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EDITORIAL

Finalitzem
el
primer
mes d’aquest
nou any amb
dades
molt
elevades
de
gent
contagiada per
la
covid-19.
Una tendència que esperem
comence a baixar i a deixar-nos
fer una vida més normalitzada.
Per davant, mesos d’incertesa
i al mateix temps il·lusió que tot
acabe.
Febrer es presenta amb
la
programació
de
certs
esdeveniments que ens fan sentirnos un poc més normals.
Des de La Veu d’Alginet
continuarem informant de tot
allò que el nostre poble està
vivint i esperem, en breu, poder
començar a donar bones notícies
amb la finalització de la covid-19.
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Educar per la PAU
SER UN MODEL POSITIU: Revisar actituds sobre com ens dirigim als nostres fills i filles, oferint
oportunitats de diàleg, la possibilitat de compartir idees, mantenint
una escolta activa, sense menysprear els seus problemes

SIGUES EXEMPLE D’EMPATIA: Desenvolupar la capacitat per
a resoldre problemes amb flexibilitat i creativitat, sent exemple com
a adults de reconéixer errors, demanar perdó i generar reflexions
posant-nos en el lloc de l’altre.

VALIDAR ELS SEUS SENTIMENTS: Necessitem tindre persones importants i significatives en la
nostra vida, que ens transmeten
seguretat i afecte. Cal respectar
els seus sentiments, fent-los saber
que els acompanyarem en moments de tristesa o d’alegria.

TEMPS DE QUALITAT: Buscar moments diaris per a passar
temps en família, atenent les necessitats individuals de cada integrant, i afavorint moments per a
créixer en família.

TINDRE UNA ACTITUD PACIENT: El llenguatge no verbal juga
un paper important en la nostra
vida quotidiana, moltes vegades
diem i som capaços de transmetre més pel que fem, que per les
coses que diguem. Hem de mantindre una actitud pacient, per a
garantir una convivència respectuosa.
ERRADICAR LA UTILITZACIÓ
D’UN LLENGUATGE INAPROPIAT: S’ha d’aplicar un llenguatge
inclusiu, evitant frases racistes o
discriminatòries, utilitzant la representació de gènere, i ajudant els
nostres fills i filles a desenvolupar
un raonament crític, ètic, sense
prejudicis.
CORESPONSABILITAT
A
CASA: La coresponsabilitat és el
repartiment equilibrat de les tasques domèstiques i de les responsabilitats familiars. Hem de trencar
el tòpic femení, segons el qual les
tasques de cuidar i l’organització
familiar recauen sobre una persona, en molts casos la mare.

PRACTICAR LA REFLEXIÓ:
Practicar l’assertivitat aprenent a
donar opinions amb llibertat i coherència. Proposar debats i espais
d’opinió en família.
CONVIVÈNCIA SANA: Evitar l’autoritat excessiva, cal una
educació sense crits, valorant les
seues capacitats, sent sincers i
creïbles i realitzant actuacions
consensuades i coherents.
RESPONSABILITAT SOCIAL:
Practicar la solidaritat, amb accions que ajuden a prendre consciència de les necessitats dels
altres, fomentar participació ciutadana comprometent-se contra les
injustícies i les desigualtats. L’Educació per a la Pau es converteix en
educació per a la vida, una vida
justa on no es vulnere la dignitat
humana.
Font de la informació: Coni La Grotteria
https://superprofeseducacion.blogspot.com/
Xavi Torremocha. Infermer CSP Alzira
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La ràpida actuació de la policia i l’ús Magda Añon Espert
del desfibril·lador reanimen un veí
guanya el XIX Premi de
El veí estava en parada cardiorespiratòria quan arribaren els agents
Narrativa Juvenil Ciutat
REDACCIÓ
de Torrent 2021
El dilluns 17 de gener, cap a les
4 de la vesprada, la centraleta de
la Policia local d’Alginet va rebre
una telefonada molt urgent.

REDACCIÓ
La professora de Secundària,
ara jubilada, Magda Añon Espert
va rebre el passat 20 de gener a
Torrent el guardó del XIX Premi de
Narrativa Juvenil Ciutat de Torrent
2021.

A l’altre costat de la línia
telefònica, una veïna informava els
agents de l’estat del seu home.
En pocs minuts els agents
es van presentar al domicili de
l’afectat i van comprovar que
l’home d’uns 70 anys, es trobava
en parada cardiorespiratòria.
Ràpidament començaren a
aplicar-li la RCP, les maniobres
de reanimació cardiopulmonar.
Unes maniobres que, amb l’ajuda
del desfibril·lador que porta la
policia als vehicles, van ajudar a
recuperar el veí.
Seguidament van arribar els
professionals sanitaris que van
estabilitzar el pacient i el van dur
a l’Hospital de la Ribera en estat
crític.

La ràpida actuació policial dels 4
agents implicats així com disposar
d’un desfibril·lador va permetre
recuperar el veí.
A la central estava l’agent José
Manuel C. N i a les patrulles
realitzant la reanimació van estar
els agents Miguel T. M., José B. E.
i Pedro L. A..
Ja fa uns anys, des de la
Regidoria de Sanitat i la de Policia
local es va dotar el Poliesportiu

Més de 2.700 veïns
contagiats des del 2020

municipal i la Policia local d’aquest
aparell que ajuda a salvar vides en
cas de parada cardiorespiratòria.
Amb el canvi de Jefatura que ha
tingut la Policia local, es va ordenar
als agents que el desfibril·lador
mòbil en lloc d’estar a les
dependències policials estiguera
als vehicles policials i així poder
disposar d’aquest les 24 hores del
dia. Una decisió que permet salvar
vides.

d’Alginet

Al desembre del 2021 i gener del 2022 es van contagiar vora 1.500
alginetins

REDACCIÓ
Des que va començar la
crisi sanitària provocada per la
pandèmia del virus anomenat
covid-19 al març del 2020 s’ha
pogut comptabilitzar més de 2.700
contagis entre els veïns i veïnes
d’Alginet.
Si bé és cert que a principis de
la pandèmia, el govern sols oferia
les dades generals de contagiats
a la comunitat, poc després va
facilitar la informació dels casos
a les localitats per la pàgina web
de conselleria. Unes dades que
poden variar lleugerament pel
retard de les notificacions.
El primer any de pandèmia
finalitzava amb 276 alginetins
que havien patit aquesta malaltia

i 1 persona que no havia pogut
superar-la.

mesos de més calma i es van
registrar pocs casos.

Gener de 2021 va començar
amb la corba de contagis en
augment.

En començar novembre els
contagis es van anar incrementant.
Desembre tancava el 2021 amb
quasi 500 persones contagiades
en l’últim mes de l’any.

Aquest primer mes de l’any
finalitzava amb més de 400
persones contagiades.
Al febrer es reduïen dràsticament
el contagis que van baixar a menys
de 40.
Març continuava baixant per
a arribar a l’abril en què no es
va comptabilitzar cap contagi a
la població. Des del maig fins al
juliol la corba començà de nou en
lleuger ascens fins a arribar a més
de 180 contagis al mes de juliol.
Setembre i octubre van ser

Però el 2022 no ha començat
molt millor ja que, només en el
primer mes d’aquest any s’han
registrat quasi 900 alginetins i
alginetines contagiades.
Als contagis s’ha de sumar la
mort de 10 veïns per aquesta
malaltia.
La vacunació infantil ja està
en marxa i la tercera dosis per a
majors de 18 anys continua per les
franges d’edat determinades.

