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EDITORIAL
Finalitzem
el
primer
mes de l’any
amb dades
preocupants
de
veïns
i
veïnes
contagiades
per
la
COVID-19
al
nostre
p o b l e .
En els 10
mesos que
portem de pandèmia, mai havíem
tingut tanta gent infectada.
Ara toca cuidar-se i cuidar
els altres, ara toca restringir les
visites a familiars i amics, ara
toca autoaïllarnos si notem algun
símptoma. Perquè està en joc les
nostres vides, les dels nostres
pares, germans, amics, iaios...
Els hostalers estan fent un
gran sacrifici tancant els seus
establiments, tal i com els ha
manat la Generalitat. El comerç
retalla hores de venda, els parcs i
les instal·lacions esportives estan
tancades i tot per a intentar que
cap alginetí o alginetina més es
contagie al nostre poble.
Els nostres llauradors, no han
dubtat ni un moment a tornar a
eixir als carrers a desinfectar-los.
Un sacrifici per part de tots amb
un únic objectiu: salvar vides.
Esperem que aquest malson
prompte passe i que l’esperada
vacuna aconseguisca que tornem
a la normalitat. Mentrestant,
continuarem protegint-nos perquè
no es quede ningú pel camí.
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Parar la propagació del virus,
responsabilitat de tots
La major part de les malalties
infeccioses
es
contagien
ja abans que apareguen
els
primers
símptomes
i
anomenem
període
d’incubació el temps que passa
des que una persona s’infecta
fins a l’aparició de la malaltia.
Aquestes dades són les que
ens permet delimitar des de
quan buscarem els contactes
estrets d’un cas positiu i fins a
quan allargarem la quarantena
o
l’aïllament
d’aquests
contactes.
Actualment es fa una PCR
per a detectar la infecció pel
virus a totes les persones que
han estat un contacte estret
amb un positiu. Encara que
el resultat siga negatiu, s’ha
de complir la quarantena
totalment, ja que la infecció es
podria desenvolupar més tard.
Els contactes estrets són
les persones amb qui s’ha
compartit espai a menys d’1,5
metres de distància, durant més
de 15 minuts, sense mascareta
i des de les 48 hores prèvies
a l’inici dels símptomes. En la
realitat del dia a dia, la majoria
d’aquests contactes són en
l’àmbit social i familiar, sobretot
a l’hora de compartir taula.
Cada activitat que fem en
societat comporta un nivell
d’exposició al contagi de la
COVID-19, el risc de contagi
dependrà de:
•El temps que dura l’activitat:
com menys temps dura, menys

nivell d’exposició.
•Si és a l’interior o a l’aire
lliure: les activitats a l’exterior i
en espais amb bona ventilació
fan més difícil la possibilitat de
contagi.
•El nombre de persones
que hi participen: l’acumulació
de persones augmenta la
possibilitat que el virus estiga
present. A més, és important
que en espais concorreguts, hi
haja el mínim de persones amb
risc de patir complicacions per
la COVID-19.
•Millor persones convivents:
tot i que no és recomanable
reunir-se amb massa persones
alhora, és més segur si són
convivents.
•La força amb què exhalem
o el to de veu que fem servir:
quan les persones que ens
envolten respiren fort (per fer
un esforç, per projectar la veu
o per exhalar fum del tabac),
tenim més possibilitats de ser
contagiats.
Exigiu el compliment de les
mesures preventives en tots els
entorns en què us moveu. I com
sempre: llaveu-vos les mans
sovint i limiteu els contactes
socials als convivents.
Font informació: http://www.
fersalut.cat/
Xavi Torremocha.
Infermer CSP Alzira
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Comença la vacunació

REDACCIÓ

El zelador Florencio Díaz i la
matrona Júlia Espert, foren els
primers professionals sanitaris
del Centre de Salut d’Alginet
en rebre la vacuna Pfiser el 8
de gener.
El personal de l’Hospital de
la Ribera, va ser l’encarregat
de portar les vacunes des
del Centre de Salut Pública
d’Alzira al Centre de Salut

d’Alginet i explicar al personal
d’Infermeria del centre d’Alginet
com posar la vacuna.
La vacunació es va iniciar
de manera simultània amb
el repartiment de dosi de la
vacuna de Pfizer entre tots
els departaments de Salut de
la Comunitat Valenciana. El
procés de vacunació continua
amb el calendari previst pel
ministeri.

Rècord de contagis al
gener: restriccions de
mobilitat, d’horaris i
establiments
REDACCIÓ

Gener va començar amb la
corba de contagis en augment.
A la localitat d’Alginet, i
segons les dades que facilita el
Departament de Salut Pública
de la Ribera de la incidència i
prevalença dels casos de PCR
+ en COVID-19 durant els
últims 14 dies, el 7 de gener
hi havia al poble 133 casos
actius, el dia 12 de gener 180,
el 18 de gener 258, el 25 de
gener 263 i el 28 de gener 221.
El dia 1 de febrer pareix que
les dades comencen a baixar
lleugerament amb 158 casos
actius. Unes dades de contagis
extrems que es donen a tot el
país.
Davant aquesta situació
sanitària el 21 de gener, la
Generalitat Valenciana va
decretar noves restriccions
per intentar baixar els contagis
produïts per la Covid-19.
Uns dies abans, des de
l’Ajuntament
d’Alginet
es
prenien mesures restrictives
d’accés als edificis públics per
l’alt increment de contagis que
hi havia en el poble.
A hores d’ara i fins al 14 de
febrer, les mesures preses per
Generalitat són:
Reunions
socials
o
familiars dins de cases:
queden limitades al mateix
nucli de convivència.
Espais Públics tan tancats
coma l’aire lliure: Les
trobades familiars o socials
queden limitades a un màxim
de 2 persones llevat que es
tracte de convivents.

Tancament perimetral del
territori valencià.
Tancament de l’hostaleria,
sols poden oferir menjar per a
emportar.
Tancament dels comerços
no essencials a les 18 h
Confinament nocturn a
partir de les 22 h
Tancament d’instal·lacions
esportives
Durant el cap de setmana
i els dies festius es confinen
perimetralment els municipis
de més de 50.000 habitants.
L’ús de la mascareta passa
a ser obligatòria quan es fa
esport en el nucli poblacional
de 10 a 19 h.
Per
la
seua
banda,
l’Ajuntament d’Alginet continua
fins al 14 de febrer amb les
següents restriccions:
-Tancament
parc
de
Caramanxel
-Resta de parcs i jardins
queden restringides les zones
de joc.
-Tancament
del
Centre
Ocupacional, Centre de Dia i
Escola d’Adults.
-Biblioteca Pública: sols
s’oferirà el servei de préstec i
devolució.
Unes mesures que s’espera
puguen ajudar a baixar la
corba de contagis. Al costat
d’aquestes mesures, a la
localitat d’Alginet, els tractors
han tornat a eixir als carrers
per desinfectar els carrers més
transitats.

Un any especial per a la terra:
josefina d’Alginet
i la celebració dels Set Diumenges
El 2021 és un any especial per
al nostre poble perquè el papa
Francesc ha decretat que aquest
siga dedicat a sant Josep. El
motiu d’aquesta efemèride és
que enguany es compleixen cent
cinquanta anys des que el Papa
Pius IX va proclamar sant Josep
com a patró de l’Església Universal.
Aquest fet el veiem reflectit en una
de les estrofes dels gojos de sant
Josep del nostre poble.
Alginet venera sant Josep com
a patró des de molt antic, tenim
constància escrita des del segle
xvi. Molt s’ha escrit de les arrels
històriques del patronatge i la
devoció de sant Josep al nostre
poble. M’agradaria incloure una
novetat en tractar un tema del
qual s’ha escrit poc i que molta
gent, especialment els més joves,
no coneixen. Una tradició que té
les seues arrels en la religiositat
popular, la celebració dels Set
Diumenges en honor a sant Josep.
Ara veurem què és aquesta
tradició tan arrelada al nostre poble
que generació rere generació hem
conservat i que és una joia tant en
l’àmbit religiós, musical, etnològic
i cultural del nostre poble. Un ritu
únic que a la resta de pobles o bé
ha desaparegut o que mai s’ha
celebrat amb les característiques
pròpies del nostre poble. L’origen
d’aquesta celebració és un poc
incert, com és normal en tractarse d’un acte lligat a la religiositat
popular i a la tradició oral. Cal
buscar l’origen en una narració
antiga que data del segle xvi i que
conta que dos frares franciscans
italians després d’un naufragi
foren rescatats per un home que
se’ls revelà com a sant Josep, el
qual els demanà que començaren
aquesta devoció.
Pel que fa al cas del nostre
poble sabem per la tradició oral
que és un costum molt antic el de
la devoció josefina de resar els Set
Diumenges. No sabem per la falta
de documentació quan començà
la pràctica d’aquesta tradició de
religiositat popular, però no hem
d’oblidar que era una pràctica oral.
La gent s’ensenyava les oracions
dels Dolors i Gojos de memòria,
i per a facilitar la memorització
aquestes oracions es cantaven.
El document més antic que hem
trobat és un xicotet llibret de dues
fulles de paper que malgrat no
detallar cap data, deduïm que
podria haver estat imprés entre
finals del segle xix o principis del
segle xx. Ho podem saber pel
format i perquè té a la portada la
imatge del sant Josep antic, que va
desaparéixer el 1936. En aquest
document podem llegir el nucli dels
Set Diumenges, el que anomenem
Dolors i Gojos de sant Josep. Un
conjunt de set oracions que van
enumerant i reflexionant sobre allò
que durant la seua vida va haver
de patir i gaudir sant Josep com
a pare putatiu de Jesús. Trobem
el misteri de l’Encarnació de
Jesús, el naixement de Jesús, la
circumcisió de Jesús, la profecia
de Simeó, la fugida a Egipte,
la tornada a Natzaret i el xiquet
perdut i trobat al Temple. Aquest
document ens demostra el que

