres.
A més, es va fer una projecció
de vídeo per a acompanyar la
música en directe.

“L’orquestra SAMA va preparar
aquest concert a contratemps,
ja que, degut a la COVID
19, reprengueren els seus
assajos al mes de juliol, però
no menys important, cal dir
que, durant el confinament, els
membres de l’orquestra han
treballat de valent en altres
projectes audiovisuals i han
fet les classes telemàticament
amb una peculiar normalitat.
A causa de la naturalesa de
l’agrupació que és de corda,
els assajos s’han dut a terme
amb la seguretat de dur la
mascareta i amb desinfecció
prèvia i posterior de cadires
i faristols. L’orquestra SAMA
va preparar amb molta estima
aquest concert per al poble
d’Alginet i com a regal cultural
després dels durs moments
passats sota la direcció de la
mestra i directora Olga Clarí”,
explicaven des de la Societat.

Graduació dels alumnes de 6é del Blasco Ibáñez

REDACCIÓ

Els alumnes de 6é del CEIP
Blasco Ibáñez d’Alginet van
celebrar el passat 9 de juliol

al pati de l’escola, l’acte de
graduació.
Un acte diferent marcat per
la situació sanitària i que va

consistir a nomenar-los un
a un, entrega de l’orla i foto
final de grup amb les mesures
pertinents.

La graduació, a porta tancada
i amb sols els alumnes i el
professorat, va finalitzar amb
un esmorzar de germanor al

bar del poliesportiu municipal.
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Els festers del 2020 es preparen per a les festes del 2021
REDACCIÓ

La COVID 19 ha obligat
a suspendre molts actes
programats per a aquest 2020.
Un d’aquests són les festes
majors d’Alginet, així com les
de les barriades.
Des de La Veu d’Alginet hem
conversat amb Enric Barea,
president dels 25 festers i
festeres majors d’aquest any
per a saber com encaixaren la
notícia i com es preparen per
a ser els festers i festeres del
2021.
Enric, perquè decidireu ser
festers d’Alginet?
Doncs, sempre quan eres
adolescent i comences a
gaudir de les festes t’imagines
poder organitzar-les i poder
gaudir
d’aquestes
amb
amigues i amics. La veritat
que a Alginet uns anys enrere
es va crear un xicotet “boom”
en el qual totes les colles
començaren a apuntar-se i
encara que part dels festers
d’enguany estàvem apuntats
per a un altre any, a l’altra
part els tocava enguany i
quan l’Ajuntament es va posar
en contacte amb la persona
inscrita vam decidir ajuntarnos i sumar.
En finalitzar les festes del
2019 començareu a treballar
per a ser els festers del 2020,
com va ser eixos mesos
previs a la pandèmia?
La veritat que ser festera i
fester implica molta feina i
sacrifici per tal de poder traure
diners per a intentar programar
i fer moltes activitats quan
apleguen els mesos d’estiu i
les nostres festes.

Nosaltres ho comparem amb
un atleta quan fa una carrera,
en la qual ha d’entrenar,
preparar-se, fer-la, arribar a la
meta i després valorar. Encara
que l’última activitat visible
que organitzàrem abans de
la pandèmia va ser la festa
prefalles amb un duo musical
a Nassau, nosaltres seguíem
preparant
altres
festes,
reunions, les quintes que hui
en dia ja s’hagueren celebrat,
preparant el contingut del
llibret i moltes altres coses.
Així que podem dir que ens
hem quedat en la preparació
d’eixa carrera degut a la crisi
sanitària que ningú esperava.
Com vau rebre la notícia
que se suspenien les festes
majors 2020?
La veritat és que nosaltres
durant el transcurs de l’estat
d’alarma veiem una futura
cancel·lació
d’aquestes.
Les han anat suspenent les
localitats dels voltants fins que
va arribar el moment del nostre
poble. Des d’ací aprofitem per
a agrair la tasca de la Regidora
de Festes, en la qual hem estat
en contacte en tot moment i
sabem que encara que s’ha
pres una decisió molt dura ha
sigut la millor i més encertada
per la seguretat dels nostres
veïns i veïnes.
Ara passeu a ser els festers
2021. Com afronteu aquesta
situació inèdita?
Sí, continuarem sent els festers
i festeres i ho afrontarem amb
la mateixa il·lusió que teníem
fins ara i amb l’esperança que
prompte arribe una vacuna per
a la COVID-19 i que la nova

normalitat deixe fer la setmana
i la programació de festes del
2021 com s’havia fet fins ara.
També hem aprofitat per no
cancel·lar cap contractació
i les hem ajornat per al 2021
per tal de donar suport també
a establiments i empreses.
Què demaneu als alginetins
per a les festes d’agost del
2021?
Ara mateix és moment de
demanar responsabilitat i
col·laboració, ja que si volem
poder gaudir d’unes festes
2021, cal seguir prevenint,
aplicar totes les mesures
sanitàries i tindre en compte
i fer ús dels protocols que
s’establisquen per a futurs
actes o per a qualsevol altra
activitat que es programe.