Des de La Veu d’Alginet hem
desitjat conversar amb Magda per
a conéixer de primera mà la seua
opinió.
Què ha significat per a
tu guanyar el XIX Premi de
Narrativa Juvenil Ciutat de
Torrent 2021?
Després de treballar en la
més absoluta soledat, sense
saber el ressò del que s’escriu,
la connexió o no dels temes
treballats, l’efectivitat i proximitat
de l’estil amb el lector, un premi
és un reconeixement. Es diu
habitualment, però és cert. Un
premi permet constatar que,
potser, alguna cosa està fent-se
bé. Premi és seguir avant, iniciar
nous projectes, il·lusionar-se
amb les paraules i amb la seua
capacitat per a emocionar.
Com vas rebre la notícia, el
guardó i què vas sentir?

saber si Otranto podria agradar
o no. Perquè amb el que s’escriu
des de la soledat, passa com quan
es fa classe: els ensenyants mai
sabem si el que es transmet als
alumnes i la forma de fer-ho, els
arriba, agrada, interessa... O tot el
contrari.
Quan escric, ho faig des de la
nuesa, en l’exercici de buscar la
veritat . Des d’eixa nuesa presente
els meus treballs. Tinc la sensació
d’haver-me despullat i estar molt
exposada a mirades.
Per què narrativa juvenil?

Vaig rebre la notícia a través d’un
membre de l’Editorial Tabarca, que
és qui publica aquests premis.
Se’m comunicà poc després de la
deliberació i decisió del jurat. Fou
una comunicació molt emotiva i
molt afectuosa. Recorde que em
trasbalsà durant algunes hores.
Però el que dominà fou l’alegria,
primer
continguda,
després
desfermada, pel reconeixement
d’un esforç i pel plaer de imaginarme Otranto publicat.

Va eixir així, de manera més
o menys atzarosa. Però el relat
anava prenent cos i força i jo li
vaig fer cas: vaig aparcar un altre
projecte i em vaig lliurar a Otranto
perquè el relat m’ho demanà.
Va ser aleshores que vaig saber
que, amb Otranto, havia arribat
el moment de tornar-li al meu fill
tantes atencions i tantes mostres
d’afecte.

No és el primer que escric.
Fa molts anys que escric. Tot
ho guarde al calaix. Però amb el
confinament iniciat al març de
2020, donar el meu darrer any
de docència fou un infern. Els
alumnes ho van passar molt mal.
El professorat i els pares i mares,
també. Treballar des de casa,
amb un coneixement precari de la
informàtica i haver de “continuar”
el curs amb unes condicions
penoses imposades per la covid,
fou terrible. Amb el confinament,
vingué el desencís, l’abatiment i
el descoratjament. Així que vaig
decidir activar-me, com a antídot
a tanta tristesa. Vaig recuperar
textos, comencí a refer-los; vaig
crear-ne de nous, vaig encetar
un llarg passeig per la poesia...
En fi, eixa fou la cara amable
del confinament, un obrir motors
emocionals i un retrobament més
intens amb la meua escriptura
silenciosa.

En Otranto, trobarem històries
d’amor i d’estima, desaparicions
físiques però també vitals,
assassinats atroços, fugides i
retrobaments; mans que acaricien,
miols de gats sobre teulades,
el ris ras, ris ras de l’espart fent
trenes per a fer sarnatxos, coloms
abatuts per la bala d’un soldat
italià del Duce... En Otranto hi ha
la recerca i la reconstrucció d’una
família trencada per la guerra.

Què et va motivar a presentarte a aquest?
Em va motivar la curiositat de

Què
podem
trobar
en
començar a llegir aquesta obra?

Roure el fuster, un personatge
cridat a anar al front, dirà en un
moment del relat: “Això és la guerra,
casundena: un bosc de mala fusta
que fa mals mobles”. Otranto és la
denúncia de les conseqüències de
les guerres, dels estralls sobre la
vida emocional i diària de la gent,
tant de qui va a la guerra com de
qui espera. Però és, també, un
cant d’esperança.
I ara què?
Ara, a seguir il·lusionant-me i
a intentar il·lusionar i emocionar
l’hipotètic lector.
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Carmen Agudo
guanya la rifa
d’AECC

Pablo Chorques guanya el concurs d’AECC de
targetes de Nadal
Els 3 finalistes van rebre un regal d’agraïment a la seua participació
REDACCIÓ
L’alumne de l’escola Emilio
Luna, Pablo Chorques Olmo, ha
sigut el guanyador del concurs que
cada any organitza l’Associació de
Lluita contra el Càncer d’Alginet.

REDACCIÓ
L’associació de lluita contra el
càncer d’Alginet ha entregat a
Carmen Agudo el regal del sorteig
portat a terme per AECC el 26 de
desembre.
La guanyadora va rebre de
les mans de la presidenta de
l’associació, Sefa Bosch i de Rosa
Espert “La Pipa”, les dues mantes
de premi. Un premi que va ser
obsequiat per Rosa i que va ser
molt ben rebut per l’afortunada.
Des d’AECC es va agrair, una
vegada més, la participació de
tots els veïns i veïnes del poble en
aquesta rifa que permet recaptar
fons per a continuar treballant per
a la lluita contra el càncer.

Isabel Mañó Añón
guanya el sorteig
de Vistalia

La seua imatge ha sigut
l’elegida i ha servit per a felicitar
els
col·laboradors
d’aquesta
associació.
La presidenta d’AECC Alginet,
Sefa Bosch, acompanyada per
membres de la junta, van ser els
encarregats de portar el regal
a Pablo que va consistir en un
baló solidari i en la seua targeta
plasmada en impremta.
Des d’AECC també es va fer
entrega als finalistes d’un regal.
Cristina Cabrero Sinisterra, del
Sagrado Corazón de Jesús; Pablo
Gomir Sanchis del Pepita Greus
i Amal Aquli Amal del Blasco
Ibáñez van rebre d’una tassa com
agraïment per la seua participació.

60
anys
Biblioteca El Club de lectura a la
Pública Municipal
Biblioteca
REDACCIÓ

El dimecres 19 de gener, la
Biblioteca
Pública
Municipal
d’Alginet va celebrar el seu 60
aniversari.

REDACCIÓ
Com cada any per Nadal,
l’Òptica Alginet Vistalia porta a
terme un sorteig entre els seus
clients per tal d’agrair la seua
fidelitat i confiança en aquesta
òptica ubicada al carrer València
65 d’Alginet.
Aquest any, l’afortunada que ha
guanyat el pernil ha sigut la veïna
Isabel Mañó Añón.

El 1959, concretament en
el plenari celebrat a la Casa
Consistorial el 15 d’octubre,
l’alcalde Manuel Boluda Bosch
manifesta a la corporació municipal
la necessitat i conveniència que
Alginet tinga una biblioteca. Aquest
plenari podríem dir que és l’embrió
de la nova biblioteca ja que a
partir d’aquest dia començaran a
moure’s tots els fils per a la seua
creació.
El 1962 es va inaugurar la
biblioteca a Alginet tal i com recull
el periòdic Levante.
El 19 de gener de 2022, per

commemorar el 60 aniversari els
usuaris que s’emportaven un llibre
en préstec rebien de regal un punt
de llibre commemoratiu del 60
aniversari.
Des de la direcció de la
Biblioteca s’espera fer més
activitats per celebrar aquesta
data tan assenyalada a la cultura,
història i patrimoni dels alginetins i
alginetines.

