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EDITORIAL

Decàleg de l’home igualitari
Encetem
març amb l’olor
de la pólvora
als
carrers
i la música
resonant
a
les
nostres
ànimes.

Amb una corba de contagis en
descens, sembla que la normalitat
torna a poc a poc a les nostres
vides.
Les 6 comissions falleres tornen
a eixir al carrer per a celebrar unes
festes aturades en el temps des
que va començar la pandèmia.
Es reprenen els actes de
la Setmana de la Dona amb
la mateixa il·lusió i ganes que
sempre.
Per davant molts dies per a
tornar a gaudir de la vida, de les
tradicions i de la “normalitat”.
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Un home corresponsable és
aquell que assumeix responsabilitats domèstiques i d’atencions i les
comparteix equilibradament amb
tots els membres de la seua família, tant pel que fa al manteniment
de la llar, com a la criança de la
seua descendència, ascendència
o de membres dependents de la
unitat familiar.
Això ho fa amb la doble convicció que és un acte de justícia de
gènere, i també perquè és conscient que adquireix un conjunt d’habilitats i coneixements que el doten
d’una major i necessària autonomia personal. S’implica a favor de
la igualtat i contra el masclisme, i
té la necessitat de promoure i visibilitzar models de masculinitat no
violents i igualitaris.
No té por de la pèrdua de privilegis, perquè coneix els guanys de la
convivència en igualtat, caminant
cap a altres masculinitats que milloren la societat en el seu conjunt.
Per tant:
1. Vius i eduques en igualtat i
elimines les tendències i hàbits que s’amaguen en els
costums masclistes de tracte
discriminatori.
2. Valores tots els membres de
la llar. No permets que cap
persona se senta menys estimada en cap àmbit de la vida.
3. Participes en el repartiment
equitatiu i responsable del treball domèstic i d’atencions de
la teua família, i ets un exemple per als qui t’envolten.
4. Promous una participació
equilibrada de dones i homes

en tots els àmbits de la vida
sociopolítica, econòmica i cultural, també en els diferents
nivells de decisió, en igualtat
de drets i deures.
5. Ets coherent entre el teu discurs corresponsable i les accions que fas.
6. Defenses l’adopció de totes
les mesures necessàries que
permeten la conciliació de la
vida familiar, personal i laboral, tant en institucions com
en empreses públiques i privades.
7. Participes socialment i dones
suport a les iniciatives que
afavorisquen l’equitat de gènere.
8. Potències l’ús d’un llenguatge
no sexista.
9. Afavoreixes la comunicació i
el diàleg referent a l’equitat de
gènere en el teu entorn familiar i laboral més pròxim.
10. Manifestes «tolerància zero»
cap a qualsevol tipus de violència contra les dones

Font de la informació: Coni La Grotteria
https://superprofeseducacion.blogspot.com/
Xavi Torremocha.
Infermer CSP Alzira
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Alginet compta amb un pavelló més Alginet es converteix en
El diumenge 20 de febrer es va disputar el primer partit de LEB Plata al
un plató de cinema
nou pavelló
Carrers del poble tornaren als anys de la ruta

REDACCIÓ
Després de més de 10 anys,
el diumenge 20 de febrer, es va
poder jugar el primer partit de
basquet al nou pavelló municipal.
Un pavelló que estava per
acabar i que, des de l’ajuntament
d’Alginet han finalitzat en temps
rècord.
L’equip Safir Fruits del club
de bàsquet Alginet ha pujat a la
categoria LEB Plata i per a poder
jugar al poble necessitava unes
instal·lacions amb el sol de fusta.
El diumenge 20 de febrer, els
alginetins van poder gaudir del
primer partit dels jugadors a sa
casa.
Amb les grades eufòriques,
els de Canales van aconseguir
guanyar un partit ple d’emocions
i bones jugades. Se’ns dubte un
dia per a recordar en la vida dels
alginetins.

El regidor d’Esport, Vicent Gaya,
comentava que “aprofitant que
l’equip de bàsquet ha pujat a Leb
Plat, el que equival a un segon B
en el futbol, precisaven tindre una
pista de fusta per a poder jugar les
competicions. Des de l’Ajuntament
es va prendre la determinació
d’acabar la pista perquè pogueren
jugar.
El pavelló estava utilitzant-se
com a magatzem i era una llàstima
que el tinguérem parat. L’obra s’ha

El dijous 10 de febrer veïns i
veïnes van poder contemplar en la
distància la gravació d’un rodatge
televisiu.

El rodatge dels huit episodis
de la sèrie, s’ha portat a terme
en paratges exteriors i interiors
naturals
de
la
Comunitat
Valenciana

Un esdeveniment que, a part de
l’expectació, ha causat algun canvi
a l’hora de circular per la localitat,
ja que alguns carrers es van tallar
al trànsit.

Creada per Borja Soler i Roberto
Martín Maiztegui, La Ruta és una
producció original d’Atresmedia
Televisió en col·laboració amb
Cavall Films.

La Policia Local d’Alginet va
ser l’encarregada d’informar, a
través dels canals oficials de
l’Ajuntament, els carrers on estava
prohibit estacionar per motius de
rodatge.

La Ruta recorre els anys més
importants d’un grup d’amics, els
que van definir qui són en la seua
maduresa.

REDACCIÓ

dut a terme per l’empresa local
Proyme i ha tingut un cost d’uns
300.000 euros.

Les falles ixen, totes juntes, al carrer
L’acte de germanor i el de la crida aglutinà totes les comissions

Àlex Monner, Claudia Salas,
Ricardo
Gómez,
Elisabet
Casanovas i Guillem Barbosa
encapçalen
el
repartiment
d’aquesta nova producció

REDACCIÓ
En començar febrer, la Junta
Local Fallera d’Alginet preparà
amb molta il·lusió, diferents actes
per a calfar motors abans de les
Falles 2022.

El viatge d’un grup d’amics del
Perelló, des del seu comiat en
una massificada Ruta Destroy, el
1993, fins al dia que van entrar
en Barraca per primera vegada,
el 1981, quan tant ells com “la
festa” encara conservaven la seua
innocència.

Baixen els contagis per
la COVID-19 a Alginet
Al mes de febrer el nombre de contagis
disminueix

El dissabte 5 de febrer es va
portar a terme una cercavila de
germanor en la qual els fallers
i falleres van tornar a traure als
carrers d’Alginet la indumentària
valenciana.
Acompanyats per la música, les
sis comissions falleres van eixir en
cercavila des de l’entrada del poble
fins a la porta de l’ajuntament on
es van rebre, un a un, els màxims
càrrecs de cada comissió. Un acte
molt emotiu que finalitzà amb focs
d’artifici.

