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EDITORIAL

Encetem juliol amb incertesa
i il·lusió. Incertesa per la pujada
de contagis i la il·lusió de saber
que cada vegada som més els
vacunats.
Deixem juny amb els “atípics”
finals de curs i tanquem un any
escolar que serà recordat als
llibres.
Juliol ens porta la Ruta de la tapa
amb ACEAL, l’escoleta d’estiu,
els campus d’esport, la piscina
municipal i les ganes d’estar al
carrer.
A poc a poc anem tornant a la
vida d’abans però cal recordar que
el virus encara està ací i que cal
anar amb precaució.
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

10 recomanacions per a l’ús de
webs de salut

1. Font d’informació: En Internet
podeu trobar continguts sobre
salut d’utilitat que us ajudaran
a
complementar
altres
informacions i a orientar-vos.
2. Actitud crítica: És convenient
mantindre una actitud crítica
davant de la informació
sobre salut en Internet per a
detectar missatges confusos,
cures miraculoses, etc.
3. 
Identificació de les fonts:
Hauríeu de poder identificar
el responsable del web, si hi
ha algun professional sanitari,
les fonts d’informació o si els
continguts estan actualitzats.
4. Consulta professional: Davant
de qualsevol dubte sobre
la informació obtinguda en
Internet i abans de prendre
decisions,
consulteu
un
professional sanitari.
5. 
Vigilància: Desconfieu de
productes infal·libles, cures
miraculoses, remeis secrets...,
i de promocions i rebaixes per
obtindre tractaments.

6. 
Ús de dades personals:
Abans de facilitar a través
d’Internet informació personal
i, especialment, sobre la
vostra salut, heu de conéixer i
comprendre quin ús se’n farà.
7. 
Precaució amb els xats:
Valoreu els termes d’ús i
clàusules legals abans de fer
servir el correu electrònic que
ofereixen alguns webs o de
participar en xats i fòrums.
8. 
Pagaments
segurs:
Cal
assegurar-se
que
les
transaccions són segures.
El navegador ha de mostrar
cadenat verd o un cadenat
tancat negre que indica que la
connexió és segura.
9. 
Compra de medicaments:
Està
totalment
prohibit
vendre medicaments que
requereixen recepta mèdica
per Internet. No compreu
medicaments en Internet.
10. 
Notificació dels fraus: Si
detecteu un frau en un
web o n’heu estat víctimes,
notifiqueu-ho a les autoritats
sanitàries o organitzacions
de consumidors.
Font:
h t t p s : / / w w w. c o m b . c a t /
ca/comunicacio/noticies/
decaleg-amb-recomanacionsper-a-ciutadans-i-pacientsper-a-lus-de-webs-de-salutXavi Torremocha.
Infermer CSP Alzira
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Alfonso Lozano presenta el
videoclip de RhUMBANGO

REDACCIÓ

El nou treball d’Aliaga
Trio format pel saxofonista
d’Alginet, Alfonso Aliaga, el
percussionista José Vicente
Da Silva i la pianista Agnès
Jacquier ja té videoclip oficial.
“El nou treball, anomenat

RhUMBANGO ens ajudarà a
la comunicació i la promoció
d’Aliaga Trio. Al mateix temps,
ens permet guardar una
mostra de la qualitat musical
a la qual hem arribat, fins i
tot ens ha obligat a superarnos tan individualment com
col·lectivament. La preparació
de l’enregistrament va crear
una intensitat particular, i ens
va portar a una homogeneïtat
acrescuda. La identitat del
grup va créixer fins i tot més
amb aquesta circumstància”
ha comentat Aliaga.
Foto d’Eric Imbault

Alginet dona quasi 2.000 € al càncer
REDACCIÓ

Una vegada més, els
alginetins i alginetines han
respost a la crida que cada any
fa l’Associació de lluita contra
el càncer.
El divendres 4 de juny,
l’AECC d’Alginet va estar al
mercat municipal per a portar a
terme la tradicional recol·lecta
contra el càncer.
Al final del matí, empreses,

associacions i veïns del poble
van fer les seues aportacions
amb les quals es van arreplegar
un total de 1.931 €.

Alginet amb l’associació espanyola
Síndrome Rubenstein Taybi
REDACCIÓ

El dissabte 3 de juliol es
commemorava el dia del
SRT il·luminant la façana de
l’Ajuntament de groc.
A
través
d’aquestes
accions,
es
pretén
augmentar el coneixement
d’aquesta síndrome entre la
població general, i entre els
professionals de la salut, que
intervenen en el diagnòstic i el
tractament i seguiment de les
persones amb SRT.
El SRT és un trastorn genètic
esporàdic. Les característiques
principals de les persones amb
SRT inclouen la talla baixa,
la microcefàlia, trets facials
particulars, primers dits de
mans i peus amples i a vegades
angulats, i un grau variable de
retard del desenvolupament
psicomotor i de discapacitat
intel·lectual.

“A Alginet tenim un menor
amb aquesta malaltia i la
família ens demana participar
en aquest dia. Volem que
la gent siga conscient de la
necessitat de fer visibles les
malalties rares per a poder
estudiar-les i ajudar més en la
seua investigació”, comentava
Maria José Martínez, regidora
de Sanitat.
S’estima que hi ha 1 cas per
cada 125.000 naixements.

Alginet reconeix els afusellats de la
fossa 128

José Domingo, Eulogio i Vicente ja descansen al seu poble
REDACCIÓ

El dissabte 3 de juliol, a les
12.30 h de migdia, autoritats i
veïns van rebre, al Cementeri
Municipal d’Alginet, els tres
veïns afusellats i trobats a la
fossa 128 de Paterna.
Un acte en reconeixement
de les víctimes del franquisme
i en especial a tres veïns
d’Alginet que van ser afusellats
a la fossa 128 de Paterna i
que recentment han pogut
ser identificats: José Domingo
Hernández, Eulogio Martí Pla i
Vicente Roig Regal.
Tres veïns que ja estan a
sa casa, al seu poble, on se’ls
farà un soterrament digne al
Cementeri Municipal d’Alginet.

Comença la Ruta de la
Tapa d’ACEAL
REDACCIÓ

Parlar de juliol és parlar de
la Ruta de la Tapa que cada
any organitza l’associació
comercial
i
empresarial
d’Alginet.
Un esdeveniment que va per
la seua huitena edició i que
l’any passat no es va poder dur
a terme per les circumstàncies
sanitàries.
L’objectiu de la Ruta de la
Tapa és promocionar el sector
de l’hostaleria i la restauració
local així com fomentar la
col·laboració entre tots els seus
integrants. Es tracta, doncs,
de mostrar al públic la qualitat
gastronòmica d’Alginet.
Aquest any, cada dimecres
i dijous fins al 29 de juliol, els
rutters podran tastar la tapa
més la beguda per 3,50 € a
la Pizzeria Venezia, Ca Pipa,
Lluna de Maduixa, 19 Rosas,
Bar Cafeteria Ca Raquel,
Sènia Brew Pub i la HeladeriaCafeteria La Plaça.

A més a més, els participants
podran guanyar 2 premis de
100 euros votant 3 tapes. A
través de l’aplicació Rutappa,
els rutters podran localitzar els
bars participants i fer les seues
votacions.
El recompte de vots i sorteig
serà públic i es farà el dia 2
d’agost de 2021 a les 9 de la
nit, al saló d’actes de la Casa
de la Cultura d’Alginet.

I Trofeu
Fotogràfic

REDACCIÓ

El Foto Club Alginet, amb la
col·laboració de l’Ajuntament, la
CEA i la Caixa Rural d’Alginet, ha
convocat el I Trofeu Fotogràfic
Vila d’Alginet.
Amb temàtica lliure, aquest
primer trofeu comptarà amb tres
jurats excepcionals. Per una
banda Santos Moreno, president
de la Confederació Espanyola
de Fotografia, multipremiat i
Premi Nacional de Fotografia el
2014. José Beut, reconegut en
aquest món, multipremiat i Premi
Nacional de Fotografia el 2017
i l’alginetí César March, docent
a la Nikon School i amb molts
premis i reconeixements.
Els interessats i interessades
a participar en aquest primer
trofeu han d’enviar com a màxim
dues fotografies, abans del 19
de juliol a fotoclubalginet@gmail.
com
Les
fotografies
finalistes
s’exposaran al Teatre Modern
del 18 al 22 d’agost i el 31 de
juliol a les 19 h, a la Casa de
Cultura es lliuraran els trofeus
guanyadors d’aquesta primera
edició.

