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EDITORIAL

Comencem maig amb molt
bones notícies. D’una banda,
no tenim cap cas de contagi per
COVID-19 al nostre poble des
del 30 de març. De l’altra, ja han
començat a vacunar la gent de
manera massiva. Dues notícies
que ens fan poder veure un poc
més a prop la llum per a despertar
d’aquest malson.
Ara cal continuar actuant com
hem estat fent-ho per a evitar nous
contagis i que prompte torne tot a
la “normalitat”.
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Prevenció d’accidents en edat
pediàtrica
1. Els accidents són una de la
causes més freqüents de mortalitat
infantil. Se situen entre les tres
primeres causes de mort fins als 14
anys, i la primera en adolescents
de 15 a 19 anys. La majoria dels
accidents són evitables.
2. La manera de previndre els
accidents varia segons l’edat. Per
als més menuts, la casa ha de
ser un espai segur que vigilen els
adults. No deixeu mai sol a casa
una criatura menuda.
3. A casa protegiu les finestres
amb reixes o tanques de seguretat.
Poseu baranes a les escales.
Protegiu endolls i calefactors.
Utilitzeu els fogons de darrere de
la cuina. No cuineu amb la criatura
als braços. Vigileu la temperatura
de l’aigua de la banyera. Protegiu
els angles de les taules i dels
mobles. Poseu topalls a les portes.
4. Amb els objectes que els
envolten també tenen accidents;
poden caure del canviador, de
la trona. Es pot interrompre la
respiració amb parts xicotetes de
joguets. Reviseu els joguets, els
embolcalls i altres objectes amb
els quals juguen.
5. Els medicaments i els tòxics:
no els deixeu a l’abast dels més
menuts de la casa. Utilitzeu
sempre el mesurador del xarop
en lloc de culleres. No deixeu mai
productes de neteja o tòxics en
envasos d’aigua o de refrescos.
6. En altres espais, cases i llocs
on passa part del seu temps: casa
dels iaios, altres membres de

la família, la guarderia, l’escola.
Assegureu-vos que l’entorn siga
segur.
7. Al cotxe: utilitzeu sempre
i correctament un sistema de
retenció homologat i adequat al
seu pes i alçada. No hi ha d’haver
espai entre el cinturó i el cos de
la criatura. Si fa servir el transport
escolar, haurà de dur sistemes de
retenció. Sereu un bon exemple si
us poseu sempre el cinturó.
8. En els espais d’oci: el parc,
els poliesportius, les places, els
jocs, les porteries de futbol... han
d’estar ben subjectes i complir les
normes de seguretat. El terra als
espais per a criatures menudes ha
de ser de materials blanets.
9. Amb bicicleta o caminant: per
anar amb bicicleta poseu-li casc i
doneu-li bon exemple, poseu-vosen un. Sigueu prudents i pacients
i ensenyeu-li a creuar el carrer
correctament tant si va caminant
com si va amb bicicleta.
10. A les piscines, platges i altres
zones de bany: vigileu de prop els
menuts de la casa. Les piscines
privades han de tancar-se pels
quatre costats i mantindre l’accés
tancat quan no hi haja un adult
vigilant.
Font: https://www.familiaysalud.
es/
Xavi Torremocha. Infermer CSP
Alzira
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La banda de la SAMA torna als
assajos

Confusió durant el rodatge de
Powerboys

El cap de setmana del 24 d’abril,
al voltant de 40 músics han tornat
a assajar a la Casa de la Música.
Des de l’octubre passat, per
raons sanitàries, no es portaven
a terme assajos de conjunt. El
dissabte reiniciaven aquests tipus
d’encontre musical en dos torns.

El director Aitor Espert va portar
a terme el diumenge 25 d’abril,
la gravació d’una escena de la
propera sèrie que prompte veurà
la llum.
La sèrie, que portarà el títol
Powerboys, està dirigida per
l’alginetí Aitor Espert que, a la
vegada, també fa d’actor al costat
d’Ivan Espert i Víctor Gil.
El
dia
començava
amb
normalitat, els actors i extres
acudien al lloc de gravació, a la
planta baixa de l’ajuntament.
A les 11 del matí, el director
explicava als assistents en què
consistiria la gravació i distribuïa
els extres.
En concret es tractava d’una
escena de només 15 segons de
durada on els tres actors entraven
a l’edifici, que simulava ser un
banc. Amb armes de joguet i
passamuntanyes, en dir acció
començava la gravació.
Els actors entraven a crit de
“todos quietos”, els extres alguns
es tiraven a terra i altres es
quedaven quiets i els presumptes
lladres s’enfilaven escales amunt.
En total 15 segons que, fins la
1.30 h es repetien moltes vegades
per a poder agafar els plànols
necessaris per a la gravació.
La gravació, que va durar al
voltant de 3 hores i que era a porta
tancada, va provocar un gran
interés entre els veïns i veïnes de la
localitat que, en veure activitat poc
habitual a l’interior de l’ajuntament
un diumenge, s’apropaven a mirar
per la porta de vidre. Fins i tot, un
d’ells va fer eixir el director perquè
li ensenyara l’arma de joguet que
portava i la fera sonar.
El que no s’esperava ningú és
el rebombori que aquesta gravació

REDACCIÓ

REDACCIÓ

El Club de lectura d’Alginet
celebra el Dia del llibre
REDACCIÓ

Quatre dècades fa des de que
Crim de Germania, de l’alginetí
Josep Lozano, eixira a la llum i
fora una de les obres guanyadores
dels Premis Octubre .
El Club de lectura d’Alginet va
poder celebrar aquest dia del llibre
amb la presència del seu autor,
Josep Lozano, que va comentar
el seu llibre als assistents a la
Biblioteca Municipal

Carmen Gallego guanya la rifa
del càncer
REDACCIÓ

La veïna Carmen Gallego
ha sigut la guanyadora de la
tradicional rifa que cada any
realitza l’Associació de Lluita
Contra el Càncer.
Aquesta vegada el premi
ha sigut un lot de productes
obsequiats
per
Druni.
La
presidenta de l’AECC Alginet,

amb membres de l’associació
han acompanyat la guanyadora
en l’entrega del premi de mans
de l’encarregada de l’establiment.
Des de l’Associació de Lluita
contra el Càncer d’Alginet es dona
les gràcies a totes les persones
que han col·laborat comprant la
participació i a l’empresa Druni per
la seua donació.

a causat ja que, pareix ser que
alguns veïns no s’adonaren que
era una gravació i van contactar
amb les forces de seguretat que
es van presentar en l’escena.
En concret 5 dotacions més
policia local que, en arribar a
la plaça, que estava plena per
ser diumenge i fer bon sol, van
baixar pistola en mà i acotaren
l’ajuntament.
Uns segons de confusió que
van durar un tres i no res ja que,
en guaitar per la porta van veure
que estaven gravant.
Acte seguit els agents van
entrar i van comprovar que tot
estava correcte i van deixar els
actors poder continuar acabant la
gravació.