REDACCIÓ

El dissabte 26 de febrer, a
les 16.45 es concentraven a la
plaça les comissions per a anar
a arreplegar les falleres majors
i infantils. En arribar de nou a la
plaça es va fer la crida. Un acte
que ja es va portar a terme en el
2020 però que la pandèmia va
congelar en el temps.

Febrer va començar amb una
lleugera tendència a la baixa de
veïns i veïnes contagiades per la
COVID-19.

Tal com comentava el president
de la JLF, Adrián Bejerano “aquest
any la crida s’ha celebrat dissabte
a la vesprada ja que en el seu dia
abans de la pandèmia la família
fallera ja va anunciar l’arribada de
les falles, per aquest motiu la JLF
ha pres la iniciativa de fer la crida
una mica diferent”

Set dies després, el 9 de febrer la
xifra baixava fins els 287 contagis.

El dia 2 de febrer, el Departament
de Salut Pública de la Ribera
informava que a la localitat
d’Alginet hi havia 434 persones
contagiades per la COVID-19.

A mitjan mes, el 15 de febrer,
sanitat notificava 155 casos actius
i el 23 de febrer la xifra baixava fins
els 71 veïns contagiats.
Un descens notable
s’espera continue baixant.

que

Des de la Regidoria de Sanitat
es demana prudència i precaució
en les properes festivitats previstes
per al març i així poder anar tornant
a poc a poc a la nova normalitat.
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Familiars del mestre Pascual Pérez Choví regalen les partitures
originals del Pasdoble Pepita Greus al poble d’Alginet
Les partitures originals es digitalitzaran per tal que tot aquell que ho desitge puga contemplar aquesta gran joia històrica
i que ara custòdia l’Ajuntament d’Alginet
REDACCIÓ
El dissabte 26 de febrer,
passades les 12.30 del migdia
l’alcalde, el regidor de Cultura i
les regidores de comerç i serveis
socials, van rebre, a la sala d’actes
de l’Ajuntament, als familiars del
fill adoptiu d’Alginet, el mestre
Pascual Pérez Choví.
En un acte íntim, els familiars
han regalat, al poble d’Alginet, les
partitures originals manuscrites
del
pasdoble
mundialment
conegut Pepita Greus. Una joia
d’incalculable valor i que ara
custòdia el consistori d’Alginet.
Tal com comentava el fill del
nebot de Pascual Pérez Choví,
Batiste Tomás “aquesta joia estava
dedicada a la mare del mestre i
Pascual va decidir que la seua

germana fora la que custodiara
aquestes partitures. Unes notes
musicals que van sonar per
primera vegada, el 1926, en el
concurs internacional celebrat
a la plaça de València i on va
aconseguir el primer premi de la
secció segona del certamen. En
passar el temps la partitura passa
a mans d’una de les nebodes del
mestre. Anys després, les seues
filles trobarien a sa casa aquesta
joia i, en parlar amb la família,
decidiren cedir-la al poble d’Alginet
perquè la custodien i tots puguen
consultar-la”
Enri Bosch, filla de la neboda
del mestre va ser, al costat de la
seua germana, les que van trobar
les partitures i decidiren, junt
amb la família, fer aquest pas,
ja que “pensarem que una cosa

tan important és una llàstima que
estiga guardada en un calaix.
Pensarem que el millor era cedirho a l’Ajuntament i que el poble
poguera gaudir d’aquesta partitura
que teníem al nostre poder”.
L’alcalde d’Alginet ha agraït
públicament, a la família Tomás
Pérez, nebots del mestre, aquest
gran gest que suposa per als veïns

Consum Alginet se
campanya d’AECC

i veïnes del poble.
El regidor de cultura, Vicent
Gaya ha comentat que “des de
l’ajuntament cuidarem aquesta
joia, ja que Pepita Greus és una
joia històrica perquè és una peça
reconeguda mundialment i poder
tenir la partitura original manuscrita
és tot un luxe i honor per al poble
d’Alginet”

suma

a

la

Loles Requena
guanya la rifa
d’AECC

REDACCIÓ
L’Associació de Lluita contra
el Càncer d’Alginet ha entregat a
Loles Requena el regal de la rifa
d’AECC.

REDACCIÓ
El 4 de febrer, dia internacional
contra el càncer, Consum Alginet
es va sumar a la campanya ‘La
compra de la teua vida’.
Aquesta campanya d’àmbit
nacional tenia com a objectiu
recaptar fons per a la investigació
d’aquesta malaltia.

Des del divendres 4 fins a l’11 de
febrer i amb l’ajuda de membres
de la Junta local d’AECC Alginet,
els clients que realitzaven la seua
compra en aquest establiment
podien fer un donatiu en les
mateixes caixes en pagar la seua
compra.
Els voluntaris de l’Associació de

Lluita contra el Càncer d’Alginet
van ajudar a coordinar aquesta
campanya a la localitat per a
poder obtindre la major recaptació
possible i intentar, entre tots,
eradicar aquesta malaltia que
el 2020 va provocar prop de 10
milions de morts a tot món.

La presidenta de l’associació,
Sefa Bosch i la propietària
d’Estima’t, Neus Clerigues li van
fer entrega del seu regal.
Un regal donat per Estima’t per
a cuidar-se per fora i estar bé per
dins.
Gràcies a tots per participar.
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ACEAL reparteix dos
cistelles per Sant Valentí
REDACCIÓ
Amb
l’objectiu
d’incentivar
les compres al comerç local
associat d’ACEAL en una data
tan assenyalada com és Sant
Valentí, l’Associació Comercial i
Empresarial d’Alginet va llançar la
campanya “Aquest Sant Valentí
posa el cor en les teues compres,
enamora’t del comerç local
associat”.
La dinàmica per a participar era
molt senzilla, tan sols calia fer la
compra o adquirir un servei per
import igual o superior a 20 euros
del 7 de febrer al 14 de febrer
ens els comerços associats a la
campanya i dipositar el tiquet en la
bústia d’ACEAL.
El 15 de febrer es va fer el sorteig
de 2 lots de productes.
Les agraciades van ser Jennifer
R. P. que va utilitzar el servei
d’estudi Dental Dr. Johansson i
Dolores L. S. que va adquirir uns
productes a Tellar.
Des d’ACEAL es va agrair a tots
els comerços participants i a tots
els alginetins i alginetines que van
comprar als establiments.

