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Hi ha eixida a la violència de
gènere

EDITORIAL

Finalitzem un any que de segur
recordarem per a sempre a les
nostres vides .
Un any que va començar amb
tota la normalitat però que un 14
de març paralitzava les nostres
vides amb la declaració de l’estat
d’alarma per motius sanitaris.
El 20 de juny i amb quasi 30.000
morts per Covid-19, finalitzava un
estat d’alarma que havia canviat la
nostra manera de relacionar-nos i
les nostres prioritats.
Aquest 2020 ens hem acostumat
a eixir al carrer amb mascaretes,
a guardar les distàncies de
seguretat, a evitar els abraços i els
besos de la gent volguda...
Els nostres menuts han
normalitzat unes normes a l’escola
que pareixien impensables.
Els nostres majors han aprés a
estimar-nos en la distància.
Després de 9 mesos convivint
amb el virus pareix que vegem
la llum amb les notícies de les
vacunes. Encara ens queda un
llarg camí per recórrer però, el que
sí que és segur és que hem sabut
adaptar-nos al moment, hem reinventat els comerços, la manera
d’anar a la consulta del metge,
les relacions socials... i tot amb
l’objectiu de parar aquest virus que
tantes vides s’ha emportat.
Continuarem endavant amb
totes les mesures i restriccions
i esperem que al 2021 aquest
malson finalitze.
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Pots estar patint maltractament
si la teua parella o exparella...
• Et ridiculitza, fa que et sentes
inferior, incapaç o inútil.
• T’aïlla, t’impedeix relacionar-te
amb familiars o amistats, es
mostra gelós o provoca alguna
baralla.
• T’amenaça, t’humilia, et crida o
insulta en privat o en públic.
• Et fa sentir culpable, tu tens la
culpa de tot.
• Amenaça de fer-te mal a tu o a
la teua família.
• Et fa por la seua mirada o els
seus gestos.
• Et controla els diners, la forma
de vestir, et revisa el telèfon
mòbil i les xarxes socials.
• T’ha agredit alguna vegada
físicament.
• T’ha forçat a tindre relacions
sexuals en contra de la teua
voluntat.
• Amenaça de prendre les
teues filles o fills en el cas que
vulgues deixar-lo.
Una relació saludable és
aquella basada en els principis de
confiança i respecte mutu. Si en la
teua relació apareixen alguna de
les actituds que hem mencionat,
has d’estar alerta i actuar.

Consuelo Valero Roig celebra
100 anys

L’Alcalde d’Alginet, i la regidoria de la dona, es van acostar a la
casa Consuelo per a felicitar-la en nom del poble.

L’Orquestra de la SAMA
sonà a Benimaclet
REDACCIÓ

El dissabte 14 de novembre, a
les 7 de la vesprada l’Orquestra
de la SAMA d’Alginet va fer un
intercanvi amb l’Orquestra de
Benimaclet.
En total 21 músics de corda
d’Alginet es van desplaçar a
aquesta localitat veïna per a
aquest encontre.
Es va oferir un repertori musical
clàssic molt conegut sota la batuta
de la seua directora Olga Clari. Al
concert van sonar peces com la

QUÈ HAS DE FER? El primer
que pots fer és explicar la situació
a altres persones i demanar ajuda.
T’aconsellem contar-ho a familiars
i amistats de confiança perquè
et donen suport i t’acompanyen
en aquests moments tan difícils.
Comenta també si en el teu entorn
detectes un possible cas de
violència de gènere
ESTEM AMB TU:
Telefona al 016: telèfon gratuït
d’informació i assessorament
jurídic, està operatiu les 24 hores
del dia i en 51 idiomes.
Consulta la web de recursos de
suport i prevenció davant de casos
de violència de gènere que permet
localitzar tota classe de recursos
https://wrap.igualdad.gob.es/
recursos-vdg/search/Search.
action
Si eres menor d’edat i creus
que algú del teu entorn està patint
violència de gènere, telefona a
ANAR, al número 900 20 20 10.
Descarrega l’APP “Libres”,
amb informació útil per a saber
com actuar contra una situació de
maltractament.
Confia en el personal sanitari del
teu centre de salut. Explica el que
et passa.
Xavi Torremocha.
Infermer CSP Alzira

Symphony 40 de W. A. Mozart o
Symphony 6 “Pastorale” de L. V.
Beethoven entre d’altres.
El concert es va emetre en directe
a través del Facebook de CIM de
Benimaclet, perquè tot aquell que
ho desitjara es connectara per a
gaudir del concert.
El dissabte 28 es va realitzar a
Alginet a les 19 h al Teatre Modern
on, els músics de Benimaclet
es traslladaren a Alginet per a
l’intercanvi musical.
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Alginet sol·licita declarar zona catastròfica el municipi per les
pluges del 5 de novembre
REDACCIÓ

Els dies 4 i 5 de novembre,
la Ribera va patir un dels
temporals que més maldecaps
i destrosses ha provocat a
molts municipis.
Alginet va registrar entre la
nit del dimecres 4 i el dijous
5 de novembre més de 420
litres. Dimecres es van registrar
108,4 mm i dijous, amb un fort
temporal i amb avís taronja
per risc d’acumulació d’aigua
en poc de temps, més de 320
mm.
Unes quantitats que el dijous
es van acumular en poques
hores, el que va provocar una
acumulació d’aigua a carrers,
barrancs, camps i cases.
La
força
de
l’aigua
ha provocat multitud de
destrosses al poble, en camins
rurals i en barrancs.
Amb la campanya del caqui
en marxa, els camins rurals
eren una prioritat per a la
Regidoria d’Agricultura que va
començar de seguida a netejar
camins perquè els tractors i
agricultors pogueren accedir
als camps i continuar treballant
allà on es podia.
Els carrers del poble també
han sigut una prioritat per
a la Regidoria de Serveis
Municipals que ha va estar
treballant de valent per a poder
tornar al més prompte possible
la normalitat al poble.
Des de l’Ajuntament d’Alginet
s’ha enviat a la Delegació
de Govern a la Comunitat
Valenciana, a la Confederació
Hidrogràfica del Xúquer i a la
presidència de la Generalitat
la carta sol·licitant la zona
catastròfica per les pluges
caigudes.

Tal com comentava Jose
Vicente Alemany Alcalde
d’Alginet “al terme municipal
s’han produït danys en més de
12.000 fanecades de les quals
unes 5.700 tenen un mal total
del 100%, i danys parcials en
més de la meitat de la collita
en 7.200 fanecades. Més de
60 paretons de contenció i
unes 30 sèquies de reg estan
destrossades.
Al nucli urbà hi ha moltes
cases afectades parcialment
i la zona baixa va quedar
completament
inundada.
Edificis
municipals
com
ajuntament,
poliesportiu,
centre de dia també han patit
destrosses. Els barrancs que
envolten i travessen la localitat
han patit destrosses per la
força de l’aigua”.
Des
de
l’Ajuntament
s’ha tornat a posar en
coneixement la necessitat
d’incloure als pressupostos
generals de l’Estat l’import
de 106.563.262,66 € per a
l’execució del projecte per
a condicionar i restaurar els
llits dels barrancs d’Alginet,
concretament el barranc del
Senyor, de l’Aigua, de Forca,
d’Alginet, la Garrofera i la
Belenguera.
Des de l’Ajuntament s’ha
sol·licitat de manera urgent
que es solucione el problema,
ja que el municipi disposa del
projecte des del 2013.