conten les persones més majors
del nostre poble i que recorden
com se celebraven antigament els
Set Diumenges.
A finals del segle xx, la majoria
de parròquies deixaren de banda
aquestes
manifestacions
de
religiositat popular i anaren caient
en l’oblit. En el cas d’Alginet es
va voler reformular adaptant-la a
les noves directrius del Concili.
Aquesta celebració va sofrir
una gran transformació quan D.
José Antonio Todolí va prendre
possessió com a rector de la
Parròquia el 1991. Des del primer
moment el seu objectiu va ser
el de fomentar la devoció a sant
Josep. D. José Antonio es va
trobar amb els Set Diumenges
abans descrits. Tot un seguit
d’actes al voltant de la figura del
nostre patró entre 1994 i 1997, van
potenciar aquesta devoció i Todolí
va reformular l’estructura litúrgica
dels Set Diumenges donant origen
a la que hui seguim resant.
L’ermita quasi sempre ha
sigut l’escenari on s’han celebrat
i és empremta i símbol on es
materialitza la devoció josefina
dels alginetins i alginetines. Com
a excepció mentre es reconstruïa
l’ermita a finals del segle xix, l’any
1997 se celebraren als set sectors
en els quals quedà dividit el nucli
urbà i aquest any els celebrarem
també a la parròquia.
La campaneta congrega els
fidels a l’encontre del seu estimat
patró. Comentar l’estructura de la
celebració, la qual comença amb
el cant de salutació al Patriarca,
mentre la imatge a poc a poc es
va descobrint quan el bocaporta
va pujant. La celebració segueix
amb l’exposició del Santíssim
Sagrament i un cant eucarístic.
Seguidament es resa un rosari
meditat amb versets de la Paraula,
aquest el va trobar D. José Antonio
en un llibret i el va considerar molt
apropiat. Tot seguit s’interpreten
cants i oracions en honor al Sant
per a arribar a l’essencial i més
antic: el cant dels Dolors i Gojos.
Aquests també foren enriquits
per Todolí amb els fragments de
l’Evangeli on queden reflectits. Així
quedà unida la tradició alginetina
amb el fonament evangèlic. Amb
les lletanies al Sant i la reserva del
Santíssim segueix la celebració.
Després es canten els gojos de
sant Josep, que com hem dit daten
del segle xix i també l’himne de
sant Josep que fou composat
musicalment per Hermelando
Bosch i la lletra és del mestre Rafel
Hervás del 1960. Aquest himne es

va traduir al valencià el 1997, i ho
va fer el nostre il·lustre veí Josep
Lozano. Finalment el cant de
comiat tanca la celebració mentre
que el bocaporta a poc a poc torna
a cobrir la imatge del Sant.
Com veiem tenim una mostra
més de la religiositat popular
alginetina que es perd en el temps
i que gràcies a Déu hem sabut no
sols conservar sinó enriquir i anar
adaptant-la als nous temps. Tenim
l’obligació de conservar-la per a
les pròximes generacions com a
herència íntimament lligada a la fe
i a la devoció del nostre benvolgut
patró.
Aquest any per la situació
especial, tant per la festivitat
que celebrem com per les
circumstàncies de crisi sanitària
sant Josep serà traslladat de
forma privada una volta més al
bell mig del poble com ve fentse any rere any. La imatge del
nostre patró romandrà al temple
parroquial durant tot aquest 2021,
per a celebrar aquest any de sant
Josep i estar prop de tots els
alginetins i alginetines en aquests
moments de dificultat. El dia 31 de
gener s’entronitzarà en un dosser
que s’ha confeccionat amb motiu
d’aquest any tan especial.
Esperem que prompte podrem
tornar a gaudir amb la presència
del nostre estimat patriarca eixint
en processó pels nostres carrers
d’Alginet al pas de les notes de la
nostra banda, acompanyat dels
fallers, Quadre de Balls, fidels i
tants i tants que fan possible tot
el tradicional seguit d’actes que
de normal portem a terme en
el seu honor, sent un dels més
representatius, les misses amb
el Tridu, els trasllats i, com no,
la solemne processó que any
rere any va tornant a lluir amb
l’esplendor de temps passats.
Posem l’esperança en el nostre
estimat intercessor, ell sempre
està ací en els moments bons i
en els més difícils, com aquest
que ens toca viure. De segur que
ben prompte podrem prompte
tornar a emocionar-nos en veure´l
majestuós passar davant de tots
els seus fills i filles, alginetins i
alginetines. Mentre tots a una
veu exclamem: Visca el Gloriós
Patriarca Sant Josep!
Francisco José Espert Arnandis,
Seminarista de la
parròquia d’Alginet.
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585 denúncies al llarg de la
pandèmia

Sanejament dels arbres de
l’escoleta infantil

Molt per
descobrir

REDACCIÓ
La Policia Local d’Alginet
porta des de principis de
la pandèmia vetlant per la
seguretat ciutadana i pel
compliment de les diferents
restriccions que cada cert
temps varien segons la situació
sanitària.
Des de març del 2019, s’han
comptabilitzat 719 actuacions
relatives a la COVID-19
com ara control d’horaris de
tancament de locals públics,
restriccions de permanència
a la via publica, adopció
de mesures sanitàries dels
vianants , etc.
D’aquestes
actuacions
moltes estan emmarcades
en la seguretat ciutadana, no
obstant d’altres han acabat
executant-se en denúncies
per no dur la mascareta o no
complir el nombre de reunió
de persones en un moment
determinat.
Dins d’aquest complex marc

REDACCIÓ
La brigada de l’Ajuntament
d’Alginet ha procedit a sanejar
els arbres de l’escoleta infantil
municipal Salvador Bosch.

Us propose un joc: Tanca els
ulls, relaxa’t i pensa en…
Et trobes en una casa
rural amb encant, íntima
i acollidora situada en un
poblet
rural.
T’envolten
castells, muntanyes, paratges
naturals...
Podríem estar parlant de
destinacions com Escòcia,
Polònia… i una infinitat de
llocs més. Doncs no és el cas,
tan sols hem de cercar-ho a la
nostra comunitat. En aquest
cas us parle de Vilallonga,
població rural situada a la
comarca de La Safor. En
aquest encantador entorn
natural envoltat de muntanyes
i muntanyes podem gaudir
de rutes com la del racó del
Duc també anomenada Via
verda del Serpis o el Barranc
de l’Infern. La ruta discorre
per l’antiga plataforma del
desmantellat ferrocarril AlcoiGrau de Gandia i es converteix
en una de les més visitades i
benvolgudes en aquesta
comarca.
Ètnia viatges té per a tu una
selecció d’hotels amb encant
tant en aquesta zona com en
quasi qualsevol lloc d’Espanya
que ens sol·licites.
És tant el patrimoni cultural i
natural que tenim els valencians
que hem d’aprofitar-ho i
sobretot en aquests moments
de limitacions de mobilitat en
les quals ens estem veient
embolicats.
Així és que, aprofitem
aquests mesos per a fer
xicotetes escapades per la
nostra Comunitat i compteu
sempre amb la nostra
experiència a l’hora de poder
organitzar i traure-li el millor
partit al vostre viatge.
Hem d’adaptar-nos a cada
moment així és que traguem-li
tot el suc a la situació.
A poc a poc, us aniré
fent suggeriments de més
destinacions per la Comunitat
Valenciana.
Segueix-nos en les nostres
xarxes socials per a saber
més i participar en fantàstics
sorteigs.
Ah, i no m’acomiade sense
dir-vos que doneu suport al
comerç local i de proximitat.
ÉS FONAMENTAL pel nostre
bé i el futur dels nostres fills!!!

normatiu que va modificantse contínuament, el cos de
la Policia Local d’Alginet ha
elevat un total de 585 actes
en què es proposa sanció als
implicats en els fets contraris a
les normes de la COVID-19.
D’aquestes 585 actes, 459
s’han tramitat per Delegació
de Govern i 126 a través de la
Conselleria de Sanitat.

A més s’han tallat aquells
arbres que pel seu estat
podien significar un perill
per als menuts que cada dia
assisteixen al centre escolar.

Les paperetes de Nadal no
cobrades de SOMVAL es
destinaran a la compra de
menjar
REDACCIÓ
Les participacions de la
loteria de Nadal de SOMVAL
han estat premiades amb
la devolució de 2,40 € per
papereta. Davant aquesta
grata notícia, el passat 19 de
gener la Directiva es va reunir
en sessió extraordinària per a
acordar que en el cas que els
diners d’alguna papereta que,
per alguna raó o una altra, no
s’arribe a cobrar per part del
premiat, “SOMVAL el destinara

a comprar aliments per als
més necessitats, atés que
per desgràcia, han augmentat
a causa de la pandèmia del
coronavirus. Un exemple que
il·lustra el fet és que actualment
no sobra pa (Consum ens dona
el que sobra del dia anterior) i
anteriorment sempre sobrava
alguna cosa, que tampoc es
tirava sinó que s’aprofitava
per a altres menesters”,
comentava el president de
SOMVAL, Raül Palau.

