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EDITORIAL

El mes de novembre ens ha 
portat molts esdeveniments al 
poble d’Alginet. D’una banda, el 
nou vegades campió del món, 
Valentino Rossi, es va acomiadar 
de la seua trajectòria professional 
al Mas d’Anna, un fet insòlit per a 
aquest poble.

D’altra banda, la SAMA, en la 
seua setmana gran, ha incorporat 
els músics del 2020 i 2021 el que 
ha significat fer actes per a 58 
músics.

La passarel·la de moda ACEAL, 
ens ha tornat a fer somniar al 
Teatre Modern amb la seua 
desfilada de totes les novetats 
dels nostres comerços.

La UD Alginet ha tornat a la 
gespa a fer la seua tradicional 
i esperada presentació dels 
jugadors de l’escola.

I moltes altres notícies més que 
podeu llegir ací o, com cada dia a  
www.laveudalginet.es

Des de La Veu d’Alginet vos 
desitgem unes bones festes i un 
feliç 2022.

Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Garantir una vida sana
El setembre de 2015, i amb 

l’acord històric de 193 països, 
l’Assemblea General de les Naci-
ons Unides va aprovar l’Agenda 
2030 per al Desenvolupament 
Sostenible i els seus 17 Objectius 
de Desenvolupament Sostenible 
(ODS).

OBJECTIU 3: GARANTIR 
UNA VIDA SANA I PROMOURE 
EL BENESTAR EN TOTES LES 
EDATS Es tracta de protegir la vida 
humana i aconseguir una qualitat 
de vida millor per a tot el món. Els 
ODS ens manen que cal previndre 
les malalties transmissibles, noves 
i emergents, i totes les que, sense 
ser transmissibles, causen la ma-
jor part de la mortalitat prematura, 
des del càncer fins a malalties co-
ronàries. Cal enfortir les mesures 
per al control del tabac i intensifi-
car la prevenció i el tractament de 
l’abús de drogues. Cal treballar 
per disminuir les morts i malalties 
causades per productes químics, 
contaminació de l’aire i aigua, així 
com els accidents de trànsit.

Hi ha prou evidència científica 
de l’estreta relació entre la salut 
i l’entorn on les persones vivim i 
treballem. Esta relació, coneguda 
des de fa molts anys, és compli-
cada, amb impactes directes. Per 
exemple, molts entorns urbans 
fomenten estils de vida sedentaris 
i contribueixen als problemes de 

salut més importants actualment, 
com l’obesitat i les malalties cardi-
ovasculars.  Eixos entorns promo-
uen la dependència dels vehicles, 
amb un clar impacte ambiental, 
com la contaminació atmosfèrica 
i l’increment del soroll ambiental, 
dos rellevants factors de risc per a 
la salut. 

Qué pot fer la ciutadania?
•Aprofiteu la vostra vida diària 

per ser actius: camineu, pugeu es-
cales i aneu amb bicicleta.

•Fomenteu les relacions posi-
tives amb familiars, companys, 
amics i amigues.

•Mengeu d’una manera variada 
(tant pel que fa als aliments com 
als mètodes de preparació) i en la 
quantitat necessària.

•Dormiu entre set i nou hores en 
un ambient confortable i fosc.

•Disfruteu d’un d’oci saludable i 
variat.

•Mantingueu uns bons hàbits 
higiènics: rentar-se les mans, dut-
xar-se, rentar-se les dents després 
de cada menjada.

•Apreneu a conéixer, acceptar 
i estimar el vostre cos, i també a 
reconéixer els vostres afectes i ser 
capaços d’expressar-los.

Font: https://www.isglobal.org
Xavi Torremocha. In-
fermer CSP Alzira
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Valentino Rossi finalitza 
la seua carrera en una 
gran festa que acaba al 
Mas d’Anna d’Alginet

REDACCIÓ
El nou vegades campió del 

món Valentino Rossi ha posat 
punt i final a la seua carrera 
esportiva. Rossi anunciava a 
principis d’any que baixaria de 
la moto aquesta temporada 
2021.

El diumenge, 14 de 
novembre, s’acomiadava del 
Mundial a Xest en un sentit 
homenatge per part de públic, 
organització, pilots i companys.

Un dia ple d’emocions en 
què el pilot va gaudir de la 
calor de la gent i que finalitzà 
amb una gran festa al Mas 
d’Anna d’Alginet on, el seu 
patrocinador Monster energy 
li van organitzar una gran 
festa de cloenda a la qual van 
assistir, entre d’altres, el Gelete 
Nieto, Luca Marini, Miguel 
Herran o el DJ Danny Wade.

Imatges facilitades pel Mas 
d’Anna

El pilot de motos ha posat punt i final a la seua 
carrera esportiva

Els 58 nous músics de Societat 
Artística Musical d’Alginet reben la 
insígnia municipal per Santa Cecília
L’acte es va dur a terme al Teatre Modern perquè familiars i amics 
gaudiren de l’acte amb total seguretat

REDACCIÓ
El diumenge 21 de novembre, 

Junta directiva, músics, familiars i 
autoritats eren els encarregats de 
fer el trasllat de la imatge de Santa 
Cecília, patrona dels músics, des 
de la Casa de la Música fins a 
l’església.

En aquest dia, que tanca els 
actes que al llarg de les setmanes 
s’han dut a terme per la Societat 
per a celebrar la festivitat dels 
músics, era moment de rebre 
els nous músics per part de les 
autoritats locals.

Tradicionalment aquest acte 
es porta a terme al saló de plens 
de l’Ajuntament, però aquest 
any s’ha fet al Teatre Modern per 
l’aforament.

El regidor de Cultura, Vicent 
Gaya, ha sigut la persona 
encarregada de començar l’acte 
agraint l’assistència i donant 
l’enhorabona als nous músics i a 
les famílies.

Tot seguit, han anat nomenant 
els músics nous que es van 
incorporar el 2020 i que no van 
poder gaudir d’aquest acte.

L’alcalde d’Alginet, José Vicent 
Alemany i la regidora de Comerç, 
Elia Ferrer, han imposat la insígnia 
de l’Ajuntament i els han fet 
entrega d’un present a cadascun.

En finalitzar els músics del 2020, 
l’acte ha continuat amb els del 
2021 que també han pujat un a un 
per a acabar amb la gran foto de 
família.

El dia ha finalitzat amb la 
tradicional missa a Santa Cecília i 
el dinar de germanor.
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Salvador 
Climent ponent 
a les Jornades 
d’educació 
viària

REDACCIÓ
Del 21 al 23 d’octubre es va 

celebrar al Palau de congrés 
d’Eivissa, a Santa Eulàlia des 
Riu les 2+1 Jornades estatals de 
seguretat viària. Unes jornades 
amb tallers formatius impulsats 
per l’associació de tècnics en 
educació i seguretat viària de 
Balears.

L’alginetí Salvador Climent va 
participar en aquestes jornades i 
va impartir tallers per als alumnes 
de l’IES Quartó del Rei i l’IES Xarc 
ubicats a la localitat de Santa 
Eulàlia.

La companyia En Clave 
de Clot presenta el seu 
últim treball 

REDACCIÓ
L’alginetí saxofonista, Pepe 

Calatayud, membre de la 
companyia En Clave de Clot, 
presentarà el pròxim 17 de 
desembre, a les 22.30 h al Teatre 
Modern d’Alginet el seu últim 
treball anomenat Al compàs del 
Romaní.