REDACCIÓ
Dades obtingudes de l’estació
meteorològica d’Alginet
NIC-8328E que pertany a la
xarxa de l’AEMET i facilitades
per l’observador Antoni Aliaga
i Tortajada.
Gener:
Temperatura màxima: 21,7
Temperatura mínima: 2
Pluja: 298,5
Febrer:
Temperatura màxima: 27,2
Temperatura mínima: 5,8
Pluja: 6,2
Març:
Temperatura màxima: 28,1
Temperatura mínima: 5,3
Pluja: 112,3
Abril
Temperatura màxima: 28
Temperatura mínima: 8,8
Pluja: 68,3
Maig
Temperatura màxima: 35,5
Temperatura mínima: 13,8
Pluja: 31,2
Juny:
Temperatura màxima: 36,3
Temperatura mínima: 15,5
Pluja: 25,1
Juliol:
Temperatura màxima: 36,2
Temperatura mínima: 19,4
Pluja: 53,6
Agost:
Temperatura màxima: 39,1
Temperatura mínima: 16
Pluja: 0,6
Setembre:
Temperatura màxima: 34
Temperatura mínima: 12
Pluja: 20,6
Octubre:
Temperatura màxima: 33,7
Temperatura mínima: 8,4
Pluja: 7
Novembre:
Temperatura màxima: 28
Temperatura mínima: 6,5
Pluja: 486,7
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Música a l’aire lliure per celebrar
Santa Cecília
REDACCIÓ

El
diumenge,
22
de
novembre es commemora
Santa Cecília, patrona dels
músics i la Societat Artística
Musical d’Alginet ho ha celebrat

de la millor manera que saben
fer-ho, amb un espectacular
concert a l’aire lliure.
A les 12 del matí, amb
aforament limitat i les mesures

sanitàries pertinents, sota la
batuta de Carlos Aguado, la
SAMA ha fet sonar els seus
instruments delectant tots els
assistents.

Xavier Vidal guanya el premi Josep
Pasqual Tirado
REDACCIÓ

El
20 de novembre es
va entregar a Castelló, el
Premi Josep Pasqual Tirado.
L’escriptor d’Alginet Xavier
Vidal ha aconseguit aquest
guardó que se suma als 19 que
ja té d’aquest premi.
Aquesta vegada ha estat per
l’obra Catàleg de mala gent,
una obra que mira d’explorar
el costat més fosc de la
naturalesa humana.
Vidal comentava que “sovint
es pensa que la maldat
implica nivells de violència
visibles o actituds extremes,
però no sempre és així. Els
comportaments que generen
els impulsos més baixos de
l’ésser humà sovint prenen
formes subtils i conviuen amb

els sentiments més positius.
La maldat té tantes cares i
manifestacions com persones
hi ha al món.
Aquest catàleg conté nou
relats en els quals es descriuen
algunes de les maldats més
quotidianes i amagades, però
també n’hi ha de més palmàries
a la societat. S’hi pot trobar des
del personatge que segresta i
maltracta el seu narrador fins
a un pilot d’avió comercial que
s’enlaira enrabiat, passant
pel dimoni del WhatsApp que
s’escola dins d’un monestir de
clausura. La mala gent que
ompli aquest recull de contes
pretén ser tan sols un espill on
tots ens podem veure reflectits
alguna vegada”.

El dissabte 21 Xavier Vidal
va estar a la llibreria Sambori
d’Alginet per a signar la seua
darrera novel·la Els dimonis
del rosari.

Homenatge a Josep Lozano en el
40 aniversari de la novel·la Crim de
Germania
REDACCIÓ

El passat 13 de novembre al
Centre Octubre de València,
l’escriptor d’Alginet, Josep
Lozano Lerma va ser el
protagonista de l’homenatge
que la Plataforma per la
Llengua del País Valencià amb
col·laboració d’Acció Cultural
del País Valencià i el Museu
Joan Fuster de Sueca, van ferli pels 40 anys de la creació de
l’obra Crim de Germania.
Una novel·la, guanyadora
del premi Octubre de narrativa
de l’any 1979, que recull
contes sobre la guerra de
les Germanies i que està
considerada com l’obra més

important de la narrativa
valenciana de la dècada del
setanta.
L’acte va concloure amb
un recital de música del
Renaixement i el Barroc, a
càrrec de la cantant i guitarrista
Bea Lafont.

El 20 de novembre, a l’Espai
Joan Fuster de Sueca es va fer
un altre homenatge a Lozano
amb la col·laboració de l’artista
Anna Moner i de l’escriptor i
crític literari Victor Labrado i
l’actuació del guitarrista Òscar
Ebro.
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ACEAL prepara la campanya dels “3.000 euros”
diferent

La campanya té com a finalitat principal incentivar, en les dates més pròximes a la
campanya de Nadal i Reis, la compra als establiments d’Alginet i aquest any es farà amb els
“Rasca i Guanya”
Com cada any al desembre
ACEAL impulsa la coneguda
campanya dels “3.000 euros”
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alginet.
Una campanya que aquest any
va per la seua dècima edició i

que per la Covid-19 s’ha ideat totalment diferent: Rasca i Guanya
d’Aceal.

Hi haurà 20 rasques de 50 €,
10 raques de 100 € i 5 rasques
de 200 €.

Des del 7 de desembre fins el 6
de gener es repartiran un total de
25.000 rasques als establiments
participants.

Els clients que compren a l’establiment adherit a la campanya
rebrà un rasca per cada 25 euros
de compra.

Quant el rasca siga premiat,
el client haurà d’acudir a l’oficina
d’Aceal ubicada al C/ Poeta Juan
Alegre, núm. 11 d’Alginet amb el
corresponent tiquet de compra, i
es farà el lliurament d’un xec que
sols es pot utilitzar als establi-

ments participants
Aquest any la campanya per
als associats és gratuïta i ja hi ha
inscrits més de 65 establiments.
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La CEA forma part de la primera
plataforma que defensarà els
interessos dels distribuïdors locals
d’energia elèctrica a Europa
EDUARDO PART

La Cooperativa Elèctrica
d’Alginet, dins la seua línia
d’actuació, continua ampliant
i adherint-se a tots aquells
serveis i associacions que
beneficien el present i futur del
soci de la CEA.
El passat 12 de novembre es
va portar a terme el Congrés
anual d’ASEME, l’Associació
d’Empreses Elèctriques, una
organització empresarial de
caràcter estatal que té com a
missió representar i defensar
els interessos del col·lectiu de
distribuïdors locals d’energia
elèctrica i de la qual la
Cooperativa Elèctrica d’Alginet
forma part.
Al congrés d’ASEME es va
presentar la nova plataforma
EU-DSO, una plataforma
europea que aglutina les 2.500
distribuïdores elèctriques de la
UE i de la qual la Cooperativa
Elèctrica d’Alginet és membre.
Elena Roig, presidenta de
la CEA comentava que “la
Cooperativa Elèctrica d’Alginet
havia d’estar dins d’aquesta
plataforma que s’ha creat
per a defensar els interessos
de les distribuïdores de tota
Europa. Una única entitat per a
defensar els nostres interessos

de cara a les multinacionals i
que ara i en un futur, cuidarà i
vetlarà per l’interés dels nostres
socis. Aquesta plataforma
exercirà d’interlocutora del
sector amb els transportistes,
els reguladors i les institucions
europees, i desenvolupara
amb ells la xarxa elèctrica
intel·ligent del futur.”
Una
plataforma
nova
en l’àmbit de la distribució
d’electricitat. La Comissió
Europea, conscient del buit
existent en una xarxa elèctrica
que té al consumidor en el
centre, cada vegada més
digitalitzada i complexa, va

impulsar la creació de l’entitat
dels distribuïdors. El seu
objectiu era comptar amb un
únic interlocutor que cooperara
en tota la UE per a promoure
el mercat interior i coordinar
l’operació i la planificació de
les xarxes de distribució i
transmissió.
Les empreses elèctriques,
inclosa la CEA han estat
treballant en la nova EUDSO i al maig van acabar un
esborrany d’estatuts. La nova
Associació europea de la
distribució prompte convocarà
una primera assemblea i
començarà a operar.
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LA CEA INFORMA
Convocatòria d’Assemblea General Ordinària de la
CEA
CONVOCATÒRIA

