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EDITORIAL

Un 5 d’octubre del 2015  
eixia per primera vegada La 
Veu d’Alginet als carrers.

Han passat 5 anys en 
els quals, dia rere dia, els 
alginetins i alginetines han 
anat formant part d’aquest 
mitja de comunicació amb 
les seues històries, els seus 
esdeveniments, les seues 
inquietuds, les seues alegries... 

Un camí en què hem informat 
i hem apropat els veïns i veïnes 
el dia a dia del nostre poble.

Qui ens anava a dir que, al 
2020 les notícies parlarien de 
solidaritat, de nova normalitat, 
de salut, de cuidar-nos els uns 
als altres...

Una i mil històries que ens 
queden per viure, per sentir i 
per comunicar.

Continuarem treballant per 
tal d’apropar el dia a dia a 
tots els alginetins i alginetines 
i deixar empremta en la 
memòria dels que vindran, 
perquè sàpien com van ser els 
veïns i veïnes del seu poble en 
aquest any.

 
Sònia Bosch

Directora La Veu d’Alginet

Campanya de vacunació de la 
grip

La grip sol començar de 
forma brusca amb febra i 
eriçons de fred, mal de cap, 
congestió nasal, molèsties 
de gola, malestar general, 
dolors musculars, pèrdua de 
gana i tos seca. La febra i els 
dolors musculars solen durar 
de 3 a 5 dies, la congestió i 
falta d’energia dura fins a 2 
setmanes.

QUINES SÓN LES 
MESURES PER A EVITAR LA 
GRIP? La mesura més efectiva 
per a evitar aquesta malaltia 
és la vacunació, però unes 
bones pràctiques d’higiene 
també ajuden a disminuir la 
transmissió del virus i són 
accions efectives per protegir-
se i protegir els altres, per això: 

Quan tossiu o esternudeu, 
tapeu-vos la boca i el nas 
amb un mocador d’un sol ús, 
i llanceu-lo al poal del fem. 
Si no teniu mocador, tossiu o 
esternudeu a la part superior 
de la mànega; llaveu-vos les 
mans amb freqüència amb 
aigua i sabó durant uns 20 
segons, o amb un preparat 
amb alcohol, i assequeu-les 
bé (sobretot després de tocar 
superfícies comunes, com 
baranes, manetes de portes, 
teclats d’ordinador, telèfons, 
elements de subjecció en 
el transport públic i després 
d’esternudar i mocar-vos). 

Eviteu el contacte proper 
amb persones malaltes de la 
grip, i no compartiu menjar ni 
utensilis i altres objectes sense 
netejar-los degudament. 

Eviteu compartir objectes que 
pugen haver estat en contacte 

amb saliva o secrecions. 
Quedeu-vos a casa si creieu 

que esteu malalts. Ventileu els 
espais tancats com a mínim 
durant 15 minuts al dia. 

Netegeu i desinfecteu 
regularment amb els productes 
habituals les superfícies dures i 
les que entren més en contacte 
amb les mans; augmenteu 
la neteja i la desinfecció dels 
joguets, instruments musicals, 
llapis i, en general, el material 
escolar compartit.

A QUI VA DIRIGIDA LA 
VACUNACIÓ DE LA GRIP? 
Totes les persones majors de 
64 anys, encara que estiguen 
bé de salut; persones amb 
problemes del cor i respiratoris, 
inclosos asmàtics; persones 
amb obesitat mòrbida; 
persones en residències; 
qui té problemes del renyó, 
immunodeprimits; persones 
amb càncer; diabètics; 
persones amb síndrome 
de Down; amb demències; 
persones amb hemofília;  
persones amb malalties 
hepàtiques cròniques; celíacs; 
amb asplènia; amb implant 
coclear; embarassades; 
cuidadors dels grups de risc; 
treballadors sector avícola; 
treballadors sociosanitaris, 
treballadors serveis públics 
essencials: policia, bombers, 
protecció civil, treballadors 
d’emergències sanitàries, 
institucions penitenciàries i 
alguns viatgers internacionals.

Xavi Torremocha. 
Infermer CSP Alzira

Instruments musicals per a 17 alumnes
REDACCIÓ

Al setembre s’entregaren 
instruments a 17 joves alumnes 
de la S. A. Musical d’Alginet. Els 
instruments que s’oferiren als 
nous músics foren: violí, viola, 

celo, contrabaix, dolçaina, 
clarinet, saxòfon, fagot, trompa, 
trombó, bombardí, percussió, 
guitarra i piano.

Els xiquets i xiquetes que 
participaren en el repartiment 

foren: Marco Alfonso Bosch, 
Àngels Andrés Galán, Emma 
Carbonell Aliaga, Oriol 
Company Escutia, Júlia 
Company Escutia, Ana Duart 
Giménez, Pablo Garbí Valls, 

Mar Gasó Navarro, Adrián 
Gil Solar, Eiden Nieto Silla, 
Núria Peiro Esteve, Marco 
Ponce Company, Dani Roig 
González, Claudia Ruano De 
Dios, Lucas Sánchez Vallés, 

Noa Sanz Sanfélix, Guadalupe 
Vidal Gutiérrez.

El funcionament de l’Escola 
de Musica se va reprendre el 28 
de setembre amb més de 220 
xiquets i xiquetes matriculats.
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Xarrada sobre les 
disfuncions del sòl 
pelvià 

Diumenges de comunions durant el 
mes de setembre

REDACCIÓ
L’actual situació sanitària 
provocada per la COVID-19 
està provocant canvis en 
el dia a dia dels ciutadans i 
ciutadanes.
Un d’aquests canvis és la 
celebració de les comunions 
a la localitat d’Alginet. La 
pandèmia ha endarrerit la data 
de la celebració d’aquest acte i 
la manera de portar-lo a terme.
El diumenge 6 de setembre 
es van fer, a l’església de 
la localitat, les primeres 
comunions del mes.

Un acte que es va portar a 
terme amb totes les mesures 
sanitàries establides i amb un 
protocol molt estudiat per a 
evitar contactes.
Assistits per les catequistes, 
els 16 xiquets i xiquetes que 
eixe diumenge prenien la 
primera comunió, van poder 
fer el seu somni realitat.
A porta tancada, dins de 
l’església es van ubicar en el 
lloc estipulat i acompanyats 
per part de les seues famílies, 
ja que, per motius d’aforament, 
cada xiquet i xiqueta podia 

convidar a entrar a un nombre 
limitat de familiars.

Amb una cerimònia cantada 
pel cor i amb les lectures i 
ofrenes pertinents, els 16 
protagonistes van prendre la 
seua primera comunió.
L’acte va finalitzat cantant 
tots junts i amb una traca a la 
porta de la parròquia. Al llarg 
del mes cada diumenge altres 
xiquets i xiquetes van poder 
prendre la primera comunió.

Europa visita Alginet

RAÜL PALAU
El 8 de setembre va visitar 
Alginet  Biviana Gutiérrez 
Pino, coordinadora del Centre 
de distribució d’aliments per 
al programa europeu FEAD 
(Programa del fons d’ajuda 
europea per a persones mes 
desfavorits/as), la qual depén 
de la Federació Espanyola del 
Banc d’Aliments (FESBAL).
El motiu de la visita va ser 
revisar la documentació de 
Somval, ja que són creditors 
per al repartiment de menjar 
europeu i el magatzem on 
es guarden els aliments 
portats del banc d’aliments de 
València, situat a La Pobla de 

Vallbona, per a ser repartits.
Primerament va acudir a la seu 
de Somval on va ser rebuda 
pel president, vicepresident 
i secretari, on va tindre lloc 
la revisió exhaustiva de la 
documentació de repartiments 
anteriors a l’abril i al juliol.
Posteriorment van ser rebuts 
a l’Ajuntament per l’alcalde, 
el qual va agrair a Biviana 
la concessió dels aliments 
i es van comentar temes 
d’interés per a millorar en 
un futur els lliuraments pel 
que fa a la quantitat per a 
Alginet. L’alcalde Alemany va 
transmetre a la coordinadora 
el suport de l’ajuntament cap a 

SOMVAL.
La visita va finalitzar al 
magatzem situat al Poliesportiu 
on s’emmagatzemen els 
aliments que es reparteixen 
l’endemà de la seua arribada.
La visita va ser catalogada 
com de satisfactòria, segons 
l’informe de Biviana, i espera 
que continuem treballant com 
fins ara.
El pròxim lliurament d’aliments 
serà a mitjan d’octubre i  
correspondrà al segon (dels 
tres que hi ha) del programa 
2020.

