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EDITORIAL

Finalitzem agost amb un
sabor agredolç. Per una banda
hem tingut un estiu estrany a les
nostres vides, amb toc de queda,
molts veïns i veïnes contagiats
per la covid-19, amb la vacunació
a l’ordre del dia... Sens dubte, un
estiu que no oblidarem.
Aquest agost del 2021 hem
pogut oblidar un poc aquest
malson amb els espectacles
programats per a la setmana de
festes els quals, amb totes les
mesures sanitàries, hem pogut
gaudir per a evadir-nos un poc de
la realitat.
Finalitzem aquest mes amb
bones notícies, ja que el nombre
de contagis va baixant .
Esperem al setembre poder
donar molt bones notícies i que
siga un mes amb més normalitat.
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Vacunació contra la covid-19 en
dones embarassades i les que
donen el pit
Què vol dir que les
dones embarassades i en
el postpart tenen més risc
d’emmalaltir de manera
greu per la covid-19?
Caure malalt greument per la
covid-19 té conseqüències,
com
l’hospitalització,
en
alguns casos a la unitat de
cures intensives. Les dones
embarassades amb covid-19
tenen més risc de part
prematur.
Quines dades hi ha sobre
la seguretat de les vacunes
contra la covid-19 en dones
embarassades i que donen
el pit a un nounat? Hi ha
evidència sobre la seguretat
de les vacunes contra la
covid-19 durant l’embaràs. No
s’han identificat problemes de
seguretat ni en la mare ni en el
nounat. Les vacunes d’ARNm
no contenen virus vius del
coronavirus i no poden infectar
la dona embarassada ni el
fetus.
Quin són els beneficis
de vacunar-se contra la
covid-19 durant l’embaràs
i quan s’està donant el pit
a un nounat? Les vacunes
autoritzades han demostrat
que
generen
protecció
contra la covid-19 en dones
embarassades. Les dones
que han rebut vacunes contra
la covid-19 d’ARNm durant
l’embaràs passen anticossos
al fetus a través de la placenta,
que el poden protegir en nàixer
i en els primers mesos de vida.
Les dones que donen el pit
a un nounat i que han rebut
vacunes contra la covid-19
presenten anticossos a la llet
materna, que protegeixen el
nounat. Durant les primeres

setmanes de vida del nounat
són fonamentals els anticossos
de la mare.
Quines
són
les
recomanacions
de
vacunació?
Si
estàs
embarassada (en qualsevol
moment de la gestació) o
donant el pit un nounat has de
vacunar-te contra la covid-19.
Les vacunes disponibles per
a dones embarassades i que
donen el pit a un nounat de
qualsevol edat són d’ARNm
(Pfizer i Moderna).
Quines
mesures
cal
recomanar als convivents de
dones embarassades? Els
convivents d’una gestant han
de seguir de forma estricta les
recomanacions de prevenció
de la covid-19 indicades a la
població: evitar interaccions
socials amb persones que
no formen part de la unitat de
convivència, utilitzar mascareta
i mantindre una distància
superior a 2 metres quan es té
contacte amb altres persones,
fer higiene de mans i vacunarse contra la covid-19 quan
corresponga al grup d’edat.
Si un convivent té símptomes
compatibles amb la covid-19,
cal que contacte amb el centre
de salut per a confirmar-ne el
diagnòstic i evite el contacte
amb la gestant fins a disposar
del resultat de la prova.
Font https://canalsalut.
gencat.cat
Xavi Torremocha.
Infermer CSP Alzira
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Nova imatge de
sant Josep per a
la plega

REDACCIÓ

Del 16 fins al 22 d’agost, des
de la Parròquia d’Alginet es
va programar diferents actes
litúrgics per a celebrar les
Festes Majors d’Alginet.
El dimecres 18 d’agost D.
Sergio Sospedra Iborra, va ser
l’encarregat de predicar en la
missa, el dijous 19 ho va fer el
rector D. Eloy Costa Pedrós,
i el divendres 20 l’encarregat
de predicar la missa va
ser D. Carlos Camallonga
Borreguero.
Els tres predicadors van
parlar, als seus sermons, de
la figura del nostre patró sant
Josep, explicava el seminarista
Paco Espert.
El dissabte, dia 21, en la
missa vespertina es va beneir
una nova imatge de sant Josep
de titularitat privada i que
s’utilitzarà, a partir d’ara, per a
la plega.
El diumenge 22, es va
celebrar la solemne missa
cantada en valencià en honor
a sant Josep i en finalitzar, la
imatge de sant Josep va eixir
al carrer per a fer una xicoteta
processó i gaudir del castell
de focs d’artifici que posava
punt i final a les festes Majors
d’Alginet.

Finalitzen les Festes Majors d’Alginet
REDACCIÓ

Del 16 al 22 d’agost, els veïns
i veïnes d’Alginet van poder
gaudir de diferents actes per
a celebrar la setmana de les
Festes Majors de la localitat.
Programats per la Regidoria
de Festes, amb la col·laboració
dels festers, la cooperativa
elèctrica i la caixa rural, al llarg
de la setmana es va celebrar al
pati de l’escola Blasco Ibáñez
diferents actuacions musicals
per a menuts i grans.
Espectacles com Tik Tok
party, Trau la llengua de
l’orquestra la Pato, l’espectacle
Cabaret,
Supermúsics
o
l’orquestra la Tribu van alegrar
les vesprades i les nits als
assistents
que,
sempre
asseguts i amb les mesures
sanitàries necessàries, van
accedir al recinte i van gaudir
dels concerts sempre sota
l’atenta mirada de protecció
civil i policia local.
El dimecres de matí i fins a les
9 de la nit, l’empresa Factoria
d’Idees i Creacions ubicaren
a la plaça de la constitució el
Corre Terres, un autobús en
escape room on els assistents
van poder gaudir d’ingeni i
diversió.
Ja de vesprada, el Fotoclub
d’Alginet va celebrar al Teatre
Modern, el lliurament dels

premis als guanyadors del
primer concurs fotogràfic Vila
d’Alginet. En rebre el seu trofeu
els guanyadors de la categoria
júnior i els de la general, es
va poder visitar l’exposició de
totes les obres presentades al
concurs al Teatre Modern.
El dissabte, a l’església es
va beneir una nova imatge de
sant Josep de titularitat privada
i que s’utilitzarà, a partir d’ara,
per a la plega.
El diumenge 22 d’agost, a
les 12 del migdia es van llançar
21 salves, en memòria de
les víctimes de la pandèmia,
i en agraïment al personal
essencial i en especial als
tractoristes d’Alginet.
A les 8 de la vesprada va
tindre lloc la solemne missa
cantada en valencià en honor
a sant Josep.
En finalitzar la imatge del
sant es va traure a la plaça en
xicoteta processó fins la porta
de l’ajuntament, per tornar de
nou a la porta de l’església
on, acte seguit es va llançar
el castell de focs d’artifici que
posava punt i final a unes
festes diferents.
Una setmana de festes
marcada per la pandèmia que
esperem que al 2022 es puga
celebrar com cal.
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Cinc anys de
muixeranga a Alginet

MUIXERANGA ALGINET
Fa cinc anys, va nàixer la
iniciativa per fer el primer taller
de muixeranga al nostre poble.
Dies després, el 28 d’agost,
eixirem 8 muixeranguers,
4 vestits i 4 sense vestir
a la processó de sant
Josep
acompanyats
per
muixeranguers d’altres colles.
Aquesta primera actuació va
esdevindre un camí llarg, ple
d’experiències i envoltat de
meravelloses persones que
han contribuït al que som
actualment.
Estem ben orgullosos de tot
el que hem fet, amb respecte
i estima a la nostra cultura

i patrimoni, i contribuint a la
riquesa folklòrica que sembla
que el nostre poble a poc a
poc va recuperant i ampliant.
Gràcies a totes i tots els que heu
fet per créixer la Muixeranga
Alginet, sense cap de nosaltres
no seríem una pinya.
Fa cinc anys d’aquest primer
taller, i no podem estar més
orgullosos de celebrar el nostre
cinqué aniversari. Esperem
continuar
sumant
anys
envoltats de tota la família que
formem la Muixeranga Alginet i
seguir creixent com a colla. Ara
més que mai: Pit, seny i amunt!
.