Dalt de l’entaulat, Calatayud 
estarà acompanyat per Lola 
Bendicho al violí; Teresa Alamá al 
violoncel; Enrique Jiménez com a 
veu i guitarra; Juan Giménez en 
ball i caixó; Juan Carlos Martínez 
en percussió i Sheila Sánchez en 
ball.

Des dels seus inicis, aquesta 
companyia ha apostat per fusionar 
l’essència de la música clàssica i 
del flamenc. Ara, fan un pas més 
enllà i s’encaminen cap a un 
mestissatge d’acords musicals i 
una fragància representativa de 
la terra amb la finalitat d’evocar 
paisatges sonors, amb els quals 
transmetre la puresa dels dos 
estils.

Els espectadors gaudiran 
del compàs de buleries o 
“soleares” cantades per una veu 
esquinçadora plena de sentiment 

en què també apareix la figura 
de Mozart que, juntament amb 
la música d’altres compositors 
clàssics, convertiran el públic en 
clar protagonista del concert.

Les composicions d’En Clave de 
Clot són úniques i estan produïdes 
entre tots els seus components. 
Són un bon exemple de la 
perfecta sinergia del mestissatge 
de les seues diferents tècniques, 
caràcters i emocions, que fan 
fluir compassos harmoniosos 
i elegants, inundant tots els 
escenaris que visiten.

Al compàs del romaní s’ha creat 
amb força per a sentir la vertadera 
unió d’un art original nascut al 
Cabanyal.

Les entrades anticipades es 
poden adquirir a la Casa de 
Cultura de l’Ajuntament d’Alginet.

Al compàs del Romaní títol de l’últim treball

Yazmina Bonet 
Miss Curvys 
International 
Elegància 2021

REDACCIÓ
La veïna d’Alginet, Yazmina 

Bonet, ha sigut proclamada 
al certamen de Miss Curvys 
Internacional com la Miss 
Elegància 2021.

Del 4 al 6 de novembre a l’Hotel 
Impressive playa Granada, es va 
dur a terme la final de Miss Curvys 
Internacional.

El Miss de talles grans es va 
celebrar a la localitat de Motril 
i participaren 30 candidates 
que representaren a diferents 
províncies i comunitats.

Yasmina, representant de 
València, es va emportar a casa 
la banda de l’elegància d’aquest 
certamen que, en paraules de 
Bonet “ha sigut molt intens i és 
per a mi tot un orgull haver pogut 
representar la meua terra”.

SOMVAL en 
la campanya 
de recollida 
d’aliments

RAUL PALAU
Una vegada més, i ja van 

6 anys, el Banc d’Aliments de 
València, ha tornat a confiar en 
SOMVAL per a la campanya de 
recollida d’aliments. Per això, 
els dies 19 i 20 de novembre en 
horari de 10 a 21 h, va tindre lloc 
en tota Espanya la campanya de 
la Gran Recollida d’aliments (GR 
2021), a 205 tendes amb uns 
1.900 voluntaris. Aquest operatiu 
corresponia solament al controlat 
pel Banc d’aliments de València 

A Alginet la campanya que 
va realitzar el grup de voluntaris 
SOM VOLUNTARIS D’ALGINET 
va tindre lloc als supermercats 
de MASYMAS i CONSUM i el 
canvi respecte d’anys anteriors 
és que no s’arreplegava menjar 
pel tema de la COVID, sinó 
que tant els voluntaris com les 
caixeres sol·licitaven les ajudes 
en diners, a partir d’1 €. La missió 
dels voluntaris era la d’informar 
d’aquest canvi.

Es van formar 4 equips per 
dia de 2 voluntaris a MASYMAS 
i 4 equips més de 3 voluntaris 
a Consum, durant els dos dies, 
amb un gran desplegament de 
40 voluntaris. A Alginet va ser un 
rotund èxit d’organització i de 
col·laboració ciutadana. 

Els diners recaptats s’usaran 
íntegrament en el Banc d’Aliments 
per a comprar material de primera 
necessitat. No obstant això, 
SOMVAL ha aconseguit que la 
major part dels diners recollits 
a Alginet revertisquen al poble i 
actualment s’estiguen repartint a 
les famílies més necessitades.

SOMVAL ha negociat amb el 
Banc d’Aliments perquè tots els 
mesos Somval arreplegue uns 
800 kg de menjar per als més 
necessitats. No és fàcil a causa 
dels controls que aquesta societat, 
d’àmbit europeu, exigeix per 
la transparència i l’equitat dels 
objectius.
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La VI Passarel·la de Moda ACEAL aconsegueix més de 800 
euros per a l’associació Potes i Pèls

Moda, estil, música i molta solidaritat és el que es va poder gaudir, el dissabte 20 
de novembre, al Teatre Modern d’Alginet

REDACCIÓ
Aquest any, la VI Passarel·la 

de moda “Somni d’una nit” 
organitzada per l’Associació 
Comercial i empresarial d’Alginet, 
no es va poder portar a terme a 
la plaça de la Constitució com era 
tradicional.

A les 8 de la vesprada, al Teatre 
Modern, el presentador Josep 
Lozano, era l’encarregat d’arrancar 
aquesta sisena edició de la moda 
a Alginet.

Abans de començar la desfilada, 
la regidora de Comerç, Elia Ferrer, 
va agrair la iniciativa i animà tots 
i totes a comprar a Alginet i fer el 
poble gran.

Amb el Teatre Modern ple 
de gom a gom, els assistents 
van poder veure desfilar la roba 
d’esport i casual de Base Esports 
Martín, la roba per a la llar de 
Tellar, els pentinats de Perruqueria 
Miralls i la coreografia de les 
alumnes del Gimnàs Cronos.

En finalitzar la primera part, la 
presidenta d’ACEAL, Marta Gil va 
agrair al públic la seua assistència 
i va fer entrega a la presidenta 
de l’associació Potes i Pèls, de 

l’import recaptat en la venda de 
les entrades que es van destinar, 
íntegrament, a aquesta associació.

Per la seua part, la presidenta 
de Potes i Pèls, Julia Barberà, va 
agrair a Aceal i als veïns i veïnes 
d’Alginet la seua col·laboració.

Tot seguit va continuar la 
passarel·la amb la moda en roba 
interior, de carrer i talles grans de 
Drathais, amb els maquillatges de 
Hidroestetic, la moda de Navalo i 
tancaven l’acte les models de La 
Dama Rosa.

Un somni d’una nit solidari i de 
moda. 

Imatges Alfonso Saldaña.

ACEAL reparteix 1.000€

REDACCIÓ
L’associació comercial i 

empresarial d’Alginet va celebrar, 
el divendres 5 de novembre 
el sorteig de la campanya 
anomenada “Compra, participa i 
guanya”.

Una campanya que tenia com 
a objectiu impulsar i potenciar el 
comerç i l’empresa local.

Els clients dels diferents 
establiments que es van adherir a 
la campanya, rebien una papereta 
en fer una compra. Per a entrar 
en el sorteig calia emplenar-la i 
depositar-la en la bústia ubicada 
als locals participants.