Renovació de senyals
REDACCIÓ
El temps o el vandalisme
ha provocat que en més
de 12 carrers del poble, els
senyals estiguen trencats o
destrossats. Davant d’aquesta
situació i previ informe de
la Policia Local d’Alginet, la
brigada de l’Ajuntament ha
portat a terme les actuacions
pertinents per a substituir-los
per altres en bones condicions.

Un any del Fotoclub Alginet
REDACCIÓ
El Club de Fotografia
d’Alginet ha celebrat el seu
primer any d’existència. Amb
més de 40 apassionats de
la fotografia, des del club
s’han portat a terme diferents
activitats marcades, com és
ara el normal, per la pandèmia.
El seu president, Alfonso
Saldaña comentava a La
Veu d’Alginet que “es voldria
haver fet més activitats però,
tot i la situació actual, hem
pogut portar a terme diferents
activitats”.
Activitats com la xarrada de
fotografia 360º impartida per
Vicent Vidal, el taller d’iniciació
a la fotografia impartida per
César March, eixides per
captar les instantànies d’actes
com la cavalcada de Reis, la

sant Silvestre, la Btt... taller de
fotografia esportiva al Circuit
de la Ribera i el de motocròs a
Catadau, el taller de fotografia
nocturna a la platja, etc. A més
de l’exposició al Teatre Modern
de Paco Senon i l’exposició de
les imatges dels socis.
Saldaña comentava que
“per al 2021 continuarem
organitzant diversos tallers,
eixides, concursos fotogràfics i
exposicions”.

Eloina Senabre
Gerent Etnia Viatges
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CONVOCATÒRIA DE l’ASSEMBLEA GENERAL
EXTRAORDINÀRIA
Per acord del Consell Rector de l’entitat SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES S. COOP. V. (CIF
F46004834), en data 25 de gener de 2021, es convoca els socis i sòcies a l’Assemblea General Extraordinària que
se celebrarà al Teatre Modern d’Alginet, c/ Arquebisbe Sanchis número 20, el dia 27 de febrer (dissabte), a les 10.00
hores, en primera convocatòria, i a les 10.30 hores en segona convocatòria, per a tractar els següents punts:
ORDRE DEL DIA
Punt únic: Elecció de quatre vacants del Consell Rector (vicepresident/a, secretari/a, vocal 1r i vocal 2n)
El termini de presentació de candidatures estarà obert a la seu social de la Cooperativa, c/ Poeta Juan Alegre número
7 d’Alginet (València), des del dia 7 de febrer de 2021 al dia 12 del mateix mes, tots dos inclosos, en horari d’oficines,
de dilluns a divendres de 09.00 hores a 13.00 hores. La inscripció es tancarà a les 14.00 hores del dia 12 de febrer de
2021. Serà necessària la presentació del DNI original.
Per a l’elecció dels càrrecs vacants per l’Assemblea General Extraordinària, les votacions començaran a les 10.30
hores, del dissabte 27 de febrer, i es tancarà la mesa electoral a les 18.30 hores del mateix dia. Tots els socis i sòcies
de la CEA podran exercir el seu dret al vot durant eixe període.
Només seran vàlides les delegacions de vot i les paperetes de candidatura impreses per la cooperativa, les quals
estaran a disposició dels socis i sòcies a la seu social de la CEA. Igualment, només seran vàlides les paperetes de
votació en les quals figuren assenyalats un nombre de noms no major al nombre de càrrecs vacants, quatre en aquest
cas.
L’assistència a l’Assemblea, conforme resulta dels estatuts vigents i de la legislació aplicable, estarà limitada als socis
i sòcies (que participaran personalment o degudament representats), sense que, per raons sanitàries, es permeta
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 General Extraordinària, s’ha establit un sistema d’acreditacions
i delegacions pel qual es durà a terme durant els onze dies previs a la celebració de l’Assemblea. D’aquesta manera,
des del 15 al 26 de febrer, en horari d’atenció al públic (de dilluns a divendres 09.00 hores a 13.00 hores) els
socis i sòcies podran acreditar-se i delegar el seu vot a les oficines de la CEA. Així mateix, i amb la finalitat de
facilitar al màxim l’acreditació i delegació de vot, també podran dur-se a terme aquests tràmits els dijous de vesprada
(en horari de 16.00 hores a 18.00 hores) i els dissabtes, de matí (en horari de 09.00 a 13.00 hores). Aquest sistema
d’acreditació permetrà la màxima agilitat a l’hora d’efectuar el vot, evitant que s’hagen de fer cues i esperes
innecessàries.

El Consell Rector els agraeix la seua assistència a l’Assemblea
Alginet, gener de 2021
EL CONSELL RECTOR
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La Cooperativa
Elèctrica d’Alginet torna
a ajudar els comerços
davant de les noves
restriccions
CEA

El dijous 21 de gener van
entrar en vigor les noves
restriccions aprovades per
la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública per
a intentar reduir la corba de
contagis de la COVID-19.
Entre les mesures adoptades
està el tancament total de
l’hostaleria i la reducció d’horari
en els comerços no essencials.
Davant d’aquesta situació,
el Consell Rector de la
Cooperativa Elèctrica d’Alginet
ha pres de nou la iniciativa
amb l’objectiu d’intentar pal·liar
l’efecte econòmic causat per
aquesta situació en els sectors
més afectats.
Per tant, totes les empreses i

autònoms, socis de la CEA que
estiguen afectats per aquestes
mesures, poden sol·licitar
la reducció de la potència
contractada
de
manera
gratuïta, durant el període
d’aplicació de la resolució oferit
als socis.
Com que les oficines de
la CEA estan tancades al
públic per a protegir a socis
i treballadors, els socis que
desitgen reduir la potència
en aquests moments poden
informar-se
telefonant
al
900 850 510 o enviant un
correu electrònic a info@
electricadealginet.com

La Cooperativa
Elèctrica d’Alginet no
va pujar la factura de la
llum en l’onada de fred
CEA

Començat el nou any,
el Consell Rector de la
Cooperativa Elèctrica d’Alginet
no va aplicar cap augment en
la factura i va continuar el mes
de gener aplicant el 15 % de
descompte en la factura per a
ajudar els seus socis i intentar
evitar la possible pobresa
energètica d’alguns sectors
agreujats per la crisi sanitària.
En començar el nou any, el
preu de la llum es va disparar
un 27%, segons dades de
Facua-Consumidors en Acció.
Un increment de preu
que coincidia amb l’onada
de fred provocada per la
borrasca Filomena i que va
disparar el consum de llum
per a poder combatre el fred
i per l’increment dels preus
d’emissió del CO2.
La Cooperativa Elèctrica
d’Alginet no es suma a aquesta
apujada i continua mantenint
els preus establits en els
passats mesos. La nova línia
d’actuació de la Junta Rectora
de la CEA ha propiciat que, des
que va començar la pandèmia
provocada per la COVID-19,
la Cooperativa es bolcara en
intentar ajudar els seus socis i
poder pal·liar en la mesura del
possible els efectes econòmics

negatius en empreses i
habitatges.
Per aquest motiu es van
adoptar mesures com el
descompte directe en la factura
d’un 15% en el terme d’energia
o reduir la potència contractada
segons les necessitats del
comerç en l’estat d’alarma, així
com en reiniciar l’activitat ferne la reposició, tot sense cost
addicional.
Finalitzat l’estat d’alarma,
des de la Junta del Consell
Rector es va decidir continuar
en el descompte del 15% en la
factura de tots els socis per a
poder a ajudar-los.
Ara, en arrancar el 2021, des
de la Junta Rectora s’ha decidit
continuar sense aplicar aquest
increment i ajudar així als seus
socis.
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S’aproven els pressupostos municipals per unanimitat
Socialistes d’Alginet, Partit Popular, Coalició Compromís, PSOE i Cercle Idea-Podemos, aproven per unanimitat els
pressupostos per al 2021
AJUNTAMENT