JULIOL 2021

4

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

JULIOL 2021

5

El Club de Petanca d’Alginet La Diputació rep el CB Alginet després
torna a celebrar el tradicional del seu històric ascens a LEB PLATA
El diputat d’Esports, Andrés Campos, va rebre al Saló
campionat
de Plens els representants del Club Bàsquet Alginet

REDACCIÓ

El diputat d’Esports, Andrés
Campos, va rebre el dijous 17
de juny al Saló de Plens de la
corporació els representants
del Club Bàsquet Alginet, com
a homenatge pel seu recent
ascens a la LEB Plata.
El president del Club, Miguel
Ángel Lozano, l’entrenador,
José Canales, i els jugadors
Sergio Hernández i Luis
Verdeguer, acompanyats per
l’alcalde de la localitat,
José Vicente Alemany i el
patrocinador Safir Fruits, van

oferir a la institució el trofeu que
els acredita com a campions
del grup d’ascens a la LEB
Plata.
El president Miguel Ángel
Lozano va destacar el mèrit
d’un equip que es basa en la
seua pedrera i va demanar a
Campos l’ajuda de Diputació
per a poder fer realitat aquest
somni.
Per la seua part, l’alcalde
d’Alginet,
José
Vicente
Alemany,
va
felicitar
públicament el CB Alginet i va

demanar a Campos que ajude
el poble a arreglar el pavelló.
El responsable de l’àrea
d’Esports, Andrés Campos, va
donar l’enhorabona al conjunt
valencià i va remarcar que la
Diputació estarà al seu costat
en aquesta nova etapa.
Finalment, els components
del CB Alginet van fer entrega
a Andrés Campos d’una
camiseta commemorativa de
l’ascens, així com del llibre que
resumeix la història dels 50
anys del club.

Espectacular concert del grup Stick Trencat
REDACCIÓ

REDACCIÓ

Un any més l’Hort de Feliu ha
sigut el lloc escollit per poder
dur a terme l’encontre esportiu
de petanca.
El dissabte 26 de juny,
passades de 10 del matí
començava aquest campionat
que va reunir al voltant de 40
jugadors de gran nivell de

diferents llocs de la comarca.
Javier Doménech i Julio
Romero
van
aconseguir
el primer lloc, Julio López
i Alfonso Val quedaren en
segona posició. El tercer lloc
va ser per a Pepe i Bernardo
i el quart per a Buba i Vicente
Doménech.

Tapís per al Cor de la SAMA
REDACCIÓ

La veïna Lolita Climent ha
regalat a la Coral de la Societat
Artística Musical d’Alginet un
tapís on es commemora el
125 aniversari de la Societat
Musical. El dissabte 26 de juny,
aprofitant el concert que es va
dur a terme al Teatre, es va
exposar el tapís a l’entrada del
teatre.
Tal com comentava la seua
creadora “El tapís està fet
des del 2019, any en què
es commemorava el 125
aniversari de la Societat. Per
la crisi sanitària no es va poder
dur a terme l’últim acte de
l’aniversari i vaig guardar el
tapís. Ara era moment de fer
aquesta donació que, com a
membre del cor he volgut fer”.
En el tapís es veu, primer

de tot el nom de la coral, a
continuació en patchwork una
coral, l’escut del 125 aniversari,
el director de la Coral i l’escut
de la societat.

El dissabte 26 de juny, a les
19.30 h, el Teatre Modern va
acollir el concert de percussió
del grup de la SAMA Stick
Trencat.
Amb la batuta del seu
director Marc Sotorres, els
joves músics van interpretar les
obres musicals Pepita Greus,
Coco, Meditació, Recuerdos
de la Alhambra, Fred non frevo,
Bella Ciao/Sofia, La Boda de
Luis Alfonso, Percusión Score,
On Fire i I Will Survive.
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Els Joopers visiten l’empresa local AGO
Telecom

REDACCIÓ

Els joves del programa de
l’IVAJ Joop van visitar al juny,
les oficines de l’empresa local
de telecomunicacions AGO.
Acompanyats pel seu coach
Elvio Mínguez, els joves han

arribat a les oficines ubicades
a l’Avinguda Reis Catòlics, per
a conéixer de primera mà el
seu funcionament i el món de
les telecomunicacions.
Paco Lozano, gerent d’AGO
ha mostrat les instal·lacions

i ha resolt els dubtes dels
joopers.
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.

SOMVAL continua a Europa
RAÜL PALAU

Primerament
agrair
a
l’Ajuntament d’Alginet, i a totes
les regidories, les quals totes,
en major o menor quantia han
intervingut en l’adquisició de
manera gratuïta d’uns 1.550
kg de menjar d’Europa i fer-se
càrrec del camió per a anar al
banc d’aliments a recollir-los
així com de continuar cedintnos el magatzem habilitat per a
guardar-los, com no podia ser
d’una altra manera.
També agrair a La Veu
d’Alginet per haver-se fet eco
de la notícia i estar sempre al
costat de Somval.
Des del mes de juliol del
2019, Somval està intentant
aconseguir aliments d’Europa
que estan en el programa del
Fons d’ajuda europea per a
persones més desfavorides
(FEAD) i que està emmarcat en
el Fons Espanyol de Garantia
Agrària (FEGA) que depén del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació. El mediador de tot
això, és una divisió del banc
d’aliments de València.
Al final per a aquesta 5a
ocasió que resulta ser el
1r quadrimestre del 2021
(programa 20-21), les assistents
socials han augmentat de 54 a
77 les persones beneficiades
repartides en 24 famílies.
Per al repartiment dels
aproximadament 15.500 kg de
menjar es va fer una taula i se’ls
va adjudicar a cada família les
quantitats proporcionals, tant a
famílies d’un sol membre com
a la màxima de 9, i altres de 2,
3, 4, 6, 7 i 8 membres.
El programa és vàlid fins a
l’1 de maig de 2021 (programa
2020-21) i Somval ha renovat
per a entrar en el programa

2020-21 que són lliuraments
per quadrimestres i que serien
el 1r al juliol, el 2n a l’octubre
( 2021) i després cal entrar a
guanyar-se la renovació. No hi
ha dubte que Somval intentarà
posar-se en el grup dels triats,
encara que s’haja de deixar la
pell, perquè Alginet i les seues
persones més desfavorides es
beneficien d’això.
Una vegada portats els
aliments, el 21 de juny es van
depositar en un magatzem
municipal del poliesportiu
i l’endemà es va fer el
repartiment. Es va apostar per
fer-lo tot durant el mateix matí i
va eixir bé per la puntualitat dels
necessitats. Aquesta vegada
també es va activar el protocol
reglamentari que marquen les
autoritats sanitàries en el cas
de la pandèmia.
Cal no oblidar que Somval
roman obert diàriament (fins
i tot en l’estat d’alarma) de
dimarts a divendres i de 10.30
a 11.45 h repartint aliments que
ens dona Consum i els que
recollim mensualment del banc
d’aliments. Malgrat el reg que hi
ha, la Directiva de Somval i els
propis voluntaris creuen que
és moment tirar una mà i així
es va decidir per unanimitat els
que estem actuant, seguint per
descomptat el protocol establit
per a l’ocasió.

El Club de colombaires rep
homenatge a Antonio Avellaneda

REDACCIÓ

El 13 de juny, el Club de
Colombaires d’Alginet, va fer
el seu tradicional dinar de
germanor. Un dinar en què, el
seu president, Antonio Miguel
Ibáñez, feia entrega a la família
d’Antonio Avellaneda, d’una
placa en record del colombaire.
Aquest encontre posa punt
final al concurs local que
organitza el club en el qual,
aquest any, han participat al

voltant de 90 coloms.
Aquesta vegada el primer
premi ha sigut per al colom
Pichi de Vicente Ortiz, el segon
premi per a Dos gotas d’Ángel
Atienza i el tercer premi per a
Zeus de Vicente Diranzo.
El president del club, agraïa
a tots la seua participació i
a l’Ajuntament, CEA i Caixa
Rural per la seua col·laboració.
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La CEA continua en la vicepresidència de la
Federació de Cooperatives Elèctriques de la CV

les persones consumidores.
En aquesta es va fer un
xicotet homenatge al president
de la Cooperativa de Meliana
que, fins el moment ostentava
la presidència de la Federació.
La Junta va decidir que la
presidència l’encapçalara la
cooperativa de Guadassuar,
Alginet continuava amb la
vicepresidència,
Meliana
agafa la secretaria, Callosa la
tresoreria i Vinalesa i Castellar
de vocals.