Córcora Teatre torna als escenaris
CÓRCORA TEATRE
Des de Córcora Teatre
estem molt contents de poder
presentar, per fi, el nostre

Teatre el 2018, hem fet teatre
sensorial, ciència-ficció i teatre
amb temàtica social, però
encara no ens havíem atrevit

últim projecte. Teràpia és
una comèdia molt divertida
que presenta el tema de la
psicoanàlisi a través de tres
sessions entre un doctor i
el seu pacient. L’obra posa
de manifest, a través de
diverses situacions còmiques
i gags, temes com la falta de
comunicació familiar, els tabús
respecte al sexe o la hipocresia
social, buscant sempre en
l’espectador la rialla espontània
i autocrítica.
Aquesta obra ha suposat
un repte per a nosaltres, en
diversos sentits, en primer
lloc perquè és un gènere que
encara no havíem tocat. Des
de que fundarem Córcora

amb la comèdia. Sempre diuen
que fer riure és més complicat
que fer plorar, però amb
aquesta obra, i especialment
després d’aquest últim any i
mig tan dur, ens abellia intentar
divertir els espectadors.
En segon lloc, fer front a la
pandèmia i a les restriccions
sanitàries també ha sigut un
repte, ja que ens ha obligat a
aturar els assajos i a posposar
l’estrena diverses vegades,
això ha fet que, per moments,
arribàrem a pensar a suspendre
definitivament el projecte, però
les ganes de fer teatre i de
seguir endavant han sigut més
fortes que el desànim.

A més, també és la primera
vegada que Córcora incorpora
la manipulació d’objectes en un
dels seus espectacles.
Tot això fa que per a mi,
com a directora, haja sigut
un projecte molt emocionant
i intens. El procés de direcció
també ha sigut un repte, ja
que és la primera vegada que
participe en un espectacle des
d’aquest rol. Però també he de
dir que, gràcies a la confiança i
al bon rotllo que hi ha entre tots
els integrants del grup, m’he
sentit molt còmoda dirigint els
meus companys i he gaudit
molt creant l’espectacle des de
zero.

Estrenem
Teràpia
el
divendres 10 de setembre a les
20 h, però ja estem treballant
en el pròxim espectacle, que
esperem que siga una obra de
creació pròpia.
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Lliurament premis I Concurs de Fotografia

REDACCIÓ

REDACCIÓ

Del 10 fins al 24 de setembre,
l’artista alginetí, David Salvador
Lozano exposarà part de les
seues obres pictòriques a la
sala d’exposicions del Teatre
Modern.
El divendres 10 de setembre,
a les 7 de la vesprada es
portarà a terme la inauguració
d’aquesta
exposició
d’aquarel·les.
Els visitants podran aproparse a contemplar les obres fins
el 24 de setembre de 6 a 9 de
la nit.

El dimecres 18 d’agost, al
teatre modern es va dur a
terme l’acte de lliurament dels
premis del primer Concurs
Fotogràfic Vila d’Alginet.
Un concurs convocat pel
Foto Club Alginet amb la
col·laboració de la Regidoria
de Cultura, la Caixa Rural, CEA
i Safir Fruits.
L’acte va començar amb
unes paraules del president
del Foto Club, Alfonso Saldaña

que va agrair l’alta participació i
l’ajuda dels patrocinadors.
L’alcalde d’Alginet, va felicitar
el club i els participants per la
convocatòria i el treball portat a
terme.
Acte seguit, els patrocinadors
van rebre un detall de mans del
president del club en agraïment
al seu suport.
Finalitzats
els
actes
protocol·laris era moment de
fer entrega del trofeu, elaborat

pels usuaris del Centre
Ocupacional, als guanyadors
d’aquesta primera edició.
En la categoria júnior, el
tercer premi va ser per a la
instantània d’Alex Alfonso
Bosch.
El segon premi va recaure en
Maria Escutia Martínez.
Lucas Saldaña Mico va ser el
guanyador d’aquesta primera
edició en la categoria júnior.
En la categoria general,

el tercer premi va ser per a
Vicente Vidal Fernández.
El segon premi va recaure en
la instantània de Juan Carlos
Lazón.
Clara Cañellas va ser la
guanyadora d’aquesta primera
edició en la categoria general.
En finalitzar el lliurament
de premis, els assistents van
poder visitar l’exposició ubicada
al hall de teatre modern.
Imatge Javier Moreno.

Protecció Civil vigila les muntanyes d’Alginet
REDACCIÓ

El 14 d’agost, davant l’onada
de calor, la Generalitat va
activar la preemergència per
risc extrem d’incendis forestals.
Aquestes
mesures
van
prohibir fer focs, barbacoes
en xalets i habitatges que
confrontaren
amb
zones
forestals o estigueren situades
en l’entorn natural, així com
cremes agrícoles.

A més es va prohibir la
circulació per pistes forestals
tant amb cotxe, caminant o en
bicicleta així com excursions
per sendes.
Des de Protecció Civil
d’Alginet es va estar patrullant
per les urbanitzacions de la
localitat i pel terme per tal de
vigilar tant el compliment de les
prohibicions com per detectar
fum o foc en aquestes.
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Maquetes dels edificis més
emblemàtics d’Alginet

REDACCIÓ

El veí Jose Martínez
Vázques, en jubilar-se va
començar a dedicar el seu
temps a una afició de gran
paciència, art i dedicació.
La seua passió per les
maquetes, l’ha portat a plasmar
edificis emblemàtics del poble.
El primer monument que va
fer amb tot detall va ser l’edifici
de l’ermita. A aquest li va seguir
la Font del llaurador, la font

de la plaça de la Constitució i
l’església. Tal i com comentava
Martínez, cada una d’aquestes
maquetes costa entre 9 mesos
i un any per a estar acabada.
Per poder fer-les familiars
i amics l’ajuden a fotografiarles per a poder tindre el millor
detall possible de l’obra.
El proper projecte que Jose
té en ment és la realització de
la maqueta de l’Ajuntament.