REDACCIÓ
El 21 de gener de vesprada,
les instal·lacions de la Biblioteca
Pública Municipal van ser el punt
d’encontre del Club de lectura

d’Alginet.
Una trobada on els amants a
la lectura van poder conversar
sobre el llibre Besos en el pan de
l’escriptora Almudena Grandes.
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ACEAL reparteix 3.000
euros
REDACCIÓ

L’associació
comercial
i
empresarial d’Alginet va celebrar
el dia 10 de gener, el sorteig dels
3.000 euros.
Una campanya que, amb
el suport de la Regidoria de
Comerç, té com a finalitat principal
incentivar, en les dades de Nadal
i Reis, la compra als establiments
d’Alginet.
Aquest any, més de 50
comerços associats s’han unit a la
campanya en la qual, en fer alguna
compra, els clients emplenaven
unes butlletes per al sorteig als
seus establiments.
El dilluns 10 de gener, a les 9
de la nit, des del Saló d’actes de
la Casa de Cultura, es va portar a

terme el sorteig per a repartir els
premis.
Els premis es van dividir en
4 guanyadors de 500 € i un
guanyador de 1.000 €. Unes
quantitats que s’han de gastar al
comerç associat d’Alginet de l’11 al
15 de gener.
El primer premi valorat en

1.000 € va ser per a Laura V. que
va omplir la seua butlleta al Taller
llavador Josep Barbera.
Els quatre premis de 500 €
van ser per a Lidia R. que va
comprar a Óptica Alginet, María
D. a l’establiment Galerías Alginet,
Eugenia Q. a Repunts i José M.
que deposità la butlleta a Super
Avinguda.
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La Junta Local Fallera Alginet gaudeix de la Cavalcada Reial
organitza actes per al Menuts i grans van poder gaudir de la vista dels Reis Mags d’Orient
REDACCIÓ
febrer

La indumentària valenciana tornarà a lluir als
carrers d’Alginet

junts podem”, comentava Adrià
Bejerano, president de la JLF.

REDACCIÓ
La Junta Local Fallera d’Alginet
torna a reprendre amb molta
il·lusió, diferents actes per preparar
la festa fallera.
“Amb aquest objectiu, el proper
5 de febrer està previst que es
porte a terme una cercavila de
germanor per a tornar a traure als
carrers d’Alginet la indumentària
valenciana i demostrar que
amb responsabilitat i seny, tots

La música no podria faltar en
aquesta cita i és per això que “hi
haurà 3 participacions de bandes
de música, patrimoni de la nostra
cultura, en què amb germanor,
cada dues comissions recolliran
els seus càrrecs i seguidament
farem trobada de falles al polígon
nord on tots junts desfilarem fins a
la plaça cap a les 7 de la vesprada”,
comentava el president.
Un altre dels actes programats
per a febrer sempre que la
situació sanitària ho permeta és la
celebració de la crida.
Un acte que està previst que
es porte a terme a la plaça de
la Constitució el dissabte 26 de
febrer a les 7 de la vesprada.

El dimecres 5 de gener, a les
17.30 h, els Reis Mags d’Orient
van visitar el poble d’Alginet. Una
visita marcada per la pandèmia
de la covid-19 i que ha provocat
canvis en el recorregut que
realitzaran les seues Majestats.

Aquest any, igual que l’any
passat, els Reis Mags i la Regidoria
de Festes i Joventut van decidir
evitar la cavalcada tradicional
perquè la salut de grans i menuts
està per damunt de tot.
A les 17.30 h la comitiva reial
eixia de la rotonda de l’entrada del
poble a l’altura del Peter Park.
La cavalcada va transcórrer des
d’eixe punt, per tota la carretera,
fins a l’ermita.
La Policia Local va ser
l’encarregada d’obrir pas a la
Cavalcada Reial que anava
encapçalada per la Muixeranga
d’Alginet seguida per una part
màgica a càrrec de la Falla Poble
Nou, el tradicional carro de les
castanyeres i el grup de percussió
de
música.
Seguidament
l’estàndard de l’ajuntament obria
pas a la Mare de Déu i Sant
Josep, seguit pel Quadre de
Balls d’Alginet, l’estrela fugaç i els
Reis Mags d’Orient. Tancava la
cavalcada el grup de percussió.
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Modificació de peatges
i càrrecs en la factura
elèctrica
El Govern regula els peatges i càrrecs de la
factura
CONSELL RECTOR CEA

Com ja coneixeu, els peatges i
càrrecs són conceptes que formen
part del preu del quilowatt, però
són regulats, cosa que significa
que el preu d’aquests depén de
la voluntat del Govern i no de
l’evolució dels preus en el mercat
elèctric.
El setembre passat, Reial decret
llei 17/2021, el govern va aplicar
una mesura extraordinària per a fer
un descompte en els càrrecs, amb
la finalitat de pal·liar parcialment la
pujada del preu de l’energia.
Per a aquest exercici 2022,
s’han publicat nous preus de
peatges (Resolució de 16 de
desembre de la CNMC publicada
el (22/12/2021) i càrrecs (Ordre
TED/1484/2021
publicada
el
28/12/2021), per la qual cosa
desapareixen els descomptes
aplicats i s’incrementen els
càrrecs, la qual cosa repercuteix

directament en el preu final de
l’energia.

Aquesta mesura té caràcter
general i, sense perjudici del preu
de l’energia en el mercat (OMIE/
MEFF), és d’aplicació automàtica
a partir de l’1 de gener per a tots
els comercialitzadors.
D’altra banda, es manté l’IVA al
10% per a subministraments amb
menys de *10kW de potència i el
0,5% d’impost elèctric fins al 30
d’abril.
Finalment, volem recordarvos que des de la Cooperativa
continuem treballant per a
traslladar als nostres socis el
millor preu possible a la vista de
la realitat del preu d’energia en el
mercat elèctric.
Per a conéixer les tarifes
actualitzades
preguem
que
visiteu la nostra pàgina web
www.electricadealginet.com

Alginet va acollir
les jornades de la
rehabilitació energètica
L’institut valencià de l’edificació i la CEA van
oferir aquestes jornades
REDACCIÓ

El divendres, 21 de gener,
a les 11 del matí a la Casa de
Cultura d’Alginet, la CEA i l’IVE
van presentar unes jornades
anomenades “Oportunitats que
presenta compartir energia. El nou
repte a la rehabilitació energètica”
Una
interessant
jornada
que mostrà els beneficis i les
transicions necessàries perquè els
municipis puguen adoptar el model
de comunitats energètiques a
través de l’experiència del projecte
europeu NRG2peers.
“Un aspecte clau de les
comunitats
energètiques
és
millorar els nostres habitatges en
termes d’eficiència energètica.
Per això, durant la jornada, s’han
presentat els fons europeus que
els usuaris poden sol·licitar per
a la rehabilitació de les seues
vivendes i l’aplicació renovEU
que ens ajudarà a entendre
quines intervencions són les més
adequades per al nostre tipus
d’habitatge”, comentava Alma
Solar, encarregada de presentar la
jornada.
A les 11, i en finalitzar la
presentació, els assistents van
escoltar Pau Carnero, enginyer
de l’energia de l’institut Valencià
de l’edificació que explicà com

compartir i intercanviar energia
entre els veïns de manera àgil i
eficient.
Seguidament, Ana Sanchis,
arquitecta de l’IVE, presentà la
ferramenta renovEU per a l’anàlisi
de viabilitat de la rehabilitació en el
marc dels fons europeus.
Abans de concloure la jornada,
Joana Aranda, directora de
l’oficina comarcal d’Habitatge
presentà les oficines XALOC de
la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Unes jornades que també es
van poder seguir en directe en
https://youtu.be/L_DIfw2XBsE, on
els interessats poden consultar-la
de nou.

La CEA actua per a protegir les aus

L’objectiu és evitar que les aus s’electrocuten a les línies aèries
d’alta tensió
REDACCIÓ

La
Cooperativa
Elèctrica
d’Alginet, com bé és conegut, està
compromesa amb el respecte
pel medi ambient, i comercialitza
energia procedent al 100% de
fonts de producció d’origen
renovable.
Però, a més, també procura
evitar que les instal·lacions de
la seua empresa filial, Alginet
Distribució Energia Elèctrica,
afecten de manera negativa a
l’entorn.
L’electrocució i la col·lisió en
línies elèctriques és una de les
principals causes de mortalitat no
natural d’ocells a Espanya. Alguns
d’aquests ocells estan amenaçats
i catalogats com a vulnerables
a la Comunitat Valenciana, i
s’estableixen normes per a la seua
protecció.
Per a reduir aquest problema
es va aprovar el Reial decret
1.432/2008, de 29 d’agost, pel
qual s’estableixen mesures per a
la protecció de l’avifauna contra
la col·lisió i l’electrocució en línies
elèctriques d’alta tensió.