Baixens dona més de 3.000
euros a l’Associació de Lluita
contra el Càncer
Responsables de l’associació van rebre el xec
de l’import recaptat en la venda de productes

REDACCIÓ
La responsable de comunicació
de l’empresa alginetina Baixens,
Isolina Espinosa, acompanyada
per
la
presidenta
d’AECC
Alginet, Sefa Bosch, van rebre
a responsables d’AECC per ferlos entrega d’un xec per valor de
3.416 euros.
Espinosa va explicar que aquest
projecte va nàixer de manera
personal per part de l’empresa

Baixens per a ajudar aquesta
associació. Per la venda de les
pintures ecològiques, l’empresa
aportava 1 euro per a AECC.
Des de Baixens també es
col·labora a Alginet donant les
samarretes que s’utilitzen en la
marxa que cada any organitza
AECC i que aglutina a multitud
d’alginetins i alginetines.
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Tornen les falles a Alginet

Alginetins i Alginetines, és moment que el nostre
poble torne a ser Faller.
Tornem a plantar monuments, que els carrers facen
olor de pólvora, engalanem el poble de sedes i joies
valencianes.
Tornem a sentir la festa i les nostres tradicions.
Que en aquestes Falles predomine la germanor, el
civisme i la tolerància.
Tornem a demostrar perquè som, patrimoni immaterial
de la humanitat.
Desitge a tot el poble, que isca al carrer i tots junts
gaudim d’una gran setmana.
Virginia Company, regidora de festes
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Quasi 100 anys pensant Les cooperatives elèctriques de la
en el soci
Comunitat Valenciana resisteixen
Des de la seua creació l’objectiu de la CEA
davant l’augment del preu de
ha sigut vetlar pel soci
REDACCIÓ
l’energia
tota Espanya.

El 1930 es creava a la localitat
d’Alginet la CEA.

Des de la seua fundació, la CEA
sempre ha tractat de reinvertir
els seus beneficis en una millor
infraestructura,
nous
serveis
per als seus associats i que els
seus beneficis repercutisquen de
manera positiva en la vida dels
alginetins i alginetines.
Un dels principals objectius de
la CEA com a cooperativa amb els
seus socis i sòcies, és contribuir en
la mesura del possible, a millorar
Alginet. És per això que gran part
dels nostres beneficis sempre
s’han destinat a obra social en tots
els seus vessants i sempre amb la
intenció d’afavorir i beneficiar els
nostres socis i sòcies.
Els descomptes en les factures
als nostres majors, el bo escolar
per a ajudar els pares i mares en
l’inici de l’escola, les subvencions a
les diferents associacions culturals
i esportives per ajudar-los a tirar
endavant, les ajudes als que, en
situacions puntuals, no poden fer
front al pagament de les factures,
les ajudes als xicotets comerços
locals en temps de la pandèmia,
el suport a les festes populars
i les nostres tradicions i tantes
altres coses que han ajudat a fer
d’Alginet un lloc millor per a viure.
Sense oblidar que des de fa
molts anys Alginet ha sigut notícia
per tindre la llum més barata de

I tot per una filosofia de treball
clara: el cooperativisme, que
s’inspira en els valors cooperatius
d’autoresponsabilitat, autoajuda,
democràcia, igualtat, equitat i
solidaritat declarats per l’Aliança
Cooperativa internacional.
Des de la creació de la
Cooperativa Elèctrica d’Alginet
el 1930 tant el sector cooperatiu
espanyol com el sector elèctric han
patit importants canvis i amenaces
en el marc legal i tecnològic.
Des de la CEA sempre s’ha
treballat amb un únic objectiu:
beneficiar al màxim als socis amb
el millor subministrament i al millor
preu.
La situació actual no té
precedents en la vida d’aquesta
gran família però, des de la CEA,
estem des del minut 1 treballant
de valent per aconseguir tornar
de nou a oferir als nostres socis i
sòcies el que sempre han tingut,
energia verda renovable a preus
molt baixos i grans ajudes socials
per al poble d’Alginet.
Sabem que no és fàcil resistirse a ofertes agressives de grans
companyies que intenten enfonsar
les cooperatives però demanem
als socis que no deixen la CEA de
la mà perquè el que tenim clar és
que molt prompte tot açò passarà
i podrem tornar a oferir el que
sempre s’ha merescut el poble
d’Alginet.

El cooperativisme
energètic continua
lluitant
El cooperativisme garanteix la sobirania i
democratització energètica
UNIÓ RENOVABLES
Des d’Unió Renovables, entitat
que agrupa 21 cooperatives i
de la qual la CEA forma part des
dels seus inicis, desenvolupen
l’activitat
de
comercialització
d’energia elèctrica i proveeixen les
seues més de 105.500 persones
sòcies, volem posar de manifest
com està afectant a les nostres
entitats associades l’impacte de
la pujada del preu de l’energia i
conseqüentment a les persones
sòcies consumidores.
Fins que els projectes de
generació de les cooperatives
energètiques no adquirisquen
l’entitat suficient per a autoproveirse, la comercialització d’energia
està subjecta a la conjuntura del
mercat energètic vigent, en el qual
perdura un oligopoli que manté
lligats els interessos de les grans
empreses
energètiques.
Les
nostres cooperatives continuen

treballant per a ser competitives
en aquest entorn, mantenint la
seua filosofia, valors i treballant
en favor de les persones sòcies
consumidores.
Les cooperatives estan fent
grans esforços per a solucionar,
minorar o anul·lar els efectes
negatius dels problemes que
afecten les persones sòcies i que
són a les seues mans. No obstant
això, hi ha obstacles que correspon
abordar a l’Administració.
Malgrat la present tendència
alcista del preu de l’energia, des
d’Unió Renovables volem destacar
que el cooperativisme energètic
amb la seua capacitat de resiliència,
és el millor model que pot garantir
la sobirania i democratització
energètica de la ciutadania davant
l’actual reajustament del sistema
energètic.