Naix l’associació de veïns San Patricio

REDACCIÓ

Els veïns i veïnes de la
urbanització
San
Patricio
ja tenen constituïda una
associació
de
veïns.
Encapçalada per Rafael Ruiz
com a president, Maria Jesús
Climent com a vicepresidenta,
Inma Climent com a secretaria,
Maria Burgos com a tresorera i
Juanvi Gómez, Alberto Lozano,
Francisca Juan i Ferran Roig
com a vocals, el nou projecte
ja va agafant forma. Des de La
Veu d’Alginet hem conversat
amb el seu president per
conéixer de primera mà la
seua creació i els objectius
d’aquesta.
Rafael, perquè us decidireu
a crear l’associació?
Ja fa anys que s’està

comentat que és mes fàcil
per a parlar amb l’ajuntament
dels xicotetes problemes de la
urbanització poder fer-ho com
a associació i així poder tindre
una única veu de cara a les
administracions.
Quin és l’objectiu a curt i
llarg termini?
A curt termini en primer lloc
és formar una directiva forta
amb ganes de treballar per a
poder presentar a l’ajuntament
les nostres idees i inquietuds.
Som conscients que hi haurà
coses que es podran executar
de seguida i d’altres que serà
més complicat per falta de
mitjans, etc.
A llarg termini volem crear
grups de treball ja que

l’associació treballarà no només
en la necessitat urbanística
sinó en temes socials i culturals
i així programar activitats per a
tots.
Què cal fer per a formar-ne
part?
L’associació la componen
4 zones, San Patricio, Coves
de Manini, Promo Sampa i
Cabeçols. Són zones que
han crescut al voltant de Sant
Patricio i des de l’associació
s’ha considerat que era
necessari aglutinar-les.
Per a formar part de
l’associació cal viure en alguna
de les 4 zones i inscriure’s
al 658 89 27 11 o al correu
electrònic sanpatricialginet@
gmail.com.
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Si no tens ja el val escolar, encara
estàs a temps
CEA
La Cooperativa Elèctrica
d’Alginet ha ampliat el termini,
fins el 10 de setembre, perquè
tots aquells socis i sòcies amb
fills en edat d’escolarització
obligatòria, puguen sol·licitar el
val de 25 €.
Aquest import nominatiu es
podrà utilitzar en qualsevol
papereria del poble per a la
compra de material escolar
i així facilitar la tornada a les
aules.
Des de la CEA ja s’està

enviant els vals de material
escolar per als fills de socis
en
edat
d’escolarització
obligatòria, que així ho han
sol·licitat.
Per a aquells socis que per
diferents motius no ho han
sol·licitat encara, poden fer-ho
enviant la fotocòpia del DNI
del soci i del llibre de família
al correu electrònic escolar@
electricadealginet.com indicant
l’adreça on vol rebre el val per
correu ordinari.

La cooperativa elèctrica col·labora
amb les Festes Majors
CEA
La filosofia i manera de
treballar de la Cooperativa
Elèctrica d’Alginet està sempre
impulsada pel benefici cap als
seus socis i la col·laboració en
el dia a dia del poble d’Alginet.
Amb aquesta visió, des
de la CEA no es va dubtar
a col·laborar i ajudar en el
patrocini dels espectacles
programats per l’Ajuntament
per a les Festes Majors
d’Alginet.
Unes festes diferents que han

consistit, en la gran majoria, en
espectacles a l’aire lliure al pati
de l’escola Blasco Ibáñez.
Junt a l’Ajuntament i la Caixa
Rural, la CEA ha col·laborat

i patrocinat els espectacles
musicals celebrats en aquesta
setmana de Festes Majors.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

La Regidoria d’Educació destina
20.000 a material escolar
AJUNTAMENT

Amb l’objectiu de facilitar
l’accés a l’educació infantil en
condicions dignes, des de la
Regidoria d’Educació es va
publicar la convocatòria per a
atorgar ajudes econòmiques
per a adquisició de material
escolar per als alumnes de
segon cicle d’educació infantil
del municipi d’Alginet per al
curs 2021-2022.
Una
convocatòria
que
compta amb 20.000 euros de
pressupost i que es distribueix
en vals de 25 € per alumne.
Aquesta
ajuda
està
gestionada
pels
centres

educatius per tal de que tots els
menuts i menudes escolaritzats
al poble en el segon cicle
d’educació infantil es puguen
beneficiar.
Finalitzat el termini de
matrícula, els centres docents
amb alumnat de segon cicle
d’educació infantil formularan
la relació dels alumnes i dels
seus tutors i/o progenitors. La
documentació serà presentada
en el registre general de
l’ajuntament fins al 10 de
setembre de 2021.
Els serveis administratius
d’educació remetran els vals
als centres docents. Aquests

vals seran nominatius amb
el nom de l’alumne i com
a beneficiaris els tutors i/o
progenitors i seran canviables
en els comerços convinguts
amb l’ajuntament.

12.000 euros per a l’ajuda del
transport universitari
AJUNTAMENT

La Regidoria d’Educació
ha convocat les ajudes
econòmiques per a les
despeses
de
transport
universitari, a la Comunitat
Valenciana, per a estudiants
empadronats a Alginet per al
curs 2021-2022.
Les ajudes podran sol·licitarse fins al 30 d’octubre de 2021.
Podran sol·licitar les ajudes
els estudiants universitaris
empadronats a Alginet, o els
progenitors, representants o
tutors legals de l’alumnat, en el
cas de ser menors d’edat en el
moment de la sol·licitud.

Coneixes el portal de
les ofertes laborals?
AJUNTAMENT

L’agència
de
desenvolupament local, més
coneguda com ADL, gestiona
el portal de l’emprenedor,
l’ocupació i l’empresa.
A més de novetats, informació
per a emprenedors, i altres
temes molts interessants, en
Portalem els usuaris poden
consultar les ofertes laborals
del poble i la comarca i apuntarse a aquestes.

Les empreses i autònoms
també poden incloure el perfil
de treballador o treballadora
que estan buscant i així poder
trobar el perfil de persona que
busque.
Per poder fer les gestions
sols cal entrar amb l’usuari i
contrasenya o crear un nou
compte.
http://adl.alginet.es/ofertas.
html

A
l’efecte
d’aquesta
convocatòria
s’entendrà
per estudis universitaris els
conduents a l’obtenció del títol
de Màster habilitant (aquell que
és un requisit imprescindible
per a poder exercir la professió
per a la qual s’ha estudiat),
grau,
llicenciat,
enginyer,
arquitecte, diplomat, mestre,
enginyer Tècnic o arquitecte
Tècnic.
S’inclouen els ensenyaments
artístics superiors (els estudis
superiors de Música i de
Dansa, els ensenyaments d’Art
Dramàtic, els ensenyaments
de Conservació i Restauració

de Béns Culturals, els estudis
superiors de Disseny i els
estudis
superiors
d’Arts
Plàstiques).
Més informació a https://
alginet.sedipualba.es/
tablondeanuncios/anuncio.
aspx?id=29090

Se senyalitzen les zones escolars
AJUNTAMENT

Des de la Regidoria de
Policia, s’ha portat a terme les
indicacions oportunes per a
senyalitzar les zones escolars.
Remarcar de nou els
passos de vianants, recordar
la velocitat, advertir de la
zona escolar, són tasques
necessàries per a poder
previndre accidents i cuidar la
seguretat viària en els menuts
i menudes que, a principi de
setembre, tornaran a les aules.