L’empresa Alginet Distribució
Energia Elèctrica, filial de la
Cooperativa Elèctrica d’Alginet, ha
adaptat 14 torres de línies d’alta
tensió per a previndre els incidents
d’electrocució d’avifauna, seguint
les indicacions de l’anterior Reial
decret.
D’aquestes
intervencions,
la cooperativa ressalta la seua
complexitat per diversos motius.
El principal és que la instal·lació
de les proteccions s’efectua amb
tensió, per a no deixar sense
subministrament els usuaris i
fan falta grues i equipaments de

protecció reforçada, que no és fàcil
utilitzar en tots els enclavaments,
perquè hi ha suports que no tenen
bon accés per a tota aquesta
infraestructura, indispensable per
a garantir la seguretat a l’hora
d’executar l’adaptació.
L’adequació de les torres
consisteix en la substitució de
creueres, canvi d’aïlladors o el
folrat de cablejat en els seus
trams pròxims als suports, per
a augmentar la distància de
seguretat si es paren els ocells.
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S’aproven els pressupostos municipals per al 2022
11.414.857,00 € de pressupost per al 2022, un 7,29 € més que en el 2021

REDACCIÓ
El dijous 27 de gener, al saló
d’actes de l’Ajuntament d’Alginet,
es va portar a terme el primer ple
de l’any.
Un dels punts a tractar va
ser l’aprovació del pressupost
municipal per al 2022.
La regidora d’Hisenda, del
Partit Popular, Elia Ferrer, va
ser l’encarregada d’explicar als
assistents i radiooients, els punts
d’aquests i les diferències més
notables.
Ferrer començava els seus
parlaments explicant que “el
procediment per a confeccionar el
pressupost ha sigut sabut per tots
els membres de la corporació i, a
més, s’ha participat obertament,
escoltant a tots els grups polítics,
en alguns dels seus apartats.
Prova d’això són el Pla Estratègic
de Subvencions i la proposta duta
a votació ciutadana. En aquesta
última, cal recordar que aquest ha
sigut per segon any dut endavant
i, sempre esperem millorar perquè
perdure, ja que ha sigut una aposta
per escoltar altres visions i el poble
ha pronunciat la seua preferència.
En aquesta última, es destinaran
50.000,00 € a la proposta del
grup Cercle Idea-Podemos, per a
l’ampliació de les voreres del carrer
Magistrat Greus, des que creua en
l’Almàssera fins a la plaça”.
Pel que respecta al pressupost
del 2022, la totalitat és de
11.414.857,00 €, és a dir, un
7,29 % més que el 2021.
Aquest
increment
de
775.750,00€, segons la regidora
d’Hisenda “es realitza amb la
intenció de dur a terme totes les
obligacions que té l’ajuntament
en estos moments. A més, actuar

complint els paràmetres d’equilibri
i estabilitat”.
En el capítol 1 de les despeses
es
calcula
l’increment
de
280.006,00 € (5,38%).
Aquest increment, segons Ferrer
és “per la previsió de l’augment del
sou del funcionariat en un 2 % i
l’increment de la cotització de la
seguretat social i per la creació de
la plaça d’intendent establida per
la llei 17/2017, de 13 de desembre
de coordinació de policies locals
de la Comunitat Valenciana. En
municipis d’entre 12.000 i 20.000
habitants o plantilla entre 31 i 50
agents, que es compleix en els
dos casos”.
En el capítol 2 l’increment és del
12,26 % i suposa 491.644,00 €.
“Ací s’hi destaca l’adaptació
al Pla local de gestió de residus
i assimilables, que inclou el
transport de residus i la neteja
viària. Per una banda, la neteja
viària comporta un cost major de
169.000,00 € que ha augmentat
a 351.000,00 € l’import de la
contractació. A més, la recollida
de residus comporta un increment
de 83.800,00 € amb l’import total
de 313.000,00 €”, comentava la
portaveu del PP.
Des de l’equip de Govern
també s’augmenta el pressupost
100.000,00 € per al manteniment
d’edificis i reparacions.
“Així com la revisió del contracte
del transport de l’Hort de Feliu que
incrementa la seua despesa en un
total de 133.000,00 € (16.500,00 €
més que l’any passat)”, explicava
la regidora.
Una altra partida que es
modifica és la que pertany al
subministrament elèctric, de gas i
aigua, que puja 91.000,00 € per la

Obres al clavegueram
obliguen a tallar un tram
del Pepita Greus

REDACCIÓ
Des del dilluns 31 de gener, el
tram de carrer Pepita Greus que
va des de Magistrat Greus fins a
San Antoni, s’ha tallat al trànsit per
obres.
Unes obres urgents i necessàries
per a arreglar el clavegueram que
està ocasionant molts problemes
als veïns i veïnes.
Els xiquets i xiquetes que cada

dia utilitzen el transport escolar per
a anar al Pepita Greus modificaran
la seua parada fins que finalitzen
les obres. La parada provisional
estarà ubicada a l’avinguda
Estació davant del Bar Pipa.
Des de Policia Local es demana
precaució tant a vianants com a
conductors i paciència davant les
molèsties que aquestes obres
puguen ocasionar.

despesa alta en el preu de la llum.

que pujarà 62.500,00 €.

contra o es van abstindre.

Pel
que
respecta
als
arrendaments de camió, equip
de cinema i “bloquete” de parcs i
jardins es veu una disminució pel
fi d’arrendaments i canons que es
pagaven en aquests servicis.

L’import a aportar al programa
SEPE i de treball per a la gent
aturada que tindrà un cost de
144.000,00 €.

La portaveu de Gent d’Alginet,
Inma Pavia comentà que “el seu
partit votava en contra perquè
tenim entre mans un pressupost
continuista de menjar i fregir,
sense cap inversió estructural ni
cap intenció de cap inversió que
puga donar riquesa al poble”.

Respecte al capítol 9, no hi
han variacions pel que respecta a
l’amortització del deute.
Ferrer
continuà
la
seua
intervenció
amb
un
breu
recorregut per les despeses que,
ordenades segons llei, s’han de fer
així com comentar les principals
modificacions en ingressos que
estan previstes per al proper any.
“Uns ingressos per l’augment
en el tipus de gravamen de l’IBI
del 0.72 al 0.78, el que suposa un
increment de 350.00,00 €. A més
s’ha tingut en compte el canvi en
la legislació de les plusvalies, que
s’ha deixat de recaptar perquè
s’ha hagut de tornar”, comentava
Ferrer.
Es reflecteix un augment de
350.000,00€ en la participació de
la distribució dels tributs de l’Estat,
que suposa un increment del
11 % respecte als ingressos de
l’any anterior.
A més, es preveu un augment
en les subvencions que són
atorgades per la Diputació.
Pel que respecta a les
inversions, la regidora va destacar
diferents punts com:
- La construcció del carril bici i
l’ampliació de voreres del carrer
Magistrat Greus, que suposarà en
total 100.000,00 €.
La construcció de nínxols
al cementeri amb un cost de
85.000,00 €.
L’asfaltat de

diferents carrers

L’adquisició
i
renovació
d’equipaments informàtics així
com renovar el servidor general de
l’Ajuntament que entre tot pujarà
94.500,00 €.
Inversió en senyalitzacions tant
de pintura a la via pública com
els senyals físics amb un cost de
50.000,00 €.
La reposició en material de parcs
i jardins que puja uns 20.000,00 €.
“Aquestes podem dir que seran
les principals, tot i que hi ha altres
de menor import com inversió
en mobiliari urbà, adquisició
de mobiliari per a la biblioteca,
reposició i adquisició a la normativa
de jocs i parcs infantils, reposició
d’enllumenat públic, etc.
S’ha dissenyat i elaborat el
pressupost per a l’any 2022 com
un any amb normalitat, perquè
pensem que no tindrem tots els
esdeveniments inesperats que
la pandèmia ha desencadenat
desafortunadament
en
tots
nosaltres i al nostre poble. Per
tant, ens agradaria transmetre
un pressupost participatiu i
transparent que intenta atorgar al
poble d’Alginet el que és mereix
des del punt de vista de l’equip de
govern, en el qual reconeguem que
poden haver errades però sempre
s’ha fet tot pel bé i la prosperitat
del poble d’Alginet”, comentava la
Ferrer.
El pressupost per a aquest 2022
va quedar aprovat amb els vots
a favor de Socialistes d’Alginet i
Partit Popular.
La resta de partits van votar en