L’agrupació de penyes taurines
suspén els bous d’enguany
REDACCIÓ

La situació sanitària actual i
les normatives exigides per
la Generalitat Valenciana han
estat el punt d’inflexió per a
anul·lar els bous d’agost de la
localitat.
El president de l’Agrupació
de Penyes Taurines d’Alginet,
Joan Carles Galera es va
reunir amb l’alcalde d’Alginet,
Jose Vicente Alemany i la
regidora de Festes, Virginia
Company per a analitzar la
situació i decidir l’anul·lació de
la setmana de bous.
Una decisió que ha sigut
complicada, ja que tal com
deia el president “hem intentat
fins l’últim moment adaptarnos a les circumstàncies
sanitàries però les normes
de Conselleria i la situació
actual ens complica portar-ho
a terme com cal”.
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Carlos Escutia nou president d’ACEAL
REDACCIÓ

A mitjan de maig, Carlos
Martínez
comunicava
a
la Junta d’ACEAL la seua
renuncia a continuar amb el
càrrec de president d’aquesta
per motius familiars i laborals.
Martínez comentava que “són
moments complicats i he
d’estar al 100% amb la família
i el treball cosa que fa que no
puga estar dedicant-me com
voldria a l’associació”.
Martínez va donar les gràcies
als companys per aquest anys
i sobretot a l’Ajuntament per
haver-li donat suport en la
presidència d’ACEAL.
Agafa el relleu del càrrec
Carlos Escutia que porta en la
junta al voltant d’un any.
Des de La Veu d’Alginet hem
conversat amb Escutia per a
saber un poc la situació actual
de l’associació i els projectes
més immediats.
Carlos, davant d’aquesta
situació insòlita, quins són
els projectes a curt termini?
Amb aquesta crisi sanitària
hem deixat de poder dur a
terme campanyes com la Fira
del Llibre, la instal·lació de
les banderoles identificadores
dels comerços associats que
ja estem ficant, etc.
En aquest moments la nostra

prioritat és posar en marxa,
quan es puga, la Ruta de la
Tapa, ja que és un sector que
necessita reactivar-se després
d’estar tancats. No sabem
encara quan podrem activar-la
però estem treballant perquè
així siga.
En aquest estat d’alarma
molts negocis s’han adonat
de la mancança que tenen en
les noves tecnologies. Des
d’ACEAL s’està treballant en
millorar aquesta situació?
Molts comerços locals no
disposen de les ferramentes
necessàries per a donar a
conéixer els seus productes
en internet ni de la venda on
line, des d’ACEAL reprendrem
el projecte que portem en
conjunt amb Unió Gremial on
es dota a cada establiment
d’un aparador virtual on oferir
els productes. Aquest projecte
va acompanyat de cursos en
què expliquem com crear les
microwebs per a fer el comerç
més competitiu.
Quins reptes teniu per
davant?
El primer de tots, conscienciar
la gent que compre al poble als
comerços que estan donats
d’alta i que paguen els seus
impostos per a benefici de tots
i totes.

En segon lloc crear les
sinèrgies necessàries per a
treballar de manera conjunta
amb la Regidoria d’Indústria i
Comerç de l’Ajuntament i així
poder unificar campanyes i
accions que beneficien el teixit
comercial i empresarial local.
En tercer lloc, i no per això
el menys important, escoltar
als nostres associats per
a
adaptar
els
cursos,
campanyes i accions que
portem a terme a les seues
necessitats o inquietuds com
puguen ser cursos de xarxes
socials, cursos de decoració
d’establiments,
etc.,
en
definitiva, treballar per als
nostres socis i per al poble,
ja que un poble sense teixit
empresarial i sense comerç,
és un poble mort.

Salvador Climent
consciencia els joves
de Dénia

REDACCIÓ

El divendres 17 de juliol, a la
Casa de Cultura de la localitat
alacantina de Dénia, l’alginetí
Salvador Climent Olmedo,
més conegut com a Boro, va
participar en el XIX Curs de
Formació de Conductors.
Climent va fer la seua
intervenció davant de 35 joves
amb la ponència magistral
de conscienciació del «dia
després de l’accident».
Tal com comentava Climent

“en aquesta ponència el
que busque és conscienciar
els assistents que el que
conduiran és un ciclomotor
i no un joguet i per tant si es
juga s’estarà més prop d’un
hospital que de casa”.
Els oients han pogut escoltar
de primera mà com és el seu
dia a dia, des que s’alça, es
vist, ix al carrer, com circula,
fa les seues activitats i torna al
seu domicili.
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LA CEA INFORMA
La Cooperativa
Elèctrica d’Alginet
aposta per l’energia
verda en els vehicles

La Cooperativa Elèctrica
d’Alginet ha senyalitzat i
delimitat l’espai ubicat davant
de la seu on els vehicles
elèctrics poden fer la seua
càrrega d’energia verda.
Aquesta
infraestructura
instal·lada fa més d’un any
és clau per a poder tindre
uns carrers sense fum amb la
circulació de vehicles elèctrics.
La CEA ofereix als conductors
un punt de recàrrega ràpida, és
a dir, una estació que permet
recarregar uns 100 km en uns
30 minuts, més o menys el que
correspon a una parada de
descans.

Amb aquesta senyalització,
els vehicles elèctrics que fan
ús d’aquest punt de manera
totalment gratuïta, poden fer la
seua recàrrega de manera més
còmoda i pràctica ja que, ara,
no necessiten d’allargadors per
poder accedir al mateix.
Una senyalització que ha
estat possible gràcies a la
col·laboració entre l’Ajuntament
i la Junta Rectora de la CEA
que té com a objectiu millorar
el servei i impulsar l’energia
verda i ecològica.