El dijous 7 de gener es va
celebrar el ple extraordinari a
l’Ajuntament d’Alginet. Amb
l’absència de la portaveu de
Gent d’Alginet, Inma Pavia, per
motius personals, es va aprovar
per unanimitat el pressupost de
l’Ajuntament d’Alginet per a
l’any 2021.
L’alcalde d’Alginet, Jose
Vicent Alemany, de Socialistes
d’Alginet,
va
agrair
la
col·laboració de tots els partits
i recordà que la situació actual
és complicada i cal donar una
imatge d’unitat com a govern.
Alemany, donava la paraula a
Elia Ferrer, regidora d’Hisenda,
que va ser l’encarregada
de presentar al plenari
extraordinari els punts clau del
pressupost.
La regidora del Partit
Popular comentava que “el
procediment per a confeccionar
el pressupost ha estat sabut
per tots els membres de la
corporació on han pogut
participar obertament i se’ls ha
escoltat a tots”.
“Prova d’això”, continuava
explicant Ferrer, “són el Pla
Estratègic de Subvencions
i la proposta duta a votació
ciutadana”.
La votació ciutadana ha
sigut un procediment nou i, tal
com comentava la portaveu
del Partit Popular, “esperem
millorar-la perquè perdure,
ja que ha sigut una aposta
per escoltar altres visions i el
poble ha pronunciat la seua
preferència”.
“Dins dels pressupostos
d’aquests anys, es destinaran
50.000,00 € a la proposta que
va fer el grup Cercle IdeaPodemos, per a la construcció
d’un carril bici per tal d’unir el
nucli de la població amb el
polígon sud, tal com van decidir
els ciutadans i ciutadanes
d’Alginet que han votat”,
comentava Elia.
La regidora d’Hisenda va
voler agrair la tasca dels

tècnics en l’elaboració del
pressupost i en “l’ajuda rebuda
per a dur endavant una nova
visió d’aquest ajuntament
més participatiu. A més els
tècnics ens ajuden al fet que es
puguen complir els nous reptes
que ens proposem entre tots.”
exposava Ferrer.
El pressupost per al 2021
augmenta en 469.107,00 €
respecte al 2020 amb l’objectiu
de dur a terme totes les
obligacions que té l’ajuntament
en aquests moments. Per tant
aquest any Alginet comptarà
amb un pressupost de
10.639.107,00 €.
La regidora d’Hisenda explica
que al capítol 1 es calcula un
increment de 128.933,01 € en
les despeses per la previsió
de l’augment del sou del
funcionariat en un 0,9%, el
canvi en el complement de
destinació de la policia local
que passa d’un 16% a un 17%,
l’increment de la cotització de
la seguretat social, la creació
d’una plaça d’inspector de
policia, l’increment en el pla de
treball nivell C1 i la de realitzar
el pagament de retards al
centre ocupacional.
Al capítol 2 dels pressuposts
on
s’agrupen
els
nous
contractes i les modificacions
sobre els que ja hi existien hi
ha un augment provocat per la
modificació dels contractes de
neteja a l’alça de les escoles,
el poliesportiu, la casa de la
cultura i el Centre Ocupacional
provocats per la COVID-19.
En aquest apartat es
contempla el contracte de la
piscina i el del transport del
Centre Ocupacional, així com
es manté el contracte del
personal de seguretat d’accés
a la casa de la cultura i després
es traslladarà a l’ajuntament.
Elia
Ferrer,
regidora
d’Hisenda
explicava
que
“estem iniciant el Pla Integral
de Residus de la localitat pel
que és necessari la compra de
contenidors marrons (orgànic),

a més, s’ha de previndre
l’obtenció de material sanitari
COVID-19 per als edificis
municipals”.
Respecte
al
Pla General d’Organització
Urbana, en concret la segona
fase, s’insonoritza en 133.00,00
€ perquè aquests anys ja no es
contempla”.
En les despeses financeres
dels bancs contemplats al
capítol 3, “aquest any llevarem
10.000,00 € perquè no
estan ocasionant-se retards
en pagaments, ni altres
inconvenients, que comporten
abonar interessos”, comentava
la portaveu del Partit Popular.
Respecte al capítol 4 que fa
referència a les transferències i
subvencions, els PEIS (ajudes
econòmiques de caràcter
social) passen de 165.00,00 €
a 200.000,00 €.
Ferrer comentava que amb la
seua explicació havia fet un breu
recorregut per les despeses.
La regidora finalitzava la
intervenció comentant les
principals modificacions en
ingressos que estan previstes
per al proper any, com l’impost
sobre l’Increment del Valor
dels terrenys de Naturalesa
Urbana. (50.000,00 €), la
taxa de la concessió de la
piscina (134.000,00 €), la
taxa de prestació del servei
de proves selectives (la taxa
dels exàmens, que s’ha de
contemplar en ingressos i
despeses, perquè el tribunal
d’oposició cobra per assistir)
o les transferències del fons
de cooperació internacional
addicional que la Diputació
dona.
Pel que respecta als impostos
com IBI, impost de circulació,
guals… no es veuen modificats
ni a l’alça ni a la baixa.
Elia acabava comentant el
capítol 6 conegut com a annex
d’inversions on va destacar
la construcció de casetes al
cementeri, el Pla de treball,
l’adquisició
d’equipaments
informàtics per a desenvolupar

aules de formació, de cara al
comerç i altres activitats o la
creació del carril bici, entre
d’altres.
En definitiva, comentava
Ferrer “s’ha dissenyat i
elaborat el pressupost per a
l’any 2021 com un any amb
normalitat, perquè pensem
que no tindrem tots els
esdeveniments inesperats que
la pandèmia ha desencadenat
desafortunadament en tots
nosaltres i al nostre poble. Per
tant, ens agradaria transmetre
un pressupost participatiu
i transparent que intenta
donar treball i ajudar a tots
els ciutadans i ciutadanes
d’Alginet, on reconeguem que
poden haver errades, però
sempre s’ha fet tot pel bé i la
prosperitat del poble d’Alginet”.
El portaveu de Cercle IdeaPodemos,
Carles
Bayarri
comentà “la situació en la
qual estem condiciona molt
la seua elaboració. Es tracta
d’un pressupost molt ajustat
a la situació, es veu en les
partides que augmenten com
la de sanitat, neteja, benestar,
treball… és el pressupost que
presenta l’Ajuntament en què
nosaltres, d’alguna manera,
hem anat participant en el Pla
Estratègic de Subvencions, en
els pressupostos participatius,
i és un pressupost en el qual
pensem que poques coses
podíem fer diferents. No
obstant això, nosaltres no
haguérem introduït en aquest
pressupost l’ampliació de la
plaça de la policia municipal
perquè pensem que no
és el moment. Òbviament
calia crear una plaça per a
l’inspector, però s’haguera
pogut requalificar una plaça
d’agent i eixos diners destinarlos a altres partides. Hi ha una
altra despesa que considerem
que no és molt important, però
sí representativa i és la compra
d’un vehicle per als òrgans de
govern. Ja hi havia dos cotxes
en la flota municipal i un tercer
llogat i ara es vol comprar un

quart per als òrgans de govern.
No entenem que hagen crescut
tant aquestes necessitats de
mobilitat. Són 6.000 euros
de lísing més 2.000 euros en
combustible, no són molts
diners, però eixos diners en el
pla d’ocupació podria ser per
contractar-ne a 4 o 5 més. No
obstant això pensem que es
un pressupost ajustat tot el
possible a la situació actual”.
Bayarri va fer un incís en la
part d’ingressos i despeses
i comentà que “en la part
dels ingressos m’agradaria
remarcar
l’important
increment que hi ha per part
de la Diputació Provincial de
València en l’increment de les
subvencions que dediquen als
municipis”.
Hèctor Mañez, portaveu del
PSOE va agrair la tasca de la
regidora i l’equip tècnic que ha
fet possible aquest pressupost.
Mañez comentà en la seua
intervenció que “l’augment
dels ingressos és de 469.000
€, d’aquesta quantitat més de
la meitat venen del fons de
cooperació de la Diputació
de València”. Respecte al
procés de participació veïnal
és un procés inicial i a millorar,
cosa que el portaveu Mañez
manifestava que “estic d’acord,
agraïsc que es pose en
marxa i espere que es millore
i s’augmente el percentatge
d’inversions en la participació
veïnal”. El portaveu del PSOE
tancava la seua intervenció fent
una crida a la responsabilitat
individual davant de la COVID
19.
La portaveu de Compromís,
Maria Jose Andreu Canet,
comentava que “no és el nostre
pressupost, però sí el més
ajustat a la situació actual i per
tant pensem que hem de remar
tots junts i fer el màxim possible
al poble”.
L’alcalde d’Alginet, Jose
Vicent Alemany, de Socialistes
d’Alginet, agraïa la col·laboració
de tots els partits.
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Continuen cremant
contenidors
AJUNTAMENT

Pareix
que
cremar
contenidors és una moda per a
alguns i que resulta molt cara
per als veïns i veïnes d’Alginet i
molt perillosa.
En pocs dies 5 contenidors
s’han cremat en diferents zones
del poble. Els contenidors
afectats estaven ubicats a
la zona del Calvari, Font del
Senyor, el carrer Ismael La
Torre i el carrer Felipe II.
Si cada contenidor té un cost
per als alginetins i alginetines
d’uns 300 euros, des que

comença el 2021 la factura ja
puja per damunt dels 4.000
euros, ja que a principis
de gener a Los Lagos ja
n’havien cremat 8 més i algun
destrossat.

L’Ajuntament d’Alginet
activa una campanya
per a promoure el
menjar per a emportar
AJUNTAMENT

L’ajuntament
d’Alginet,
a través de la Regidoria
de Comerç i amb el suport
d’ACEAL, ha activat una
campanya informativa dels
locals que estan preparant
menjar per a endur a casa
durant la pandèmia.
Tal com comentava la
regidora de Comerç Elia Ferrer
“el sector de l’hostaleria torna a
veure afectada la seua activitat
per les restriccions aprovades
per la Generalitat Valenciana.
Un sector important per al
nostre poble i els nostres veïns
i veïnes i que, a hores d’ara,
sols poden oferir el menjar per
a emportar a casa”.
Per aquest motiu des de
l’Ajuntament i amb l’objectiu
de facilitar al ciutadà poder
sol·licitar el menjar per a
emportar i donar suport així als
hostalers “des de l’Ajuntament,
amb la col·laboració d’ACEAL,
hem preparat un llista amb
tots els locals que ofereixen
menjar per a emportar durant
la pandèmia i que anirem
actualitzant”,
comentava
Ferrer.