Prohibit creuar amb aigua
AJUNTAMENT

En el que portem d’any,
Alginet ja ha patit gotes fredes
que provocaren, en poc de
temps, carrers intransitables i
barrancs tallats.
Des de la Regidoria de Policia
s’ha senyalitzat aquelles zones
inundables per tal d’evitar
que la gent les travesse quan
porten certa quantitat d’aigua
que pose en perill la vida dels
conductors i acompanyats.
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Treballar al teu mercat municipal,
una gran oportunitat

Més espai al Pipicà del
Centre de Dia

Eres
emprenedor
o
emprenedora?
Vols una parada on oferir els
teus productes?
“Treballar al teu mercat
municipal, una gran oportunitat”
Les regidories de Comerç
i Mercat de l’Ajuntament
d’Alginet llancen una nova
campanya de dinamització per
al mercat municipal.
Amb una xicoteta inversió
i pocs tràmits per fer, els
interessats a ocupar un
d’aquests espais han d’omplir

La Regidoria de Parcs i
Jardins ha finalitzat part de les
reformes previstes per al Pipicà
ubicat a la zona del Centre de
Dia.
Unes reformes que han
permés ampliar en 200 m2
més la zona destinada per als
gossos i els seus amos.
Amb aquesta actuació els
usuaris poden gaudir de més
espai i més zona d’ombratge.

AJUNTAMENT

una sol·licitud on indiquen
l’activitat que volen portar a
terme i presentar-la per registre
d’entrada via telemàtica o
presencial a l’Ajuntament.
Un total de 10 parades 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.

Alginet contracta amb la protectora
Modepran per a recollir els gossos
amb l’ajuda de Potes i Pèls
AJUNTAMENT

L’ajuntament d’Alginet ha
sigut pioner en la comarca
en contractar la protectora
Modepram amb l’ajuda de la
local Potes i Pèls per a recollir
als gossos abandonats.
Una important notícia ja que
suposa una alternativa a la
gossera per a aquests amics
de quatre potes.
La regidora de Sanitat, Maria
José Martínez, va signar un
conveni amb la protectora
Modepran i no amb una
empresa on els gossos podien
ser sacrificats.

Des de l’Ajuntament s’ha
signat un conveni per un any
perquè s’emporten dos gossos
al mes. “El millor de fer aquest
servei en una protectora
és que t’assegures que els
animalets no seran sacrificats”,
comentava Martínez.
El conveni, per ara és per a
gossos, ja que s’estan adaptant
les instal·lacions per a, en un
futur, poder encarregar-se dels
gats.

Emília Rodrigo celebra 100 anys
AJUNTAMENT

El diumenge 29 d’agost,
l’alcalde i la regidora de la
Tercera Edat es van apropar
al carrer Hernan Cortés per
a felicitar, en nom del poble a
Emília Rodrigo del Toro pel seu
aniversari.
Emília ha celebrat el seu
100 aniversari amb l’estima i la
companyia de la seua família i
amics.
Una data significativa que cal
marcar al calendari.

9

AJUNTAMENT

Renovar el DNI amb un
clic
AJUNTAMENT

Amb l’objectiu de facilitar
la sol·licitud de la cita per a
renovar el DNI, s’ha activat
un sistema en la pàgina web
de l’Ajuntament d’Alginet per
a poder demanar aquesta cita
en línia.
Els veïns i les veïnes d’Alginet
ja no hauran de desplaçarse a les dependències de la
Policia Local per tal d’agafar
número per a fer les gestions
necessàries del seu DNI.
Còmodament i amb uns
senzills passos, els interessats
accediran a l’enllaç http://
citadni.alginet.es/. Quan la
Policia Nacional programe
la propera visita de l’equip
d’expedició del DNI, s’activarà
una pestanya on sol·licitar la
cita.

Des de la Policia Local
d’Alginet
s’avisarà,
via
Telegram, pàgina web i
Facebook, del dia que s’activen
les cites per a poder fer els
tràmits.
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 que
cal abonar.

Frases i poemes
motivadors per a la
biblioteca
AJUNTAMENT

Aprofitant l’època estival i
el pla d’ocupació, s’han fet
diferents millores a la Biblioteca
Municipal.
Una de les actuacions

portades a terme a sigut omplir
les parets de frases i poemes
inspiradors.
Una manera més d’apropar
la cultura i el gust a la lectura.
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Curs nou: nova Nou curs a l’Emilio Luna
il·lusió
CEIP EMILIO LUNA

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Arriba el mes de setembre i
TORNEM AL COL·LE amb la
mateixa il·lusió de sempre.
Han passat les vacances de
d’estiu i ara ens tornem a vore,
amb mascareta i distància,
però amb les mateixes ganes
de tots els anys.
Enrere queda ja el curs
passat, ple d’incògnites que a
poc a poc anàrem descobrint
junts i tot va eixir bé.
Este nou curs és una nova
oportunitat: “Els canvis són
reptes que obrin la porta a
noves oportunitats”.
Mantindrem la distància,
les mascaretes, les entrades
i
eixides
escalonades…
les mateixes normes que
tinguérem el curs passat.
Amb moltes ganes de
retrobar-nos… ens veiem el
dia 8 de setembre!!

Setembre,
mes
de
retrobaments entre mestres i
alumnes, mestres i famílies,
companyes i companys...
continuarem amb la situació
sanitària provocada per la
covid i l’escola ha de ser un
entorn segur amb el risc mínim.
Al nostre centre seguirem
aplicant
el
protocol
de
protecció i prevenció contra la
transmissió i el contagi de la
covid.
-
Totes
les
classes
s’organitzen com a grup de
convivència estable.
- L’alumnat d’EP utilitzarà la
mascareta obligatòriament.
-
Evitarem aglomeracions a
les entrades i eixides.
- En les comunicacions amb
les famílies es prioritzarà
la forma no presencial.
Els familiars accediran al
centre sempre complint
les mesures de prevenció i
higiene.
-
La higiene de mans serà
freqüent i minuciosa. També
la neteja i desinfecció
d’instal·lacions.
-
La
ventilació
creuada
serà la recomanada i
no s’aconsella utilitzar

ventiladors.
-
Les classes d’E. Física
es faran sempre que siga
possible a l’exterior perquè
l’activitat física augmenta
l’emissió d’aerosols.
- NO hi han d’acudir alumnat,
professorat i treballadors/es
quan presenten símptomes,
estiguen
en
situació
d’aïllament per haver donat
positiu, esperant el resultat
d’una prova diagnòstica o
en quarantena preventiva
domiciliària per ser contacte
estret amb una persona
positiva. El personal sanitari
ja confirmarà l’absència de
risc.
Si posem de la nostra part
i complim les normes, farem
que aquest curs que comença
siga semblant al passat pel que
fa a contagis. Segur que ho
aconseguim !!

Il·lusió, esperança i reptes

IES HORT DE FELIU

Aquest inici de curs ve
carregat de noves il·lusions,
esperances i reptes, tot i que
continuem amb les mesures
sanitàries marcades per la
covid-19. Com que la gran
majoria del professorat i
l’alumnat està vacunat i amb
la reducció de distància entre
alumnes, es propicia que
aquest curs totes les classes
siguen presencials al 100%.
Amb il·lusió, rebem el nou
alumnat i professorat i amb
alegria, ens retrobem els que
ja hem compartit algun curs,
amb la perspectiva de fer nous
projectes i continuar aprenent
els uns dels altres, per a poder
rebre la formació necessària
que ens conduïsca a un món
laboral digne i sobretot, normes
de convivència i respecte per
a poder construir una societat

millor.
Volem retre un alé d’afecte
i homenatge als quatre
professors/es que s’han jubilat
el darrer curs, per la seua
dedicació a la docència durant
tants anys a l’IES Hort de Feliu.
Josep
Lluís
Chornet
Giménez, Magdalena Añó
Espert, Gloria Precioso Juan i
Manolo Barrios Roig.
Gràcies per les empremtes
que heu deixat en els alumnes
i companys.
Esperem que aquest curs,
siga ben profitós i responga
a les expectatives que tant
famílies, alumnes i professorat
heu dipositat en aquest centre.
La primera setmana de
setembre es publicarà al tauler
d’anuncis de l’IES els llistats de
l’alumnat.
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Expectació en la temporada 21-22 del CB Alginet
CARLOS BIVIÀ