La CEA continuarà aplicant un
descompte en la factura dels socis
CEA

Des que va començar la crisi
sanitària, la Junta Rector de la
Cooperativa Elèctrica d’Alginet
ha treballat per a poder pal·liar
en la mesura del possible els
efectes econòmics negatius en
empreses i habitatges.
Decisions com descompte
directe en la factura del mes
de març d’un 15% en el terme
d’energia o reduir la potència
contractada
segons
les

necessitats actuals del comerç
en l’estat d’alarma, així com en
reiniciar l’activitat fer la reposició
tot sense cost addicional.
Finalitzat l’estat d’alarma,
des de la Junta del Consell
Rector s’ha decidit continuar
en el descompte del 15% en
la factura de tots els socis per
poder a ajudar així a una millora
recuperació.

Si eres soci de la CEA i tens menuts en edat escolar,
fins el 31 d’agost pots sol·licitar el Val Escolar.
Per poder optar als vals escolars, els socis hauran d’enviar, per correu
electrònic a info@electricadealginet.com o per WhatsApp al telèfon 602 216
361 :
- Fotocòpia del DNI del soci
- Fotocòpia del llibre de família
- Indicar l’adreça on volen que els facen arribar per correu els vals
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Font per a gossos

Els veïns poden agafar el compost
de la biotrituradora municipal
REGIDORIA DE PARCS I JARDINS

REGIDORIA DE PARCS I JARDINS

Els gossos que cada dia van
a la zona del Pipi Can ubicada
al costat del Centre de Dia ja
disposen d’un lloc on poder
calmar la set.

Des de la Regidoria de Parcs
i Jardins s’ha gestionat per tal
de poder oferir aquest servei
als animals que gaudeixen
d’aquest espai.

Recondicionament de parcs i
jardins

L’Ajuntament d’Alginet, a
través de la Regidoria de
Parcs i Jardins, va adquirir
l’any passat una trituradora per
poder convertir en compost
les restes de poda dels parcs
i jardins.
Aquest mes de juliol, aquesta
màquina s’ha ubicat a
l’explanada de l’Hort de
Caramanxell on un operari és
l’encarregat de classificar la
poda i depositar en la màquina
l’adequada perquè el resultat
siga desfer-ne del sobrant i
obtindre compost de manera
senzilla.
Miguel Àngel Garrido, regidor
de Parcs i Jardins ha comentat
que “la biotrituradora estarà
treballant tot el mes de
juliol a l’esplanada. Aquells

veïns que desitgen obtindre
compost per als seus jardins
poden apropar-se i agafar-ne.

El sobrant s’utilitzarà per a
abonar els parcs i jardins del
poble”.

Asfaltat als carrers Empedrat, Nord i
Doctor Comins
REGIDORIA D’OBRES

REGIDORIA DE PARCS I JARDINS

Amb els 57 treballadors
i treballadores que s’han
incorporat aquest mes de
juliol en el programa del
pla d’ocupació municipal,
la localitat d’Alginet veu

millorades
les
seues
instal·lacions i infraestructures.
Part d’aquests treballadors
estan dedicant-se a podar
i recondicionar els parcs i
jardins de la localitat així com
rotondes i rondes.

Amb les màquines treballant
des de les primeres hores del
dijous 16 de juliol, els veïns i
veïnes dels carrers Empedrat,
Nord i Doctor Comins,
han pogut veure el procés
d’asfaltat dels seus carrers.
Aquesta intervenció, tal com
comentava el regidor d’Obres
Andrés Añón «s’està portat
a terme amb els diners que
queden de la subvenció IFS
del 2018». A part d’asfaltar,
s’ha aprofitat per a fressar
i
eliminar
les
barreres
arquitectòniques per a fer els
carrers accessibles.

Canvi d’estacionament semestral
REGIDORIA DE POLICIA

La Regidoria de Policia,
Trànsit i Seguretat Ciutadana
ha recordat als veïns i veïnes
d’Alginet que, el pròxim 1
d’agost, es deurà fer el canvi
semestral
d’estacionament
a
les
vies
públiques
senyalitzades.
El canvi s’haurà de portar a
terme a les 20.00 h del dia 1
d’agost.

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 92 20
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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Tractament per a evitar panderoles i S’instal·len fanals al
rates
parc de Caramanxell
REGIDORIA AGRICULTURA

El dimecres 8 de juliol,
especialistes en la sanitat
ambiental i en la prevenció
de plagues van tornar a
la localitat d’Alginet per
tal d’aplicar el tractament
contra les panderoles i els
rosegadors.
Acompanyats pel regidor
de Medi Ambient, Francisco
Bellver, l’equip tècnic va
actuar al llarg del dia en
diferents parts del poble.

REGIDORIA PARCS I JARDINS

Continuen les accions de
millora al parc de Caramanxell.
Diverses actuacions al llarg
del temps ha permés crear un
espai d’oci on menuts i joves
poden gaudir d’un parc i la
pista de skate.
Des de la Regidoria de Parcs
i Jardins s’han instal·lat 15
fanals per tal d’il·luminar
l’espai del recinte i així poder
ser una zona més segura i
habilitada per a les nits.

