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EDITORIAL

Maig ens deixa amb un bon 
sabor de boca. D’una banda la 
finalització de l’estat d’alarma que 
ens fa sentir un poc més a prop de 
la normalitat, de l’altra la notícia 
que el Centre de Salut és punt 
de vacunació, el que suposa la 
comoditat i agilitat per als alginetins 
i alginetines per tal de inocular les 
dosis de la vacuna COVID-19, i en 
tercer lloc la gran notícia que ens 
ha donat l’equip Safir Fruits del CB 
Alginet en aconseguir pujar a LEB 
Plata.

Esperem que juny siga 
símptoma de més normalitat i 
vinga carregat de més bones 
notícies.

Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Carta internacional per caminar

Caminar és la primera cosa que 
una criatura vol fer i l’ultima a què 
una persona major vol renunciar. 

Caminar és l’exercici que 
no necessita un gimnàs. És la 
prescripció sense medicina, el 
control de pes sense dieta i el 
cosmètic que no es pot trobar en 
una farmàcia. 

És el tranquil·litzant sense 
pastilles, la teràpia sense un 
psicoanalista i l’oci que no costa 
un cèntim. 

A més a més, no contamina, 
consumeix pocs recursos naturals 
i és altament eficient. Caminar 
és convenient, és autoregulable 
i intrínsecament segur. Caminar 
és tan natural com respirar (John 
Butcher, fundador del Walk21, 
1999). 

Per a la creació de comunitats 
sanes, eficients i sostenibles on 
la gent tria caminar, nosaltres, 
ratificant la carta reconeixem 
els beneficis de caminar, com a 

indicador clau de societats amb 
salut, eficiència, inclusió social i 
sostenibilitat, reconeixem els drets 
universals de les persones a poder 
caminar d’una manera segura 
i a disfrutar d’una alta qualitat 
d’espais públics en qualsevol lloc 
i en qualsevol moment. 

Ens hem compromés amb la 
tasca de reducció de barreres 
físiques, socials i institucionals que 
limiten l’activitat de caminar.  

Treballarem amb d’altres grups 
per a ajudar a crear una cultura on 
la gent tria caminar, com a mitjà de 
desplaçament, mitjançant el nostre 
compromís amb aquesta carta i 
amb els seus principis estratègics:

1.  Incrementar la mobilitat 
integral. 

2.  Dissenyar i gestionar espais i 
llocs per a les persones.

3.  Millorar la integració de les 
xarxes de vianants.

4.  Planificació territorial i usos 
del sòl com a suport a la 
comunicació a peu.

5.  Reduir el perill 
d’atropellaments. 

6.  Millorar la sensació i seguretat 
personal. 

7.  Augmentar suport de les 
institucions.

8.  Desenvolupar la cultura de 
caminar. 

Font informació: https://
ciudadesquecaminan.org

Xavi Torremocha. 
Infermer CSP Alzira
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Victòria històrica del Safir Fruits Alginet

CARLOS BIVIÀ
Una victòria històrica per a 

un poble com el d’Alginet. Un 
somni fet realitat que començava 
amb l’il·lusionat projecte esportiu 
de millorar el que s’ha fet en 
temporades anteriors.

Aquesta vegada era el tercer 
any que es participava en la lliga 
EBA, després d’un any marcat per 
la pandèmia que va trencar els 
somnis.

Aquesta vegada es reprén com 
un repte la preparació d’un equip i 
amb la vista fixada a dotar l’equip 
d’una bona preparació física, 
massatge terapèutic i un servei 
de fisioteràpia que intentara evitar 
lesions.

Una de les decisions va ser 
la d’instal·lar, a peu de canxa,  
aparells de gimnàs, el que es va 
convertir en una inversió de futur 
i va aconseguir un baix índex de 
lesions.

Amb el començament de la 
competició en les jornades 1 i 2 
comencen els maldecaps amb 
les suspensions dels encontres 
per casos de covid en els equips 
contraris que van provocar alterar 
el calendari, pel que van haver 
de jugar, la mateixa setmana, 2 
partits. 

Un esforç gran per a uns 
esportistes que, la majoria 
d’ells, treballen i han d’haver fet 
un enorme esforç per a poder 
aconseguir un somni.

Partit rere partit, l’esforç es 
veu premiat ja que, l’equip va 
aconseguint resultats que aporten 
confiança i que els situen en la 
primera posició en la primera fase 
del grup.

Amb tot a favor, els jugadors 

del Safir Fruits Alginet, passen 
la fase classificatòria i se situen 
entre els 10 millors al costat del 
València Basket, Refitel Llíria, 
FC Cartagena, Ifach Calpe, 
Servigroup Benidorm, Puerto 
Sagunto i Horta Godella N.B. 
Paterna.

Els blavets d’Alginet es 
presenten davant de grans rivals 
però, aquest equip format quasi 
exclusivament amb jugadors de la 
pedrera i que han aprés en l’escola 
del CB Alginet, està molt centrat i 
porta una magnífica trajectòria 
que sols s’aconsegueix perquè 
els jugadors creuen en el que 
estan fent, en les seues actituds 
tècniques a l’hora de fer un joc 
col·lectiu, la seua velocitat i una 
circumval·lació de baló especial 
per a l’atac.

El 13 i 14 de maig es desplacen 
a Salou, amb l’ajuda dels 
patrocinadors Safir Fruits, la 
Cooperativa Elèctrica d’Alginet, la 
Caixa Rural i l’Ajuntament, per a 
disputar una de les quatre fases 
finals de la Lliga EBA que es porta 
a terme a València i Salou amb els 
16 millors equips d’Espanya.

Safir Fruits Alginet haurà de 
lluitar en el grup dos davant el 
millor equip de Catalunya, el Mollet 
de Vallès, el Mondragon l’equip 
basc i el Globalcaja Quintanar.

Amb la fortalesa de la 

preparació i la confiança, l’equip 
va veient com augmenten les 
possibilitats d’aconseguir un fet 
històric. En finalitzar el primer partit 
disputat contra el Mollet, Alginet 
aconsegueix el primer triomf amb 
un marcador de 77-58.

Divendres l’eufòria continua 
ja que els blavets derroten 
al Mondragón per 80-101. El 
dissabte, més de 100 aficionats 
d’Alginet es van desplaçar a Salou 
per a estar al costat del seu equip 
en aquest últim partit. Un partit que 
acaba amb el triomf dels d’Alginet 
en una final d’infart davant del 
Quintanar i que acaba en 64-61.

En finalitzar el partit el pavelló 
va esclatar d’eufòria ja que el Safir 
Fruit Alginet havia fet història, 
s’havien proclamat campions i 

pujaven a la categoria LEB Plata.
Dissabte de vesprada, els 

jugadors, cos tècnic i directius, 
van ser rebuts a la plaça de 
la Constitució per aficionats, 
familiars, veïns i autoritats que van 
celebrar el triomf.

Els jugadors van ser rebuts al 
saló de plens de l’Ajuntament per 
l’alcalde i regidors que van felicitar 
l’equip i van mostrar el seu suport 
al CB Alginet en aquest nou repte 
que suposa tindre un equip en 
aquesta important competició 
nacional.