El que no s’esperava Aitor és
el rebombori que va causar en
els mitjans de comunicació que,
a l’endemà van acudir al lloc dels

fets per a parlar amb l’alcalde i
el director per a saber què havia
passat, ja que es van penjar a les
xarxes vídeos de l’exterior quan va
arribar la guàrdia civil.
L’alcalde va explicar als mitjans
que no es va tallar el carrer ni es
va avisar la policia perquè era una
gravació dins de l’ajuntament, com
tantes altres coses que es fan a les
dependències municipals per part
d’associacions i veïns del poble.
La sèrie està previst que
s’estrene el 2022 en alguna de
les plataformes més actuals com
Flooxer, Youtube, Amazon Prime
o Netflix.
Aitor Espert porta des de 2003

dirigint curtmetratges com Lluitant
en les Ombres, Lipstic box o
Chase, premiats en nombrosos
festivals de cinema.
També ha participat en la
producció i postproducció d’espots
com «Espot Fleppy» o «Analizo.
info», i en els videoclips de
«Ansietat» de John Mena, i «Hating
you is part of my bussiness»
del grup Kill the president, entre
d’altres.
Sens dubte, el dia que s’estrene
la sèrie tots recordaran l’anècdota
del rodatge a l’Ajuntament
d’Alginet.

SIDEC regala productes de neteja al Centre de
Dia
Donació dels cabells
REDACCIÓ

Andrea Uribe i Inés Novés
Fargueta han donat els seus

cabells per a fer perruques per als
malats de càncer.

REDACCIÓ

L’empresa alginetina SIDEC,
dedicada a la distribució de
productes químics de neteja
per al sector de l’hostaleria i
derivats, així com de tota classe
de complements i cel·luloses per
a la neteja en general, han fet
una donació de productes per als
usuaris del Centre de Dia d’Alginet.
La seua directora, Elena Bosch,
ha sigut l’encarregada de rebre els
productes de part de la propietària,
Elena Flores que ha comentat que
“hem volgut fer aquesta donació de
productes a aquest centre ja que,

volem contribuir, d’alguna manera,
amb la gran tasca que porten dia a

dia en aquestes instal·lacions”.
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La Fibra d’AGO arriba a San Patricio Les barriades del
AGO
Calvari i el Vaporet ja
Els veïns i veïnes de la
urbanització San Patricio,
tenen fibra d’AGO
poden des de ja, gaudir de la
fibra de l’empresa alginetina
AGO Telecom.
Els avantatges de la fibra
òptica són molts ja que
permet un major caudal
d’internet tant per rebre com
enviar informació.
La rapidesa de la connexió,
la quantitat de megues de què
es disposa i la simetria en la
transmissió d’informació són
gran avantatges que ofereix
la fibra òptica.
I si fora poc, en AGO

AGO
Els veïns i veïnes de les
barriades del Calvari i el

gaudiran de la fibra a preus
de espectaculars.
Consulta
les
nostres
tarifes a l’oficina ubicada a

l’avinguda Reis Catòlics, 22, a
la web www.agotelecom.com
o al telèfon 960 26 49 00.

Vaporet ja poden sol·licitar,
a les oficines d’Ago la
instal·lació de la fibra.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Alginet abonarà en breu L’ajuntament d’Alginet lliura els
les ajudes Parèntesis
guardons del XXX Premi de Narrativa
AJUNTAMENT

AJUNTAMENT

La Regidoria de Comerç de
l’Ajuntament d’Alginet està
ultimant els tràmits burocràtics
per a poder abonar , en breu,
les ajudes Parèntesis.
La comissió de valoració ha
aprovat la relació definitiva de
sol·licituds admeses i excloses,
l’import de la subvenció
aprovada
i
les
causes
d’exclusió.
Les
ajudes
Parèntesis
d’Alginet, han rebut més de
100 sol·licituds, de les quals
69 compleixen els requisits
marcats per la Generalitat
Valenciana.
Aquestes
sol·licituds està previst que
reben l’ajuda a finals de maig.
De les 69 sol·licituds hi
ha 42 del sector hostaler, 2
d’activitat d’oci i entreteniment,
3 d’espectacle, 3 d’agències
de viatges, 2 d’allotjaments, 7
d’activitats esportives i 10 de
venda no sedentària.
Unes ajudes directes que són
gestionades per l’ajuntament
i s’han dirigit als autònoms o/i
microempreses dels sectors
més afectats i que avançarà el

consistori per tal d’ajudar-los.
Dels 334.204 euros que
corresponen a Alginet, el
62,5% l’aporta la Generalitat,
el 22,5% la Diputació i el 15%
l’Ajuntament d’Alginet el que
significa que des del consistori
es destinen més de 50.000
euros.
Fins el 12 de març, es
podien sol·licitar les ajudes a
través de la seu electrònica de
l’Ajuntament d’Alginet.
Les ajudes són de 2.000
euros per cada persona
autònoma o microempresa, i
una ajuda de 200 euros per
cada persona contractada a
31 de desembre de 2020 (amb
un màxim de 10 persones
contractades) i es repartiran
segons el que disposa el
Decret Llei 1/2021, de 22 de
gener del Consell, on s’aprova
el Pla Resistir, que inclou
ajudes Parèntesis als municipis
i que s’espera que a Alginet
comence a abonar-se a finals
de maig una vegada finalitzen
tots els tràmits burocràtics.

S’ultimen els
preparatius per a poder
obrir la piscina al juny

AJUNTAMENT

El regidor d’Urbanisme,
Andrés Añón, l’arquitecte i
l’aparellador de l’Ajuntament,
es van reunir amb membres
de l’empresa adjudicatària que
gestionarà la piscina municipal
per a poder comprovar, de
primera mà, les tasques de
posada a punt que s’hi porten

a terme.
Acompanyats
per
l’encarregat del poliesportiu
municipal, van visitar la piscina
i van comentar les diferents
accions a portar a terme.
Està
previst
que
la
piscina municipal estiga en
funcionament al mes de juny.

El divendres 23 d’abril, a
les 7.30 h de la vesprada, la
regidora de Joventut, Virgínia
Company, acompanyada per
la tècnica de Cultura, Teresa
Boluda, van encetar l’acte de
lliurament al Teatre Modern.
Company va disculpar la
no assistència del regidor
de Cultura, Vicent Gaya,
per motius personals. L’acte
començà amb les paraules de
la regidora per a continuació
llegir l’acta del jurat, format per
Vicent Simbor i Roig, Josep F.
Nogués i Quixal i Urbà Lozano
i Rovira.
Tot seguit es van nomenar un
a un els participants, accèssits
i premiats.
El tercer premi en la categoria
D, dotat amb un val per a
adquirir llibres en valencià, en
qualsevol llibreria del poble
per valor de 100€, va ser per
a l’obra La biblioteca màgica,
de Josep Arnandis Vicario, del
col·legi Mestre Emili Luna.