REDACCIÓ

Al mes de juny es va
portar a terme la reunió de la

Federació de Cooperatives
Elèctriques de la Comunitat
Valenciana. La Federació és

l’òrgan de representació del
cooperativisme elèctric a la
Comunitat Valenciana, i actua

com una eina conjunta per
a la promoció i defensa del
cooperativisme i els drets de

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

JULIOL 2021

8

L’AJUNTAMENT INFORMA

L’Ajuntament d’Alginet Continuen les reunions
activa el I Pla d’inclusió per a organitzar
i cohesió social
activitats per a la
“Setmana de festes”

AJUNTAMENT

Impulsat per la Regidoria de
Benestar Social, aquest primer
pla pretén crear un document
de treball que proposarà les
línies bàsiques de la política
social per al conjunt de la
població d’Alginet.
L’objectiu és donar resposta
a les diferents necessitats
socials de les persones en
situació de risc i exclusió social
de la localitat, desenvolupant
el Pla Valencià d’Inclusió i
Cohesió Social.
Carmen Ribera, regidora de
Serveis Socials comentava
que “aquest pla naix de la
necessitat de tindre una
ferramenta
d’ordenació
i
direcció estratègica per a
prendre mesures davant de
les necessitats reals dels
col·lectius més vulnerables.
És per això que el Pla es farà
d’una manera participativa
i activa per part dels veïns
d’Alginet. Per a poder reduir
els factors de desigualtat

social i vulnerabilitat primer cal
identificar-los”.
El dimecres, 2 de juny, es va
fer la primera presa de contacte
per tal de planificar l’agenda i el
cronograma a seguir on van
estar presents, la regidora de
Serveis Social, Carmen Ribera,
i l’equip de Serveis Socials
d’Alginet.
Dins del Pla també es
contemplarà un procés de
participació ciutadana. Aquesta
participació dels veïns i
veïnes d’Alginet, es portarà a
terme mitjançant enquestes
elaborades per Kanals Box,
SL, empresa responsable de
l’elaboració del Pla. A més
s’organitzaran encontres amb
els diferents agents socials del
municipi.
El Pla busca conéixer
la situació concreta de les
persones d’Alginet i així definir
quins són els problemes que
els afecten per a poder marcar
els objectius i evitar que cap
persona en quede exclosa.

Alginet prepara el Pla
Jove Municipal
AJUNTAMENT

Des de la Regidoria de
Joventut, a través del Centre
d’Informació Juvenil, s’ha
llançat una enquesta per a
conéixer les necessitats dels
joves de la població de 12 a 30
anys.
Amb aquesta enquesta
es
busca
conéixer
les
preocupacions,
interessos,
problemes,
necessitats
i
demandes d’aquest sector de

la població i així dissenyar i
implementar el Pla Jove.
Un Pla que tindrà com a
l’objectiu poder donar una
resposta a la joventut. Des de
la Regidoria s’ha fet una crida
per tal que els joves de la
localitat participen en aquesta
enquesta i així poder tindre de
primera mà el que demanden.
Es pot fer l’enquesta
en
https://forms.
gle/38RH1V5Tyg5JPkmh6

AJUNTAMENT

Per segon any consecutiu,
la localitat d’Alginet no podrà
gaudir la tradicional setmana
de festes d’agost.
La situació sanitària i les
diferents
restriccions
fan
improbable poder dur a terme
un programa d’actes com
el que es feia abans de la
covid-19.
No obstant, des de la
Regidoria de Festes s’està
treballant, conjuntament amb
la Cooperativa Elèctrica i la
Caixa Rural d’Alginet, per a
poder oferir, en la que seria la
setmana de festes, algun tipus
d’alternativa dins les mesures
sanitàries.
Aquesta atípica setmana de
festes es faria des del dilluns
16 fins al diumenge 22 d’agost.
Virgínia Company, regidora
de Festes comentava que
“estem reunint-nos amb les

dues entitats patrocinadores
més important de les festes
per tal d’oferir al poble d’Alginet
algun al·licient per a aquesta
setmana. Tots tenim ganes de
tornar a la normalitat i gaudir
de sopars al carrer, revetles,
ral·lis humorístics, concursos i
un llarg ventall d’activitats però
ara és moment de pensar en
la salut de tots i totes i fer cas
de les restriccions sanitàries.
És per això que el que estem
planificant són espectacles
asseguts per a poder mantindre
les distàncies i poder gaudir de
les vesprades i les nits d’estiu”.
“A poc a poc anirem
anunciant els espectacles que
es portaran a terme aquesta
setmana i esperem que la
gent gaudisca i que al 2022
ja puguem portar a terme tots
els actes festius que el poble
d’Alginet es mereix”, concloïa
Company.

Ajudes al transport
universitari
AJUNTAMENT

Des
de
la
Regidoria
d’Educació s’ha aprovat la
convocatòria
del
nombre
d’ajudes per a despeses de
transport universitari per a
estudiants d’Alginet, per al curs
2021-2022

Els interessats tenen de
termini per a presentar la
sol·licitud fins al 30 d’octubre
Tota la informació en
https://alginet.sedipualba.es/
tablondeanuncios/anuncio.
aspx?id=29090

Ajudes a les falles
AJUNTAMENT

Les falles compleixen amb
els cinc principals criteris
establits per la Unesco per
a la seua declaració com a
Patrimoni Cultural Immaterial
de la Humanitat.
L’Ajuntament
d’Alginet,
a través de la Regidoria
de Festes, es compromet
a
contribuir
mitjançant
l’atorgament
d’ajudes
al
manteniment i promoció de la
festa fallera, i de les activitats
culturals i artístiques vinculades

a la cultura popular i tradicional
valenciana,
mitjançant
la
convocatòria d’ajudes a les
diferents comissions falleres
de la localitat.
Davant d’aquesta situació,
la regidoria de Festes ha
aprovat una convocatòria
extraordinària per a concedir
una subvenció a les comissions
falleres de la localitat d’Alginet
L’import màxim a concedir a
cadascuna de les comissions
falleres és de 3.000,00 €.

Lluita contra les
panderoles

AJUNTAMENT

Des de la Regidoria de Medi
Ambient es comunica als veïns
i veïnes que els professionals
de la matèria estan actuant, de
forma diària, en la exterminació
de panderoles a la localitat.

Arreglant el
cementeri

AJUNTAMENT

Des de la Regidoria de
Cementeri s’han portat a terme
les actuacions necessàries per
arreglar els desperfectes que
es van produir en uns nínxols.

La cita per al DNI a
un clic
AJUNTAMENT

Amb l’objectiu de facilitar
la sol·licitud de la cita per a
renovar el DNI, s’ha activat
un sistema a la web de
l’Ajuntament d’Alginet per a
poder demanar-ho online.
Els veïns i veïnes d’Alginet
ja no hauran de desplaçarse a les dependències de la
policia local per tal de agafar
número per a fer les gestions
necessàries del seu DNI.
Còmodament, els interessats
accediran a l’enllaç http://
citadni.alginet.es/ i quan des
de Policia Nacional programen
la propera visita de l’equip
d’expedició del DNI, s’activarà
una pestanya on sol·licitar la
cita prèvia.
Des de Policia Local d’Alginet
s’avisarà, via telegram, pàgina
web i Facebook el dia que
s’activen les cites per a poder
sol·licitar-ho.
A més, en l’enllaç http://
citadni.alginet.es/
es
pot
consultar la documentació
necessària en cas de ser
la primera inscripció, per a
renovar el DNI i les taxes a
abonar.
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Continua el pla d’ocupació
Municipal
AJUNTAMENT