Actuacions de millora al poliesportiu
La Regidoria de Comerç
municipal
es reuneix amb els
Alguns dels treballadors
contractats
en
el
Pla
sectors locals
d’Ocupació de l’Ajuntament
REGIDORIA D’ESPORTS

d’Alginet, estan treballant
de valent al poliesportiu
municipal.
Unes
instal·lacions
que
s’utilitzen a diari per multitud
de clubs i esportistes.
Aquest mes de juliol, els
treballadors
d’aquest
pla
estan portant a terme diferents
actuacions com repintar les
portes de ferro de l’entrada
i els murs, pintar la paret en
blanc i blau dels vestidors que
utilitzen els futbolistes i altres
treballs necessaris per a tindre
el poliesportiu com cal.
A més, des de la Regidoria
d’Esports, s’està refent l’espai
on s’ubicaven les oficines de
la UD i la cantina que van patir
un incendi i es van enderrocar.
En aquest espai s’estan fent
banys per als espectadors, el
magatzem per a la bomba dels
aspersors i les instal·lacions
d’aigua i llum per a ubicar una
nova cantina.

REGIDORIA DE COMERÇ

En finalitzar l’Estat d’Alarma
i començar a reobrir els
comerços i empreses, la
Regidoria de Comerç ha
començat una ronda de
reunions en diferents sectors
locals on, la regidora Elia
Ferrer, està escoltant les
necessitats o els precs que

té el comerç i analitzar on pot
ajudar l’Ajuntament.
Ferrer ja s’ha reunit en
els sectors d’alimentació,
estètiques i perruqueries.
Estan previstes 3 reunions
més amb roba, teixit, calçat
i roba de llar, papereries,
ferreteries, etc.

Actuacions a parcs,
jardins, solars i voreres

La Policia Local demana prudència
REGIDORIA DE POLICIA

La Regidoria de Policia ha
llançat una campanya on
informa de la nova normativa
de l’ús de mascaretes que
entrà en vigor el 17 de juliol.
La campanya són unes
tovalles individuals que es
distribuiran pels diferents bars
i restaurants de la localitat
amb l’objectiu que els clients,
en seure al bar, puguen llegir
les normes de manera gràfica
i senzilla.
Andrés Añón, regidor de
Policia, feia una crida a
la prudència, ja que, “la
COVID 19 continua activa i
és obligació de tots i totes
cuidar-nos i protegir-nos
amb les mesures sanitàries
establertes”.

REGIDORIA DE PARCS I JARDINS

Al llarg del mes de juliol des de
la Regidoria de Parcs i Jardins
s’han portat a terme diferents
actuacions de millora en parcs,
jardins, solars abandonats,

neteja de les voreres de
barrancs, polvorització dels
parcs de gossos i d’altres que
estan programades i que es
portaran a terme.

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

AGOST 2020

10

La UD Alginet configura la seua plantilla
REDACCIÓ

A poques setmanes per al
començament de la pretemporada 2020-2021,la UD configura la plantilla que formarà

aquest equip.
L’entrenador de la UD Alginet, Carlos Romeu comentava a La Veu d’Alginet la
seua visió del mateix i volun-

tad esportiva. Romeu explicava que “la idea és fer un equip
competitiu que lluite tots els
partits contra qualsevol rival
i intentar fer un futbol atractiu

per a l’aficionat que vinga a
L’Ermita”.
Amb la nova plantilla, s’intentarà quedar el més amunt
possible sense patir angoixes

com les de l’any passat, explicava l’entrenador.
Fotografies d’Alfonso Saldaña.
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Els nutrients
Es considera que són
16 els elements essencials que necessita una
planta: carboni, hidrogen, oxigen, nitrogen, fòsfor, potassi, sofre, calci, magnesi, ferro,
cinc, manganés, coure, molibdé,
bor i clor.
Els nutrients es distribueixen pel
xilema a tota la planta, gracies al
flux de corrent ascendent que genera la transpiració foliar. La disponibilitat d’aquests nutrients pot
variar en funció de diverses causes: la terra, el cultiu, les condicions ambientals, etc. El pH també
afecta. Per exemple, el potassi
i el sofre estan més disponibles
amb un pH més alt (alcalins), al
contrari passa amb el ferro, que
es troba més disponible amb pH
més baixos (àcids).
El nutrient que estiga amb nivells
més baixos serà el que determine la producció, encara que
de la resta de nutrients n’hi haja
prou. M´agradaria destacar el paper de la matèria orgànica, ja que
fa el paper de substància quelant
i garanteix la disponibilitat de nutrients al terreny.
De vegades, quant es detecten
carències, ja és tard per a actuar.
Les plantes no ens poden comunicar, directament, les carències
de nutrients que pateixen, però
aquestes ens ho fan saber pels
símptomes que expressen. En
pròxims reportatges vos ensenyaré (si és possible amb fotos)
com desxifrar aquestes carències.
Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