REDACCIÓ
L’11 de setembre a les 19.00h 
a la Casa de la Cultura es va 
fer una xarrada informativa 
sobre el servici i sobre les 
disfuncions del sòl pelvià a 
càrrec de Cinta Gómez Tomás, 
doctorada en Fisioteràpia.
Les disfuncions del sòl pelvià 
afecten un 30-40% de la 
població, especialment les 
dones. En molts casos són 
considerades “normals”, i 
la por, la vergonya o el tabú 
a parlar d’aquest tema fa 

que entre el 50-80% de les 
persones no acudeixen a 
consulta.
Els factors de risc més 
freqüents per a patir un 
problema en el sòl pelvià són:
embaràs, el part, la 
menopausa, el baix tó 
muscular del sòl pelvià, 
l’estrenyiment crònic, la 
tos crònica o tabaquisme, 
la cirurgia en el sòl pelvià, 
el sobrepés, esforços 
abdominals i esports d’impacte 
o intens entrenament esportiu.

Els alginetins i 
alginetines es revisen la 
pell

REDACCIÓ
L’associació de Lluita contra 
el Càncer d’Alginet ha tornat 
a organitzar i coordinar la 
possibilitat que el camió de 
la revisió de la pell estiga, 
una vegada més, a la localitat 
d’Alginet.

Aquesta vegada, per la 
situació actual, les visites 
s’han portat a terme a la Casa 
de Cultura i amb cita prèvia.
Els especialistes que tenen 
com a objectiu previndre el 
càncer de pell tornaran a la 
nostra localitat en breu.

Revisions d’audició

REDACCIÓ
El divendres 25 de setembre 
a la plaça l’associació 
d’implantats coclears de la 
Comunitat Valenciana amb 
la col·laboració d’Elvi Soler, 
sòcia voluntària de l’associació 
i l’Ajuntament, van dur a terme 
revisions auditives gratuïtes.

Es calcula que el 5% de la 
població té pèrdua auditiva i 
no ho saben, per aquest motiu, 
tal com demana l’OMS cal 
conscienciar, revisar i informar. 
Una revisió que permet que la 
pèrdua auditiva no et limite i 
que pugues escoltar de per 
vida.
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‘Muixeranga a l’escola’ 
conquereix les extraescolars

El dia 23 de març de 2019, en el Parlament, 
com a presidenta de Muixeranga Alginet 
(MA), amb motiu de la I Trobada de 
Muixerangues Alginet, ja vaig dir que si 
alguna cosa caracteritzava MA, “és ser 
colla creadora del projecte Muixeranga 
a l’Escola, (ME) un acostament 
muixeranguer als centres de primària a 
través d’una extraescolar. Aquest projecte 
pioner ens ha permés acostar i descobrir 
la nostra tradició als més menuts, que 
des d’un principi es familiaritzen amb la 
cultura muixeranguera, els seus orígens i 
evolució, la construcció de les figures, el 
vocabulari de les colles i el de les figures, 
el mapa muixeranguer o les trobades…”.
El projecte ME arranca paral·lel a l’inici de 
MA i es tracta d’un projecte personal ja que 
vaig considerar que calia fer extensible 
el món muixeranguer als més menuts: el 
curs 2016-17 sols vaig poder introduir-la 
al CEIP Pepita Greus; els cursos 2017-18, 
2018-19 i 2019-20 ja es farà als tres CEIPS 
d’Alginet: el Pepita, el Blasco Ibáñez i 
l’Emili Luna.
En cada curs escolar, s’ha dut a terme 
una sessió setmanal en cada un dels tres 
col·legis públics, amb 20 alumnes per 
col·legi (6-12 anys), i s’ha implantat durant 
tot el curs acadèmic. En l’estructura de 
cada una de les sessions de l’extraescolar 
ME he intentat que hi haguera un equilibri 
en totes les parts següents:
•  Parts històriques, amb l’exposició dels 

orígens muixeranguers (projecció de 
vídeos, lectura de fragments d’obres 
on es parla de les muixerangues i 
d’altres festes-celebracions del nostre 
patrimoni cultural, audició de cançons 
que en parlaven, projeccions de fotos 
de trobades muixeranguers, projeccions 
de vestimenta, col·locació de les faixes, 
situació sobre el mapa de les poblacions i 
ciutats on hi ha presència muixeranguera, 
audicions musicals…)

•  Parts pràctiques, amb execució 
d’estiraments, jocs de cooperació, acro 
esport, tècnica muixeranguera, relaxació 
final. En aquesta part, els menuts fan molt 
d’exercici físic i es tracta de potenciar la 
plasticitat, elegància i harmonia corporals 
i es fuig de la competitivitat insana.

•  Parts interdisciplinàries, la finalitat de 
les quals és la de situar els alumnes 
de l’extraescolar dins d’un context 
cultural ric, participatiu i valencià. Des 
d’aquestes premisses, ME ha participat 
en els projectes Espanta la Por, junt a la 
Biblioteca Pública Municipal, durant els 
cursos 2018-19 i 2019-20. També hem 
aconseguit la participació de l’escriptor 
Enric Lluch que parlà del seu llibre Vull 
ser muixeranguera; del músic i animador 
Dani Miquel que va enamorar els menuts 
amb la seua mestria musical; la presència 
dels dos mestres de MA, Amador Añon i 
Ramon Monxolí, en sessions diferents, 
que els contaren els inicis de MA, els 
reptes que cal superar i els animaren a 
mantindre els bon valors muixeranguers 

de cooperació, respecte i solidaritat. 
Estava prevista la visita del mestre 
Joan Nàcher, de la Nova Muixeranga 
d’Algemesí, que s’ha hagut d’ajornar per 
raons sanitàries. A més, ME es donà a 
conéixer al Centre Comercial Ribera del 
Xúquer, el 25 de maig de 2019, on els 
menuts feren pilarets i alguna figura de 
tres.

•  Parts d’interacció esportiva, on els 
alumnes de ME han participat amb 
menuts d’altres disciplines esportives, 
com ara amb els de natació, dins del 
projecte Muixeranga a l’aigua o amb 
els mestres de pilota valenciana, a fi 
d’intercanviar-se experiències i tècniques 
esportives.

•  Part de participació activa dels menuts de 
ME en els assajos i actes de MA o en les 
Trobades muixerangueres. De vegades, 
xiquets de ME han estat els enxanetes 
d’alguna figura de MA, i aquesta 
participació els encanta. Relacionat amb 
açò, alumnes de ME participaren en una 
demostració senzilla en À punt televisió 
a propòsit dels actes del 9 d’Octubre 
de 2019, on el menuts foren els grans 
protagonistes.

Des de maig de 2019, Muixeranga a 
l’escola està al Facebook, Instagram 
i Twitter. Cada dia he d’insistir en la 
importància de practicar, mantindre i 
transmetre els valors muixeranguers 
mentre es realitza l’extraescolar però 
també fora d’ella. No entenc, no entenem 
una muixeranga potent sense uns valors 
potents. Respecte, ajuda i companyonia, 
cooperació, solidaritat, endreçament i 
neteja, harmonia i sensibilitat, són valors 
que no solament es treballen en cada 
sessió de ME, sinó que s’intenta que els 
menuts els reconeguen fora dels centres i 
en cada una de les manifestacions socials i 
culturals de la vida. Per aquesta raó, ME té 
una acollida extraordinària en les famílies 
muixerangueres, en les direccions dels 
centres i en l’Ajuntament, a través de la 
Regidoria de Cultura i Educació, que any 
rere any ens subvenciona l’extraescolar, 
on totes i tots participem i on se’ns faciliten 
les tasques i també les infraestructures 
per a dur-les a terme. Fruit d’açò és 
l’augment en la demanda per a fer ME. Les 
perspectives futures són, en aquest sentit, 
més que estimulants i positives, tot i que 
la situació d’alarma sanitària derivada del 
COVID19, ha alterat una trajectòria més 
que satisfactòria.
Alguns dels menuts de ME acaben en 
Muixeranga Alginet, per la qual cosa 
l’extraescolar és vista com una “pedrera” de 
la segona. Aquest fet ens permet acostar 
majors i menuts en un grau d’interacció 
molt interessant. Muixeranga a l’escola ha 
aportat aire fresc i és un puntal interessant 
per a les extraescolars i per a MA.
Mabel Roig Company
Presidenta de Muixeranga Alginet i mestra 
de Muixeranga a l’escola
Dibuix de Jairo

Taller de l’ús de la càmera

REDACCIÓ
El dissabte 26 de setembre, el Club 
de Fotografia d’Alginet va organitzar 
un taller pràctic per conèixer com 
funciona la càmera de fotografia.

