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EDITORIAL

Encetem un nou any amb la
alegria que desperta saber que
ens queden moltes coses a fer, a
viure i a compartir. Enrere deixem
un any que de segur no s’oblidarà
fàcilment perquè ha marcat les
nostres vides.
La crisi sanitària que ens
portava el 2020 continua el 2021
però amb l’esperança de saber
que ja tenim una vacuna que, en
pocs mesos, en ajudarà a tornar
a una normalitat que mai tornarà
a ser la que era perquè, si alguna
cosa hem aprés tots d’aquest
2020 és a donar importància a
les coses més quotidianes i a la
vegada més necessàries.
Ara cal continuar seguint
sent prudents, fent cas de les
recomanacions sanitàries i cuidant
els uns dels altres perquè encara
queda un llarg camí per recórrer i
no volem que ningú es quede pel
camí.
Aquest 2021 l’encetem amb
il·lusió de saber que prompte,
aquest malson haurà acabat i
que els nostres carrers tornaran a
omplir-se de vida, música i alegria
amb la gent que estimem.
Feliç anys alginetins i alginetines,
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Habilitats per a la vida

Les 10 habilitats per a la vida
són ferramentes que faciliten a
les persones enfrontar-se amb
èxit a les exigències diàries:
1.Autoconeixement.
Capacitat de conéixer les
pròpies fortaleses, debilitats,
actituds, valors i recursos
personals i socials de què
disposem.
2. Maneig d’emocions i
sentiments. L’habilitat per a
explorar les pròpies emocions
i saber com gestionar-les
influeix en el comportament de
les persones.
3. Maneig de la tensió
i
l’estrés.
Habilitat
de
reconéixer les circumstàncies
de la vida que causen estrés
per a afrontar-les de manera
constructiva i eliminar-les o
reduir-les de manera saludable.
4. Comunicació assertiva.
Expressar amb claredat el
que es pensa, se sent o es
necessita, autoafirmant els
propis drets, sense deixar-se
manipular ni manipular ningú.
5. Empatia. Habilitat per a
imaginar com és la vida d’una
altra persona i què sent i posarse al seu lloc per a comprendre
millor les seues reaccions,
emocions i opinions. Ajuda a
acceptar la diversitat i millora
les relacions interpersonals.
6. Relacions interpersonals.
Capacitat d’establir i mantindre

relacions interpersonals per a
interactuar de manera positiva
amb les persones de l’entorn,
i alhora, acabar amb les
relacions que siguen tòxiques.
7. Maneig de conflictes.
El conflicte forma part de
la condició humana. Cal
desenvolupar
estratègies
constructives, que ajuden a
manejar-los de manera que
siguen estímul per a afavorir el
canvi i el creixement personal.
8. Presa de decisions.
L’habilitat de triar ajuda a
avaluar possibilitats i a tindre
en compte conseqüències
associades a eleccions, tant
sobre un mateix com en les
persones de l’entorn.
9. Pensament creatiu. usar
la raó i la “passió” (emocions,
sentiments, intuïció, fantasies
i instints, entre altres) per
a veure les coses des de
perspectives diferents, que
permeten inventar, innovar i
emprendre amb originalitat.
10.
Pensament
crític.
És l’habilitat que permet
analitzar de manera objectiva
la
informació
disponible
juntament amb l’experiència
per a arribar a conclusions
pròpies.
Xavi Torremocha.
Infermer CSP Alzira
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Quan podré vacunar-me a Alginet?
REDACCIÓ

El diumenge 27 de desembre
començava
a
Espanya
la
vacunació davant de la COVID-19.

Les vacunes arriben a poc a poc
al nostre país i es preveu que en
uns mesos estiga vacunada gran
part de la població.
Des de La Veu d’Alginet hem
conversat amb Andrea Carratalà,
infermera del Centre de Salut
d’Alginet per a conéixer de
primera mà com es vacunaran els
alginetins i alginetines.
Andrea, quan començarem a
vacunar-nos els alginetins?
Hem de tindre en compte que
en aquest moment s’ha començat
a vacunar en les residències i
centres de dia, aleshores fins que
tota eixa gent no estiga vacunada,
no es podrà començar a vacunar
la població en general. Com que
és una vacuna nova comencem
en poques dosis i per tant cal
tindre una miqueta de paciència.
Qui es pot vacunar?

REDACCIÓ

La vacuna no està recomanada
a menors de 16 anys, dones
embarassades o en període de
lactància.
Per què he de vacunar-me?
Hem de vacunar-nos perquè
malgrat que l’aïllament, les proves
i la higiene són molt importants
s’ha demostrat que no és suficient
per a parar aquest virus. Per una
protecció individual i comunitària
hem de vacunar-nos tots per
tal d’eradicar el virus quan més
prompte millor.

Què he de fer per a vacunarme a Alginet?
No s’ha de demanar cita.
Quan s’establisquen les llistes de
vacunació que es faran com en la
grip (primer persones de risc, etc.)
s’enviarà una carta o sms per a
citar-los.
Quan podré vacunar-me?
Fins que no estiguen vacunades
totes les residències no podrem
començar amb la resta de
població.

Herois d’uniforme
REDACCIÓ

La nit del 27 de novembre, a la
1.30 de la matinada, el veí de 60
anys Vicent Alemany Sanz perdia
el coneixement i entrava en parada
cardiorespiratòria.
La seua dona, Amparo Molina,
davant d’aquesta situació i presa
del pànic sols pensà a telefonar la
Policia Local d’Alginet.
Els agents Jose Beferull i
Jose Manuel Cartagena es van
presentar al domicili familiar de
seguida.
Sense dubtar pujaren al dormitori
i començaren a practicar a Vicent
la maniobra de reanimació.
Més de mitja hora sense parar
de bombejar el seu cor per tal que
el cervell no es quedara sense
oxigen.
“Anàvem rellevant-nos, ja que
per a fer correctament aquesta
maniobra cardíaca cal aplicar
molta força i quan portes una
estona ja no eres tan efectiu pel
cansament”, comentava l’agent
Beferull.
Els dos agents no deixaren en
cap moment d’atendre Vicent. En
arribar la SAMU, els sanitaris van
intentar estabilitzar-lo, però Vicent
no es recuperava. “Jo tot era dirlos que se l’emportaren a Alzira
perquè li aplicaren les pales fins
a 5 vegades i el recuperaven i el
perdien en moments”, comentava

Campanya de
conscienciació
contra la violència de
gènere digital entre
adolescents

la dona de Vicent.
Després de molt de temps
d’intentar
reanimar-lo
se
l’emportaren a l’Hospital d’Alzira
on Vicent va entrar amb mort
cerebral i va estar a l’UCI 10 dies.
“El metge que va cuidar a Vicent,
quan ja es va recuperar va parlar
amb nosaltres i ens va dir que
si no haguera sigut pels agents
que no deixaren ni un moment
de practicar-li el massatge al cor,
Vicent no estaria ací”, comentava
Amparo
emocionada
quan
recordava als agents.
“A més, quan estava a l’UCI,
els dos policies, per separat, van
vindre a ma casa per a interessarse per l’estat de salut de Vicent,

un gest que m’ompli d’alegria”,
explicava Amparo.
El 30 de desembre, una vegada
ja a casa recuperat i amb un
desfibril·lador implantat al cor,
Vicent i Amparo van voler rebre a
la porta de sa casa els dos agents
per a agrair-los en persona tot el
que van fer eixe dia i per la seua
preocupació per saber com estava
Vicent.
“Per a nosaltres la satisfacció
més gran és saber que està bé”,
comentava l’agent Cartagena.
Amparo i Vicent comentaven
que mai podran agrair als agents
i a la Policia Local d’Alginet en
general la seua feina i preocupació
pels veïns i veïnes del poble.