El Club Bàsquet Alginet per a la
temporada 2021-2022 es disposa
a afrontar amb entusiasme
l’expectació que ha despertat
en la població i comarca el repte
esportiu més important de la seua
història de més de 50 anys fent
bàsquet: l’ascens de categoria
de quatre dels seus equips per
a situar-los en l’elit del bàsquet
autonòmic i nacional.
El Sènior A jugarà en la categoria
LEB PLATA de la Federació
Espanyola de Bàsquet i seguirà
patrocinat per Safir Fruits que
segueix apostant amb fermesa en
un grup de jugadors que vénen
de la pedrera i que amb una
projecció enorme tindran l’ajuda
de 2 jugadors pivots amb altura i
experiència en la categoria per a
enfortir el joc interior i exterior.
L’Ajuntament donarà suport
al club condicionant el Pavelló
Central per a complir la normativa
vigent d’una pista de parquet,
graderies per a 1000 espectadors,
canastres, marcadors, etc., que
revitalitzarà l’esport en el seu
conjunt en la població.
L’equip sense ser de condició
professional del bàsquet competirà
amb 14 equips de Madrid,
Catalunya, Balears, Canàries,
València, Albacete i Castelló, tots
amb jugadors d’alt rendiment que
tenen el bàsquet com el seu treball
principal.
El club amb la finalitat de cobrir
el pressupost posa en difusió
campanyes de crowdfunding,
abonaments, patrocinis per a 17
equips, publicitat estàtica en el
pavelló etc. per a aconseguir que
la generositat entre al club en
forma d’ajuda econòmica perquè
aquest equip represente el poble
d’Alginet en una competició tan
important a nivell nacional.
El segon equip ascendit és
el Sènior B que estava en 1la
1DM i que en disputar la final
d’aquest campionat ascendeix
a la categoria EBA i ocuparà la
plaça que deixa el nostre primer
equip. Una altra gran oportunitat
de seguir formant jugadors perquè
competisquen a alt nivell i puguen
tindre oportunitats de poder ser
convocats i alineats en el primer
equip.
El Júnior de preferent ascendit
a la categoria autonòmica. Una
competició desitjada per molts
clubs ja que amb 16-17 anys
poden adquirir una competitivitat
d’acord amb la màxima categoria
que milite el primer equip del Club
o poden desenvolupar un bon
camí en l’aspecte professional. Ha
sigut el millor premi per a un grup
de jugadors que estan en el club

des que tenien 9-10 anys i han
passat per totes les categories,
per la qual cosa és un resultat
notable del treball de la pedrera de
la nostra entitat.
El Júnior d’1 Zonal serà el que
ocupe la plaça de preferent, ja que
amb esforç han aconseguit tindre

convertir el Club Bàsquet Alginet
en un referent a nivell autonòmic
i nacional i sense l’ajuda de
l’Ajuntament Alginet, Cooperativa
Elèctrica, Safir Fruits, Proyme, Rte.
San Patricio i la resta d’empreses
col·laboradores no seria possible
començar aquest repte per a la

una trajectòria ascendent per a ser
capaços de pujar un graó més en
la competició i seguir aspirant al

temporada 2021-2022.
No obstant el repte és tan és
gran que fa falta que entren nous

millorament de la tècnica individual
i física dels cadets que per edat
passen a aquest equip que serà
de primer any.
Es té la gran oportunitat de

patrocinadors per als equips de
la pedrera i que l’afició Blau-Groc
seguisca augmentant perquè el
que es visca al pavelló no es visca
en cap altre lloc.

Prompte ens retrobarem a
l’escola
CEIP BLASCO IBÁÑEZ

ls dies es van anant acurtant,
tanquem una etapa per
encetar-ne un altra!
Setembre obri de nou les
portes de l’escola!!!
A punt per a rebre tota
l’energia, il·lusió i ganes de fer
que porten els nostres xiquets
i xiquetes!! Oberts a seguir
cuidant-nos com ho férem
els curs passat , com ho fem
sempre.
Aules,
patis,
activitats
preparades, tot enllestit per a
que quan vinguen es senten
com a casa; després de
tot l’escola pretén això, ser
un espai on l’alumnat visca
experiències que els faça
créixer dins d’un ambient de
respecte als demés i al medi
que ens envolta.

Desitgem que les noves
famílies que s’incorporen este
curs al Blasco i els seus xiquets
i xiquetes, troben a l’ escola
l’espai de confiança en el que
es senten partícips per a gaudir
d’esta etapa tan important en la
vida!
Fent escola, encetem un nou
curs!!
Mestres i AMPA del CEIP V.
Blasco Ibáñez
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El futbol femení continua creixent al
nostre poble

Nova temporada de karate

CLUB KARATE ALGINET

UD ALGINET

Al setembre renaix la
vida, tant a l’escola com a la
majoria d’esports. Al futbol,
una nova temporada, plena
d’oportunitats. L’equip femení
no serà menys.
Malauradament,
aquesta
temporada no hem pogut
conservar la categoria amateur,
dura i intensa la temporada
passada que no va anar com
es desitjava. No obstant això,
nosaltres teníem clar que
havíem de fer forta la base del
futbol femení i que aquest és
un camí llarg i constant que no
acaba ací.
La temporada 21-22 és la
quarta del nostre benjamí-

aleví (de 8 a 12 anys) i tercera
del infantil-cadet (de 12 a 16
anys). I, és per això que estem
orgulloses de veure com les
llavors que començarem a
sembrar creixen a la nostra
escola. Així es reflexa dins
i fora del camp, doncs, els
dos equips són una pinya de
jugadores on moltes d’elles
han creat una amistat especial
característica del futbol i de les
quals volem seguir apostant
per veure-les créixer ací juntes.
Destacar com a clau
l’ambient creat any darrere
d’any als equips i al campus,
com es mostra a la imatge, fet
que funciona com a captació
de noves jugadores locals,

que engrandeixen el nostre
equip, el futbol femení i el
nostre poble, que continuarà
tenint representació femenina
al futbol.
Al capdavant de tot açò,
una temporada més, les dues
persones que ho han fet
realitat, Iris Verdeguer i Amparo
Tatay. Amb l’objectiu principal
que les jugadores continuen
creixent com a futbolistes i
com a persones. Partit a partit
volem aconseguir amb valors
les metes a curt termini que
anem marcant-nos a mesura
que avancem amb minuts
disputats i el ritme competitiu
dels equips. Molta sort, amunt
blavetes.

El Club Karate Alginet
compleix 3 anys i arranca la 4a
temporada l’1 de setembre.
Afiliat a la Federació de
Karate de la Comunitat
Valenciana (FKCV), el club
va creixent. Aquesta última
temporada la van formar 33
infants i 12 adults. Com a
tècnics del club es troben:

Daniel Techey Baffioni, cinturó
Negre 6é Donen; com a
Director Tècnic del Club Ana
Tebar Toledo, Cinturó Negre 3r
Donen i com Tècnica Nivell III
impartint les sessions.
Les classes es desenvolupen
els dilluns i dimecres al gimnàs
del CEIP Vte. Blasco Ibáñez.