El divendres 5 de novembre, al 
saló d’actes de la Casa de Cultura, 
es va realitzar el sorteig i, un a un, 
es va telefonar als guanyadors. En 
total es van repartir 10 premis de 
50 euros i 5 premis de 100 euros. 
Uns premis que podran canviar al 

comerç local adherit.
En total hi van participar 72 

comerços que van donar el premi 
a M. Elena C que va depositar 
la seua participació en Galerías 
Alginet igual que Francisca B.; 
Estefanía R. en Navalo; Laura 
C. en Clínica Dental Christian 
Johansson; Natividad M. en Tellar; 
María Belén M. en Drathais; 
Catalina H. en Talking Time; 
Estefanía C. en Josep Barbera SL; 
María Consuelo LL. en Panalgi; 
SL; Ainhoa B. en Frutería Poble 
Nou; M. Isabel A. en Talking Time; 
Vicente A. en Valero Machi, SL; 
Valentina A. en Don Dino Alginet; 
M. Rosa S. en Dra. Lidici Santana 
SL i Salva C. en Centre d’Estètica 
Simó.

Des d’ACEAL es va donar 
les gràcies a tots els comerços 
que han participat en aquesta 
campanya.

Amb la campanya “Compra, participa i 
guanya”
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Entrevistem la presidenta de la Cooperativa Elèctrica d’Alginet

REDACCIÓ
La situació actual que està 

portant-se a terme per l’increment 
del preu de la llum en el sistema 
elèctric, els canvis inesperats 
d’aquest, la gran dependència 
en el preu del gas, els disparats 
costos de les GDOS de les 
garanties d’origen, la influencia en 
el mercat dels oligopolis i l’escenari 
geopolític actual, han portat a 
trobar-se en un increment en el 
preu de la llum sense precedents 
en la història.

Des del mes de juny, els 
consumidors es troben que la 
factura de la llum no ha parat de 
créixer de manera desmesurada.

Davant aquesta situació, 
des de La Veu d’Alginet, hem 
conversat amb la presidenta de 
la Cooperativa Elèctrica d’Alginet, 
Elena Roig, perquè ens explique 
la situació actual del mercat i de la 
Cooperativa Elèctrica d’Alginet.

Respecte a l’increment del 
preu de la llum, quines mesures 
està prenent la CEA?

Entenem perfectament el 
malestar de la gent, nosaltres som 
els primers afectats, enfadats i 
molt indignats en aquest conflicte 
extern en el qual tenim les mans 
lligades i ens crema molt veure 
com juguen amb la gent en un bé 
tan necessari com és l’electricitat.

La filosofia de la CEA i la manera 

de treballar sempre ha sigut oferir 
al soci el preu més barat en la llum, 
de fet, des de fa molts anys el soci 
s’ha beneficiat de tenir la llum més 
barata de gran part d’Espanya. 
Ara, amb aquest increment en la 
factura imposat per factors externs 
a la cooperativa les factures 
s’incrementen.

Com bé saps, la CEA forma part 
de la Federació de Cooperatives 
de la CV, la Unió de Renovables 
i d’ASEME-CIDE, i no hem parat, 
ni un moment, de buscar diferents 
solucions per a intentar beneficiar 
als nostres socis.

=======================
Des de la CEA estem 

buscant línies noves 
per veure de quina 

manera poder millorar 
el preu de la llum.

=======================
Als socis els diria que en els més 

de 90 anys que tenim d’història 
en la CEA, mai hem vist aquesta 
situació en el mercat elèctric. 
Les cooperatives hem patit al 
llarg del temps moltes situacions 
que han buscat fer desaparèixer 
a aquestes institucions socials, 
però que sempre hem aconseguit 
ressorgir i treballar per al benefici 
del soci i del poble.

La Cooperativa Elèctrica 
d’Alginet sempre ha treballat i 

treballarà per aconseguir un preu 
de llum més barat per al soci.

A més a més no es pot oblidar 
la gran tasca social que des de 
la CEA portem fent per al poble 
d’Alginet i per als seus veïns i 
veïnes. Accions com el Bo dels 
jubilats on els nostres majors 
sempre han gaudit de descomptes 
especials, o els vals per a la 
compra de material escolar dels 
nostres xiquets i xiquetes, o totes 
aquelles associacions culturals 
i esportives que cada any reben 
ajuda de la CEA per dur endavant 
els seus projectes.

Aquesta pandèmia Covid-19 
també ha ficat a prova als nostres 
comerços locals i des de la CEA no 
hem dubtat en arrimar el muscle i 
ajudar-los en factures i potències 
quan es van veure tancats per 
la crisi sanitària. A més de les 
ajudes del descompte del 15% en 
la factura i donacions realitzades 
a les ONG locals. Mesures que 
s’han aplicat amb gran esforç.

Ara ens trobem en un moment 
on el preu de la llum puja i no 
depèn de nosaltres sinó d’altres 
interessos externs a nivell europeu.

Des de la CEA continuarem 
treballant per buscar sempre el 
millor per al soci i per beneficiar als 
nostres veïns i veïnes amb la tasca 
social tan important i necessària 
per a tot el poble d’Alginet.

=======================
Des de la cooperativa 

atenem a tots els socis 
de manera personal, 
ens coneguem tots, 

donem feina al poble i 
tots els treballadors i el 

suport a totes les entitats 
locals fan que el benefici 

es quede al poble.
=======================
Esperem que aquesta situació 

millore en poc de temps, i per això 
continuarem buscant fórmules que 
beneficien a tots i totes.

Elena, alguns socis han rebut 
en un mes dues o tres factures, 
a què es deu?

Durant el mes de setembre es 
va publicar l’RD-LLEI 17/2021 
en el qual s’indicava que des del 
16 de setembre es reduïen els 
càrrecs per peatges. Això ens va 
obligar a realitzar dues factures 
en aqueix mes. Una, dels quinze 
primers dies de setembre i una 
altra dels altres 15 dies.

Cal recalcar que la cooperativa, 
a més està canviant els 
comptadors per a complir amb la 
nova normativa legal. Si al soci 
se li ha canviat el comptador el 
mes de setembre, això provoca 
una reinicialització de lectura, 
és a dir que comença de zero el 
comptador nou, però se li han de 

facturar el consum que marque el 
comptador retirat. A tall d’exemple, 
si el canvi se li va realitzar el dia 5 
de setembre, el que se li facturaria 
seria, una factura amb els consums 
realitzats des del dia 1 al dia 5, una 
altra amb el consum realitzat des 
del dia 5 al 15 i una altra amb els 
consums realitzats des del dia 15 
al 30. Ha de quedar clar que se 
li ha facturat de manera correcta 
cada dia del mes de setembre, 
però en tres factures diferents.

També pot passar, per la mateixa 
raó, ja que seguim amb els canvis 
de comptador, que en qualsevol 
altre mes, tinga dues factures, i 
aquesta vegada sempre serà des 
del dia 1 de cada mes fins al dia 
que se li haja canviat el comptador, 
i una altra des d’aqueix mateix dia 
fins a final de mes.

Sabem que ha sigut un poc de 
mal de cap per al soci, però sols 
hem fet el que ens han manat 
des del Govern amb el canvi de 
comptadors.

Aprofite aquesta ocasió, en nom 
de Consell Rector, per a recordar 
que aquesta cooperativa està 
a la disposició dels socis per a 
qualsevol dubte o informació que 
necessiten, mantenint sempre un 
tracte directe i personal.

Els desitgem un feliç i pròsper 
any nou amb l’esperança que siga 
molt millor.

Ara és hora de ser cooperativistes i donar suport a la CEA
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Alginet se suma al Dia 
Mundial de la Diabetis

REDACCIÓ
El 14 de novembre se celebra 

el Dia Mundial de la Diabetis. 
L’Ajuntament d’Alginet s’ha sumat 
a aquest dia il·luminant la façana 
de blau que representa tots els 
tipus de diabetis.