El segon premi dotat amb
un val per a adquirir llibres en
valencià, en qualsevol llibreria
del poble per valor de 150€ va
ser per a l’obra Excursió amb
els micos, de Marcel Montero
Martínez, del col·legi Sagrado
Corazón de Jesús.
I el primer premi dotat amb
un val per a adquirir llibres en
valencià, en qualsevol llibreria
del poble per valor de 200€ va
ser per a l’obra El codi del drac,
de Claudia García Sanfélix, del
col·legi Pepita Greus.
El tercer premi de la
categoria C va ser per a l’obra
Nelo, el del Palmar, de Ferran
Roig Calabuig, del col·legi La
comarcal de Picassent.

El segon premi va ser per
a l’obra Rotterdam, un poble
amb una maledicció, de Toni
Martínez Company, del col·legi
Vicente Blasco Ibáñez.
El primer premi va ser per a
l’obra El xiquet que espolsava
cacau, de Júlia Ramos Blanco,
del col·legi Sagrado Corazón

de Jesús.
En la categoria B el tercer
premi va ser per a l’obra El riu
de la casa de Magdalen, de
Miquel Zurriaga Márquez, de
l’IES Hort de Feliu.
El segon premi va ser per
a l’obra La figuera del senyor
Martí, d’Andreu Pla Espert, del
col·legi Sagrado Corazón de
Jesús.
El primer premi va ser per a
l’obra Desconeguts en la mar,
de Paula Cortina Pávez, de
l’IES Hort de Feliu.
El tercer premi de la categoria
A va ser per a l’obra Sztuka
Psycho, d’Urbà Lozano Cruzà,
de l’IES Hort de Feliu.
El segon premi va ser per a
l’obra Títol censurat, de Marina
Bataller Calatayud, de l’IES
Hort de Feliu.
I el primer premi va ser per
a l’obra El xic i la veu, d’Adrián
García Climent, de l’IES Hort
de Feliu.
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El programa La Ribera
Impulsa torna a Alginet
AJUNTAMENT

Per cinqué any consecutiu,
Alginet és seu del programa la
Ribera Impulsa 4.0.
Un projecte on col·laboren
els ajuntaments a través dels
ADLS, que està subvencionat
per LABORA i coordinat pel
consorci de la Ribera Alta i
Baixa.
Un programa d’innovació
social, integral, participatiu i
dinàmic que, a través de l’ús
de les noves tecnologies i de
la digitalització, pretén millorar
la inserció laboral de les
persones i afavorir la innovació
i l’emprenedoria digital en les
empreses.
La sala d’actes de la Casa
de Cultura d’Alginet va ser
l’escenari triat pels tècnics de

l’ADL i la Regidoria d’Ocupació,
perquè, Sergi Medi, tècnic
d’orientació
professional
portara a terme la presentació
d’aquest.
Un projecte gratuït i voluntari
on els usuaris podran canviar
o millorar la cerca de treball,
crear la seua marca personal,
obtindre habilitats digitals i
millorar l’actitud i motivació en
el procés de cerca al llarg de
tres mesos.

Joves d’Alginet
comencen JOOP
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Els veïns i les veïnes d’Alginet se
sumen al Repte del Reciclatge
AJUNTAMENT

El 30 d’abril la Furgoneta del
Reciclatge va visitar la localitat
d’Alginet.
Des de les 9 del matí es va
ubicar al mercat on, veïns i
veïnes van poder participar
en la campanya anomenada
Repte del reciclatge.
L’objectiu de la campanya és
la conscienciació i informació
ciutadana per a oferir una
nova vida als envasos que es
depositen als contenidors groc
(llandes, brics i envasos de
plàstic) i blau (envasos de cartó
i paper) plantejada com una
competició entre municipis.
Si Alginet guanya el premi
de 6.000 euros per ser el
poble que més ha reciclat al
contenidor groc, destinarà

eixos diners a l’Associació
Contra el Càncer d’Alginet i
a l’Associació de familiars de
malalts d’Alzheimer d’aquesta
localitat.
El regidor de Serveis
Municipals, Miguel A. Garrido
i el regidor de Medi Ambient,

Comerços i empreses
gaudiran d’un servei de
recollida de cartó
AJUNTAMENT

AJUNTAMENT

El dijous 29 d’abril, a les 11
del matí, el psicòleg i coach
del programa JOOP, Elvio
Mínguez, era l’encarregat
de presentar el programa
Jove Oportunitat als 15 joves
assistents.
Un programa que ha posat
en marxa, un any més, l’IVAJ
i al qual s’ha adherit de nou
la Regidoria de Joventut de
l’Ajuntament d’Alginet.
El programa de l’IVAJ, del
fons social europeu, està
dissenyat i organitzat per a
motivar i orientar joves d’entre
16 i 21 anys que han abandonat
els estudis.
Les aules de l’EPA han sigut
l’escenari triat per la tècnica
de joventut de l’Ajuntament
d’Alginet per a dur-ne a terme
la presentació oficial.

El coach Elvio ha explicat
als joves presents en què
consisteix el programa, quins
són els objectius fonamentals i
que podran fer-hi.
Els joves assistiran al
programa 98 dies laborables
de 9 a 1 del migdia i l’objectiu
principal del programa és que
els joves agafen de nou les
regnes de les seues vides.
Els
joopers
visitaran
empreses, faran activitats
conjuntes
amb
altres
localitats, rebran una atenció
personalitzada, tot això amb
l’objectiu final de tornar a
estudiar o trobar una ocupació.
El coach Elvio Mínguez
realitzarà una intervenció que
treballe sobre la seua motivació,
reforce la seua autoestima i els
ajude a construir un projecte
integral de vida.

9

L’Ajuntament d’Alginet, amb
la col·laboració de Sucemart,
posen en marxa el nou Servei
de Recollida Porta a Porta de
Cartó Comercial dels comerços
del nostre municipi.
El servei consisteix a
depositar els cartons plegats
i apilats a la porta del comerç
mitja hora abans de l’horari de
recollida. Posteriorment, els
operaris de l’empresa passen
en l’horari establit per la porta
del establiment i s’encarregen
de la seua retirada.
L’objectiu és recuperar i
garantir el reciclatge de tots
els cartons generats, facilitant
aquesta labor als comerços del
municipi i evitant que aquests

residus acaben abarrotant
els contenidors de residus
domèstics.
Amb aquest nou servei es
garanteix la neteja dels nostres
carrers, així com contribuir a la
cura del medi ambient.
Pots consultar els detalls del
servei especial de

Francisco Bellver van rebre
la caravana del reciclatge.
Complementant aquesta acció,
els alumnes de l’ESO de l’IES
Hort de Feliu i del Sagrado
Corazón de Jesús van rebre
unes xarrades informatives
sobre el reciclatge.