Al setembre pàdel
CLUB PÀDEL ALGINET

El proper 6 de setembre
començaran les classes del
Club Pàdel Alginet.
Amb l’objectiu de continuar
formant-se per a poder
inscriure’s, en un futur, en les
diferents competicions, els
alumnes practicaran aquest
esport a les pistes de pàdel
del poliesportiu de dilluns
a divendres de 16 a 20 h,
depenent dels grups.
Per a poder apuntar-se o

rebre més informació poden
sol·licitar-la al telèfon 647 89 87
79 o a les pistes de pàdel
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LA SOCIEDAD LITERARIA
DEL PASTEL DE PIEL DE
PATATA DE GUERNSEY
M’he enamorat
tant
d’aquesta
història, que passa
a ser una de les
meues
millors
lectures de l’any.
Ha passat la guerra i Juliet,
escriptora londinenca, cerca
inspiració per a escriure la seua
nova novel·la. Casualment, rep
una carta de part d’un home
anomenat Dawsey, que viu a
l’illa de Guernsey i posseeix
un llibre que Juliet va vendre.
A partir d’aquesta carta, es
forjarà una amistat preciosa
que ens donarà a conéixer els
habitants d’aquest lloc i el que
van haver de viure i inventar
per a passar de la millor forma
possible la invasió alemanya.

En aquesta novel·la epistolar,
senzilla i especial viatjarem a
l’illa de Guernsey. Un preciós
lloc desconegut per mi que
m’ha conquistat (reconec que
he mirat bitllets d’avió) i que
embolica la trama i l’enriqueix
ja que és part fonamental de la
mateixa.
Els personatges són tan
especials... Sens dubte, són
el més important. Tenen unes
personalitats molt definides,
carismàtiques
i
plenes
de bondat. Conéixer-los i
acompanyar-los ha sigut un
enorme plaure.
En ser una novel·la epistolar,
em feia por que la història
no m’omplira tant i fins i tot
no arribar a conéixer els
personatges com cal però
ha sigut el contrari. He tancat
el llibre amb pena per haver
d’acomiadar-me d’ells, de la
seua vida i d’aquest màgic lloc.
Una novel·la històrica molt
curteta,
plena
d’amistat,
de coratge, d’amor, de
supervivència, de passió pels
llibres. Unes pàgines que
barregen la duresa de la guerra
amb un humor encantador.
Us el recomane moltíssim.
Aprens, gaudeixes, pateixes i
se’t queden les seues pàgines
guardades.
Quan acabeu el llibre,
us anime a veure la seua
adaptació a la gran pantalla.
Podeu trobar la pel·lícula en
Amazon Prime però reconec
que encara que està bé, el
llibre és mil vegades millor
(com sempre passa).
Laura Alemany Bosch

Posar límits a dir no
Posar límits, dir
“no”, deixar una
relació,
acabar
una conversa…
ens costa. Quan
ens
prenem
com una cosa personal el
comportament dels altres,
ens sentim ofesos i aquest foc
interior a vegades l’alimentem
més amb queixes i retrets.
La gent no es comporta com
nosaltres volem, vaja! I els
nostres fills, tampoc.
En canvi, quan entenem
que el que fa i diu l’altre té a
veure amb ell i no amb tu,
soltem una gran càrrega de
la nostra motxilla. Segons
interpretem la nostra realitat,

crearem una emoció o una
altra. El meu fill em desafia,
em vol molestar, avergonyirme? El meu fill està avorrit i
cansat i no sap expressar-ho?
Actuarem diferent segons el
que pensem.
Arribarà setembre, i la
tornada al col·le. Uns xiquets
ploraran en entrar i uns altres,
no. Uns entraran contents
i uns altres, tristos. Entre
els que entren tristos: uns
ploraran i uns altres, no. La
conducta és el que veiem, la
punta de l’iceberg. L’emoció
està dins i cal validar-la perquè
ells aprenguen a expressar-la.
“Em sent trist, frustrat, avorrit,
enfadat, gelós…”.
També en nosaltres: “em
sent frustrada, preocupada,
trist, mala mare, culpable…,
i està bé”. L’acceptem, ens
permetem sentir-nos així, i
decidim què fer per a tornar
a vibrar en amor. A vegades
no ens ix i traiem l’ogre que
portem dins, amb tots els
nostres anys d’experiència.
Els nostres xiquets, tan
emocionals, es xopen de
les seues emocions. Són
transparents, i açò ens dona
l’avantatge de poder nomenar
la seua emoció: “estàs trist, i
és normal”. No fa falta parlar
molt més. Una abraçada, unes
pessigolles, una carícia o una
mirada de connexió. Sostindre
la teua pròpia emoció i
validar-la. Comença per tu.
Escolta’t. Estima’t de forma
incondicional.
		
Bàrbara Bori
		 Pedagoga

Esther Romero guanya la 10 k
de Montserrat
REDACCIÓ
El divendres 6 d’agost,
l’alginetina Esther Romero
Burchés del club Fisiomecu
gersalusport, va aconseguir l’or
en la cursa de 10 k realitzada a
Montserrat.
Romero va quedar la primera
en la categoria sènior femenina
i tercera en l’absoluta femenina
amb un ritme de 4 minuts i 34

segons. Esther va travessar la
meta en 45 minuts i 47 segons.

dilluns i dimecres de 17.30 fins
a 19.00 a la pista atletisme i el
pati del Emilio Lluna.
A
més,
els
menuts
participaran en les carreres
populars i circuits, i també en
activitats com senderisme a la
natura.
Des del 20 fins al 29 de
setembre
es
realitzaran
jornades de portes obertes.
Més informació al 618 36 21
22

Comença la temporada de
patinatge artístic
REDACCIÓ
El Club de Patinatge Artístic
d’Alginet ja ho té tot a punt per a
començar una nova temporada
d’entrenaments i competicions.
Amb més de 25 anys
ensenyant a patinar els veïns i
veïnes de la localitat i voltants,
el Club compta amb més de
90 patinadors de diferents
categories.
Com cada any, en començar

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

Gersalusport i Fisiomecu creen
un grup enfocat a l’atletisme
per a primària

REDACCIÓ
Després de dos anys de la
creació, per part de Fisiomecu
i Gersalusport, de grups de
treball per a posar-se en forma
amb entrenadors qualificats,
ara es posa en funcionament
un nou grup per als més
xicotets de la casa.
Tal i com comentava un
dels entrenadors, Gerson
Gonzalez, “després de pegarli mil voltes i saber que l’esport
i activitat física és salut, hem
decidit llançar aquest projecte
des de 0 perquè els més
xicotets gaudisquen de totes
les disciplines de l’atletisme
des d’un enfocament lúdic, on
aprendran i gaudiran alhora.
Aquest grup serà totalment
presencial, limitat a 20
membres màxim, per a tindre
millor atenció i control per part
dels entrenadors”.
Les sessions seran els

Obesitat: causes i
conseqüències

setembre, des del Club
s’anima a tot aquell que desitge
aprendre aquest esport a
contactar amb el club i provar
aquesta disciplina.
Per poder reservar la plaça
sols cal telefonar al 678 53 68
97 o apropar-se al Poliesportiu
Municipal d’Alginet.
Les classes està previst que
comencen al setembre de
dilluns a divendres.