Les cooperatives estan fent grans esforços per a resoldre o minorar
els efectes negatius dels problemes que afecten les persones sòcies
FCECV
Des de la Federació de
cooperatives elèctriques de la
Comunitat Valenciana, integrada
per cooperatives de consum
elèctric i de la qual la CEA forma
part des de la seua fundació,
s’exposa com està afectant a
les cooperatives i les persones
sòcies consumidores la pujada
del preu de l’energia en el mercat.
La situació actual és igualment
estressant per a la majoria de
les xicotetes comercialitzadores
d’energia elèctrica independents,
26 de les quals han causat baixa
en els últims mesos.
L’activitat de comercialització
està subjecta a la conjuntura del
mercat energètic vigent, en el qual
perdura un oligopoli que manté
lligats els interessos de les grans
empreses energètiques. Aquestes
companyies no necessiten accedir
al pool elèctric per a obtindre
energia i estan aprofitant l’escenari
actual per a captar nous contractes
amb ofertes molt agressives, en
les quals cal saber interpretar la
lletra xicoteta.
“Aquesta situació continuarà
mentre que el preu del mercat
majorista discórrega a aquests
preus o fins que les cooperatives
elèctriques no desenvolupen un
mix de generació suficient”, segons
apunten fonts de la Federació de
cooperatives elèctriques.
En aquest sentit, en paraules
de José Vicente Sais, president
de la Federació, “les cooperatives
estan patint tensions de tresoreria
molt importants. D’una banda, han

d’avançar més del triple de diners
que fa un any per a comprar la
mateixa quantitat d’energia per
a les seues persones sòcies. A
més, hem de tindre en compte
que l’energia que es compra hui,
es paga setmanalment i es cobra
quan s’emet la factura. D’altra
banda, les comercialitzadores
estan obligades a depositar unes
garanties majors, per a poder
operar en el mercat i fer la compra”.
En aquest sentit, el president
afirma que “les cooperatives
necessiten disposar de més
recursos per a poder operar en el
mercat degut a l’augment del preu i
de les garanties”. A més, assegura
que “hi ha una imperant necessitat
de liquiditat immediata amb la
finalitat de reforçar la tresoreria de
cada entitat”.
En
aquest
context,
la
desmesurada evolució a l’alça dels
preus del mercat diari i intradiari
està impactant de manera
directa tant en les llars que tenen
contractada la tarifa regulada,
com en aquelles que estan en el
mercat lliure, en el qual es troben
les cooperatives elèctriques.
La mitjana dels preus majoristes
el 2020 es va situar en els 34 €/
MWh; no obstant això, durant 2021
el preu mitjà de l’energia elèctrica
en el mercat va pujar fins als 112
€/MWh i fins i tot es van registrar
preus històrics diaris de quasi 400
€/MWh durant el mes de desembre
passat, últim mes de l’any que va
tancar amb un preu mitjà de 239 €/
MWh.
D’altra banda, cal tindre en

compte els problemes que està
causant a les comercialitzadores la
mesura extraordinària impulsada
pel Govern, de reducció de l’IVA
de les factures del 21 al 10%.
Les
cooperatives
continuen
efectuant els pagaments d’energia
i costos regulats al 21%, mentre
que els han de repercutir al
10%. Aquesta situació fa que
les comercialitzadores siguen
les que estiguen finançant la
rebaixa de l’IVA, avançant una
gran quantitat de diners, que no
es recupera fins que és retornat
per Hisenda. Segons Sais, “en
el cas de les cooperatives sòcies
de la Federació aquesta quantitat
ascendeix, hui dia, a més d’un
milió i mig d’euros”.
Malgrat la tendència alcista del
preu de l’energia, les cooperatives
estan fent grans esforços per a
resoldre o minorar els efectes
negatius dels problemes que
afecten a les persones sòcies.
No obstant això, hi ha obstacles
la solució dels quals no és a les
seues mans i correspon abordar
l’Administració. No obstant això, les
cooperatives continuen treballant
per a ser competitives, mantenint
la seua filosofia, valors i treballant
en favor de les persones sòcies
consumidores,
convençudes
que el cooperativisme elèctric és
el millor model que pot garantir
la sobirania i democratització
energètica de la ciutadania davant
l’actual reajustament del sistema
energètic.
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Obres de clavegueram Alginet celebra el Dia de
per millorar el saneja- la Llengua Materna
REDACCIÓ
ment
Des de l’Agència de Promoció
del Valencià i la Regidoria de
Cultura es va voler celebrar amb
els alginetins i alginetines el Dia de
la Llengua Materna.

Per aquest motiu, durant la
setmana del 21 al 27 de febrer,
les persones que agafaven en
préstec un llibre en valencià de la
Biblioteca d’Alginet van rebre un
regal.

REDACCIÓ
La Regidoria d’Urbanisme de
l’Ajuntament d’Alginet, està portant
a terme unes obres en el sistema
de sanejament al carrer Pepita
Greus.
Les obres, igual que es va fer
al carrer Calderón de la Barca,

busquen millorar el sistema
del clavegueram. La mala
situació en la qual es trobava
les infraestructures provocaven
obstruccions en el mateix.

Al voltant de 60 lectors van rebre
el seu detall.

Torna la Canticuevas

Les dues obres tenen un cost
aproximat de 50.000 euros i estan
dins del Pla d’inversions 20202021 de la Diputació de València

Les obres al Polígon
nord per a la recollida
d’aigües pluvials evitarà inundacions

REDACCIÓ
A principis del 2018, un incendi
deboraba la cantina del camp de
futbol de l’ermita.
La mala situació de l’obra i
com va afectar a les oficines de
dalt va provocar que s’haguera
d’enderrocar.
Provisionalment

la

cantina

s’ubicà amb un espai mòbil
que amb la pandèmia deixa de
funcionar.
Al febrer de 2022 la Canticuevas
torna a oferir el servei a tots aquells
esportistes, jugadors, aficionats
i veïns que s’acosten al camp de
futbol de l’Ermita.
Un espai més on gaudir d’una
bona estona a l’aire lliure.

Nous estops a la ronda de Carlet
REDACCIÓ
REDACCIÓ
Al polígon nord d’Alginet i en
concret al carrer de la Belenguera,
s’estan portant a terme unes obres
de gran magnitud per tal de dotar
aquesta zona d’un sistema de
recollida d’aigües pluvials.
Tal com comentava Andrés
Añón,
regidor
d’Urbanisme
“aquesta zona no disposava
d’aquest
sistema,
el
que
provocava que, en ploure, els

carrers s’inundaren, el que
afectava a les empreses ubicades
en la zona. Des de l’Ajuntament
es va considerar que era un obra
que calia fer i amb la subvenció
de la Diputació de València, estem
portant-la a terme”.
L’obra està fent-la l’empresa
local Montajes Baixauli. Un
obra que té un cost de més de
200.000 euros i que està dins de la
subvenció rebuda per la Diputació
del pla d’inversions 2020-2021.

