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EDITORIAL
Fina l i t zem 
un mes 
d’agost amb 
mal sabor 
de boca. 
D’una ban-
da els nous 
veïns con-
tagiats per 
C O V I D - 1 9 
que espe-
rem que 
prompte es 
r e c u p e r e n 
d ’ a q u e s t 
mal son, 
d’altra banda un mes en el qual 
no hem pogut gaudir de les nos-
tres festes, de la companyia dels 
amics i de les nits a la fresca en 
els sopars de la carretera.
Esperem i desitgem que l’any 
2021 puguem tornar a gaudir 
del que es nostre i recordem el 
2020 com un mal son.
Mesos d’incertesa en matèria 
de salut, d’economia, de feina, 
d’ensenyament... una situació 
difícil de portar endavant i que 
cada dia canvia segons les da-
des del govern.
Comencem setembre amb la 
tornada a les aules, després de 
6 mesos, dels nostres estudi-
ants. 
Un curs ple d’incerteses i amb 
un objectiu comú, poder apren-
dre sense danyar la salut.
Des de La Veu d’Alginet cada 
dia a la nostra web www.laveu-
dalginet.es anirem informant 
dels possibles canvis i d’allò que 
ens afecta als alginetins i algine-
tines.
Només desitgem tornar de nou 
a compartir amb vosaltres bo-
nes notícies.

Cuideu-vos! 
 Sònia Bosch

Directora La Veu d’Alginet

Recomanacions per a previndre 
el contagi del coronavirus en  
reunions familiars o d’amics
1. Prepara la reunió:
•  Millor reunir-nos a l’aire lliure, 

en terrasses i en xicotets 
grups. Sempre menys de 10 
persones.

•  Calculem quantes  persones 
poden estar en la taula 
mantenint les distancies de 
seguretat. Millor no convidar 
molta gent. 

•  Reforcem la neteja i ventilació 
de les zones comunes, 
mobiliari i banys.

•  Preparem gel hidroalcohòlic 
a la vista per a llocs clau 
(entrada, cuina).

•  No allarguem les reunions.

2. Al lloc de trobada:
•  Evitem contactes, abraçades 

i besos.
•  Cal llavar-se les mans amb 

freqüència, i tindre a mà el gel 
hidroalcohòlic.

•  No et lleves la mascareta i 
que sempre et cobrisca nas, 
boca i barbeta, excepte per  a 
beure o menjar .

•  Quan et lleves la mascareta la 
guardes en un sobre o bossa, 
i et llaves  les mans abans i 
després de tocar-la.

•  Si vas al bany, llava’t les mans 
abans i després d’utilitzar-lo.

•  No fumeu en les reunions de 
familiars o amics.

3. A Ia taula:
•  La taula ha de posar-la una 

sola persona i sempre llavant-
se molt bé abans les mans,  
amb sabó o gel hidroalcohòlic.

•  Els plats han de servir-se 
individualment i una persona 
serà l’encarregada de repartir 
l’aigua o els aliments per a 
no compartir els coberts de 
servir.

•  No compartisques el menjar 
amb altres comensals (paella, 
ensalada, aperitius en plats  
individuals) i identifica els  
gots perquè no es mesclen.

•  En llevar la taula opta perquè 
siga una única persona la que 
faça aquesta tasca o bé cada 
comensal que retire el seu.

Més informació en:
infocoronavirus.gva.es

Xavi Torremocha. 
Infermer CSP Alzira

Els racons florals tornen la primavera al castell d’Alginet
REDACCIÓ

Del 18 al 23 d’agost, el castell 
d’Alginet va ser l’escenari per a 
gaudir de diferents muntatges 
i exposicions florals a l’interior 
de les seues muralles.
Una iniciativa anomenada 
“Racons Florals per a tots” i 
impulsada per la Diputació 
de València que aporta al 

món dels floristes valencians 
una injecció econòmica i que 
permet dur a terme muntatges 
florals en diferents espais de 
20 municipis de la província 
de València.
Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Alginet, els 
racons florals es van poder 
visitar del 21 al 23 d’agost.

Una iniciativa organitzada 
per l’Associació Nacional de 
Floristes, 200 floristes van 
ser els encarregats de portar 
a terme decoracions florals 
de gran bellesa en 20 espais 
singulars de la província de 
València com el Palau Ducal 
dels Borja a Gandia, el castell 
de Benissanó, la llonja d’Aiora, 

el passeig de Carcaixent, el 
castell d’Albalat dels Sorells, 
la plaça major de Faura, la 
Casa de Cultura de Manises, 
el passeig marítim de Cullera, 
el parc de la Senyera de 
Rafelbunyol, el parc de la 
Pinada de l’Eliana, la Torre de 
Paterna, la Sènia de l’Alcúdia, 
l’avinguda la Glorieta d’Alberic, 

el parc el Parador de Moixent, 
l’església Santos Juanes de 
Quatretonda, el molí nou de 
Quartell, la font dels patos 
de Requena, l’Ajuntament 
de Godella, l’edifici Diputació 
de València i l’Ajuntament 
d’Alginet.
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Josep Francesc Nogués 
i Quijal, nou jutge de 
pau d’Alginet

REDACCIÓ
El ple municipal del 30 de 
juliol va elegir Josep Francesc 
Nogués Quijal com a jutge de 
pau de la localitat d’Alginet. 
Actualment Nogués era el 
jutge substitut i ara, aquest 
alginetí de 63 anys assessor 
lingüístic a la Generalitat 
Valenciana, és el nou jutge de 
pau. Al mateix ple municipal 
es va elegir com a jutgessa 
substituta de pau a Yolanda 
Bueno Soriano.
La Veu d’Alginet ha conversat 
amb aquest alginetí per a 
conéixer un poc més la seua 
trajectòria professional i  
personal i les motivacions per 
a presentar-se com a jutge de 
pau.
Quants anys estàs de jutge 
de pau substitut?
Des de l’any 2012, he estat el 
jutge de pau substitut d’Alginet.
Quina és la teua trajectòria 
professional?
Vaig començar a treballar en 
l’edició del DOGV. Després 
(1987), em vaig incorporar 
a l’equip que preparava la 
posada en marxa de l’extinta 
RTVV, en el departament de 
traducció/adaptació de textos 
per al doblatge de pel·lícules 
i sèries de dibuixos animats. 
De 1990 a 1994, a l’Institut 
Valencià d’Administració 
Pública. I a hores d’ara treballe 
a la Conselleria d’Educació 
i Cultura, en la traducció/
correcció de textos oficials.
De 1992 a 1999, vaig formar 
part de l’ajuntament com a 
regidor (primer en la recollida 
i reciclatge del fem urbà i 
residus, i després en l’apartat 
de Sanitat). I vaig tindre l’honor 
i el plaer de coordinar la XIII 
trobada d’escoles en valencià 
de la Ribera (1997). Des de 
la seua creació en 1991, 
membre del jurat del premi 25 
d’abril de narrativa curta, dirigit 
a la població escolar.
Què et va motivar per a 
presentar-te a jutge de pau?
En els jutjats de Pau és 
on hi ha els jutges llecs, 
és a dir, persones que no 

pertanyen a la carrera judicial, 
a diferència de la resta dels 
òrgans judicials. El contacte 
directe amb la gent i els seus 
problemes és, probablement, 
el millor argument per a 
exercir les funcions de jutge 
de pau, i el que em va decidir 
a presentar-m’hi.
Has estat 8 anys com a jutge 
de pau substitut. Quines 
eren les teues funcions?
El jutge de pau substitut 
actua en absència del 
titular, òbviament, amb 
les mateixes funcions. 
Les seues competències 
afecten la pràctica de l’auxili 
jurisdiccional, mitjançant la 
gestió d’exhorts, manaments 
que reben d’altres òrgans 
judicials. També tenen 
atribuïdes competències en 
matèria de registre civil, com 
a delegats del cap del partit 
judicial.
Quina és la millor experiència 
de desenvolupar aquest 
càrrec?
Com he dit adés, la millor 
satisfacció és el tracte 
directe amb les persones i la 
possibilitat d’alleugerir el seu 
contacte amb l’administració, 
per tal de fer-lo més eficaç. Tot 
això, dins de la més estricta 
confidencialitat.
Què esperes poder oferir 
aquests 4 anys?
La professionalitat d’una 
persona que ha dedicat tota 
la seua vida laboral al servei 
públic. Els Jutjats de Pau, 
en localitats com la nostra 
(menys de 15.000 habitants), 
han d’estar a l’altura de les 
demandes de la ciutadania, en 
temes tan diversos i d’actualitat 
com la mediació judicial, la 
violència de gènere, la justícia 
gratuïta, etc. I hem d’estar 
al costat de la ciutadania per 
tal d’aclarir dubtes i donar 
solucions.