Les constants
pluges fan
caure 4 nínxols
AJUNTAMENT

El
cementeri
municipal
d’Alginet va patir un accident
el cap de setmana del 24 i 25
d’abril.
Les constants pluges patides
des de fa més d’un any pareixen
ser la causa del derrocament
de 4 nínxols ubicats al cantó
d’un dels carrers principals.
El regidor de Cementeri,
Francisco
Bellver
i
el
conserge del cementeri, han
contactat amb els familiars
per comunicar-los que des de
l’ajuntament es faran càrrec
de totes les reparacions i han
transmés als familiars el seu
pesar per aquest accident.
«Des
de
l’ajuntament
refarem els nínxols, làpides i
taüts per als difunts afectats»
comentava Bellver.
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A l’abril, llibres mil
CEIP BLASCO IBÁÑEZ

Al llarg del mes d’abril,
al CEIP Blasco Ibáñez,
hem anat fent activitats
amb els xiquets i xiquetes
amb l’objectiu de motivarlos cap al plaer per llegir i
el gust per escriure.
Començàrem amb els
tallers d’Aitana Carrasco,
una artista llicenciada en
Belles Arts, escriptora i
il·lustradora de contes
infantils. Feren amb ella
uns tallers d’il·lustració
i des d’aquell dia les
classes de 3r i 4t tenen
el dibuix del seu monstre
particular, el que anaren
construint conjuntament
amb Aitana
segons
els seus desitjos. Els
ensenyà tècniques per
a fer també les seues
pròpies creacions i poder
il·lustrar els seus contes.
També
comptàrem
amb l’animació lectora
de Lluís per a Infantil i 1r
i 2n de Primària. Aquest
fantàstic contacontes va
fer les delícies dels més
menuts del col·le amb
les històries dels Nostres
Monstres. Cançonetes,
Quarantamaules,
dramatitzacions, titelles,
llibres,
encanteris...
ompliren de màgia i
diversió l’escola.
Els majors de 5é i 6é
tingueren el plaer de
conéixer en persona els
escriptors dels llibres que
havien llegit a l’escola. Els

prepararen entrevistes i
així pogueren conéixer
de primera mà aspectes
molt interessants del
procés creador d’un
escriptor. Els autors els
signaren els llibres amb
boniques
dedicatòries
i ens deixaren el seu
record en el llibre de
l’escola. En 5é havien
llegit La colla U, de
Jaume Monzó, una colla
d’amics que tenen una
gran passió per la pilota
valenciana, igual que el
seu autor. Miguel Àngel
Giner visità els xiquets
i xiquetes de 6é, i junts
parlaren del seu llibre,
El misteri de la mansió
cremada. Els alumnes

Premis narrativa

CEIP PEPITA GREUS
El passat divendres
23 d’abril de 2021 al
Teatre Modern es va
celebrar l’acte d’entrega
de l’edició XXX dels
Premis de Narrativa
Curta
en
valencià
d’Alginet. Aquest curs, i
després de molts anys
sense aconseguir un
primer premi per al CEIP
Pepita Greus, l’alumna
de 4t A de Primària
Claudia García Sanfélix
ha aconseguit el primer
premi en la categoria D
amb l’obra El Codi del
Drac. Enhorabona!!
També han aconseguit
premis
accèssit
en
la categoria D Carla
Aleixandre López (La
fada que es trobà un
monstre), Sergi Hervás
Ruíz (El Regne de les
Piruletes), Abril Perera

Ordoñez (Un dissabte
d’impacte), Elena Roig
Martínez (Un súper heroi
anomenat Súper-vac) i
Abril San Antonio Ausina
(Misteri al col·legi).
A més, els premis
accèssits en la categoria
C han sigut per a
Claudia Blasco Rubio
(La princesa valenta),
Ainhoa
Bru
Escutia
(El somni fet realitat),
Didier Castillo Bustos
(El cap d’or), Laia Cristo
Lorite (La rosa vella),
Lara Giménez Martí (La
gran festa) i Perpetual
Obone
(Contaminació
ambiental).
Enhorabona a tot
l’alumnat premiat!!

eixiren amb moltes més
ganes de seguir llegint,
aquesta
vegada
la
segona part, on continua
el misteri i la superació
de reptes.
Tots escriviren els
seus propis contes,
crearen els seus propis
personatges amb les
seues aventures i els
hem presentat a diversos
concursos de narrativa: el
concurs del nostre col·le,
el de Narrativa Curta en
Valencià del poble i el del
Premi Sambori.
“El cor és com un llibre,
serveix quan l’obris”,
aleshores famílies, amb
la vostra ajuda seguirem
obrint...
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El plaer de llegir

Tallers IES

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Abril és per excel·lència el mes
de les LLETRES, i com sempre
des del col·legi treballen per
inculcar al nostres alumnes
el plaer per la lectura, el que
aquests últims anys té un gran
rival: la tecnologia; i cal que
estiguem sempre a l’aguait
perquè en facen un bon ús, tant
des de casa com a l’escola.
Com és sabut per tots, el
23 d’abril es commemora
a nivell mundial el dia del
llibre. La lectura proporciona
molts beneficis, sobretot en
els xiquets i adolescents:
desenvolupa l’esperit crític,
millora l’ortografia, augmenta
el vocabulari i culturitza... per
tant hem de conscienciar-nos
i llegir.
Des de la nostra comunitat
educativa, com sempre, hem
preparat i organitzat diverses
activitats per a fomentar l’hàbit
de la lectura en els nostres
alumnes. Aquest curs, malgrat
les circumstàncies, no serà
menys i a més de tot el que
s’ha treballat en el Projecte
de Centre, farem les següents
activitats:

Cada classe elaborarà un mural
amb l’objectiu de fomentar la
lectura, i l’exposarà al passadís
de l’escola perquè tot l’alumnat
el puga veure; en cada cartell
ha d’aparéixer l’eslògan “Cada
paraula un somni, cada llibre,
una il·lusió”.
En Infantil faran un mural amb
un llibre obert amb totes les
manetes dels alumnes pintades
en témpera i dins escriuran el
seu nom, també dissenyaran
un llibre amb lletres de
l’abecedari i papallones i faran
cal·ligrames.
En Primària, també faran
cal·ligrames
i
escriuran
paraules, oracions i una

Setmana Cultural
CEIP EMILIO LUNA
Des del centre a més dels
continguts curriculars que
marca la llei volem impulsar
els objectius que apareixen
en els eixos transversals com
l’ecologia, la conscienciació
cap al respecte i l’acceptació
davant les diferències.
Pensàrem que la millor
manera era gaudint amb
l’esport i els llibres d’una forma
propera i dinàmica i vam
fer diverses activitats en la
setmana cultural.
Gràcies a l’organització
i patrocini de l’AMPA hem
gaudit de diverses disciplines
esportives que promouen
la igualtat, la participació, la
cooperació i la convivència.
Dins del Pla de foment lector
s’organitzaren
contacontes
per a tot l’alumnat per a seguir
promovent i reforçant l’hàbit de
la lectura.
El taller “RECICLA amb els 5
sentits” amb el títol “Nova vida
als objectes” ens consciencia
de la necessitat d’aplicar la
norma “de les tres R” al nostre
dia a dia. Segur que entre tots i
totes ho podem aconseguir.
També gaudirem de cine
en valencià amb temàtiques
que ajuden a gestionar les
emocions, faciliten la integració,
fomenten l’amistat i promouen
la cura del medi ambient.