El dilluns 15 de març 20
treballadors i treballadores de
diferents àrees s’incorporaven
al Pla d’Ocupació que cada
any convoca l’Ajuntament
d’Alginet.
Al juliol s’han incorporat a
aquest pla 3 encarregats en
zones esportives que estaran
juliol i agost, 5 al poliesportiu
2 mesos, 5 auxiliars a domicili,
que estan contractats per a
sis mesos i estan ajudant els
usuaris que ho han sol·licitat
en Serveis Socials, 1 auxiliar
administratiu reforçant les
tasques al llarg de 3 mesos a
l’ADL i 11 treballadors distribuïts
com a peons i oficials d’obra,
pintors i jardiners que estaran
el mes de juliol.
Al desembre, moment en què
finalitzarà el Pla d’Ocupació

2021 s’hauran contractat 24
oficials d’obra, 24 peons,
5 conductors, 40 jardiners,
9 peons generals, 5 peons
soldadors, 17 peons pintors, 25
assistents a domicili, 5 auxiliars
administratius i 15 encarregats
de zones esportives.
El pressupost d’aquest any
per al pla d’Ocupació és de
302.977,49€ i està sufragat,
íntegrament per l’Ajuntament
d’Alginet.
Els interessats han d’estar
inscrits sol·licitant la categoria
d’oficial d’obra i peó, conductor,
jardiner, peó general, peó
soldador, peó pintor, assistent a
domicili, auxiliar administratiu o
encarregat esportiu, ja que són
les categories demandades
per a aquest pla 2021.

La subvenció de l’EMCORP
permet contractar 3 joves
majors de 30 anys

AJUNTAMENT

L’ajuntament d’Alginet va
sol·licitar la subvenció de
l’EMCORP, el Programa de
Subvenció d’Iniciativa Social
destinat a la contractació
de persones desocupades
d’almenys 30 anys d’edat,
amb col·laboració amb les
corporacions locals.

Amb una subvenció de
38.295,58 €, des de la
Regidoria d’Ocupació, a través
de l’ADL s’han portat a terme
les gestions oportunes per
tramitar la contractació de
2 auxiliars administratius i 1
integrador social que estaran
treballant al llarg de 8 mesos.

Nova convocatòria de les
Ajudes Parèntesis
AJUNTAMENT

En finalitzar la primera
convocatòria de les Ajudes
Parèntesis de la Generalitat
i com que queda romanent
pressupostari, des de la
Regidoria
d’Ocupació
s’ha llançat una segona
convocatòria per a aquells
que no han rebut el màxim de
l’ajuda que era de 2.000 €.

A més, s’inclouen nous
epígrafs per a diferents
sectors. Podeu consultar-ho
a
https://alginet.sedipualba.
es/tablondeanuncios/anuncio.
aspx?id=29185.
Els
interessats
poden
sol·licitar-ho abans del 15 de
juliol.
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La Campanya de l’Atur Agrícola
d’Alginet donarà feina a 211
treballadors

AJUNTAMENT

L’1 de juliol començava la
Campanya de l’Atur Agrícola
2021 per als mesos de juliol
i agost, corresponent al
programa del Servicio Público
de Empleo Estatal (SPEE).
Per a aquest mes de juliol

seran 131 treballadors i
treballadores els que portaran
a terme tasques de neteja
agrícola.
Quan finalitze agost hauran
treballat en aquesta campanya
211 treballadors i treballadores.

La Regidoria d’Educació fa un reconeixement
públic als alumnes pel rendiment acadèmic

AJUNTAMENT

El divendres 11 de juny al
Teatre Modern d’Alginet, el
regidor d’Educació i Cultura,
Vicent Gaya, acompanyat
per la regidora de Joventut,
Virgínia Company i la de
Comerç, Elia Ferrer, van fer
entrega d’un diploma i un
detall realitzat pels usuaris
del Centre Ocupacional, als
xiquets i xiquetes que van rebre
la menció honorífica i premi
extraordinari de la Generalitat
pels
bons
expedients
acadèmics.
Tal com comentà a l’acte
el regidor d’Educació, Vicent
Gaya “des de l’Ajuntament,
hem volgut fer-vos aquest
reconeixement públic al vostre

rendiment acadèmic en l’etapa
corresponent al curs 20192020 conseqüència del vostre
esforç”.
Un a un els xiquets i xiquetes
van anar pujant a l’entaulat per
a rebre el seu detall i acabar en
una gran foto de família.
Els premis extraordinaris
que atorga la Generalitat
Valenciana van ser per a
l’alumna Laia Campos Català
i Lucía Peris Roca del CEIP
Pepita Greus.
Del CEIP Blasco Ibáñez, els
premis extraordinaris van ser
per a Íker Rodríguez Sánchez,
Susana Canet Tamarit i Vicent
Roig Estela.
Del Sagrado Corazón de

Oberta la piscina municipal
AJUNTAMENT

Els primers a provar la
piscina
municipal
d’estiu
aquesta temporada han sigut
els usuaris que anaven a fer
els cursets de natació.
A les 11.30 h s’han obert
les portes al bany lliure. Les

piscines municipals ubicades
al poliesportiu estaran obertes
de dilluns a divendres de 11.30
a 18.30h i el cap de setmana
de 11 a 20 h.

Jesús el premi extraordinari va
ser per a Claudia Bru Sanfélix i
Daniel Cabrero Sinisterra.
Respecte a les mencions
honorífiques, del CEIP Blasco
Ibáñez va ser per a Ivan Frat
Parra, Sara Gasó Navarro,
Irene Cuenca Bosch, Pablo
Miralles Buleo i Sofia Gourar
Sadiky.
Del CEIP Emilio Luna, van
rebre menció honorífica Èric
Avellaneda López, Mar Cubero
Santafé, Abel Garcia Machí i
Mohamed Kheloui.
Del Sagrado Corazón de
Jesús, la menció honorífica va
ser per a Àlex Alfonso Bosch i
Noa Puchalt Lancho.
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Finalitzem el curs 2020-2021
CEIP EMILIO LUNA

El CEIP Mestre Emilio
Luna ha volgut donar per
finalitzat el curs 2020-21
amb la realització d’unes
activitats per a tot el seu
alumnat. Aquestes s’han
portat a terme durant els
dies 21, 22 i 23 de juny a
l’escola. El dilluns 21 de
juny l’alumnat d’Educació
Infantil va gaudir d’una
jornada molt divertida
al pati, allí van poder
realitzar jocs d’aigua
amb les seues mestres.
Tanmateix, els alumnes
d’Educació Primària van
acudir al Teatre Modern
per a poder gaudir d’una
actuació del mag Larsen,
patrocinat per l’AMPA.
El dimarts 22 de juny
els alumnes de Primària
va participar en unes
activitats sobre els 5
sentits on treballaren a
través dels contes i els
jocs la conscienciació
sobre el reciclatge i la

reutilització
d’aquests
elements. A més a més,
també vam dur a terme
unes activitats sobre
els drets de la infància.
I, al mateix temps,
l’alumnat d’Infantil va
acudir al poliesportiu per
poder gaudir del mag
Larsen, patrocinat per
l’AMPA. El dimecres
23 de juny, l’últim dia
d’escola, els alumnes
d’Infantil, 1r i 2n cicle
van acudir a l’actuació
d’un contacontes, on
cadascun d’ells va poder
veure
representades
diferents històries: Leo
León, El secuestro de la
bibliotecaria i El cofre de

la igualdad. Per últim,
els alumnes de 5é i 6é
van fer un escape room
anomenat
L’enigma
literari. Una vegada
acabarem les activitats,
l’AMPA ens va preparar
un esmorzar al pati per
donar per conclòs el curs
escolar. Tots els alumnes
van poder gaudir d’una
jornada escolar molt
divertida i variada amb
els
seus
companys
companyes, junt amb
l’equip docent.

Graduació al Pepita Greus

CEIP PEPITA GREUS
El passat dimecres 23
de juny a la vesprada al
Teatre Modern es van
celebrar els actes de
graduació d’Infantil 5
anys i graduació de 6é de
Primària del CEIP Pepita
Greus amb totes les

mesures de seguretat i
sanitàries que pertoquen.
Ha estat un curs 20202021 a la fi atípic, dur i
especial i volem agrair
a tota la comunitat
educativa de l’escola el
respecte per totes les
mesures que s’han anat

adoptant d’acord a la
normativa educativa i
sanitària vigent. Esperem
que el proper curs tot
estiga molt millor. Fins al
setembre us desitgem un
molt BON ESTIU!!
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Molta sort als nostres xiquets i
xiquetes de 6é!