Segons les dades publicades
per l’Institut Nacional d’Estadística
sobre Violència Domèstica i
Violència de Gènere de 2019,
la taxa de víctimes menors de
18 anys ha augmentat un 6,2%
respecte a l’any anterior. S’ha
passat de 677 víctimes en 2018 a
un total de 719.

Save the Children ha alertat a
través de les seues xarxes socials
que la violència en adolescents és
una de les que més creix. Segons
l’INE, s’ha passat de 677 víctimes
menors de 18 anys en 2018, a 719
l’any 2019.
Des de la Regidoria de Policia

coordinats amb la Unitat de
Serveis d’Assistència Familiar
de la Policia Local d’Alginet s’ha
programat una campanya en
les xarxes socials amb l’objectiu
d’eradicar i previndre la violència
de gènere entre adolescents.
Amb els missatges que es
llançaran per les xarxes socials
es busca que l’adolescent puga
distingir entre una relació afectiva
i una dependència destructiva
i conscienciar les joves de la
necessitat de denunciar i no tolerar
situacions de maltractament o
discriminació.
#Nomesviolenciadegenere
#policialocalalginet
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La banda de la SAMA posa música
al Nadal
REDACCIÓ

De manera virtual, la banda
de la SAMA, va portar a
terme la gravació de 5 peces

nadalenques a l’Hort de Metge.
Un concert a l’aire lliure i
a porta tancada amb el qual

després es va fer un muntatge
per a felicitar el dia 25 el Nadal
als alginetins i alginetines.

Nou àlbum “Aliaga Trio
& CIA: Rumbango

REDACCIÓ

Altea Espert guanya el III concurs de
les targetes de Nadal de l’AECC
REDACCIÓ

Per tercer any consecutiu,
l’Associació de lluita contra el
Càncer d’Alginet ha llançat el
concurs de targetes de Nadal.
Una iniciativa que busca
involucrar els xiquets i xiquetes
de 5é i 6é de les escoles
d’Alginet.
La targeta guanyadora s’ha

imprés i s’ha utilitzat per a
felicitar les festes per part de
l’AECC Alginet.
La presidenta d’AECC Alginet
i membres de l’associació
han visitat cada escola per
entregar un detall als finalistes
de cada centre i a la xiqueta
guanyadora.

Les targetes finalistes han
sigut de l’Emilio Luna la xiqueta
Laura Cervera, del Sagrado
Corazón de Jesús, el xiquet
Guillem G., del Pepita Greus
Anais de Juan. La targeta
guanyadora d’aquest any
ha sigut la d’Altea Espert del
Blasco Ibáñez.

Vima Bivià guanya la rifa de l’AECC
REDACCIÓ

La rifa del rellotge regalat per
la joieria Unicdiamond d’Alginet
a l’AECC ja té guanyadora.
Es tracta de la veïna Vima
Bivià que col·labora en
l’associació de lluita Contra el
Càncer des de fa temps.
Vima va arreplegar el
seu regal de mans de José
Torres, propietari de la joieria
Unicdiamond ubicada al carrer
Empedrat i de la presidenta
d’EACC.

El músic alginetí Alfonso
Lozano torna a sorprendre
amb l’anunci de la gravació
de 10 temes musicals del
nou àlbum “Aliaga Trio & Cia:
Rumbago”.
Un projecte que naix del cor
i que, a hores d’ara, necessita
finançament per a la producció
del CD i del videoclip que
l’acompanyarà.
Per a col·laborar perquè
puguen dur a terme la
producció es poden fer
donatius en https://fr.ulule.com/
aliaga-trio.
Agnes, José i Alfonso,
els músics d’Aliaga Trio
comentaven que “produïm
el nostre primer disc amb un
estil que anomenem World
Latin Progressive. De fet, les

músiques del món, molt sovint
reservades a la música actual
com l’etno-jazz, el cross-over
o la fusió mundial, ens ajuden
a definir l’harmonització que
intentem fer del nostre bagatge
i de les nostres respectives
sensibilitats. Inclou l’escriptura
i la improvisació. Amants dels
ritmes afrocubans, del jazz
i de les melodies brasileres,
ens inspirem els grans músics
sud-americans per a constituir
un repertori impregnat d’amor i
alegria. Tot i mantindre com a
objectiu principal la transmissió
de les múltiples riqueses
culturals d’Amèrica Llatina,
és una música instrumental
influïda per diversos estils i
gèneres musicals”.
Aquest àlbum és el resultat
de llargs anys de treball i
investigació.
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Èxit de participació en la campanya dels
“3.000 euros” d’ACEAL

L’associació comercial i empresarial d’Alginet porta una dècada celebrant la coneguda campanya dels “3.000 euros” amb
la col·laboració de l’Ajuntament
d’Alginet.
Al llarg dels 10 anys han anat
modificant el sistema de lliurament de premis i la mecànica
però sempre conservant l’objectiu principal: incentivar en les dates de Nadal i Reis la compra als
establiments d’Alginet.
Aquest 2020 marcat per la crisi
sanitària s’ha modificat el sistema i se n’ha ideat un totalment
diferent: Rasca i Guanya d’Aceal.
Des del 7 de desembre fins al
6 de gener es van repartir 25.000
rasques als establiments participants que aquest any han sigut

més de 65.

Els veïns i veïnes que van fer
les seues compres als establiment adherits a la campanya van
provar sort .
En total es van repartir 20 rasques de 50 €, 10 raques de 100 €
i 5 rasques de 200 €.
Els afortunats van acudir amb
el rasca premiat a l’oficina d’Aceal ubicada al C/ Poeta Juan Alegre, núm. 11 d’Alginet amb el
corresponent tiquet de compra,
i se’ls lliurava el xec que sols es
poda utilitzar als establiments
participants.
A la imatge podeu veure alguns
dels guanyadors i guanyadores
des Rasca i Guanya d’Aceal.
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La CEA vocal al Consell
Rector de la Unió de
Renovables
CEA

La Cooperativa Elèctrica
d’Alginet, a través del Consell
Rector, continua ampliant
i adherint-se a tots aquells
serveis i associacions que
beneficien el present i futur del
soci de la CEA.
Aquest 2020, la CEA ha

aconseguit un vocal en el
Consell Rector de la Unió de

Renovables.
Una notícia molt positiva
ja que aquesta Unió
engloba 19 cooperatives
de consumidors i usuaris
d’energies
renovables
de tota Espanya i ara,
la Cooperativa Elèctrica
d’Alginet en forma part del
consell.
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El dilluns 28 de desembre,
la Cooperativa Elèctrica
d’Alginet
va
celebrar
l’Assemblea
General
Ordinària per a aprovar els
comptes de l’exercici 2019.
Enguany, i com a novetat,
es va instaurar un nou
sistema d’acreditació que va
evitar que es formaren cues
als accessos d’entrada.
Els socis i sòcies es podien
acreditar els dies previs a
l’assemblea a les oficines de
la CEA o in situ en el hall del
Teatre Modern on es va dur
a terme l’assemblea.
A més, una altra de les
novetats aprovades pel
Consell Rector de la CEA en
la seua nova línia de treball
va ser la possibilitat que
cada soci poguera consultar
prèviament a través de
la web de la cooperativa,
els comptes de la CEA
auditades oferint així un
marc de transparència i
informació als socis.
Seguint totes les mesures
de sanitàries marcades
per la COVID-19, els
socis i sòcies van assistir
a l’Assemblea de manera
segura.
Des del Consell Rector
s’agraeix als socis i sòcies
l’esforç per assistir a aquesta
reunió malgrat la situació
atípica sanitària que estem
vivint aquests últims mesos.
La presidenta de la
CEA, Elena Roig va ser
l’encarregada
d’obrir
l’assemblea.
Roig
va
comentar que malgrat estar
travessant temps difícils per
la COVID-19 “la Cooperativa
no ha estat inactiva, és molt
el que s’ha fet i molt el que
falta per fer, però el Consell
Rector que presidisc, al qual
vull agrair la seua dedicació,
crec que, humilment, pot
presentar un bon balanç”.
La presidenta explicà als
presents algunes de les
actuacions més destacables
dutes a terme durant aquest
temps pel Consell Rector.
Roig va comentar el nou
sistema
d’acreditacions
emprat per a la celebració
de l’assemblea ja que, “van
ser molts els socis que en
les anteriors assemblees
van manifestar el seu
descontentament per les
cues i l’espera que van
haver de patir, a més aquest
sistema gestionat per una
empresa externa permet