Amb la realització de tallers
inclusius
i
curtmetratges
tractarem de conscienciar
envers l’espectre autista.
“A LA NOSTRA ESCOLA
TOTES
LES
PECES
ENCAIXEN”. Ni sobra ni
falta cap peça en el puzle
del centre, tots i totes som
necessaris per formar i
completar-lo al CEIP Mestre
Emilio Luna.

redacció o una breu sinopsi del
llibre que estan llegint aquesta
avaluació.
En el 1er cicle D’ESO, el
cal·ligrama formarà la rosa de
Sant Jordi, amb versos d’art
major, explicant “Què és un
llibre per a ells”.
I en 2n cicle, elaboraran un
ramell amb diverses roses, que
consistirà en l’escriptura d’un
quartet, en què s’explique les
emocions que els fa sentir la
lectura.
Esperem que totes aquestes
activitats siguen de profit i
complisquen la seua finalitat:
fer que en els alumnes aflore
el PLAER per LLEGIR.

Maria Espert
il·lustra el
conte del
València CF

REDACCIÓ
La il·lustradora i dissenyadora
alginetina
Maria
Espert
Gaya ha sigut l’encarregada
d’il·lustrar el conte del València
Club de futbol.
Un compte editat per
l’editorial Sara Alejandria, escrit
per Barbara Benavent i al qual
Maria ha sigut l’encarregada
de donar vida amb les
il·lustracions.
Un projecte que va nàixer a
través d’Instragram i que ha
suposat una gran il·lusió per a
l’alginetina.
Maria ha passat de la
arquitectura
tècnica
a
il·lustradora gràcies a la seua
passió pel dibuix. Espert
compagina la seua marca
personal Meresga amb la
seua feina a Seatex on fa els
estampats per a la roba.

IES HORT DE FELIU
Al llarg del mes d’abril s’han
fer diversos tallers al nostre
centre, subvencionats per
l’AMPA de l’IES Hort de Feliu:
En 1r de batxillerat:
• Taller “Poesia a les Aules”,
impartit per l’escriptora Teresa
Broseta, on s’ha intentat buscar
respostes a preguntes com:
què és la poesia?, com podem
aprendre a escriure poesia?,
quins aspectes cal tindre en
compte en l’elaboració i en
l’anàlisi d’un poema?, etc.
• Taller “Amb F de
Feminisme”, impartit per la
periodista Yolanda Corral, que
pretén convidar l’alumnat a

reflexionar sobre el món en què
vivim i a fer una lectura crítica
de la societat que ens envolta
a partir del qüestionament del
rols vinculats, per exemple, a
la relació de parella o dels rols
domèstics.
En 2n i 3r d’ESO:
•
Taller
“Adolescents,
autoestima i sexualitat”, impartit
per la psicòloga i sexòloga
Maite Gargallo de l’Espai de
Psicologia de Benifaió, i en
el qual s’ha parlat de sexting,
grooming, xarxes socials,
relacions tòxiques: la gelosia i
el control, violència en parella,
cicle de la violència de gènere,
la nostra sexualitat: identitat
sexual i orientació sexual, etc.

Solidaris amb Guinea
REDACCIÓ
Els voluntaris de l’associació
Alginet Solidari amb la
col·laboració de la Regidoria
de Serveis Socials, van estar
per a recollir, a l’antiga Casa
d’Oficis, roba d’estiu i calçat
tant per a xiquets com per a
majors, així com roba de la llar
com llençols, tovalloles, etc.,

per a Guinea Equatorial
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La patinadora Cèlia
Aliaga aconsegueix l’or al
preautonòmic

El tenista Alejandro
Juan aconsegueix
plaça a la final de
la Caja Mágica

REDACCIÓ

La patinadora del CP Alginet,
Cèlia Aliaga va aconseguir,
aquest cap de setmana coronar
el pòdium al preautonòmic
celebrat a la localitat d’Alcoi.
Acompanyada per la seua
entrenadora, Mari Luz Ruiz,
Aliaga aconseguia la primera
posició i la classificació per al
Campionat Autonòmic.

REDACCIÓ

Clàudia Bailén es proclama
subcampiona autonòmica de
Solodance
REDACCIÓ

El 1 i 2 de maig es va disputar a
Gandia el campionat autonòmic
Solodance de les categories
cadet a sènior.
La
patinadora
alginetina
Clàudia Bailén es va proclamar
subcampiona en categoria
cadet d’un total de 22
patinadores.
Acompanyada per la seua
entrenadora, Iris Espert del
Club Castelló de la Ribera,
Bailén va aconseguir la plata
proclamant-se subcampiona
autonòmica.

Daniel Ortuño Benavent
plata al Campionat
Autonòmic Sènior
REDACCIÓ

L’alginetí Daniel Ortuño va
aconseguir la segona posició
al Campionat autonòmic sènior
de taekwondo.
Ortuño està en l’últim any de
júnior, no obstant ja pot competir
en la categoria sènior on aquest
cap de setmana va aconseguir
la copa al campionat celebrat al
poliesportiu de Paiporta.

Migue Baeza supera el repte
Everesting
REDACCIÓ

El diumenge 2 de maig,
l’alginetí Migue Baeza de 50
anys del Outlaw Cycling Band
va realitzar el repte Everesting.
Un repte que consisteix en pujar
la distància de l’Everest ja siga
en bicicleta o corrent. Després
de 46 pujades al port de Dos
Aigües, més de 18 hores dalt
la bicicleta, 321 quilometres
recorreguts amb 8.899 m de
desnivell positiu acumulat,
Baeza va aconseguir fer un
repte que sols han aconseguit

16.000 persones en tot el món.