Noves incorporacions a la
Banda Jove

REDACCIÓ

CEIP BLASCO IBÁÑEZ

A
ritme
de
bolero,
malaguenya
i
swim
s’acomiadaren de l’escola
els xiquets i xiquetes de 6é.
Enguany, un curs especial com
el que ha sigut, ha tingut també
un acomiadament especial
dels nostres majors, no podia
ser d’una altra manera!
Com ja sabeu, els grups de
6é junt amb les seues tutores,
Tere i Loli, han participat en
el Projecte de Conselleria
d’Educació, “l’Escola Dansa”.
En l’acte de comiat oferiren a
les seues famílies els fruits del
seu esforç en el que ha sigut un
treball conjunt i il·lusionant per
part dels seus protagonistes.
Agrair la col·laboració de la

Banda de la SAMA que ens
aportà la part musical del
projecte. Sabem del vostre
esforç en un any difícil per a
tots. L’agraïment de l’escola
a l’Ajuntament, que des de la
Regidoria d’Educació ens ha
donat el seu suport.
I la celebració va seguir amb
més música! L’alumnat de 6é
amb el mestre Mariano, ens
mostraren també els seus
progressos musicals dins
del projecte de “La dolçaina
al Blasco” encetat aquest
curs. En este s’ha passat del
flabiol a la dolçaina amb un
resultat més que fantàstic.
Interpretaren
diverses
peces amb les dolçaines i
tabals i acabaren tocant la

“Muixeranga d’Algemesí” amb
un acompanyament especial:
una representació de la
Muixeranga d’Alginet que va
construir la figura del pinet al so
de les dolçaines.
Moltes gràcies a l’AMPA per
donar suport com sempre a les
iniciatives de l’escola.
Felicitats mestres! La vostra
tasca i estima se’n va dins de
cadascun dels vostres xiquets
i xiquetes!
Moltes gràcies xiquetes,
xiquets, per tot el que hem
compartit estos anys! Moltes
gràcies des de la que sempre
serà la vostra escola! MOLTA
SORT! Ja ens anireu contant...
Equip Directiu

Graduacions IES Hort de Feliu
IES HORT DE FELIU

El dissabte 19 i el 26 de
juny es van portar a terme
al Restaurant SAN Patricio,
els actes protocol·laris de

graduació dels alumnes de 4t
de l’ESO i 2n de Batxillerat.
Acompanyats pel professorat,
els alumnes van rebre un
diploma en reconeixement al

seu treball.
L’AMPA del centre també
va fer un regal als socis i va
costejar part de l’acte.

El 18 de juny, als jardins del
Restaurant San Patricio, es va
fer el concert de cloenda de la
Banda Jove de la SAMA. Al
llarg de l’acte el director Jesús
Sanfelix va entregar la batuta al
nou director Marc Sotorres.
Un a un van anar desfilant
els músics que s’incorporen
a aquesta banda jove. En
clarinets Clàudia Blasco, Paula
Cervera, Nerea Bosch i Núria
Galán. En flauta Aitana Espert,
Altea Espert i Julia Ramos. Al
saxofon Guillem Miguel, Héctor
Fernández i Vega Company. Al
fagot Marc Jericó. A la trompeta
Sergio Martí i Laia Campos. Al
trombó Pau Vila, al bombardí
Lucía Cholvi i a la percussió
Pablo Muñoz.

Al cor s’incorporaren Teresa
Marqués i Enri López.

Tres vegades estiu en
Òptica Bellot

Estiu, calor, sol, bon oratge...
a tots ens agrada viure al
màxim aquesta època de l’any.
En Bellot òptica i audició
t’heu fiquem fàcil perquè si
compres unes ulleres al nostre
establiment te’m regalem 2
més.
Tens mil combinacions, la
segona ullera de sol graduada

o progressiva, de sol, de vista...
Segur que tens algú a qui
voldries regalar unes ulleres
o t’agrada tindre ulleres per a
cada ocasió, doncs ara ho tens
fàcil.
Vine a Bellot òptica i Audició,
al carrer València 29 d’Alginet i
gaudeix 3 vegades l’estiu.

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

JULIOL 2021

12

Alginetins a la ultramarató Gegant de pedra

REDACCIÓ

Dissabte 5 de juny, a la
localitat de l’Alcora, es va fer
la ultramarató BTT de l’Open
d’Espanya més coneguda com
a Gegant de pedra.

Nerea Pastor
campiona de la
Copa Reina

REDACCIÓ

L’alginetina Nerea Pastor
ha disputat el Campionat
de la Copa de la Reina de
Gimnàstica Rítmica.
L’encontre es va dur a terme
a Valladolid on, Pastor i el seu
conjunt format per Daniela
Argudo,
Arantxa
Ponz,
Claudia Vila, Mar de la Garza
i Marta Ribes, han aconseguit
proclamar-se campiones en la
categoria Júnior i campiones
per autonomies.

Una de les marxes més
dures de l’estat en la qual els
esportistes han de superar
200 km i 6500 m de desnivell
positiu acumulat, en un
recorregut tècnic i espectacular

Aitana Bosch
campiona de lliga

REDACCIÓ

La portera d’Alginet Aitana
Bosch Senabre, del Levante, va
aconseguir defensar la porteria
davant de les jugadores del
València.
La portera començà fa dos
anys en el món del futbol
de la mà de la UD Alginet i a
l’any va passar al Levante on
han aconseguit proclamar-se
guanyadores de lliga.

a les muntanyes de Castelló i
Terol.
Amb el Penyagolosa de
testimoni
10
esportistes
d’Alginet, 9 d’ells integrants
del Club Ciclista el Castell
d’Alginet, s’aventuraren a
afrontar el repte.
Vicent Roig, Edu Bèrnia, Felipe
Aliaga, Felipe Garcia, Isidro
Petit, Luís González, Óscar
Sánchez,
Pedro
Castillo,
Vicent Canet i Ramón Asensio
van estar dalt la bici més de 15
hores.
Dels 630 inscrits 417 van
finalitzar la prova. Una marató
que de segur no oblidaran.

El tenista Alejandro
Juan campió
d’Espanya

REDACCIÓ

El diumenge 27 de juny,
a la pista central del Club
Internacional de Tenis de
Majadahonda, es va disputar
la final entre l’alginetí Alejandro
Juan i el tenista Mateo Álvarez.
Amb aquesta victòria, el
tenista del Club de Tenis
Algetenis suma un nou títol al
seu palmarés. Una trajectòria
imparable per al tenista
d’Alginet.

Todo esto te daré
Laura Alemany
Bosch

Dolores
Redondo .
Premio planeta
2016.
Manuel rep una terrible notícia..
El seu marit Álvaro ha mort en un
accident de trànsit. El problema
comença quan Manuel es trasllada
fins a Galícia i allí descobreix que
Álvaro li ha estat amagant una
gran part de la seua vida. Després
de 15 anys de relació, Manuel
sent que no coneix el que era el
seu company de vida. Ha sigut un
accident o hi ha una alguna cosa
més?
Amb una ambientació preciosa,
l’autora ens submergeix en les
tradicions i en els bells llocs de la
Ribeira Sacra.
Els personatges són sens dubte
un dels punts forts de la trama. Un
protagonista i uns secundaris molt
reals, amb els seus defectes i els
seus temors, amb els quals he
aconseguit encapritxar-me. I els
dolents... odiosos... No dic més...
Una novel·la negra, amb
una narració àgil alhora que
tranquil·la, que aconsegueix que
assaborisques totes les seues
pàgines. Amb una primera part
més calmada, prompte passa a
embullar-se la trama aconseguint
que no puguem parar de llegir fins
a arribar a un final meravellós que
et deixa amb un somriure i una
sensació molt bonica.
A més, he sospitat fins de
l’apuntador i això és molt bon
senyal.
En definitiva, és un gran llibre i
us el recomane molt, perquè m’ha
encantat.