A l’hort de Caramanxell, els socis del 
club interessat a poder realitzar-lo van  
poder practicar in situ amb l’ajuda de 
Vicente Vidal i César March que els 
guiaren per aquest món.

L’Arxiu Ismael Latorre Mendoza allibera una altra 
foto històrica d’Alginet

REDACCIÓ
Centre històric d’Alginet, 07-09-1954. ‘’Col·lecció carros’’. Autor: Ismael Latorre 
Mendoza.Enllaç a wikimedia commons
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Exposició 
d’Auschwitz

REDACCIÓ
El Club de Fotografia 

d’Alginet va organitzar amb la 
col·laboració de la Regidoria de 
Cultura, l’exposició del fotògraf 
Paco Senón anomenada 
“AUSCHWITZ; LA SOLUCIÓ 
FINAL”.

Senón enceta a Alginet 
aquesta exposició fotogràfica 
que es compon de 44 imatges 
en blanc i negre que l’autor va 
fer al setembre de l’any passat 
en visita privada i autoritzada 
als camps d’Auschwitz I i 
Auschwitz II Birkenau.

Més d’un milió de persones 
van perdre la vida a Auschwitz; 
nou de cada deu eren jueus. 
Les quatre cambres de gas 
més grans podien contindre 
fins a 2000 persones al mateix 
temps.

 Els visitants van poder 
admirar les instantànies fins el 
2 d’octubre.

Dos alginetines al Conservatori 
Superior

REDACCIÓ
Al Conservatori Superior de 
Música Joaquín Rodrigo de 
València començarà aquest curs 
acadèmic l’exalumna del centre 
d’estudis musicals d’Alginet 
Empar Sánchez Muñoz de 24 
anys després d’haver superat la 
prova d’accés.
Va acabar els estudis 
professionals al centre d’Alginet 
amb l’especialitat de guitarra en 
el curs 2019-20. Per a Empar, 
passar al conservatori li suposa 
tindre la certesa de seguir amb 
els estudis que li agraden i seguir 
formant-se com a músic. 
A més del seu pas pel superior 
de música espera seguir estudiar, 
formar-se  i dependre.
El seus professors de guitarra han 
sigut Miguel Martínez en el grau 
elemental i Pepe Guerola i Anais 
Bueno en el grau professional. Ara 
mateix se sent molt il·lusionada 
per haver arribat fins ací i  està 
molt orgullosa del seu professorat.
Anna Beferull Diez començarà 
aquest curs acadèmic al 
Conservatori Superior de Música 
Oscar Esplà d’Alacant. Amb 
22 anys va acabar els estudis 
professionals al centre d’Alginet 
amb la especialitat de percussió 
en el curs 2018-2019 i ha estudiat 
el Grau de mestra en Educació 
Primària en l’especialitat 
d’Educació Musical.
Per a Beferull passar al 
conservatori li suposa poder 
seguir amb els estudis i dedicar-
se a la música per a poder ampliar 
coneixements.

Els seus professors de percussió 
han sigut Jordi Simó els dos 
primers cursos del grau elemental, 
Ramón Llopis fins al primer curs 
del grau professional i Marc 
Sotorres en els restants cursos. A 
tots ells vol agrair-los tot el que ha 
aprés.
“Aquestes dues personetes són 
les primeres alumnes del centre 
d’estudis musicals d’Alginet 
que accediran al grau superior 
després que aconseguira a 
l’any 2018 l’oficialitat del grau 
professional. Per això hem de dir 
que comptem amb una magnífica 
plataforma perquè l’alumnat puga 
ampliar horitzons”, explicava Voro 
Lopez, president de la SAMA.

Edgar Ramírez quart al triatló 
Esprint d’Orpesa

REDACCIÓ
El diumenge 6 de setembre, 

l’esportista Edgar Ramírez 
va representar al Club Triatló 
Alginet en el triatló esprint 
d’Orpesa de Mar.

Un encontre en què Ramírez 
va aconseguir la quarta plaça 
en la categoria júnior. 

La competició ha tornat al 
triatló amb mesures aplicades 
per la FTCV que garanteixen 
la seguretat de l’esportista, 
mantenint la mascareta fins a 
l’últim instant abans d’entrar a 

l’aigua, eixides rolling start per a 
evitar aglomeracions, segment 
de ciclisme sense drafting, ús 
de gel hidroalcohòlic, distància 
de seguretat, entre d’altres.

Miriam Rua a la copa valència de 
bikini fitness

REDACCIÓ
El 27 de setembre a Xàtiva, 

es va celebrar el III Campionat 
de l’Open Copa València de 
culturisme, on l’esportista local 
alginetina Miriam Rua Quijal de 
26 anys d’edat va competir en 
la categoria “Bikini fitness”.

Miriam, mare d’una xiqueta 
de 8 anys, és el pur reflex 
d’entrega i sacrifici per aquest 
esport.

La competidora local, 
comença al 2019 a practicar 
musculació de forma 
continuada amb el seu 

entrenador personal Gustavo 
Peris .
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El CC Castell torna a ser el club més 
solidari

EDUARDO PART
Per motiu de la COVID 

enguany la marxa cicloturista 
SOLIDARIA AVAPACE, no s’ha 
pogut celebrar.

El Club d’Alginet portava 2 
anys seguits sent el club mes 
nombrós, cada any solien 
acudir entre 25-30 ciclistes del 
poble.

Enguany, en no celebrar-se 
la marxa, se podia col·laborar 
fent la inscripció i rebent el 
mallot, però sense participar en 

la carrera.
Es va passar la veu a la gent 

del club i altres esportistes del 
poble i la resposta no ha pogut 
ser més sorprenent.

Fins a 95 persones han 
fet l’aportació i han rebut el 
mallot solidari. A més es podia 
adquirir també el culot, que 
van demanar un total de 46 
persones.

Finalment la quantitat 
recaptada ha sigut de 3.835€.

Sens dubte el principal artifici 

d’aquest èxit ha sigut Voro Roig 
(Marchena). Ell personalment 
s’ha encarregat de recollir 
diners, repartir equipatges al 
seus magatzems, inclús de 
fer la gestió de sol·licituds de 
canvis per talles equivocades.

Des de l’Associació 
AVAPACE han manifestat el 
seu agraïment més sincer, al 
CC: EL CASTELL D’ALGINET, 
ja que la resposta del nostre 
club ha sigut molt més gran del 
que mai podien imaginar.

Homenatge als 
llauradors d’Alginet

REDACCIÓ
Valenciaport ha inaugurat 

a l’edifici del Rellotge 
l’exposició-homenatge Imatges 
Inesborrables, una visió de la 
societat valenciana sobre la 
Covid-19

L’exposició recull 200 
fotografies, realitzades per la 
ciutadania, dos d’aquestes de 
l’alginetí Cèsar March, sobre el 
repte provocat pel Coronavirus.

La instantània realitzada per 
César March una nit mentre 

desinfectaven els carreres 
d’Alginet els llauradors del 
poble ha estat seleccionada per 
formar part de l’exposició, per 
a March és “tot un orgull vore 
aquesta fotografia a l’exposició 
ja que és un homenatge als 
nostres llauradors”.