Per acord del Consell Rector de
l’entitat
SUBMINISTRAMENTS
ESPECIALS
ALGINETINS
S.
COOP. V. (CIF F46004834), de data
23-11-2020, es convoca els socis a
l’Assemblea General Ordinària que
se celebrarà en la Teatre Modern,
c/ Arquebisbe Sanchis número 20,
el dia 28 de desembre de 2020
(dilluns), a les 19.30 hores en
primera convocatòria i a les 20.00
hores en segona convocatòria,
per a tractar els següents punts de
l’ORDRE DEL DIA:
Punt primer: Lectura i aprovació, si
escau, de l’informe de gestió i dels
comptes anuals de l’exercici 2019,
així com la proposta de distribució
de resultats.
Punt segon:
Presidenta.

Informe

de

Punt tercer:
preguntes.

Suggeriments

la

i

Punt quart: Aprovació de l’acta si
escau pels mitjans legals i estatutaris
establits o, si escau, i en el supòsit
de la seua intervenció, alçament
de l’acta pel notari actuant tal com
estableix la legislació aplicable.
L’assistència a l’Assemblea, tal
com resulta dels estatuts vigents
i de la legislació aplicable, estarà
limitada als socis (que prendran
part personalment o degudament
representats), sense que, per raons
sanitàries, s’admeta l’assistència
d’acompanyants.
Així mateix, donada la situació
sanitària que estem travessant, i amb

la finalitat d’evitar aglomeracions al
moment d’acreditar l’assistència a
l’Assemblea, s’ha establit un sistema
pel qual el tràmit d’acreditació i
d’atorgament de delegacions es durà
a terme durant els dènou dies previs
a la celebració de l’Assemblea.
Així les coses, des del dimecres, 9
de desembre, fins al dilluns, 28 de
desembre, en horari d’oficina (de
09.00 hores a 13.00 hores) els socis
podran acreditar-se i delegar el seu
vot. Així mateix, i amb la finalitat de
facilitar al màxim el tràmit, el mateix
podrà dur-se a terme en horari de
vesprada (de 16.00 hores a 18.00
hores) els dijous a la vesprada.
Igualment, els dissabtes, les nostres
oficines romandran obertes a
aquests efectes en horari de 09.00
a 13.00 hores.
Conforme al que es disposa
en els estatuts i en la Llei de
Cooperatives de la Comunitat
Valenciana, s’informa als socis que
la documentació que se sotmetrà a
la consideració de l’Assemblea, és a
dir, els comptes anuals i l’informe de
gestió, així com l’informe d’auditoria,
estaran a la seua disposició en el
domicili social de la Cooperativa, en
horari d’atenció al públic (de 09.00 a
13.00 hores de dilluns a divendres)
perquè puguen ser examinats
pels socis que ho desitgen.
També podran ser consultats en
la web de la Cooperativa (www.
electricadealginet.com). Els socis
que ho sol·liciten per escrit, tindran
dret a rebre gratuïtament copia
d’aquests documents amb antelació
a la celebració de l’Assemblea.
Aquest Consell Rector els agraeix
la seua assistència a l’Assemblea.
Alginet, novembre de 2020
EL CONSELL RECTOR

Nou sistema d’acreditacions

La crisi sanitària que estem vivint
fa necessari evitar, tant com siga
possible, situacions d’aglomeració
de persones, ja que és en aquestes
situacions on la COVID-19 es
propaga amb més facilitat.
Des de la CEA volem evitar
situacions com les viscudes en
les últimes assemblees, en què a
l’hora d’acreditar els assistents, es
produïren llargues cues de persones
que, apinyades, esperaven per tal
d’accedir a la sala.
És per això, que el Consell rector
de la CEA ha decidit implementar
un nou sistema d’acreditació per
a l’Assemblea General Ordinària
de 2020 i successives, un sistema
més dinàmic i adaptat a les noves
mesures sanitàries, que garantisca
un procés d’acreditació més ràpid,
segur i escalonat
Aquesta
decisió
s’emmarca
dins de la nova línia de treball
del consell que té com un dels
objectius principals la digitalització
de la cooperativa, aportant major
seguretat i transparència en tots els
seus processos.

COM FUNCIONA?
Cada soci ha rebut al seu domicili
la convocatòria de l’Assemblea i una
fitxa d’acreditació. Aquesta fitxa és
nominal i porta imprés un codi de
barres únic que identifica a cada
soci o sòcia. Per tal d’assistir
a l’Assemblea tots els socis
s’hauran d’acreditar, presentant
la part blava de fitxa (acreditació)
i el seu DNI.
ON
I
QUAN
EM
PUC
ACREDITAR?
Com a novetat i per a evitar les
cues abans esmentades, els socis
hauran d’acreditar-se de forma
anticipada a les nostres oficines
del 9 al 28 de desembre. L’horari
d’acreditació anticipada serà de
dilluns a dissabte de 9.00 a 13.00 i
dijous de 16.00 a 18.00.

SI NO PUC ANAR, PUC
DELEGAR
LA
MEUA
ASSISTÈNCIA? COM?
Sí, tots els socis i sòcies poden
delegar la seua assistència en un/a
altre/a soci/sòcia, en el seu cònjuge
o la persona amb qui conviu, en els
seus ascendents (pare o mare) o els
seus germans o germanes.
Per a delegar has d’omplir i signar
la part verda de la fitxa (part de
delegació) i entregar-la, amb una
còpia del teu DNI, a la persona
en qui delegues el teu vot i la teua
assistència.
QUANTES VEGADES PUC
DELEGAR? PUC ASSISTIR A
L’ASSEMBLEA I DELEGAR AL
MATEIX TEMPS?
Només es pot delegar una
vegada, encara que hages rebut
més d’una fitxa.
No. Un soci no podrà acreditarse i delegar al mateix temps, és
a dir, només podrà fer ús de la fitxa
d’acreditació (part blava) o de la fitxa
de delegació (part verda), mai de les
dues.
QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE
DUR?
Socis i sòcies, persones físiques,
sense delegacions la fitxa
d’acreditació (part blava) i el seu
DNI. Si porten delegacions, a més
duran: fitxa de delegació signada
(part verda) i còpia del DNI del soci
representat. Si les delegacions
són d’una empresa: còpia dels
poders de l’empresa i còpia del DNI
del representant legal.
Les persones no sòcies que
representen un familiar o persona
convivent: la fitxa de delegacions
(part verda), el seu DNI i còpia del
DNI del soci/sòcia i justificant de la
relació (llibre de família o certificat
d’empadronament).
Els socis i sòcies, persones
jurídiques:
hauran
d’estar
representades pel seu representant
legal i han de dur la fitxa d’acreditació
(part blava) el CIF de l’empresa, el
certificat de poders (escriptura) i el
DNI del representant legal.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Contacontes de la
Biblioteca Municipal
AJUNTAMENT