Aquesta petició, realitzada per 
la Fundació diabetis CERO és 
“una manera de conscienciar de 
l’increment d’aquesta malaltia als 
nostres veïns i veïnes, fomentar la 
visualització d’aquesta patologia, 
fomentar l’empatia als nostres 
fills que la pateixen, als centres 
escolars, amb els seus companys 
i companyes, el professorat... En 
general, visualitzar una malaltia 

amb gran incidència i que pateixen 
més de 250 milions al món”.

L’Ajuntament es va enllumenar de blau

L’alginetina Rosa 
Beferull Lozano celebra 
100 anys

REDACCIÓ
El 22 de novembre de 1921 

naixia, a la casa ubicada al carrer 
Venerable Beferull l’alginetina 
Rosa Beferull Lozano.

El dia dels músics, 100 anys 
després, Rosa ha rebut la visita de 
l’alcalde i la regidora de la Dona 

per a felicitar-la, en nom del poble 
d’Alginet pel seu aniversari.

Cent anys de vivències i amb 
moltes ganes de celebrar-ne més, 
Rosa agraïa les flors i el pastís que 
li han portat per a celebrar aquesta 
data tan important.

L’arxiu digitalitza 10.000 
pàgines del segle XVII i 
XVIII

REDACCIÓ
Els veïns i veïnes d’Alginet i 

tota aquella persona interessada 
en la documentació històrica del 
poble ja pot, des de hui, consultar 
a SAVEX les 10.000 pàgines 
digitalitzades de l’Arxiu Històric 
Municipal d’Alginet.

Unes pàgines que formen part 
de tots els documents de justícia 
civil, criminal i comptes del poble. 
Un pas més en l’objectiu de posar 
a disposició de tots els ciutadans 
la memòria del nostre poble sense 
haver de moure’s de casa.

Les 10.000 pàgines es poden 
consultar en l’enllaç: https://savex.
gva.es/flora/jsp/index_opac_va.jsp

Ara es poden consultar des de casa

Alginet diu prou a la violència de 
gènere

REDACCIÓ
El dijous 25 de novembre, a 

les 12 del migdia, a la porta de 
l’Ajuntament, el regidor d’Educació, 
Vicent Gaya, acompanyat per 
la corporació municipal i veïns 
i veïnes de la localitat, llegia el 
manifest de la Regidoria de la 
Dona davant la commemoració de 
25 N.

Al manifest es feia una crida a la 
responsabilitat: “és responsabilitat 
de totes i tots alçar la veu i 
denunciar aquestes situacions a la 
més mínima sospita”.

Al mateix temps s’ha fet una 
referencia a les dones transsexuals 
“que també pateixen la intolerància 
i l’agressivitat al carrer i són 
perseguides per bandes o colles 
de homes, d’eixos ben valents, 
que tenint per senyera l’insult, les 
agredeixen. Prou de mirar enrere 
en caminar pel carrer, en tornar a 
casa un dissabte de matinada o 
quan veiem una colla que caminen 
al darrere!”.

El manifest finalitzava amb un 
“jo dic prou”.

Ja de vesprada, al Teatre 
Modern, el Foto Club Alginet 
inaugurava l’exposició fotogràfica 

Violència de gènere, una mirada al 
conflicte.

El divendres era moment de 
gaudir de la bona música al Teatre 
Modern amb l’espectacle Dones, 
un tribut a la música dels festivals 
amb veus femenines.

La venda d’entrades va ser 
solidària ja que es van destinar 
tots els beneficis a l’Associació de 
Lluita contra el Càncer d’Alginet.

Lectura de manifest, exposició fotogràfica i concert per a celebrar el 
25 N

Xarxa de seguretat per a la Muixe-
ranga

REDACCIÓ
Ja està instal·lada l’estructura 

de la xarxa de seguretat al pavelló 
cobert del Poliesportiu Municipal.

Una estructura necessària per 
als assajos de la Muixeranga 
Alginet que vetlaran per la seua 
seguretat i facilitaran poder 
continuar treballant en noves 
figures i torres de més nivell.

La presidenta de la Muixeranga 
d’Alginet, Mabel Roig, comentava 
que a partir d’ara estrenem una 
nova etapa, il·lusionant i, de segur, 
ben positiva.

A més a més, agraïa la 

col·laboració del regidor d’Esports, 
Vicent Gaya; Andrés Añón, regidor 
d’Urbanisme, Personal i Policia 
Local; Vicent Costa Arquitecte 
de l’Ajuntament d’Alginet i José 

Parra encarregat del Poliesportiu 
Municipal pel suport donat en 
aquest projecte.

Ja està instal·lada al pavelló cobert

Contenidors a 
flames

REDACCIÓ
Una vegada més, a la localitat 

d’Alginet hem patit l’incendi de 
contenidors. La Policia Local 
d’Alginet va ser avisada de l’incendi 
en uns contenidors. En presentar-
se al lloc dels fets i davant de les 
gran flames, van avisar el 112. 
Cap a les 4.30 de la vesprada es 
van personar els bombers de Silla 
que van sufocar l’incendi.

Els contenidors estaven ubicats 
al carrer Vasco de Gama en 
l’encreuament d’Isaac Peral.

Tens un establiment comercial 
detallista al poble d’Alginet?

Penses decorar-lo per a Nadal?
Vols participar en el 14é concurs 

d’aparadors d’Alginet 2021?
Tens fins al 3 de desembre per 

a inscriure’t.
Com? Descarregat el full 

d’inscripció en https://alginet.
sedipualba.es/tablondeanuncios/
anuncio.aspx?id=31129

Emplena amb les dades.
Presenta’l en l’ADL (comercio@

alginet.es) o en ACEAL 
(infoaceal@gmail.com)

Concurs d’aparadors Alginet
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Actiu el Punt PAD per a 
comerços i empreses

REDACCIÓ
Els comerços, emprenedors i 

empreses d’Alginet ja disposen 
d’un nou servei per a ajudar-los a 
digitalitzar els seus establiments.

Des del Consorci de la Ribera i 
amb el suport de la Regidoria de 
Comerç i l’ADL, els dimecres de 
9 a 2 del migdia les tècniques del 
consorci posen en marxa el Punt 
PAD.

El Punt d’atenció digital busca 
oferir un servei d’assessorament 
gratuït en màrqueting digital a 
empreses, comerços, autònoms 
i persones amb noves idees de 
negoci.

Un assessorament molt 
individualitzat per a resoldre cada 
dubte en concret del món digital.

Per a poder accedir a aquest 
servei cal sol·licitar cita prèvia en 

el 674 76 40 81 o en el correu 
electrònic lariberaimpulsa@
consorcidelaribera.com

El Punt PAD estarà a Alginet els 
dimecres de 9.00 h a 14.00 h a les 
oficines de l’ADL.

El Punt PAD estarà a Alginet els dimecres
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Un hospital a les aules 
del Blasco

CEIP BLASCO IBÁÑEZ
Ja fa uns anys que les 

aules d’Infantil de 5 anys del 
col·legi públic Blasco Ibáñez es 
converteixen en un hospital.

A principi de trimestre els alumnes 
treballen la unitat del cos humà, 
però d’una manera molt original. 
Amb la col·laboració i el suport 
incondicional de les famílies, que 
són part indispensable d’aquest 
projecte, la classe es transforma 
en un hospital, on mitjançant el joc 
simbòlic els alumnes passen a les 
respectives consultes externes, 
a ser hospitalitzats o fins i tot al 
quiròfan, per a ser tractats de la 
dolència, que ells mateix, amb una 
gran imaginació, s’han inventat.