La instantània mostra un 
tractoristes i en polvoritzar 
pareix que isca un cor del 
tractor. La mostra romandrà 
oberta fins el12 d’octubre.

REDACCIÓ
La Regidoria de Policia 

Local d’Alginet ha activat 
una campanya per recordar 
a vianants i conductors la 
necessitat de fer un bon ús del 
pas de vianants.

L’objectiu és conscienciar 
a la gent que la seguretat és 
cosa de tots i que cal creuar pel 
carrer fent un bon ús del pas 
així com parar i deixar passar 
als caminants.

En els últims 10 anys, la 
xifra de víctimes mortals per 
atropellament ha crescut un 
28%.

La Regidoria de Policia 
Local d’Alginet va a repintar 
els passos per tal que siguen 
visibles per als dos usuaris.

A més ha llançat una 
campanya en Ràdio Alginet, 
xarxes socials i mitjans de 
comunicació on el missatge 
va destinat a conscienciar l’ús 
del pas de vianants i a recordar 
que la seguretat és cosa de 
tots.

Utilitzem 
el pas de 
vianants
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LA CEA INFORMA

CEA
El dissabte 19 de setembre, 

de manera virtual es va portar 
a terme la II Trobada de Dones 
amb Energia Cooperativa 
organitzat per Unión 
Renovables energia.

Es tracta d’un projecte 
transfronterer i innovador entre 
Portugal i l’Estat espanyol, 
que promou un nou model 
energètic, fomenta les xarxes 
entre dones cooperativistes i 
afavoreix la creació d’ocupació 
a través d’iniciatives 
d’economia social i solidària. 

Aquesta trobada va dirigida 
a dones cooperativistes, però 
està oberta a periodistes, 
acadèmiques, juristes, 
feministes, polítiques, 

sindicalistes, enginyeres, 
tècniques, activistes que 
defensen i treballen dia a dia, 
per la construcció un nou 
model energètic.

En la trobada virtual van 
estar present les dones 
del Consell Rector, Pepita 
Company, Marisa Bivià i Elena 
Roig presidenta de la CEA. 
La  treballadora de la CEA, 
Alma Solar va intervindre en 
la Trobada amb la temàtica 
basada en la conciliació i 
coresponsabilitat.

La trobada es va dur a terme 
de 6 a 8 de la vesprada del 
dissabte 19 de manera virtual. 
Un encontre que aquest any va 
per la seua segona edició.

Dones de la CEA a la II 
Trobada de Dones amb 
Energia Cooperativa

La CEA al costat dels comerços i 
empreses alginetines sòcies

CEA
La Cooperativa Elèctrica 

d’Alginet, dins la seua nova 
línia de treball té com un dels 
objectius principals, ajudar tot 
el possible els seus socis.

Des del Consell Rector, s’ha  
decidit deixar els comerços i 
empreses alginetines socis de 
la CEA, un espai a la pantalla 
ubicada al carrer Major i a la 
televisió d’Ago.

Tal i com comentava Pepita 
Comany , membre del Consell 
rector “continuant en la línia 
que portem, la filosofia que té 
el Consell Rector és ajudar tot 

el possible els socis i en aquest 
cas adreçat a empreses, 
professionals i botigues del 
poble socis de la Cooperativa 
Elèctrica d’Alginet perquè 
tinguen una major visibilitat”.

A través de vídeos de 
30 segons, els comerços i 
empreses sòcies de la CEA 
disposen d’un espai visual on 
poden ajudar-los a ser més 
visibles. 

Per tal de beneficiar-se 
d’aquest espai els interessats 
han d’enviar un vídeo de 30 
segons subtitulat, amb el 
missatge o productes que 

desitgen al correu:
c o m u n i c a c i o @

e l e c t r i c a d e a l g i n e t . c o m

El punt de recàrrega de la CEA ajuda 
a la mobilitat sostenible

CEA
Fins el 22 de setembre es 

va celebrar a tota Europa 
la Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura. 

L’objectiu d’aquesta setmana 
és reivindicar les alternatives 
de mobilitat sostenible en 
contraposició a un sistema de 
transport només basat en el 
transport privat com els cotxes.

La Comissió Europea 
ha establit dos objectius 
per la mobilitat urbana: 
1. Eliminar gradualment els 
cotxes amb combustibles dièsel 
de les ciutats, d’ací al 2050. 

2. Fer una transició cap a una 
logística urbana d’emissions 
zero en grans ciutats d’ací al 
2030.

Des de la Cooperativa 
Elèctrica d’Alginet ja s’estan 
adoptant mesures per a ajudar 
a aquesta sostenibilitat com 
és el punt de càrrega ràpida 
d’energia verda ubicat davant 
de la seu.

Aquesta infraestructura 
instal·lada fa més d’un any 
és clau per poder tindre uns 
carrers sense fum amb la 
circulació de vehicles elèctrics.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
El centre de dia celebra el dia de 
l’Alzheimer

AJUNTAMENT
El dilluns 21 de setembre 

se celebra el dia mundial de 
l’Alzheimer. Des de l’associació 
AFA i la Regidoria de Benestar 
Social es van portar a terme 
activitats de visualització 
d’aquesta malaltia.

Per la situació sanitària actual 
no es va poder fer la tradicional 
jornada de portes obertes en 
la qual els veïns i familiars 
dels usuaris visitaven el centre 
de dia per tal de veure, en 
persona, el seu funcionament.

El divendres 18 de setembre 
de 10 a 13 h i de 18.00 a 20.00 
h i el dissabte de 18.00 a 
20.00, a la Casa del Regador 
els visitants van poder gaudir 
de l’exposició fotogràfica 
organitzada per l’Associació de 
familiar Malats d’Alzheimer. 

A l’exposició es podien 
observar instantànies de 
Vimar i quadres que van ser 
donats de manera anònima 
per a poder recaptar fons per a 

l’Associació.
Una manera de fer visible 

aquesta malaltia i que no 
quede en l’oblit.

El dilluns 21, des de la 
Regidoria de Benestar 
Social, es va llançar per les 
xarxes socials un visual on es 
podia veure un dia en la vida 
d’aquestes persones i els 
treballadors del centre de dia. 
Carmen Ribera, regidora de 
Benestar Social comentava  “la 
necessitat que aquest col·lectiu 
te de relacionar-se i mantindre 
unes pautes de conducta”.

Des de la Generalitat s’ha 
autoritat de nou a poder rebre 
a les instal·lacions del Centre 
de Dia al 100% dels usuaris.

Amb aquest vídeo es va voler 
donar visibilitat als treballadors 
i treballadores del Centre de 
Dia que s’han encarregat 
d’aquest sector coordinats per 
l’associació AFA i l’Ajuntament 
d’Alginet.

Per finalitzar el dia, al centre 
es va fer una lectura del 
manifest i la tradicional soltada 
de globus.

Contacontes a la 
Biblioteca

AJUNTAMENT
El pròxim 8 d’octubre a les 

18 h al saló d’actes de la Casa 
de la Cultura podreu gaudir 
del conta contes Mi amigo 
Hemidactylus. 

Per a poder complir amb 
les mesures de seguretat 
preventives contra la 
COVID-19 l’aforament serà 
limitat i s’haurà de recollir la 

invitació per a entrar en la 
Biblioteca, en horari d’obertura.

A més el dia 23 d’octubre, 
amb motiu de la celebració 
del Dia de la Biblioteca el 24 
d’octubre, totes les persones 
usuàries que s’enduguen un 
llibre prestat s’emportaran 
un regal relacionat amb la 
campanya d’animació lectora 
Espanta la Por.

Nova grua per al Centre 
Ocupacional

AJUNTAMENT
La Regidoria de Serveis 

Socials ha adquirit una nova 
grua per a poder dur a terme 
les transferències dels usuaris 
de la millor manera possible.

La grua, que ha tingut un 
cost de 850 euros, substitueix 
a l’antiga. Tal com comentava 
la regidora Carmen Ribera “la 
grua que hi havia al centre era 
molt antiquada i a més s’havia 
trencat. Amb aquesta els 
tècnics podran portar a terme 
les transferències dels usuaris 
d’una manera més còmoda i 
pràctica per a tots”. 