Joan i Jorge
guanyen el Torneig
IIFFC a Eivissa

Sarcopènia i com
pervindre-la
Gerson
González

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

Què
és
la
sarcopènia?
La sarcopènia es caracteritza
per una pèrdua gradual de
massa muscular esquelètica,
relacionada amb l’envelliment.
Segons l’INE, hui dia, a
Espanya hi ha uns 9,5 milions
d’habitants majors de 65
anys, que poden tindre o patir
aquesta patologia.
Què produeix la sarcopènia?
Disminució de força i agilitat, la
qual pot generar que augmente
el grau de dependència del
pacient, i disminueix així
la seua qualitat de vida i
augmenta la seua mortalitat.
FACTORS
PREVENTIUS
SARCOPÈNIA
1. Factor nutricional
Proteïnes
Es proposa un consum
d’1,0 a 1,5 g/kg/dia, buscant
un consum de 25-30 g de
proteïna en cada menjada, el
que afavoreix un balanç positiu
sense repercussions en la
funció renal.
Energia
Es recomana un consum mitjà
aproximat de 1.975 kcal en
homes i 1.517 kcal en dones.
2. FACTOR ACTIVITAT FÍSICA

Exercici anaeròbic o de
resistència
muscular
(hipertròfia)
Es recomana aquest tipus
d’activitat física 3 vegades per
setmana. Aquests exercicis
han de fer-se de 1-3 sèries de
8-12 repeticions, que incloguen
grups musculars grans, amb
una intensitat del 70-80% de la
força màxima.
Exercici aeròbic o de
resistència aeròbica
Se suggereix la pràctica
d’aquesta mena d’activitat
física mínim 3 vegades per
setmana, amb una duració de
20’-60’ a una intensitat del 4060% de la (FCMax).

REDACCIÓ

Els dos alginetins jugadors del
Levante, Joan Martínez a l’Infantil
A i Jorge Dalmau Pelufo al Cadet
A, van disputar el torneig Ibiza’s
International Football Friends Cup
i van guanyar el torneig en les
diferents categories.
Un torneig que començava el
23 de juny amb més de 1.350
participants juvenils de futbol tant
masculí com femení i més de 95
clubs nacionals.
Un torneig que es va dur a terme
als 5 municipis de l’illa.
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El femení guanya el IV Torneig Porta del mar
REDACCIÓ

Les jugadores de la UD Alginet
femení de futbol 8 ha guanyat
el IV Torneig Porta del mar
aleví del grup B.
Un encontre que s’ha disputat
hui a Sollana i on les alginetines,
acompanyades per les seues
entrenadores, Iris Verdeguer i
Amparo Tatay, han aconseguit
fer-se amb l’or i coronar el IV
torneig celebrat a Sollana.
Tal com comentava Iris, “en tres
anys de vida del futbol femení
en Alginet és el primer torneig
que guanyem en aquesta

REDACCIÓ

Etnia Viatges ha celebrat el
seu 20 aniversari. Des de La
Veu d’Alginet hem conversat
amb la seua propietària, Eloina
Senabre, perquè ens comente
un poc la seua trajectòria.

categoria per culminar la
temporada de la millor manera
possible. És un premi a la
constància i treball de tres anys

i a la formació de un filial que
ha crescut amb una pandèmia
pel mig i que no ha sigut tasca
fàcil per a ningú”

El Júnior Groc es proclama Campió de Lliga
REDACCIÓ

Amb l’atenta mirada de
l’entrenadora, Maria Giner, els
jugadors del Júnior Groc del
CB Alginet es van proclamar,
ahir diumenge, campions de
lliga.
Amb un resultat de 49 a 81, els
alginetins es van imposar al
CB Tavernes. Una molt bona
temporada que ha aconseguit
que els de Giner passen de
zonal a preferent.

Doblet històric de la Penya Veterans d’Alginet
REDACCIÓ

La Penya Veterans d’Alginet
va fer història al juny després
de guanyar el Veterans
d’Alcúdia per 2 gols a 4 en la
final del Campionat Absolut
de la categoria. Amb aquesta
victòria, l’equip blavet suma
el segon títol de la temporada
després
de
proclamar-se
Campió de Lliga del grup Sud
fa unes setmanes i es confirma
com el millor equip de la
categoria de Veterans.
Imatge de Jose Pérez Mejías

Etnia Viatges, 20 anys
d’aventures

Eloina, fa 20 anys que Etnia
viatges està a la vida dels
alginetins. Què et va motivar
a posar en marxa aquest
negoci i a fer-ho a Alginet?
Entre altres coses perquè
parlant en una persona
d’Alginet em va donar la idea
d’obrir-la a aquest poble.
A partir d’ací férem estudi
de mercat, analitzarem la
situació de l’altra oficina a més
sospesarem la part familiar, ja
que ací tenia la meua germana
i el meu cunyat.
Al llarg de 20 anys estaràs
present a la vida de molts
veïns i veïnes. Quina creus
que és la clau del teu èxit?
El secret de l’èxit pense que és
el que transmetem a la gent.
Des del principi s’ha posat molta
il·lusió, molta professionalitat,
moltes ganes que la gent
gaudisca. Els viatges són
una il·lusió que tenim tots de
poder fer, com a mínim una
escapadeta a l’any i gaudir-la
com cal. La gent ha vist que
sempre del principi s’ha atés la
gent amb professionalitat i en
20 anys que portem continuem
amb les mateixes ganes o més
si cal.
Pense que la gent valora de
nosaltres que en qualsevol
moment que ho necessiten
tenen un telèfon on els
responem al moment. El
tracte, la gent està a gust i
sabem del que estem parlant,
ja que la nostra experiència
ens fa coneixedors de moltes

destinacions i hotels i ens
avancem a tot.
Què és el que més t’agrada
d’aquesta professió?
D’aquesta professió m’agrada
tot. Jo sí que puc dir que és
vocacional. Fa 20 anys, i
seguiré en la mateixa il·lusió,
ja que pense que he nascut
per a açò. Jo sempre dic que
venc salut, venc il·lusió i venc
experiències i la veritat que és
molt gratificant.
Després també tenim un altre
sector de client que és com
l’empresa on es ven altre tipus
de viatges, però m’agrada tot,
des que entra el client, esbrines
les seues característiques i
gustos, perquè cada client és
únic.
Què esperes per als pròxims
20 anys?
Espere que la gent continue
confiant en mi i en el meu
equip i que vegen que el que
nosaltres oferim no ho dona
internet.
Espere que la gent gaudisca
tant o més l’experiència com
nosaltres gaudim organitzantla.
Pense que el que s’està perdent
en general és el tu a tu, d’anar
a un lloc i que t’aconsellen i
t’expliquen. Espere que la gent
continue valorant-nos i confiant
en Etnia Viatges.

Juan Francisco Rodríguez campió
d’Espanya de regularitat de guatla
REDACCIÓ

El 27 de juny, la Reial Federació
Espanyola de caça va fer
entrega, a Gandia, dels trofeus
als guanyadors del campionat
d’Espanya de regularitat de
guatla. L’Alginetí Juan Francisco
Rodríguez es va proclamar
campió rebent una medalla que
el reconeixia com al campió
d’Espanya de regularitat de guatla
a vol.
Rodríguez porta 3 anys competint
a aquest campionat amb una

trajectòria molt bona, ja que el
primer any que va competir va
quedar en la posició 21, el segon
any en la sèptima i aquest any en
la primera.
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Te