Els operaris han finalitzat a les
tasques pertinents per a instal·lar
diferents estops a la ronda de
Carlet.
Abans, els vehicles que
circulaven per la ronda de Carlet
tenien la prioritat, a partir d’ara
hauran de parar als estops.

Amb aquest canvi de prioritat, el
que es busca, tal com comenten
des de la regidoria de Policia, és
una millora en la seguretat i evitar
que els vehicles que baixaven per
la ronda ho feren a gran velocitat
i que els que s’incorporen tinguen
la visibilitat necessària per a fer-ho
sense perill.
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Els alumnes del Pepita
Greus inauguren l’hort
CEIP PEPITA GREUS
El passat 31 de gener,
inauguràrem el nostre hort. Els

alumnes de 6é ens llegiren un
poema que havien escrit a classe
i, per cursos, tallàrem la cinta i
posàrem el cartellet al nostre test.

Terra a la vista
SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS
Els nostres alumnes d’Infantil
van rebre la visita especial dels
autèntics personatges de l’illa del
Tresor amb una representació
teatral que va fer realitat la
fantàstica història de pirates que
estem llegint, i va omplir d’il·lusió
les aules dels més menuts del
Sagrat Cor de Jesús.
La búsqueda del tresor continua,
pel que necessitem nous elements
que ens ajuden al llarg de la nostra
aventura. Durant les últimes
setmanes hem descobert la utilitat
i el sentit de la brúixola i la ullera
de llarga vista, que ens duran pel
camí correcte i ens guiaran per
a poder trobar allò que estem

buscant. Tots els nostres alumnes
estan treballant de valent en el
projecte, doncs ja estem més a
prop, pirates!
Cal
destacar
també
la
participació dels alumnes de 2n
d’ESO en “The Big Challenge

IES HORT DE FELIU
LLUITA CONTRA EL CÀNCER
INFANTIL
Coincidint amb la celebració de
la lluita contra el càncer infantil el
dia 15 de febrer, el nostre centre
continua per 4t any consecutiu,
amb el projecte de venda de bolis,
polseres, llibretes i clauers per tal
de contribuir ecòmicament a la
investigació, amb la participació de
tota la comunitat educativa

TEATRE DE L’ELECTRICITAT

Masterclass
MASTERCLASS IES
HORT DE FELIU
El dia 11 de febrer la professora
Núria Garcia, del departament
de Física i química de l’IES
acompanyà a tres alumnes,
Soraya Benkhedimallach, Idaira
Cordellat i Xuan Qi de 4t de la ESO
a una masterclass de física de
partícules organitzada per l’Institut
de Física Corpuscular, que va
tindre lloc a la facultat de Física de
la Universitat de València. Durant
la masterclass han assistit a
conferències, han conegut dones
científiques que es dediquen a la
física i han treballat amb dades del
CERN (l’accelerador de partícules
europeu, situat a Ginebra.)

Des del departament de
tecnologia i organitzat pels
professors Carmen Lazaro i Artur
Vendrell l’alumnat de 3r d’ESO van
vore l’espectacle “Alt voltatge” i van
participar en demostracions de
fenòmens elèctrics al Museu de les
Arts i les Ciències de València. En
acabar feren una visita completa a
tot el museu.

TEATRE QUÍMIC
El dia 27 de gener, els
alumnes de 2n de Batxillerat
de les assignatures de Física i
Química, anàren al Gran Teatre
d’Alzira a veure l’obra Teatre
Químic escrita i protagonitzada
per alumnat i professorat del
grau de Química de la Universitat
de València. Els alumnes van
gaudir de l’espectacle, donat que
estava escrit en clau d’humor amb
conceptes químics dels cursos de
Batxillerat.

Contest”, el concurs europeu
on posaran a prova els seus
coneixements d’anglés. Estan fent
un gran esforç per a aconseguir un
gran resultat i passar-ho en gran
mentre aprenen anglés. Fins i tot,
tenen la seua propia mascota i el
seu lema “GO! GO! PINGU!”
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Millorem la convivència
al Mestre Emilio Luna
CEIP EMILIO LUNA
Un dels objectius prioritaris
del nostre centre és educar per
a la PAU, el RESPECTE, la
TOLERÀNCIA i l’ACCEPTACIÓ
en la DIVERSITAT. Per a poder
arribar-hi
es
fan
diferents
intervencions com són l’aplicació
de
diferents
metodologies
com el COOPERATIVISME, la
MEDIACIÓ per a la resolució de
CONFLICTES i posar en marxa
tot tipus de mecanismes que
ens porten a aconseguir aquests
objectius. Hem aprofitat la proposta
que la Conselleria ens ofereix amb
el PLA DIRECTOR PER A LA
MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA,
que són unes xarrades realitzades
per la Guàrdia Civil, en les quals

es tracta el tema de l’assetjament
i del ciberbullying, al professorat i
alumnat de 5é i 6é per a previndre
i educar en aquests temes. El
professorat i l’alumnat són ara més
conscients i en poder reconéixer
i descobrir abans diverses
situacions podran aconseguir que
no es consoliden en posar en
marxa bones pràctiques i actuar
des de la prevenció.

Carnestoltes moltes
voltes
CEIP EMILIO LUNA
Al CEIP Mestre Emilio Luna la
setmana del 21 al 24 de febrer
es va celebrar el Carnestoltes
que tenia com a tema central “La
diversitat”.

pentinat diferent i dijous amb
pijama. Finalitzàrem la festa amb
una cercavila per dins del col·le
i una batucada a càrrec dels
alumnes de sisé.

El rei i la reina de Carnenstoltes,
el dilluns 21 llegiren el pregó i
explicaren les consignes a seguir
durant la setmana: el dimarts tot
el centre vingué amb les ungles
pintades, el dimecres, amb un

Dia de la Pau al Blasco
Ibáñez
CEIP BLASCO IBÁÑEZ
L’alumnat del Blasco hem
celebrat el dia de la Pau en lila amb
diferents activitats. Ens hem posat
tots una samarreta lila o verda.
Ens plantem contra la violència.
Hem plantat diverses plantetes de
lavanda i tres moreres. També hem
cantat la cançó del musical El Petit
Princep Vull ser el teu amic. Tots
hem gaudit de la lectura del llibre
L’arbre de l’amistat. I al llarg de
tota la setmana hem omplit el col
legi d’arbres que porten paraules
boniques i afectuoses a les seues
fulles i que ens fan adonar-nos que
l’essèncial és invisible als ulls!