Actuacions al barranc 
de la Belenguera

AJUNTAMENT
La Regidoria d’Agricultura 

està portant a terme diferents 
actuacions per a la neteja de 
vials rurals i barrancs.

Un dels últims treballs fets 
pels operaris ha sigut la neteja 
del barranc de la Belenguera. 
La vegetació i brutícia el 
col·lapsava i s’ha netejat tot 
per a evitar que les pluges de 
la tardor no afecten de manera 
negativa.

Un treball que ha deixat net i 
sense males herbes el barranc 
de la Belenguera.

Ajudes al menjador escolar
AJUNTAMENT

Un any més, la Regidoria 
d’Educació ha convocat les 
ajudes econòmiques per 
a menjador escolar, cicles 
d’educació infantil i primària en 
col·legis públics i concertats 
d’Alginet.

Unes ajudes que són 
complementàries de les 
atorgades per la Generalitat 
Valenciana, relatives al curs 
escolar 2020-2021.

En total, el consistori 
destinarà 80.500,00 € per 
complementar les ajudes 
de la Generalitat i així poder 
beneficiar el major nombre de 
xiquets i xiquetes en l’ajuda al 
menjar escolar.

Piscina en obres
AJUNTAMENT

La Regidoria d’Esport, tal 
com va anunciar, portarà 
a terme diferents obres de 
millora a la piscina municipal 
d’Alginet.

Per tal de fer-les, la piscina 
estarà inactiva al llarg dels 
mesos que dure l’obra de 
millora.

Unes actuacions necessàries 
per a tindre un espai esportiu 
adequat als usuaris que 
cada dia utilitzen aquestes 
instal·lacions assistint a cursos 
de natació, activitats dirigides o 
bany lliure.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

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

Comencen les obres a l’ajuntament 
d’Alginet per a crear l’OAC

AJUNTAMENT
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà 

(OAC) informa, orienta i 
assessora el ciutadà i, a 
través d’aquesta, l’Ajuntament 
facilita a tots els veïns i veïnes 
la realització de gestions i 
tràmits. És també el lloc on 
es fan els registres d’entrada 
de tots els documents dirigits 
a l’Ajuntament, així com el 

lloc on s’atenen queixes i 
suggeriments sobre els serveis 
municipals. És, al seu torn, 
un punt d’informació sobre la 
ciutat i el propi Ajuntament.

En la part de baix de l’entrada 
de l’Ajuntament s’ubicarà 
l’OAC i per tant, a les obres 
s’habilitaran 3 llocs d’atenció al 
ciutadà i 1 lloc per a la persona 
responsable de la centraleta de 

l’Ajuntament.
Les obres tenen un cost de 

38.000 € i s’espera que tinguen 
una durada aproximada d’un 
mes.

Mentre duren les obres, 
el servei de registre, padró, 
informació i firmes digitals 
s’oferirà a la Casa de Cultura 
en la primera planta.

Lliurament dels premis extraordinaris i mencions 
honorífiques de primària del curs 2018-2019

AJUNTAMENT
Des del Consell Agrari i la 
Regidoria d’Agricultura s’ha 
llançat un comunicat per a 
informar dels dies en què 
s’actuarà per a previndre la 
processionària.
Si la meteorologia ho permet, 
serà del 28 de setembre al 8 

d’octubre.
Els especialistes tractaran els 
pins visibles des del carrer. Si hi 
ha algun veí o veïna interessats 
que es tracten pins no visibles 
han de comunicar-ho al Consell 
Agrari al 663 110 108, al 682 
274 396 o per correu electrònic 
a agricultura@alginet.es.

La Regidoria 
d’Agricultura activa 
el protocol contra la 
processionària

AJUNTAMENT
El dijous 24 de setembre 

al Teatre Modern, l’alcalde 
d’Alginet, Jose Vicent Alemany, 
el regidor d’Educació, Vicent 
Gaya i la tècnic Tere Boluda, van 
coordinar l’acte de lliurament 
dels premis extraordinaris i 
mencions honorífiques de 

primària del curs 2018-2019.
Acompanyats per familiars, 

professors i directors del 
centres els alumnes van assistir 
a l’acte protocol·lari on, un per 
un, l’alcalde els va nomenar per 
a pujar a l’escenari i rebre un 
diploma i un detall. Els alumnes 
han sigut:

CEIP Pepita Greus: Premi 
Extraordinari a Sara Herrero 
Benavent, Adrián Requena 
Lledó i Borja Bosch Flores. 
Menció honorífica a Aura 
Guardiola Marco.

CEIP Mestre Emilio Luna:  
Menció Honorífica a Antonio 
Pablo Atienza Paulinova; 

Ariadna Espert Espert; Paula 
Expósito Herrera i Marcela 
Giron Orrego.

CEIP V. Blasco Ibáñez:  
Premi Extraordinari a David 
Blasco Roig i Menció Honorífica 
a  Hugo Gregori Benavent , 
Josep Blanco Garrido i Daniel 
Pascual López.

CC Sagrado Corazón de 
Jesús: Premi Extraordinari 
a Marcos Ortuño Cardona i 
Menció Honorífica a Marta 
Alfonso, Alejandra Ferrando, 
Laura Cordellat Ruiz i Rubén 
Espert Calabuig
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Alginet aposta per un nou 
model de gestió dels residus

AJUNTAMENT
El proper dimecres 

14 d’octubre s’enceta el 
procés de participació 
del Pla Local de Gestió 
de Residus Domèstics 
i Assimilables d’Alginet 
coordinat per la 
Regidoria de Serveis 
Municipals.

Començarà amb una 
sessió informativa 
adreçada a 
representants de les 
diverses associacions 
del municipi.

L’objectiu és involucrar 
en el procés sectors 
rellevants pel que fa a 
la generació de residus 
al municipi perquè 
donen la seua visió de 
com millorar la recollida 
selectiva i reduir la 
producció de residus 
domèstics a Alginet.

El procés de 
participació seguirà 
amb una segona sessió 
participativa presencial 
el 28 d’octubre i es 
complementarà amb un 
període de participació 
on line per a possibilitar 
la participació a la 
ciutadania en general. 
Per a la participació 
s’habilitarà un qüestionari 
que estarà obert de 
l’1 al 22 de novembre 
en la plataforma www.
municipis2030.es.

Finalment, es tancarà 
amb una última sessió 
de retorn de la informació 
on els assistents 
podran validar les 
aportacions rebudes en 
la participació presencial 
i on line. Aquesta sessió 
està prevista per al 25 
de novembre.

Aquest procés de 
participació s’emmarca 
dins dels treballs 
d’elaboració del Pla 
Local de Gestió de 
Residus Domèstics i 
Assimilables del municipi 
(PLGRDA). El PLGRDA 
serà un pla d’acció amb 
la implementació del 
qual es pretén assolir els 
objectius de reciclatge 
de les distintes fraccions 
de residus domèstics 
que s’exigeix en la 
normativa en vigor. 
Aquest document 
servirà també per a 
fer una diagnosi inicial 
de la gestió de residus 
domèstics que s’està 
fent al municipi i dels 
rendiments de separació 
que s’estan obtenint.

Les aportacions 
rebudes pels 
participants en el 
procés de participació 
s’incorporaran al disseny 
de les millores que es 
poden implementar per 
a assolir els objectius 

previstos. Entre aquestes 
millores s’inclourà el 
canvi de model de 
recollida actual cap a 
un altre que afavorisca 
la recollida selectiva, 
i també la posada 
en marxa d’accions 
de comunicació, 
sensibilització i 
prevenció, així com de 
regulació, seguiment i 
control.

La normativa Europea 
en matèria de residus 
i la seua transposició 
a l’ordenament jurídic 
espanyol  centren els 
seus objectius en la 
prevenció i reciclatge, 
seguint el principi de 
jerarquia següent: 
prevenció, reutilització, 
reciclat, recuperació 
amb altres finalitats 
(com la valorització 
energètica) i eliminació. 