L’equip Safir Fruits del CB Alginet aconsegueix pujar a la categoria 
LEB Plata en guanyar la final de la Lliga EBA a Salou del seu grup

El Centre de Salut d’Alginet punt de 
vacunació massiva del Departament 
de Salut de la Ribera

REDACCIÓ
El Departament de Salut de la 

Ribera, en col·laboració amb els 
diferents ajuntaments, ha posat 
en funcionament els 10 punts que 
acolliran la vacunació massiva en 
aquest Departament de Salut.

Alginet és un dels punts per 
a inocular la vacuna contra la 
COVID-19. El dimarts de vesprada 
començava aquest servei al 
Centre de Salut del poble. Amb 
la posada en marxa d’aquest 
servei, els alginetins ja no hauran 
de desplaçar-se al Casal Faller 
d’Alzira per tal de rebre les dosis.

S’han condicionat 10 punts de 
vacunació massiva als municipis 
capçalera de totes les zones 
bàsiques del Departament de 
Salut com són a la llar de jubilats 
d’Alberic, l’Àgora Jove d’Alzira, la 
Sala Rex en Algemesí, el Pavelló 
Esportiu a Benifaió, el Magatzem 
de Ribera a Carcaixent, el Teatre 
Giner a Carlet, el saló Multiusos 
a Cullera, l’antic mercat d’Abast 
a Cullera o el Centre de Salut a 
Alginet.

Segons ha destacat el director 
d’Infermeria d’Atenció Primària 
del Departament de Salut de la 
Ribera, Carlos Herrero, “l’objectiu 
de la nova distribució de punts 
de vacunació és el d’acostar la 
campanya als diferents municipis, 

amb la finalitat que els seus 
habitants facen desplaçaments 
més curts, i agilitar l’administració 
de les dosis de vacunes, de les 
quals cada vegada rebem més 
vials”.

Està previst que durant 
aquesta setmana passen pels 
10 punts de vacunació habilitats 
al Departament de Salut més 
d’11.000 persones per a rebre les 
seues dosis de vacunes.

Com ja fera en el seu moment 
el Casal Fester d’Alzira, el 
Departament de Salut de la Ribera 
ha dividit l’espai de cada punt 
de vacunació en diverses zones 
diferenciades: espera, triatge i 
registre, zona de vacunació amb 
entre 2 i 5 llocs, segons el cas, 
espera post-vacunació i atenció a 
possibles incidències.

L’oratge a 
Alginet

Gener 2021
Pluges: 77 mm
Temperatura màxima: 27ºC
Temperatura mínima: -1,3ºC

Febrer 2021
Pluges: 5,4 mm
Temperatura màxima:24,2ºC
Temperatura mínima: 6,8ºC

Març 2021
Pluges: 52,3 mm
Temperatura màxima: 26,1ºC
Temperatura mínima: 5,5ºC

Dades obtingudes de l’estació meteorològica d’Alginet NIC-8328E 
que pertany a la xarxa de l’AEMET i facilitades per l’observador Anto-
nio Aliaga i Tortajada.

Abril 2021
Pluges: 83,5 mm
Temperatura màxima: 30ºC
Temperatura mínima: 7ºC
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REDACCIÓ
La localitat d’Alginet va ser 

el lloc escollit per l’Associació 
Valenciana d’Agricultors per 
a portar a terme una jornada 
tècnica al voltant del cultiu del 
caqui.

A les 9 el matí començava 
la jornada a l’esplanada del 
restaurant San Patricio on els 
assistents van poder observar 
maquinària agrícola i empreses 
relacionades en el sector.

La jornada tècnica va 
comptar amb prestigiosos 
experts en matèries de 
màxima actualitat com el 
reg eficient, la fertilització i, 
sobretot, el control de plagues 
i malalties que estan causant 
greus problemes a causa de 
les restriccions fitosanitàries.

L’acte va ser clausurat pel 
president de AVA-ASAJA, 
Cristóbal Aguado, i el director 
de l’IVIA, Rodolfo Canet.

Jornada tècnica del caqui a Alginet

REDACCIÓ
El diumenge 30 de maig, a la 

Casa de Cultura, l’Associació 
de Propietaris de Los Lagos 
(APL) va convocar una reunió 
per a explicar i resoldre dubtes 
davant de la publicació del 
projecte d’urbanització de Los 
Lagos.

El regidor d’Urbanisme, 
Andrés Añón i l’arquitecte de 
l’Ajuntament Vicent Costa, van 
ser els encarregats d’explicar 
el que es farà d’ací a poc de 
temps i que consisteix en la 
canalització de les aigües 
residuals i pluvials.

Per tal de poder cometre 

l’obra la llei obliga a publicar tot 
el projecte d’urbanització.

Fins al desembre de 2023, 
té de termini l’Ajuntament per a 
executar l’obra de clavegueram 
a la urbanització, ja que hi ha 
una sentència judicial.

El cost de l’obra, que supera 
els 8 milions d’euros anirà a 
càrrec de l’Ajuntament que ja 

ha sol·licitat subvencions a 
diferents organismes.

“La resta del projecte 
d’urbanització està previst 
que es porte a terme un futur 
pròxim i arribat el moment 
s’estudiarà i es buscaran les 
subvencions necessàries per 
a intentar abaratir al màxim el 
cost”, comentava Añón.

Els veïns de Los Lagos assisteixen a 
la reunió del projecte d’urbanització 
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La Cooperativa Elèctrica d’Alginet explica als escolars el 
procés de la llum

REDACCIÓ
Disposar d’una Cooperativa 
Elèctrica a la localitat amb una 
subestació és un avantatge per 
als estudiants del poble.
Els alumnes de 6é del CEIP 
Blasco Ibáñez van visitar les 
instal·lacions de la subestació 
de la CEA ubicades al camí 
Trullàs el dimecres 26 de maig.
Rafa Alemany va ser  
l’encarregat d’explicar-los 
com funciona i de resoldre els 
dubtes dels assistents.
Una visita que complementa el 
que, a hores d’ara, han aprés 
a les aules els alumnes de 6é.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

AJUNTAMENT
Les regidories de Comerç 

i Mercat de l’Ajuntament 
d’Alginet, de manera 
conjunta, llancen una nova 
campanya de dinamització 
per al mercat municipal amb 
l’eslògan “Treballar al teu 
mercat municipal, una gran 
oportunitat”.

L’objectiu principal és 
revitalitzar i promocionar els 
10 llocs que, actualment, hi ha 
vacants al mercat municipal 
d’Alginet.

Des de les dues regidories 
es considera necessari donar 
a conéixer aquest edifici 
emblemàtic rehabilitat com 
un espai propici per a generar 
llocs de treball.

Amb una xicoteta inversió i 
pocs tràmits a fer, els interessats 
a ocupar un d’aquests espais 
han d’omplir una instància on 
indiquen l’activitat que volen 
portar a terme i presentar-
la per registre d’entrada via 
telemàtica o presencial en 
l’Ajuntament.