La CEA celebra l’Assemblea General
Ordinària

una total transparència en
les acreditacions”.
La presidenta de la CEA
va agrair la col·laboració
i la bona entesa amb
l’Ajuntament d’Alginet i la
resta de les entitats locals
tant
socials,
culturals,
esportives, lúdiques, etc
“amb les quals s’han pogut
tirar avant les iniciatives del
Consell Rector”.
Un altre dels punts que
va destacar Roig va ser el
nou sistema d’assignació
de donatius, “el Consell
Rector ha canviat el sistema
d’assignació de donatius per
part de la cooperativa, i s’ha
passat a fer un seguiment
que ens permeta conéixer si
s’ha donat la destinació per
a la qual va ser acordat el
donatiu en qüestió”.
La crisi econòmica fruit de
la COVID-19, està afectant
de manera directa molts
veïns i veïnes d’Alginet, el
Consell Rector ha volgut
proporcionar
ajuda
a
CARITAS i SOMVAL. “S’ha
cedit la gestió d’aquestes
ajudes a aquestes dues
entitats
perquè
siguen
ells, de manera directa, i
coneixent les necessitats
reals de les persones i
famílies sense recursos,
els qui decidisquen l’ajuda
concreta en cada cas”,
explicava Roig.
Enguany, la CEA ha
aconseguit un vocal en
el Consell Rector de la
Unió de Renovables que
engloba 19 cooperatives
de consumidors i usuaris
d’energies renovables de
tota Espanya.
Un altre dels canvis
aplicats pel Consell Rector
dins de la seua nova línia
d’actuació ha sigut la
concessió d’ajuda del bo
escolar, que s’ha concedit
de manera nominativa
i de manera que el soci
beneficiat té la llibertat de
poder acudir a la papereria
d’Alginet desitge.
“A més, des de l’inici de la
pandèmia, s’ha mantingut
una reducció del preu de
l’energia del 15% així com
l’adequació de la potència
dels comerços a la qual
realment es necessitava,
atés que molts d’ells han
estat tancats. Per a això
s’han fet multitud d’estudis
energètics de comerços i
locals, i tot això no ha suposat
cap cost per als socis,

explicava la presidenta.
“S’ha
mantingut
una
reunió amb la Regidora de
Comerç, per a fer auditories
energètiques a tots aquells
comerços que ho han
sol·licitat a fi de rebaixar
el seu cost en la factura
elèctrica el màxim possible.
També s’ha mantingut
operatiu i actualitzat amb
nous protocols el Pla de
Compliment
Normatiu
Penal,
prevenint-se
d’aquesta manera possibles
conductes il·legals en el si
de la Cooperativa.
Un altre objectiu a
aconseguir és la implantació
de sistemes d’autoconsum, i
per això s’està col·laborant
amb els socis que opten
per aquesta solució, en la
tramitació i simplificació
al màxim de les nostres
possibilitats, dels tràmits a
seguir.
Respecte al comerç local,
s’ha fet un conveni perquè els
comerços d’Alginet puguen
anunciar-se en la plataforma
de TV d’AGO TELECOM,
de manera gratuïta si s’és
soci”, explicava Roig.
Des de la CEA s’està
estudiant la instal·lació
d’una planta solar d’energia
fotovoltaica al sostre de
la nau de la Cooperativa
situada al Polígon Industrial
Nord.
“A més, s’han mantingut
i augmentat la presència
de la Cooperativa en
diversos fòrums, nacionals
i autonòmics, com ara
ASEME,
Unión
de
Cooperativas Renovables,
Federació de cooperatives
Elèctriques de la Comunitat

Valenciana, etc. En aquest
sentit, estem participant en
quatre projectes europeus
centrats en l’estudi de
les
potencialitats
que
puguen arribar a tindre les
comunitats
energètiques
locals.
Un altre dels punts que
va comentar la presidenta
és la “permanent presència
en els fòrums de la CNMC
i del Ministeri d’Indústria,
on
s’estan
estudiant
temes referents a la nova
Llei del Sector Elèctric
que ja s’anuncia per a
l’any vinent. Així mateix,
també s’està treballant,
en el si de la Federació de
Cooperatives
Elèctriques
de la Comunitat Valenciana
per a la construcció d’un
macroparc solar fotovoltaic
del qual formen part totes
les cooperatives integrades
en aquesta Federació”.
Finalment, i complint amb
un compromís adquirit pel
Consell Rector en l’anterior
assemblea, per primera
vegada s’han auditat les
societats
que
integren
el grup CEA, i tots els
socis poden tindre accés
a aquestes auditories i
als comptes d’aquestes
mercantils en la pàgina web
de la Cooperativa, dins de
l’àrea de socis.
Des del Consell Rector
es va posar l’accent en
la
recerca de la total
transparència i el compromís
adquirit per l’organisme
en convocar l’Assemblea
General ja que, “s’ha remés
per correu ordinari a tots
els socis, s’ha publicat en
el periòdic Llevant EMV,

en el Periòdic local La Veu
d’Alginet, s’han realitzat
falques en la ràdio local,
s’han col·locat diversos
cartells per tot el poble, s’ha
enviat per correu electrònic i
s’ha anunciat en el canal de
Facebook de la cooperativa,
així com en el canal de TV
d’Ago Telecom, de tal forma
que tot soci siga coneixedor
de la celebració d’aquesta
assemblea.
Aquesta
pràctica serà norma de
funcionament en el futur”.
La presidenta de la
CEA va concloure la seua
intervenció explicant que
“seguint la pauta establida
pel Decret llei 8/2019, de
26 de juny del Consell, de
mesures excepcionals per
a facilitar la convocatòria i
reunió dels òrgans socials
i l’eficàcia dels acords de
les entitats cooperatives
valencianes, aquest Consell
ha considerat prudent, des
del punt de vista sanitari, i
atés que el referit text legal
ha prorrogat, amb caràcter
excepcional, els càrrecs
dels membres del Consell
Rector, fins al pròxim 28 de
febrer de 2021, convocar
més endavant l’assemblea
en la qual es procedisca a
la renovació de la meitat
dels membres del Consell
Rector, així com de la
vacant existent. Aquesta
decisió s’ha adoptat amb la
confiança que, en el pròxim
futur, canvie la situació
de pandèmia que estem
travessant i puguem dur a
terme les eleccions en una
situació sanitària que no
implique cap risc per a cap
dels socis, i per extensió,
per al poble”.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

S’habilita la pista de
Cross Running

Agraïment als llauradors, Protecció
Civil i brigada municipal
AJUNTAMENT

AJUNTAMENT

Des
de
la
Regidoria
d’Agricultura s’ha procedit a
triturar les brosses i habilitar la
zona ubicada prop del Centre
de Dia per tal que els aficionats
puguen fer esport en un circuit
de més de 1.000 metres sense
patir pel trànsit de vehicles.
El regidor d’Agricultura,

Francisco Bellver comentava
que “aquesta actuació ha
vingut sol·licitada per corredors
habituals que volien més llocs
on poder fer esport sense
perill”.
Hi ha dos circuits, un de 380
metres i l’altre de 440, el que
suma uns 1.100 m.