A la Comunitat 
Valenciana, el Pla 
Integral de Residus 
2019-2022 (PIRCVA) 
fixa uns objectius de 
reciclatge del residu 
domèstic generat que 
es van incrementant 
anualment fins a arribar 
al 67% el 2022. A més, 
s’exigeix la recollida 
separada del bioresidu 
amb un objectiu de 
recuperació del 50% per 
al 2022.

Alginet enceta l’elaboració del Pla Local de Gestió de Residus 
Domèstics i Assimilables del municipi
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Safir Fruits Alginet
CARLOS BIVIA

Davant del començament 
de la nova temporada 
2020/21, amb molts dubtes 
per com estan les coses, 
l’equip roman unit en aquest 
projecte que està cimentant-
se des de fa més de cinc 
anys amb jugadors que any 
rere any han anat madurat 
en el seu joc per a fer un 

grup més fort juntament 
amb incorporacions cada 
any de joves de la pedrera 
i que ja estan en disposició 
d’oferir un nivell de joc com 
per a consolidar el millor 
equip que el club ha pogut 
reunir.

Amb la confiança 
depositada en l’entrenador 
i ajudant es renoven els 

serveis del preparador físic i 
el fisioterapeuta.

Perquè puga fructificar 
el treball en la pista, amb 
esforç econòmic s’ha hagut 
de muntar un gimnàs en un 
lateral de la pista; perquè les 
qualitats físiques juntament 
amb les tècniques permeten 
fer en la pista les tàctiques 
que preparen el cos tècnic.

Per tant, l’equip pot i deu 
competir al màxim per a 
representar Alginet en una 
categoria tan competitiva 
com l’EBA que organitza 
la Federació Espanyola de 
Bàsquet.  

ADRIÁN GÁLVEZ LUÍS VERDEGUER JAVIER DALMAU MARCEL VERDÚ GUILLEM MARÍN

DIEGO LÓPEZ MIGUEL MARTÍNEZ DENIS TOKAEV SERGIO HERNÁNDEZ IVÁN LERÍN

LARRY ABIA JORDI SANJUAN - FISIO FRANCESC PONS PREPARADOR FÍSIC JUAN JOSÉ MEDINA-2N ENTRENADOR JOSÉ CANALES- ENTRENADOR
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Com ja vaig con-
tar-vos en l’article 
anterior amb aquest 
conclouré els símp-
tomes de mancan-
ces de nutrients a 
les plantes.
Potassi: Té un pa-

per important en la osmoregula-
ció. Es troba en grans quantitats 
per tota la planta, activa algunes 
encimbelles i millora la resistèn-
cia al fred i les malalties.
Símptomes de mancança: 
-Si la mancança és dèbil: troncs 
finets.
-Si la mancança és aguda: plan-
tes nanes, pocs fruits i xicotets.
-Reducció de la floració
-Són més susceptibles a la se-
quera, fred i malalties.
-Apareix primer a les fulles peri-
fèriques i a continuació a les més 
joves.
-Es produeix una pèrdua del co-
lor verd a la part ampla de les fu-
lles, després es moren els bords.
-Les fulles noves són més xico-
tetes.
En temps de floració es quan 
més potassi necessita la planta.
Magnesi: quasi mai és un factor 
que limite les plantes, excepte en 
terrenys àcids o arenosos. Inter-
vé en la fotosíntesi i en el meta-
bolisme energètic.
Símptomes de mancança:
-Engrogueixen les fulles entre els 
nervis.
-Apareixen clevills i deformaci-
ons a la fulla.
-Es pot confondre amb el virus de 
la grogor.
Les causes de la mancança po-
den ser l’excés d’humitat, ter-
renys àcids o l’excés de potassi 
i calci (són contraris al magnesi).
Ferro: forma part de proteïnes 
que són claus en la fotosíntesi i 
participa en la biosíntesi (fabrica-
ció) de la clorofil·la.
Símptomes de mancança:
-Clorosis (engrogueixen) entre 
nervis en fulles joves, seguit per 
una clorosi en les venes, per aca-
bar donant un aspecte groguenc 
a tota la fulla.
-En casos extrems la fulla pot ar-
ribar a posar-se casi blanca.

Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

Mancances de 
nutrients II La nova normalitat a 

l’IES

IES HORT DE FELIU
El primer dia que vaig entrar 

a l’institut, em vaig sorprendre 
molt pel simple fet de veure 
els companys coneguts i no 
coneguts amb mascareta. 
Alguns d’ells/es complint les 
distàncies necessàries.

La veritat que els primers 
dies de classe no van ser molt 
bons, pel fet de dur posada 
la mascareta 6 o 7 hores 
seguides, posar-nos gel cada 
vegada que entrem al centre, 
cada vegada que entrem a 
classe i per no poder ajuntar-
se amb ningú per a mantindré 
la distància de seguretat. Però 
a poc a poc et vas acostumant 
a “ la nova normalitat “.

La veritat és que el centre 
ha sigut molt responsable a 
l’hora de posar les normes de 
seguretat, ja que és pel nostre 
benestar, tant dels alumnes 

com del professorat.
Les mesures que s’han 

pres, han sigut posar-nos el 
gel només entrar per la porta 
de l’institut, a l’hora de pujar i 
baixar les escales mantindre la 
distància de 4 esglaons entre 
nosaltres, tornar a posar-nos el 
gel abans d’entrar a classe, si a 
la següent hora, no ens toca la 
mateixa classe, abans d’eixir, 
cal desinfectar les taules i les 
cadires.

L’entrada i l’eixida de l’institut, 
cada grup la fa per portes i 
escales diferents per a evitar 
aglomeracions.

La veritat, en la meua opinió, 
encara que siga difícil “la nova 
normalitat” tot açò és pel nostre 
benefici i em sent protegida i 
contenta.

 Alba Piqueras

Tornada al Pepita Greus

CEIP PEPITA GREUS
El passat dilluns 7 de 

setembre l’escola tornava 
a obrir les seues portes 
a l’alumnat després del 
tancament forçós a partir del 14 
de març donat l’estat d’alarma 
motivat per la COVID-19. Han 
sigut 4 mesos sense classes 
presencials i ja des de maig 
quan ja poguérem tornar 
equip directiu primer i mestres 
després a l’escola hem treballat 
tota la Comunitat Educativa del 
CEIP PEPITA GREUS per una 
tornada a l’escola i a les classes 
el més segura possible. Així 
doncs, amb les instruccions i 
normativa educativa estatal i 
de la Conselleria d’Educació 
junt amb les directrius de la 
Conselleria de Sanitat que 
ha anat canviant respecte a 
l’evolució de la situació de 
la pandèmia a la Comunitat 
Valenciana vam poder 
informar a les famílies la 
primera setmana de setembre 
amb les novetats d’aquest 
inici de classes i curs 2020-
2021 que és i serà d’allò més 
extraordinari, especial i inèdit. 

Aquestes novetats han sigut 
entre d’altres per exemple: 
la utilització de les 4 portes 
per a entrades i eixides de 
l’alumnat (porta del Pati Interior 
d’Infantil, porta del Pati Roig, 
porta del Pati de les Moreres 
del Carrer Pepita Greus, porta 
del Pati de les Moreres de la 
Torreta), entrades i eixides 
escalonades a diferents horaris 
tant a Infantil com a Primària, 
grups de convivència estable 
(grups “bambolla”), ús de la 
mascareta a tots els espais del 
centre obligatòria a partir dels 
6 anys, distància de seguretat 
de 1’5 metres, llavat de mans 

habitual amb sabó i/o gel 
hidroalcohòlic, accés d’una 
única persona familiar al centre 
exclusivament amb cita prèvia, 
respectar les indicacions i 
senyalitzacions de pas, ús 
adequat de les instal·lacions, 
torns, horaris i delimitació de 
llocs assignats a les diferents 
classes als patis, i altres.

Tanmateix, es demana la 
col·laboració de les famílies 
a casa amb un control, 
seguiment i compromís de 
mesurar la temperatura i no 
portar a l’escola a l’alumnat 
amb febre, amb símptomes 
compatibles amb la COVID-19 
o malalt.

Hem augmentat les classes 
a Primària de dos a tres línies 
i d’aquesta forma cap classe a 
Primària supera la ràtio de 20 
alumnes per classe. A infantil, 
per ara, cap classe supera la 
ràtio màxima de 25 alumnes 
marcada per les Conselleries 
de Sanitat i Educació.