El portaveu de Unides Podem,
Carles Bayarri, va explicar que
el seu partit no anava a votar a
favor per “la trajectòria de l’equip
de govern ni per la proposta que
estaven presentant”.
Per part del portaveu del PSPSVPSOE, Héctor Màñez, explicava
que “enguany ens abstindrem en
el vot per falta de credibilitat. L’any
passat votarem a favor d’aquest
pressupost però enguany ens
abstindrem ja que hi ha moltes
partides que es van prometre i
no estan, a més les formes de
col·laboració s’han perdut”.
Jesús Boluda parlà per
Compromís
i
afirmà
que
s’abstindrien.
Maria José Martínez, regidora de
Socialistes d’Alginet va contestar
diferents qüestions plantejades
al ple i confirmà que des del
seu equip es donaria suport als
pressupostos del 2022.
El pressupost va eixir endavant
amb els vots a favor de l’equip de
govern compost per Socialistes
d’Alginet i Partit Popular.
Gent d’Alginet i Cercle Idea
Podem va votar en contra del
document i Compromís i PSPVPSOE es van abstindre.
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Un cor per a reciclar

Torna Carnestoltes

Amb els taps recollits es construirà mobiliari Menuts i grans no han pogut gaudir
urbà
d’aquesta festa escolar
REDACCIÓ
Els xiquets i xiquetes de l’escola
pública Pepita Greus ja disposen,
al pati dels menuts, d’un preciós
cor de ferro on depositar els taps
de les botelles.

d’aquesta acció, Miguel Àngel
Garrido, està previst que cors
com aquest s’ubiquen a les altres
escoles del poble.

Des de la Regidoria de Serveis
Municipals es va atendre a la
demanda realitzada pel centre
per a instal·lar aquest sistema que
permetera reciclar els taps.

Segons els regidor responsable

per

al

El cementeri municipal continua creixent
REDACCIÓ

El cementeri municipal d’Alginet
continua creixent i millorant les
seues instal·lacions.
El passat 28 de gener
començaven les obres per a la
construcció de nous nínxols.
En total es construiran 81
nínxols i 25 columbaris.
Un obra que té un cost de
96.373,48 € i que està previst que
finalitze en uns mesos.

La
Regidoria
d’Educació
i
la
Regidoria de festes
tornen a unir-se per
a portar a terme la
tradicional i esperada
festa de Carnestoltes
escolars.
Un esdeveniment
que agrada a menuts
i majors en convertirse en una vesprada
amb música, ball,
alegria
i
moltes
disfresses.

El material depositat, l’empresa
local CM Plàstik el transformarà
en mobiliari urbà com papereres,
bancs, contenidors, etc., que
després podran utilitzar els veïns i
veïnes d’Alginet.

Nous nínxols
cementeri

REDACCIÓ

El divendres 25 de
febrer, i sempre que
la situació sanitària
ho
permeta,
els
xiquetes eixiran de les respectives escoles acompanyats per
la música i es desplaçaran, en cercavila, fins a la Plaça Enric
Valor on gaudiran de música i alegria.

Tres mesos del
servei gratuït jurídic
AJUNTAMENT

La Conselleria de Justícia,
Interior
i
Administració
Pública de la Generalitat
Valenciana,
mitjançant
l’Ajuntament d’Alginet, va
iniciar, a l’octubre, un servei
d’assessorament gratuït al
poble d’Alginet.
Les
interessades

a

persones
rebre

informació poden acudir a la
Casa de Cultura, primer pis,
oficina JUSTIPROP, tots els
dimarts de 16.00 a 20.00 h.
JUSTIPROP és un servei
d’orientació, assessorament
i informació jurídica, finançat
per la Generalitat Valenciana
i prestat per professionals de
l’advocacia.
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Formació professional Iniciem la recerca del tresor
SAGRADO CORAZÓN
de cuina a l’IES Hort de
DE JESÚS
Feliu

IES HORT DE FELIU
Aquest curs escolar són 20 els
alumnes que cursen els estudis de
FBC, dels quals 13 són de 1r i 7
de 2n. Són alumnes d’Alginet i del
dels pobles del voltant.
Aquest curs tornaran a fer FCT
fora del centre, donat que els
cursos passats no es pogueren
portar a terme per la pandèmia.
L’estudi de d’hostaleria i
turisme té una gran la demanda
de personal qualificat, donat que
el turisme, és un dels motors
principals de la nostra economia
i per tant poder formar-te en un
cicle formatiu d’FP d’hostaleria és
fonamental per a poder incorporarte al món laboral.
La duració total d’aquesta
formació es desenvolupa durant
dos cursos escolars amb un total
de 2000 hores que es fan de
manera presencials a l’IES Hort
de Feliu i també fora del centre
amb la realització de pràctiques
formatives en empreses del sector,
perquè puguen assolir totes les
competències del cicle.
Són diversos els mòduls que
s’imparteixen tant en primer com

en segon, com ara, processos
bàsics de producció culinària,
tècniques
elementals
de
reelaboració, atenció al client,
aprovisionament de matèries
primeres, tècniques elementals
de servei, processos bàsics de
preparació de begudes i aliments
o muntatge per a col·lectivitats i
càtering, entre altres.
Això, ens permet fer diverses
activitats al centre per a posar
en valor tot allò aprés. És, sens
dubte, al taller, on l’alumnat ho
posa en pràctica tot: hi ha activitats
programades durant tot l’any en
aquest espai, es fan serveis tant
de cafeteria tots els dimecres i
dijous com de restauració, amb
l’elaboració d’un menú complet
de 1r, 2n plat i postres; on els
alumnes fan tota la preelaboració,
les tècniques i el servei de les
diverses viandes que se serveixen.
Aquestes activitats les realitzen
conjuntament l’alumnat de primer
i segon, i així poden aplicar tots
els coneixements adquirits, a
més de fomentar la companyonia
i el respecte entre l’alumnat i el
professorat.

Comencem l’any amb moltes
ganes per tornar a l’escola i
veure’ns tots junts de nou a classe.
Ens il·lusiona anunciar que la
recerca del tresor ja ha començat;
el nostre projecte de plurilingüisme
continua endavant. Hem convertit
el nostre centre en una autèntica
“L’illa del Tresor” amb una animació
que ha captivat els nostres
alumnes. En entrar van trobarse un autèntic entorn pirata. Els
alumnes de 3r d’ESO prepararen
diferents ambientacions perquè el
recorregut fins a les aules estiguera
carregat de sorpreses. Després,
uns pirates carregats amb cofres
van fer entrega del botí a cada un
dels nostres xiquets per a iniciar
l’aventura en busca del tresor. Va
ser una vesprada divertida per a

tots, alumnes i mestres del Sagrat
Cor de Jesús. AVANT PIRATES!
D’altra banda, no hem oblidat
també celebrar el dia de Sant
Antoni Abad el passat 17 de gener,
perquè a més de ser el patró dels
animals domèstics és el cap d’altar
de la nostra parròquia, i és molt

important per a nosaltres. A més
a més, hem treballat el Dia de la
Pau perquè, donada la situació de
conflicte internacional actual, és de
vital importància recordar com de
necessària és per als nostres cors
i la nostra societat.

Arbres al Blasco i l’Emili
REDACCIÓ

El divendres 28 de gener ,
l’escola Blasco Ibáñez i la del
Emilio Luna, van celebrar el Dia
de l’Arbre d’una manera especial.
Amb el suport de la Regidoria
d’Educació, els xiquets i xiquetes
de les dues escoles han plantat
3 moreres als seus patis que els
aportarà ombra els dies de calor.
Una manera de celebrar aquest
dia amb el respecte per la natura.