En clave de clot enamora el públic
Els alginetins gaudiren d’una nit màgica al Teatre Modern

REDACCIÓ
Després d’ajornar el concert per
a més endavant per la pandèmia,
l’11 de febrer, a les 22.30 h, els
melòmans i els aficionats a la bona
música i al bon espectacle, van
poder gaudir d’una nit màgica amb
el concert oferit per l’agrupació En

clave de clot amb la seua fusió de
música clàssica i flamenc.
Amb el saxofonista d’Alginet
Pepe Calatayud i els grans
professionals que l’acompanyen
dalt de l’escenari, la fórmula per a
un bon concert estava assegurat.
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Safir Fruits Alginet premiat
en la primera edició del
premis de la Ribera
L’acte es va portar a terme al Teatre Modern
d’Alginet

Fonaments d’una
alimentació
equilibrada
Aquest
mes
de març, és en el
qual molta gent
comença a veure
que no segueix
una
alimentació
correcta i decideix
començar
a
fer
dietes
de
tota
mena.
A
continuació
us
recomanem
12
principis
bàsics
per a fer una dieta
saludable que ens permetrà tindre un
equilibri alimentari, i d’aquesta manera
aprendre a menjar saludable.
1) Que l’alimentació siga suficient i
adaptat a les nostres necessitats.

REDACCIÓ
L’equip de bàsquet Safir Fruits
d’Alginet va rebre, el dimecres 23
de febrer, el premi de la categoria
d’esports per l’ascens LEB Plata.

El president i secretari del club
van rebre, de mans de l’alcalde
d’Alginet, aquest guardó en la
primera gala dels premis de la
Ribera.

Cinc medalles per als
alginetins al trofeu de karate

2) Tindre una alimentació variada.
No consumir sempre el mateix, sinó
una gran varietat d’aliments sol ser
garantia de qualitat.
3) Tindre una àmplia base vegetal.
• Menjar al dia un mínim d’una ració
de verdures i hortalisses fresques i
una altra ració cuinades (vapor, forn,
planxa).
• Consumir 2 racions de llegums
cuinats a la setmana, 2 racions
setmanals de pasta i 2 d’arròs.
• Menjar pa de manera diària, però
la quantitat dependrà del teu consum
calòric.
• Consumir creïlles de 2/3 vegades
a la setmana i que no siguen fregides.
• Ingerir com a mínim 2 peces de
fruita fresca diàries.
4) La ingesta càrnia ha de ser
de 2 a 4 racions a la setmana. Cal
seleccionar carns amb poc de greix
com el pollastre i el tito i carns roges
magres.

REDACCIÓ
El 12 de febrer, es va celebrar
a la localitat de Canals el
Trofeu promoció organitzat per
la Federació de Karate de la
Comunitat Valenciana.
Al voltant d’una vintena de
xiquets i xiquetes del Club de
Karate Alginet van acudir a
l’encontre acompanyats per la
seua entrenadora Ana Tebar.
En la categoria de menuts l’or va
ser per a Félix Picazo, la plata per

a Andreu Llopis i el bronze per a
Rocio Neira.
En la categoria Aleví principiants,
Joel Pelufo es va fer amb el bronze
igual que Eric Ibiza que disputà en
la categoria aleví intermedi.
Tebar felicità els 22 participants
del Club Karate Alginet i va agrair
als pares i familiars el suport que
demostren als seus fills en aquest
esport i disciplina en la qual tant
gaudeixen.

5) Incloure peix de 2 a 4 vegades
per setmana. És interessant alternar
peixos blancs i blaus que són bona
font d’àcids grassos d’omega 3.
6) Consumir
setmanals.

entre

3-5

ous

7) Un adult haurà de consumir
diàriament 2-3 racions de lactis baixos
en greix, si no hi ha contraindicacions
concretes, com la intolerància, etc.
8) Consumir de manera excepcional
productes precuinats, brioixeria i
productes amb gran grans quantitats
de greixos, sal i additius.
9) Limitar el consum de greixos
sobretot els d’origen animal (embotits,
cansalada, etc.) i la dels productes rics
en sucres (flams, pastissos, etc.).
10) Incloure suficient quantitat
d’aigua, almenys 1 litre d’aigua diari,
aproximadament uns 5 gots.
11) Consumir de forma molt
moderada l’alcohol. Si pots evitar-ho,
millor.
12) Tindre un horari de menjars el
més regular possible. Distribuir els
menjars en 4/5 ingestes durant el dia.
Gerson González
Graduat en Ciències de l’activitat Física i del esport
Professor d’ensenyament de secundaria d’EF
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Todos mis veranos
los pasé en Galvana
de Pablo Sierra.
Lucas Laguardia
va deixar arrere
Galvana després
d’un desafortunat
incident.
Ara,
després
d’una
dècada i convertit en un
escriptor famós, torna al seu
poble per a visitar el seu pare
malalt.
Amb
salts
temporals
acompanyarem el nostre
protagonista en el seu dolç
present i viatjarem al passat
(de forma molt original) per a
viure la seua joventut en un
poble que malgrat odiar-lo, era

tot el seu món.
Una novel·la que parla
de sentiments, de pors, de
dubtes, de somnis, d’amistat,
de família i d’amor. Que narra
amb profunditat les dificultats
que vivim quan tenim 18
anys i les opinions de la gent
són més importants que les
pròpies. Madurar, enganyarse, aprendre i acceptar... en
això consisteix.
Pablo escriu sobre la vida,
amb les seues llums i ombres
i retrata, amb molta sensibilitat,
personatges reals amb els
quals podem identificar-nos en
molts moments.
Una novel·la àgil, plena
d’emocions, amb una preciosa
narració i amb un punt d’intriga
que aconsegueix enganxar-te
fins al final
Si no heu llegit a Pablo... Ja
esteu tardant! Té moltíssim
talent i jo estic desitjant seguir
descobrint les seues històries.
Laura Alemany Bosch