El 17 de desembre a les 18 h
al saló d’actes de la Casa de la
Cultura es portarà a terme els
contes de Gianni Rodari.
Aquest 2020 es compleixen
cent anys del naixement i
quaranta de la mort d’aquest
autor italià que va canviar la
literatura infantil.
Un
hostaler
que
es
converteix en estàtua vivent,
un emperador amb inquietuds
musicals però molt poc de
sentit, un príncep que prefereix
ser llenyataire i una princesa
que no para de riure són només
alguns
dels
personatges
de Gianni Rodari. Per a no
perdres aquest contacontes cal
inscriure’s abans a la Biblioteca

El ple municipal aprova per
unanimitat sol·licitar a Conselleria
l’arxiu fotogràfic d’Ismael Latorre
com a Bé d’Interès Cultural
AJUNTAMENT

perquè l’aforament és limitat.

Tots els membres del ple
municipal d’Alginet van aprovar
en majoria al ple municipal
del 26 de novembre sol·licitar
a la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport la declaració
de Bé d’Interés Cultural,
BIC, l’arxiu fotogràfic del fill
predilecte d’Alginet, Ismael
Latorre Mendoza.
L’arxiu
Ismael
Latorre
Mendoza és l’arxiu familiar,
històric i fotogràfic més
complet de la Ribera del
Xúquer. Al principi tenia més
de 300.000 negatius d’Ismael

Latorre i Laura Canet Lozano.
Actualment també inclou l’obra
de tres fotògrafs més: els seus
fills Gerard i Carolina Latorre
Canet (amb els materials
de l’empresa familiar), i
des d’abril del 2018 el fons
fotogràfic de l’arxiver Vicenç
Salvador Torres
Guerola.
Amb aquesta aportació és
possiblement l’arxiu històric i
familiar de producció pròpia
més gran del País Valencià,
superant les 400.000 imatges.
Històricament, té més de huit
dècades. Les primeres imatges
fetes per Ismael són de l’any

1935 i la producció continua
hui en dia.

La Biblioteca coordina Resultat de la votació en els
l’exposició a Carmelina pressupostos participatius 2021
Finalitzat el termini per a la
Sánchez-Cutillas
votació en els pressupostos
AJUNTAMENT

AJUNTAMENT

participatius de 2021 i amb
337 vots vàlids, la proposta
“Construcció d’un carril bici que
connecte el casc urbà d’Alginet
amb el polígon Industrial Sud”,
ha sigut la més votada amb
136 vots. Aquesta proposta
s’incorporarà als pressupostos
municipals per a 2021. La
resta de propostes podran ser
executades, en ordre de vots
aconseguits, fins a esgotar
el límit de la consignació
pressupostària assignada per
al projecte de participació.

La Biblioteca Municipal
d’Alginet, adherida a l’Any
Carmelita ha dut a la sala
d’exposicions
del
teatre
modern una exposició al
voltant de Carmelina SánchezCutillas.
Una escriptora en valencià
i espanyol que va cultivar la
poesia, la narrativa i la història
i que l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua ha declarat com
escriptora de l’any.
L’exposició es va poder
visitar fins el 19 de novembre
de 18 a 21 h.

Nova tècnica de Joventut

La Regidoria de Cultura
convoca el VII Concurs
de Poesia
AJUNTAMENT

Fins el 4 de desembre hi ha
de temps per a presentació els
treballs que desitgen formar
part del VII Concurs de Poesia
Vila d’Alginet Poeta Jaume
Escrivà.
Un concurs adreçat a tots
els aficionats a la poesia de la
comarca de la Ribera majors

d’edat.
El lliurament dels premis serà
el divendres 11 de desembre a
les 19.00 h a la Casa de Cultura
d’Alginet.
Els
interessats
poden
obtindre més informació al
Tauler d’Anuncis de la pàgina
web de l’Ajuntament d’Alginet.

AJUNTAMENT

La
psicòloga
de
36
anys,
Davinia
Zaldívar
ha sigut contractada amb
una subvenció de l’IVAJ a
l’Ajuntament d’Alginet per tal
d’encarregar-se al llarg de dos
mesos de l’àrea de joventut.
Entre les seues tasques
estan crear un pla local de
joventut, crear activitats d’oci
educatiu i ser un pont entre els
joves i l’administració pública.
La tècnic està a l’ADL per tal

d’ajudar en els dubtes que els
joves del poble puguen tindre

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

en matèria de treball, estudis,
oci, etc.

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

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

Oberta la
segona
consulta
en línia del
Pla Local
de Gestió
de Residus
d’Alginet

DESEMBRE 2020

Alginet obri un canal
de Telegram per a oferir
informació municipal a
la ciutadania

AJUNTAMENT

Ja podeu participar en la
segona consulta en línia a la
ciutadania del Pla Local de
Gestió de Residus d’Alginet.
Anima’t i vota les aportacions
que heu realitzat en el primer
formulari!
Enllaç
del
qüestionari:
http://www.municipis2030.es/
proces-participacio-alginet.
php

AJUNTAMENT

Concurs
d’aparadors de
Nadal

AJUNTAMENT

Des del 23 de novembre
fins a l’1 de desembre, tots
els establiments comercials
minoristes del poble d’Alginet,
que ho desitjaven, s’han
inscrit al concurs d’aparadors i
decoració interior.
El dia 9 i 10 de desembre en
horari de vesprada, a partir de
les 19.30h, el jurat visitarà tots
els comerços inscrits per al 15
de desembre de 2020, dia en
què se celebrarà a les 19.00,
l’acte públic de lliurament de
premis.
L’acte consistirà en l’entrega,
per part de l’alcalde-president
o regidora de Comerç, del taló
nominatiu als guanyadors del
concurs.
S’atorgaran els següents
premis:
- 1r Premi: 500,00 €
- 2n Premi: 350,00 €
- 3r premi: 200,00 €
-
Premi especial a la
sostenibilitat de 100,00€
El jurat tindrà en compte,
entre altres, la disposició,
la imatge, la il·luminació, la
creativitat, l’originalitat i el
colorit, relacionats amb el
Nadal.