Amb 16 anys, el tenista
Alejandro Juan es va coronar a
les pistes del Club Río Grande
de Sevilla. Un triomf que li obri
les portes per a lluitar en la fase
final del Mútua Madrid Open
Sub-16.
Alejandro Juan Mañó va exhibir
un gran nivell de joc al llarg dels
tres dies de competició.
L’alginetí, que entrena en
l’acadèmia de competició
Algetenis-Algemesí, haurà de
disputar la fase final que es
realitzarà del 3 al 9 de maig en
la Caja Mágica.
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El Safir Fruits es col·loca a la part alta de la fase
classificatòria per a l’ascens a LEB plata
les 2 victòries amb el Bahaus
Godella, NB Paterna, Port
Sagunt i Refitel Bàsquet
Llíria. Amb el València Basket
classificat estan tres equips per
a dues places l’FC Cartagena,
Refitel Llíria i Safir Fruits Alginet
a falta de dues jornades.
L’FC Cartagena ha de visitar el
NB Paterna i jugar a casa amb
el València; el Refitel Llíria a
casa amb el Benidorm i la visita
a l’Ifach Calp; el Safir Fruits
visitarà el CB Port Sagunt i a
casa amb el NB Paterna.

CARLOS BIVIÀ

Amb més normalitat en la
situació sanitària, s’han pogut
jugar més trobades de forma
regular, amb la qual cosa
l’equip ha anat adquirint el

seu ritme de joc col·lectiu que
li permet estar en situació de
poder aconseguir una plaça
de les tres per a jugar una fase
final de les 4 que organitzarà
la Federació Espanyola de

El Júnior CB Alginet
classificat per a pujar a
preferent

Bàsquet amb la resta d’equips
de les Comunitats.
Si bé s’han perdut les dues
trobades jugades amb el tot
poderós València Basket i
la visita a Llíria, s’han sumat

Moltes
combinacions
es
poden produir perquè tot està
disposat perquè la lluita, esforç,
competitivitat estaran presents
sens dubte en cada partit per
a aconseguir l’èxit esportiu que
tots somien aconseguir.

Pedro Castillo Rodríguez
es proclama Campió
Autonòmic de Kick Boxing
REDACCIÓ

El diumenge 25 d’abril es
va disputar a Gandia, al
pavelló
Raval-Benipeixcar,
el Campionat Autonòmic de
Kick Boxing, amb totes les
mesures de seguretat davant
la covid-19.

REDACCIÓ

L’equip Júnior del Club de
bàsquet d’Alginet, amb la
seua entrenadora Maria Giner,
ha aconseguit, aquest cap
de setmana, classificar-se
per a poder lluitar per pujar a

preferent.
Per la situació sanitària, a
hores d’ara no se sap com
es portarà a terme la següent
fase fins que no es pronuncie
Federació.

Un torneig on participaren les
categories de júnior i sènior en
les modalitats de tatami i ring.
Amb més de 200 participants
i 35 clubs, l’alginetí Pedro
Castillo
Rodríguez
va
aconseguir
proclamar-se
Campió Autonòmic en la
categoria amateur de menys
de 75 quilos en ring.
Castillo, que entrena dos dies
a la setmana al gimnàs de
Victor Garulo a Sollana, va
aconseguir el títol en disputar
la final contra l’actual Campió

d’Espanya.
Amb aquest triomf, Castillo
tindria la plaça per a lluitar
al
Campionat
d’Espanya,
però una lesió als dits de la
mà li impediran poder anar a
l’esdeveniment.

Core: importància
de l’entrenament
de la zona mitjana
Gerson
González

Graduat en Ciències de
l’activitat Física i del esport
Professor d’ensenyament
de secundaria d’EF

La
principal
funció de la musculatura del
tronc és el manteniment de
l’estabilitat del raquis, entenentse aquesta com l’habilitat
per a limitar patrons de
desplaçament sota càrregues
fisiològiques de manera que
previnga la discapacitat per
deformació o el dolor degut a
canvis estructurals.
QUÈ ÉS EL CORE?
Quan ens referim al core
estem parlant dels músculs de
la zona mitjana del nostre cos,
és a dir, la zona que comprén
tota la regió abdominal, la zona
lumbar, els glutis i la pelvis.
A nivell general, una
adequada i equilibrada zona
mitjana (CORE) suposarà:
• Estabilització del tronc
i millora de la postura
corporal.
• Mantindre l’equilibri i la
coordinació.
• Transmissió de forces i de
moviments.
• Millora de la propiocepció i
eficiència del moviment.
• Servir de protecció per a la
regió abdominal.
• Millorar el procés respiratori.
• Prevé lesions
QUE OCORRE SI TENIM
UN CORE FEBLE?
1. H
 igiene postural pobra.
2. D
 olor a l’esquena baixa.
3. 
Feblesa en braços i
cames.
RECOMANACIONS
Intenta dedicar una o
dues sessions setmanals
almenys al treball de core. A
part de la vostra rutina diària
d’exercici físic. Podeu fer-ho
perfectament en sessions de
20-30 minuts i obtindre els
beneficis saludables d’aquest
treball.
Els millors mètodes per
a treballar el core i estan
científicament comprovats són
el treball de hipopressius, els
isomètrics i el treball amb una
fitball.
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Rosella
Nom
científic:
Papaver rhoeas
Descripció:
planta anual, d’uns
30 cm d’altura, de
tiges erectes, fulles
basals dividides i velloses que
estan profundament dentades i
acaben en punta; i flors solitàries,
amb els pètals de color roig
escarlata, a voltes tacats de negre,
i estams nombrós, prims i foscos.
El centre de la flor és una càpsula
que es transformarà en càpsules
seminals, de color fosca i forma
d’urna.
D’origen incert es troba estesa
sobretot
per
Europa, Àsia
occidental i el nord d’Àfrica. És molt
freqüent trobar-les en cunetes,
vores de camins i sembrats,
talussos, camps abandonats i
terrenys erms.
Principis
actius:
mucílags,
cianidol, alcaloides com la
papaverina i la rhoeadina, àcid
mecònic i tanins.
Propietats:
sedant,
antiespasmòdica,
antitussigen,
expectorant i demulcent.
Indicacions:
En situacions de nerviosisme i
ansietat, per l’efecte sedant dels
alcaloides.
En casos d’insomni: per posseir
propietats hipnòtiques i sedants.
En casos d’asma: per les seues
propietats antiespasmòdiques.
En casos de tos: ja que a
causa de la riquesa de mucílags
protegeix i suavitza les mucoses
respiratòries, també té un efecte
sedant sobre la tos.
En ús extern també s’usa contra
la inflamació de les parpelles i la
conjuntivitis.
En situacions d’hiperactivitat
infantil,
ha
d’administrar-se
amb moderació i no de forma
continuada.
Contraindicacions
o
precaucions:
Utilitzada
en
les
dosis
adequades no presenta toxicitat ni
contraindicacions.
No s’aconsella utilitzar-la en
alteracions
gastrointestinals,
com l’oclusió intestinal, el dolor
abdominal, l’apendicitis, etc. a
causa de la seua composició de
mucílags.
No es recomana durant
l’embaràs i la lactància.
Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704