Al seu abast tot el material 
necessari per a ser atesos: benes, 
diferents tipus de xeringues, 
“cristalmina” (reomplida d’aigua, 
és clar), apòsits, tubs d’analítiques, 
radiografies, i un llarg etcètera que 
arriba fins i tot, en el millor dels 
anys, a degotadors i sondes.

Mitjançant aquest projecte els 
alumnes no solament adquireixen 
els continguts propis de l’etapa, 
sinó molts altres que formen 
part del seu dia a dia, així com la 
resolució de problemes, cadascun 
al seu ritme, però sempre d’una 
manera molt motivadora i creativa.

Els nostres “pacients” ixen de la 

consulta amb la recepta a la mà.
En definitiva, una altra manera 

d’aprendre que de segur no els 
deixarà indiferents.

L’exili il·lustrat

IES HORT DE FELIU
L’IES Hort de Feliu ha recollit 

l’exposició  «L’Exili il·lustrat». El 
professorat del departament de 
Geografia i Història, ha fet les 
gestions perquè tota la comunitat 
educativa, puga gaudir-ne.

L’exposició consta d’uns grans 
panells, on estan representades 
persones importants de l’època 
republicana, majoritàriament, 
intel·lectuals, escriptors/es, 
polítics/ques, pensadors/es, que 
es van veure obligats a fugir 
del nostre país, per por de les 
represàlies del govern franquista, 
atés que la seua dictadura va 
«netejar» tot el pensament i la 
cultura republicana que existia 
abans.

Molts d’ells/es, van emigrar 
a França, països d’Europa  i 

d’Amèrica. Els qui van fugir 
a Europa, van patir una 
circumstància afegida, l’any 1939, 
va esclatar la II Guerra Mundial i la 
gran majoria ja no van poder tornar 
a Espanya i alguns acabaren en 
camps de concentració.

Els panells estan realitzats per 
il·lustradors valencians, en què 
cadascun ha donat la seua visió 
particular dels personatges.

L’alumnat està gaudint d’aquesta 
experiència des del 15 fins al 29 de 
novembre.

El professorat ha fet ús de les 
possibilitats que dona aquest 
recurs, programant diferents 
activitats com visites guiades, 
gimcanes i investigacions de la 
vida i obra d’algun personatge.

Àngels 
Gonzàlez 
presenta el seu 
nou llibre

REDACCIÓ
Amb el saló d’actes de la Casa 

de Cultura ple, l’alginetina Àngels 
Gonzàlez va presentar el seu nou 
llibre Olor a tierra Mojada.

Sota el pseudònim Sara 
Chaverri que li ve de la mescla del 
nom de la seua filla i el cognom 
de la seua iaia, l’escriptora va 
comentar la seua creació i va 
respondre les diferents preguntes 
dels assistents.

Olor a tierra mojada parla de 
l’amor especial i incondicional 
entre Jacobo i Sara. Es veuen 
submergits en situacions 
dominades pel rancor, el dolor i 
l’odi, que sucumbeixen davant 
d’una irresistible atracció.

Un obra molt recomanable que 
es pot adquirir a les papereries del 
poble o a través de les plataformes 
i que sens dubte és un bon regal 
per a Nadal.
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Més de 300 jubilats i pensionistes al 
dinar de germanor

REDACCIÓ
El dimecres 24 de novembre, 

l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes d’Alginet va 
organitzar el tan esperat dinar 
de germanor que fa cada any i 
que per la pandèmia es va haver 
d’ajornar.

Als salons del restaurant San 
Patricio, els més de 300 jubilats i 
pensionistes van començar el dia 
amb ball per a continuar amb el 
tradicional dinar.

A l’hora del café, la regidora de la 
Tercera Edat, María José Martínez, 
va agrair a tots la seua presència i 

els va animar a participar en tot allò 
que es faça i a viure cada moment.

Tot seguit, el president de 
l’Associació, Ximo Garcia donava 
la paraula a les empreses 
col·laboradores que cada 
any estan al costat d’aquesta 
organització com és la Caixa Rural 
d’Alginet i la CEA.

A continuació es va procedir 
a fer el sorteig de 4 pernils entre 
els assistents. Els pernils van 
ser regalats per l’Ajuntament, la 
CEA, LA Caixa Rural i la Junta de 
Pensionistes i Jubilats.

Finalitzat el dinar, els comensals 

van passar al saló del costat per 
continuar amb el ball i berenar un 
bon xocolate amb rotllos.

Un dia de diversió, germanor i 
il·lusió amb retrobaments esperats 
després de la pandèmia.

Tornen les excursions al CEIP Emilio 
Luna

CEIP EMILIO LUNA
El darrer curs el claustre del 

centre va decidir no fer cap eixida 
donada la situació de la pandèmia 
i així evitar possibles contagis.

Aquest curs, hem apostat per 
tornar en la mesura del possible 
a la normalitat i amb totes les 
mesures de seguretat establides, 
hem començat de valent!

L’alumnat del 1r cicle ha anat 
al Palau de les Arts a València i el 
de 3r cicle a Les Coves de Sant 
Josep a la Vall D’Uixò.

Els xiquets i les xiquetes han 
gaudit moltíssim d’aquestes 
experiències.

Novembre al Sagrat
SAGRAT COR DE JESÚS

Al nostre col·le no hem parat 
durant el mes de novembre. Vam 
iniciar-lo amb la celebració de Tots 
Sants d’una manera molt especial. 
Els alumnes del Sagrat Cor han 
reflexionat sobre la importància 
que té en la nostra societat actuar 
amb els valors i els ensenyaments 
que rebem de Jesús, doncs tots i 
totes estem cridats a ser sants. 

D’altra banda, continuem amb 
el nostre Projecte de Centre. Ja 
ens hem convertit en pirates, però 
hem de conéixer els elements que 
necessitarem per a trobar el tresor. 
Tot comença amb un mapa, la ruta 
que cal seguir i que ens ajuda a 
saber on volem arribar. Però no ho 
farem sols, tindrem la companyia 
de la nostra tripulació! 

Cal dir també que els nostres 
alumnes d’Educació Infantil van 
gaudir d’allò més de la festa de la 

tardor. Durant una setmana han 
fet tallers a les vesprades per a 
celebrar el moment estacional 
en què ens trobem. Ho van fer 
fenomenal!

Una altra festivitat important per 
a nosaltres ha sigut el dia de Santa 
Cecília. Tots els alumnes i mestres 
músics del col·legi van reunir-se 
per a fer l’estona de l’esmorzar a 
ritme de pasdobles. Va ser un matí 
molt entretingut!

Per últim, volem donar 
l’enhorabona als nous membres 
del Consell Escolar. Gràcies per la 

vostra labor i ànim per a la nova 
junta!

Halloween al Pepita 
Greus

CEIP PEPITA GREUS
Un any més, hem celebrat 

Halloween a la nostra escola i hem 
fet algunes activitats dedicades a 
conéixer i gaudir d’aquest dia.

Per a començar, els mestres ens 
van fer un xicotet qüestionari de 
forma oral per a comprovar el que 
sabíem d’aquesta festa. Durant la 
setmana, vam escoltar la cançó 
“La Maria no te por”, de Dani 
Miquel com a música d’entrada i 
eixida. 