L’Ajuntament
d’Alginet
ha activat un nou servei
de missatgeria a través de
Telegram per a poder estar
completament informat d’allò
que ocorre al poble. Un canal
municipal que proporciona als
veïns i veïnes d’Alginet tota la
informació que deriva des del
consistori de manera pròxima
i senzilla.
Tot aquell que vulga podrà
subscriure’s i rebre directament
en
el
telèfon
notícies,

convocatòries,
alertes,
informació d’activitats o ajudes,
entre altres, de manera gratuïta
i instantània.
Per tal de rebre la informació
municipal per aquesta via
es necessari descarregar
l’aplicació Telegram al mòbil.
Una vegada descarregada
l’app cal buscar des del
cercador de la pròpia aplicació
el canal Ajuntament d’Alginet
OFICIA i unir-se per tal de
començar a rebre tot allò del
que informa l’Ajuntament.
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Manifest dia
internacional de la
violència de gènere
AJUNTAMENT

El masclisme és el concepte
que defineix les conductes
de domini, control i abús de
poder dels homes sobre les
dones i que ha imposat un
model de masculinitat que
encara és valorat per una
part de la societat com a
superior. La violència masclista
és l’expressió més greu i
devastadora d’aquesta cultura
que destrueix vides i impedeix
el desenvolupament dels drets,
la igualtat d’oportunitats i les
llibertats de les dones.
Conseqüentment,
la
violència masclista només es
pot eradicar si desautoritzem
l’estructura ideològica patriarcal
que legitima la desigualtat i la
subordinació de les dones i
organitza la vida a partir d’un
principi de jerarquia que situa
les dones com a ciutadanes de
segona categoria.
Per tant, és prioritari situar la
prevenció d’aquesta violència
com una política estratègica,
més encara en aquest context
de construcció de noves
estructures i d’ideació d’un nou

agressions sexuals contra les
dones i les fan responsables
de l’agressió viscuda, de
les actituds que promouen
estereotips de gènere i rols
patriarcals i de la banalització
del masclisme però també
denunciar qualsevol tipus de
violència, no podem ser socis
de cap tipus de maltractament.
Recordeu: 016
Les
institucions
i
les
organitzacions de la societat
civil hem de ser un reflex fidel de
l’alternativa que representem i
del compromís que defensem
per a l’eradicació de la
violència masclista. La nostra
responsabilitat individual i
col·lectiva passa per acceptar
que no hi ha canvi social que
no comence per nosaltres
mateixos i per entendre que
la violència contra les dones
és conseqüència d’un sistema
social que porta inscrit en el
seu ADN el masclisme com a
ordre simbòlic per a significar i
interpretar la realitat.

horitzó de possibilitats. És per
això que aquest Ajuntament,
impulsa la realització de
tallers per la igualtat de dones
i homes amb els nostres
menuts a les escoles, perquè
pensem que qualsevol canvi
comença per l’educació. És
per això també que fou pioner
en la creació de la USAF (unitat
d’atenció a famílies) per a
l’acompanyament de les dones
violentades, i és per això també
hem de continuar trobant
les eines per a construir una
societat democràtica moderna.
Aquest és el compromís
que hui volem manifestar
públicament, amb la voluntat
de sumar esforços i crear
sinergies de treball cooperatiu
que ens permeten construir
conjuntament
dinàmiques
innovadores per a eradicar
definitivament la violència
masclista que presenta una
greu vulneració dels drets
humans i atempta contra la
igualtat efectiva entre dones i
homes.

El 25 de novembre, les
administracions
públiques
i la societat civil tornem a
trobar-nos per a manifestar,
una vegada més, el rebuig
a la violència masclista i
denunciar-ne les causes que
l’originen amb la voluntat de no
detindre’ns fins a eradicar-la.
La violència contra les dones
és una realitat persistent i
cruel tal i com demostren les
xifres de dones assassinades:
41 enguany, i les denúncies
per violència masclista i, en
concret, per agressió sexual.
L’amenaça de patir-la és
permanent i s’accentua entre
les dones més joves, a més
que la violència al si de les
famílies ha crescut degut al
confinament.
En aquest sentit, és del tot
imprescindible denunciar la
complicitat social i cultural dels
missatges que fomenten el
sexisme, de les imatges que
tracten el cos de les dones
com a objectes sexuals, de les
narratives que emmascaren les

Campanyes per reactivar
el comerç pel Nadal
AJUNTAMENT

La situació sanitària actual
està notant-se en el xicotet
comerç local. Des de la
Regidoria de Comerç de
l’Ajuntament
d’Alginet
es
continua treballant per donar
visibilitat al comerç del poble
i així contribuir a fomentar
les compres durant el Nadal
en el comerç de proximitat a
través de donar-los visibilitat en
xarxes socials i Ràdio Alginet.
Des del dimarts 24 fins el 27
de novembre es van portar a
terme a la Casa del Regador
diferents gravacions per tal
de crear microentrevistes als
diferents agents participants.
En les microentrevistes cada
participant va explicar com
està el seu sector, com està
fent front a aquesta situació i
què espera dels consumidors.
És tracta de donar visibilitat als
comerciants i conscienciar els
alginetins de la importància de
comprar al Nadal a Alginet.
Des de l’ADL es va enviar al
mail dels comerços un correu
explicant la campanya i com
poder participar-hi.

Els
comerciants
van
respondre de manera molt
positiva i es van fer 4 vídeos
dividits per sectors.
Les entrevistes no parlaven
directament del comerç de
cada entrevistat sinó del seu
sector i finalitzaven amb els
noms de tots els comerços del
poble de cada sector per tal de
donar-los visibilitat.
Les microentrevistes es
poden veure en: Youtube,
Facebook i Instagram de La
Veu d’Alginet, Facebook de
l’Ajuntament d’Alginet i en
Ràdio Alginet.
Aquesta és una de les
accions programades per
reactivar les compres de Nadal
d’Alginet.
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Centre d’Ensenyaments
Professionals de Música
d’Alginet
VORO LÓPEZ
Si la finalització del passat curs 20192020 va ser atípica i diferent, no menys
ha estat aquest inici de curs 2020-2021.
Per a poder finalitzar el curs i poder
fer les proves d’accés al centre vam
realitzar un protocol d’actuació davant
la pandèmia per la Covid-19, atenent
a les indicacions proposades per la
Conselleria d’Educació. Una vegada
tancat el curs, cap al mes de juliol,
l’equip directiu del centre ens posarem a
programar el següent curs amb moltes
incerteses i preocupació, ja que no
sabíem què ens depararia un futur no
massa llunyà.
Arribat el setembre, ultimant l’inici
de curs, i atenent les constants
modificacions proposades per la
Conselleria, podíem observar en les
famílies certa por i inquietuds respecte
a com afrontarien les classes de música
els seus fills i filles. Però des d’un primer
moment al Centre d’ensenyaments
Professionals de Música d’Alginet hem
atés a les indicacions de la Conselleria
adaptant la prevenció i els estudis front
a la Covid-19, una tasca molt difícil
per les característiques especials dels

ensenyaments musicals.
Entre altres mesures, hem escalonat
les entrades i eixides dels grups, hem
creat un itinerari de circulació dins del
centre, hem habilitat les aules per a
mantindre la distància de seguretat, el
centre està previst en la seua totalitat
de materials desinfectants a l’abast
dels alumnes i dels professors… I més
important, per al bon funcionament del
centre, des del claustre de professors
estem alerta per a poder dur endavant
els ensenyaments de manera on line
quan es produeixen confinaments que
afecten els nostres alumnes.
Una vegada iniciat el curs
i
transcorreguts
dos
mesos
aproximadament, des de l’equip
directiu, observem que les famílies
respiren certa tranquil·litat, ja que han
comprovat que al Centre fem la nostra
tasca amb normalitat i correctament, i
que estem totalment alerta, dia a dia,
davant de l’evolució de la pandèmia.
Així que afrontarem el present curs
2020-2021 de la millor forma possible
per a dur endavant els ensenyaments
musicals i complir amb la programació.