Finalitzen les obres de l’ajuntament
AJUNTAMENT

Les obres que estaven
portant-se a terme a la part
baixa de l’Ajuntament ja han
finalitzat.
Els veïns i veïns d’Alginet
que, de manera temporal
havien de fer les seues
gestions a la Casa de Cultura,
ja no han d’anar allí sinó que
poden tornar a l’Ajuntament.
Els usuaris ja disposen d’un
espai més modern i pràctic per
a poder portar a terme les seues
gestions en l’administració.
Les obres portades a terme
han tingut un cost d’uns
40.000€ dels quals el 45 % l’ha
pagat l’Ajuntament i el 55 % la
Generalitat.
A la planta baixa es troba ara
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC), encarregada d’informar,
orientar i assessorar el ciutadà i
facilitar a tots els veïns i veïnes
la realització de gestions i
tràmits.
En concret es disposa de 3
llocs d’atenció al ciutadà i 1 lloc
per a la persona responsable
de la centraleta. A més,
per seguretat dels usuaris i

dels treballadors, l’accés a
l’Ajuntament està regulat per
personal qualificat que, a part
de la presa de temperatura
i posada de gel coordina i
gestiona on s’ha de dirigir cada
veí i veïna i així poder agilitzar
les gestions.

S’aprova el calendari fiscal
Durant la pandèmia, el
consistori va activar unes
ajudes a aquest sector que
consistia en la subvenció per
al pagament de les terrasses,
a més es va dotar del màxim
nombre de metres a l’aire
lliure per a poder dur a terme
la seua activitat, així com el
subministrament de gels i
proteccions higièniques per als
establiments.
La regidora de Comerç ha
comentat que s’està preparant
el sol·licitat per la Generalitat
per a aquest sector i que d’ací
a poc temps es comunicaran.

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
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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

S’aprova el calendari fiscal del contribuent per a l’exercici 2021 establint els següents períodes de
pagament en recaptació voluntària:
PRIMER PERÍODE DE PAGAMENT:
* Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana (IBI urbana). Del 26 d’abril al 16 de
juliol de 2021.
Es manté la bonificació del 2% per als rebuts domiciliats. L’IBI urbana, es fracciona en dos
pagaments, tant per als rebuts domiciliats com per a pagaments en finestreta, segons aquest detall:
▪ Rebuts domiciliats:
- Primer càrrec: 5 de maig
- Segon càrrec: 5 de juliol
▪ Pagaments en finestreta (rebuts no domiciliats): Es remetran dos
documents de pagament perquè s’efectue el mateix de la manera més
còmoda per al contribuent, dins del termini fixat.
SEGON PERÍODE DE PAGAMENT:
* Taxa per instal·lació de caixers automàtics amb accés des de la via pública (CAIXERS).
Del 09 de setembre al 26 de novembre de 2021.
* Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica (IBI rústica).
Del 09 de setembre al 26 de novembre de 2021.
Es manté la bonificació del 2% en els rebuts domiciliats. El càrrec es farà el 5 d’octubre.
* Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM).
Del 09 de setembre al 26 de novembre de 2021.
Es manté la bonificació del 2% en els rebuts domiciliats. El càrrec es farà el 5 d’octubre.
* Impost sobre activitats econòmiques (IAE).
Del 09 de setembre al 26 de novembre de 2021.
El càrrec es farà el 5 d’octubre.
* Taxa d’ocupació via pública (TAULES I CADIRES).
Del 09 de setembre al 26 de novembre de 2021.
El càrrec es farà el 5 d’octubre.
* Taxa d’entrada de vehicles a través de les voreres (GUALS).
Del 09 de setembre al 26 de novembre de 2021.
El càrrec es farà el 5 d’octubre.
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La Pau en Verd
CEIP Blasco Ibáñez
Amb motiu dels dies
de la Pau i de l’Arbre,
el passat 29 de gener,
al CEIP Blasco Ibáñez,
celebràrem una vegada
més els dos dies de
manera conjunta, unintlos en el que per a
nosaltres és el “Dia de
la Pau en Verd”. I és que,
ja sabeu: al mal temps,
bona cara!
Aquest dia inauguràrem
al pati de Primària un
nou espai per a divertirse i per aprendre: UN
ROCÒDROM. La idea del
rocòdrom va nàixer en les
passades Assemblees
de Representants de
l’escola, on recollíem
entre tots idees per al “Pati
que volíem”. Ara, la idea
del rocòdrom, ajornada
per les circumstàncies,
s’ha fet realitat gràcies
al projecte d’Innovació
Educativa que venim
desenvolupant a l’escola.
Com a fons del rocòdrom
hi ha un mural pintat
entre tots amb l’ajuda
de la pintora local Júlia
Bosch, que ja ens ajudà
en la creació del “Jardí
dels Sis Sentits” (un
altre espai alternatiu
per a aprendre) i amb
el fantàstic mural de la
façana de l’escola que
tant ens identifica. Esta
vegada ens ha presentat
la vida i obra artística
del pintor Keith Haring.

Per
videoconferència,
els xiquets i xiquetes
han
pogut
conéixer
Júlia, parlar amb ella i
saber més del pintor en
què s’anava a basar la
tipologia de les figures
del nostre mural. Les
figures del rocòdrom
tenen per a nosaltres un
sentit: volen simbolitzar la
unió que sentim entre les
diferents persones que
formem l’escola i l’ajuda
i col·laboració que ens
prestem els uns als altres,
sobretot en els moments

la puguen exportar a les
seues vides.
Keith Haring i les seues
figures estaran també
presents al pati d’infantil,
recordant-nos la mateixa
idea: que units tenim tota
la força del món. Un món
que el volem verd, ben
verd. I així, el divendres
també
donàrem
la
benvinguda a dos éssers
vius que ja formen part
de la nostra escola: dues
moreres, que segur que
a més d’ombra en dies
de calor, ens oferiran de

difícils que estem vivint
actualment. Ací queda, al
cor del nostre pati, per a
recordar-ho. Aquesta és
la nostra pau particular,
la que naix de la
convivència, la que volem
inculcar en els nostres
xiquets i xiquetes perquè

manera desinteressada
tot el que la natura ens
pot oferir: vida. Moltes
gràcies a l’Ajuntament
per la seua col·laboració.
Com a escola ens
resistim, com a escola
ens unim, com escola
som una.

ECOFELIU- IES Hort de Feliu
Junta AMPA IES
Hort de Feliu
El passat divendres
22 de gener es va
portar a terme el taller/
xarrada de l’organització
Plàstic Preciós la Safor
dins de les actuacions
de
sensibilització
i
conscienciació ambiental
i de sostenibilitat que
l’equip Ecofeliu està fent
des del curs passat al
nostre centre.
L’activitat va consistir
en una xarrada sobre
l’economia circular i la
problemàtica ambiental
entorn
als
residus
plàstics. Hi va participar
l’alumnat de 2n i 3r
PMAR, 4t PR i FP Bàsica
de Cuina i Electricitat
que van poder veure i
fer, amb l’ajuda d’unes
màquines, el procés de
transformació o reciclatge
de residus plàstics en un

producte útil, en aquest
cas un clauer.
La
valoració
tant
per part de l’alumnat
participant
com
del
professorat acompanyant
ha sigut molt positiva, per
tant, volem que es puga
fer en altres cursos.
L’organització Plàstic
Preciós la Safor de
Gandia es dedica a fer una
tasca molt important de
conscienciació ambiental
i reciclatge del plàstic i
col·labora estretament
amb l’empresa de la
localitat CMPlastik per a
divulgar la importància
i la necessitat d’una
activitat
empresarial
basada en l’economia
circular minimitzant així
la producció de residus
i impulsant la seua
reducció i reciclatge.
Donem les gràcies a

l’AMPA pel seu suport
econòmic que ha fet
possible que es porte a
terme aquesta activitat
amb el nostre alumnat.
Gràcies a cada família
que hem contribuït amb
25 € anuals per fer
possible que els nostres
fills i filles aprenguen
de manera motivadora.
Aquest n’és només un
exemple de tants.
Gràcies al professorat
que teniu la iniciativa de
portar a terme aquest
tipus d’aprenentatge al
nostre institut.
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Formació professional
de Cuina

Projecte de 5 passos a seguir per a
Centre
evitar la COVID-19 si ets
usuari de lentilles

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
IES HORT DE FELIU

A l’IES Hort de Feliu, hi ha
diverses famílies de formació
professional en grau bàsic que
complementen la formació
de l’alumnat a la població
d’Alginet i els seus voltants.
Una d’aquestes és la família de
d’hostaleria i turisme. És cada
vegada més gran la demanda
de personal qualificat al sector
ja que el turisme és un dels
motors principals de la nostra
economia, per tant poder
formar-te a un cicle formatiu
d’FP d’hostaleria és fonamental
per a poder incorporar-te al
món laboral.
La duració total d’aquesta
formació
es
desenvolupa
durant dos cursos escolars
amb un total de 2000 hores que
es fan de manera presencials
al IES Hort de Feliu i també fora
del centre amb la realització
de pràctiques formatives en
empreses del sector, per a
que puguen assolir totes les
competències del cicle.
Són diversos els mòduls que
s’imparteixen tant a primer i a
segon, com ara: processos

bàsics de producció culinària,
tècniques
elementals
de
reelaboració, atenció al client,
aprovisionament de matèries
primeres, tècniques elementals
de servei, processos bàsics
de preparació de begudes
i aliments o muntatge per a
col·lectivitats i càtering entre
altres i que ens permet poder
fer diverses activitats al centre
per a posar en valor tot allò
aprés tant a l’aula com al
taller. És sens dubte al taller
on l’alumnat posa en pràctica
tot l’esmentat abans, hi ha
activitats programades durant
tot l’any en aquest espai, es fan
serveis tant de cafeteria com
de restauració on els alumnes
fan tota la preelaboració,
les tècniques i el servei de
les diverses viandes que se
serveixen.
Aquestes activitats es fan
conjuntament l’alumnat de
primer i segon, i així poder
aplicar tots els coneixements
adquirits a més a més de
fomentar la companyonia i el
respecte entre l’alumnat i el
professorat.