Des de les regidories de 
Comerç i Mercat, es considera, 
de vital importància impulsar el 
mercat municipal, fer valdre els 
seus equipaments i recordar 
que aquests 10 llocs de venda, 
poden ser una magnífica 
oportunitat de negoci per a 

les persones interessades a 
ocupar-les.

Un total de 10 llocs de venda 
en què es podran ubicar 
activitats com: fruites i verdures, 
peixos, congelats, herbolari, 
dietètica, productes naturals, 
pastes cuites, productes 
lactis, ous, cansaladeria, 
formatges, vins i licors, fruites 
tropicals, caramels-llepolies, 
salses, fruites en conserva, 
melmelades, productes 
ecològics, etc. A més a més, 
des de les dues regidories es 
recorda que els tràmits per a 
aconseguir un lloc s’han vist 
reduïts de forma notable i per 
tant en menys d’un mes pot 
estar adjudicat si es reuneixen 
els requisits.

Nova campanya de 
dinamització per al 
mercat municipal

AJUNTAMENT
Des de la Regidoria de 

Comerç i la d’Hisenda de 
l’Ajuntament d’Alginet i el 
Departament de Tresoreria 
ja s’han fet les transferències 
oportunes per a l’abonament 
de les Ajudes Parèntesis.

Unes ajudes que han rebut 
69 comerços que complien 
els requisits marcats per la 
Generalitat Valenciana.

Des del Departament de 
Tresoreria de l’Ajuntament 
s’han fet els abonaments als 
establiments. En un termini d’1 
a 4 dies es calcula que tots els 
beneficiaris tinguen ingressat 
l’import aprovat.

Cal recordar que de les 69 
sol·licituds 42 són 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 ha avançat 
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 
ha destinat més de 50.000 
euros.

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 
s’han repartit 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.

L’Ajuntament abona les 
Ajudes Parèntesis

AJUNTAMENT
Les especialistes en estètica 

i perruqueria d’Alginet han 
rebut un taller per a saber com 
posicionar el comerç local en 
internet.

El taller, anomenat com la 
ferramenta de Google gratuïta, 
té com a objectiu ensenyar a 
aquest sector la importància 
d’estar ben posicionat en el 
buscador d’internet.

Un taller que s’engloba 
dins del projecte del Pater i 
el Consorci de la Ribera per 
a digitalitzar els comerços 
locals de la Ribera del Xúquer 
i que ha estat coordinat per la 
Regidoria de Comerç d’Alginet 
a través de l’ADL.

La tècnica en màrqueting del 
Consorci de la Ribera, Amparo 
Castillo, ha sigut l’encarregada 
d’impartir-lo i resoldre, de 
manera pràctica, els possibles 

dubtes que han sorgit al llarg 
del taller.

Uns coneixements 
necessaris per al xicotet 
comerç local que necessita 
digitalitzar-se per a fer-se 
visible en el món virtual.

Especialistes d’estètica 
i perruqueria d’Alginet 
reben un taller de 
Google My Bussines

AJUNTAMENT
L’artista Lezzart de grou 

up ha sigut l’encarregada de 
dissenyar i dibuixar el grafit 
que presidirà l’entrada de 
la pista d’skate de l’Hort de 
Caramanxel.

Una comanda de la Regidoria 

de Parcs i Jardins per a donar 
més visibilitat, color i prestigi a 
una zona on molt joves d’altres 
localitats venen a practicar 
aquest esport.

Un disseny de benvinguda al 
parc de Caramanxel.

Mural a l’hort de 
Caramanxell

L’exposició 
Vacuna’t amb la 
lectura

AJUNTAMENT
L’exposició Vacuna’t amb 

la lectura arriba a Alginet amb 
la Biblioteca Municipal. Des 
del 25 de maig fins al 3 de 
juny a la Sala d’exposicions 
del Teatre Modern, amb un 
horari de dilluns a divendres 
de 18.30 a 20.30, els visitants 
poden gaudir d’una exposició, 
formada per les vinyetes 
del còmic homònim fet per 
l’escriptor Pasqual Alapont i 
l’artista Xulia de Vicente per 
a la campanya «Llegim? 8-12 
anys». L’objectiu és fomentar 
la lectura amb una història que 
demostra que llegir pot resultar 
molt divertit i té molts beneficis.

Exposició de la Fundació 
Bromera i Fundació FULL 
amb la col·laboració de la 
Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport i la Regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament 
d’Alginet.

Nova tècnica de 
joventut

AJUNTAMENT
La llicenciada en Psicologia, 

Verónica Gil Fernández és 
la nova tècnica del Centre 
d’Informació Juvenil de 
l’Ajuntament d’Alginet.

Fins al desembre, els joves 
que desitgen informació de 
lloguers, beques, cursos, feina 
i tot allò relacionat en la seua 
edat, poden contactar amb 
Verónica telefonant al 96 175 
32 77, al mòbil 674 40 93 86 
o apropant-se a l’edifici on està 
ubicat l’ADL, al carrer Major, 
15.

Podeu seguir totes les 
novetats de joventut a les 
xarxes socials @cijalginet
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Verónica Sanchis Lerén guanya 
el I Concurs del Dia de la Mare

AJUNTAMENT
Les dues protagonistes de la 

foto guanyadora del I Concurs 
del Dia de la Mare, han rebut, 
de mans d’Elia Ferrer, regidora 
de Comerç i Indústria, el 
diploma acreditatiu i el val de 
100 € per a gastar als locals 
comercials del poble.

Amb l’objectiu de recordar 
que a Alginet hi ha de tot, al 
comerç local, per a regalar a les 
nostres mares i fer un xicotet 
homenatge a les mares del 
poble, la Regidoria de Comerç 
va llaçar el primer concurs del 
Dia de la Mare.

La mecànica de participació 
era molt senzilla, enviar una 
fotografia amb la teua mare 
amb una frase inspiradora a un 
correu.

Més de 20 participants van 
enviar la instantània. D’entre 
totes les rebudes es va elegir la 
imatge i frase guanyadora. El 
premi eren 100 €, a gastar en 
establiments locals d’Alginet.

La fotografia on es veu la 
meitat de la cara de Verónica i 
l’altra de la seua mare, va ser la 
guanyadora d’aquest concurs 
que s’espera que continue en 
el temps.

AJUNTAMENT
Un any més, des de la 

Biblioteca Pública Municipal 
d’Alginet conjuntament amb 
la Regidoria de Cultura s’ha 
organitzat el Concurs de Dibuix 
Biblioteca d’Alginet.

En aquesta tercera edició la 
temàtica estava relacionada 
amb la situació sanitària actual 
i per tant els treballs anaven al 
voltant de la COVID-19 a les 
escoles.

En aquest concurs, adreçat 
als xiquets i xiquetes d’Infantil, 
Primària, Secundària i 
Batxillerat, han participat al 
voltant de 100 treballs.

El dijous 27 de maig, i 
de manera escalonada per 
categories, els accèssits i 
guanyadors s’han apropat 

a la Biblioteca on Francisco 
González Llopis, Bibliotecari-
Arxiver Ajuntament d’Alginet, 
i Tere Escutia han sigut els 
encarregats de lliurar els 
premis.