Vull agrair a la corporació 
municipal el seu suport, i fer 
patent el meu compromís de 
treball a favor dels interessos 
del nostre poble.

La parròquia d’Alginet celebra els actes litúrgics 
de les festes majors

REDACCIÓ
Aquest any marcat per la 
COVID-19 no ha permés 
celebrar actes com celebrar 
les falles encarregades de 
portar la imatge de Sant Josep 
a la parròquia.
El seminarista Paco Espert 
Arnandis comentava que 
“no podíem deixar de banda 
l’oportunitat de portar la imatge 
de Sant Josep per a celebrar 
almenys els actes litúrgics de 
les festes majors”. 
“La imatge va ser traslladada 
des de l’ermita a la parròquia, a 
la nit i sense acompanyament 
de cap fidel”, comentava 
Arnandis.
Ja amb la imatge a l’Església, 
el dimecres 19, dijous 20 i 
divendres 21 d’agost es va 
realitzar el tradicional Triduo 
en el seu honor, que serà 
cantat pel cor parroquial. 

El dissabte a la vesprada les 
campanes van anunciar la 
vespra de la festa.
El diumenge a les 12 h es va 
realitzar la solemne Eucaristia 
en honor a Sant Josep, 
cantada pel cor parroquial. En 

finalitzar l’eucaristia es va fer 
una disparà. 
Els actes previstos es van 
celebrar amb un aforament 
màxim del 75 % i seguint les 
mesures sanitàries.

Noves mesures per a frenar la COVID-19
REDACCIÓ

Fins el 8 de setembre, a 
la Comunitat Valenciana 
s’apliquen les mesures de 
salut pública acordades amb 
el ministre Salvador Illa. 
Les mesures es refereixen 
a oci nocturn, hostaleria i 
restauració, esdeveniments 
massius, residències, tabac i 
garbellats. “Aquestes mesures 
van dirigides al control de la 
transmissió en els àmbits que 
actualment són l’origen dels 
brots epidèmics de major risc, 
i amb l’objectiu de controlar la 
transmissió comunitària”, ha 
explicat Barceló.
Fumar:
Es prohibeix fumar en la via 
pública o en espai a l’aire lliure 
quan no es pot respectar una 

distància mínima interpersonal 
d’almenys 2 metres. 
Oci nocturn: se suspén 
l’activitat de discoteques, 
sales de ball, karaoke i bars de 
copes amb i sense actuacions 
musicals en directe.
Hosteleria i restauració: 
s’han d’assegurar 1,5 metres 
entre les taules o agrupacions 
de taules. 
Les taules han de tindre 
una ocupació màxima de 10 
persones. Han de tancar no 
més tard de la 01.00 h. 
Consum al carrer:
No es poden consumir 
productes o begudes de 
l’establiment fora de l’àrea 
limitada de la terrassa, i no es 
permet el consum col·lectiu o 
en grup de begudes al carrer o 

en espais públics.
Reunions familiars i socials:
Es recomana limitar les 
reunions familiars o socials, en 
espais privats, a un màxim de 
10 persones.
Esdeveniments amb més de 
400 persones:
La seua organització queda 
supeditada a autorització 
prèvia per part de la Direcció 
General de Salut Pública i 
Addiccions.
Residències de majors:
Es realitzaran proves PCR 
a tots els nous ingressos i 
reingressos amb 72 hores 
d’antelació com a màxim.
Es limitaran les visites a una 
persona per resident.
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Xavier Vidal Alemany guanya el 
premi literari Pare Colom amb 
un llibre inspirat a Alginet

REDACCIÓ
La localitat d’Inca, ubicada a les Illes, es 
va tornar a vestir de gala per a fer l’acte 
de lliurament de la dihuitena edició dels 
premis literaris Pare Colom al claustre de 
Sant Domingo.
Aquest any la participació es va duplicar 
i el jurat va d’haver de valorar 248 obres. 
Concretament 75 obres de narrativa, 
123 de poesia i 50 de teatre.
L’alginetí Xavier Vidal Alemany va 
aconseguir el premi en narrativa per la 
seua obra El Repàs de don Isaac.
Vidal comentava a La Veu d’Alginet que 
per a ell “haver guanyat aquest premi és 
una alegria molt gran i un estímul per a 
seguir escrivint. És igual quants n’hages 
guanyat (jo, amb este, ja en són 18 els 
que he guanyat), cada nou premi és com 
un nou fill, els vols a tots igual i quan 
en ve un altre, et carrega d’energia i de 
ganes d’escriure més i més”.
“En cas d’El repàs de don Isaac, encara 
una miqueta més, si és possible, perquè 
la novel·la passa al poble, als carrers del 
poble, amb personatges molt d’Alginet 
i, encara que el nom no ix en el text, 
al poble tots sabran identificar el carrer 
Sant Vicent, la parròquia de Sant Antoni, 
el col·legi Pepita Greus, el barranc, la 
‘ruta del colesterol’ o els altres carrers. 
La història és inventada, però tota 
l’atmosfera, la relació del protagonista 
amb el seu pare, els escenaris i el parlar 
són del tot d’Alginet. Per això, per a mi 

és una gran satisfacció passejar el meu 
poble per totes les bandes i fer-ne tot 
l’esment que puc. Per totes eixes raons, 
el premi suposa per a mi un orgull i una 
oportunitat de reivindicar el meu poble, 
la seua gent. Encara que faça més de 
trenta anys que me’n vaig anar, sempre 
acabe tornant”, comentava Vidal. 
L’obra El repàs de don Isaac explica 
la història d’un periodista enviat al seu 
poble a la Ribera Alta valenciana a fer un 
reportatge sobre les acusacions d’abusos 
d’un professor de l’escola pública ja 
retirat. Per a fer-ho, el reporter ha de 
tornar a la seua terra natal, a la Ribera 
Alta de València, on fa molts anys que no 
hi va. Durant la investigació descobrirà 
secrets amagats durant dècades i fins 
i tot una part de la seua pròpia història 
que desconeixia. Retrobarà el seu pare, 
amb qui sempre ha mantingut una relació 
tensa, i s’haurà d’enfrontar amb alguns 
personatges que li recordaran per què 
se’n va anar d’aquell lloc de seguida que 
va trobar la manera de fer-ho.
L’obra parla de la impunitat amb què van 
actuar molts abusadors durant anys, 
emparats per un sistema social basat en 
la por, però també de les relacions difícils 
entre pares i fills, del retrobament amb el 
passat i els propis fantasmes i de l’ofici 
de periodista en el segle xxi.

Sole i Teresa es tallen els 
cabells per una bona causa

REDACCIÓ
Cada vegada 
són més les 
adolescents que 
decideixen tallar-se 
els cabells i donar-
los a l’Associació 
de Lluita Contra el 
Càncer per a ajudar 
a fer perruques. 
És el cas de Sole 
i Teresa que no 
dubtaren a passar 
per la tisora per  
a col·laborar en 
aquesta causa.
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ACEAL instal·la les banderoles 
identificadores als comerços

REDACCIÓ
El 10 de març a la Casa 
de la Cultura es va dur a 
terme l’assemblea anual 
de l’Associació comercial i 
empresarial d’Alginet.
En aquesta es va fer la 
presentació oficial dels 
distintius identificadors que 
s’han creat per als comerços i 
empreses associades.
Aquesta iniciativa naix de 
l’adhesió d’ACEAL a la 
campanya portada a terme per 
Unió Gremial anomenada “Per 
un comerç local”.
Els distintius són unes 
banderoles que s’estan 
instal·lant als diferents 
establiments i que en cada 
època de l’any aniran canviant  
per a identificar les campanyes 
temporals de cada estació.
L’objectiu és donar un 
punt de vista més alegre i 
dinàmic al comerç i al carrer 
per a incentivar la compra i 
conscienciar de la importància 
del comerç i les empreses 
locals.
Els distintius s’estan instal·lant 
de manera gratuïta a tots els 
associats d’ACEAL i consta 
de la banderola i un adhesiu 
identificador.

Potes i Pèls reprén la 
instal·lació de trampes 
felines

REDACCIÓ
Finalitzat l’estat d’alarma, 
l’associació Potes i Pèls reprén 
la seua tasca per a intentar 
frenar les colònies felines, amb 
el programa subvencionat 
per l’Ajuntament d’Alginet 
anomenat CEST, captura, 
esterilització i reubicació. 

Per tal de fer aquesta captura, 
components de l’associació 
instal·len trampes per a poder 
agafar als gatets i procedir a 
esterilitzar-los per tal d’evitar la 
seua propagació incontrolada.
A més, s’intenta reubicar-los 
buscant-los noves famílies 
d’adopció.