SOMVAL continua a Europa amb l’ajuda de
l’Ajuntament
RAÜL PALAU

Primerament
agrair
a
l’Ajuntament d’Alginet, i a totes
les regidories, ja que totes, en
major o menor quantia han
intervingut en l’adquisició de
manera gratuïta d’uns 1.200
kg de menjar d’Europa i fer-se
càrrec de la grua per a anar al
banc d’aliments a recollir-los
així com de continuar cedintnos el magatzem habilitat per
a guardar-los com no podia
ser d’una altra manera.
També agrair a La Veu
d’Alginet per haver-se fet
ressò de la notícia i adaptar-se
a l’horari.
Des del mes de juliol del
2019, Somval porta intentant
aconseguir aliments d’Europa
que estan en el programa del
Fons d’ajuda europea per a
persones més desfavorides
(FEAD) i que està emmarcat en
el Fons Espanyol de Garantia
Agrària (FEGA) que depén del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació.
El mediador de tot això és una
divisió del banc d’aliments de
València (situat a la Pobla de
Vallbona), que a causa de la

bona relació amb Somval, ens
va atendre molt amablement
en preguntar-los sobre el tema
i facilitar-nos la documentació
a presentar. Això va ser l’inici i
aquesta vegada és la segona
que rebem aquest tipus
d’ajudes.
Al final per a aquesta segona
ocasió que resulta ser el
primer
quadrimestre
del
2020, les assistentes socials
han conservat les 19 famílies
(54 persones) que es van
beneficiar la primera vegada.
Els aliments són peribles
a llarg termini i ens van
proporcionar llet, oli d’oliva,
batuts de xocolate, conserves
de tonyina i sardines, fruites
en conserva, galletes, arròs,
espaguetis, tomaca fregida
en conserva, potets infantils,
conserva de carn de magre de
porc i macedònia de verdura
en conserva.
Per al repartiment dels
aproximadament 1.200 kg de
menjar es va fer una taula i es
va adjudicar a cada família les
quantitats proporcionals, tant a
famílies d’un sol membre com

la màxima de 9, i altres de 2,
3, 4 i 6.
El programa és vàlid fins a l’1
de maig de 2021 (programa
2020-21) i Somval ha renovat
per a entrar en el programa
2020-21 que són lliuraments
per quadrimestres i que serien
el primer al juliol, el segon al
novembre ( 2020) i el tercer
al març-abril de 2021.Cada
lliurament variarà en
les
quantitats a percebre.
Una vegada portats els
aliments es van depositar
en un magatzem municipal
del poliesportiu i els dies 21
i 22 de juliol es van repartir

a les diferents famílies
pels voluntaris de Somval
degudament equipats pel
problema del coronavirus, que
va fer tremolar tota l’operació
pel risc de contagi.
Cal no oblidar que Somval
roman obert diàriament (fins
i tot en l’estat d’alarma) de
dimarts a divendres i de 10.30
a 12 h repartint aliments que
ens dona Consum i els que
recollim mensualment del banc
d’aliments. Malgrat el risc que
hi ha, la Directiva de Somval
i els propis voluntaris creuen
que és moment d’ajudar i així
ho va decidir per unanimitat
els que estem actuant.

FINANÇAMENT
Motor

Tu tries el camí i com recórrer-lo
La vida està feta per a viure experiències i prompte podràs tornar a fer-ho.
I si estrenes vehicle nou, millor encara, no? No busques, troba el teu vehicle
amb els nostres préstecs, ara t'oferim el nostre simulador de préstecs de
cotxe per a posar-t’ho fàcil i que pugues aconseguir el vehicle amb què
sempre has somiat.
Si saps quin cotxe vols conduir, fes-te’l teu i disfruta’l, nosaltres t'ajudem
amb la resta.

Vehicles nous o seminous

Vehicles elèctrics, híbrids, nous o seminous

TIN 6,95% TAE 7,18%(1)

TIN 5,95% TAE 6,12%(2)

Desde 10.000€ a 60.000€ / Desde 3 a 96 mesos
Finançament atorgat per GCC Consumo (Cajamar Consumo)
Condicions de finançament vàlides fins al 31/08/2020 per a adquisició de vehicle nou. (1) TAE 7,18%, calculada per a un import de 10.000€, un termini de 96 mesos, quota de 136,09
€/mes. Comissió de formalització 0,00%. TIN 6,95% i import total degut: 13.064,64 €. (2) TAE 6,12%, calculada per a un import de 10.000 €, un termini de 96 mesos, quota de 131,17
€/mes. Comissió de formalització 0,00%. TIN 5,95% i import total degut: 12.592,32 €. Per a altres imports de finançament o terminis consulte condicions en la nostra web. Oferta
subjecta als requisits i les condicions de concessió de riscos de GCC Consumo, Establecimiento Financero de Crédito, SA.. Consulte altres opcions de finançament. El finançament
és atorgat per GCC Consumo, Establecimiento Financero de Crédito, SA. C/ Ginesta, 3. 28045 Madrid. Inscrit en el Registro Mercantil de Madrid: Tom 34.366, Foli 24, Secció 8, Full
M-618180, Inscripció 1. CIF: A87435590. Inscrit en el Registre d'Entitats Núm. 8839. Associats en ASNEF Núm. 526.