El Bar Restaurant
Nico’s guanya el 13
Concurs d’Aparadors

AJUNTAMENT

Per segon any consecutiu,
el Bar Restaurant Nico’s ha
aconseguit convéncer el jurat
del Concurs d’Aparadors amb
la seua creació i s’ha proclamat
guanyador d’aquesta 13 edició.
El dimarts 15 de desembre,
a les 7 de la vesprada a través
de Ràdio Alginet, la regidora
de Comerç, Elia Ferrer,
acompanyada per un membre
del jurat, Cèlia Calatayud
va desvetlar els guanyadors
d’aquest concurs d’aparadors i
decoració interior.
El premi a la sostenibilitat
dotat amb 100 € va ser per a

l’establiment Floristeria Bosch.
El tercer premi va recaure en
Galerias Alginet dotat amb 200
euros.
El segon premi va ser per a
Estètica Cristina dotat amb 350
euros.
El primer premi va ser per a
la decoració realitzada per al
Bar Restaurant Nico’s amb un
premi de 500 euros.
En total es van presentar
21 establiments de diferents
sectors que amb el seu treball
i esforç decoren els aparadors i
els interiors per tal de mantindre
l’esperit nadalenc d’aquestes
dates.

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

Des
de
la
Regidoria
d’Agricultura s’ha volgut agrair la
feina desinteressada realitzada
per tractoristes, llauradors,
protecció civil, consell agrari
i brigada municipal que
desinteressadament
han
col·laborat durant els pitjors
dies de la pandèmia, siga
polvoritzant o fent treballs
d’altre tipus. Francisco Bellver,
regidor d’Agricultura els ha
entregat un detall al Bar Blanc
i negre.

Mabel Roig guanya el VII Concurs de
Poesia Vila d’Alginet
AJUNTAMENT

El divendres 11 de desembre,
a la Casa de Cultura es va
portar a terme el lliurament
dels premis del VII Concurs
de Poesia Vila d’Alginet, Poeta
Jaume Escrivà. Vicent Gaya,
regidor de Cultura va ser
l’encarregat d’obsequiar els
participants amb un diploma i
un detall.
Tot seguit, el moderador
Tomàs Garcia i la responsable
de la Casa de Cultura, Teresa
Boluda van ser els encarregats
de desvetlar els guanyadors
d’aquest VII Concurs.
El tercer premi dotat amb un
val de 100 € va ser per a l’obra
“Típica metàfora marina” de
Gabriel Cañamero Machí.
El segon premi, dotat amb

un val de 150 € va ser per a
l’obra “Alló que m’esborrona la
pell” de Josep Vicent Baldoví
Martines.
El primer premi, dotat amb un
val de 200 € va ser per a l’obra
“Mudant l’ànima” de Mabel

Roig Company.
El regidor de Cultura, Vicent
Gaya va agrair la participació i
desitja que el 2021 continuen
involucrant-se
en
aquest
concurs.

Alginet rep la Flor d’Honor de Viles
en Flor
AJUNTAMENT

El dijous 3 de desembre,
el regidor de Medi Ambient,
Francisco Bellver, va rebre de
mans de la coordinadora del
programa, Rosa Maria Muñoz i
de l’agrònoma del centre verd,
Núria Calero, la Flor d’Honor
d’Alginet per les accions dutes
a terme a Alginet en la millora
i potenciació dels espais verds
urbans.
L’acte s’ha celebrat en la
Casa del Regador ja que, a
causa de la pandèmia, no
ha pogut tindre lloc l’habitual
cerimònia d’entrega de les
flors amb presència de tots els
municipis premiats.
Viles en Flor és una
iniciativa
de
l’Associació
Professional de Flors, Plantes
i Tecnologia Hortícola de la
Comunitat Valenciana que té
com a objectius promoure

la protecció, millora i posada
en valor dels espais verds en
els municipis de la Comunitat
Valenciana i contribuir amb
això a millorar de la qualitat
de vida dels seus habitants i la
seua cohesió social; millorar la
imatge dels municipis i els seus
encants de cara a visitants
i turistes; generar espais de

formació, reflexió i debat entorn
de la gestió sostenible dels
pobles i ciutats; promoure els
espais verds com a punt de
trobada de relacions socials
intergeneracionals; i millorar
la consciència social cap a
les polítiques de sostenibilitat
ambiental i potenciació dels
espais verds urbans.
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Actuacions de millora al Continua la crema vandàlica de
parc de Caramanxel
contenidors
AJUNTAMENT

AJUNTAMENT

Després
de
diverses
intervencions realitzades per la
Regidoria de Parcs i Jardins i a
falta d’algunes actuacions com
eliminar pintades a les parets
dels torradors, canviar algunes
trapes de llum o la col·locació
de papereres noves, el
divendres 18 de desembre
es tornà a reobrir el parc de
Caramanxell.
Segons ha comentat el
regidor de Serveis Municipals,

Miguel Ángel Garrido “queden
actuacions per fer, però per a
no allargar més l’ús a fer esport
o simplement passejar o jugar
en el parc infantil obrirem les
portes aquesta vesprada”.
El parc va ser tancat per
les continues destrosses que
estava patint per part de gent
incívica.
Els llums de la pista Skate
Parc s’apagaran a les 9 nit i els
llums del parc a les 10 nit .

La Fundació “la Caixa”
i CaixaBank col·laboren
amb la Regidoria de
Serveis Socials

El dissabte 2 de gener, des
de la regidoria de serveis
municipals, es van canviar a la
Urbanització de Los Lagos 8
contenidors. Els van substituir
per altres 8 que havien estat
cremats, ve per vandalisme o
per l’abocament de cendres
el que va provocar que es
cremaren.
Cada contenidor té un cost
d’uns 300 euros i el regidor
de serveis municipals, Miguel

Àngel Garrido, comentava
que “la gran majoria han estat
cremats a posta. Hem canviat
uns quants, però encara en
queden uns quants més.
Calculem que al final seran uns
18 o 20 contenidors”.
En menys de 24 hores, un
dels contenidors ubicats al
carrer los Sauces es va calar
foc i per sort es va poder
apagar en extintors, tal com ha
informat la Policia Local.

Visita Reial segura
AJUNTAMENT

El dimarts 5 de gener els
Reis Mags d’Orient van visitar
el poble d’Alginet e però
amb canvis provocats per la
pandèmia.
La Policia Local va ser
l’encarregada d’obrir pas als
tres vehicles descapotables
que utilitzaran els Reis Mags
per a recórrer els carrers
d’Alginet. Aquest any, els Reis
Mags i la Regidoria de Festes
i Joventut van decidit evitar la
cavalcada tradicional perquè
la salut de grans i menuts està
per damunt de tot.

Però els Reis volien saludar
a tot Alginet i és per això que
varen recorreran els carrers
per saludar als menuts que els
van poder veure des dels seus
balcons i porta’ls.
La comitiva va començar per
la Urbanització de Los Lagos
a les 15 h continuant per la
Urbanització San Patricio,
Calvari, Vaporet i poble.
Virgínia Company, regidora
de festes i joventut, entregà la
clau que obri totes les portes
d’Alginet als emissaris reials
perquè els Reis Mags d’Orient

puguen deixar els regals a tots
els xiquets i xiquetes.