També amb totes les 
mesures de seguretat 
implementades continuen els 
serveis complementaris de 
transport i menjador escolar.

Des de l’equip directiu volem 
agrair i donar les gràcies a 
tota la Comunitat Educativa 
del CEIP PEPITA GREUS, 
especialment al nostre alumnat 
(xiquets i xiquetes) pel seu 
comportament exemplar 
durant l’obligat confinament 
i amb aquesta tornada a la 
“nova normalitat” escolar tant 
excepcional i especial que ens 
ha tocat viure i DESITGEM 
MOLTA SALUT, MOLTS 
ÀNIMS I MOLTA FORÇA, 
PERQUÈ SEGUR QUE TOT 
ANIRÀ BÉ!!

Benvinguts a l’Emilio Luna

CEIP EMILIO LUNA
Donem la benvinguda 

a tot l’alumnat nouvingut, 
especialment als més xicotets, 
els alumnes d’I-3, a les seues 
famílies que han confiat en 
nosaltres per a portar endavant, 
junts, els aprenentatges dels 

seus fills i filles. A les noves 
incorporacions de professorat 
que donen el millor en aquesta 
etapa en què treballarem braç a 
braç. Desitjant que tots els que 
formem la comunitat educativa 
gaudim del curs 20-21 .
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RECUPERANT EL BÀSQUET FEMENÍ

Pega-li la volta a l’adversitat
CEIP BLASCO IBÁÑEZ

L’ inici de curs ha sigut molt 
especial… i tant especial com 
ha sigut!

Per a pegar-li la volta i traure 
profit del context que estem 
vivint, hem dedicat un temps a 
raonar molt amb els alumnes per 
a aconseguir que verbalitzaren 
els seus sentiments i 
les seues inquietuds en 
temps de confinament, les 
seues vivències, les pors 
ocasionades, els desitjos... i 
d’ells, dels seus anhels per 
a aquest curs que comença, 
hem agafat junts les forces per 
a començar a posar “color a 
l’escola”, una escola tants dies 
tancada que esperava ansiosa 

omplir-se amb les rialles dels 
menuts.

Cada  xiqueta i xiquet  ha 
dut una cinta de colors vius 
de sa casa i a l’aula hem 
estat dialogant sobre allò 
que desitgen per al nou curs, 
aquest curs que tots i totes 
comencem amb més ganes 
que mai. Cal destacar que 
la majoria tenien clar el seu 
desig... i l’han l’escrit a la seua 
cinta. Molts han coincidit a 
desitjar que d’una per totes 
se’n vaja el coronavirus de les 
nostres vides i siguem feliços.

Classe per classe hem penjat 
a la tanca del pati les llistes 
de colors i així és com hem 
aconseguit enlairar els desitjos 

amb molt de color. Tant de bo 
es complisquen tots! De segur 
que així serà!

Molta sort per a totes i tots en 
el curs que comença!

I com que la vida continua, 
no volem deixar de donar la 
benvinguda als menudets i 
menudetes de l’escola: els 
nostres xiquets i xiquetes 
de 3 anyets! I per elles i ells, 
enlairem també un desig: 

“Que sigueu feliços i que junt 
amb les vostres famílies es 
sentiu a gust de formar part de 
l’escola, de ser part del Blasco”

Besets virtuals (de moment) 
dels i de les mestres del CEIP 
Blasco Ibáñez

Superació personal i salut
REDACCIÓ

Ja fa un mes que un bon 
grup d’alginetins i alginetines 
van començar el programa 
que ofereix Fisiomecu-
Gersalusport.

Tres plans d’entrenament 
en els quals l’objectiu principal 
és fer activitat física de forma 
diària adaptada als diversos 
nivells de condició física de la 
població. 
Al llarg de la setmana, de dilluns 
a dissabte, els participants 
tenen entrenaments aeròbics, 
com pot ser caminar o córrer, 

entrenaments de cremar 
greixos, de tonificació de tot 
el cos. De manera online i 
presencial, els assistents van 
aconseguint dia a dia els seus 
objectius amb un entrenador 
personal i un grup de treball 
que els motiva a continuar 
endavant.

A octubre tornen amb nou 
plans que s’adapten a cada 
nivell. Per poder participar en 
aquests grups reduïts poden 
contactar per Whatshap al 
618 36 21 22 o per correu 
electrònic a fisiomecusport@
hotmail.com o gersalusport@
gmail.com.
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Les xiques d’Alginet i la Fireta de 
Guadassuar

La Fira de Gua-
dassuar en ho-
nor a Sant Vicent 
Màrtir i la Divina 
Aurora sempre 
ha tingut una 
gran accepta-
ció per part dels 

alginetins. Era la gran fira de 
l’hivern, la primera fira de l’any 
i havia esdevingut, i encara ho 
és, un referent comarcal, ja que 
s’aplegava gent vinguda de 
molts pobles de La Ribera. Acu-
dir a la fira facilitava el contacte 
amb els veïns d’altres pobles, 
així com tindre la possibilitat 
de trobar familiars que vivien a 
altres pobles i que només els 
podien veure en els esdeveni-
ments importants de la família. 
Aquest fou el cas de ma mare 
i les seues germanes, que po-
dien saludar i compartir unes 
hores de festa amb els seus co-
sins de Gavarda i de Massala-
vés i que només veien en bodes 
o enterraments.
 Com que acudir a la 
fira era una activitat lúdica i pri-
vada no compten amb cap re-
gistre documental i per això ha 
calgut recórrer a la història oral. 
He acudit a ma mare, assídua a 
la fira quan era jove i, per això, 
cronològicament ens situem en 
els anys 50 del segle xx, quan 
ma mare i les seues amigues 
eren jovenetes. Una època on 
la comunicació entre pobles tan 
propers era tot un problema i, 
per això, arribar a Guadassuar 
des d’Alginet era tota una aven-
tura, però pagava la pena fer 
l’esforç.
 Per anar a Guadas-
suar dos eren els mitjans de 
transport emprats en l’època, 
tenint en compte que no exis-
tien encara cotxes. Per una 
part, algunes famílies es des-
plaçaven amb carro el dia 22 
de gener. Els carros s’omplien 
amb els membres de la família 
però també veïns i xiquets de 
la contornada. Normalment, els 
que anaven en carro era per a 
passar el dia i per això es feia 
alguna parada al llarg del camí, 
perquè l’haca descansara i es 
treien queviures i la gent canta-
va i ballava. Cal pensar que per 
a fer els poc més de huit qui-
lòmetres que separen les dues 
poblacions, es podia tardar 
perfectament dues hores, però 
un dia de gran festa i, a més, 
a l’horta hi havia poc de treball. 
Per tot això cal pensar, que el  
dia 22 de gener era fàcil veure 
una processó de carros al llarg 
del camí d’Alzira i del camí de 
Guadassuar.
 Però la colla de ma 
mare i les seues amigues, així 
com altres colles del poble, tant 
de xiques com de xics, preferi-
en una altra alternativa per a fer 
el viatge, és a dir el tren de la 
FEVE fins l’estació de l’Alcúdia. 
Les colles de xiques estaven 
constituïdes per dones entre els 
14 i els 18 anys, les quals, amb 
l’autorització dels pares, des-
prés de dinar el dia 22 de ge-
ner acudien a l’estació d’Alginet 
per a arribar a l’Alcúdia i des 
d’aquest poble calia que feren 
una bona caminada a peu per a 
arribar a Guadassuar. Però com 
diu ma mare, no hi havia cap 