Els alginetins preparen
més de 280 caixes per a la
campanya Xiquet del Nadal
REDACCIÓ
La situació sanitària que estem vivint
aquest any no para la vessant solidària i
més en apropar-se les dades de Nadal.
Les veïnes Rosa Buleo i Ana Miralles
porten més de 5 anys col·laborant i
coordinant la campanya xiquet del
Nadal.
Es tracta del major projecte solidari
infantil nadalenc del món dirigit per
l’ONG Samaritan’s Purse que en l’estat
espanyol està coordinat per Decisió, una
entitat benèfica evangèlica no lucrativa.
Operació Xiquet del Nadal ofereix

l’oportunitat de ser solidari i ajudar els
xiquets necessitats del món sense eixir
del poble. És molt senzill, omplis una
caixa de sabates amb regals originals,
material escolar, d’higiene i qualsevol
altre regal original que faça feliç un
xiquet pobre.
Del 25 al 28 de novembre de 10.30
a 13 h, Rosa i Ana van estar al mercat
municipal per a arreplegar les caixetes
dels veïns i veïnes d’Alginet i portar-les
als punts de recollida on s’enviaran als
països més necessitats.
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Presentació del llibre 50 anys
del CB Alginet

REDACCIÓ
El divendres 20 de novembre
a les 19 h al Teatre Modern es
va realitzar l’acte de presentació
del llibre 50 anys de Bàsquet.

Amb totes les mesures
de seguretat sanitàries i
presentats pel secretari del
CB Alginet i exjugador, Carlos
Bivià van intervindre en l’acte el

regidor d’esports, Vicent Gaya,
el president del CB Alginet,
Miguel Àngel Lozano; l’alcalde
d’Alginet, Jose Vte. Alemany i
l’autor del llibre, Alfons Juan.

El sènior B Safir Fruits Alginet
apunta alt en la 1a divisió

CARLOS BIVIÀ

L’associació de jubilats reparteix 600 caixes de
Nadal
REDACCIÓ

L’associació de Jubilats
i Pensionistes d’Alginet ha

decidit aquest any utilitzar els
diners del dinar d’estiu que
no han pogut portar a terme

regalant als socis una caixa de
Nadal.

Hi ha molts factors perquè un
equip de bàsquet jugue d’una
manera regular i entre aquests
estan el talent, l’actitud, les ganes
de jugar, perquè per a arribar a
aconseguir això costa molt. Tot
això ho han comprés els nostres
xics que cada minut cal guanyarho, que treballar més és una
obligació i que per a jugar de la
manera com ho estan fent s’ha de
demostrar que pots ser millor cada
dia.
En el bon estat de salut que
gaudeix l’equip Sènior B anomenat
SAFIR FRUITS ALGINET de la 1a
Divisió Masculina de la Comunitat
Valenciana, ha tingut molt a veure
l’elecció de jugadors per a formar
un grup humà de categoria estable
i amb capacitat de treball i humilitat
per al conjunt que sota la direcció
de l’equip sap el que es deu fer

per a aconseguir pas a pas uns
objectius alts.
En el treball de pretemporada
els resultats han sigut molt bons
i amb rivals de bon nivell amb
un còmput de 3 a 1 i en la Lliga
Regular de 6 a 1.
En
aquests
moments
comparteixen liderat amb els
equips Maristas València, M.
Petraher i Benifaió, tots amb un
partit perdut, la qual cosa sens
dubte serà una gran lliga per a
veure molts partits de qualitat.
El club amb gran satisfacció i
orgull de tindre un equip sènior A
en la categoria EBA i un altre equip
sènior B en la 1 Divisió Masculina
de la Comunitat Valenciana, ja que
no existeix cap altre cas.
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Defecacions II
Mite #2: Però si el
meu gos fa tres pilotetes de caca al dia.
Però és que no és
només el gos d’un,
cal pensar a nivell
poblacional, tractaré
d’explicar-ho. Considerem que un gram de caca de
gos té vora 23 milions de bacteris coliformes fecals, que poden
causar diarrea, trastorns intestinals i altres problemes de salut
a curta o llarga duració. S’estima
que un gos de grandària mitjana
(11 quilos) evacua una mitjana de
600 grams d’excrements al dia,
això són 18 quilos al mes. Estem
parlant que aquest gos contribueix en 920 milions de bacteris
coliformes al mes. Desconec la
quantitat de gossos que hi ha
al nostre poble, però suposem
que al voltant de 3.000 gossos.
No cal que feu la multiplicació
per a alarmar-se de la quantitat
de matèria fecal present al medi
ambient.
No oblidem que aquestes xifres
no contemplen els gossos abandonats, altres bacteris, paràsits,
fongs i amebes presents en la
caca, i per suposat que no sols
és la dels gossos, també els
gats, les aus i entre altres, i sobre
tot, nosaltres els humans.
Mite #3: Les caques desapareixen, s’assequen o s’integren a
terra.
Recordeu el concepte que la
energia ni se crea ni se destrueix, tan sols es transforma?
Doncs més o menys ocorre el
mateix amb els contaminants
en el mediambient. Els contaminants no desapareixen sinó que
es mouen entre sistemes, és a
dir, entre terra, aigua i aire. Les
defecacions al carrer s’assequen
i es converteixen en pols, que
respirem o ingerim en menjar.
Allò normal és veure-les degradar-se fins que cau una ploguda,
eixa aigua d’escorrentia si no
arriba fins a una planta de tractament acaba contaminant rius i
sistemes fluvials. A més, les pluges fortes fan que, de vegades,
es combinen les aigües negres
amb les d’escorrentia i ocorreguen descàrregues accidentals
de matèria fecal. Si algú ha anat
a la platja i s’ha trobat un cartell
d’“alerta banyistes” o en el pitjor
cas, “tancament de la platja”, ja
sap de què estic parlant.
En resum, quanta més caca hi
haja disponible pels carrers, menor és la qualitat de salut per a
nosaltres.
Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

Magnífics resultats al Campionat Autonòmic de patinatge i al
Trofeu Tardor
REDACCIÓ
El dissabte 7 de novembre es
va celebrar a Xeraco el Campionat
Autonòmic de Patinatge en la
categoria de cadet.
En la modalitat de lliure van
participar 4 patinadores del
Club Patinatge d’Alginet. Davall
de la atenta mirada de la seua
entrenadora Mari Luz Ruíz, les
esportistes van aconseguir molt
bones classificacions en aquest
autonòmic.
Celia Aliaga es va proclamar
subcampiona, Paula Fuster va
aconseguir la tercera posició,
Clàudia Bailén la quarta i Alba
Salvador la cinquena.
Al voltant de 10 clubs van
participar en aquest encontre que
per la pandèmia es porta a terme a
porta tancada.
Amb aquest resultat, Celia
Aliaga assistirà al Campionat
d’Espanya.
D’altra
banda,
l’alginetina
Clàudia Bailén es va proclamar
subcampiona autonòmica en la
categoria cadet de Solo dance.
Amb una puntuació de 37,60
punts, amb el suport de la
seua entrenadora Iris Espert i
representant el CP Castelló, Bailén
va aconseguir la segona posició
davant de 18 patinadores.
En aquesta modalitat van

competir els clubs de Villa de Biar,
Atlétic de Montemar, CP Sobre
Rodes Xeresa, CP Aldaia, Gandia
HC i CP Castelló de la ribera.
El 25 de novembre es va
disputar la primera part del Trofeu
de la Tardor de patinatge. En total
van estar disputant-lo al voltant de
40 patinadors i patinadores dels
clubs d’Alberic, Príncipe d’España
de Picassent, Skid Xeraco,
Marquesat i Alginet.
Les patinadores del Club de
patinatge d’Alginet van aconseguir
4 pòdiums. En finalitzar l’encontre
Paula Vaquer va quedar primera al
nivell 6, Leire Montalva tercera al
nivell 5, Claudia Alcover primera i
Martina Cervera segona al nivell 4.
El diumenge va continuar el
trofeu on competiran al voltant de
60 patinadores que de manera
escalonada i sense públic lluitaran
pel pòdium.
En la segona part del trofeu van
participar els nivells 1, 2 i 3