Principis actius: xantines
(com a cafeïna, teïna,
teofil·lina o teobromina),
tanins, flavonoides (com
kenferol), olis essencials,
àcids gàl·lic i clorogènic,
sals minerals, fluor i
vitamines (A, grup B i C)
Propietats: estimulant, bentònic,
vasoprotector, antiagregant plaquetari,
hipocolesterolemiant,
antioxidant,
antibacterià, diürètic, astringent.
Indicacions:
Estimulant: a causa de la cafeïna
o teïna, estimula el sistema nerviós
central (SNC). Augmenta l’estat de
vigília i la capacitat per a fer esforços
físics.
Ajuda en la pèrdua de pes: s’ha
demostrat que els compostos fenòlics
del te actuen sobre els processos
de lipòlisis i termogènesis, afavorint
la pèrdua de pes, això sí, quan
s’estableixen
hàbits
alimentaris
correctes i un mínim d’exercici regular.
Afavoreix la prevenció de la diabetis:
els antioxidants del te participen en
el control de la glucosa en la sang i
prevenen la diabetis tipus 2. A més,
el seu consum diari després de les
menjades prevé l’alça en la insulina
i l’emmagatzematge dels sucres en
greix.
Protegeix la salut cardiovascular:
les substàncies antioxidants del te,
sobretot les catequines, redueixen
el risc de formació de coàguls de
sang, disminueixen l’obstrucció de les
artèries i ajuden contra l’acumulació de
lípids en la sang. Per tant, disminueix
el risc de patir malalties com l’atac
cardíac, l’accident cervell-vascular, la
trombosi, l’angina de pit, etc.
Prevé la degeneració cel·lular:
els antioxidants creen una barrera
protectora contra la degeneració
cel·lular i estimulen l’activitat de les
neurones. Per això el te ajuda a prevenir
les malalties neurodegeneratives,
incloent la disfunció cognitiva i la
pèrdua de memòria.
Prevé els càlculs renals: una tassa
de te cada dia ajuda a evitar les
calcificacions o la formació de càlculs
renals: l’extracte de te disminueix
la producció i la grandària de les
sedimentacions d’oxalat de calci.
Contraindicacions o precaucions:
no s’han descrit reaccions adverses a
les dosis terapèutiques recomanades.
En dosis altes, tractaments crònics o
individus molt sensibles podem trobar:
insomni, ansietat, nerviosisme, etc.,
que solen ser lleus i transitoris.
Molèsties gàstriques com acidesa,
diarrea, nàusea o vòmits, a causa
d’altes dosis dels tanins del te.
Es recomana no prendre el te durant
les menjades, ja que dificulta l’absorció
de ferro i l’àcid fòlic (vitamina B9)
El te pot reaccionar enfront d’alguns
medicaments:
-El te potencia la hiperexcitabilitat
produïda pels inhibidors de la
monoaminooxidasa (IMAO) i pels
inhibidors de la recaptació de
serotonina (fluoxetina, paroxítona,
tetralina, fluoxetina o citalopram).
-El te potencia els efectes terapèutics
i la toxicitat dels digitàlics, a causa de la
hipopotasèmia que pot produir.
-El te no ha d’associar-se a drogues
vegetals amb efectes estimulants com
el ginseng, l’eleuterococo, la nou de
cola o el guaranà.
-S’ha d’administrar amb precaució
a pacients en tractament amb àcid
acetilsalicílic (aspirina) a causa dels
seus potencials efectes sinèrgics.
En tots aquests casos el més
recomanable és comentar-ho amb el
metge.
Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704

Reg de vacances
Ja
s’acosten
les vacances, els
consells de hui són
per a aquells que
se’n van a passar
uns dies fora i no
tenen qui els regue les plantes. Els
materials que necessiteu són fàcils
d’aconseguir o barats, i serveix per
a testos i terrenys.
Per
al
primer
sistema
necessitareu un cordó de cotó i un
recipient per a ficar l’aigua. Haureu
de posar el recipient a una altura
major que el test o el terreny que
voleu regar, el cordó anirà del
recipient fins al substrat. El cordó
anirà banyant el substrat, segons
ho necessite la planta, durant dies
i dies.
Per
al
segon
mètode
necessitareu una botella de plàstic
i un bolic de cotó. Agafeu la botella
i li feu un forat al cul, prou gran per
a reomplir-la d’aigua, la soterreu
en el test cap per avall, taponant
l’obertura de la botella amb el bolic
de cotó. L’ompliu d’aigua i deixeu
que vaja fent el reg a poc a poc.
Una variant d’aquest sistema es
practicant un foradet al tap de la
botella.
I per al tercer mètode he
triat el gel d’autoreg, que té un
funcionament molt senzill i pot
ser una bona alternativa als altres
dos. A més el potet de gel és més
xicotet que les botelles i passa més
desapercebut, per l’estètica.
També em vaig decidir per este
tipus de reg pel preu ( Flower en té
un a 99 cèntims ) i té una autonomia
d’entre 15 i 30 dies, depenent
de les condicions ambientals i la
planta.
El funcionament d’este sistema
d’autoreg és senzillíssim. En primer
lloc cal regar amb abundància el
substrat. Després s’ha de fer un
xicotet clot per al paquet, soterrar
el potet de gel aquós cap per avall
(no oblideu destapar el pot abans
d’enterrar-lo) i ja estaria a punt.
Bones vacances.
Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

El meu fill pega

“Ací et quedes, et
pegue?”
“Arreplega
Julio, que ve Valeria
i t’arraparà” “Llava’t
les mans, porca, que
t’estic veient jugar amb
els mocs”. Són frases
de tres professores
gravades
per
una
càmera introduïda a la motxilla de la
xiqueta. L’acte indica que “gràcies a
l’àudio som testimonis directes d’uns
esdeveniments que tot progenitor i
docent ha d’afrontar en el seu dia a
dia, com és reprovar i recriminar la
conducta d’un menor el comportament
del qual no és l’adequat i que no
compleix les normes o les ordres
que se li dirigeixen”. El magistrat
conclou “es tracta de les accions més
desagradables que la paternitat o
maternitat implica, perquè no resulta
agradable renyar els teus fills i imposarlos càstigs pel seu mal comportament
però resulta absolutament necessari
exercir tal autoritat per a ensenyar-los a
diferenciar les conductes acceptables
de les que no ho són en el seu propi
benefici educatiu present i futur, seu
i de la resta de la societat”. Aquests
són els fets i la conclusió del jutge. La
xiqueta es diu Valeria, tenia cinc anys
quan van succeir els fets, anava a un
col·legi de Dos Hermanas (Sevilla) i té
autisme.
Cada dia omplim els mitjans de
comunicació amb notícies sobre
violència. En el passat mes de juny la
societat sencera es va commoure per
un cas de violència vicària cap a dues
menors, Olivia i Anna. Què podem fer
com a mares i pares, iaios, professors,
veïns, amics per a parar la violència en
món? Ser empàtics, aprendre a regular
les nostres emocions, tolerar la nostra
frustració, aprendre a relaxar-nos,
comunicar-nos de forma assertiva,
validar les nostres emocions i les dels
altres, respectar-nos, i llegir molt per a
aprendre noves formes d’educar.
L’educació conductista basada en
el premi i el càstig té com a objectiu
augmentar les conductes apropiades i
reduir les inadequades, mitjançant una
motivació externa.
Volem que els nostres fills “es porten
bé”, siguen respectuosos, perquè els
estan veient, per a evitar el dolor i la
crítica, per a guanyar regals?
O volem que siguen respectuosos
perquè els produeix satisfacció ser
bones persones, perquè tenen eines
per a tolerar la frustració i el sofriment,
perquè volen contribuir al bé comú?
L’única forma d’eradicar la violència
és l’amor i el respecte. I cadascun de
nosaltres, des de la nostra parcel·la
de poder, podem decidir quines línies
roges no volem creuar. Cadascun de
nosaltres podem aprendre, en primer
lloc, a regular les nostres emocions i
canalitzar tot el nostre malestar interior
sense fer mal als altres. Els teus fills
poden aprendre valuoses habilitats
per a la vida, a través dels teus propis
aprenentatges. Si ens equivoquem,
ens responsabilitzem, reparem el
dany, i seguim aprenent. No existeix
justificació per a la violència, ni verbal
ni física. Els nostres xiquets i xiquetes
són la pròxima generació i absorbeixen
tot el que veuen en nosaltres, i sens
dubte, ho imitaran. Si vols donar el
primer pas, et recomane un llibre
Como educar con firmeza y cariño
de Jane Nelsen. També pots fer-ho a
la teua forma, provant formes noves
que sentes que són respectuoses per
a tu i per als altres. En les teues mans,
no solament està l’educació del teu
fill o filla, sinó l’educació d’una nova
generació. Sigues el missatge que vols
deixar en el món.
Bárbara Bori
Pedagoga