+INFO

902 20 60 20 I 950 21 01 91 I www.grupocooperativocajamar.es

Sense despeses de formalització,
si el contractes a través de la
Banca Electrònica o App Grup Cajamar.
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Finalitza el Campus CB Alginet 2020
Xavier Dalmau, Coordinador

El campus d’enguany ha tingut
una durada de 4 setmanes,
des de el 29 de juny fins al 24
de juliol. Degut a la situació
que tenim actualment des
del club es van adoptar les
mesures pertinents per a poder
dur a terme el campus amb
total seguretat, a més, amb
l’ajuda del poliesportiu hem
pogut gaudir gratament del
campus i les seues activitats.
Un any més, el protagonista
com no podia ser d’un altra
manera ha sigut el basquet,
i hem anat evolucionant
al llarg de les setmanes
des
d’entrenaments
de
tècnica individual fins a
entrenaments amb contacte.
A més del bàsquet, hem
tingut altres activitats que
són tot un èxit: diferents jocs
i esports no tant coneguts
com el futbéisbol, el tir amb
arc o el colpbol han sigut
els que més èxit han tingut.
També hem gaudit d’activitats
alternatives com les recerques
del tresor i la gimcana.
Com no podia ser d’una altra
manera, hem comptat també
amb la piscina, i ens agradaria
agrair a la piscina municipal
d’Alginet i als seus i les seues
socorristes
per
l’atenció
rebuda i la disponibilitat.
Aquest any com a novetat i per
primera vegada en el campus
els nostres xiquets i xiquetes
van poder gaudir d’unflables a
càrrec de la empresa alginetina
Factoria d’Idees, un dels
millors dies sense cap dubte.
Per concloure el campus es
va fer una entrega de trofeus
i balons i samarretes com a
record del campus. Per últim
agrair a totes les famílies,
xiquets i xiquetes que han
passat aquest temps en el
campus i esperem tornar-los a
veure l’any que ve.

Esport solidari a
Cronos
REDACCIÓ

El dissabte 25 de juliol, el
Gimnàs Cronos d’Alginet va
preparar un matí d’esport a
l’aire lliure solidari. L’objectiu
d’aquesta jornada era poder
recaptar aliments no peribles

que es donaran a Caritas
Alginet perquè ho repartisquen
entre la gent més necessitada.
La jornada va començar a les
9 del matí amb una classe de
Body Combat, a les 10 Zumba
i a les 11 Cardio workout.
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Galzeran
Nom científic: Ruscus aculeatus.
Descripció:
mata
arbustiva de cep
rastrera i subterrània d’1 m d’alt, amb
tiges llenyoses i branques aplanades, ovals i punxegudes, en forma
de fulles rígides de color verd fosc
brillant anomenades fil·locladis.
Les vertaderes fulles són diminuts
apèndixs, escutiformes, d’uns 5
mm de llarg, en les aixelles de les
quals apareixen al seu torn les
flors, molt menudes, quasi imperceptibles, de color blanc verdós,
compostes de 3 tèpals i 3 estams.
El fruit és una drupa esfèrica de
color roig viu.
Principis actius: ruscogenina, flavonoides (rutòsids i hesperidòsids), sals minerals i olis essencials.
Propietats: venotònic, vasoprotector, antiinflamatori i diürètic.
Indicacions:
En la insuficiència venosa, amb
pesadesa de cames, formigueig,
endormiscament, enrampades i
inflamació.
Com a suport al tractament de les
venes varicoses, amb varices i
tromboflebitis.
En la retenció de líquids i els edemes per la seua acció diürètica i
antiedematosa.
En hemorroides i els seus símptomes associats (sensació de
cremor, picor intensa i perllongat,
tenesme rectal, dolor en defecar i
sagnat).
En la gota i la hiperuricèmia perquè afavoreix l’eliminació de l’àcid
úric i de la urea.
Contraindicacions o precaucions:
Els fruits, unes baies roges brillants, són tòxiques i poden provocar diarrees, dolor abdominal,
vòmits i marejos. Sol produir-se
en xiquets que els prenen de forma accidental, per la qual cosa cal
estar molt atents en passejos pels
boscos perquè els xiquets no en
mengen.
En algunes persones els saponòsids provoquen intolerància gàstrica.
En casos de cardiopaties, insuficiència renal o hipertensió greu, ha
de prendre’s amb un estricte control mèdic.
Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704