Diego Escutia Martínez
guanya el torneig
Tecnifibre

El centre Emilio Luna al programa Esport a
l’escola +1HEF

REDACCIÓ
Amb 10 anys, l’esportista
alginetí Diego Escutia Martínez ha
guanya el torneig Tecnifibre.
Un encontre celebrat al Club
esportiu Peñacañada el cap de
setmana del 21 i 22 de novembre.
Escutia, acumula a les seues
vitrines 3 premis de campió
d’aquest tipus de circuit i 1 de
subcampió, a més a més aquest
estiu es va proclamar Campió
del More&Tenis disputat a
Algemesí, i subcampió al VII open
d’Almussafes.

Al nivell 1, la patinadora del CP
Alginet , Abril San Antonio quedà
en primera posició, al nivell 2, Irene
es va fer amb la tercera posició i al
nivell 3, Sofia Boils queda tercera.

Aquest curs, el CEIP MESTRE
EMILIO LUNA, participa al
programa “ESPORT A L’ESCOLA
+1H EF” amb l’alumnat de 3r i 4t de
primària i “ESPORT A L’ESCOLA”
amb l’alumnat de 5é i 6é. És un
projecte impulsat per la Fundació
Trinidad Alfonso, en col·laboració
amb la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport,
englobat dins de la iniciativa
Comunitat de l’Esport, que té com
a objectiu l’increment del nombre
d’hores destinades a l’assignatura
d’Educació Física en 3r i 4t de
primària; i fomentar l’activitat física
i esportiva als centres educatius
de la Comunitat Valenciana
reconeguts per la Generalitat com
Centres Educatius Promotors
de l’Activitat Física i l’Esport (
CEPAFE).
Per a participar en aquest
programa, el centre va presentar
el Projecte Educatiu d’Activitat
Física i Salut (PEAFS), i va ser

aprovat per l’òrgan pertinent.
Per tant, el nostre centre, està
catalogat com a centre Promotor
de l’Activitat Física i l’Esport
(CEPAFE), i cada trimestre el
centre participarà en el programa
elegint una federació esportiva de
la Comunitat Valenciana.
Per a aquest trimestre tenim
concretada l’activitat amb la
Federació d’Esgrima. Aquest
programa es realitzarà un dia a la
setmana, en el nostre cas serà els
dilluns, durant 9 sessions l’alumnat

de 3r i 4t i 6 sessions l’alumnat de
5é i 6é.
Un monitor de la federació està
venint, amb totes les mesures
sanitàries, al centre i, junt amb la
mestra d’Educació Física, estan
realitzant les activitats d’esgrima.
L’alumnat està gaudint i
aprenent d’un esport que no el
tenim al nostre abast.
Laura Riaza Pascual
Mestra d’Educació Física
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Concurs
Inspiraciència
2020

Purificadors d’aire i polars per
al Sagrado
SAGRADO
JESÚS

CORAZÓN

DE

L’associació
d’exalumnes
del Sagrado Corazón de Jesús
ha regalat per a cada aula un
purificador d’aire.
Per altra banda, l’Ampa està
fent uns polars per a tots els
alumnes de l’escola ja que les
mesures sanitàries obliga a
mantindre les finestres obertes.
IES HORT DE FELIU

L’alumna de l’IES Hort
de Feliu, Marina Bataller
Calatayud,
ha
quedat
finalista en el concurs literari
Inspiraciència, en la categoria
de joves en català.
Aquest
concurs
està
organitzat pel CSIC, màxim
organisme
d’investigació
científica a nivell estatal, i
pretén unir la literatura amb
la ciència per tal d’esborrar
les separacions absurdes
que històricament hem patit
entre els diferents camps del
saber. En el seu relat “Carta”,
el virus de la COVID-19 ens
retrau la falta de solidaritat
entre nosaltres, així com la
poca sensibilitat amb la casa
comuna, la Terra.
Lamentablement, a causa
de la situació de pandèmia,
l’acte d’entrega de guardons a
realitzar a Barcelona va haver
de fer-se en streaming i sense
la presència dels premiats.
Des de tota la comunitat
educativa del professorat
volem donar l’enhorabona
a Marina per aquest premi i
animar-la perquè no deixe mai
d’escriure.

Targetes
guanyadores
Aquestes són les targetes
guanyadores del I Concurs de
targetes de Nadal organitzat
per l’Associació de Propietarios
de Los Lagos. Guanyadores:
Shaila M i Sara T.B.

Apostem pels nostres mostres
CEIP BLASCO IBÁÑEZ

Amb el propòsit de conèixer
allò que és nostre, al llarg del
mes de novembre ens hem
apropat als nostres monstres,
aquells que tradicionalment
han fet tremolar els nostres
iaios i iaies quan eren
menudets.
El món global en el que vivim
ens possibilita conèixer, fins i
tot, el que ocorre a l’altra part
del món, però ens fica en el
perill de perdre el que som en
essència i, els xiquets i mestres
dels Blasco, ens hem proposat
que açò no ens passe. Així
que, amb la idea clara, hem
començat el mes de novembre
amb el conte de “La Maria no
té por”, de l’escriptor riberenc,
Francesc Gisbert. Les mestres,
convertides en contacontes,
han apropat xiquets i xiquetes
al món de les espantacriatures
amb la narració del conte,
junts han conegut més detalls
del seu autor i han visualitzat
l’obra de teatre basada en el
llibre. La cançó de la Maria
no té por de Dani Miquel, ens
ha acompanyat amb la sirena
musical en les entrades i
eixides del col·legi.
A l’escola, hem comptat
també amb l’exposició “ELS
NOSTRES MONSTRES” a
partir de la qual hem sabut
més de la Quarantamaula,
del Butoni i l’Encantada, el
Caro i la Bubota, dels Gegants
i els Dracs... Fins i tot, ens
han visitat l’Home del Sac
i la Bolanguera i alguns
xiquets s’han disfressat de la
Quarantamaula
Amb els nostres monstres
hem treballat les nostres
emocions i amb el convenciment
de que a “allò que coneguem, li
perdem la por”, el proper curs
continuarem investigant!
BONES FESTES DES DE
LA COMUNITAT EDUCATIVA
DEL BLASCO.