Calen foc al muntó de 
compostatge de l’Hort 
de Caramanxel

REDACCIÓ
El diumenge 9 d’agost a les 
2 de la matinada, els veïns 
i veïnes de la zona de l’Hort 
de Caramanxel van despertar 
amb un esglai per olor a 
cremat i fum.
Alguns incívics van calar foc 
al muntó de compostatge que 

la trituradora municipal està 
deixant per tal d’aprofitar per 
als parcs, jardins municipals i 
veïnals.
Una acció temerària i que amb 
les altes temperatures i les 
poques pluges podria haver fet 
que el foc fera malbé la zona 
de l’Hort i les cases properes.
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Magda Añon Espert guanya el XXI Concurs 
Literari de Narrativa de Dones

REDACIÓ
La Directora General de 
l’Institut de les Dones, Maria 
Such fou l’encarregada de 
comunicar personalment 
el dimecres 19 d’agost a 
l’alginetina Magda Añon 
Espert que havia estat la 
guanyadora del XXI Concurs 
literari de Narrativa de Dones. 
Tal com explicava l’escriptora 
a La Veu d’Alginet, “ fou molt 
emotiu i n’estic molt agraïda”.
Aquesta professora es descriu 
com una dona i de casa humil 
de treballadors del Xúquer 
i reivindica la lectura “com 
a motor de transformació 
personal i social. La vida 
de cada persona també és 
allò que anem llegint mentre 
anem llegint la vida. Escric 
des que tenia huit o nou anys 
i no he deixat de fer-ho des 
d’aleshores, amb major o 
menor encert i perseverança. 
Haver d’escriure molts 
microtextos per a Muixeranga 
Alginet, el tancament forçat 
del confinament i el meu desig 
de donar forma i coherència 
a alguns treballs guardats en 
el calaix, han estat els “tres 
detonants” perquè m’haja 
presentat a aquest concurs. 

La Muixeranga m’ha aportat 
agilitat, el confinament 
continuïtat en el treball i 
profunditat, el tercer detonant, 
plaer  i gaudi personals”, 
explicava la guanyadora. 
La XXI edició del Premi Literari 
Narrativa de Dones  convocat 
per la Direcció General de 
l’Institut Valencià de les Dones i 
que depèn de Vicepresidència 
i Conselleria d’Igualtat 
i Polítiques Inclusives, 
pretén “fomentar i promoure 
l’escriptura i la literatura entre 
dones”, comentava Maria 
Such.
Amb aquest són tres els 
premis que Añon ha rebut, “tots 
tres modestos, tots tres molt 
estimats. Amb premi o sense 
premi, vull escriure perquè vull 
passar-m’ho bé, vull continuar 
gaudint de les paraules que 
sempre m’han acompanyat i 
em fan molt de bé”, comentava 
la guanyadora.
L’alginetina ha aconseguit 
aquest premi amb l’obra 
Veladures. Ambientat en els 
primers anys de la guerra 
del 36, a Gata de Gorgos i 
voltants,  és un relat d’una 
història d’amor i de venjança 
individual i col·lectiva, contra 

la figura de míster Thompson, 
que representa la violència 
i l’odi a l’ésser humà i a les 
dones, especialment. La 
seua misogínia, però,  portarà 
l’anglès a la soledat, al 
rebuig del poble i a una mort 
esperpèntica. Veladures és la 
història de la valentia d’una 
dona i d’una col·lectivitat que, 
tot i les dificultats de l’època, 
es nega a ser menystinguda.  
Les quatre obres seran 
publicades aquest mateix any 
en un llibre recopilatori sota el 
títol “Les dones conten”, una 
pràctica que es desenvolupa 
des de l’any 2000 amb la 
publicació, en el marc de 
cada edició, de les obres 
guanyadores i finalistes. 

Desinfecció de parcs 
infantils

REDACCIÓ
La Regidoria de Parcs i Jardins 
està portant a terme tasques 

de desinfecció per evitar la 
COVID 19.

Neteja de camins

REDACCIÓ
La Regidoria d’Agricultura ha 

portat a terme al llarg del mes 
la neteja de camins agrícoles.
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LA CEA INFORMA

El divendres 31 de juliol, el 
president de la Generalitat, 
Ximo Puig, va anunciar que  el 
Consell aprovaria un decret que 
simplificaria els procediments 
administratius per a 
desenvolupar instal·lacions 

d’energies renovables amb 
l’objectiu d’agilitzar la posada 
en marxa de les plantes 
d’energia renovable.

Amb aquest decret es 
busca impulsar l’aprofitament 
de les energies renovables 
a la Comunitat Valenciana 
mitjançant l’establiment 
de noves instal·lacions de 
producció d’energia elèctrica de 
tecnologia fotovoltaica i eòlica 
com a resposta a l’emergència 
climàtica.

El dimecres 12 d’agost, 
treballadors de la Cooperativa 
Elèctrica d’Alginet i membres 
de la Junta rectora, van rebre la 
visita d’una empresa dedicada 
a la construcció de producció 
fotovoltaica.

Una visita d’acord amb la 
nova línia de treball que porta 

ara la Junta Rectora de la 
Cooperativa Elèctrica i que va 
encaminada, entre altres coses 
a apostar per les energies 
renovables.

Tal i com comentava Pepita 
Company, membre del Consell 

Rector “la nova línia de treball 
de la Junta de la CEA és 
treballar per al soci i intentar 
oferir-los la màxima energia 
renovable i així ajudar a pal·liar 
l’emergència climàtica”.

Rafa Alemany, treballador 

de la CEA, feia una valoració 
molt positiva d’aquest tipus 
de visites ja que, “els tècnics 
d’aquestes empreses visiten 
in situ les nostres instal·lacions 
i poden fer una valoració 
més adequada a les nostres 
necessitats i així poder 
aconseguir una col·laboració 
més beneficiosa per als nostres 
socis”.

Sergio Martínez, enginyer 
industrial d’IDAE Group 
comentava que “aquest tipus 
d’energies ja són el present i 
cal fer un bon assessorament 
per a la seua implantació”.

Una energia, la renovable, 
que és ja una necessitat del 
present i des de la Junta rectora 
de la CEA s’està valorant la 
seua implantació

La CEA estudia com unificar el subministrament 
d’energia convencional i el d’energies renovables

Més de 6.000 
famílies es 
beneficien dels 
descompte de 
la CEA

CEA
Ja són 5 mesos els que des 

de la Cooperativa elèctrica 
d’Alginet s’està aplicant un 
descompte en la factura 
elèctrica del 15 %.

Una mesura que va ser 
impulsada per la Junta 
Rectora de la Cooperativa 
Elèctrica d’Alginet en activar-
se l’estat d’alarma amb 
l’objectiu d’ajudar a pal·liar 
en la mesura del possible els 
efectes econòmics negatius en 
empreses i habitatges.

Un descompte en la factura 
que continua actiu ja que, 
en finalitzar l’estat d’alarma 
la Junta Rectora va decidir 
continuar aplicant-lo als seus 
socis.

“La nova línia de treball de 
la Junta és treballar per al soci 
i intentar ajudar-lo el màxim 
possible i aquesta continuïtat 
en la reducció de la factura 
de la llum és una mesura 
que ajuda moltes famílies i 
comerços”, comentava Pepita 
Company membre de la Junta 
de la CEA.
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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
VARESER 96 367 91 66

Es licita el contracte 
d’explotació de les 
piscines municipals

AJUNTAMENT
El ple municipal aprova 
l’expedient de contractació del 
servei de neteja, manteniment, 
gestió i explotació de les 
piscines municipals del 
poliesportiu i la ratificació 
d’actuacions anteriors i 
aprovació de l’expedient de 
contractació.
Amb els vots de Socialistes 
d’Alginet, Partit Popular, 
PSOE i Compromís, es va 
aprovar en el ple municipal del 
30 de juliol aprovar l’expedient 
que regula la contractació dels 
serveis prestats en la piscina 
municipal. Un expedient que 
per llei s’havia de portar a 
terme i que, tal i com explicava 
el secretari de l’Ajuntament,  
l’empresa que es quede el 
servei començarà l’1 de gener 

de 2021.
Al ple municipal, l’alcalde 
d’Alginet va comentar que la 
piscina romandrà tancada des 
d’octubre fins desembre per 
tal de desinfectar i reparar les 
instal·lacions.