Divendres vam anar al col·le 
disfressats... hi havia disfresses 
molt elaborades i terrorífiques! 
A classe treballàrem la cançó, 
completant els espais buits de la 

lletra en unes fitxes.
També vam fer una activitat 

sobre els monstres valencians, 
i vam aprendre’n els noms i la 
història d’alguns: els gambosins, 
la cuca fera, la bubota, l’home 
del sac, les bruixes roïnes, la 
quarantamaula, el butoni… els 
coneixeu? A més, férem un taller 
de màscares de Halloween que 
ens va encantar!

Finalment, la nostra auxiliar 
de conversa, Daniela, va passar 
per les classes per fer-nos la 
pregunta típica de Halloween: 
“trick or treat?”. Va ser un dia 
terroríficament al·lucinant!

Hugo Silla tercer al Campionat 
Minivelocitat de la Comunitat 
Valenciana

REDACCIÓ
El diumenge 28 de novembre 

es va disputar al Complex del 
Motor d’Albaida l’última prova 
del Campionat de Minivelocitat i 
Minimotard de la CV i MotoDes

Després d’una temporada de 9 
proves molt intenses, aquest cap 
de setmana es ficava punt final a 
aquest autonòmic.

El corredor d’Alginet, Hugo Silla, 
ha aconseguit la tercera posició. 
Un final molt bo per l’alginetí que, 
amb onze anys, era el seu primer 
any en aquesta categoria.

Silla corre en la categoria de 
Minimotard 85 i el seu treball i 
esforç l’han portat a alçar la copa 
d’argent en l’última carrera de la 
temporada.

Un Campionat intens on 
han competit les categories de 
Minimotos, Pit Bike Open, Pit 
Bike Series 16, Pit Bike Series 
20, Minimotard65, Minimotard85, 
80GP, 80 ProSeries, 80 ProSeries Máster 35 i 80 Automàtiques.
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Participació alginetina a 
la cursa de muntanya de 
Montanejos

REDACCIÓ
El 6 i 7 de novembre 

es va celebrar a la 
localitat de Montanejos 
la seua tradicional trail. 
Una cursa que engloba 
tres modalitats, la 15 k, la 
30 k i la 55 k.

Una cursa amb 
participació alginetina, 
ja que a la 15 k amb un 
desnivell de 500 metres 
van participar Joan 
Carles Gallart que va 
quedar en la posició 111, 
Kike Ferrer Escutia que 
va quedar en la posició 
47 de la general i Paula 
Sáez García que va 
quedar 3a Femenina i 46 
en la general.

Pel que fa a la trail 
de 55 quilòmetres 
amb un desnivell de 
2.500 metres, Felipe 
García Saiz queda en la 
posició 12 de la general, 
Francesc Gallart Ten, en 
la 70, Ramón Asensio 
Dólar en la 60 i Vicent 
Climent en la 78.

La UD Alginet presenta els seus jugadors i 
jugadores al camp de l’Ermita

REDACCIÓ
El 26 de novembre, a les 6 de 

la vesprada començava l’acte 
protocol·lari de presentació de 
les plantilles dels diferents equips 
de l’Escola Base de la Unión 
Deportiva Alginet.

Amb les grades plenes de gom a 
gom, un a un anaren desfilant per 

la gespa els jugadors i jugadores 
per a acabar junt al seu equip per 
fer la gran foto de família.

En finalitzar la presentació del 
esportistes del futbol 11 i futbol 8 
va ser moment de fer el tradicional 
bingo.

Acte seguit es va presentar 
l’equip de l’Alginet acompanyats 

pel seu entrenador i equip tècnic.
Membres de la Junta, president, 

equip directiu, autoritats i 
patrocinadors van ser els 
encarregats de tancar l’acte de 
presentació que finalitzà amb 
un espectacular castell de focs 
d’artifici.

Els jugadors i jugadores de l’Escola de Futbol Base de la UD van ser 
presentats al camp on entrenen i juguen cada setmana

500 participants en al VI Trofeu 
Alginet Ciclocròs Challenger 
CV

 REDACCIÓ
El dissabte 28 de 

novembre, el Club 
Ciclista El Castell torna 
a organitzar a Alginet el 
Trofeu de ciclocròs.

Al circuit ubicat davant 
del Centre de Dia, els 500 
participants van poder 

disputar d’aquest trofeu 
puntuable.

Del Club Ciclista El 
Castell van quedar en 
pòdium Xavi Avellaneda 
i Sabrina Cerdà, en 
les seus respectives 
categories i mantenint el 
seu lideratge.

Des de la 
Comissió d’Igualtat 
i Convivència 
de l’escola, hem 
programat una 
sèrie d’actuacions 
que al llarg del 
curs pretenen 
s e n s i b i l i t z a r 
l’alumnat cap al 
rebuig de qualsevol 
tipus de violència. Considerem que 
és molt important que a l’escola es 
consciencie menuts i grans que 
és possible crear un món més 
igualitari i sense violència. Es 
treballa

 des de la reflexió activa per 
a aconseguir canvis en el seu 
entorn més immediat (companyes 
i companys, família, carrer...)

Ens hem adherit com a 
centre a la xarxa d’escoles de la 
Mancomunitat de La Ribera que 
promou  el lema:

JO EM PLANTE ENFRONT DE 
LA VIOLÈNCIA

La primera actuació ha estat 
centrada en la setmana del 25 
de novembre: DIA DE LA NO-
VIOLÈNCIA. Per aquest motiu, 
del 22 al 26 de novembre vam fer 
diferents activitats on s’implicà tota 
l’escola. Estaven basades en dos 
moviments que ens han semblat 
molt interessants: 

-Inici de la campanya del “Jo em 
plante enfront de la violència” 

El mateix 25 de novembre 
plantàrem de forma simbòlica 
flors fetes amb cartolina al pati i 
zona de l’entrada com a mostra 
de la nostra decisió de combatre la 
violència. 

Des del menjador, alumnat de 
3r cicle, amb l’ús d’aplicacions de 
les tauletes digitals, elaboraren 
cartells per a difondre la campanya 
que es penjaren per tota l’escola i 
s’han difòs pel TELEGRAM a les 
famílies demanant el seu suport. 

Molt interessant la visita del 
3r cicle a la biblioteca de la 
localitat, on els presentaren un 
conte relacionat amb el tema i 
participaren en la lectura d’un 
manifest a Ràdio Alginet. Moltes 
gràcies, de part de l’escola, als 
responsables de la biblioteca i 
als de la ràdio local, per l’ajuda 
prestada.

-Treball de l’“Origen del 25 
de novembre” que va motivar 
la confecció de murals i més 
decoració amb desenes i desenes 
de papallones morades i de tots 
els colors que ens recordaren les 
germanes Mirabal.

Junt amb altres activitats com 
les lectures de contes relacionats 
amb la temàtica, vídeos, cançons 
de la sirena musical, ens han fet 
dir de nou ben alt i ben fort:

Al Blasco ens plantem enfront 
de qualsevol tipus de violència ...

Ens acompanyes? Continuarà... 

Al Blasco ens 
plantem enfront 
de la violència

Jugadors de 
l’Alginet a 
la Federació 
Valenciana de 
Futbol

 REDACCIÓ
A finals de novembre, la 

FFCV va realitzar unes jornades 
d’entrenament.

De l’escola de Futbol Base de la 
UD Alginet van assistir el jugador 
de l’aleví A, Xavi Martínez Álvarez 
a l’entrenament de la selecció 
valenciana sub-12. 

El jugador Pablo Esteban 
Cervera que realitzà l’entrenament 
amb la selecció valenciana sub- 
14.