D’acord amb
l’Organització
Mundial de la
Salut, l’obesitat és una malaltia
crònica, caracteritzada per
l’augment del greix corporal,
associada a major risc per
a la salut. Dades de l’OMS
indiquen que l’any 2008 1.500
milions d’adults tenien excés
de pes.
El sobrepés i l’obesitat
constitueixen un important
factor de risc, amb una
mortalitat al voltant de 3 milions
d’adults a l’any. La classificació
actual d’obesitat proposada per
l’OMS està basada en l’Índex
de Massa Corporal (IMC), i pel
càlcul d’IMC les persones que
el tinguen igual o superior a 30
kg/m² es consideren obeses.

La causa fonamental del
sobrepés i l’obesitat és un
desequilibri energètic entre
calories consumides i calories
gastades. S’ha vist una
tendència a tindre una major
ingesta d’aliments rics en
greix, sal i sucres, però pobres
en vitamines, minerals i altres
micronutrients. L’altre aspecte
de rellevància és l’estil de vida
sedentari.
L’obesitat es considera un
important factor de risc per a
malalties no transmissibles,
com ara les cardiovasculars, la
diabetis tipus 2, etc. El risc de
contraure aquestes malalties
no transmissibles augmenta
amb el major grau d’obesitat.
L’alarmant creixement de
la prevalença d’obesitat en la
nostra societat ens indica que
hem d’estar molt alerta, per al
diagnòstic precoç d’aquesta
patologia d’alta repercussió
en la salut de les persones
i en els costos associats a
aquesta. L’ús d’indicadors
com l’IMC i el mesurament de
la circumferència de cintura
representen estratègies de
detecció clínica, per a establir
així mesures de prevenció o
de maneig tant de l’obesitat
com de les seues malalties
associades.
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Les obres d’urbanització de Los B i o e s t i m u l a n t Dent de lleó
Jadam
Propietats:
Lagos... però açò qui ho paga?
d e p u r a t i u ,
Grup Municipal IdEA-PODEM-EUPV
Després de tants anys de
plets judicials, d’embargaments,
de subhastes, de redacció
de projectes i d’actualització
d’estos perquè passaven els
anys i no s’executaven, així
com de diverses sentències
judicials i recursos... al gener
d’enguany el Ple Municipal
aprovà
per
unanimitat
formular una proposta per a
l’execució per fases de les
obres d’urbanització de Los
Lagos. La proposta aprovada
plantejava començar per la
xarxa de sanejament, però no
concretava altres qüestions
importants, principalment en
relació al Pla Financer de les
obres, encara que establia un
termini per a concretar-les fins
al mes de setembre.
I en este apartat, cal tindre
en compte que, com que
l’Ajuntament no va fer bé
les coses en el passat (com
a mínim, el 1997 no havia
d’haver alçat l’embargament
que prèviament havia imposat
a l’empresa urbanitzadora
el 1988), el 2017 el Tribunal
Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana ordenà
a l’Ajuntament l’execució
subsidiària de les obres
d’urbanització, a costa de
SUESA (l’antiga empresa
urbanitzadora), amb els béns
que esta poguera tindre, i
en la resta a la seua pròpia
costa.
Esta
sentència,
segons
interpreta l’assessor jurídic
extern de l’Ajuntament, que li
du el tema d’esta problemàtica
més de trenta anys, impedeix
que l’Ajuntament puga girar
les
quotes
d’urbanització
corresponents al cost de les
obres, als propietaris de les
parcel·les; com es faria en
qualsevol actuació urbanística.
Però considera que sí que
es poden girar contribucions
especials, ja que els propietaris
obtindran un benefici o un
augment del valor dels seus
béns com a conseqüència
de la realització de les obres
públiques o per l’establiment
o ampliació dels serveis
públics (del clavegueram, del
subministrament d’aigua, de
l’enllumenat públic, etc.); un
benefici efectiu i especial, més
enllà del que poden obtindre
la resta de ciutadans del
municipi com a conseqüència
de la realització de les obres o
l’establiment d’eixos serveis.
Cal considerar que, així
com quan es giren les quotes
d’urbanització es repercuteix
el 100 % del cost de les obres
d’urbanització als propietaris,
en el cas de les contribucions
especials la Llei limita la
repercussió del cost a un

màxim del 90 % de les partides
del projecte d’urbanització
que signifiquen efectivament
l’establiment o l’ampliació dels
serveis actuals.
D’esta manera, i tenint en
compte que d’acord amb el
projecte d’obres aprovat, el
pressupost seria de 28,72
milions d’euros, l’Ajuntament
haurà de pagar, per la mala
actuació que tingué en el
passat, com a mínim, MÉS DE
TRES MILIONS D’EUROS de
les obres d’urbanització.
Clar, això com a mínim. Hi ha
qui interpreta que, d’acord amb
l’esmentada sentència judicial,
l’Ajuntament realment hauria
de pagar íntegrament el cost
d’urbanització; és a dir, els vora
29 milions d’euros.
Encara que esta interpretació
es contradiria no obstant, a més,
amb un informe recent de la
Direcció General d’Urbanisme
que, en relació a una consulta
feta per l’Ajuntament, sobre la
possibilitat d’utilitzar els fons
del Patrimoni Municipal del Sòl
per al pagament de les obres
del clavegueram, diu clarament
que “resulta inequívoca
l’obligació dels propietaris
de les parcel·les de costejar
la xarxa de clavegueram”, ja
que de no fer-se així hi hauria
un “greuge comparatiu amb els
propietaris de sòl inclosos en
altres actuacions, i es cometria
un flagrant trencament del
principi de justa distribució
de beneficis i càrregues.
D’altra banda, cal tindre en
compte també un informe de
gener dels serveis tècnics
municipals en el qual ja advertia
que amb l’actual estructura
pressupostària de l’Ajuntament,
la càrrega financera màxima
que podria assumir l’Ajuntament
faria que per a poder pagar els
28,72 milions d’euros s’hauria
d’endeutar per 200 anys.
Una
càrrega
financera
que, de bones a primeres,
suposaria o bé fer una pujada
generalitzada
d’impostos,
o entrar a fer retallades:
suprimir el Pla d’Ocupació
anual, retallar les prestacions
socials, no fer inversions
importants com les que tenia
plantejades d’ampliació del
camí
Trullàs-Mallaes,
la
rehabilitació del camp de la
Forana, la consolidació de
l’edifici del propi Ajuntament
que està afonant-se literalment,
o tantes altres coses que el
poble necessita.
Així és que de com es resolga
la pregunta de “qui paga què?”
dependrà el futur del nostre
poble durant moltes dècades.