Nous dies de recollida de trastos i
poda en les Urbanitzacions
AJUNTAMENT

AJUNTAMENT

La Fundació “la Caixa” i
CaixaBank han col·laborat amb
l’Ajuntament d’Alginet amb els
dos projectes que, des de la
Regidoria de Serveis Socials,
es van presentar.
El primer projecte anava
enfocat als menuts i consta de
jocs infantils de taula que busca
d’una banda desenvolupar les
habilitats i de l’altra la implicació
de la família.
L’altre projecte són ajudes

tècniques ja que de vegades,
de la nit al dia una família
necessita una cadira de rodes
etc., amb la col·laboració
de la Fundació “la Caixa” i
CaixaBank s’ha pogut comprar
el material necessari per dur
endavant els dos projectes.
La Regidoria de Serveis
Socials ha rebut una aportació
de més de 9.000 euros de
CaixaBank a través del
pressupost descentralitzat de la
Fundació “la Caixa” que ha fet
possible portar-los endavant.

En començar el 2021, el
servei de recollida de poda i la
recollida de trastos per part de
l’Ajuntament d’Alginet a través
de l’empresa Vareser, canvia
de dia en les Urbanitzacions.
Cada setmana es prestarà
un servei. Gener comença amb
la recollida de trastos que serà
el divendres 8 i que per tant
s’hauran de traure al carrer el
dijous 7 i telefonar a Vareser al
963 67 91 66.
Tant en la poda com en els
trastos s’ha de telefonar a
Vareser i traureu el dia d’abans
a la recollida.
Una altra de les novetats és
que al calendari de recollida
també s’indicarà els dies que
es replega el fem.
Així, des d’Octubre fins a

Maig , la recollida del fem serà
dilluns, dimecres, divendres i
dissabte.
De Juny a setembre
s’incrementa en dos dies la
recollida sent de dilluns a
dissabte.
Des de la Regidoria de

Serveis Municipals s’agraeix
la col·laboració ciutadana i
es recorda que complir les
normes de traure poda, trastos
i fem ajuda a mantenir les
urbanitzacions més netes i
evitar molestar a la resta de
veïns.
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El primer concurs de targetes
de Nadal ja té guanyadors
REDACCIÓ
La regidora de Festes i Joventut,
Virginia Company, ha anunciat per Ràdio
Alginet els guanyadors i guanyadores
del primer concurs de targetes de Nadal.
Aquest concurs coordinat per la
tècnica de Joventut, Davinia Gil, amb la
Regidoria de Joventut, anava adreçat a
tot l’alumnat empadronat a Alginet des
de 1r de Primària fins a 4t d’ESO.
Els premi per als guanyadors
consisteixen en lots de regals adquirits
al poble i que estan valorats des de
200 € fins a 100 €.
Categoria A (1r, 2n i 3r de Primària:
Primer premi per a Diego Lozano Palop,
el segon premi per a Aitana Lozano

Palop i el tercer per a Aitana Burchés
Tercero.
Categoría B (4t, 5é i 6é de Primària):
El primer premi és per a Laia Cristo
Lorite, el segon premi per a Sara Gutaga
Ramírez i el tercer per a Mariola Bosch
Simó.
Categoria C (1r i 2n d’ESO): El primer
premi és per a Maria Lozano Palop, el
segon premi per a Thelma Lerma Perez
i el tercer per a Lucía Garrigues Catalán.
Categoria D (3r i 4t d’ESO): El primer
premi és per a Roser Roig Calabuig, el
segon premi per a Esha Rana i el tercer
premi ha quedat desert.

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

GENER 2021

11

Ariadna Terol Donat guanya
el concurs internacional de
música clàssica Global Digital
REDACCIÓ
La música de 16 anys,
Ariadna Terol Donat ha quedat
primera de la seua categoria
en el concurs Internacional de
Música King’s Peak.
Un concurs que s’esforça
a inspirar els músics clàssics
oferint-los oportunitats per a
actuar mentre construeixen el
seu futur musical.
Ariadna va començar els
estudis a Alginet cap als 6
anys i toca la viola des dels 7.
Quan acabà l’elemental, se’n
va anar a fer el professional a
CP Mestre Vert de Carcaixent
amb Luis Roig. Va continuar
a Carlet amb Vicente Cerveró
on va estar 2 anys. El 2019
va aconseguir una beca
Internacional de Música Mundi

School a Waterloo, Bèlgica.
El dimecres 23 de desembre
a les 19 h a la Casa de Cultura
va oferir un recital de viola i
piano amb aforament limitat a
50 persones.
Un recital en el qual Ariadna
Terol Donat estava a la viola i
Francisco José Pérez Perelló
al piano.

El primer concurs de l’APL
de cases decorades ja té
guanyadors

Alliberada la primera fotografia a wikimedia
commons de la fotògrafa Laura Canet Lozano
Laura Canet Lozano va ser
alumna de fotografia d’Ismael
Latorre Mendoza. L’any 1951
Laura i Ismael es casen.
D’aquesta relació sentimental
entre els dos fotògrafs sorgeix
el gran arxiu.
De l’obra fotogràfica de
Laura Canet Lozano a l’Arxiu
Ismael
Latorre
Mendoza
queden fotografies i negatius
d’estudi, de persones de
diferents pobles de La Ribera
Alta. Les fotografies d’estudi
estan fetes a Alginet: a) al terrat
del carrer Sant Antoni, b) al pati
i a l’estudi del carrer Major, on
tenien la botiga de fotografia,
c) a l’Hort de Bonet, d) a l’Hort
de Galindo; i també a l’Albufera
de València; a més, queden

pel·lícules en format súper 8
gravades per ella. La fotògrafa
d’Alginet va treballar la imatge
des de la dècada dels 50 fins a
la dècada dels 80, i va revelar
al laboratori la seua obra més
de trenta anys.
Laura va nàixer el 23 de
juliol de 1925 a Alginet, filla
de Mariano i Laura. I va morir
a Alginet, al carrer Major 1, on
estava antigament la botiga de
fotos Latorre, el 19-03-2006, a
les 17.00h, el dia de la Cremà.
Aquesta fotografia es pot
veure en Wikimedia Commons:
https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Carolina_vestida_
de_fallera.jpg
Vicenç Salvador, arxiver

La Caixa Rural
d’Alginet
reparteix més
de 1.200 caixes
de Nadal

Tres jóvens emprenedors
d’Alginet s’han unit per dur a
terme un xicotet projecte per
aquest Nadal

REDACCIÓ

REDACCIÓ

L’associació de propietaris
de Los Lagos va fer entrega
a la parella Laura i Sergio del
premi del primer concurs de

cases decorades al Nadal.
A través de les xarxes
socials, el públic va votar la
casa decorada que més els va
agradar.

Nou disc del saxofonista José
Carlos Luján
REDACCIÓ

El saxofoniste veí d’Alginet,
José Carlos Luján, torna a
publicar després de l’anterior
anomenat Urban Life.
Aquesta
nova
creació
musical anomenada Inèrcies,
es tracta d’una recopilació
de peces de saxo i piano de
compositors valencians.
Luján està acompanyat,
aquesta vegada pel catedràtic
en piano Miguel Álvarez.
Aquest duo musical, Álvarez
i Luján, comença el 1987, any
en què els dos van coincidir
com a professors l’Escola
de Música d’Almussafes. Els
dos músics van continuar per
camins diferents però el 2018
van plantejar realitzar una
gravació i difondre la música
valenciana per a saxofon
i piano, incloent l’encàrrec
d’obres
de
compositors
valencians com Manu Valero.
Després de dos anys
d’assajos i gravacions naix
Inèrcies, 68 minuts musicals

replet d’una àmplia mostra
estilista en el llenguatge
compositiu
actual
dels
compositors valencians.