Triatló al Emilio Luna

Patis inclusius a l’escola Pepita
Greus REDACCIÓ
CEIP EMILIO LUNA
Dilluns passat 24 de gener els
alumnes de 3r fins a 6é de primària
del CEIP Maestro
Emilio Luna van realitzar la
sessió d’educació física a la
piscina coberta del poliesportiu
municipal d’Alginet.
Aquesta activitat es duu a
terme dins del programa “Esport a
l’escola +1H EF” per als alumnes
de 3r i 4t de primària, en el qual
disposaran d’una sessió setmanal
més d’educació física. D’altra
banda, les activitats per als
alumnes de 5é i 6é de primària
s’engloben dins del programa
“Esport a l’escola”.

Durant
aquest
trimestre
realitzaran la modalitat de triatló,
en la qual practicaran carreres,
natació i ciclisme. Aquestes
activitats es desenvolupen durant
les classes d’educació física,
on assisteix un tècnic titulat de
la Federació de Triatló de la C.
Valenciana.
Tots dos programes es realitzen
en Centres Educatius Promotors
de l’Activitat Física i l’Esport i el seu
objectiu és fomentar la pràctica
esportiva de l’activitat física i el
coneixement i divulgació d’altres
modalitats esportives en l’àmbit
escolar, a més de formar en hàbits
saludables i educació en valors

Un grup de mestres de l’escola
Pepita Greus es van proposar que
els patis del centre es convertiren
en un espai més inclusiu, més
atractiu i on els xiquets i xiquetes
pogueren expressar-se.
Amb aquest objectiu i amb els
entrebancs de la COVID, va nàixer
el Pati Inclusiu.
Tal com comentava Dani
Ponz, coordinador del projecte
d’innovació educativa, “el pati
del Pepita Greus havia de ser un
lloc molt més atractiu, inclusiu
i el menys sexistes possibles.
Per això va nàixer el projecte
d’innovació eductiva per un pati
ple d’oportunitats. El que primer
que preteníem era generar un

espai més atractiu per als xiquets
i xiquetes de l’escola, ja que el
pati és un lloc on un moment on
passen molt de temps i d’alguna
forma vam tractar de millorar-lo al
màxim buscant llocs on no sols es
jugue al futbol. Generarem nous
espais i nous jocs perquè tot el
món es poguera expressar en eixe

moment del dia”.
Des de l’escola s’han generat
espais de jocs populars, espais de
dansa, espais de dibuix, espais de
lectura, etc... Pel que respecta als
jocs s’han intentat canviar-los i ferlos més coeducadors.
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La Pau en lila

CEIP BLASCO IBÁÑEZ
Aquesta setmana al Blasco ha
sigut molt especial, hem celebrat
la Pau en Lila!!
Al llarg de la setmana hem
fet moltes activitats divertides
i emocionants, seguint el fil
conductor d’aquest curs: Nosaltres
ens plantem front a la violència.
A classe hem llegit i treballat
el conte de L’arbre de l’amistat.
A més, hem fet un arbre molt
especial, per al qual cada classe
ha elaborat una fulla on ha escrit
un valor, un valor que ens ajuda
a millorar la nostra convivència.
L’hem posat a l’entrada del col·le
perquè tot el món el puga veure.
Una altra activitat que hem
fet durant aquesta setmana ha
sigut la de plantar lavanda, ja que
nosaltres ens plantem front la
violència!!! Així millorem el nostre
pati i mostrem el nostre rebuig a
les situacions injustes.
Però a l’escola no parem!! Hem
continuat les nostres activitats i

hem plantat quatre moreres. Per a
nosaltres no seran unes moreres
qualsevol, són els nostres arbres
de l’amistat. Arbres molt bonics i
màgics que creixeran i ens faran
ombra gràcies al nostre afecte i
amabilitat. Com hem vist al conte,
les paraules lletges que ens diem
quan estem enfadats o enrabiats
només ens allunyen cada vegada
més. Hem aprés que l’amistat i la
pau cal cuidar-la tots els dies amb
xicotets, però a la vegada, grans
detalls, com ajudar-nos, compartir,
respectar-nos i animar-nos els uns
als altres. Amb aquests arbres,
tant el que hem elaborat amb les
nostres fulles especials i els que
hem plantat, ens hem proposat
un gran repte: no barallar-nos i
si tenim un xicotet conflicte, que
és fàcil que sorgisca, ens parem,
pensem un poc entre tots i ho
intentem solucionar. D’aquesta
forma els nostres arbres seran
igual de bonics que al conte.

Nadal a l’escola
CEIP PEPITA GREUS

Un any més hem celebrat el
Nadal a la nostra escola.
Aquest any ha sigut diferent
i no hem fet totes les activitats
programades a causa de la
covid-19. Però el que sí que hem
fet és el famós concurs de targetes
nadalenques, en el qual el nostre
alumnat s’esforça per a plasmar
la il·lusió d’aquesta festa tan
important per als xiquets.
Gràcies a l’AMPA del nostre
centre s’ha pogut portar a terme
i ens va visitar el Pare Noel per a
entregar un regal a cada targeta
guanyadora.
L’alumnat guanyador d’aquest
curs ha sigut:
- Infantil 3 anys: Jaume Roig i
Thiago Callejas
- Infantil 4 anys: Arantxa Candel
i Elia Plaza
- Infantil 5 anys: Andreu Valero i
Eira Latorre
- Primer: Guillem Agramunt, Ària
Soler i Neus Moncholí
- Segon: Miguel Sanchis, Ària
Espert i Andrei Nicolas
- Tercer: Erik Serrano, Eric Ibiza
i Rafa Giménez
- Quart: Marc Climent i Claudia
López
- Cinqué: Abril Pereira i Elena
Roig
- Sisé: Anais De Juan, Sofia
Montazeri i Perpetual Obone
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Els veterans d’Alginet es proclamen
campions d’hivern

Més de 20 alginetins a la prova
Serralades de Barxeta

L’equip blavet ha arribat a l’equador de la competició com a líder Felipe Garcia va aconseguir la tercera posició
de la general en la Trail
destacat del seu grup de la Lliga Veterans València

JOSE M. RAMÓN
La Penya Veterans d’Alginet
ha finalitzat la primera volta de
la lliga en la primera posició, i ha
aconseguit així el títol oficiós de
campions d’hivern.
L’equip blavet ha arribat a
l’equador de la competició com a
líder destacat del seu grup de la
Lliga Veterans València gràcies a
una primera volta quasi perfecta,
amb un total de 13 victòries, 1
empat i només 1 derrota. Per a
aconseguir aquests números,

l’equip d’Alginet ha sigut també
l’equip més golejador de la
categoria amb 46 gols.
Cal destacar dues victòries
importants contra els equips
que es presenten com a rivals
directes per aconseguir la lliga,
L’Alcúdia i El Perelló. L’Alginet ha
sigut capaç de derrotar aquests
equips, guanyant a l’Alcúdia per
2-4 i derrotant com a local a El
Perelló per un contundent 3-0.
Així doncs, els blavets tanquen
la primera volta amb 40 punts, i

Nova incorporació
d’Alejandro Zurbriggen

Alejandro Zurbriggen, jugador
argentí (Santa Fe) de 26 anys i
1,94m, s’ha incorporat recentment
a l’equip de José Antonio Canales.

CARLOS BIVIÀ
El Safir Fruits Alginet ha realitzat
una nova incorporació a la seua
plantilla, amb l’arribada d’Alejandro
Zurbriggen, a l’equip de la Ribera
Alta (València).