El centre de dia torna a obrir les 
portes

AJUNTAMENT
En el moment que es va 
decretar l’estat d’alarma, el 
Centre de dia d’Alginet va 
haver de tancar les portes i va 
deixar els usuaris i les famílies 
en una situació complicada.
El dijous 6 d’agost, els 
treballadors i part dels usuaris 
tornaven a assistir a les seues 
instal·lacions. Una reobertura 
complicada i coordinada per la 
regidoria de Serveis Socials i 
l’equip directiu del centre.
Tal com comentava la regidora 
de Serveis Socials, Carmen 
Ribera, “l’obertura del centre 
ha sigut complicada ja que 
per tal de poder continuar 
donant el servei van haver de 
presentar a Conselleria un Pla 
de Contenció”.
La Conselleria va acceptar 
aquest pla però per a un 
aforament del 50 % d’usuaris, 
una restricció que tal com 
comentava Ribera “significa 
que 25 usuaris han de quedar-
se a les seues cases”. 
L’equip directiu va traslladar 
a la regidora la possibilitat de 
sol·licitar el 100% d’aforament 
ja que, per les característiques 

estructurals del centre es 
disposen d’aules amb un 
gran espai que permetria 
el distanciament social de 
seguretat sanitària. “Amb 
aquesta possibilitat s’ha 
sol·licitat a Conselleria poder 
obrir al 100 % i estem a 
l’espera de la resposta de 
Conselleria”, comentava la 
regidora.
“D’altra banda un dels motors 
de la refrigeració es va trencar, 
el que ha suposat comprar-
ne un altre i s’ha hagut de 
realitzat una modificació 
del crèdit ja que no hi havia 
partida pressupostària per a 
la seua compra”, comentava 
Ribera.
El president de l’associació 

Respir d’Alginet agraïa l’esforç 
dels treballadors “ja que, 
podien obrir de 9 del matí a 
3 de la vesprada o de 9 del 
matí a les 6 de la vesprada. 
Des de la Junta consideràvem 
que amb l’horari reduït 
donàvem un mal servei però 
per a poder obrir fins a les 
6 de la vesprada tindríem 
unes pèrdues de 3.400 
euros al mes que podríem 
suportar dos o tres mesos. 
Davant d’aquesta situació els 
treballadors del centre no van 
dubtar a fer voluntariat i fer tres 
hores setmanals voluntàries, 
una decisió que agraïm 
profundament”, explicava el 
president de Respir.

Serveis Socials 
continua amb l’ajuda 
d’emergència 

AJUNTAMENT
La Regidoria de Serveis 
Socials continua la seua tasca 
d’ajudes d’emergència, unes 
ajudes que van començar en 
activar-se l’estat d’alarma i 
que haurien d’haver finalitzat 
el 21 de juny.
Carmen Ribera, regidora de 
Serveis Socials explicava que 
des de l’equip de govern es 

va decidir  continuar oferint-
la ja que l’estat d’alarma ha 
finalitzat però la gent continua 
necessitant l’ajuda. L’ajuda 
consisteix en vals per a la 
compra de menjar setmanal.
En aquests moments, més de 
90 famílies del poble reben 
aquesta ajuda necessària.

Més de 30 menuts al programa La 
Carrasca

AJUNTAMENT
L’ajuntament d’Alginet, a 
través de la regidoria de 
Serveis Socials està portant a 
terme el programa infantil de la 
conselleria anomenat “Període 
Estival La Carrasca”.
Un programa subvencionat 
per Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives.+ i que va 
adreçat als xiquets i xiquetes 
en situació d’exclusió social 
de municipis de la Comunitat 
Valenciana-
Des de Serveis Socials 
s’està repartint el dinar als 
menuts fins el 24 d’agost. Tal 
com comentava la regidora 
Carmen Ribera “altres anys el 
dinar es repartia en l’escoleta 
d’estiu, aquest any per causa 
de la COVID-19 no s’ha dut 
a terme aquesta activitat així 
que el punt de trobada són les 
instal·lacions del Centre de 

Dia”.
“Les empreses Bon Apetit i 
La Cuina ens porten ací el 
dinar i un familiar ve a per 
aquest, així ens assegurem 
que els menuts mengen al 
dia una menjada completa. A 

més l’educadora social  els ha 
repartit un conte, pinta cares 
i quaderns d’estiu i els marca 
unes tasques per poder tindre 
un control”, explicava Ribera.

Els vehicles ja poden 
circular amb normalitat 
pel carrer Comare Maria 
Escribà

AJUNTAMENT
Els vehicles ja poden recórrer 
el carrer Comare Maria 
Escribà, un carrer que ha estat 
unes setmanes intransitable, 
ja que al final d’aquest es va 
fer un forat al mig de l’asfaltat.
Un vehicle va quedar amb 
una roda incrustada a l’asfalt 
en enfonsar-se part d’aquest. 

Segons sembla, una filtració 
d’aigua va provocar que es 
correguera la terra de baix i va 
provocar aquest incident.
Des de la regidoria 
d’Urbanisme ja s’ha procedit a 
reconduir la canonada que va 
provocar la filtració i a arreglar 
el forat.
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Una gatera a l’Hort Urbà per a 
acabar amb les rates

AJUNTAMENT
L’associació Potes i Pèls i la 
regidoria de Medi Ambient 
estant portant a terme un 
projecte en què s’uneix el 
benefici als llauradors i el 
benefici per als gatets.
La iniciativa consisteix en la 
construcció dins de l’Hort Urbà 
d’una gatera, un espai on 6 o 
7 gats tindran la seua vivenda 
i ajudaran els llauradors a 
acabar amb les rates que fan 
malbé les seues collites.
Aquest projecte va sorgir 
perquè prou llauradors ens 
havien demanat ajuda per 
poder acabar amb les rates 
que destrossaven les seues 
plantacions. Vam parlar al 
Francisco Bellever, regidor 
d’Agricultura, i vam arribar 
a un acord per a construir 
aquest espai”, comentava 
Isabel Donat secretaria de 
l’associació.
La seua presidenta, Andrea 
Martínez del Rey, explicava 

que “es tracta d’una gatera, 
un lloc on viuran 6 o 7 gats 
vacunats, desparacitats i 
castrats gràcies al programa 
que tenim en col·laboració 
amb l’ajuntament. Des de 
l’Associació controlarem 
i vigilarem el seu procés 
d’adaptació i el seu benestar”
Per la seua banda, el regidor 
d’Agricultura explicava que 

“aquest projecte estan portant-
lo a terme els treballadors del 
pla d’ocupació de l’Ajuntament 
i consisteix en un espai tancat 
amb accessos per als felins”. 
Una manera sostenible 
de mantindre a ratlla als 
rosegadors i de donar una 
segona oportunitat als felins.

La COVID-19 no para la biblioteca
AJUNTAMENT

Al llarg de l’estiu la Biblioteca 
Municipal no ha tancat les 
portes i ha oferit tots els 
serveis disponibles (recordeu 
que la biblioteca no funciona 
al 100% per la crisi sanitària) 
i s’ha adherit a l’Any 
Carmelina Sánchez-Cutillas 
de l’Acadèmia Valenciana de 
la Llengua, en el qual també 
col·labora el Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris i Documentalistes 
de la Comunitat Valenciana. A 
més, des de la biblioteca s’ha 
confirmat la participació per 
tercer any consecutiu en la 
campanya de foment lector 
Espanta la por que organitza 

el Museu Valencià d’Etnologia 
i en la qual participen 
biblioteques i museus de tot el
territori valencià. Aquest any 
aquesta campanya també vol 
introduir-se als col·legis i des 
del museu amb la col·laboració 
de les biblioteques s’està 
treballant per a aconseguir-ho.
El mes de setembre des dels 
canals oficials de la Biblioteca 
i de l’Ajuntament d’Alginet 
s’aniran anunciant les activitats 
que es faran relacionades amb 
l’adhesió a l’Any Carmelina 
Sánchez-Cutillas i Espanta la 
por. La majoria de les activitats 
es realitzaran entre la segona 
meitat del mes d’octubre i el 

mes de novembre sempre 
que es puguen fer amb totes 
les mesures de seguretat 
pertinents.
Des de la Biblioteca Municipal 
ens recorden també que 
a partir del 7 de setembre 
tornaran a l’horari habitual. De 
dilluns a divendres de 10 a 13
i de 16 a 20 h. 

Millores a la Font del 
Llaurador

AJUNTAMENT
La Regidoria de Parcs i 
Jardins ha portat a terme 
diferents actuacions en un dels 
monuments més emblemàtics 
de la localitat.

Al llarg d’agost, operaris han 
reemplaçat el motor d’aigua 
que estava trencat i han 
plantat plantes aromàtiques a 
la zona dels bancs.

Hores per a tirar el fem i 
telèfon de poda i trastos

AJUNTAMENT
La Regidoria de Serveis 
Municipals ha activat una 
campanya de recordatori i 
conscienciació per tal d’evitar 
que la gent deposite el fem 

fora dels contenidors i en 
hores no adequades. 
Els contenidors porten un 
adhesiu per a recordar les 
normes.