Des del 14 fins al divendres
18 de desembre, es va portar a
terme el repartiment del detall
de Nadal als clients de la Caixa
Rural d’Alginet que hi tenen la
seua pensió domiciliada.
El detall es va repartir, com
cada any, al carrer Sant Vicent,
15 de 9 del matí fins a les 2 del
migdia i de 4 de la vesprada
fins a les 18 h.
En total, 1.240 veïns i veïnes
van rebre aquest detall de
Nadal.

REDACCIÓ

Celia, Maria i Adrián són
tres joves alginetins amb
trajectòries
professionals
diferents, però que han trobat
un fil conductor per a portar
endavant un projecte nadalenc.
Celia
Calatayud
Novés
és organitzadora de bodes i
esdeveniments, Maria Escutia
Guerra
elabora
receptes
saludables de tota classe i
Adrián García Codellat és un
jove fotògraf que fa uns mesos
va obrir el seu propi negoci.

L’objectiu és animar les
famílies d’Alginet a passar un
Nadal diferent a casa, però
no per això menys especial. I
tot això ho podem aconseguir
amb una decoració nadalenca
diferent i on predomine el
menjar saludable als dies més
especials de l’any.
Els tres han preparat la
decoració, els xicotets detalls
i les receptes per a menuts
i majors amb molta il·lusió i
ganes. Només esperen que us
agrade tant com a ells.
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Defecacions III
Mite #3 Total si
l’única cosa que hem
dona és diarrea.
Es cert que la
majoria
de
les
malalties que causa
el contacte amb la
matèria fecal no són
massa greus. La diarrea dura poc i
desapareix de la memòria en pocs
dies. Val la pena esmentar dos
punts importants.
Primer, que sí que hi ha malalties
més serioses provocades pel
contacte amb els excrements,
per exemple, la giardiasis i la
cryptosporidiosis. En algunes
persones, sobretot xiquets, dones
embarassades i persones amb
el sistema immunològic dèbil,
algunes d’estes malalties poden
causar problemes greus de salut i
fins i tot la mort.
Segon, es sorprenent analitzar
els costos al sistema de salut
pública que resulta d’una cosa
tan senzilla com la diarrea. La
diarrea debilita i causa que la
gent vaja malalt al treball. A nivell
poblacional, la diarrea té en
ocasions un impacte econòmic
més alt que altres malalties més
greus i de llarga duració.
Com hem vist, el problema de
la caca de gos abandonada perd
ràpidament la seua dimensió
estètica per a convertir-se en
un problema de medi ambient
i salut pública. Fins ara, hi ha
hagut esforços de conscienciació
i iniciatives, com ara col·locar
dispensadors de bossetes o crear
parcs per a gossos. Encara així, hi
ha persones que no arrepleguen
les merdes i aquestes negligències
van en perjudici de tots.
Cregueu-me quan dic que jo crec
en la llibertat. La llibertat d’escollir
un gos gran i cagó, la llibertat
que els gossos isquen pel carrer
a córrer lliures i facen les seues
necessitats on millor els parega.
Però, d’igual forma, crec en el dret
que tenim tots de gaudir d’un espai
públic lliure de merdes de gossos.
Crec en la responsabilitat comú
cap a un medi ambient saludable.
Text tret d´un altre original de
Grace Robiou.
Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

Dos pòdiums per a les alginetines al Campionat Autonòmic de
Patinatge
REDACCIÓ
El diumenge 13 de desembre es
va celebrar a la localitat d’Alcoi el
Campionat Autonòmic de Lliure de
Patinatge en les categories aleví i
infantil.
En la categoria aleví, Paula
Marín es va proclamar subcamiona
autonòmica, Sandra Sánchez
quedà en 18 posició i Aitana Aliaga
en la 24.
En la categoria infantil, Jimena
Cervera també es va fer amb la
segona posició i va aconseguir
proclamar-se
campiona
autonòmica i Maria Escutia 16
classificada.
Al llarg del campionat, la
patinadora del CP Alginet, Cèlia
Aliaga, acompanyada per la seua
entrenadora Mari Luz Ruiz, va
rebre el reconeixement que va
fer la Federació per assistir al
Campionat d’Espanya.

L’equip júnior busca un títol en categoria preferent
CARLOS BIVIÀ
Un joc espectacular basat en
la fortalesa de l’equip en rebots
i una transició defensa-atac
amb velocitat unit a bona mà
en els llançaments fan, amb tot
mereixement, tindre una ratxa
de 7 partits jugats i set guanyats
amb una mitjana d’anotació de
93 punts ofensius i de no rebre
més 56 en defensius. Això els
porta a ser capdavanters en la
categoria, encara que de moment
compartida, fins que arribe el
moment de la veritat.
Per a arribar a l’actualitat el
grup que va començar a jugar
en el club en la categoria de
benjamí (8-9 anys) ha tingut una
trajectòria acceptable. Un grup de
set que ha tingut moltes entrades i
eixides d’altres jugadors que s’han
hagut d’anar incorporant en cada
categoria d’aleví, infantil i cadet per
a poder formar equips complets
d’11 o 12.
Han tingut una formació
adequada per ser constants i
acceptar que cada any havien de
canviar de companys, també van
acceptar la marxa en infantils de

Víctor Pelufo al València Basket i
després del seu retorn, com molt
bon jugador, ha despertat en el
grup la il·lusió d’ocupar l’espai
esportiu i que aquest siga per

mèrits propis.
Plantilla: entrenador Pablo
Escartí, 13 Carlos Alepuz, 1 Josep
Gil, 24 Juliá Jimenez, 18 Sami
Hathouti,15 Victor Pelufo,30 Vicent

Machí,9 Victor Garcia, 00 Javier
Vercher, 5 Mario Ballesteros, 3
Josep Escutia i 14 Alejandro Vallés
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Alumnes de l’Emili visiten el Palau de les Arts
CEIP EMILIO LUNA

El passat 14 de desembre,
la companyia d’òpera “els 25
fantàstics” formada per l’alumnat
de 4t de primària, va assistir a una
visita molt especial al Palau de les
Arts Reina Sofia.
Es va tractar d’una visita-taller
en la qual l’alumnat va poder
veure diferents llocs on es treballa
(escenari i parts internes d’aquest,
tallers de vestuari, maquillatge,
il·luminació i utillatge) i parlar amb
diferents professionals (regidors,

premsa, pla de treball), que fan
que les òperes es puguen dur a
terme.
Allí pogueren fer entrevistes i
conéixer més a fons les diferents
professions que intervenen en
una companyia d’òpera, per a
poder dur-les a terme dins del
projecte LÒVA (l’òpera vehicle
d’aprenentatge)
que
duen
endavant de la mà de les seues
mestres Maria Almudéver i Míriam
Albelda.

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Hem aconseguit acabar el trimestre !!!!!
CEIP PEPITA GREUS

Aquest fi de trimestre ha estat
estrany i digital. Al Pepita Greus
hem intentat que els nostres
alumnes davant de la situació
que afrontem gaudiren d‘un fi
de trimestre el més normalitzat
possible dins del que podíem
i respectant en tot moment les
mesures de seguretat. Des de
l’AMPA hem tingut concurs de
targetes de Nadal de forma virtual
i en el qual tots els alumnes han
pogut veure a les pissarres digitals
els participants i les guanyadores
per classe. Hem tingut missatge
per als nostres alumnes del propi
Pare Noel, felicitant-los perquè
ho estan fent molt bé i els té en
compte a tots.
També al Pepita i per a agrair a
les famílies la seua col·laboració
hem decidit fer un vídeo amb les
felicitacions de les classes per
a desitjar a les famílies un bon
Nadal i el millor per a aquest any
que entra, el 2021. Hem enviat
les cartes com tots els anys, els

“Els viatges de Gulliver”
projecte de centre
Amb el començament del 2n
trimestre, també donem el punt de
partida del nostre pla lector, que
com tots els anys està dins del
nostre Projecte de Centre.
L’alumnat d’infantil 1 fins a 4t
d’ESO acompanyaran a Gulliver
en tots els seus viatges, perquè
encara que per la COVID no
puguem viatjar físicament, sí
que ho podrem fer amb la nostra
imaginació.
Anirem contant-vos les nostres
històries!!