Cuidem els gossos i
cuidem el poble
Grup Municipal Cercle-IdEA
Alginet, som un poble amb un corrosiu que fa malbé el mobiliari
passat agrícola relativament re- urbà i les parets de les cases on
cent, en el qual, la presència es fan eixes necessitats.
d’animals domèstics, relacionats
amb eixa realitat social, era una D’educació, però també de rescosa que resultava quotidiana en ponsabilitat, perquè els amos dels
moltes cases. Així, estrany era el animalets són també els seus rescarrer en el qual no hi havia més ponsables, i mentre no els ensed’una casa on hi haguera animals nyen que les necessitats es fan a
de corral que, d’una manera o casa o en els pipi-cans, hauran de
una altra, feien alguna aportació a ser ells els que s’encarreguen de
l’economia familiar, així com gats i netejar eixes deixalles. Una resgossos que, a part de fer compa- ponsabilitat que l’ajuntament
nyia, també acomplien la funció hauria d’exigir que es complirà
de guarda i custòdia del domicili de manera efectiva, com així ho
familiar, de possimarca la seua ordebles malfactors de Alboraia, Almussafes, nança, pel bé del podistinta índole.
ble, del mobiliari urbà i
Bocairent, Càrcer,
de la convivència entre
Però la veritat és Cullera, Mislata, Xàtiva, el veïnat.
que la relació de són municipis valenles persones amb
Perquè el problema
cians que ja tenen
els animals domès- implantat el sistema que es planteja no és
tics ha canviat molt
de falta de regulació,
d’identificació de
en l’actual societat
que està clarament
gossos a partir de
post-industrial.
establert des de 2001
l’ADN dels excrements què han de fer els
Hui en dia, els
propietaris dels gosantics corrals de les
sos en cas que, inevicases són ja patis interiors en els tablement, estos facen les seues
quals difícilment cap la cria d’ani- necessitats en la via pública, sinó
mals. De fet, tenim una ordenan- de compliment de la norma, i que
ça municipal que des de 2001 hui en dia ja no es pot excusar en
ho prohibeix, i els gats i els gossos la dificultat que “no es pot posar un
més que animals de companyia municipal a cada cantó per vigilar
tenen en molts casos la consi- el compliment de la llei”.
deració “d’un membre més de la
família”. De manera que, podríem Òbviament no es disposa de tants
dir que en la societat actual s’ha recursos, ni és la tasca principal
desenvolupat una forta sensibili- de la Policia, ni seria bo per a la
tat animalista; encara que, òbvi- salut democràtica tindre eixe grau
ament, més accentuada en unes de control de la ciutadania. Però
persones que en altres, però que està clar que es poden prendre
mesures addicionals que costen
tots i totes haurem de respectar.
poc i poden ser molt efectives per
Però més que de la relació parti- al control d’eixes conductes que
cular entre els animals i les perso- atempten contra la higiene de l’esnes, pensem que allò del que cal- pai públic, la conservació del modria parlar-ne, és de com pot influir biliari urbà i la convivència veïnal.
la relació d’algunes persones amb
els seus animals, amb la resta de I així ho han entés en molts ajuntaments que han introduït condila ciutadania.
cions addicionals per a quan els
Perquè, malauradament, veiem amos ixen a passejar amb les seque, encara que no siga una ues mascotes o van als pipi-cans,
pràctica generalitzada, a ningú obligant per exemple a portar
se li escapa que està massa es- una botella d’aigua per a rentar
tesa entre alguns amos i ames de les possibles dejeccions, com fan
gossos deixar que els animalets a Picassent. Però, més important
facen tranquil·lament les seues encara, amb l’establiment del renecessitats fisiològiques al carrer, gistre de l’ADN de l’animalet en
i pitjor encara damunt de la vorera, el cens en el qual estan obligats a
i allí es queden les deixalles, per estar enregistrats, per a comproa greuge de la resta del veïnat. var de qui és la deixalla que s’ha
Comportament que, a més, també pogut quedar al carrer.
està prohibit en aquesta ordenanA cap veí ni veïna li agrada que li
ça municipal, de juliol de 2001.
embruten la porta de sa casa, ni
I efectivament, més que d’una als mateixos amos dels animalets.
ordenança, aquest és un tema Per això la majoria, conscients,
d’educació, dels amos i dels ani- intenten evitar-ho o recullen els
malets. Perquè cuidar-los consis- excrements i netegen el que emteix també a educar els animalets bruten les seues mascotes. Però
que eixes coses no es poden fer continua havent persones que ni
en la via pública, perquè això és respecten l’espai públic ni les orembrutar el carrer que és de tots denances municipals, i l’Ajuntai totes, o fins i tot les cases parti- ment hauria d’actuar ja.
culars; i l’orí, a més, té un efecte

De senyors territorials a capitalistes
Potser el títol de l’article siga estrany,
però això és el que
va ocórrer amb moltes famílies nobles a
finals del segle xix,
per a sobreviure després d’haver perdut tots els seus drets
i rendes sobre les seues antigues senyories territorials quan
aquestes foren abolides definitivament l’any 1837. No obstant
això, evidentment no van quedar en la ruïna, ja que pogueren
mantindre la propietat de gran
part dels bens dels quals tenien
la propietat directa com terres,
palaus, cases, equipaments públics, etc.
En el cas d’Alginet, l’últim senyor territorial fou Rafael de
Vilarrassa i Cabanilles, nascut
amb els cognoms de Bellvís i
Valda i, que es va canviar els
cognoms perquè fou l’hereu
del vincle senyorial constituït
per Jeroni de Cabanyelles l’any
1549, el qual impedia la venda
dels béns vinculats, els quals
havien de ser transmesos per
“pura masculinitat”, és a dir,
només un home de la família
podia representar aquest vincle
com a senyor territorial i amb
això, el títol de Comte de Casal. No obstant, es donà el cas
que només una dona podia ser
l’hereva, per ser filla única, però
se solucionava quan es casava, ja que el marit assumia els
cognoms del vincle senyorial.
Rafael de Vilarrassa i Cabanilles va morir l’any 1867 i com
que no tenia descendents directes, l’hereu va ser un membre
lateral de la família, José María Escribá de Romaní i Dusay,
comte de Sástago i marqués de
Monistrol, el qual passà a ser el
IX comte de Casal, però només
d’una meitat del vincle reservat
(és a dir, fa referència a l’antic
vincle de 1549), mentre que l’altra meitat dels béns ja es consideraven de vincle lliure i per
tant, foren heretats per Amàlia
Bellvís i Valda, germana de Rafael. En conjunt l’herència constava de l’antic hort del castell,
d’unes 3 fanecades, el forn de
pa, de l’hostal, del castell i de la
casa que fou almàssera.
Poc després, l’ajuntament d’Alginet encetava un projecte de
reforma i eixample del poble
que fou dissenyat per Hermenegildo Sociats l’any 1870 i que
afectava en gran mesura a una
de les propietats, l’hort del castell. La proposta de Sociats fou
fer una gran plaça que ocuparia
tot el començament del carrer
de Sant Vicent, on es construiria una gran depòsit d’aigua.
Aquesta plaça absorbia la major part del castell. Així doncs,
els hereus de Rafael, després
de veure el projecte presentat, es van negar i, mitjançant
Manuel Berenguer, l’apoderat
d’ambdós hereus, van presentar un altre projecte, el qual
suposava convertir aquest hort
del castell en parcel·les edificables i traure bons beneficis, és
a dir, convertir-se en autèntics
capitalistes, perquè accedien
a la llei del mercat. Amb això,
l’ajuntament no tingué més remei que acceptar-ho i modificar
el projecte, el que va suposar
el naixement del carrer de Sant