En la categoria Infantil el 
primer premi d’un val de 50 €, 
ha sigut per al dibuix de Ferran 
Giménez Bosch i el segon 
premi d’un val de 30 € per a 
Carmen Conchell Bosch.

En la categoria de Primària, 
el primer premi ha sigut per al 
dibuix d’Alejandra Coronado 
Arcos i el segon per a Carmen 
López Valls.

En la categoria de secundària 
el primer premi ha sigut per a 
Andreu Pla Espert i el segon 
premi per a Paula Frontera 
Núñez.

La Biblioteca lliura els 
premis del III Concurs 
de Dibuix Biblioteca 
d’Alginet
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CEIP EMILIO LUNA
El passat 7 de maig, 

l’alumnat de cinqué de 
primària va rebre la visita 
de la periodista alginetina 
Sònia Bosch, referent 
del periodisme al nostre 
municipi.

Aquesta activitat, 
emmarcada en el projecte 
al voltant del treball 
dels textos periodístics 
en l’educació primària, 
va crear un diàleg molt 
enriquidor entre l’alumnat 
i la periodista, posant 
en comú les diferents 
opinions, exposant els 
seus dubtes respecte a la 
professió i, especialment, 
facilitant un apropament i 
reflexió de l’impacte dels 
mitjans de comunicació 
en la nostra societat. 

En acabar el col·loqui, 
els xiquets i xiquetes 
van poder experimentar 
en directe el procés 
de creació i disseny 
d’un videoreportatge, 
descobrir tots els 
elements que el formen 

i conéixer el material 
necessari per a poder-
lo fer. En aquest cas, 
l’hort escolar va ser el 
protagonista.

Per a finalitzar amb 
aquest projecte, els i les 
estudiants de cinqué 
han preparat les seues 
pròpies entrevistes, 
d’acord amb tot allò 
aprés al taller amb la 

periodista Sònia Bosch. 
Després d’elaborar les 
preguntes pertinents per 
a cada mestra a qui han 
decidit entrevistar, han 
treballat per donar-li un 
disseny i maquetació a 
través de les tauletes 
digitals, desenvolupant 
així la competència digital 
i, al seu torn, millorant 
l’expressió oral i escrita. 

Descobrint el periodisme amb la 
directora de La Veu d’Alginet

CEIP PEPITA GREUS
El proper dimecres 23 

de juny és l’últim dia de 
classes d’aquest Curs 
2020-2021 tant atípic i 
especial i de vesprada 
al Teatre Modern 

celebrarem, amb les 
mesures de seguretat i 
sanitàries que pertoquen, 
els actes de Graduació 
d’Infantil 5 anys a les 
18.00 i Graduació de 
6é de Primària a les 

20.00. Enhorabona, 
com sempre i amb més 
motius aquest curs, a les 
promocions que passen 
d’Infantil a Primària i de 
Primària a l’ESO. S’ho 
mereixen

Graduacions al Pepita Greus
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CEIP BLASCO IBÁÑEZ
Els alumnes de 6é de 

primària del CEIP V. Blasco 
Ibáñez d’Alginet participen 
aquest curs en el projecte 
“L’escola dansa”, promogut pel 
CEFIRE (Centre de Formació 
Innovació i Recursos per al 
Professorat) Artístic-expressiu 
de la Conselleria d’Educació.

Després de molts 
entrebancs, el projecte podrà 
eixir endavant. “L’escola 
dansa” naix com alternativa al 
de “L’escola canta”, projecte 
que venia celebrant-se en 
cursos anteriors, en no poder-
se dur a terme aquest per 
motius sociosanitaris donada 
la Covid-19.

El projecte tracta d’afavorir 

l’aprenentatge en grup 
mitjançant l’expressió i el 
moviment a través de la dansa 
i la música i està organitzat 
en estreta col·laboració entre 
les escoles que participen, els 
ajuntaments i les bandes de 
música, element tan arrelat a la 
nostra terra.

Hi participen 50 escoles 
de tot arreu de la Comunitat  
Valenciana i s’interpreten les 
següents obres: 

-  Bolero de Ravel. Autor: 
Maurice Ravel.

-  Malaguenya de Barxeta. 
Autor: Azael Tormo (a partir 
d’un tema popular)

-  Sing, sing, sing. Autor: Louis 
Prima. Arranjaments: Jesús    

Santandreu.
L’alumnat de 6é del Blasco 

que forma part del projecte, 
a més a més ballarà les 
coreografies el dia 25 de juny 
amb la col·laboració de la 
Banda de la Societat Artística 
Musical d’Alginet, de l’AMPA 
del centre, de l’Ajuntament i 
dels pares i mares de l’alumnat 
de 6é. Aprofitaran també l’acte 
per a acomiadar-se del que 
ha sigut la seua escola al llarg 
de 9 anys. Esperem crear 
precedent i que l’Ajuntament, 
Banda i Escola emprenguen  
conjuntament reptes que 
afavorisquen la formació del 
nostres alumnes.

El Blasco dansa!

IES HORT DE FELIU
El passat dilluns 24 de maig 

va tindre lloc l’avaluació de 
segon de Batxillerat al nostre 
IES Hort de Feliu d’Alginet. 
Amb aquesta els nostres 
alumnes acaben el curs i la 
seua estada de sis cursos al 
centre i s’enfronten a la recta 
final que els portarà a fer la 
Prova d’Accés a la Universitat, 
la temuda selectivitat. Una 
prova que estem segurs que 
superaran de forma òptima, 
ja que els resultats obtinguts 

al curs han sigut francament 
bons. 

D’entre l’alumnat aprovat, 
destaquem 3 Matrícules 
d’Honor i que una immensa 
majoria,  un 31 per cent de 
l’alumnat optarà al Premi 
Extraordinari de Batxillerat en 
obtenir una mitjana superior o 
igual a 8,75.

És un resultat que ens permet 
estar satisfets del treball de 
professorat i alumnes, en 
un curs que es presentava 

molt complicat a causa de la 
pandèmia de Covid-19 i que ha 
obligat a treballar de valent a 
tota la comunitat educativa per 
a garantir les millors condicions 
de treball per a alumnes i 
docents. 

Esperem que el curs 
vinent ens porte a tots salut i 
normalitat, i que la promoció 
que enguany ens deixa, guarde 
al seu cor un bon record del seu 
institut mentre emprenen una 
nova vida plena d’aventures, 
coneixement i treball.

Sis cursos a l’IES Hort de Feliu

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Maig, per excel·lència, mes 
de Maria, mes de les flors. 
Des de ben menuts així ho 
celebràvem a l’escola: cada 
dia li portàvem flors a Maria 
en un altaret que havien fet en 
cada classe i entre nosaltres 
competíem per vore qui li 
duia la flor més bonica, des 
d’una rosa, una margarida o 
la flor del gerani del corral de 
casa. Aquesta tradició tant 
entranyable i bonica ha anat 
perdent-se al llarg dels anys i 
cal recuperar-la.

I per això aquest curs li hem 
fet una ofrena de flors a la Mare 
de Déu, el divendres dia 7 de 
maig, de vesprada al pati del 
centre, tenint en compte, això 
sí, totes les mesures sanitàries 
establides, com a agraïment 
per haver pogut dur endavant 
aquest curs tan complicat en 
les nostres vides, i com sempre 
demanar-li molta salut per a 
tots.