L’home del sac i la Bolanguera

Exposició “els nostres monstres”

Xiquets disfressats de Quarantamaula
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La bajoqueta
Nom científic: Phaseolus vulgaris
Descripció: planta
enfiladissa de fins
a 3 m d’alt, amb
les tiges fines i flexibles; les fulles estan compostes de tres fulletes amb forma
de cor; les flors són xicotetes,
blanques o rosades, en ramells
penjants de 4 a 8, els peduncles de les quals naixen en les
aixelles de les fulles o en les
terminals d’algunes tiges; el
fruit és en baina allargada, llisa
i plana amb 4 o 6 llavors que
són un llegum de color, forma i
dimensions variables.
Principis actius: albuminoides
com la faseolina; aminoàcids
com la arginina, pujol, leucina,
etc.; heteròsids cianogènics;
lectines, flavones; fibres com
la cel·lulosa i la pectina; sals
minerals de sílice i crom; i vitamines com la A, la C, la K i la B.
Propietats: diürètica (arginina),
hipoglucemiant (fibres, sals de
crom), hipolipemiant (sobretot
colesterol, amb fibra), nutritiva
i vitamínica.
Indicacions:
*Hipoglucemiant: l’acció combinada de la fibra fa que els sucres passen a la sang de forma
més lenta. A més, com també té
sals de crom, i aquest es relaciona amb el funcionament de
la insulina, formant el complex
GTF (factor de tolerància a la
glucosa). Per tot això és beneficiós en cas de diabetis o resistència a la insulina.
*Hipocolesteremiant: la fibra
ajuda a disminuir el nivell de
colesterol en sang, ja que impedeix que l’intestí reabsorbisca el colesterol.
*Diürètic i depuratiu: en ser
rica en potassi i pobre en sodi,
aquest equilibri de minerals
afavoreix la diüresis, elimina
l’excés de líquid de l’organisme
i ajuda en casos d’hipertensió o
retenció de líquids. A més, com
que conté l’aminoàcid arginina,
té efectes beneficiosos en les
malalties del renyó.
Efecte antienvelliment: la fibra
soluble ajuda a tindre una flora
intestinal saludable.
Les vitamines antioxidants (vit
C i vit A) permeten contrarestar
els efectes perjudicials dels radicals lliures.
A més, la vitamina A afavoreix
el bon estat de la vista, la pell,
el pèl, les mucoses, els ossos
i el sistema immunitari; i la vitamina C afavoreix la formació
de col·làgen (important per a la
pell i articulacions), glòbuls rojos, ossos i dents.
Contraindicacions o precaucions:
No és adequada per a persones
que tenen problemes de vesícula biliar o de renyó, ja que
són riques en oxalats, que es
combinen amb el calci.
En utilitzar-la com a diürètica,
és aconsellable consultar amb
el metge si es tenen problemes
d’hipertensió o cardiopaties.
Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704

Educar: Com es pot canviar el món a
través d’una generació?
La Disciplina Positiva és una
oportunitat per a educar xiquets
respectuosos, responsables
i capaços. És una oportunitat
de canviar el món a través
d’una generació. La Disciplina
Positiva ens dona el coratge
per a prendre consciència
sobre què estic fent i com ho
estic fent amb els meus fills o
alumnes.
Alguna vegada t’has sentit
culpable quan t’has equivocat i
has malgastat la teua energia
anihilant-te? Tal com ens
tractem nosaltres mateixos,
tractem els altres.
La Disciplina Positiva et
proposa utilitzar l’error com
a oportunitat d’aprenentatge.
Dona’t permís per a ser mare/
pare/mestra/àvia imperfecta, i
compromet-te a aprendre dels
teus errors. No fa falta que
sigues expert en gens, només
fes alguna cosa diferent a com
ho has fet fins ara.
La vida és canvi. I no, no vam
estar preparats per a viure una
pandèmia, ni ho estarem per
a viure el 2021. Es tracta que
cada ciutadà d’aquest planeta
es prepare cada dia, que
aprenga una cosa a través d’un
dels seus errors, i arran d’açò
faça alguna cosa diferent. I
açò, repetit una vegada i una
altra canvia el món. Jane
Nelsen, una de les fundadores
de la Disciplina Positiva afirma:
“Estic encantada de poder
seguir aprenent dels meus
errors als 83 anys”.
La Disciplina Positiva és
una forma d’educar basada

en el respecte mutu. “Totes
les persones mereixen ser
respectades independentment
de la seua edat” sostenia
Dreikurs, un dels seus
fundadors. Si tens dubtes,
pot ser-te útil preguntar-te:
tractaria el meu company de
treball com estic tractant ara el
meu fill?
La Disciplina Positiva entén
les conductes equivocades
dels xiquets com una forma
de pertànyer, de sentir-se
importants. Les creences que
els porten a comportar-se
malament són: “Només seré
important si tinc el poder”, “Em
sent ferit, no sóc important per
tant ferisc els altres”, “Només
soc important quan et mantinc
ocupat amb mi”, “Soc inútil, així
que tracte de convèncer-te que
no esperes res de mi”. Darrere
de cada mala conducta, hi ha
un xiquet desmotivat. La millor
forma de motivar un xiquet
és fer-li sentir que els seus
actes són importants perquè
contribueixen al benestar de
la família, de la classe, del
poble, del planeta. Cadascun
de nosaltres podem contribuir
regalant el missatge de l’amor:
“gràcies”, “confie que eres
capaç”. Donar alé és utilitzar
eixes paraules que quan les
sents t’impulsen a confiar en tu
mateix, a sentir que tu importes
i eres valuós, i per tant els teus
actes són útils i contribueixen.
Bárbara Bori
Coach de mares amb
Disciplina Positiva i PNL
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La DANA provoca molt de mal als Lucia Garrigues Catalán
guanya el concurs
camps de COAGRI

COAGRI
Tot apuntava que aquest
any la campanya de COAGRI
anava a ser molt bona per
la qualitat del producte i la
quantitat.
El 5 de novembre la DANA
que va agranar la Ribera portà
als camps dels socis pedra,
vent i molta aigua.
Una situació que des del
consistori s’ha sol·licitat que es
declare zona catastròfica.
Des de la Cooperativa
Agrícola d’Alginet s’estima que
s’han perdut al voltant de 5
milions de quilos de productes,
el que es tradueix en un canvi
de plans per als llauradors i en
menys hores de producció per
als treballadors i treballadores
del magatzem.
Un colp dur en un any
complicat marcat per la crisi
sanitària.
El departament
d’assegurances de COAGRI
està treballant de valent des del
primer dia per tal d’aconseguir
el major benefici per als seus
socis.
Per sort els socis perjudicats
de COAGRI poden respirar

d’ANECOOP

ja que, tota la producció
del llaurador que ha estat
perjudicada es compensarà
amb la pòlissa associativa
obligatòria de COAGRI.
Des de COAGRI volen llançar
un missatge d’agraïment a tots
els socis que, davant d’un any
complicat, han estat treballant
des del primer dia per tal que
el producte no faltara mai en la
taula dels consumidors.

COAGRI
L’alginetina Lucia Garrigues
ha sigut la guanyadora
del 20 concurs de postals
nadalenques nacional que
organitza Anecoop.
Aquest concurs va dreçat
als fills menors dels socis
i dels treballadors de totes
les cooperatives que formen
Aneccop.
La Cooperativa Agrícola
d’Alginet forma part d’aquesta
agrupació i per aquest motiu
s’ha pogut presentar xiquets i
xiquetes de la localitat.
El president de COAGRI va
telefonar a la guanyadora per a
donar-li la notícia.
El premi per guanyar el

concurs és de 500 euros, a més
a més tant ella com els xiquets
i xiquetes de Coagri que han
participat rebran entrades per
passar un dia a Terra Mítica.
L’acte de lliurament està
previst que es realitze en breu.
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