perill, ja que no hi havia cotxes 
i els grups eren molt grans per  
a evitar qualsevol situació incò-
moda o perillosa.
 La colla on anava ma 
mare estava constituïda per les 
xiques del Poble Nou i alguna 
vegada n’eren fins a quaran-
ta de diferents edats. És fàcil 
imaginar l’espectacle. Veure un 
grup tan gran de dones, junt a 
altres grups, per la carretera, 
agafades del bracet i vestides 
amb la roba de mudar, cantant, 
rient-se, fent-se escoltetes... 
Eren joves i anaven de festa. 
Com ja hem dit, era tota una ex-
periència i pagava la pena per-
què any rere any es repetia la 
tradició d’anar a la fira.
 Una vegada arribades 
a Guadassuar, la colla s’es-
campava i passejava al llarg de 
l’avinguda on estaven les atrac-
cions i les parades. Després 
de gaudir d’algunes atraccions, 
com les barques,  la cistella i 
d’altres, es dedicaven a pas-
sejar menjant boles de cotó, la 
canya dolça, que potser fora i 
és el producte estrella de la fira, 
així com gaudir del porrat, molt 
tradicional en les fires i en la 
mesura de les possibilitats eco-
nòmiques de cada una, es com-
praven les mesuretes de cacau, 
d’avellanes, d’ametlles, de ci-
grons, de faves seques, etc. 
I mentrestant, encara que ma 
mare m’ho nega, possiblement 
llençaven alguna mirada als 
xics ben plantats que exhibien 
la seua punteria a les parades 
de les pilotes i les llandes o en 
les parades de les carrabines 
d’aire comprimit. 
 Després d’unes quan-
tes hores gaudint de l’ambient 
de la fira, totes es concentraven 
i iniciaven el camí cap l’estació 
de l’Alcúdia. Cal pensar que la 
fira és a l’hivern i que les ves-
prades encara són molt curtes 
i no volien que se’ls fera massa 
de nit, no fora cas que els pares 
s’enfadaren i no les deixaren 
tornar elles soles l’any següent. 
I més quan elles ja pensaven en 
la fira de l’any següent, un espai 
de gaudi, de felicitat, i perquè 
no, de llibertat.
 Amb l’extensió de 
l’ús dels cotxes aquests grans 
grups passejant per la carretera 
es van anar acabant, a més que 
les fires van anar perdent atrac-
ció davant d’altres espais d’es-
barjo de la jovenalla, com les 
discoteques, els cinemes, etc. 
I encara que algunes fires han 
sobreviscut, com la de Guadas-
suar, han perdut eixe punt de 
socialització i de relació intraco-
marcal. I tot perquè hui en dia 
moure’s per la comarca amb els 
cotxes és una cosa senzilla i di-
ària, ja siga per anar de festa o 
per qüestions de treball.

Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet 

Nom científic: Ana-
nas comosus
Propietats: vitamíni-
ca, nutritiva, digesti-
va, antiinflamatòria, 
hipolipemiant i diürè-

tica.
Indicacions:
Digestiva: a causa de l’alt contingut 
en enzims proteolítics que ajuden 
en la digestió de les proteïnes, com 
poden ser la bromelina i la brome-
laïna.
Antioxidant: ja que és rica en vita-
mina C i altres minerals com calci i 
fòsfor que ofereixen una protecció 
enfront dels radicals lliures (que da-
nyen les estructures cel·lulars).
*Antiestrenyiment: per l’alt contin-
gut en fibra, d’una banda agrega 
volum a la femta i millora el seu 
trànsit, i de l’altra normalitza la mi-
crobiota o flora intestinal.
*Depurativa: és un excel·lent remei 
per al fetge ja que augmenta la cir-
culació en aquest òrgan vital.
*Antiinflamatori: és útil en casos de 
tendinitis i afeccions reumàtiques 
amb edema dels membres. Aug-
menta la permeabilitat dels teixits 
per inhibició de la síntesi de prosta-
glandines I2 (PGE2).
*Cardiosaludables: inhibeix l’agre-
gació plaquetària i exerceix una ac-
tivitat fibrinolítica, la qual cosa re-
dueix el risc d’embòlies, infarts, etc.
*Anticatarral: en refredats, catarros 
o sinusitis, sobretot si van acompa-
nyats de mucositat, ja que exerceix 
una acció proteolítica, dissol la mu-
cositat i la torna més líquida i fàcil 
d’eliminar.
A nivell de la pell: ajuda a netejar i 
sanar les úlceres i millora la cicatrit-
zació de les cremades.
Contraindicacions o precaucions:
Consumir un excés de pinya, pot 
produir uns efectes generalment 
lleus com són les nàusees, els vò-
mits, les diarrees, la cremor esto-
macal, etc.
No és recomanable utilitzar la bro-
melaïna durant l’embaràs ja que pot 
produir avortaments.
Tampoc és recomanable utilitzar la 
bromelaïna en casos de trastorns 
hemorràgics, hipertensió arterial i 
malalties hepàtiques o renals.
La bromelaïna interacciona amb 
determinats medicaments:
-  Antibiòtics: la bromelaïna aug-

menta la seua capacitat de ser ab-
sorbits pel cos. Exemple: Amoxi-
cil·lina i Tetraciclines.

- Anticoagulants: la bromelaïna aug-
menta el seu efecte i afavoreix 
l’aparició del sagnat. Exemple: 
Warfarina, Clopidogrel i Aspirina.

- Sedants: alguns experts creuen 
que la bromelaïna pot enfortir els 
seus efectes.

- Anticonvulsius: com la fenitoïna i 
l’àcid valproic.

- Barbitúrics.
- Benzodiazepines: com l’alprazolan 
i el diazepam.  

- Medicaments per a l’insomni: com 
el zolpidem, el zalepon, el eszopi-
clone i el ramelteon.

- Antidepressius tricíclics: com la 
amitriptilina.

- Alcohol.                        

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.  
Col·legiat  4704

Pinya
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Comença la campanya de Coagri
COAGRI

En finalitzar l’estiu, les 
màquines de les naus de la 
Cooperativa Agrícola d’Alginet 
comencen a recordar-nos que 
la campanya del caqui i la 
taronja està ací.

Una campanya que ve 
marcada per les normes 
sanitàries provocades per 
la COVID-19 i que des de 
COAGRI s’han pres les 
mesures necessàries per tal 
que no afecte els resultats.

Tal com comentava el 
president, Enrique González, 
“hem establit els protocols 
sanitaris necessaris per a 
evitar que el virus detinga 
el nostre treball. Presa de 
temperatura a l’entrada a les 
naus, aparells d’hidrogel en 
cada cap de pasteres, personal 
responsables dels banys, 
esmorzar en àrees separades 
els treballadors i treballadores 
de cada torn, entre d’altres”.

Una campanya que s’espera 
que siga “molt millor que l’any 
passat ja que, malgrat la minva 
important de quilos provocada 
pel cotonet i la mosca, la 
qualitat dels caquis és molt 
millor que la de la campanya 
passada”, explicava González.

“Respecte al cotonet i la 
mosca, continuen treballant 
braç a braç en la investigació 
dels millors tractaments 
possibles amb la universitat i 
la casa Bayer”, comentava el 
president.

El servei tècnic de Coagri 
ja està treballant per aplicar 
els tractaments necessaris 
a cada camp i així poder 
allargar el temps del fruit a 
l’arbre i aconseguir una millor 
campanya per a tots els socis 
de la cooperativa agrícola.

En definitiva les previsions 
d’aquesta campanya són 

molt bones però tot vindrà 
determinat pel possible 
increment de la COVID o com 
es desenvolupen les plagues 
del cotonet i la mosca.

Els tractors de Coagri no paren d’ajudar a 
desinfectar el poble

COAGRI
La Cooperativa Agrícola 

d’Alginet continua amb 
les millores en les seues 
instal·lacions.

L’última millorar que han 
portat  terme COAGRI 
ha sigut la reforma de les 
seues instal·lacions en alta 
i baixa tensió, canviant tot 
l’equipament elèctric antic per 
elements nous de tecnologia 
actual, que els permetrà un 
estalvi en el manteniment, 
i una major seguretat als 
treballadors.

D’altra banda, la Cooperativa 
elèctrica d’Alginet, que 
subministra a aquestes 
instal·lacions, ha realitzat la 
una nova línia subterrània 
d’alimentació de 20.000 

volts. Amb aquesta línia i la 
ja existent, es crea un bucle 
d’entrada i eixida, que permet 
assegurar la continuïtat del 
subministrament davant 
possibles avaries. 

Millores al sistema 
elèctric de COAGRI
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