Alejandro prové del CB Zamora
(LEB PLATA OEST) i durant el
cap de setmana passat (J15),
ja va fer el seu debut en el seu
nou equip, amb una important
aportació de 16 punts i 10 rebots,
per a una valoració final de 25,
en partit disputat contra HESTIA
MENORCA.
Li desitgem molta sort i que ens
aporte la seua qualitat, com ja ha
demostrat en el seu primer partit
amb Safir Fruits Alginet.

aconsegueixen un avantatge de
9 punts sobre el segon classificat.
En una temporada que està
presentant-se molt complicada
per les nombroses baixes
que té l’equip d’Alginet, i amb
un planter curt, l’esforç dels
jugadors blavets els ha convertit
en els màxims favorits per a
aconseguir guanyar aquesta lliga.
Recordem que l’equip de veterans
d’Alginet són els actuals campions
d’aquesta competició, i volen
repetir títol al final de temporada.

Relació entre
exercici, condició
física i salut
L’activitat
física, la salut i la
qualitat de vida
estan íntimament
relacionades.
S’ha
demostrat
que un estil de
vida sedentari és
un factor de risc.
Portar una vida
activa porta molts beneficis i hi ha una
connexió directa entre l’activitat física i
l’esperança de vida.
La predisposició hereditària i l’estil
de vida de cada un tenen una gran
influència en l’estat de salut de cada
persona, especialment una activitat
física adequada i una dieta d’alta
qualitat.
Una activitat física adequada pot
millorar l’estat de salut, ja que ajuda
a previndre l’excés de pes i intervé
també en altres facetes positives. La
condició física relacionada amb la
salut inclou no sols un pes i composició
corporal sana, sinó també una condició
cardiovascular respiratòria, una força i
resistència muscular adequada i una
flexibilitat suficient.
Així que l’activitat física que podem
realitzar l’hem de classificar com:
-Activitat física no estructurada:
aquella que fem durant el dia a dia com
pot ser caminar, pujar escales, treballs
a casa, etc.
-Activitat
física
estructurada:
programa planificat d’activitat física
dissenyat per a millorar la condició
física, inclosa aquella relacionada amb
la salut.
Gerson González
Graduat en Ciències de l’activitat Física i del esport
Professor d’ensenyament de secundaria d’EF

REDACCIÓ
Felipe Garcia va aconseguir la
tercera posició de la general en
la Trail. El diumenge 23 de gener,
més de 20 alginetins van participar
en l’encontre esportiu anomenat
Serralades de Barxeta – Mabu
2022 a la localitat valenciana de
Barxeta.
Des de l’organització es van
preparar 4 modalitats: MABU
(42K i 2100 m/+), TRAIL (20.5 K
i 1100 m/+), Esprint trail (12.5 K
i 650 m/+) i Marxa (12.5 K i
600 m/+).

La Trail la portaren a terme els
alginetins Francesc Gallart i Felipe
García. Felipe va quedar tercer en
la classificació general i segon en
la seua categoria.
En la Sprint Trail participaren
Joan Gallart, Ivan Pérez, Mónica
Greus, Virgili, Francisco Saiz,
Paula i Jovi. En la marxa senderista,
van participar més de 15 atletes
alginetins del grup d’entrenament
Fisiomecu Gersalusport.
Un matí per a gaudir de l’esport
i els espectaculars paisatges de
Barxeta.
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El cielo de tus días
de Greta Alonso
(Editorial Planeta)
Quan el vaig
veure per primera
vegada
vaig
saber que havia
de llegir-lo però
van anar passant
els mesos... després li’l vaig
regalar a un amic al que estime
molt, però jo seguia sense
llegir-ho i per fi, va arribar el
seu moment en els últims dies
del 2021 i... com n’he gaudit!
Aquest thriller ens presenta
Alex, Natalia i “el record”
d’Alicia, una preciosa jove a
la qual van assassinar fa 15
anys.

“Para, asseu-te
respira lent”

que et calmes.

i Boldo

“
E
n
situacions
d’emoció
intensa
com
a q u e s t a ,
potser no siga
molt
eficaç
simplement dirte a tu mateix

Nom
científic:
Peumus boldus
Descripció:
es
tracta d’un arbre
perennifoli, de fins
a 6 m d’alt, i molt ramificat; les
fulles són oposades, dures i
desprenen una aroma amarga
quan s’oprimeix; les flors són
acampanades, de color blanc o
groc i reunides en penjolls. Amb
finalitats terapèutiques s’utilitzen
fonamentalment les fulles i en
menor mesurada l’escorça.
Principis actius: oli essencial
(terpens
com
el
terpinol),
alcaloides amargs com la boldina
i la isoboldina, flavonoides i tanins.
Propietats: digestiu, aperitiu,
hepatoprotector,
colerètic,
colagog, antiinflamatori, antisèptic,
vermífug, diürètic, analgèsic i
anestèsic.
Indicacions:
Estimula
el
funcionament
del fetge (colerètic): la boldina
estimula la producció de bilis pel
fetge i l’ajuda a treballar millor.

Contat en primera persona
pels dos policies, Alex i Natalia,
ens van donant la seua visió
de la recerca, vista des de
perspectives diferents, segons
la implicació i el que “callen” i
“saben” cada un.
Destaque la narració. M’ha
agradat molt com narra la
trama, els sentiments i les
flaqueses dels personatges.
En general, els thrillers que
he llegit tenen una narració
més senzilla i m’agrada que
aquesta siga una mica més
complexa i és el que he trobat
en aquesta novel·la (no sé si
enteneu a què em referisc).
Una lectura amb moments
calmats, amb moltes reflexions
i amb una intriga que va
creixent segons avancen les
seues pàgines i en la qual
arribat el moment “tren” ( no
desvetle res, tranquils) ha sigut
un no poder parar fins al final.
Gran thriller. Us el recomane
molt.
Laura Alemany Bosch

Contar fins a deu és una altra
estratègia de la qual hauràs sentit
parlar i pot ser que ajude, però
pot ser que no. Aquestes són
tècniques que comencen en el
cervell superior i a determinades
persones poden resultar-los útils.
No obstant això, per a la majoria
de gent, aquest enfocament (de
dalt a baix) per a recobrar la calma
no és molt eficaç, principalment
perquè les emocions sorgeixen
del cos i del cervell inferior.
Per tant, molta gent considera
més útil adoptar un enfocament
(de baix a dalt) per a ajudar-se
a desplaçar les emocions quan
corren el perill de perdre el control.
Poden, per exemple, respirar
profund, allargant l’exhalació més
que la inhalació. O poden parar
esment a la seua postura, fixantse en la rigidesa de les seues
extremitats a causa de l’estat
emocional intens. Alguns es
calmen portant-se una mà al pit i
una altra a l’estómac quedant-se
quiets per un moment.” El poder
de la presencia, de Daniel Siegel.
Bárbara Bori
		 Pedagoga

Ajuda
al
tractament
de
problemes en la vesícula (colagog):
estimula l’alliberament de bilis
per la vesícula biliar, ajudant a
normalitzar el funcionament de la
vesícula biliar.
En alguns casos ha de ser
controlat per un professional.
Millora la digestió: sobretot la
digestió dels greixos a causa que
la boldina ajuda a l’alliberament de

la bilis en l’intestí.
Ajuda en el tractament de la
gastritis: els alcaloides ajuden a
controlar els àcids de l’estómac
i fins i tot a reduir l’acidesa de
l’estómac.
Alleuja els símptomes de
la
intolerància
alimentosa:
té
propietats
digestives,
antiinflamatòries
i
antiespasmòdiques que ajuden a
alleujar els símptomes d’algunes
intoleràncies alimentoses com la
mala digestió, còlics intestinals i
producció excessiva de gasos.
Millora el funcionament de
l’intestí: els alcaloides actuen
com a relaxant intestinal regulant
el funcionament de l’intestí
(restrenyiment), a més redueix
la producció de gasos intestinals
(sensació de panxa llisa) i ajuda al
tractament de paràsits i infeccions
intestinals.
Elimina fongs i bacteris: pot
ajudar a eliminar bacteris com
l’Streptococcus pyogenes (infecció
de gola) o l’Staphylococcus aureus
(infeccions pulmonars, pell i ossos)
i també el fong Candida.
El boldo no ha de substituir
cap antibiòtic i en aquests casos
només ha d’usar-se sota orientació
mèdica.
Acció antioxidant: els compostos
fenòlics i els alcaloides combaten
els radicals lliures i redueixen els
danys en les cèl·lules. Per això
ajuda a previndre i combatre