Poda tomaquera

En aquest article
us explicaré com
fer la poda de la
tomaquera.
En primer lloc
voldria dir que la poda
en la tomaquera és necessària
per a la ventilació d’aquesta i per
a aprofitar els nutrients per al fruit
(que és el que ens interessa).
La poda sempre s’ha de fer
sense humitat, al matí la planta
està humida per l’acció de les
rosades, a la vesprada seria un
bon moment per a fer la poda i així
evitar malalties innecessàries.
El primer és saber quina varietat
de tomaques tenim, hi ha moltes
varietats però jo les he classificat
en dues, en base al creixement,
determinades i indeterminades.
Les tomaqueres determinades
solen ser més compactes i de
tipus arbustiu. Deixen de créixer
quan arriben a l’edat adulta, és a
dir, tenen un límit de creixement.
Donen els fruits al mateix temps
i no necessiten poda. Algunes
varietats són: Marmande, Rio
grande, Roma, Cherry gold, etc.
Les indeterminades creixen
de manera il·limitada, per la qual
cosa és necessari controlar-les
mitjançant la poda. Necessiten un
tutor per a poder sostindre’s i les
tomaques les produeix de forma
escalonada. Algunes varietats
són: Mutxamel, Cor de bou, Black
cherry, etc.
Com he dit abans en les
tomaqueres
de
creixement
indeterminat cal desfer-se dels
xupons, xicotets brots que ixen en
l’axil·la entre el tronc i la rama. El
motiu per a llevar-los, és perquè si
els deixem créixer furten energia a
la planta, el que fa que produïsquen
menys fruits i de menor grandària.
Aquests brots s’han de llevar al
menys dues voltes per setmana, i
podem aprofitar-los per a fer noves
plantes, si els posem en un recipient
amb
substrat
d’arrelament.
L’objectiu és deixar una sola rama
que cresca verticalment i de la qual
eixiran les rames secundàries amb
fulles i fruits.
També cal eliminar les fulles que
hi ha per baix de la primera rama
amb flors. Açò ajudarà al fet que
la nostra planta siga més forta
i resistent, a més no gastarem
els nutrients de la planta en brots
innecessaris.
Les fulles grogues, sobretot en la
part baixa, també s’han de arrancar
per a protegir-la de malalties.
I per a acabar, al final de la
temporada, tallarem la part superior
de la planta per a traure el millor
partit als últims brots i permetre
que els nutrients es concentren a
les tomaques.
Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

2 de maig – Dia
Internacional
de
l’assetjament escolar
Recordes
algun
moment
en
el
qual t’hages sentit
humiliat a l’escola?
Algun moment de
violència física o
verbal? Els insults i
humiliacions tenen
un origen comparatiu,
parteixen d’una base ideològica
“del que està bé i el que està
malament”. Segons SanQuién
açò està bé o malament? I direu:
“Bé, necessitem uns valors per
a orientar-nos cap a on educar.
Està bé tirar els papers al fem,
està mal tirar-los al carrer”. I jo dic:
“Sí, supose que tots coincidirem
que un valor fonamental és el
RESPECTE”. Respecte al que
pensa diferent, actua diferent i sent
diferent. Respecte cap a Miguel
Bosé perquè pensa diferent encara
que potser no compartisques el
que pensa. On acaba el respecte?
El respecte no acaba. El que
acaba és la permissivitat. No
podem permetre que una persona
circule a 200 km/h, que entre en
un hospital sense mascareta en
temps de pandèmia, o que robe
a una altra persona. No per això,
dispararem contra ell, ni li xafarem
el coll durant nou minuts. Existeix
el respecte i la fermesa al mateix
temps, que és en el que es basa
la Disciplina Positiva: amabilitat i
fermesa al mateix temps. Per això
hi ha unes normes de convivència
per al benestar comú. Tots,
independentment de la seua edat
(xiquets i adults), la seua religió
(cristiana, musulmana, etc.), la
seua identitat sexual (dona, home
o no binari), la seua orientació
sexual (homosexual, bisexual,
heterosexual, etc.), la seua
nacionalitat, la seua ideologia
política (dretes, esquerres, etc.) té
dret de ser respectat.
Insultar i humiliar serveix per
a manipular, per a fer canviar
l’altre, per a tindre control sobre
l’altre. Per això, a voltes confonem
“educar” amb “la palmada en el
cul a temps”. Des dels recursos
que tenim cadascú fa el millor
que sap amb el que té. Hi ha qui
li diu “grossa” a la seua germana
perquè agafe complex i s’aprime,
“pel seu bé”. L’origen de qualsevol
violència és la falta de respecte i
la falta d’empatia. Quan insultem,
no respectem el diferent. Quan els
nostres fills ens escolten criticar
als uns i als altres, estan absorbint
això. Quan des de la nostra
frustració i ira mal gestionada
acabem tractant malament algú,
també ho estan absorbint. Tota
crítica, tot insult naix de projectar
el nostre malestar interior en
l’altre. Quan el meu dit assenyala,
tres apunten cap a mi. Per
això és tan necessari que ens
responsabilitzem de les nostres
emocions.
Si et preocupa que el teu fill
estiga exposat a la violència a
l’escola, podríem començar per
respectar el diferent. Podem
substituir criticar per fer preguntes,
desenvolupant el pensament
crític i l’escolta activa. Com diu el
mestre Jose María del Bou: “No
per llegir llibres i llibres sobre el
vi, un s’emborratxa. No per llegir
molt sobre relaxació, un es relaxa”.
Llegim i practiquem.
Bárbara Bori, coach de mares

Projectes que es van quedar al calaix
de la història (I)