Després de llegir
diverses
vegades,
el mètode Jadam
de com cultivar un
bioestimulant a base
de microorganismes,
vos faré un xicotet resum perquè el
feu vosaltres mateixos.
Per a fer-lo necessitareu: aigua,
preferentment de pluja (blaneta,
100 litres), creïlles bollides (200
grams), sal marina o aigua de mar
(100 grams de sal), humus del bosc
(50 grams), bidons o contenidors,
un parell de calces o calcetins
o draps del formatge, calfador
d’aigua elèctric (opcional si ho feu
a l’hivern), termòmetre. Podeu
utilitzar bidons de 100, 200 o 25
litres, només haureu d’augmentarne o disminuir-ne els components.
La temperatura ideal per a la
producció de microorganismes es
de 18 a 20º C. Des de la primavera
fins a la tardor, són bones dates.
Si voleu fer-ho a l’hivern l’activitat
del microorganismes és menor,
així que haurem d’usar un calfador
elèctric per a calfar l’aigua.
L’humus arreplegat pels boscos
propers, són fulles, branquetes en
descomposició que es troben per
terra, cal desestimar les que estan
a la part alta i recollir les que estan
per baix, sense agafar terra.
Les creïlles s’han de bollir per a
fer-les blanetes .
1r Omplirem el bidó amb els 100
litres d’aigua.
2n Ficarem les creïlles dins del
calcetí, si sura afegiu una pedra
perquè s’afonen, i ho lligarem a
una fusta perquè quede suspés
enmig de l’aigua.
3r Farem el mateix amb l’humus,
uns 100 grams per a 100 litres.
A continuació esclafarem les
creïlles per a desfer-les i que es
disolguen en l’aigua, no s’han
de deixar trossos grans, ha de
quedar-se totalment dissolta en
l’aigua. Fem el mateix amb l’humus
i afegim la sal. La sal ha d’estar
dissolta, ho farem a banda amb un
recipient amb aigua.
Remourem bé tota la mescla
perquè es mesclen bé tots els
ingredients, i això es tot, sols
falta posar una tapa o una malla
per damunt perquè no s’òmpliga
d’insectes.
Ara sols queda observar, de tant
en tant, i fixar-nos com es formen
bambolles a la superfície. El millor
lloc on fer el fertilitzant és en llocs
tancats o protegits del vent, en
tres dies o entre 60-65 hores ja es
pot utilitzar, diluirem una part de
fertilitzant en 10 d’aigua i es pot
utilitzar tant per via foliar com en el
reg.
Julio Pellicer
Aficionat a l’agricultura ecològica

desintoxicant,
diürètic,
colerètic,
digestiu i laxant.
Indicacions:
Millora la salut dels ossos: la
dent de lleó és rica en calci, i
aquest és el mineral bàsic en el
desenvolupament i enfortiment
dels ossos; a més, també és rica
en Vitamina C i luteolina, dos
antioxidants que protegeixen els
ossos de la deterioració associada
a l’edat.
Alteracions
hepàtiques:
la
Vitamina C i la luteolina afavoreixen
el bon funcionament del fetge i el
protegeixen contra l’envelliment. A
més, afavoreix un flux adequat de
bilis, al mateix temps que estimula
el funcionament del fetge i ajuda a
la digestió.
Ajuda a controlar la diabetis,
ja que pot estimular la producció
d’insulina en persones diabètiques,
mantenint així nivells baixos de
sucre en sang.
A més, en ser diürètica augmenta
la micció i ajuda a eliminar l’excés
de sucre de l’organisme.
Afeccions de la pell: la saba de la
dent de lleó és eficaç en afeccions
de la pell causades per afeccions
bacterianes i fúngiques, ja que té
propietats alcalines, germicides,
insecticides i fúngiques. Es pot
aplicar en èczemes i picors.
Prevenció i tractament de l’acne:
a causa de les seues propietats
diürètiques,
desintoxicant,
estimulant i antioxidant.
La dent de lleó afavoreix la
regulació i l’equilibri hormonal,
augmentant la sudoració i afavorint
l’obertura dels porus, tot açò ajuda
a expulsar les toxines a través de
la suor i l’orina.
Disminueix la retenció de
líquids: afavoreix la micció i ajuda
a eliminar l’excés d’aigua de
l’organisme. A més, aquesta orina
conté un 4% de matèria grassa;
amb la qual cosa en afavorir la
micció també afavoreix la pèrdua
de pes.
Restrenyiment: l’alt contingut
en fibra ajuda a una bona digestió
i a una salut intestinal adequada.
La fibra estimula el funcionament
intestinal i redueix les possibilitats
de restrenyiment i diarrea.
Prevé l’anèmia, ja que té nivells
alts de ferro, vitamines i proteïnes.
El ferro és part essencial de

l’hemoglobina de la sang i la
vitamina B i les proteïnes són la
base dels glòbuls rojos i altres
components de la sang. Per açò
pot ajudar a mantindre l’anèmia
regulada i sota control.
Regula la pressió arterial: la dent
de lleó augmenta la micció tant en
quantitat com en freqüència, la
qual cosa ajuda a reduir la pressió
arterial alta.
A més, la fibra és útil per a reduir
el colesterol que és un dels factors
que augmenten la pressió arterial
en formar plaques d’ateroma.
Contraindicacions
o
precaucions: utilitzada en dosis
correctes sol ser segur; però en
alguns casos està contraindicada.
Embaràs i lactància: no hi ha
estudis que revelen informació,
per tant, es desaconsella el seu
consum.
Èczema: els pacients amb
aquesta malaltia cutània semblen
tindre més probabilitats de
presentar una reacció al·lèrgica a
la dent de lleó.
Trastorns hemorràgics: en
aquests casos s’ha d’evitar
perquè pot incrementar el risc
d’hematomes en alentir la
coagulació sanguínia.
Insuficiència
renal:
en
aquests casos la dent de lleó
pot incrementar el risc de
complicacions renals perquè
disminueix la quantitat d’oxalats
que s’alliberen a través de l’orina.
Interacció amb medicaments:
disminueix
l’efecte
d’alguns
antibiòtics com la ciprofloxacina i
la norfloxacina. A més, pot reduir
la rapidesa amb la qual el fetge
descompon alguns fàrmacs, la
qual cosa eleva el risc d’efectes
secundaris.
Els efectes secundaris de la dent
de lleó inclouen diarrea i malestar
gastrointestinal,
acompanyat
d’acidesa estomacal, gasos i
dolor. També pot causar al·lèrgies
amb picor, ulls irritats, boca seca o
amb molta saliva.
Aquests efectes secundaris són
molt poc freqüents si la dent de
lleó es pren de forma moderada.

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704
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La Gasolinera de COAGRI, una
bona opció per a estalviar

COAGRI
Sigues o no sigues soci de la
Cooperativa Agrícola d’Alginet,
pots aprofitar-te, igualment,
dels bons preus que cada
dia tenen els carburants de la
gasolinera de Coagri.
Amb preus molt competitius,
els no socis poden accedir
als sortidors i subministrar-se
el carburant pagant amb una
targeta de crèdit o dèbit.

Els socis disposen d’una
targeta de Coagri on, a més, es
beneficien d’un descompte del
preu vigent.
A més a més, les empreses
poden sol·licitar les factures a
Coagri i així poder desgravarse el combustible en els seus
vehicles de treball.
Un avantatge més per
utilitzar la gasolinera de Coagri
ubicada al camí Trullàs.

Bombones de gas al magatzem de
Coagri

COAGRI
La botiga de la Cooperativa
Agrícola d’Alginet entre molts
dels productes que ofereix
estan les bombones de butà.
Un producte molt demandat
i que poden adquirir al camí
Trullàs tant socis com no socis
de Coagri.

La Cooperativa Agrícola
d’Alginet ha obert la borsa
de treball 2021/2022 perquè
tots aquells treballadors i
treballadores
interessades
a formar-ne part puguen
inscriure’s.

Els interessats i interessades
a formar-ne part com a
encaixadors, capcaceadors
i conductors de carretó, han
d’inscriure’s a la web http://
www.coagri.es/servicios/
solicitud-de-empleo/

i adjuntar el currículum per
a ser valorat pel Departament
de Recursos Humans de la
Cooperativa Agrícola d’Alginet.
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