Actuacions a l’Escoleta 
Infantil

AJUNTAMENT
La Regidoria d’Obres, amb 
els treballadors i treballadores 
del Pla d’Ocupació ha pintat 
l’Escoleta Municipal Salvador 

Bosch. A més de la desinfecció 
i la pintada de parets, s’ha 
procedit a canviar la terra de la 
zona de jocs dels menuts.
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Programa de 
Fisioteràpia COVID-19 
en Atenció Primària

REDACIÓ
El Servei de Fisioteràpia i 
Rehabilitació del Departament 
de Salut de la Ribera ha 
posat en marxa, als centres 
de salut de la comarca, un 
programa d’exercicis dirigit 
a rehabilitar les seqüeles 
respiratòries i motrius que 
presenten pacients que han 
estat ingressats per COVID-19 
en els últims mesos.
Segons ha destacat el 
fisioterapeuta adjunt del 
Servei de Fisioteràpia, Vicente 
Matoses, “hem desenvolupat 
este programa d’exercicis 
davant de la necessitat 
d’ajudar pacients als quals els 
efectes derivats de la malaltia 
els impedeixen fer activitats 
quotidianes, a recuperar la 
funcionalitat i la condició física 
que tenien abans de patir el 
COVID-19”.
Les seqüeles més freqüents 
que presenten aquests  
pacients són la feblesa 
muscular i problemes derivats 
de l’afectació pulmonar, com 
la fatiga.
Un dia a la setmana, el 
fisioterapeuta del centre 

de salut es reuneix amb el 
pacient, acompanyat, sempre 
que siga possible, d’algun 
familiar, per a fer i pautar els 
exercicis que el pacient haurà 
de repetir, dues vegades al dia 
durant tota la setmana, en el 
seu propi domicili. Sempre que 
siga possible, el fisioterapeuta 
anirà incrementant la dificultat 
d’aquests exercicis.
El programa té una duració 
de 3, 4 o 5 setmanes 
consecutives, en funció 
de l’evolució del pacient. 
Una vegada finalitzades 
les sessions dirigides pel 
fisioterapeuta, el pacient 
haurà de continuar fent els 
exercicis al seu domicili de 
manera autònoma, alhora que 
el fisioterapeuta realitzarà un 
seguiment telefònic de la seua 
evolució fins a la seua alta 
definitiva del programa.

Què faig si crec que tinc el 
coronavirus?

REDACIÓ
El dimecres 12 d’agost, la 
Conselleria de Sanitat emetia 
una nota de premsa en què 
actualitzava els nous brots de 
COVID-19.
Aquest dia es va comunicar 
que hi havia un brot a Alginet 
amb 5 casos confirmats que 
s’han incrementat amb el pas 
de les setmanes.
Davant d’aquesta situació, La 
Veu d’Alginet va conversar 
amb el coordinador del Centre 
de Salut de la localitat, el metge 
Lesmes, per a saber què fer 
en cas de sospita i conéixer el 
protocol d’actuació.
Javier, com ha d’actuar la 
gent si té sospites de patir 
aquesta malaltia?
Per a qualsevol persona 
que tinga sospites de patir 
aquesta malaltia, és a dir, que 
tinga febre, dolor de cap, tos 
o alguns altres símptomes 
que el puguen fer pensar que 
podria estar infectat, el primer 
que ha de fer és cridar al 
centre de salut al 96 171 91 
70. Nosaltres li telefonarem 
i a través d’unes preguntes i 
li donarem les instruccions a 
seguir.
Quines són les instruccions? 

Poden anar des de l’aïllament, 
descartar que siga o fer-lo 
vindre al centre per a agafar 
una mostra.
Què passaria després?
Si agafem la mostra, 
depenent dels símptomes 
decidirem quan ha de durar la 
quarantena, si ha de repetir-se 
la prova després, etc.
I si he d’anar a treballar?
Si tinc símptomes el primer 
és autoaïllarme, telefonar al 
centre i no anar a treballar 
fins que ho indique el metge. 
Des del centre de salut 
gestionarem la baixa mèdica 
en cas de necessitat.
Quan s’ha de fer la prova si 
tinc símptomes?
El primer o segon dia ja que 
el període durant el qual 
podem contagiar la resta de 
la gent és des de 2 dies abans 
d’aparéixer els símptomes  
fins que ja no els tenim.
Hi ha pacients que han 
notificat que no s’agafa el 
telèfon al centre de salut. És 
així?
Sí que és cert que hem tingut 
la centraleta col·lapsada, no 
és que no s’agafe sinó pel 
volum enorme de telefonades, 
ja que s’han comptabilitzat 

més de 100 telefonades en les 
4 primeres hores del matí.
El nostre sistema telefònic no 
indica que els operadors estan 
ocupats així que en telefonar 
sona però no contesten per 
tant pareix que no l’agafen 
però no és així. Al juliol per 
vacances de personal ens 
quedàrem sense una persona 
però ara hem reforçat la 
centraleta per tal d’oferir un 
millor servei.
En resum, què és el més 
important?
Utilitzar mascaretes, rentat de 
mans, distanciament social, 
evitar aglomeracions inclús 
entre familiars i si presentes 
símptomes autoaïllar-se fins 
que descartem si eres un cas 
o no.



11

SETEMBRE 2020PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET



12
SETEMBRE 2020 PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

Es tracta d’uns símpto-
mes que serveixen per 
a la majoria de plantes:
Nitrogen: és un nutri-

ent fonamental que permet créi-
xer a les plantes amb major força 
i vigor.
Símptomes de mancances:
-  Menor creixement del àrea fo-

liar.
-  Afecta primer les fulles inferiors 
(les més velles).

-  Les fulles es tornen de color 
groc, incloent les nervadures 
(nervis de les fulles).

-  Prolongació de la dormició dels 
brots.

Fòsfor: El fòsfor presenta una 
funció important en el metabolis-
me energètic de la planta.
Símptomes de mancança:
-  Afecta el desenvolupament ra-

dicular.
-  Troncs més prims i menor crei-

xement de la planta (fins al na-
nisme).

-  Menor floració i quallat de fruits.
-  Fulles de color roig bronzejat o 

púrpura que poden secar-se. 
Els símptomes comencen a les 
fulles inferiors.

Calci: es necessari per a la inte-
gritat i funcionalitat de les parets i 
membranes cel·lulars.
Símptomes de mancances:
-  Les fulles jóvens es deformen 

(forma de cullera ) i es corben 
cap a terra.

-  Disminució del creixement de 
les arrels i menor quantitat de 
sucres.

-  Zones de teixit mort en brots i 
fruits.

Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

Falta de nutrients Iniciem un nou Curs a 
l’IES Hort de Feliu

IES HORT DE FELIU
Comencem un nou curs 
amb incertesa, però també 
amb la il·lusió de superar els 
entrebancs que vagen sorgint, 
donat que les circumstàncies 
aniran canviant molt sovint 
i haurem d’anar aportant 
solucions que donen resposta 
a tots els escenaris possibles.
Açò comporta un gran 
esforç d’adaptació de tota la 
comunitat educativa, perquè, 
per damunt de tot, hem de 
procurar  garantir-ne la salut 
de tots els membres i evitar 
contagis i propagació del 
SARS-coV-2, així com la 
igualtat i l’equitat educativa.
Aquesta situació 
extraordinària ens ha portat a 
prendre mesures a partir de 
les directrius de la Conselleria 
d’Educació, tot i adaptades 
al nostre centre i a les 
aules i grups-classe de què 
disposem, per tal de garantir la 
distància mínima interpersonal 
d’1,5m que estableix la llei.
N’enumerem algunes:
1. L’organització curricular 
del primer curs d’Educació 
Secundària Obligatòria per 
al curs 2020-2021 serà per 
àmbits: Àmbit Lingüístic i 
Social, per una banda i Àmbit 
Científic, per l’altra. Així, 
l’alumnat de 1r d’ESO passarà 
més hores amb el mateix 
professor/a que impartirà totes 
les matèries que conformen 
l’àmbit.
2. La formació per a tot 
l’alumnat serà presencial. 
Tindrem la presència diària de 
tot l’alumnat de primer d’ESO, 

Formació Professional Bàsica,  
PMAR i PR4, així com els 
grups de Batxillerat, per ser 
poc nombrosos.
3. Dies alterns per a l’alumnat 
de 2n, 3r i 4t d’ESO, és a 
dir, els cursos en els quals, 
després de l’organització dels 
espais i les disponibilitats 
de professorat, superen el 
nombre màxim d’alumnes per 
aula que venen determinats 
pel requisit de mantindre la 
distància interpersonal d’1,5 
m. Així, cada grup de 2n, 
3r i 4t d’ESO es dividirà en 
2 subgrups que acudiran 
presencialment al centre els 
dilluns, dimecres i divendres 
d’una setmana i els dimarts i 
dijous de la setmana següent, 
i al revés.
El professorat d’aquests grups 
planificarà el seu treball de 
manera que es desenvolupen 
presencialment amb l’alumnat 
aquelles tasques que 
requereixen una activitat 
presencial i li marque les 
activitats que ha de fer el dia 
que no assistirà al centre.