I les jugadores del femení, 
Ariadna Bosch Senabre i Alba 
Talens Salido de l’infantil.
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Se sap ja que la 
inactivitat física és 
el quart factor de 
risc de mortalitat 
més important 
a tot el món. La 
inactivitat física 
augmenta en molts 
països, i això influeix 
considerablement en la prevalença de 
malalties no transmissibles (MNT) i en 
la salut general de la població mundial. 
Les presents recomanacions mundials 
sobre activitat física per a la salut tenen 
principalment per objecte previndre les 
MNT mitjançant la pràctica d’activitat 
física en el conjunt de la població. 

Les següents recomanacions, estan 
referides a tres grups d’edats: 

De 5 a 17 anys

1. Els xiquets i joves haurien 
d’acumular un mínim de 60 minuts 
diaris d’activitat física moderada o 
vigorosa. 

2. L’activitat física superior a 60 
minuts diaris reportarà un benefici 
encara major per a la salut. 

3. L’activitat física diària hauria de 
ser, en la seua major part, aeròbica.

De 18 a 64 anys

1. Els adults haurien d’acumular 
un mínim de 150 minuts setmanals 
d’activitat física aeròbica moderada, o 
bé 75 minuts d’activitat física aeròbica 
vigorosa cada setmana, o bé una 
combinació.

2. L’activitat aeròbica es practicarà 
en sessions de 10 minuts de duració, 
com a mínim.

3. Dues vegades per setmana, es 
practiquen activitats d’enfortiment.

Majors de 65 anys

1. Els adults dediquen 150 minuts 
setmanals a fer activitats físiques 
moderades aeròbiques, o bé algun 
tipus d’activitat física vigorosa aeròbica 
durant 75 minuts, o una combinació 
equivalent.

2. L’activitat es practicarà en 
sessions de 10 minuts, com a mínim. 

3. Els adults d’aquest grup d’edats 
amb mobilitat reduïda haurien de fer 
activitats físiques per a millorar el seu 
equilibri i impedir les caigudes, tres 
dies o més a la setmana. 

4. Convindria fer activitats que 
enfortisquen els principals grups de 
músculs dos o més dies a la setmana.

Gerson González
Graduat en Ciències de l’activitat Física i del esport  

Professor d’ensenyament de secundaria d’EF

Recomanacions mundials sobre activitat 
física per a la salut

Estem en l’any 
2019. La periodista 
Berta Soneira es 
desplaça fins al 
poble de Xaxebe 
(Galícia) per a 

rodar un documental basat en 
la desaparició d’una xiqueta fa 
més de 20 anys. 

Gràcies al testimoniatge dels 
veïns i amics de Mai, la mare 
de la xicoteta desapareguda, 
viatjarem al passat per a 
conéixer la vida de la nostra 
protagonista, de la seua 
arribada al poble i tot el que 
van viure aquell estiu que els 
va canviar la vida. I el final... Ai! 

La trama m’ha agradat molt 
però sens dubte el que m’ha 
enamorat és la manera de 

contar-ho. L’autor escriu de 
meravella, amb uns diàlegs 
amb tocs d’humor, amb frases 
i reflexions molt intel·ligents 
i amb uns personatges 
carismàtics que fan d’aquesta 
novel·la una lectura increïble. 

Tinc clar que llegiré 
molt ràpid la seua anterior 
novel·la Malahierba perquè 
independentment de la història, 
és una delícia i un gaudi llegir a 
Manuel. 

Una lectura àgil i diferent que 
estic segura que la gaudireu 
tant com jo. 

Laura Alemany Bosch

MISS MARTE  
de Manuel Jabois.
Editorial Alfaguara “Tinc fred”, 

em diu el 
meu fill. Ho 
s o l u c i o n e . 
“Em pica el 
jersei”. Li’n 
pose un altre. 
Es queixa. 

Arribem tard al col·le. Ens 
enfadem. Havíem d’haver 
eixit fa cinc minuts i la pressa 
és la que justifica la “barra 
lliure” de solucions ràpides. 
Ens queixem que no ens fan 
cas, però realment és açò el 
que volem? Volem que ens 
obeïsquen i a més sense obrir 
la boca perquè necessitem 
cobrir la nostra necessitat 
d’“arribar a temps”. Arribar a 
temps a la dutxa, al sopar, al 
llit, al col·le… I la llista segueix. 

Quina altra cosa podria 
haver fet? Què haguera passat 
si ell triara com solucionar el 
seu fred, que triara el jersei? 
Potser li haguera molestat 
igual. En canvi, en aquest cas, 
assumiria les conseqüències 
de les seues decisions. No 
tindria de què queixar-se, no 
podria responsabilitzar sa mare 
de la picor del jersei. Així anem 
els adults també caminant 
per la vida, queixant-nos i 
responsabilitzant el govern, el 
sistema educatiu, la pluja, de 
com de malament ens va.

Un xiquet és autònom quan 
es vessa el iogurt i va i agafa 
un drap per a netejar-lo, sense 
que ningú li ho diga. Si té tres 
anys, pot ser que se li ocórrega 
agafar paper de cuina o paper 
del vàter. És possible que veja 
que el paper es queda brut i 
decidisca posar-lo davall de 

l’aixeta per a netejar-lo; i que 
de camí a la taula deixe un 
regueró d’aigua per terra, i que 
el paper se li desfaça quan torne 
a netejar. Basat en fets reals. 
Tota aquesta experimentació 
(solució errònia per als pares) 
és assumir conseqüències de 
les seues decisions i aprendre 
d’aquestes. I necessitem 
regalar-nos temps per a 
mantindre’ns callats.

Els adults solem anar al ritme 
que marca la societat, no el que 
marca la nostra naturalesa. 
Volem respostes correctes i 
en el menor temps possible. 
Volem pastilles per a llevar la 
set i així tindre cinquanta-tres 
minuts més, com en el conte 
del Petit Príncep. Els xiquets 
aprenen que si no tenen la 
resposta correcta, és millor 
quedar-se paralitzats i no 
respondre, no pensar.

Cada vegada que els 
demanem obediència, no 
els demanem pensar per 
si mateixos. Carl Honoré, 
precursor del Moviment Slow, 
va descobrir que vivia en mode 
turbo mentre llegia un conte al 
seu fill. De sobte, Blancaneus 
tenia solament tres nans. 
“No sentim culpa de parar. 
La pressa deshumanitza. 
La lentitud re-humanitza”- 
ens aconsella Honoré. No 
hi ha responsabilitat sense 
decisions.

  Bárbara Bori
  Pedagoga

Obedient o responsable?

L’equip Safir Fruits Alginet es 
consolida en la LEB plata

 CARLOS BIVIÀ
Amb una plantilla de jugadors 

de la pedrera i forans l’equip Safir 
Fruits s’aferma en la categoria de 
LEB PLATA.

Segons els mitjans de 
comunicació en la premsa esportiva 
era una aposta arriscada la de 
competir amb equips professionals 
que en les seues files compten 
amb fins a cinc estrangers. Però 

el camí recorregut per l’equip en 
les set jornades que s’han disputat 
va demostrant que hi ha qualitat 
suficient com per a competir i 
deixar el pavelló d’Alginet en el 
més alt davant d’equips de capitals 
d’Espanya.

Com a debutants en aquesta 
categoria, tres trobades 
guanyades GRAN CANÀRIA, 
VILLARROBLEDO i CORNELLA 

donen en la classificació un 
alleujament important per a 
jugar amb menys pressió i 
amb més confiança de poder 
seguir augmentant els resultats 
favorables.