Ací, al Pepita, la vida
continua...

CEIP PEPITA GREUS
Davant de l’època que ens ha
tocat viure i malgrat l’augment
de casos a Alginet, nosaltres
ací al Pepita ens esforcem
per donar la major normalitat
possible als nostres alumnes i
intentar encara que siga a nivell
d’aula, disfrutar i treballar totes
les coses que treballaríem si
aquest curs no fora tan atípic.
En aquesta època al col·le,
supose que com a la resta,
celebrem la festivitat del Dia de
la Pau i la NO Violència, a totes
les aules hem treballat la PAU
de diferents maneres: decorant
passadissos, contant contes,

visualitzant pel·lícules, amb
textos, etc. La nostra batalla
diària seria que no es quedarà
en esta època sinó que durara
tot el que treballem a la resta
de curs i ho aplicaren també
a la seua vida fora del centre,
seriem una societat molt més
justa i empàtica amb la resta.
Us desitgem que tots aquells
que estiguen en una situació
complicada que millore la
vostra situació i us enviem
molts ànims i recordar-vos
que d’aquesta eixirem Tots/es
Junts/es amb més força i millor.
Ànims.

GULLIVER, un metge anglés
amb vocació de viatjant, un dia
qualsevol va arribar a Lil·liput
nadant i tombat sobre l’arena
de la platja, de sobte, es va
veure envoltat i subjectat per
cordes. Per la cama esquerra i
fins a la barbeta li pujaven, com
formigues, homenets armats
amb arcs i fletxes, ell va cridar
i eixiren tots corrent esglaiats...
Així comença la gran obra de
ficció “Els Viatges de Gulliver”
de l’autor Jonathan Swift, al
voltant de la qual tracta el nostre
Projecte de Centre d’aquest
curs tan atípic que ens toca
viure, malgrat això i amb tota
la il·lusió del món, comencem
amb el primer viatge, “Gulliver
a Lil·liput” on treballarem, entre
altres coses, valors com: la
inclusió, el compliment de les
normes, la cultura del viatges
i la dicotomia entre l’ésser
gegant i el nan, tant física com
intel·lectualment.
Us emplacem i convidem a
conéixer més de prop aquesta
història i els seus peculiars
personatges.

Esport a
l’escola

CEIP EMILIO LUNA
El CEIP Mestre Emilio
Luna, continua aquest 2n
trimestre amb el programa
“Esport a l’escola +1hora” (3r
i 4t) i “Esport a l’Escola” (5é i
6é), com a centre promotor
de l’Activitat Física i l’Esport
(CEPAFE).
La Federació de Salvament
i Socorrisme de la Comunitat
Valenciana està venint al centre
i l’alumnat està aprenent molts
continguts dels primers auxilis
(reanimació càrdio-pulmonar,
embenat i immobilitzacions…).
Tant la pràctica com la teoria
estan sent molt enriquidores i
motivadores.

La primera vegada que volem
utilitzar lents de contacte, els
nostres professionals de la
visió ens indiquen unes pautes
a seguir per a l’adequat ús i
manipulació d’aquestes, però…
estem fent-ho correctament?
Des Bellot Òptica & Audició
hem preparat els 5 passos més
importants per a la manipulació
i desinfecció de les lents i el
seu estoig conservador.
1. Rentada de mans
minuciosament, amb aigua i
sabó, durant 20 segons com
a mínim. Posteriorment hem
d’assecar-nos les mans amb
mocadors de paper intentant
evitar les tovalloles per les
restes de pelusses que poden
deixar.
2.
Està
completament
contraindicat l’ús d’aigua per
a la neteja de les lents de
contacte. Actualment hi ha
diversos mètodes per a la neteja
i desinfecció depenent del tipus
de lent que utilitzem. Per a
usuaris de lents de contacte
reutilitzables hem de fer una
neteja diària amb solució única
però per a profunditzar en
la desinfecció de les nostres
lentilles podem utilitzar el

sistema de manteniment amb
peròxid. Aquesta tècnica la
farem servir com a molt una
vegada a la setmana.
3. És de vital importància
rebutjar les lents de contacte
d’acord amb el calendari
recomanat. A més d’evitar
tocar-se els ulls, així com el nas
i la boca, sense haver-se llavat
les mans prèviament.
4. Amb un raspall de
dents nou i net, cal fregar
l’interior i exterior de l’estoig
amb un poc de sabó i aigua
calenta. Després cal aclarir-lo
comprovant que no queda res
de sabó a l’interior. I finalment,
s’asseca amb un mocador
de paper d’un sol ús. És
recomanable substituir l’estoig
de les lents de contacte en
intervals regulars.
5. Es recomana deixar
d’utilitzar lents de contacte si no
es troba bé o si té símptomes
relacionats amb COVID-19.
Els òptics-optometristes de
Bellot Òptica & Audició queden
a la seua disposició per a
resoldre qualsevol dubte.
Eva Atencia Sanchis
Òptic optometriste
col·legiat nª 26511
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La comunicació
assertiva
Expressar
el
que penses, el
que
decideixes,
amb
amabilitat
i
fermesa.
El
principal pilar és
el jo guanye. Açò
no vol dir necessàriament que
hem de cedir a les expectatives
de l’altre. Significa que pel
respecte que em tinc, decidiré
l’opció més ecològica per a
mi. I pel respecte que et tinc,
seré honesta amb tu i teixiré
la base d’una relació sana.
Poder ser un mateix amb
algú, no té perquè ser un luxe.
Construir una relació en la
qual dues persones poden ser
autèntiques és tota una obra
d’art.
Tots apreciem enormement
aquelles persones amb les
quals ens sentim còmodes,
ens sentim volguts i acceptats.
Aquestes persones que saben
respectar un punt de vista
diferent, un no. Persones que
conreen la seua autoestima,
i saben que un “no” no vol dir
que se’ls vulga menys.
Per a poder accedir a
comunicar-te assertivament,
primer has de respectar-te a tu.
Açò significa assumir que ets
tan important com qualsevol
altra persona, i per tant les
teues necessitats i desitjos
compten. Açò no és alguna
cosa que s’aconsegueix d’un
dia per a un altre, és el resultat
d’un entrenament a través de:
- Procurar ser feliços, en
lloc de tractar de ser bons i
perfectes.
- Aprendre a dir “no” i fixar
límits.
- Ficar-nos només en
els assumptes de nostra
incumbència.
- Abandonar la pràctica de
cercar l’aprovació externa
desvivint-nos pels altres.

- Abandonar la pràctica de
controlar a l’altre convencentlo que faça el que per a tu és
“correcte”.
- Acostumar-nos a no estar
d’acord i a mostrar el nostre
enuig d’una manera saludable
i constructiva
- Respirar profundament i
calmar-nos abans de parlar.
- Enfrontar-nos a la nostra
pròpia vulnerabilitat.
- Responsabilitzar-nos dels
nostres raptes de còlera.
- Aprendre a cuidar de
nosaltres mateixos.
- Analitzar les creences que
ens mantenen en el paper de
víctima.
Tot açò, per a què? Per a
viure la vida que volem viure,
sent autèntics i nodrint-nos
de relacions sanes. Poder
declinar una invitació en la
qual el teu valor Salut es
veurà compromés. Poder dir
que no vas a un aniversari,
unes noces, una comunió, o
un menjar nadalenc; o que
sí que ho celebraràs però
respectant també les teues
necessitats. I així, que la por
al rebuig s’esfume. Perquè
hem vingut a ser nosaltres
mateixos, no a ser el fill que
vol el teu pare que sigues, ni
la persona que vol el teu nuvi
o la teua amiga. Comunicar-te
de forma assertiva contribueix
a expandir el respecte cap
a tu mateix i cap als altres, a
construir relacions sanes, i a
previndre la manipulació, la
violència, i qualsevol relació
tòxica. Tu pots.