Maria guarda al teu cor les 
flors que t’oferim, davall del 
teu mant ens acollim i lliura’ns 
de tot mal! Sempre Gloriosa i 
Beneïda!

També hem représ al nostre 
col·legi la tradició i homenatge 
a la Santa Creu, la qual té el seu 
origen en la commemoració 
de la trobada de la Santa 
Creu per santa Elena, mare 
de l’emperador Constantí, la 
data de la col·locació de les 
tradicionals creus de maig 
manté l’antiga dedicació del 
dia tres, quan se celebrava “la 

festa de la invenció de la Creu”.
Hem fet un concurs de creus 

a nivell de tot el col·legi des 
de l’assignatura de Religió 
i tutoria, de creació lliure, 
es publicaran les fotos en 
facebook i guanyarà la més 
likes obtinga.

Aquest mes també, els 
alumnes de Primària han pogut 
fer eixides extraescolars als 
parcs del poble, on han pogut 
gaudir, amb molta il·lusió d’un 
matí a l’aire lliure.

I com sempre diguem els 
mestres, maig és el mes dels 
estudiants, els quals han de 
donar tot per a obtindre els 
millors resultats i passar un bon 
estiu.

Per a finalitzar, recordem que 
el dia 19 va fer un any que el 
nostre JAVIER ens va deixar... 
EL PORTAREM SEMPRE ALS 
NOSTRES CORS.

Mes de maig, mes de Maria



12
JUNY 2021 PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

La patinadora Cèlia Aliaga es proclama 
campiona autonòmica

REDACCIÓ
El cap de setmana del 22 i 23 
de maig es va celebrar a la 
localitat d’Alcoi el Campionat 
Autonòmic de patinatge 
artístic modalitat lliure per a les 
categories de Cadet, Júnior i 
Sènior.
En aquest campionat van 
participar 4 esportistes 
alginetines. Del Club de 
Patinatge Alginet van competir 
Cèlia Aliaga en la categoria 
Juvenil que es va proclamar 
campiona autonòmica. En 
la categoria Cadet Paula 
Fuster va quedar en 4a 
posició, Clàudia Bailén, del 
Club Castelló de la Ribera, va 
quedar en 5a posició i Alba 
Salvador, del CP Alginet, en 8a 
posició.

En total van competir 
patinadores de 17 clubs.

Al juliol, la campiona 
autonòmica, Cèlia Aliaga es 
desplaçarà a Cunit a Tarragona 

per a participar al Campionat 
d’Espanya de Patinatge 
Artístic.

Dues germanes imparables 
en Taekwondo

REDACCIÓ
El 15 de maig es va celebrar a 
la localitat d’Alcora, el 20 Open 
Internacional de Taekwondo. 
Un encontre esportiu d’alt 
nivell on les dues germanes 
alginetines, Inés i Helena, van 
aconseguir fer pòdium.
La primera a competir va 
ser Inés Gadea Nácher que 
en demostrar el que li han 
ensenyat els seus entrenadors 
Francisco Martín, José Torres i 

Dani Torres del Club Deportivo 
Olimpo de Sedaví, va 
aconseguir l’or en la categoria 
de cadet.
Per altra banda, la seua 
germana, Helena Gadea 
Nácher es va fer amb el bronze 
de la categoria Júnior.
Dos pòdiums que se’ns dubte 
no seran els últims de les 
alginetines que continuen els 
seus entrenaments en aquest 
art marcial coreà.

Nova germandat a Alginet
REDACCIÓ

Naix una nova germandat a Alginet 
per a portar el Crist de Medinaceli 
durant la Setmana Santa. 
Actualment s’està organitzant 
i buscant confrares entre els 
alginetins. Tal com comentàvem 
membres de la germandat “el 
primer objectiu és comprar la 
imatge del Crist de Medinaceli i 
poder portar-la en processó per 
tots els carrers del poble”.
A banda dels actes religiosos 
que tinguen lloc en Setmana 
Santa, està previst que al llarg 
de l’any la germandat organitze 
altres actes com dinars, sopars 
entre la germandat i també 
sopars d’agermanament en altres 

confraries, excursions a la capital 
per a veure la imatge del Crist de 
Medinaceli a Madrid, besapeus i 
missa de benedicció a la imatge 
quan es tinga la imatge a la 
localitat d’Alginet. 
Des de la germandat es fa una 
crida a tot aquell que desitge ser 
confrare, tocar instruments, dur la 
vestimenta o ser portant perquè  
envie un whatsapp al telèfon 
653717326 per a formar-ne part.
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Gerson 
González

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

Què és la 
força?

La força com a capacitat 
física bàsica es defineix com 
la capacitat de generar tensió 
intramuscular enfront d’una 
resistència, independentment 
que es genere o no moviment.

L’entrenament periòdic i 
sistemàtic de la força permet 
obtindre diverses adaptacions 
i beneficis saludables per a la 
nostra vida diària.

Efectes beneficiosos de 
l’entrenament de força en la 
salut: 

• Prevenció de la diabetis.
• Millora física en individus.
• Millora de força muscular i 

de la densitat de l’os.
• Prevenció de l’osteoporosi 

en la tercera edat.
• Prevenció del càncer de 

còlon.
• Millora en la resistència 

cardiovascular en malalts 
cardíacs i en la tercera edat.

Aspectes pràctics per a la 
realització de programes de 
força i salut

a) Tipus d’activitat a realitzar: 
activitat dinàmica mitjançant 
exercicis gimnàstics amb 
pesos i elàstics, corrioles, etc.

b) Intensitat de l’exercici: 
es recomana una intensitat 
entre el 20 i 50 % de la total 
i no superior al 60 % d’1 RM 
si el treball és realitzat amb 
sobrecàrregues.

c) Duració dels exercicis: es 
necessiten com a mínim, 8 
repeticions per a aconseguir 
beneficis mínims. També es 
pot determinar amb temps; 
sobre uns 30 segons cada 
exercici. 

d) Duració de la sessió: per 
a edat puberal un mínim de 
25 minuts, per a adults entre 
25 i 50 minuts i per a edats 
avançades de 10-15 minuts 
per sessió. 

e) Ritme de progressió: A 
mesura que es progressa, s’ha 
d’augmentar el pes, el nombre 
d’exercicis o sèries d’exercicis. 

f) Freqüència: Es recomana 
un número mínim de 2-3 
sessions setmanals.

g) Tipus d’exercicis: Fer 
exercicis que incloguen grans 
masses musculars

Entrenament de 
força per a la salut

Laura Alemany 
Bosch

Hola a tots! 
Volia començar 
aquesta secció 
amb una novel·la 

a la qual li tinc un afecte 
especial. 

Em resulta molt difícil 
ressenyar la història perquè no 
vull revelar res de la trama però 
alhora necessite transmetre-
vos tot el que m’ha fet sentir. 

És una novel·la BRUTAL. Un 
viatge duríssim i enriquidor que 
ha aconseguit que aquest títol 
passe a formar part dels meus 
llibres favorits. 