Aquestes són algunes de 
les mesures preses fins ara 
d’acord amb la situació. És obvi 
que tot això pot canviar segons 
l’evolució de la pandèmia. De 
moment, alumnat i professorat 
ens veurem a partir del 7 de 
setembre. L’horari de recepció 
i les llistes dels subgrups 
de 2n, 3r i 4t es donaran a 
conéixer mitjançant l’AMPA i la 
pàgina web del centre.

No vull ni tinc televisió

És la televisió un mitjà de 
comunicació beneficiós o 
perjudicial per als nostres 
menuts?
Des de menuda a ma casa 
el televisor era una caixa 
negra damunt de l’aparador. 
Es trobava al saló i allí ens 
reuníem tots cinc. La meua 
iaia cosia, la meua mare 
remirava la revista i el meu iaio 
ens contava com havia anat la 
feina al camp. El meu germà 
i jo cada dia desitjàvem que 
arribara aquest moment.
Tots els dies no eren iguals, 
també solíem eixir a la galeria 
o baixar al garatge a jugar.
Així com divertir-nos al carrer 
amb els nostres veïns i 
amics. Jugàvem a la corda, al 
sambori... i ja de més grans tota 
la colla ens reuníem al nostre 
parc al que anomenarem La 
Repla. Fèiem jocs grupals 
com la gallineta cega, el pilla 
pilla, amagar-nos... Creàvem 
històries i xarràvem de les 
nostres coses de xiquets.
Com que no teníem mai 
suficient, la vesprada se’ns 
feia curta. Aleshores, la 
nostra mare i totes les altres 
preparaven entrepans i a la 
fresca sopàvem tots junts.
Arribava el cap de setmana i 
marxàvem amb la nostra mare 
a un lloc o a un altre, o bé el 
nostre iaio ens passejava 
amb la mula per l’horta. I els 
diumenges tocava anar a la 
plaça, passar pel quiosc i jugar 
als recreatius.
El temps ha passat i les coses 
han canviat. Sent la pèrdua de 
moments molt essencials per 
als xiquets cada vegada més 

ja que quan una nena o un nen 
em diu vull acabar prompte les 
tasques escolars perquè vull 
jugar a la Play Station o si vinc 
a classe em perd els meus 
dibuixos preferits em fa sentir 
profundament nostàlgica que 
les noves tecnologies han 
substituït tots els moments 
anteriorment descrits.
Sé que aquesta gran 
transformació l’ha portada 
la societat i amb ella la 
modernització però em negue 
a assumir aquest tipus de 
forma de viure imposada.
Durant el confinament m’he 
adonat de moltes coses i 
entre elles, que encara que 
tinguera vint-i-quatre hores 
al dia per a mi, el televisor 
no el necessitava. Tenia 
moltíssimes coses més per a 
fer a casa (no sols les tasques 
domèstiques). I aquesta 
temporada l’he aprofitat per a 
potenciar la meua imaginació 
i la meua creativitat, així com 
per a portar a terme activitats 
per compartir amb els meus 
alumnes.
Així i tot, es real que la televisió 
es pot utilitzar d’una forma 
positiva. És més, podem 
traure-li molt de profit elegint 
el canal i programa adequat. 
O bé, fent ús d’Internet on 
podem dedicar una estona 
a veure cançons educatives 
per aprendre: els colors, els 
números, els animals...
Tot en la seua mesura és 
beneficiós. Tan sols cal ser 
conscients que allò que els 
mostrem siga positiu.
En Internet tenim molts 
recursos als quals podem 
accedir amb un sol clic.
Però no oblidem les nostres 
vivències de menuts, tornar 
als jocs tradicionals ens 
permet ensenyar valors molt 
importants com és que allò 
material no és necessari si 
tinc la meua família i els meus 
amics.

Paula Llorca 
Mestra 
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Dos joves alginetins aposten per 
posar en forma els veïns

REDACCIÓ
Gerson Gonzàlez, graduat 
en Ciències de l’Activitat 
Física i de l’Esport amb un 
postgrau en professorat 
de secundària d’educació 
física, és Tècnic Superior 
en Animació d’Activitats 
Físiques i Esportives, Tècnic 
Especialista en Nutrició 
Esportiva i Tècnic inicial de 
Futbol, junt a Pablo Mellado, 
graduat en Ciències de 
l’Activitat Física i de l’Esport, 
Graduat en Fisioteràpia, Tècnic 
de Biomecànica, màster en 
Prevenció i Readaptació de 
lesions i màster en Ecografia 
musculesquelètica entre 
d’altres, s’han unit per llançar 
el projecte Gersalusport i 
Fisiomecu.
Què vos ha llançat a tindre 
aquesta iniciativa?
El que ens ha llançat a portar 
a terme aquesta iniciativa 
realment és el fet d’incrementar 
l’activitat física diària de les 
persones, ja que les dades 
que es llancen des de l’OMS 
no són gens alentidores. 
A Espanya, de la població 
adulta, un 14,5 % pateix 
obesitat i un 38,5 % sofreix 
sobrepés, mentre que en 
la població infantil és d’un  
18 % els que pateixen obesitat 
i més d’un 40 % els que tenen 
sobrepés.
Són xifres molt alarmants a 
les quals hem de pegar-los 
la volta per nosaltres mateix, 
per tant creguem que la 
millor medicina és practicar 
diàriament activitat física, ja 
que es recomana que els 
adults realitzen 150 minuts 
d’activitat física moderada i 
per a xiquets 60 minuts diaris 
d’activitat física.
En què consisteix?
Hem creat tres plans 
d’entrenament en els quals 
l’objectiu principal és fer 
activitat física de forma diària 
i que s’adapten als diversos 
nivells de condició física de 

la població. Com a objectiu 
secundari volem que la gent 
gaudisca de fer activitat 
física i que es vaja superant 
personalment. 
Aquests plans tenen 
entrenaments aeròbics, com 
pot ser caminar o córrer 
i també entrenaments on 
intentarem cremar greixos. 
També hi haurà entrenaments 
de tonificació de tot el cos i 
també per grups musculars, 
on enfocarem el nostre 
treball més en glutis, cames i 
abdomen. 
Aquests plans seran de forma 
mensual, ja que gran part dels 
entrenaments seran via on 
line, crearem diversos grups 
WhatsApp i penjarem per 
vídeo tots els entrenaments, 
i una vegada per setmana 
entrenarem presencialment 
per grups i d’aquesta forma 
podrem contar sensacions 
i gaudir de la companyia i 
tindre aquest alé de motivació 
intrínseca per a realitzar tots 
els entrenaments. També 
dir que per via WhatsApp 
resoldrem tots els dubtes que 
pugen sorgir durant les 24 
h al dia i que contractant el 
pla d’entrenament s’obtindrà 
una samarreta esportiva de 
regal i més detalls que anirem 
desvetlant.
Realitzarem conjuntament 
una eixida senderista amb 
els tres grups sempre que 
respectem les mesures que 
estableix sanitat.
A quines edats va adreçat i 
per què?

Aquests plans com hem dit 
abans són per a tota la població 
en general, ja que el que es 
pretén és que tots incrementen 
la seua activitat i pugen gaudir 
d’una millora de qualitat de 
vida. El que sí que farem serà 
un xicotet qüestionari perquè 
l’usuari estiga en el pla que 
més s’adeqüe al seu nivell de 
condició física. 
Objectius que es volen 
aconseguir?
Els objectius que volem 
aconseguir amb aquests 
plans principalment són 
millorar la condició física de la 
població en general, per tant 
reduir els índex de sobrepés 
i obesitat que patim, millorar 
en qualitat de vida i salut, 
incrementar l’esperança de 
vida i reduir al mínim tant 
malalties infeccioses com 
cardiorespiratories. 
Com a objectiu secundari 
volem que la població puga 
gaudir d’aquests plans i si 
tenen un repte com potser 
iniciar-se al món del running 
inclús enfrontar-se a una 
cursa com la 10k que ho facen 
de la nostra mà i de segur que 
tindran una experiència més 
que positiva.
La gent interessada, com pot 
contactar amb vosaltres?
La idea és començar al 
setembre, per aquest motiu 
poden contactar amb nosaltres 
per Whatshap al 618 36 21 
22 o per correu electrònic a 
fisiomecusport@hotmail.com 
o gersalusport@gmail.com

Edgar Ramírez tercer al 
triatló de Vila real

REDACCIÓ
L’alginetí Edgar Ramírez va 
participar el passat 26 de juliol 
al triatló celebrat a la localitat 
de Vila-Real.