Bárbara Bori
Coach de mares

Marcos Guirao es
prepara per a anar al
Dakar

REDACCIÓ
L’alginetí Marcos Guirao de
31 anys, està preparant-se
per a participar al 2022 en la
primera edició Dakar Clàssic
Arabia Saudi en motos.
Des de La Veu d’Alginet
hem conversat amb ell per a
conéixer de primera mà com
va sorgir aquest projecte i com
está portant-se a terme.
Marcos, com va nàixer
aquest
projecte?
Açò
comença fa uns tres anys quan
férem un Rally a Granada i ens
vam adonar que en els rallys
com el Dakar i d’altres sols hi
havia motos molt punteres i
això ens feia impossible accedir
per a gent normal i corrent ja
que era massa infraestructura
la que demanaven.
Aleshores, com que teníem
contactes entre uns i altres
vam començar a indagar i vam
aconseguir parlar amb direcció
de carrera i els vam proposar
crear la categoria de clàssic.
Aquest any ja s’ha corregut
en cotxes clàssics que són
cotxes que havien hagut de
córrer el Dakar abans de l’any
99, i per al 2022 es va a fer el
mateix però amb motos .
Han de ser motos que hagen
ja corregut el Dakar abans del
99.
D’on naix la teua afició pel
mon del motor?

Les primeres vegades que
vaig anar en moto tenia uns 3
anys . Ja de més menut el meu
pare en portava al depòsit de
la seua a pegar voltetes pel
camp. Als 16 anys vaig córrer
el primer Rally en una 125
que no vaig acabar perquè
vaig trencar el motor. A l’any
següent el vaig tornar a córrer
i sí que el vaig acabar, després
els estudis i la feina em feren
desconnectar d’aquest món
anant sols a Rallys d’amics,
concentracions de motos de
camp, etc.
Al 2016 i al 2017 vaig
participar al Rally de l’Atles
del Marroc i ara hi tornem a
competir.
Què necessiteu per a
participar al Dakar?
Per a participar aquest 2022
ho tenim tot controlat, el que
ens fa falta és patrocinadors,
ja que direcció de carrera no
agafa gent que no té un equip
com toca i nosaltres tenim
camió, etc., el que ens falta es
esponsorització.
És un requisit indispensable
i nosaltres per ara no en tenim
cap. Al ser una categoria nova
serà molt mediàtic i a més és
a nivell mundial, dos punts a
favor per a les empreses que
desitgen participar en aquest
projecte.

La relíquia de
Sant Antoni
protagonista
en la solemne
Eucaristia

REDACCIÓ
El diumenge 17 de gener,
a les 12 h se celebrarà la
Solemne Eucaristia en honor
a Sant Antoni. Aquest any,
per la pandèmia, no s’ha
pogut gaudir de la tradicional
foguera ni de la benedicció
dels animals.
En la missa de hui
s’exposarà, per a la veneració
dels fidels, la relíquia de Sant
Antoni que té la parròquia.
“Una relíquia que fou duta
des de Roma en el segle xvii
per l’arquebisbe Sanchis.
Aquesta relíquia és un trosset
del crani del sant i es guarda
en un
reliquiari de plata
sobredaurada amb forma de
cor, aquest reliquiari data del
segle xvii”, explicava Espert.
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Calendari recollida de
fem, trastos i poda a les
Urbanitzacions

L’Arxiu allibera tres fotografies de l’exposició:
CUBA, DIARI DE VIATGE, 1996, de Carolina
Latorre Canet
REDACCIÓ
Des que Carolina Latorre
Canet, el 27 de juny de
l’any 1989, va projectar a
Benimaclet les diapositives del
seu treball Dones i Paisatges
(L’Índia), l’Arxiu ha exposat
moltes vegades la temàtica de
la dona.
En 1996, del 5 al 10 de
març, Carolina va exposar
al Local de la Música de la
Pobla de Vallbona Cuba, Diari
de Viatge rebent l’agraïment
per les fotografies referents a
les dones. Aquesta exposició
patrocinada per l’Ajuntament

de la Pobla de Vallbona, va
ser organitzada pels Serveis
Socials municipals. El 7 de
novembre del mateix any,
a València, en l’Escuela
Española
de
Terapia
Reichiana, l’exposició Cuba,
Diari de Viatge portava en el
cartell la fotografia El peu de
Joana. A l’Institut Ramon Llull
de València i a l’IES Carles
Salvador d’Aldaia també es
va poder gaudir d’aquesta
exposició.
Ismael Latorre, l’any 1999,
del 22 de febrer al 8 de març,
exposà a la Casa de la Cultura

Per a la recollida de trastos i poda cal
telefonar el dia d’abans a
Vareser 963 67 91 66
d’Alginet La dona en el seu
treball. L’any següent -el 2000exposà a Alginet Dones, treball
i festa. Aquestes exposicions
posteriorment formaren el cos
principal de la futura exposició
La força de la dona.
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Eucaliptus
Nom científic: Eucalyptus globulus
Descripció:
es
tracta d’un arbre
de fulla perenne,
de gran port, que
arriba als 50 m d’altura; de
tronc recte i gruix, amb l’escorça marró vermellosa, que es
desprén a tires. Les fulles joves
són dentades, de forma oval, i
les més velles són peciolades
i lanceolades, corbades cap
avall. Les flors són solitàries,
en forma d’urna minúscula de
la qual apunten gran quantitat
d’estams. El fruit és en càpsula
ovoide i dura.
Principis actius:
Oli essencial amb cineol, eucaliptol, limonens i fel·landrens.
Flavonoides: com l’eucaliptrina
i azulens.
*Tanins
Resina
Propietats: antisèptic, expectorant, balsàmic, febrífug, antiinflamatori, hipoglucemiant, cicatritzant, antioxidant, etc.
Indicacions:
En malalties que afecten les
vies respiratòries: com la grip,
l’asma o els catarros, també en
bronquitis, sinusitis i traqueïtis.
S’utilitza a causa de les seues
accions expectorant, antisèptica, descongestionant i febrífuga.
Com a coadjuvant en el tractament de la diabetis: a causa
que l’eucaliptus redueix els nivells de sucre en sang i orina.
Sempre ha de prendre’s amb
control mèdic.
Es pot utilitzar en lleugers talls,
arrapades o ferides, de forma
tòpica per a desinfectar en profunditat i afavorint el procés de
cicatrització.
En el tractament de l’artrosi, artritis reumatoide i altres dolors
musculars, a causa de les propietats antireumàtiques, s’utilitza de forma tòpica mitjançant
massatge i contribueix a disminuir el dolor i reduir el procés
inflamatori.
És un repel·lent antimosquits
d’origen natural.
Contraindicacions o precaucions: el que presenta efectes
adversos és l’oli essencial de
l’eucaliptus.
Per via oral l’eucaliptol (oli essencial), en la intoxicació produeix mals de panxa, marejos,
feblesa muscular, asfíxia, nàusees i vòmits. Si se sospita
d’una intoxicació cal acudir a la
consulta del metge.
Per via cutània produeix irritació de la pell.
No es recomana la seua utilització durant l’embaràs i la lactància.
Tampoc és recomanable la
seua utilització en xiquets menors de 2 anys.
En persones amb problemes
digestius, hepàtics o biliars,
l’eucaliptus pot interferir amb el
tractament farmacològic, per la
qual cosa en aquests cal consultar el metge.

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704

La importància de l’escola i l’amistat

A l’escoleta des de menudes ja
compartíem els nostres primers
moments. Al barri totes i tots hi
anàvem a la guarderia tal com
s’anomenava abans, de Tere.
Allí compartirem els nostres
primers quatre anys de vida.
Sí, quatre; als anys 80 encara
hi era vigent eixa normativa o
llei. Les nostres famílies treballaven, aleshores ens deixaven unes hores o tot el dia
perquè tingueren compte de
nosaltres i pogueren cobrir les
nostres necessitats tal com es
requeria. Millor dit, de la més
bonica forma: cantant, ballant
i jugant. Ens encantava ballar
Xusa, eixir al pati a vore si la
llimera havia ja fet el seu fruit.
Així com celebrar el nostre aniversari amb els nostres primers
amics. Foren uns anys molt feliços fins que arribà el moment
de separar-nos, ens tocava elegir escola.
A l’escola elegida prevalia la
zona en què vivies, aleshores.
Hui, cadascuna es troba en un
moment determinat inclús en
un altra població i/o país però
sabem que juntes compartirem
els nostres primers 16 anys i
moltíssimes vivències educatives i escolars. Passarem per
diferents aules, distints professors i cadascun deixà empremta en nosaltres. Però sobretot
ens ensenyaren a formar una
família amiga de les bones i a
ser cadascuna una mateixa.
Tot això ho van aconseguir els
nostres mestres. Aprenerem a
pujar al poltre, pegar la voltereta, fer el pi, la pilota que explota, els relleus, el salt a la fossa
d’arena... en Educació Física.
En Música, a tocar la flauta i
d’altres instruments, a cantar,
a ballar. En valencià i castellà
férem un fum de teatres, po-

esia, escriure cartes a altres
companys desconeguts d’una
escola d’un altre poble, la biblioteca escolar i municipal. Pujar
al Micalet en Història i anar a
una granja escola en Coneixement del medi. En la llengua estrangera apreníem mitjançant
experiències pròximes i amb
cançons i representacions. Decoràvem tots els corredors amb
les activitats plàstiques així
com elaboràvem la nostra falla
tota la classe junta. Ens encantava Educació Plàstica perquè
diversificàvem les tasques i
formàvem equips sempre variables. I, ens il·lusionava, anar
a l’aula d’informàtica; quasi la
majoria no teníem ordinador a
casa ja que nostre temps lliure
el dedicàvem a jugar al carrer.
Aquests anys juntes foren anys
molt feliços i plens de batalles i
aventures que contar. És més,
és l’etapa més meravellosa on
tot es descobreix amb molta
il·lusió i bondat. D’infants, curiositat màxima a l’adolescència, rebel·lies diverses ja que
comences a vore la vida d’una
altra forma i on has d’anar decidint el teu futur pròxim.
I si una cosa aprenerem ben bé
fou a estimar-nos tal com som,
sense prejudicis.
Paula Llorca
Mestra