L’AMPA de l’IES té nou logotip
L’IES Hort de Feliu, amb la
participació i suport de l’AMPA
han celebrat i premiat l’alumnat
que ha participat als concursos
“Un poble per Nadal” i la creació
d’un logotip per a l’AMPA.
El resultat ha sigut tot un èxit i
ha comptat amb la participació i
creativitat de l’alumnat de l’IES.
alumnes han pogut tirar la seua
carta als Reis a la Bústia Reial que
hem posat...
Hem procurat que el fi del
trimestre siga com tots: decoració
de passadissos, detallet nadalenc
per a les famílies, targetes felicitant
el Nadal, etc.
Però el que més desitgen i
demanen els nostres alumnes
per al Nou Any que entra és que
tot torne a la normalitat, poder
abraçar-se, ajuntar-se al pati...

Els
guardonats
són:
Concurs “Un Poble per Nadal”:
Raquel
Gil,
1r
premi;
Alba
Candel
2n
premi,
Andrea Marquina 3r premi.
Concurs
Logotip
per
a
l’AMPA: Carla Pérez, 1r premi;
Jorge Parra, 2n premi i
Pablo Pérez, 3r premi.

i moltes coses més a les quals
abans no donaven importància i
ara sí que la té, i molta.
Però el que més ens agrada
es que no han perdut la il·lusió ni
l’esperança que l’any que entra
serà millor que aquest.
Per tant, des del Pepita sols
ens queda felicitar-vos el Nadal i
desitjar-vos un Feliç Any 2021 ple
d’alegries, salut i esperança en
què tot anirà millor.

El CEIP Blasco Ibáñez amb la dolçaina
CEIP BLASCO IBÁÑEZ

Enguany, a l’actuació nadalenca
del Blasco, els alumnes de 6é han
interpretat amb les dolçaines les
nadales que la resta de cursos han
cantat: La nit de nadal, Ai Pep, Què
li durem, Acudiu amb les guitarres
i Camina Maria. A més, Ramonet
i La manta al coll. Començaren a
practicar este instrument aquest
octubre i ja s’ha vist algun fruit.
Però realment el procés ve de molt
enrere. A l’estiu de 2016 un grup de
mestres van fer un curs de flabiol
valencià, a banda de practicar este
instrument al curs es reflexionava
sobre els sistemes d’educació
musical; preguntes com quines
cançons ensenyar o com practicar
el llenguatge musical, danses… i
sobretot, per què utilitzar la flauta
barroca alemanya?
Fent un poc d’història: quan
s’inicià l’assignatura de música
a EGB es prengué com a model
els sistemes de països com
Alemanya i Hongria, boníssims
al meu paréixer, perquè es basen
en el seu folklore popular, tenint
en compte que igual que hi ha
una llengua materna, també ha
d’haver una música materna,
la de l’entorn més proper. En
l’adaptació a València alguns
musicòlegs sí que acoblaren
l’ensenyament al nostre repertori,
cal destacar la gran i minuciosa
tasca de l’Schola Cantorum
d’Algemesí. Però sempre amb
la flauta barroca alemanya com
a instrument bàsic predominant
doncs, en aquells anys la

fabricació de la dolçaina o el flabiol
estava en bolquers, no estava
suficientment desenvolupada per
afer instruments econòmics, factor
molt determinant.
Des d’una dècada cap ací,
alguns musicòlegs i mestres
han fet un pas endavant. Per
què no utilitzar els nostres propis
instruments tradicionals? No hi
ha cap motiu per a no fer-ho. És
més, com no podia ser d’una altra
manera, resulten més adients, les
nostres cançons són més fàcils pel
que fa a la digitació i a la tessitura
amb el flabiol o la dolçaina que
amb la flauta, perquè melodies
i instruments porten tota la vida
interactuant.
Feta la reflexió només calia
dur-la a terme, i així fou com el
curs 2016/17 al CEIP Blasco
Ibáñez ens animàrem a encetar
el projecte de canvi i els alumnes
de 3r començàrem amb el flabiol
valencià i han continuat fins a dia
de hui, ells i els darrers cursos.
Ara només ens quedava un pas
més… i ens hem atrevit. Si la
finalitat de tota educació és tindre
competències en la realització de
tasques, la finalitat de la música
seria fer actuacions, gaudir i fer
gaudir amb la música. Per a les
celebracions escolars (nadales,
carnestoltes, falles, pasqua…) res
millor que la DOLÇAINA. Gràcies
al suport econòmic de l’AMPA i a
la determinació de la direcció del
centre, el projecte ha continuat
endavant.

Un cop assolida la digitació i
la tècnica del flabiol, el pas a la
dolçaina consistia principalment
a enfortir l’embocadura. Açò
despertava certa preocupació,
perquè qui haja provat la dolçaina
sap que necessita molta força i
resistència. Tenint-ho en compte
a les classes i adaptant-nos
rigorosament a les mesures de
seguretat contra el COVID, a les
grades del camp de futbol, els
alumnes han practicat de valent,
no sols tocant, també amb molts
exercicis de respiració i entonació,
directrius de l’escola de metall
“cant i aire”. I els bons resultats
han arribat, gràcies a l’interés i
la pràctica de l’alumnat, s’han
superat les millors expectatives.
Des del Blasco desitgem que
siga la primera de moltes més
actuacions, en les quals gaudirem
del nostre patrimoni musical i
cultural, connectant de nou amb
les nostres arrels, recordant qui
hem sigut i perdurar en les futures
generacions.
Bon any a tots!

Paula Marín tercera a
l’autonòmic
La patinadora Paula Marín
Chacón va aconseguir quedar
en tercera posició al Campionat
autonòmic de Solo Dance celebrat
a Alcoi.
En la categoria aleví, aquesta
alginetina va superar a 22
patinadores del seu nivell.

Acompanyada per la seua
entrenadora Iris Espert, Marín va
competir representant el seu club,
el CP Castellò amb esportistes dels
clubs de Villar de Biar, Montemar,
Gandia HC, Aldaia, Sobre Rodes
Xeresa, Silla, Alberic i Quart de
Poblet de l’11 al 13 de desembre a
la localitat d’Alcoi.
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Arbre de te
Descripció: es tracta
d’un arbust o arbre
de xicoteta grandària, que pot mesurar 5 m d’altura. És
un arbre perennifoli,
molt ramificat, amb fulles lanceolades, estretes, allargades i molt
aromàtiques. Les flors són de color blanc i disposades en espigues
terminals de 3-5 cm de llarg. El
fruit és xicotet i llenyós en forma
de copa de 2-3 mm de diàmetre.
Aquest arbre creix en zones humides i pantanoses. És natiu del
sud de Queensland i de la costa
nord-est de Nova Gal·les del Sud
a Austràlia.
Principis actius: es tracta de l’oli
essencial, que s’obté per destil·lació al vapor de les fulles i les branques fresques.
Aquest oli és una mescla complexa d’un centenar de components.
Els principals components químics
són alcohols mico i sesquiterpènics.
Propietats: antisèptic, antibacterià,
antiviral, antiinflamatori, antifúngic,
expectorant i balsàmic.
Indicacions:
Antisèptic: és un potent antisèptic
natural, que ha d’usar-se per via
tòpica i sempre diluïda. S’aplica en
ferides, cremades i butllofes, per a
previndre l’aparició d’infeccions.
Per a tractar l’acne: una solució al
5% d’oli essencial de l’arbre del
te és efectiva per a tractar l’acne.
Cal utilitzar-ho amb cura, perquè
si s’utilitza durant un període de
temps llarg produeix un efecte de
ressecar la pell, i el cos reacciona
produint més greix i empitjora l’acne.
No s’ha d’exposar al sol després
de l’aplicació en la cara, ja que l’oli
reacciona amb els rajos ultraviolats (UV) i pot produir taques en el
cutis.
Fongs: les infeccions d’ungles,
el peu d’atleta i altres fongs dels
peus coneguts com onicomicosis.
S’aplica pur de forma directa sobre la zona afectada.
Caspa: es pot afegir al xampú habitual unes 10 gotes per 250 ml
de xampú. Llavar i deixar uns 5
minuts abans de rentar els cabells.
Pediculosi (polls): es pot diluir l’oli
essencial amb aigua o altres lí-