Amb quants anys es
vist sol un xiquet?
Un xiquet o xiqueta
és capaç de vestir-se
sol amb quatre anys. I
és capaç de vestir-se
sol tots els dies de la
setmana, com a hàbit.
No estem parlant
de saber vestir-se.
Estem parlant de
vestir-se. A molts pares els relaxa
molt que el seu fill haja aprés a fer les
coses. Sap vestir-se però no es vist,
sap llegir però no llig, sap escriure però
no fa els deures, sap parar la taula
però no la para, sap tirar la roba bruta
al cistell però no la tira. No obstant
això, a alguns pares els relaxa el que
sàpien, i afigen a continuació “Quan
jo li ho diga, ho farà”. I confonen
autonomia amb obediència. Confonen
obediència amb responsabilitat. I és
ací on comença aquest article.
Un xiquet autònom no necessita
un adult per a vestir-se, fer els seus
deures, o netejar alguna cosa que
ha embrutat. El context li dona la
informació del que ara toca fer, i no
és necessari que l’adult li diga el que
ha de fer. Des de l’exercici d’aquesta
autonomia, s’entrenen uns hàbits:
acabe de desdejunar i em vist; cau
la llet i la netege. Quan són xicotets
i no tenen noció del temps podem
anticipar-los que toca vestir-se minuts
abans d’eixir de casa. No obstant això,
ens convé procurar que el temps oferit
per a vestir-se incloga vestir-se amb
errors, i amb distraccions. Ens convé
posar a la seua altura el calaix de la
roba, i que ells puguen triar-la o canviarla en el cas que els resulte incòmoda
després d’haver-se-la posat. Si el teu
fill té tres anys i estàs acompanyant-lo
perquè es vista sol, podeu començar
per una tasca senzilla: li col·loques
la boca del jersei al cap i el xiquet
només ha d’agafar i espentar cap
avall. Acompanyar és prestar ajuda i
deixar que el xiquet faça la seua part
d’esforç. I a poc a poc, es va retirant
l’ajuda progressivament mentre estem
al seu costat, i veiem com la seua part
d’esforç i estratègia va augmentant.
La responsabilitat implica decidir i
assumir les conseqüències. Per tant,
ser autònom i prendre decisions sense
necessitat d’obeir una ordre és el
primer pas d’un xiquet responsable.
Ha de poder triar si posar-se la jaqueta
o no, i en el cas que no ho faça
assumir les conseqüències naturals (la
possibilitat de tindre fred).
Bárbara Bori
Pedagoga

Quasi 400 esportistes participen en la VIII Marxa
BTT d’Alginet
Més de 100 voluntaris aconseguiren que la marxa transcorreguera
amb total normalitat
REDACCIÓ
A les 9 del matí, del diumenge
27 de febrer, començava des de
l’Hort de Caramanxell la VIII edició
de la Marxa BTT organitzada pel
Club ciclista El Castell.
La crisi sanitària va fer que no es
poguera disputar fins a aquest any.
Les ganes dels participants per
poder tornar a competir en una
marxa puntuable dins del circuit
de la Ribera i per unes sendes i

terrenys molts atractius, es podia
notar en l’ambient.
El president del CC Castell
comentava que “aquest any el
circuit ha canviat el seu recorregut.
El circuit és igual de tècnic però
més ràpid i divertit”.
Entre organització i protecció
Civil hi havien repartits més de 100
persones pels punts de control de
la carrera per ajudar i controlar la
seguretat dels participants.

Amb 38 quilòmetres per davant
que han transcorregut per asfalt i
muntanya i un desnivell de 660 m,
el primer a passar per la línia de
meta ha sigut Alvaro Tarazona. En
la general de dones la guanyadora
va ser Laia Alborch.
L’entrega de premis tancava
aquesta marxa amb la foto final
dels locals d’Alginet
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L’alginetina Mercé Bosch Sanfélix es El càncer no sap de
doctora amb qualificació d’Excel·lent pandèmies
Entrevista a Neus pacient
Cum Laude amb menció internacional d’Algemesí.
La tesis estava titulada “Elaboració, Validació i Aplicació d’un
Programa d’Aprenentatge Musical per a la Millora de la Inclusió i la
Cohesió de l’Alumnat a l’Aula”
REDACCIÓ
Amb 37 anys, l’alginetina Mercé
Bosch Sanfélix s’ha doctorat
a la Universitat de VIC. Fins a
arribar a aquest doctorat, Mercé
porta una dilatada trajectòria que
va començar estudiant al Reial
Conservatori de Música de Madrid
i al Conservatori Superior de
Música d’Aragó el grau superior de
música en l’especialitat de trompa.
Bosch va marxar a Alemanya,
on va continuar els seus estudis
amb el màster d’Interpretació
solista a la Hochschule für Musik
de Detmold i, més tard, a la UNIR,
va estudiar el màster d’Investigació
musical.
Posteriorment,
al
CEU
Universidad Cardenal Herrera va
concloure el màster en Direcció i
gestió de centres educatius.
Mercé
ha
format
part
d’orquestres i agrupacions de
cambra joves i professionals, tant
a Espanya com a Alemanya i el
2016 va aconseguir la plaça de
professora de trompa i cor a la
Kreismusikschule Dreiländereck.

Quatre anys després, el 2020 va
iniciar la direcció d’un dels centres
que conformen aquesta institució
educativa, el centre d’educació
musical Seifhennersdorf. També el
2020 va començar la docència a la
Hochschule für Musik Carl Maria
von Weber a Dresden.

La tesi de l’alginetina, dirigida
per la Dra. Núria Medina
Casanovas i la Dra. Gemma Riera
Romero, anomenada “Elaboració,
Validació i Aplicació d’un Programa
d’Aprenentatge Musical per a la
Millora de la Inclusió i la Cohesió de
l’Alumnat a l’Aula”, va aconseguir
la qualificació d’Excel·lent Cum
Laude amb menció internacional.
Segons Bosch “a la tesi es
planteja i avalua un programa
d’ensenyament musical, elaborat
des d’una perspectiva inclusiva,
i s’analitza la seua aplicació en
dos contextos educatius diferents
(a Saxònia - Alemanya i a la
Comunitat Valenciana - Espanya).

Aquesta recerca aporta dades
rellevants en la cerca d’eines i
recursos en el camí cap a una
educació musical inclusiva i de
qualitat”.
En paraules de l’alginetina
“la meua passió és la música.
La interpretació, investigació i
docència… sempre lligades a la
música. El doctorat m’ha permés
unir totes aquestes vessants de
la música i fer una recerca en una
àrea d’estudi que necessita més
atenció”.

Principis actius: oli
essencial, arbutòsid,
metilarbutòsid,
abundants
tanins
gàl·lics, àcid ursòlic,
uveal, al·lantoïna, i
arbutina.
Propietats: diürètica, astringent,
antidiarreica,
hemostàtica,
antiinflamatòria i antisèptic urinari.
Indicacions:
Infeccions urinàries: les fulles de
la planta tenen un compost químic
que es coneix com hidroquinones
que tenen un efecte antibacterià
i antifúngic que pot ajudar en el
tractament de tot tipus d’infeccions.
El seu alt contingut en arbutina
fa d’aquesta planta una aliada per
a eliminar els bacteri en l’orina.
Les hidroquinones actuen en les
infeccions urinàries com la cistitis,
la uretritis i la ureteritis.
També
s’utilitza
com
a
tractament per a malalties en els

genitals, com els problemes de
pròstata en homes, i la vaginitis
o la leucorrea en dones, a causa
de les propietats bactericides i
astringents.

recuperar-se després del part a
causa que ajuda a calmar el dolor
i a reduir la inflamació.