Segles d’història. Uns quants anys de
treball

Estimats lectors i
lectores, fa sis anys
que
entre
cada
mes a les vostres
llars amb el diari La
Veu d’Alginet, una
plataforma magnífica
en la qual he pogut
participar
mitjançant
articles
sobre la història del nostre poble.
Han sigut 67 articles on he anat
desgranant la història alginetina
de forma breu però intensa. Molts
han sigut els vessants de la història
tractats i que tots plegats ens han
donat una bona imatge, encara
que incompleta, de l’esdevenir
històric d’Alginet.
Així doncs, des d’aspectes
del patrimoni local i ací cal fer
esment a tots els articles al
voltant de la construcció dels
edificis que conformaren i, alguns
d’ells, encara conformen el nucli
urbà, on cal incloure el castell,
l’església, el mercat, els molins, els
escorxadors, els rajolars, l’estació
del tren i molt altres. Però també
ens hem endinsat en el món agrari
per a descobrir com es va construir
la nostra horta i el nostre territori
i, per això, he parlat de la séquia
d’Alèdua (la séquia Mare) i de la
seua gestió, també de l’heretat de
la Torre Luengo, de la colonització
dels secans o de la introducció de
la taronja.
Encara que els temes polítics o
estrictament econòmics els he tocat
de manera tangencial, en no ser el
focus del meu interés professional,
no puc estar-me de dir que alguns
dels articles cal incloure’ls en
aquesta categoria perquè beuen
directament dels conflictes polítics
(entesos de manera àmplia) i
també dels conflictes econòmics,
perquè sense tindre en compte
aquests conflictes, és difícil
entendre el conjunt de la història.
Per tant, cal parlar dels articles que
recullen les revoltes antisenyorials,
el funcionament de la Justícia Civil,
l’abastiment de la carn, l’estructura
econòmica i agrària del terme
d’Alginet l’any 1845, però també
d’aquells que fan referència a
algun aspecte de la Guerra Civil
Espanyola.
Per descomptat també he
incidit en aspectes socials que
abasten la vida i la mort dels
nostres avantpassats. Així hi
trobem articles sobre els cognoms
dels habitants d’Alginet al llarg
de la història, que ens mostren
la mobilitat de la població, amb
l’aparició i desaparició d’alguns
cognoms, en temps breus, però
també la desaparició d’alguns
cognoms per la simple extinció de
les línies familiars. També en els
aspectes socials, he parlat sobre el
privilegi davant la mort, els esclaus
del senyor d’Alginet, els expòsits,
els malnoms familiars i fins i tot
els malnoms d’alguns carrers i
barris. D’altra banda, també he
tractat aspectes més íntims, com
el testament de Batiste Almenara
o l’aixovar i el mobiliari d’una de
les cases d’Alginet en el segle xvii.
Però sens dubte, dins d’aquest
bloc, cal destacar els articles
dedicats a les dones des d’una
perspectiva netament feminista. En
són tres: “Elles qui eren”, on tracte
de posar nom i cognom a dones del
segle xvii, quan en la documentació
sempre apareixen com la dona de
o la filla de i, alguna vegada, només

pel nom. El segon seria “Les vídues
i les herències”, on parle de Maria
Alapont i d’Almenar, la qual no va
ser mai ama i senyora dels béns
del seu difunt marit i que hagué
de buscar-se un curador home, en
aquest cas germà del difunt, per a
poder gaudir de l’usdefruit d’eixos
béns, sempre i quan, mai no es
casara. I finalment, l’article “Les
dones en la toponímia d’Alginet”,
on faig un recull del percentatge de
noms de dones que donen nom a
un carrer d’Alginet i és ben minso.
D’altres articles també n’estic
personalment orgullós. En aquest
bloc inclouré els articles dedicats
als senyors de la senyoria d’Alginet,
on faig un recull i fixe clarament la
successió dels diferents senyors
que han sigut propietaris de les
terres i les vides dels vassalls
alginetins. I estic orgullós perquè
he pogut completar i fixar la sèrie,
però també perquè he pogut
bandejar errades que ens havíem
anat transmetent al llarg del temps.
D’altra banda, també tinc una sèrie
d’articles sobre la rica i variada
toponímia del nostre terme. Jo no
sóc filòleg però he begut de les
fonts clàssiques de la filologia pel
que fa a topònims llatins, àrabs...
però la investigació i l’estudi de la
documentació de l’arxiu municipal,
m’ha permés descobrir la riquesa
dels topònims, almenys des del
segle xvi, com han anat apareixent
i desapareixent i creant-se de
nous, així com aportar claredat a
topònims foscos, que quan es van
crear estaven vinculats a un edifici,
una construcció, un camí, un
barranc... que malgrat que hagen
desaparegut, el topònim els ha
perviscut.
Per anar acabant, he parlat de
moltes altres coses en eixos 67
articles, de la instrucció pública, de
personatges històrics, de robatoris
i malifetes, d’hostals i vendes, de
temps de crisi, on calgué penyorar
les joies de la comunitat per a
pagar la imatge de la Mare de Déu
del Roser (patrona d’Alginet fins
el segle xix) i com no, en aquests
moments de pandèmia, no puc
oblidar l’article sobre els brots de
còlera morbo durant la segona
meitat del segle xix, que van causar
una gran mortaldat.
Tot aquest recull del treball fet
ve a compte perquè crec que cal
parar i prendre’m una temporada
llarga de descans. Han estat 67
articles, però cal comptar també
totes les col·laboracions que he fet,
com a cronista de la Vila d’Alginet,
tant per al BIM, com per als llibrets
de festes, les marxes culturals,
les Assemblees d’Historiadors de
la Ribera i d’altres. No em queixe
en absolut, ha sigut un treball
agradable i molt satisfactori i pense
continuar-lo en un futur, més o
menys pròxim, però com deia ara
necessite parar i pensar en noves
línies d’investigació local.
Només em resta donar-vos les
gràcies a tots i totes i que sapigueu
que continue a la vostra disposició.
Rafael Bosch López
Cronista de la Vila d’Alginet
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Assegurances
amb regal

COAGRI

Fins 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 a l’aire lliure
fent esport i passant-ho bé.
A Coagri assegurances tenim
tota classe d’assegurances
perquè visques tranquil.

Assegura els
teus cítrics a
COAGRI

COAGRI
Treballar com cal el camp és
molt important però assegurar
la seua collita també, ja que,
tota la inversió i l’esforç dedicat
pot veure’s afectat si no tenim
una bona assegurança.
Des de Coagri assegurances
és moment, fins el 15 de
setembre, d’assegurar els
cítrics i poder estar tranquil en
la propera campanya.
Passa per les nostres oficines
i assegura el teu futur.

El cultiu més important per a la
nostra cooperativa continua sent el
caqui
SORAYA RAMOS
El cultiu més important per a
la nostra cooperativa continua
sent el caqui.
Últimament aquest està sent
perjudicat per diferents plagues
i malalties que cada vegada fan
menys rendible el cultiu.
En aquests moments la
plaga que més preocupa
el departament tècnic és
el
cotonet
(pseudococus
ongispinus).
Aquesta plaga ens ocasiona
pèrdues de collita importants i

un increment dels inputs, amb
l’agreujant de ser una plaga de
difícil control.
Des del departament tècnic
s’han iniciat les recomanacions
de
tractament
que
es
prolongaran fins a finals de
campanya.
La biologia del cotonet ens
obliga a plantejar tractaments
cada 15 o 20 dies, no té un
moment únic en el qual la
plaga siga sensible, en un
mateix moment es troba en
tots els estadis possibles. Això
complica molt l’efectivitat dels

diferents tractaments.
Davant de l’imminent inici de
campanya hem de remarcar
amb insistència la importància
d’utilitzar només els productes
autoritzats
pel
Ministeri
d’Agricultura per al cultiu
del caqui; per a això des del
departament anirem indicant
moments i productes a utilitzar
per a continuar aconseguint un
caqui segur per al consumidor.

Si no pots dur el camp, confia en els
professionals

COAGRI
Moltes vegades veiem pel
terme camps abandonats degut
al fet que el llaurador que ho
portava ja no està o no pot per
salut o altres circumstàncies.
Des de la Cooperativa
Agrícola d’Alginet disposem
d’un Departament de Camp
on els seus professionals
s’encarregen de tot el que
precisa per a estar com cal. Tal
com comentava Vicent Gimeno,

responsable del departament
de Camp “tant els socis com
els no socis poden sol·licitar a
les nostres oficines que des de
COAGRI els portem els camps.
Manteniment, poda, trituració,
tractaments, etc. Oferim els
serveis que en cada moment
necessita el camp com si foren
nostres”.
Un servei més que ajuda
a continuar donant vida als
nostres camps.
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