Una autobiografia explicada 
pel propi protagonista. Un 
recorregut pel seu dia a dia des 
que tenia 10 anys i la seua vida 
i la de milions d’afganesos va 
canviar amb l’inici de la guerra. 

Por, dolor, impotència, 
misèria, barbaritats 
inhumanes... Milers de 
successos impossibles 
d’oblidar. Però el llibre també 
ens dona treves plenes 
d’esperança, riquesa cultural, 
paisatges i amistats nascudes 
de l’hospitalitat. 

La narració comença amb la 
visió de Qais als deu anys, amb 
la seua innocència i la seua 
incredulitat per assumptes 
que no arriba a entendre i 
evolucionarà fins a ser un jove 
intel·ligent, valent i capaç de 
fer-nos reflexionar amb els 
seus pensaments. 

Aquesta novel·la és de les 
que et fan plorar, et fan créixer 
i de les quals guardes per 
sempre dins de tu. Sabeu el 
millor? Que costa menys de 6 
euros a Casa del Libro... No us 
ho perdeu, és una joia. 

El fuerte de las 
nueve torres

Els alumnes de tercer d’ESO dissenyen bosses per a 
recaptar fons contra el càncer

REDACCIÓ
Els alumnes de tercer de l’ESO 
de l’IES Hort de Feliu d’Alginet, 
han decorat bosses de tela 
que després han venut entre 
professorat, alumnes i veïns.
Un projecte dirigit per la professora 
d’Educació plàstica, visual i 
audiovisual, Ana Pons, i que ha 
servit per a recaptar 430 € destinats 
a la investigació del càncer Infantil.

La professora Pons va fer entrega 
del xec simbòlic del que s’ha 
recaptat en la venda d’aquestes 
obres d’art a l’associació «Sumem 
moltes mans». Una associació 
creada per dues famílies unides 
per una mateixa causa, la de 
recaptar fons per a la investigació 
del càncer infantil.

Elia Ferrer, nova 
presidenta del 
PP d’Alginet

REDACCIÓ
El partit popular d’Alginet es va 
reunir el dissabte 15, a les 6 de 
la vesprada al saló dates de la 
Casa de Cultura d’Alginet, per 
a portar a terme el congrés 
local.
En aquest congrés s’ha elegit 
Elia Ferrer com a presidenta de 
l’agrupació municipal d’Alginet
Un dia important, tal i com 
deia Antonio Francisco 
Saá Carrasco, coordinador 
comarcal del partit popular de 
la ribera alta.
Per davant un projecte que cal 
assolir i en el qual Elia Ferrer 
és ara la presidenta del Partit 
Popular d’Alginet

Els veterans d’Alginet es proclamen campions de lliga

JOSE M. RAMÓN
La Penya Veterans d’Alginet 
va aconseguir ahir el títol de 
campió de lliga a falta d’una 
jornada per a finalitzar el 
campionat. L’equip blavet ha 
encapçalat la classificació des 
de la primera jornada i han 
aconseguit aquest triomf amb 
12 victòries i 2 derrotes, amb 
uns números espectaculars, 
convertint-se així en l’equip 
menys golejat d’aquesta 
categoria, amb només 7 gols 

en contra i amb 37 gols a 
favor. Aquestes xifres són 
un reflex de la superioritat 
dels blavets en el grup SUD 
de la Lliga de Veterans.  
El triomf culmina un camí que 
es va iniciar fa 3 temporades 
amb una important renovació 
del planter que ha permés a 
l’equip convertir-se en un dels 
capdavanters de la lliga, amb 
dos subcampionats i finalment 
amb el triomf en aquesta 
lliga 2020/21, marcada per 

la pandèmia i amb un format 
de play-off que ha fet més 
interessant i complicat el 
repte d’aconseguir el títol.  
La primera posició de la lliga 
permet a la Penya Veterans 
disputar el títol de Campió 
Absolut, en el qual els 4 
millors equips de la temporada 
s’enfrontaran el 22 de juny en 
un format de semifinals i final 
(26 de juny) que pot significar 
un tancament de temporada 
espectacular per als blavets.
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Projectes que es van quedar al calaix 
de la història (II)

El mes passat 
encetàvem el tema 
dels projectes que es 
van quedar oblidats 
al fons dels calaixos 
de la història i potser 
el d’aquest mes, és 
el que més haguera 

canviat la fisonomia de la trama 
urbana del nostre poble.

L’any 1861 l’Ajuntament va 
acordar en plenari la constitució 
d’un plànol d’eixample del municipi 
per «la gran falta de casas para 
atender a los muchos forasteros 
que llegan a esta Villa». Però el 
projecte no es va dur a terme  
fins el 25 d’agost de 1870, quan 
Hermenegildo Sociats va presentar 
un projecte centrat en l’obertura de 
dos carrers i la construcció d’una 
gran plaça. El dos carrers eren el 
carrer de la Victoria (actual carrer 
del Venerable Beferull) i el carrer 
del Progreso (actual carrer d’Eulàlia 
Escobet) i la plaça s’anomenaria, la 
plaça del Comte de Casal, perquè 
havia d’ocupar l’espai de l’antic 
hort del castell, propietat llavors del 
marqués de Monistrol, descendent  
i hereu de la senyoria del comte de 
Casal.

Pel que fa als carrers, cal dir 
que la seua construcció es va 
dur a terme, però no així amb la 
plaça. Aquesta plaça, com ja hem 
dit, havia d’ocupar l’antic hort del 
senyor, és a dir, el primer tram 
de l’actual carrer de Sant Vicent i 
mitjançant l’enderroc de la tanca 
de l’hort, quedaria comunicada 
amb la plaça de les Malves (actual 
plaça del Mercat), aconseguint així 
una gran plaça de gran mesura 
que esdevindria el gran centre 
cívic de la vila i, que segons el 
propi projecte, estaria encerclada 
per voreres d’1,50 d’amplada i 
arbres cobrint tot el seu perímetre. 
A més, calia establir «el depósito 
de aguas sobrantes de las Fuentes 
y del lavadero público». Per altra 
part, en no existir el futur carrer 
de Sant Vicent, la torre del castell 
de l’angle sud-est, s’integrava a 
l’espai d’aquesta plaça, com un 
element romàntic, el qual haguera 
enriquit, estèticament, l’espai de la 
plaça.