Trastorns digestius: a causa
que les fulles tenen tanins, que
presenten propietats astringents i
antidiarreiques.

En dosis excessives, pot
provocar nàusees i vòmits, i
es recomana interrompre el
tractament.

Regeneració de ferides externes:
a causa de les seues propietats
astringents,
antiinflamatòries
i hemostàtiques s’utilitzen per
a tractar de forma externa (ús
tòpic) ferides, contusions i
cremades produïdes en la pell. A
més, gràcies als diferents àcids
que conté, acceleren el procés
de cicatrització, redueixen la
inflamació i calmen el dolor.

S’ha d’evitar durant l’embaràs i
la lactància, ja que es desconeix si
hi ha efectes nocius ja que no hi
ha estudis.

Prevé la formació de pedres
en els renyons, a causa de les
propietats diürètiques que ajuden
a l’eliminació i la depuració de les
toxines.
Es pot utilitzar en dones per a

1. Quan et diagnosticaren
el càncer? Com et sentires en
aquell moment?

2. Quin tipus de càncer tens?
Càncer de pit. En compte d’un,
dos: un Her2 triple positiu i un
negatiu.
3. Com conegueres Adops?
Què ha aportat Adops al teu
recorregut amb el càncer?
A través de les xarxes socials.
Vaig començar a seguir la seua
presidenta Rosa mentre em feien
proves. M’ha ajudat a saber moltes
coses del procés i a estar més
preparada per al que em venia
damunt. Sobretot, adonar-me que
un càncer no sempre és la fi.
4. De quina forma ha afectat la
covid 19 al teu dia a dia?

Gallufera

Contraindicacions
precaucions:

o

Està contraindicada si es pateix
una malaltia renal, per la capacitat
de sobre estimulació de la funció
renal que té la gallufera.
Si es consumeixen dosis més
altes de les permeses, es pot
produir dany en el fetge per la
toxicitat de la hidroquinona.
Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704

càncer

PAULA LLORCA
MEMBRE D’ADOPS

Molt asustada. Des del moment
en què em van detectar el gangli
em vaig aterrar. Recorde el primer
dia que vaig acudir al metge i tot
allò que em passava pel cap, cada
vegada, era pitjor. I començaren
les proves que, amb la pandèmia
es varen fer eternes durant dos
mesos. I arriba el moment en
què et donen el diagnòstic, un dia
aterrador però que, de vegades,
fins i tot pot ser un bon dia depenent
del resultat que et donen.

El 18 de febrer, Mercé va
defensar la tesi doctoral dins del
programa de doctorat en Innovació
i intervenció educatives.

de

Ha afectat negativament. Res
de vida social, ni eixir a comprar,
res de visites que tan necessàries
són. I, per suposat, a l’hora d’anar
a l’hospital al tractament sempre
sola, me deixaven a la porta en
el cotxe i apanya’t. Pel que fa a
l’atenció del personal també es
va nota en l’ambient rar, com que
tenien més pressió.
5. Com ha canviat la teua vida
des d’aquell moment?

La meua vida ha fet un gir de
360 graus. He deixat de treballar
a la tenda de roba on estava de
dependenta i que tant m’agradava.
Mai havia visitat el metge i ara és
una cita continua setmana darrere
de setmana. I a nivell personal, soc
més vulnerable davant d’algunes
coses i més forta davant d’altres.
6. T’importaria contar-me
aquelles debilitats i fortaleses
que han canviat en tu?
Doncs hi ha coses que abans
em feien calfar-me el cap i ara
no. En canvi, em preocupe
molt més pels meus, pels que
vertaderament estan al meu
costat. Tinc la malaltia al cap i senc
que sí que va tornant tot al seu lloc
i que he de tindre fe en els metges
i el tractament encara que sempre
em queda el dubte. Així que he
aprés que cada dia bo he de donar
gràcies i gaudir-lo.
El testimoni de Neus m’emociona
però més quan ella posa el títol, ja
que me’n diu tres, un l’elegit, i altre
aquest què és allò més anhelat en
el seu procés:
Les abraçades que necessitava
i no pogueren fer-me.
Gràcies Neus! Ets un clar
exemple de dona valenta!
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Coagri se suma a la manifestació
per la supervivència del camp
valencià
El 25 de febrer van assistir a la manifestació amb autobusos i tractors
El divendres 25 de febrer,
diferents associacions agràries
van convocar una manifestació als
carrers de València per a demanar
una resposta a la greu situació que
viu el camp valencià.

Abans de la pandèmia, entre tots
els que l’asseguraven es sortejava
un viatge de cap de setmana.

Coagri, AVA i la Regidoria
d’Agricultura de l’Ajuntament
d’Alginet es van tornar a unir per a
anar, tots junts, a aquest encontre
reivindicatiu.

Acte seguit, dos autobusos
facilitats
per
COAGRI
i
l’Ajuntament, es van dirigir cap a
la manifestació on, en arribar, van
poder esmorzar la tradicional coca
amb cansalada del poble cortesia
d’AVA.

REDACCIÓ
La
Cooperativa
Agrícola
d’Alginet ha decidit fer un canvi
amb els regals que oferia als
llauradors que asseguraven la
seua collita.

REDACCIÓ

A les 7.30 h del matí, al voltant
de 20 tractoristes eixien des del
Poligon nord cap a València.

Coagri regala una
jaqueta per assegurar
la collita

Amb l’objectiu que tots tinguen
el seu premi, desapareix el sorteig
dels viatges i es transforma en
jaquetes per a tots aquells que
asseguren les seues collites en
COAGRI.
Agafades les forces van
començar la manifestació per la
capital on més de 8.000 persones
i 250 tractors van demanar socors
per la supervivència del camp
valencià.

Una manera de premiar a tots i
totes per la confiança depositada
en aquesta cooperativa i en el
seu servei d’assegurances que
treballa, tots els dies, per oferir
els millors productes amb les
màximes garanties i els preus més

interessants per als assegurats.
El departament d’assegurances
està ubicat a les oficines de Coagri
i els interessats poden passar
per les seues dependències o
contactar telefònicament.
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