S’agraeix la nombrosa afició que 
fins ara s’ha desplaçat a València 
per a animar als pavellons 
Universitari i de L’Alqueria del 
Basket.



14
DESEMBRE 2021 PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

Indicacions:
*Pesadesa de 

cames, cames 
cansades o 
v a s c u l o p a t i a 

perifèrica: es deu a una deficiència 
en les cames del flux circulatori 
sanguini. El ginkgo és eficaç 
per a alleujar els símptomes de 
pesadesa de cames si s’usa de 
forma perllongada. Es dona en 
persones obeses, sedentàries 
o amb trastorns de la circulació 
sanguínia.

Trastorns venosos, també 
produït per una circulació sanguínia 
de mala qualitat com poden ser les 
varices i les hemorroides.

El vertigen, marejos i episodis 
de migranya vinculats a circulació 
pobra a nivell cerebral.

Ajuda a potenciar la memòria i 
millorar la concentració, ja que pot 
arribar a millorar fins a un 9% el 
reg sanguini a nivell cerebral.

Prevenció i recuperació de 
tromboembòlies, arteriosclerosis 
i vessaments cerebrals. Açò 
és perquè posseeix efectes 
vasodilatadors i antioxidants.

*Tinnitus (timbres o sons 
a les orelles): pel seu efecte 
vasodilatador quan aquests 
trastorns estan provocats per 
problemes vasculars.

Processos depressius lleus: 
sobretot en persones majors quan 
estan associats a insuficiència 
cerebral o una reducció dels 
receptors de serotonina.

Existeixen altres nombroses 
malalties en les quals també se 
solen usar el Ginkgo biloba, però 
en les quals no hi ha suficients 
proves de la seua eficàcia. Per 
exemple, la pèrdua d’audició, 
retinopaties en pacients diabètics, 
hipertensió arterial, cardiopaties, el 
trastorn afectiu estacional, etc.

Contraindicacions o 
precaucions:

Quan s’usa per via oral en 
quantitats moderades, el ginkgo 
és segur per a la majoria dels 
adults sans.

En alguns casos poden causar 
molèsties, sobretot si s’ingereix en 
excés:

Molèsties gastrointestinals.
Mal de cap i marejos.
Restrenyiment.
Reaccions al·lèrgiques de la 

pell.
El ginkgo no està indicat en 

determinades persones:
Dones embarassades o en 

període de lactància.
En xiquets menors de cinc anys.
En persones amb hemorràgies 

freqüents o que prenen 
medicaments anticoagulants.

En persones que han patit crisis 
epilèptiques o convulsions.

El ginkgo pot interaccionar amb 
diversos fàrmacs com:

*Antiagregants plaquetaris: com 
l’aspirina (àcid acetil salicílic).

Anticoagulants: com l’heparina 
o el Sintrom (acenocumarol).

*Ibuprofé: augmenta el risc de 
sagnat.

Alguns antidepressius: com la 
trazodona o mirtazapina (Deprax), 
la fluoxetina (Prozac i Sarafem) i la 
imipramina (Tofranil), disminueixen 
la seua eficàcia.

*Anticonvulsius.
Medicaments per a la diabetis: el 

ginkgo altera la resposta d’aquests 
medicaments.

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.  
Col·legiat 4704

 Ginkgo

Sumant victòries el 
Club de Karate Alginet

 REDACCIÓ
El 20 de novembre, el Club de 

Karate de Benigànim va acollir 
la competició de promoció on es 
va reunir més de 100 xiquets i 
xiquetes.

La pluja i la preemergència 
climatològica van impedir que 
els 21 inscrits del Club de Karate 
d’Alginet pogueren participar.

Al final es van poder presentar 

9 amb moltes ganes de participar 
després de tants entrenaments.

Daniela Lecha va aconseguir la 
medalla de bronze que la va fer 
pujar al pòdium en tercera posició.

L’entrenadora del club, Ana 
Tebar, felicitava tots els participants 
del Club Karate Alginet pel seu 
esforç i dedicació.

Compromís Alginet 
regala dos lots de 
llibres LGTBI per a 
la Biblioteca

REDACCIÓ
El Grup Municipal Compromís 

d’Alginet va fer entrega, el dilluns 
29 de novembre, dos lots de llibres 
a la Biblioteca Municipal d’Alginet 
de temàtica LGTBI.

Els regidors de Compromís 
entregaren els llibres al regidor 
d’educació, Vicent Gaya, perquè 
els usuaris de la Biblioteca puguen 
fer-ne ús d’ells.

La portaveu del grup municipal 
de Compromís Alginet, María José 
Andreu Canet, comentava que 
“aquesta donació té com a objectiu 
normalitzar aquesta temàtica 
i posar a l’abast de qualsevol 
ciutadà informació que ajude a 
resoldre dubtes, a empatitzar o 
simplement a conéixer diferents 
situacions”.

La filosofia al 
alcance de todos

REDACCIÓ
El divendres 27 de novembre es 

presentava a la Casa de la Cultura 
el llibre anomenat La filosofia al 
alcance de todos.

Tal com deia el seua autor, 
Miguel Cervera Sanz, “es un llibre 
compendia tota la història de la 
filosofia de manera didàctica i 
pedagògica”.

El llibre es pot adquirí a la 
Papereria de la Plaça. 
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Coagri premiada per la seua labor 
ambiental en el reciclatge d’envasos 
agraris

REDACCIÓ
Com cada any el Sistema de 

Recollida d’Envasos de fertilitzants 
i fitosanitaris (SIGFITO) reconeix 
aquelles empreses que més 
conscienciades estan amb el medi 
ambient.

Enguany i en concret, a la 
Comunitat Valenciana, els punts 
de recollida que més han reciclat 
en 2020 han sigut la Cooperativa 
Agrícola d’Alginet i l’empresa 
Fitover, S.L.

El dimecres 10 de novembre, 
Eliseo Guerrero, director general 

de Coagri, Soraya Ramos, tècnica 
agrícola i la treballadora Concha 
Valbuena, van rebre de mans de 
SIGFITO una placa i un xec que 
reconeix l’esforç que fan els punts 
de recollida en la conservació del 
medi ambient.

Coagri té habilitat un punt de 
recollida on els agricultors han 
d’entregar els seus envasos buits 
amb el símbol de SIGFITO. Una 
vegada depositats en aquests 
centres se’ls facilita un albarà 
perquè els agricultors puguen 
justificar el seu compliment amb la 
normativa.

A la Comunitat Valenciana es van 
reciclar, el 2020, 629.170 quilos 
d’envasos, 103.585 quilos més 
que el 2019, any en què se’n van 
recollir 525.585. El que demostra 
una sensibilitat ambiental cada 
vegada major dels agricultors.

Amb tots aquests envasos 
reciclats s’ha estalviat l’emissió 
d’aproximadament 943.755 quilos 
de CO2, un exemple d’economia 
circular que incideix directament 
en el sector agrícola.

El punt de recollida a COAGRI és el que més ha reciclat aquest 2020 
a la Comunitat Valenciana



Assessorament lingüístic: Natàlia Espert
Depòsit Legal: V-2562-2015
Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana

La Veu d’Alginet no s’identifica, necessàriament, amb 
l’opinió dels seus col·laboradors ni anunciants.

Informació i publicitat: Tel. 639 65 57 01
laveu@laveudalginet.es 
www.laveudalginet.es

Gerència, cap de redacció, màrqueting i publicitat: Sònia Bosch