quids i aplicar polvoritzat sobre els
cabells per a evitar que els polls
s’acosten.
Picades d’insectes: mosquits,
abelles, vespes, etc. S’aplica una
gota directament sobre la picada,
el que ajuda a la ràpida desaparició tant de la picada com de la
picor.
Infeccions de la pell: en tot tipus
d’infeccions, però principalment
les micosis (infeccions de fongs), i
s’aplica de forma directa sobre les
infeccions. S’ha de mantindre allunyat de les mucoses, ulls i orelles.
En alguns casos poden produir al·
lèrgies o irritacions.
Berrugues: són causades per
virus, se solen presentar en les
mans, peus i genitals. Les berrugues són inofensives, però poden
ser doloroses. Es posen unes gotes en una bola de cotó en pèl i es
manté sobre la berruga de 5 a 10
minuts, de 2 a 3 vegades al dia.
Contraindicacions o precaucions:
a pesar que la majoria de les persones poden usar l’oli d’arbre de
te de manera tòpica sense problemes, en alguns casos podria tindre
els següents efectes adversos:
Picor
Coïssor
Irritació de la pell
Cremor
Enrogiment
Erupció cutània o dermatitis
Sequedat
Descamació
No ha d’usar-se sobre èczemes
Si es pren per via oral és molt tòxic
i podria generar:
Problemes de control muscular o
atàxia
Confusió
Disminució del nivell de consciència
Hi ha estudis que corroboren que
una exposició reiterada a l’oli de
l’arbre del te pot provocar inflamació del teixit mamari o ginecomàstia en xiquets xicotets.
No hi ha indicis que l’oli de l’arbre
del te interaccione amb altres medicaments.
Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704

Fina Espert una alginetina que ha guanyat el
Premi Audiovisual Valencià 2020 de perruqueria i
maquillatge
REDACCIÓ

El passat 21 de novembre
a l’auditori del Palau de les
Arts de València es va celebrar
la gala dels els Premis de
l’Audiovisual Valencià. Per tercer
any consecutiu, la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, a
través de l’Institut Valencià de
Cultura i l’Acadèmia Valenciana de
l’Audiovisual, va convocar aquests
premis que tenen la finalitat
de reconéixer la qualitat de les
pel·lícules i d’altres produccions
audiovisuals valencianes donades
a conéixer el 2020, d’igual manera,
els premis pretenen destacar els
mèrits dels i les professionals en
l’àmbit creatiu, artístic i tècnic del
sector audiovisual valencià i donar
una major visibilitat al seu treball.
En aquesta edició, l’alginetina
Fina Espert al costat de Vicen Beti
han aconseguit el premi al millor
maquillatge i perruqueria per la
pel·lícula Un cercle en l’aigua.

L’alginetina ha estat present en
el seu treball en obres teatrals com
Las comedias bárbaras de Bigas
Luna, Lisistrata de Carles Santos;
Jekyl y Mr Hayd, del musical
Raphael; Las Troyanas de Irene
Papas entre d’altres.
En cinema a col·laborat en
Astérix en los Juegos Olímpicos;
Arroz y tartana; Formentera Lady;
Un cercle en l’aigua de Vicent
Monsonís en què ha conseguit
el premi al millor maquillatge i
perruqueria l’AVAV 2020 o La dona
il·legal de Ramón Térmens on és
candidata als Goya i als Gaudí
2021.
També ha treballat en Tv mòbils
com la de Juana de Vega de Zaza
Ceballos o 22 ángeles, Miguel
Bardem, entre d’altres.
Ja en series destaca Glow&
Darkness de José Luis Moreno o
El Cid d’Amazon Prime
Les nominacions de les 22
categories d’aquests premis han

Una encesa de llums diferent
REDACCIÓ

Aquest any, l’encesa dels llums
de Nadal s’ha portat a terme de
manera virtual. A través d’un vídeo,
la regidora de Comerç, Elia Ferrer
felicitava les dates nadalenques

i animava la gent a comprar al
poble.
El vídeo continuava amb les
Nadales dels alumnes d’Iniciació,
1r i 2n de preparatori de l’escola
de música d’Alginet que conduït

sigut triades per les acadèmiques
i els acadèmics de l’Acadèmia
Valenciana de l’Audiovisual entre
les més de 460 candidatures
presentades En la gala van
participar actrius, actors, cineastes
i professionals del sector, així
com personalitats de la vida
social i política valenciana, i on
es va poder gaudir d’actuacions
musicals de La Fúmiga i del grup
de swing Peter Gun & The Paper
Hats.

per la seua professora Mireia Juan
Sanz, amb el suport del director
de l’escola Lluís Espert, el piano
de Jesús Antich i els cascavells de
Borja Roig, van cantar tradicionals
nadales a la Casa de la Música.
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Lucía Garrigues Catalán guanya
la 20a edició del concurs de
postals nadalenques d’Anecoop

COAGRI
Amb 13 anys d’edat, Lucía ha
sigut la guanyadora del concurs
de postals nadalenques que
des de fa 20 anys organitza
Anecoop i que serveix per
felicitar clients i treballadors de
70 països.
Un concurs que va dirigit
als fills i filles dels socis
i de treballadors de les
cooperatives,
empreses
associades, oficines i filials del
Grup Anecoop.
Aquest any s’han presentat
1.529 dissenys. Al concurs hi ha
dues categories de participació
Infantil (0-7 anys) i juvenil (8-14
anys) i la postal més votada
de les dues categories, amb la
qual Anecoop felicita el nadal a

socis, empleats, clients, amics
i que aquest any ha sigut la de
Lucía.
El president d’Aneccop,
Alejandro Monzó, el president
de Coagri, Enrique González
i el director general, Eliseo

Guerrero
van
rebre
la
guanyadora a les oficines de
Coagri on se li va fer entrega
del seu premi, un xec de 500 €
i una entrada per a visitar Terra
Mítica quan sanitàriament es
puga.

Mascaretes
personalitzades i
agraïment als socis de
Coagri

COAGRI
Des de Coagri s’ha enviat als
casi 900 socis aportacionistes
una carta per a desitjar-los
unes bones festes i que el 2021
porte salut i prosperitat.
Junt a la carta se’ls ha enviat
una mascareta personalitzada
amb el logotip de COAGRI.

Enrique González, president
de la Cooperativa Agrícola
d’Alginet finalitzava la carta
agraint la feina dels llauradors:
“Després d’un any de tantes
dificultats, volia agrair-vos el
vostre treball i dedicació que
ha fet que no falten aliments
a la societat”, comentava
González.
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