Ramírez va quedar tercer en 
la categoria júnior.
En l’esdeveniment esportiu 
també van participar Sergio 
Hernàndez i Oscar Serer
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De senyors territorials a capitalistes (II)
Com parlàvem 
el mes passat, el 
marqués de Mo-
nistrol havia de-
cidit desfer-se de 
tots els seus béns 
a la vila d’Alginet 
i buscar un rèdit 

econòmic amb la seua venda o 
subhasta pública. En aquesta 
ocasió veurem com ven edifi-
cis i no uns edificis qualsevols, 
sinó edificis que constituïen la 
seua principal font de rendes 
en els temps de la senyoria i 
els quals conformaven l’equipa-
ment bàsic per a la continuïtat 
i pervivència de la comunitat, 
és a dir, l’almàssera de l’oli, 
el forn, l’hostal, els molins i la 
carnisseria, si bé en aquest 
moment, el darrer quart del se-
gle xix, tant els molins com la 
carnisseria  ja havien estat ali-
enats molt abans, els molins 
possiblement des de finals del 
segle xviii i la carnisseria a la 
primeria del segle xix, passant 
els primers a mans dels antics 
arrendataris i la segona a mans 
municipals.
Així doncs, l’explotació d’aquest 
equipament bàsic era una en-
trada de rendes molt important 
per a la senyoria des de la seua 
constitució al segle xiii i això 
perquè la legislació vigent per-
metia que els senyors territori-
als tingueren el seu monopoli ja 
que es prohibia la construcció 
de molins, almàsseres, forns 
de caràcter privat, obligant així 
que tots els habitants d’Alginet 
hagueren de fer-ne ús i per tant 
pagar la renda corresponent, 
tant en diners com en espècie. 
Per altra part, de la carnisseria 
també s’extreia una part dels 
impostos pel sosteniment del 
consell municipal com la cisa 
de la carn, que es pagava pel 
sacrifici dels animals en aques-
ta carnisseria. No obstant això, 
aquests impostos, malgrat ser 
gestionats pel consell munici-
pal, sempre estaven a l’atzar 
del senyor i podia obligar a 
aquest consell a gastar-los en 
allò que ell poguera considerar 
prioritari, com per exemple du-
rant la construcció de l’església, 
en la qual hagueren d’invertir el 
romanent que tenien guardat 
per a la construcció de la casa 
de consells.
Per tant, la venda d’aquests 
edificis era un pas més en el 
desmantellament de l’antiga se-
nyoria i alhora esdevindre, final-
ment, en una nova via d’obtin-
dre sucosos beneficis d’aquest 
patrimoni privatiu. Així és va 
posar a la venda el forn (casa 
horno de pan cocer) situada a 
la plaça Major, 72, illa 17; l’hos-
tal (casa mesón) situat al carrer 
Major, 48, illa 18; el castell (casa 
Palacio) situat al carrer Major, 
71, illa 4; i finalment, l’almàsse-
ra (casa que antiguamente fue 
almazara) situada al carrer de 
l’Almàssera, 15, illa 11. En les 
escriptures només es conser-
va la venda de l’almàssera i de 
l’hostal, fetes en diferents èpo-
ques. No obstant això, sabem 
que el forn encara era propietat 
del marqués l’any 1877 com així 
consta en l’escriptura de venda 
de l’antic ajuntament; mentre 
que el castell es va vendre el 26 
de desembre 1875, la venda del 

qual la coneixem per altres do-
cuments i que ja han sigut pu-
blicats en Aljannat IV. Revista 
d’Estudis Locals.
 El 4 d’abril de l’any 1873 es 
procedia a la venda de l’antiga 
almàssera que tenia una super-
fície de 764 m² i que tenia com 
a límits: per davant la séquia 
Almenara del molí de Bernar-
do Lago, per la seua esquena 
un terreny de Vicente Alemany 
i Climent, camí en mig, i per 
l’esquerra el molí de Bernardo 
Lago. Cal fer un incís per parlar 
de Bernardo Lago. Aquest és 
descendent d’una família d’ori-
gen francés que es va instal·lar 
a Alginet cap el 1620, els Este-
ve de Lago, sent el seu primer 
representant, Jacint Esteve de 
Lago, el qual tenia una bona 
quantitat de terra, però el més 
important és que durant el se-
gle xvii i el segle xviii va arrendar 
gran part dels molins que funci-
onaven a Alginet i, per tant, cal 
considerar que es van especia-
litzar en aquest recurs. És cu-
riós trobar que encara un des-
cendent d’aquesta família era 
moliner l’any 1873, precisament 
regia un molí construït entre 
1708-1714 pel seu avantpas-
sat Pere Esteve de Lago, just al 
costat de l’almàssera.
Però recapitulem, estàvem en 
la venda de l’almàssera. El 
comprador fou un foraster, Vi-
cente Marzal i Pedrós, el qual 
residia a la travessa del Bihuet, 
9 del Poble Nou de la Mar (l’ac-
tual Cabanyal-Canyamelar) per 
la quantitat de 5.000 reials de 
billó o el que és el mateix 1.250 
pessetes.
Pel que fa a l’hostal, la seua 
venda es va fer efectiva el 22 
d’agost de 1892. L’any ante-
rior el marqués de Monistrol, 
José María Escrivà de Romaní 
i Dusay havia mort i cal supo-
sar que sa tia Amàlia de Bell-
vís i Valda també i, per tant la 
venda la feu efectiva el seu 
hereu Joaquín Escrivà de Ro-
maní i Fernández de Córdoba, 
marqués d’Aguilar i  de Monis-
trol per la quantitat de 12.550 
pessetes a Rafael Simó i Ynsa, 
el qual era l’hostaler que el te-
nia arrendat. En l’escriptura no 
consta la seua superfície però 
sí els límits: per la dreta amb 
casa de Teresa, Maria Rosa i 
Josefa Bosch Beferull i hort de 
l’herència de Francisca Espert i 
Carrasco. Per l’esquerra, casa 
de Francisco Roig Alemany i la 
de l’herència de Salvador Ale-
jandro Espert i Roig. Per l’es-
quena hort de la casa de Maria 
García Roig i per davant el car-
rer Major.
En aquest moment, Joaquin Es-
crivà de Romaní i Fernández de 
Córdoba ja residia permanent-
ment a Madrid on era diputat a 
Corts i Director General d’Agri-
cultura, d’Indústria i de Comerç. 
Una altra manera de reciclar-se, 
ocupar càrrecs públics. Conti-
nuaven sent, malgrat tot, l’elit.

 Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet 

Ni inviolabilitat ni impunitat, 
justícia i democràcia
Grup Municipal Cercle-IdEA
La trama borbònica escapa a 
qualsevol llei de dret natural, i per 
suposat a la lògica humana. Des 
de la no responsabilitat de la figura 
reial consagrada a l’article 56 de 
la Constitució Espanyola fins a la 
recent fugida orquestrada des de 
la Casa Reial i per la pròpia Pre-
sidència del Govern d’Espanya 
del Rei Emèrit. Estem davant d’un 
nou escàndol que afecta a la casa 
dels Borbons, i diem nou perquè 
no és únic i perquè és, molesta-
ment, repetitiu, com una plaga 
bíblica.

 El fet és que durant molt de temps 
s’ha estès un dens mant de si-
lenci sobre fets, presumptament, 
delictius. Un silenci que ha impli-
cat i continua implicant a mitjans 
de comunicació i poders polítics i 
econòmics de tots els nivells, so-
bre unes pràctiques de les quals 
tenim com a últims exemples:

  • La justícia Suïssa i l’espanyola 
investiguen possibles comissions 
il·legals rebudes per Juan Carlos I 
per un valor aproximat de 100 mi-
lions d’euros, per haver intervingut 
en un negoci d’uns 8.000 milions 
d’euros en benefici de les empre-
ses de l’IBEX; els que sempre ixen 
guanyant a costa de la ciutadania.

  • La fiscalia suïssa investiga a 
l’Emèrit per un possible delicte 
de frau fiscal i blanqueig de capi-
tal. Tot arran d’una transferència 
de 3,5 milions d’euros des d’un 
compte suïs a un paradís fiscal 
(Illes Bahames).

 De tot açò eren partícips neces-
saris, personatges com Corinna 
Larsen o Dante Canonica entre 
altres, tots dos vinculats amb la 
Casa Reial d’una forma o altra.

 Així, la qüestió que s’hauria de 
plantejar és el “modus operandi” 
per tal d’establir una vertadera de-
mocràcia a l’Estat Espanyol i això 
hauria de passar perquè totes i 
tots fórem iguals davant la llei, no 
com fins ara, on hi ha una perso-
na no elegida democràticament, 
que a més és irresponsable dels 
seus actes i gaudeix d’absoluta 
inviolabilitat i, per tant, no se’l pot 
jutjar com a qualsevol ciutadà. 
Per això, s’hauria d’obrir el debat 
sobre la forma política de l’Estat, 
la qual cosa no hauria de compor-
tar, necessàriament, el fet d’haver 
d’establir la figura del President 
de la República en substitució del 
Rei, sinó que podria passar per 
eliminar la figura del Cap de l’Estat 
i que eixes funcions foren assu-
mides pel President del Govern o 
pel President de la Cambra Baixa, 
amb l’estalvi que això suposaria.