malalties associades a l’estrés
oxidatiu com l’aterosclerosi.
Millora la ressaca: ajuda a
depurar el acetaldehid, que és el
responsable dels símptomes de
la ressaca (boca seca, mal de
cap i malestar general). A més la
boldina actua com a protector del
fetge.
Contraindicacions
o
precaucions: el boldo és segur
en la majoria dels adults quan és
consumit en un curt període de
temps.
No s’ha de consumir més de 20
dies, ja que produeix intoxicació en
el fetge, nàusees, vòmits i diarrea.
Està contraindicat en els bebés i
en els xiquets menors de 12 anys.
Està contraindicat en dones
lactants i embarassades, ja que
pot resultar abortiu.
Està contraindicat en persones
amb problemes hepàtics o
malalties renals.
En grans quantitats el boldo pot
resultar hipnòtic i convulsant.
El
boldo
interacciona
fonamentalment amb fàrmacs
anticoagulants, ja que té cumarina
que és un anticoagulant natural,
per la qual cosa s’incrementa el
risc d’hemorràgies.
Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704
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El Grup Municipal IdEA-PODEM-EU presentà una
moció per reforma de la Llei Mordassa
La moció presentada comptà també amb el vot favorable dels grups municipals
del PSPV, Compromís i la majoria dels regidors de Socialistes d’Alginet.
CERCLE IDEA ALGINET
El grup municipal IdEA-PODEMEU va presentar una moció al Ple
de l’Ajuntament d’Alginet per a
reclamar que es done suport a la
reforma de la llei Orgànica 4/2015,
de 30 de març, de Protecció de la
Seguretat Ciutadana, coneguda
com a “Llei Mordassa”, per a
establir un marc jurídic adequat
que protegisca la seguretat de la
ciutadania i garantisca de manera
efectiva el lliure exercici de drets
i llibertats, plasmant en la llei el
compromís amb la ciutadania del
nostre país en l’establiment d’una
democràcia avançada.
En
l’esmentada
moció
s’argumenta que l’actual llei va
ser aprovada en el Congrés
dels Diputats amb l’únic suport
del Partit Popular, llavors en el
Govern, després de diversos anys
de crisi econòmica i com a reacció
a la irrupció del moviment 15-M,
que va generar manifestacions
en contra de les retallades en
els principals pilars de l’Estat de
benestar com la sanitat, l’educació
i els serveis socials.
La norma aprovada pel PP
empitjorava les prohibicions per a
les manifestacions no autoritzades
i responsabilitzava dels danys
als convocants, al mateix temps
que incrementava el cost mínim
de les infraccions reconegudes.
Per això, des de llavors han sigut
nombroses les organitzacions i
institucions que treballen per a
preservar els Drets Humans que
han assenyalat la norma com una
notable reculada en matèria de
drets i llibertats civils.
Quant als efectes que ha tingut,
segons dades del Ministeri de
l’Interior, el compte de resultats

de la Llei Mordassa en els sis
anys que porta en vigor mostra
que s’han practicat més d’1,3
milions de sancions, la qual cosa
es tradueix en una quantitat total
superior als 800 milions d’euros.
Per això, Unides Podem porta
des de l’any 2016 impulsat en el
Congrés la modificació d’aquesta
llei, per a establir un marc legal en el
qual la salvaguarda de la seguretat
ciutadana siga entesa com el ple
gaudi dels drets fonamentals i
de les llibertats públiques per la
ciutadania i garantir l’exercici dels
drets fonamentals a la intimitat,
llibertat d’expressió, informació,
reunió i manifestació, introduint
en la norma els canvis necessaris
per a acabar amb els articles
que dissuadeixen d’aqueix ple
exercici per part de la ciutadania i
col·lectius específics, com el dels
periodistes i informadors.
Així, es pretén que no se
sancione el mer exercici pacífic del
dret de reunió ni l’enregistrament
d’imatges dels agents de la policia
i assegurar que l’actuació de la
policia es guiarà en tot moment per
un enfocament de drets humans
d’acord amb els estàndards
internacionals sobre l’ús de la
força i la utilització de material
antidisturbis, amb vista a utilitzar
sempre els mitjans menys lesius
per a les persones i evitant aquells
que causen lesions irreparables,
com les pilotes de goma.
La
intenció
és
adequar
les
actuacions
policials
a
les
indicacions,
criteris
i
prevencions recomanades pel
Consell d’Europa, la Comissió
Europea i altres organitzacions
internacionals, de tal forma que
les relacions entre agents de
l’autoritat i ciutadania es regisquen

pels principis de confiança,
servei públic, seguretat jurídica i
interdicció de l’arbitrarietat.
En concret, un dels canvis
s’orienta a reduir el nombre de
sancions establides en la norma,
eliminant aquelles que són
arbitràries o busquen reprimir
l’exercici de drets fonamentals i
minorant aquelles que actualment
resulten desproporcionades. A
més es treballa per a reduir la
quantia de les sancions, establint
criteris clars a l’hora de reduir
l’import de les sancions en funció
de la capacitat de pagament de les
persones afectades, de tal forma
que paguen més qui més tenen.
En aquest context, la moció
aprovada en l’últim Ple de gener,
apel·la al Govern central perquè
impulse el compliment de les
recomanacions realitzades pel
Consell d’Europa, la Comissió
Europea i altres organitzacions
internacionals
respecte
a
l’adequació de la legislació de
seguretat ciutadana als estàndards
avançats de qualitat democràtica,
així com a introduir en la Llei
les modificacions necessàries
per a corregir els supòsits
d’inconstitucionalitat indicats pel
Tribunal Constitucional.
Així mateix, amb aquesta
moció, el consistori dona suport a
la ràpida tramitació parlamentària
de la reforma de la llei mordassa i
reprova la instrumentalització que,
per part de sectors contraris a les
recomanacions de les institucions
europees, s’està realitzant en
contra de la modificació de l’actual
llei de seguretat ciutadana, tractant
de trencar la necessària neutralitat
dels cossos policials que precisa
un Estat de dret democràtic.
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La gasolinera de COAGRI oberta a
tots

Coagri oferta aquest servei de carburants per a socis i no socis

Assegura i respira
tranquil

REDACCIÓ
La gasolinera de Coagri ubicada
al camí Trullàs porta un bon grapat
d’anys oferint un producte de
qualitat a preu reduït.
Prova d’aquesta afirmació és el
segell de qualitat que ha rebut en
diferents ocasions de SGB, líder
mundial de certificació, inspecció,
verificació i assajos en la indústria
del petroli, gas i químics.
Des que va nàixer la gasolinera
de Coagri sempre s’ha treballat per
a oferir el millor tant en qualitat de
producte com en servei, als clients
que cada dia passen per les seues
instal·lacions.
La gasolinera de Coagri està
oberta per a tots els clients que ho
desitgen, siguen o no socis.
No obstant, els socis de
Coagri que tenen la targeta de
la gasolinera s’aprofiten d’un
descompte afegit al preu del
combustible.

REDACCIÓ
Quan de sobte ens ocorre
algun incident a les nostres
cases, els nostres comerços,
els nostres vehicles o el nostre
camp, necessitem tindre una bona
assegurança que ens solucione
el problema i que responga de
manera ràpida i eficient.
A més de tot això, sumem
que en COAGRI Assegurances

disposen d’un equip humà a les
seues oficines que ens atén de
manera presencial, ens aporta
una seguretat i confiança a
l’hora de passar aquesta situació
estressant.
Assegura tot allò que t’importa i
respira tanquil.
Consulta a les oficines o al 96
175 92 20
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