La trama urbana
d’Alginet que hui
coneixem
és
el
resultat de segles de
decisions conscients
o no, i això, perquè
no sempre, al llarg
del temps, s’han
fet projectes de com orientar
el creixement del nucli urbà.
Estudiosos de l’urbanisme diuen
que les ciutats mediterrànies
creixeren de forma orgànica
almenys fins la fi de l’edat moderna,
és a dir, es van anar afegint cases
al costat de camins i eixos viaris
preexistents a partir d’un centre
constituït per l’església o el castell
i sense cap mena de planificació
prèvia. No obstant això, en la
documentació arxivística trobem
referències a una certa quantitat
de projectes que d’haver-se dut a
terme hagueren pogut modificar
significativament la trama urbana
que ens ha arribat fins els nostres
dies.
El primer projecte que hi
trobem és la construcció d’una
nova Casa de Consells, és a dir,
l’Ajuntament. Fins a l’any 1748 el
consell municipal va tindre la seua
seu a l’església vella d’Alginet,
situada on hui està la plaça de la
Constitució, però cinquanta anys
abans, l’any 1694 i, immersos en la
construcció de la nova església, el
consell ja havia projectat construir
una nova Casa de Consells
«Item deliberaren, provehïren y
determinaren que es fabrique y
fasa una casa nova habitable per
tenir y celebrar los concells. La qual
se hacha de fabricar on huy en dia
es Iglesia vella y que la vila pague
de sa bolsa comuna mans de
obrers de vila tant rachola, algeps y
fusta y lo restat que serà menester
per a la dita obra», però problemes
amb l’església nova van capgirar el
projecte i així «que es fasa teulada
en lo terrat de la Yglesia Parrochial
perço que dit terrat esta molt roin
y porta de mantenir-lo gran gasto
sent així que dit terrat no es obra
permanent y que los sis diners que
per Consell General celebrat el sis
de janer proposat del present any
se posara de tacha per cascú dels
vehins per cada lliura de carn y
Cap Major de la dita Vila que abien
de servir per a la obra de la Casa
de Concells ara servixquen aquells
pera la subvencio y gasto de la
referida teulada de dita Yglesia així
disposa la senyoria». Com es pot
veure, no fou una decisió voluntària
del Consell, sinó que foren obligats
pel senyor d’Alginet a oblidar-se
del projecte de moment.
En tot cas, com ja hem dit, el
Consell va continuar ocupant
l’església vella fins a l’any 1748,
quan l’edifici fou enderrocat
després de quedar malmés a
conseqüència d’un terratrèmol,
en perdre part de la seua coberta.
A partir d’aquest any, no sabem
on va estar la seua seu, excepte
entre 1812-1814, que l’Ajuntament
va ocupar el castell senyorial en
desnonar el seu propietari, el
comte de Casal. Després d’aquest
nou intent fracassat, per a llimar

asprors entre l’Ajuntament i l’antic
senyor, aquest darrer va cedir en
propietat una part de l’edifici que
feia cantonada entre la plaça del
País Valencià i el carrer Nou per a
instal·lar el nou Ajuntament, on va
romandre fins l’any 1875.
No obstant això, pocs anys
abans, entre 1860-66, va haverhi un nou projecte de construcció
d’un Ajuntament capaç i es van
centrar en un quartó de terra que
hi havia al costat del campanar
(on ara està el Batuc), que eren
les restes del solar de l’antic
cementeri parroquial, reconvertit
posteriorment en terres de conreu
propietat de l’església i conegut
com l’hort del rector. No sabem
el motiu, però tant el governador
civil com l’Arquebisbat de València
es va negar a acceptar qualsevol
de les propostes presentades
per l’Ajuntament que incloïen el
desnonament, la compra o la
permuta. Però el projecte quedà
en no res i, per això, l’Ajuntament,
finalment, girà el seu pensament
cap al castell del comte de Casal
i no van parar fins a aconseguir
la seua compra l’any 1875 i
esdevindre així la seu definitiva
de l’Ajuntament d’Alginet fins els
nostres dies.
Al principi de l’article parlàvem
de les conseqüències que es
podrien derivar de la construcció
d’un edifici en relació a la trama
urbana que hui coneixem. Si
s’haguera construït l’any 1694 la
Casa de Consells, quina haguera
sigut la principal conseqüència:
evidentment que no existiria la
plaça de la Constitució ni per tant
la font. Hui tindríem un edifici i no
vol dir que fora el mateix, perquè
podria haver estat reconstruït
posteriorment. En aquest punt
ens salta la pregunta de per què
no ocuparen aquest solar després
de 1748 quan va estar lliure fins
1860, que es va configurar la nova
plaça? És una pregunta que no
té resposta, de moment, potser
existiren alguns intents, però l’arxiu
resta mut al respecte.
D’altra banda, si s’haguera
construït l’Ajuntament de 186066, les conseqüències hagueren
sigut més importants, més en
un moment en què s’estava
configurant el nou eixample del
poble. I això, perquè d’haver-se
construït potser, hui en dia, no
existiria el castell ni possiblement
el mercat, ja que el consistori no
s’haguera centrat en la compra
d’aquest edifici i el seu propietari,
el marqués de Monistrol, l’haguera
venut com a solars de casa, com
va ocórrer amb molts castells
urbans de la comarca. I d’altra
banda, el primer tram del carrer
de Sant Vicent, potser no existiria
tampoc, perquè la presència de
l’Ajuntament en aquesta ubicació
podria haver forçat la consolidació
de la plaça projectada el 1870 com
veurem el mes que ve.

Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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Últims dies per a
participar en el sorteig

COAGRI
Ja queden pocs dies perquè la
Cooperativa Agrícola d’Alginet
faça el sorteig d’un patinet
elèctric entre tots els clients
que tinguen una assegurança
general (cotxe, moto, casa,
vida...) en COAGRI.
El sorteig del patinet Xiamoi
1S, es farà a mitjan de maig i
per tant encara hi ha temps de
contractar una assegurança
general i poder entrar en el
sorteig.

La botiga de COAGRI
oberta a tot el món
COAGRI
Als
magatzems
de
subministraments de COAGRI
ubicats al camí Trullàs, els
clients poden trobar, a preus
molt competitius, productes de
neteja per a casa, vins i licors

de diferents denominacions,
productes per a piscines,
paquets de pellets per a
les estufes, menjar per als
gossos, productes per al jardí,
bombones de gas i molts altres
més.

COAGRI renova el Pla d’Igualtat
COAGRI
La Cooperativa Agrícola
d’Alginet ja disposava del
segell d’Igualtat. Un distintiu
que va aconseguir quan encara
no hi havia quasi empreses a
tindre’l.
El 2019, des del govern
s’implementen noves lleis que
modifiquen l’actual i que cal
adaptar a l’existent.
Des de COAGRI sempre
s’ha apostat per implantar
aquest plans d’igualtat entre
treballadores i treballadors ja
que millor el clima de treball i
iguala oportunitats entre tots i
totes.

Des de COAGRI s’estan
portant a terme les formacions
necessàries i les modificacions
necessàries per a poder tindre,

de nou, el segell que acredita
l’empresa com una empresa
igualitària entre dones i homes.

COAGRI imparteix el curs de
carretoner

COAGRI
La Cooperativa Agrícola
d’Alginet portat a terme a les
seues instal·lacions i amb la
seua maquinària, un curs de
carretoner.
Els tècnics Jose Lozano
i Jose Palau, han sigut els
encarregats d’oferir aquest
curs tant a treballadors de la
casa com a gent externa que
necessitava fer-lo.
El curs, format per una part

teòrica i un altra pràctica,
ha tingut una durada de 15

hores repartides entre dues
setmanes.
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