 D’altra banda, ens quedem de 
nou impotents en veure com el 
President del Govern i bona part 
dels i de les dirigents del seu partit 
(PSOE) tanquen files i maniobren 
per tal de salvar la monarquia en 
la figura del fill del fugit Juan Car-
los I. L’actual monarca, Felipe VI, 
després de fer una gira amb un 
cotxe de luxe per mitja Espanya 
per tal d’estimular simpaties i pro-
mocionar-se entre els adeptes a la 
monarquia, vol deslligar-se del lle-
gat del seu pare; però això és im-
possible. Primer, perquè si no fora 
el seu fill no podria ser Rei. Segon, 
perquè ha estat lligat a tots els ne-
gocis i comptes bancaris del seu 
pare fins ahir mateix, i no sabem si 
hui també ho està, ja que ni dona 
explicacions ni se’l pot investigar. 
I tercer, perquè representa la con-
tinuïtat d’una casa reial amb una 
càrrega d’escàndols i corrupteles 
històrica i indeslligable.

 És per això que, des del nostre 
punt de vista, i veient el descrèdit 
que estan patint les institucions 
democràtiques, i el devastador 
atac a la igualtat de tota la ciuta-
dania, considerem que cal instar 
eixes institucions democràtiques 
a que defensen els interessos de 
la majoria de la ciutadania, que no 
són altres que exigir que l’Emèrit 
rendisca comptes, que es done 
transparència a tots els assump-
tes relacionats amb la Monarquia, 
i que tots els diners que s’hagen 
pogut evadir o cobrat il·legalment 
siguen retornats.

 Estem cansats i cansades de 
veure com es nega el pa i l’aigua 
a tantes persones que ho necessi-
ten, com es destinen milions d’eu-
ros a institucions anacròniques i 
innecessàries i a la vegada la nos-
tra sanitat i l’educació públiques 
pateixen d’un infrafinançament 
tant preocupant. Més encara en 
el cas dels valencians i les valen-
cianes, on el model monàrquic 
d’estat ens deixa en una situació 
perifèrica que ens ha esgotat els 
recursos, posant-nos a la cua de 
serveis públics i de renda en el 
rànquing de l’estat.

  Per això, per tantes i tantes raons, 
per tantes i tantes persones, con-
siderem que cal demanar i exigir 
una eixida democràtica a aquesta 
situació. Cal demanar que es tor-
nen tots els diners que s’hagen 
pogut robar, que es retire el títol 
de Rei Emèrit a Juan Carlos I de 
Borbó, i tots els privilegis associats 
que té eixe títol, i que finalment el 
poble sobirà puga decidir de ma-
nera lliure i democràtica el model 
d’Estat que vol.

Nom científic: Oe-
nothera biennis
Descripció: planta 
herbàcia bianual, de 
fins a 1 m d’alt, amb 
la tija erecta, gruixa 

i angulosa, molt ramificada. Les 
fulles basals grans, alternes i en 
roseta amb els bordons dentats, 
i les fulles superiors són assegu-
des.
Principis actius: proteïnes, fibra 
vegetal com a cel·lulosa i lignina, 
i àcids grassos essencials poliin-
saturats.
Propietats: antiinflamatòria, anti-
reumàtica, analgèsica, vasodilata-
dora, antiagregant plaquetària, re-
gulador hormonal, emmenagoga, 
nutritiva, tònic nerviós i digestiu.
Indicacions:
Síndrome premenstrual: s’ha vist 
que hi ha una deficiència relativa 
d’àcid gamma-linolènic, que pot 
provocar alteracions en la síntesi 
de prostaglandina I-1; hormona 
que redueix els processos infla-
matoris. Aquesta propietat resul-
ta molt útil en el tractament dels 
símptomes tant en el nivell físic 
(disminueix la inflor del ventre, la 
sensibilitat en els pits o les nàu-
sees i altres dolors) com psíquics 
(ajuda a combatre la depressió i la 
irritabilitat).
També s’ha emprat en determi-
nats casos d’infertilitat femenina, 
així com en la reducció de quistos 
ovàrics o embalums benignes en 
les mames i en l’endometriosi (in-
flamació del teixit uterí).
Redueix els nivells de LDL, més 
conegut com a colesterol dolent.
Posseeix propietats anticoagu-
lants i afavoreix la dilatació de les 
artèries i evita malalties com la fle-
bitis, les hemorroides, les varices 
o la hipertensió.
En l’artritis reumatoide, s’utilitza 
com a suplement al tractament 
mèdic, ja que a causa de la seua 
acció antiinflamatòria (prostaglan-
dines I-1) disminueix el dolor de 
les articulacions i millora la flexibili-
tat d’aquestes.
Contraindicacions o precaucions: 
els efectes adversos són poc fre-
qüents i no solen revestir impor-
tància.
En dosis altes poden provocar 
nàusees i diarrees.
Cal evitar en l’embaràs i la lactàn-
cia.
Cal evitar en pacients que seguei-
xen tractaments per al colesterol i 
amb anticoagulants o estrògens.

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.  
Col·legiat  4704

Onagra
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Coagri prepara el protocol 
sanitari d’actuació per a l’inici de 
campanya

COAGRI
A finals de setembre, principis 
d’octubre, la Cooperativa Agrí-
cola d’Alginet començarà, com 
cada any, la seua campanya del 
caqui.
Una campanya que aquest any 
ve marcada per la situació sani-
tària provocada pel coronavirus 
i que obliga a prendre mesures 
sanitàries més restrictives.
Per tal de garantir la salut dels 
treballadors i treballadores i evi-
tar possibles contagis que facen 
perillar la producció i la feina, 
Mari Carmen Canet, tècnic de 
Prevenció, Jose Lozano, tècnic 
de Prevenció i Eliseo Guerrero, 
director general de Coagri. es-
tan elaborant un protocol d’ac-
tuació.
Entre les mesures que s’imple-
mentaran en la nova campanya 
del caqui a les instal·lacions de 
Coagri està la presa de tempe-
ratura per a l’accés a les naus, 
l’ús obligatori de mascaretes i 
pantalles protectores que facili-
tarà la cooperativa, així com l’ús 
del gel hidroalcohòlic.
“A més, per tal d’evitar propa-
gacions, es crearan grups bam-
bolla, és a dir, les treballadores 
no canviaran de lloc per a evitar 
contactes entre una nau i l’altra. 
Amb aquesta mesura se secto-
rialitzarà els magatzems per, en 
cas d’haver algun cas, es puga 

aïllar el mateix i continuar tre-
ballant en la resta”, explicava 
Guerrero.
Respecte a les àrees de des-
cans com el menjadors se se-
nyalitzaran i delimitaran els 
llocs que poden utilitzar per a 
poder mantindre les distàncies 
de seguretat.
Un altre punt important que s’ha 
acordat és l’increment de la ne-
teja en totes les instal·lacions 
per a tindre una màxima desin-
fecció de les zones de treball i 
de descans.
“Aquest any està en risc la nos-
tra salut i la feina de més de 
500 famílies d’Alginet, per això 

és necessari extremar les me-
sures sanitàries i que entre tots 
ajuden a mantindre un espai 
lliure de COVID-19”, comentava 
Guerrero.

Els tractors de Coagri 
tornen a eixir al carrer

COAGRI
El dilluns 24 d’agost i dimarts, 
els tractors de la Cooperativa 
Agrícola d’Alginet tornaven a 
eixir als carrers de la localitat 
i urbanitzacions per a polvorit-
zar-los i desinfectar-los.
El dilluns, 23 de març i al llarg 
de dos mesos, dos dies a la set-
mana els agricultors voluntaris 
d’Alginet eixien per a desinfec-
tar Alginet.
En finalitzar les seues eixides, 
des de l’Ajuntament ja es va 
comentar que si era necessari 
tornarien a eixir.

El diumenge 9 d’agost Conse-
lleria va notificar 5 casos a Al-
ginet que després van passar 
a ser uns quants més. Davant 
d’aquesta notícia, els llauradors 
han tornat a eixir a desinfectar 
per a mantindre Alginet més se-
gur davant del coronavirus. 
 Els llauradors de Coagri no van 
dubtar tornar a col·laborar i van 
eixir de nou al carrer el dilluns 
24 d’agost i dimarts 25 a les 6 
de la matinada per a evitar mo-
lèsties als comerços, bars i vi-
anants.
 



Assessorament lingüístic: Natàlia Espert.
Depòsit Legal: V-2562-2015
Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana

La Veu d’Alginet no s’identifica, necessàriament, amb 
l’opinió dels seus col·laboradors ni anunciants.

Informació i publicitat: Tel. 639 65 57 01
laveu@laveudalginet.es 
www.laveudalginet.es

Gerència, cap de redacció, màrqueting i publicitat: Sònia Bosch