Aprovat el projecte per 
l’Ajuntament, el 17 de setembre 
de 1870 va ser exposat al públic 
durant quinze dies i va rebre una 
reclamació subscrita per Manuel 
Belenguer Ferrer, en nom i 
representació de l’Excel·lentíssim 
marqués de Monistrol i comte de 
Casal, el qual proposava una sèrie 
de variacions per a traure major 
profit de les seues propietats, és 
a dir, antics senyors territorials 
esdevinguts en capitalistes 
burgesos. Aquestes variacions 
afectaven a tot el projecte, però 
especialment a l’espai de la 
plaça, la qual com bé és sabut 
mai no es va construir. Així doncs, 
l’Ajuntament va refer el projecte 
i això suposà, per obrir un nou 
carrer (l’actual carrer de Sant 
Vicent), l’enderrocament de la 
torre que abans esmentàvem «el 
torreón del Castillo que comprende 
el proyecto, deberá rebajarse 
hasta el nivel del piso de la nueva 

calle que ha de abrirse». A més, la 
plaça desapareix, perquè les terres 
de l’antic hort es va parcel·lar per 
la construcció de noves cases que 
obrien la seua façana a aquest 
carrer. De l’antiga plaça només 
restava l’espai actual que ocupa 
el mercat municipal, però limitat 
perquè el marqués es reservava 
l’espai de l’antic fossat per a una 
futura ampliació de l’edifici del 
castell, ampliació que cal entendre 
com enderroc del castells i la venda 
del seu solar per a la construcció 
de cases, no es dugué mai a terme 
gràcies al fet que només sis anys 
després l’Ajuntament el comprava 
per a la seua seu.

No obstant aquest entrebanc, 
en el projecte de Vicent Peris de 
l’any 1882, encara es recuperava 
la possibilitat de construir una gran 
plaça en aprofitar l’espai de l’actual 
mercat i la plaça de les Malves 
per a fer una gran plaça i amb un 
nou afegit, la construcció d’una 
nova església parroquial. Com ell 
deia «Nótase en Alginet la falta 
de una plaza lo suficientemente 
espaciosa para las necesidades de 
la población y ningún punto existe 
más a propósito para realizar esta 
mejora que la plaza que lleva el 
nombre de las Malvas. Con poco 
coste puede llevarse esta mejora 
[...] con ello resultaria una plaza de 
sesenta metros de longitud y diez 
y nueva de latitud y cuya situación 
sería la más conveniente, toda 
vez que existe el pensamiento de 
reedificar la Iglesia Parroquial muy 
reducida para las necesidades 
del vecindario, dándole la entrada 
principal por frente de dicha plaza».

En resum, si aquest projecte 
s’haguera dut endavant, haguérem 
perdut una part significativa del 
nostre patrimoni històric i cultural, 
com el mercat modernista que 
mai s’haguera construït i, sobretot, 
l’església parroquial del segle XVII, 
la qual haguera estat enderrocada, 
junt la capella de la Comunió i el 
Transagrari, no obstant creiem que 
el campanar s’haguera integrat a la 
nova construcció.

Creiem que aquest projecte, del 
qual no tenim ni plànols perquè mai 
passà de ser això, un projecte, es 
va veure afectat per la gran riuada 
de 1884 que va fer malbé l’ermita 
de Sant Josep i tots els fons de 
les arques municipals s’hagueren 
de destinar a l’enderrocament i 
la construcció d’una nova ermita, 
la qual fou inaugurada l’any 1897 
i, per tant, l’Ajuntament no es va 
veure amb esme d’iniciar una 
construcció com la d’una nova 
església parroquial i per això hui 
en dia encara comptem amb un 
temple menut de bellesa barroca 
i no d’un edifici neogòtic, que era 
el model arquitectònic  propi de la 
darreria del segle xix (només cal 
veure l’exemple de l’ermita), el 
qual hi haguera sigut un edifici molt 
més gran, però sense la solera i la 
història del que conservem. 
 Rafael Bosch López

Cronista de la Vila d’Alginet 

Principis actius: 
oli essencial; 
f l a v o n o i d e s ; 
cumarines; colina; 
àcids cinàmic, 
clorogènic i cafeic; 

lactones sesquiterpèniques; 
mucílags i polisacàrids.

Propietats: analgèsica, 
antiinflamatòria, cicatritzant, 
antisèptica, antibacteriana i 
antifúngica.

Indicacions:
Inflamacions reumàtiques com 

la osteoartritis i l’artritis reumatoide; 
així com en tendinitis i altres dolors 
musculoesquelètics.

Colps i contusions, hematomes, 
blaus, dolors produïts per 
luxacions, bursitis i torcedures, pel 
poder antiinflamatori i analgèsic 
dels principis actius de l’àrnica.

Distensions  musculars, miàlgies 
i esquinços, contribueix a reduir el 
dolor i la inflamació.

Molèsties dentals s’ha indicat 
com a agent antiinflamatori útil 
que podria reduir la unflor i les 
possibles complicacions derivades 
d’una extracció de queixals.

En irritacions cutànies, picades 
d’insectes, urticàries, cremades 
lleus, coïssors i per a tractar 
l’acne i el prurit; per la seua acció 
antiinflamatòria i cicatritzant.

En la cura de pells envellides, 
llavis esquerdats, ferides sense 
sagnat, etc.

Contraindicacions o 
precaucions: l’àrnica té un elevat 
potencial tòxic per via oral, a 
causa de l’acció d’algun dels seus 
principis actius com els alcaloides, 
les cumarines, les lactones, etc.

En dosis altes per via oral pot 
provocar irritació de les mucoses 
gàstriques, trastorns digestius 
com vòmits o diarrees; també 
pot produir alteracions nervioses, 
vertigen, al·lucinacions, dispnea i 
fallada cardíaca.

Es desaconsella l’ús per via oral 
i per via tòpica s’ha d’usar amb 
precaució en els següents casos:

-  En  cas d’al·lèrgia a la planta.
-  Durant l’embaràs i la lactància.
-  Després d’una intervenció 

quirúrgica, sobre cicatrius que 
puguen existir.

-  No s’ha d’aplicar sobre ferides 
obertes ni sobre hemorràgies.

-  En pells danyades utilitzar-la 
amb precaució, per a evitar 
que passe al flux sanguini.

-  L’helenalina pot produir 
reaccions al·lèrgiques cutànies 
amb dermatitis i edema.

-  En xiquets no aplicar en 
zones properes a mucoses 
(boca, ulls, etc.) ja que la seua 
ingesta pot provocar efectes 
neurològics.

-  Si s’estan prenent medicaments 
anticoagulants i antiplaquetaris 
no usar per via oral.

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.  

Col·legiat 4704

Àrnica

Fa un temps 
vos vaig parlar de 
la profunditat a la 
què cal sembrar les 
llavors, hui vos diré 
la distància entre 

plantes.
Per a començar vull aclarir que 

les mesures són orientatives, 
segons la varietat pot ser més o 
menys. També que la distància es 
en centímetres i que hi ha mesures 
entre fileres i mesures entre 
plantes.

Saber les mesures de plantació 
és important per a planificar l’hort, 
triar el lloc per a cada planta i 
saber el nombre de plantes que 
necessitem.

De què depén la distància 
de separació entre plantes? En 
primer lloc i com es lògic influeix la 
grandària de les plantes, si creixen 
molt lateralment, si entapissen 
el sòl com les cucurbitàcies, etc. 
L’espai entre plantes ha de ser 
el suficient perquè l’aireig siga 
l’adequat (per a evitar l’aparició de 
fongs i plagues).

Per una altra banda s’ha de tindre 
en compte el desenvolupament 
de les arrels. La distància de 
separació deu ser suficient perquè 
les arrels no xoquen, s’enreden o 
competisquen massa per l’aigua o 
els nutrients.