Vicent. La venda de les parcel·les edificables sobre l’hort del
castell es va fer al llarg de l’any
1873 i ara veurem qui foren els
primers compradors, els quals,
al seu torn, veneren posteriorment aquestes parcel·les a altres compradors per a extraure
així més benefici, encara que,
possiblement, no tots.
Per a aclarir-nos, si ens posem
al mig del carrer de Sant Vicent,
tot just on acaba l’ajuntament
(l’antic castell senyorial), al pany
esquerre del carrer, a partir del
mercat, hi ha tres parcel·les. La
primera comprada per Francesc
Bosch Espert amb una superfície de 5.100 pams (255 m²)
comprats per 712,50 pessetes.
A continuació, la parcel·la d’Antoni Roig Alcover amb una superfície de 10.054 pams (503
m²) per 1.405,75 pessetes i per
últim, la parcel·la comprada per
Baltasar Espert i Roig amb una
superfície de 5.343 pams (267
m²) per 643 pessetes. Aquestes
tres parcel·les hui en dia donen
lloc a cinc propietats, el que indica una partició posterior. Per
una part sembla que la propietat de Francesc Bosch Espert
es va mantindre amb la seua
superfície i propietari, mentre
que la propietat d’Antoni Roig
Alcover va ser venuda a José
María Alfonso Olmedo on es va
construir una casa l’any 1878.
La propietat de Baltasar Espert
i Roig i una part de les terres de
Joan Crisóstomo Espert i Carrasco, donaren lloc a les altres
tres propietats, sent la més gran
la casa de Vicente Roig Greus,
construïda l’any 1881. Pel que
fa al pany dret, hi ha dues parcel·les que es completen amb
les cases de Jacinto Company,
construïdes l’any 1867 sobre el
solar de l’antic hort de la rectoria), és a dir, l’edifici de la família Boluda Ibor més la propietat
on s’hi troba el forn de la plaça. A continuació es va vendre
una parcel·la a Mariano Escutia
Greus amb una superfície de
4.910 pams (246 m²) per 690
pessetes; una altra parcel·la a
José Ferris i Espert amb una superfície de 9.780 pams (489 m²)
per 1.250 pessetes i, finalment,
una parcel·la passant l’actual
carrer del Venerable Beferull a
Jacinto Company Boix amb una
superfície de 5.520 pams (276
m²) per 765 pessetes. Les dues
primeres parcel·les van donar
lloc a quatre propietats, mentre
que la tercera va conservar la
seua superfície on molt posteriorment es va construir l’edifici
on s’hi troba la farmàcia dels
Cholvi.
Amb tot aquest mercat de compra-venda de parcel·les urbanes el comte de Casal va obtindre bons beneficis així com els
compradors posteriors. Estem
davant de la gran eclosió del
món capitalista.
P.D.: Vull donar les gràcies a
Francesc Beltran i López, Cronista Oficial Honorari de Benifaió per facilitar-me la transcripció
dels documents originals i donar-me permís per emprar-la en
els meus articles.
Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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Coagri vota
la renovació
parcial del
Consell Rector
COAGRI
El dissabte 25 de juliol, amb les
mesures sanitàries pertinents,
les oficines de la Caixa Rural
d’Alginet van ser el lloc on es va
portar a terme l’assemblea general extraordinària per a la renovació parcial del Consell Rector. En concret, els socis havien
d’elegir el lloc de vicepresident,
tresorer i vocals (1,3,5 i 7) per
expiració del càrrec.
De la llista de candidats, en primer lloc va quedar: Javier Ibor
Lozano amb 517 vots; Antonio
Pellicer Juan amb 493 vots; De-

samparados Bernia Salvador
amb 469 vots; Salvador Barberà Bonet amb 443 vots; Maria
Amparo Cuñat Espert amb 386
vots; Maria Teresa Lozano Beferull amb 278 vots i Javier Mas
Juan amb 102 vots.
Els càrrecs que ocuparan es
decidira en la propera Junta
Rectora.
Al mateix temps, la Caixa Rural d’Alginet també va fer les
eleccions on repetien els mateix
candidats i solos hi havia una
única.
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