La lluna
Sempre s’ha dit que
el llaurador mira al
cel, de dia i de nit.
Bé per l’oratge, o per
l’hora o per la fase
lunar. Hui en dia pel
tema del temps i l’hora està solucionat, però el que fa
per la fase lunar encara han de
mirar al cel.
El nostre satèl·lit natural exerceix
una influència sobre el planeta terra. Les marees dels mars es deuen a aquesta influència i, com no,
també influeix en l’agricultura.
De segur haureu sentit la història
que un llaurador plantà alls i als
dos o tres dies, els alls havien eixit de la terra. L’explicació és ben
senzilla, si la lluna esta minvant:
es planta tot allò que va cap avall, i
quant la lluna creix: es planta tot el
que va cap a dalt.
Quant la lluna està minvant atrau
la saba cap amunt i fa que les arrels vagen més lentes i puguen

perforar la terra. Quant la lluna
està creixent, fa que la saba baixe
i la part part aèria isca amb més
facilitat.
Tornant a la història dels alls plantats i que als dies estaven fora, es
degut al fet que es plantaren en lluna creixent, açò va fer que la saba
es concentrara a la part baixa i traguera les arrels amb tanta força,
que no els dona temps a perforar
la terra i impulsa l’all cap a fora.
Per a totes les feines del camp
també s’ha de tindre en compte la
lluna, sembrar, recol·lectar, trasplantar, birbar, treballar,...
Hi ha un llibre, que s’edita tots
els anys, sobre les fases lunars i
quan fer les feines del camp i altres
feines en què influeix la lluna.
Una anècdota curiosa, sabíeu que
la lluna s’allunya de la terra a una
velocitat de 3,82 cm per any.
Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

L’accés a l’aigua
preocupació constant
L’accés a l’aigua,
tant per a beure
com per al reg,
ha estat la pedra
angular per permetre l’existència
de les comunitats humanes, ja
foren comunitats nòmades on
el grup anava a la recerca de
tan preuat líquid als llocs que ja
tenien controlats, com després
quan les comunitats s’assentaren sobre un territori, on l’accés
a l’aigua havia de ser regular
mitjançant l’extensió d’una xarxa de séquies, la qual sagnava
els rius per a dur l’aigua fins
l’últim racó. Pel que fa al cas
d’Alginet, com ja hem contat en
altres ocasions, fou la séquia
d’Alèdua l’artèria principal pel
que fa al reg de la nostra horta
però, alhora, la que n’assegurava l’aigua potable, com ara
veurem.
El
subministrament
d’aigua potable dintre dels nuclis urbans es feia mitjançant
pous a l’interior de les cases.
No obstant, no totes les cases
podien comptar amb aquest recurs i per això també existia un
pou comunal, un pou públic on
els habitadors, normalment les
dones, podien acudir-hi per a fer
amàs de l’aigua necessària per
a una jornada. A Alginet, aquest
pou estava situat al bell mig de
la plaça Major (l’actual plaça
del País Valencià) i del qual tot
seguit parlarem. Però abans cal
parlar d’eixos pous privats. No
sabem quants podrien haver-hi,
però cal pensar que es van anar
fent més comuns a mesura que
passaren els segles, com s’han
pogut documentar en moltes
cases antigues. Entre aquests
cal fer menció als pous que s’hi
van construir per donar aigua al
castell. Així, el pou més antic
que tenim documentat és el que
va construir la família Bou, datat l’any 1417, com hi apareix a
l’escriptura de construcció del
castell. Arqueològicament, tenim també documentat el pou
del castell de la família Cabanyelles, datat el 1520, de planta el·líptica i brocal de maons.
Pel que fa al pou públic de la plaça, aquest a més
de traure l’aigua del subsòl,
bastant escassa, rebia l’aportació de l’aigua d’una conducció subterrània que sagnava
la séquia que baixava per l’actual carrer de Sant Antoni per
a mantindre així el seu nivell.
Aquesta sequieta subterrània
també alimentava un abeurador
per a les bèsties situat davant
del castell. Possiblement siga
el pou més antic (s. xiv) del que
tenim constància. Aquest pou
va estar en funcionament fins
a l’any 1869, quan finalment es
va curullar. Però abans es va
actuar sobre aquest pou i per
això en tenim constància documental. Entre 1861-1862 es va
obrir un expedient on es recollia
«se manifestó el estado ruinoso en que se halla el pozo de la
Plaza del común de vecinos, el
cual por su mala y antiquíssima
construcción es causa de que
la plaza se halle en un continuo
lodazal [...] el estar descubierto
dicho pozo se produce el que

potable:

una

con frecuencia los muchachos
arrojen cañas y otras cosas que
corrompen el agua de la que
tanto uso hacen los vecinos
y los traseuntes» i per això es
va decidir «cerrarlo con reja de
Hierro al estilo moderno». La
tanca de ferro es va dissenyar
per Vicente Constantino Marzo
i va romandre fins l’any 1870,
quan es va decidir traslladar-la
per a cobrir el pou de l’ermita,
com es veu en una fotografia de
1911.
Malgrat tot, l’aigua del
pou públic no va millorar massa amb la tanca de ferro i, per
això, després de l’epidèmia del
còlera de 1865, l’ajuntament es
va plantejar omplir el pou amb
aigua provinent de la font de
l’Almaguer, un aigua de naixement més sana que no la que
provenia de la séquia. L’any
1868 començava la construcció
d’aquesta conducció, després
de comprar els drets d’aquesta font a José Mellado Dalmau.
No sabem quan es va privatitzar, perquè des del 1545 la font
havia sigut propietat municipal
per la concessió que féu el marques de Llombai. L’obra es va
pressupostar en 44.147 pessetes i el seu director d’obra fou
Manuel Gil Alegre. Aquest només va estar un any i així, l’any
1869, l’encarregat fou Hermenegildo Sociats, que a més es
va fer ressò del canvi del projecte inicial, perquè ara l’aigua
de la font de l’Almaguer en lloc
de nodrir el pou públic, alimentaria una nova font que s’havia
de construir en l’actual plaça de
la Constitució i que va entrar en
funcionament a la darreria de
1869, si bé no es va fer la recepció definitiva fins l’any 1871,
pels problemes que va tindre
l’ajuntament amb alguns obrers
locals que pensaven que l’obra
no s’havia fet escaientment i
que això anava a dur molts perjudicis i contínues reparacions.
L’ajuntament ho va solucionar
en obligar a fer algunes xicotetes millores a l’empresa constructora.
El projecte, a més de la conducció d’uns 5 quilòmetres de
canonada ceràmica, també
comptava amb un depòsit on
embassar l’aigua i fer de decantador per a retindre la major
part de les impureses de l’aigua
que hi arribaven per infiltració.
Aquest depòsit es va construir
a l’actual camí de la Belenguera
a l’alçada de l’actual avinguda
dels Reis Catòlics. Cal afegir,
que aquesta nova conducció va
permetre també obrir dues fontetes, una a un barri en expansió, com ho era el Poble Nou; i
l’altra a l’actual carrer del Doctor Pesset.
Així doncs, la font de la
plaça va esdevindre la principal
aportació d’aigua potable fins
els anys 40 del segle xx, quan
es va iniciar la construcció de la
xarxa d’aigua potable que portaria, poc a poc, l’aigua a cada
casa a colp d’aixeta.
Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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Els guanyadors de COAGRI
arrepleguen el seu premi
COAGRI
Juan
Bautista
Lozano
Olmedo,
Cristina
Escutia
Palau, Thais Lozano Calabuig,
Susanna Bosch Espert i Jose
Luis Herrero Torrico han sigut
els 5 agraciats que han guanyat
el val de 40 € per a utilitzar a la
gasolinera de COAGRI.
El
departament
d’assegurances
de
la
Cooperativa Agrícola d’Alginet,

a través de la companyia
Engrupo, ha sortejat, un any
més, entre els seus clients,
que tenen contractat alguna
assegurança general com la

de casa, vehicle, etc., 5 vals de
40 € cadascun per tal de poder
utilitzar-lo a la gasolinera de la
cooperativa.

Agroseguro indemnitza
els socis de Coagri amb
1.400.000 € per l’últim
temporal
COAGRI
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. Aquest temporal va
provocar multitud de danys
al terme municipal 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 estaven
destrossades.
En plena campanya del
caqui l’aigua i la pedra van fer
malbé molta part de les collites
dels llauradors d’Alginet. Els
socis de Coagri ja han rebut els
1.400.000 euros d’Agroseguro
per a cobrir les pèrdues
ocasionades
per
aquest
episodi de pluja i pedra.
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