A continuació vos deixe una taula 
amb les distàncies o separació 
entre plantes hortícoles. Encara 
que no estan tots els cultius podeu 
fer-vos una idea de quines són les 
distàncies:

Cultiu       Distància fileres   Distància plantes cm

Albergínia      80-100             50-60

All                          15          10-15

Api                         50          20-30

Bleda                 40-50           30-40

Bròcoli               60-70             60-70

Carabassa       100-150    150-200

Carabasseta       100         50-70

Carlota                  20          15-20

Ceba                    20-30        10-15

Cogombre             100           50-60

Col de cabdell         60        40-50

Coliflor                     70         70

Creïlles                   50            70

Encisam                30-40        20-30

Endívia                   30-40           20

Escarola                     30             30

Fabes                        30-40        30

Fesols tendres          50-70        30-40

Maduixes                   40                30

Meló                          150            100

Meló d’Alger                 150        100

Pimentó                       70         40-50

Porro                            30         15

Rave                       15          10

Tomaca                       60-100      50

Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

Distància de 
plantació

Tots tenim 
creences limitants o 
equivocades que ens 
porten a comportar-
nos de forma poc 
assertiva.

1) Atenció 
excessiva. Només 

soc important si et 
mantinc ocupat amb mi, si reb un 
tracte especial. Un exemple seria: 
si no vens a visitar-me o em crides 
amb la freqüència que espere, t’ho 
faré saber cridant la teua atenció: 
deixar de parlar o de cridar; o dir 
“ja no em vols, no em necessites”, 
“vols més a X que a mi”… També 
passa quan les iaies competeixen 
entre elles, fent regals, monades, 
o favors al xiquet, perquè les 
vulguen més o no s’obliden d’elles.

2) Lluita de poder. Només soc 
important si tinc el poder, si guanye, 
si mane jo. Un exemple és voler 
tenir la raó, dir l’última paraula en 
una discussió, aconseguir que es 
facen les coses a la meua manera, 
convéncer i fer a l’altre decidir el 
que és “correcte” per a mi.

3) Venjança. Crec que no soc 
important, em sent ferit i per això 
et ferisc a tu. Quan algú ens fa 
una crítica, i responem amb una 
altra o amb un retret. Quan volem 
castigar l’altre. Retirem el nostre 
afecte, la nostra atenció, o ens 
rebel·lem deixant de complaure o 
de fer el que esperen. Utilitzem el 
nostre enuig per a manipular, per 
a culpar. Ara que estic enfadada, 
no et faig cas, i faig això que et 
molesta.

4) Incapacitat assumida. Em 
rendisc. Crec que no soc capaç, no 
puc. Quan sentim que no sabem 
fer-ho, que som un desastre. 
Quan som el nostre pitjor enemic 
criticant-nos pels nostres errors. 
Quan diem frases com “jo tot ho 
faig malament, tu tot ho fas bé; 
doncs no vaig i així no et moleste”.

T’has vist reflectit en alguna 
d’aquestes creences limitants? 
Aquestes mateixes creences les 
tenen els xiquets. Encara que 
ells tenen un cervell immadur 
que els dificulta regular les seues 
emocions i expressar el que 
necessiten i senten.

•Quan estem en la creença 
d’atenció, el cosa estem demanant 
a crits, xiquets i adults, és “vull 
formar part de l’equip, implica’m 
de forma útil”.

•Quan estem en lluita de poder, 
estem murmurant “Dona’m 
opcions, vull ser tingut en compte, 
vull poder triar”.

•Quan volem venjar-nos, 
reclamem “reconeix i valida els 
meus sentiments”.

•I quan no ens sentim capaços i 
ens rendim, portem una pancarta 
al front que diu “mostra’m xicotets 
passos a donar, no et rendisques 
amb mi”.

Conéixer les creences 
equivocades que hi ha darrere del 
mal comportament, ens ajuda a 
descobrir la part oculta de l’iceberg 
i a mirar a l’altre amb compassió. 
Ens motiva a emfatitzar amb els 
xiquets i adults i tendir-los una mà 
cap a la comunicació. “D’on traiem 
la idea boja que perquè un xiquet 
es porte bé primer hem de fer-lo 
sentir malament?” -va dir Jane 
Nelsen, fundadora de la Disciplina 
Positiva.

Bárbara Bori, coach de mares

4 raons per les quals 
els adults a vegades 
ens portem malament 
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COAGRI
El divendres 14 de maig, es 

va dur a terme a les oficines 
de la Cooperativa Agrícola 
d’Alginet, el sorteig d’un patinet 
elèctric Xiamoi 1S.

El sorteig es va fer entre 
tots els clients que tenen 
una assegurança general 
(cotxe, moto, casa, vida...) en 
COAGRI. 

El guanyador va ser Adolfo 
Vivens Bordes. La seua 
dona, Aurora Mellado, va ser 
l’encarregada de rebre el premi 
de mans de les responsables 
d’assegurances i del director 
General Eliseo Guerrero. Una 

manera més de premiar la 
fidelitat dels clients que confien 

en el servei d’assegurances de 
COAGRI.

El patinet elèctric de Coagri ja té 
guanyador

Assegurances 
amb regal

COAGRI
Del 15 de maig al 31 de juliol 

si contractes una assegurança 
general a les oficines de 
COAGRI, et regalen unes 
pales de platja perquè pugues 
gaudir aquest estiu de l’aire 
lliure fent esport i passant-ho 
bé.

A Coagri assegurances tenim 
tota classe d’assegurances 
perquè visques tranquil.

El sorteig de 90 
vals de 100 € 
serà al mes de 
setembre

COAGRI
Malgrat haver una milloria en 

la situació sanitària, un any més 
no es va poder fer el sorteig 
dels tradicionals viatges de cap 
de setmana de la Cooperativa 
Agrícola d’Alginet.

Des de COAGRI s’ha decidit 
que aquest any el premi siguen 
90 vals per valor de 100 € cada 
un per a utilitzar en la gasolinera 
de COAGRI i/o en la tenda de 
subministraments.

Els 9.000 € distribuïts en 
90 vals se sortejaran davant 
notari a finals de setembre 
entre tots els clients que hagen 
contractat una pòlissa de les 
assegurances agràries.

Si vols ser un dels afortunats 
encara estàs a temps de 
contractar la pòlissa de les 
assegurances agràries a les 
oficines de COAGRI.

COAGRI
La gasolinera de COAGRI 

ubicada al camí Trullàs, 
continua incrementant els seus 
clients. 

Uns clients que no cal que 
siguen socis de la cooperativa 
per a poder beneficiar-se del 
bon producte oferit i dels preus 
competitius de què disposen.

A més, els socis de COAGRI 
tenen un avantatge ja que 

tenen un descompte directe de 
mig cèntim per cada litre que 
consumeixen i que al llarg de 
l’any suposa un estalvi per a 
les seues butxaques.

La modernització de les 
instal·lacions i la posada 
en marxa del sistema de 
pagament en targeta de soci 
o targeta bancària faciliten 
el subministrament del 
combustibles als clients que 
cada dia confien en COAGRI

La gasolinera de COAGRI sinònim 
de qualitat i bon preu
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