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EDITORIAL
Comencem un mes 

d’abril amb una nova 
normalitat respecte a 
la COVID-19.

Març ens deixa 
xifres de contagis 
molt baixes, molts 

dies de pluja i poc de sol. Una 
pluja que ha aiguat els actes de la 
Setmana de la dona, carnestoltes 
i les tan esperades falles que ha  
ajornat més d’un acte.

Acabat març, abril es presenta 
amb els actes programats per a la 
Setmana Santa. Una programació 
que aquest any incorpora una 
nova confraria.

Sols esperem que la pluja ens 
deixe gaudir dels esdeveniments 
programats i que els contagis per 
COVID-19 continuen baixant.

Com sempre, des de La Veu 
d’Alginet anirem informant de tot 
allò que ocorre al poble, cada dia, 
en www.laveudalginet.es.

Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Com viure post-COVID
Huit canvis clau que poden re-

duir l’impacte futur de la COVID:
1. L’exterior és bastant segur, 

així que fem que l’aire interior siga 
el més semblant possible a l’exte-
rior. Això implicarà inversió per a 
millorar la ventilació i per a filtrar i 
netejar l’aire. Serà efectiu contra 
qualsevol variant futura i qualsevol 
malaltia transmesa per l’aire.

2. Les vacunes seran crucials. 
Hem de vacunar el món com més 
prompte millor per a salvar vides i 
frenar l’aparició de noves variants. 
També hem de seguir treballant 
per a aconseguir vacunes adap-
tades a les noves variants i més 
eficaces.

3. Hem aprés que actuar més 
prompte que tard és fonamental 
per a previndre’n la propagació. 

4. La majoria dels països ja te-
nen una vigilància rutinària de 
malalties infeccioses greus (com 
la grip i la pallola) i plans per a mi-
tigar-ne l’impacte. Els països han 
d’afegir una vigilància permanent 
de la COVID.

5. Encara sabem massa poc 
sobre els impactes a llarg termini 
de la COVID. Hem d’invertir per 
a comprendre, previndre i tractar 
aquests impactes.

6. Molts sistemes de salut ja es-
taven lluitant abans que la COVID 
arribara i la seua fortalesa s’ha es-
gotat encara més per la pandèmia. 
Cal invertir més des de ja en els 
sistemes de salut 

7. La COVID ha colpejat amb 
més força els més vulnerables. 
Aquells que tenen menys capaci-

tat per aïllar-se també tenen més 
probabilitats de treballar fora de 
casa, utilitzar el transport públic 
i viure en cases amb molta gent, 
tots factors de risc per a contraure 
el virus. L’augment de l’exposició 
s’uneix a una salut pitjor entre els 
grups desafavorits, cosa que com-
porta pitjors resultats si s’infecta. 
Els països han d’invertir més en 
la reducció de les desigualtats: en 
salut, habitatge, llocs de treball, sa-
laris i educació. Això ens farà que 
tots siguen més resistents a futurs 
brots i reduirà la salut i la mort, no 
només per COVID, sinó també per 
tota la resta.

8. Encara hi haurà onades futu-
res de COVID. Hem de tindre un 
pla per a fer-ne front. Els sistemes 
de vigilància nacionals ajudaran a 
identificar ràpidament un brot i in-
cloure intensificació de les proves, 
la reintroducció de mascaretes  i el 
treball des de casa,  per a cons-
truir una forma de vida dissenyada 
per a contindre el virus mentre ens 
permet a tots, inclosos els vulne-
rables, portar una vida més lliure 
i saludable. Negar-se a aprendre 
a viure amb COVID fingint que 
existeix la vella normalitat és el risc 
més gran per al futur.

Font de la informació:
https://theconversation.com/

eight-changes-the-world-needs-to-
make-to-live-with-covid-177678

Xavi Torremocha. Infermer CSP 
Alzira
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Xàbia i Alginet units per 
la música i la solidaritat

El divendres 4 de març, a les 7 de la vesprada, es va portar a terme la 
presentació del segon llibre anomenat 50 dones d’Alginet

REDACCIÓ
Un llibre molt esperat i que per la 

pandèmia no va poder presentar-
se l’any passat, però que ara veu la 
llum. Igual que en la primera edició, 
el llibre dut a terme pel fotògraf 
Pasqual Cebrián i el periodista 
Alfons Juan, s’ha presentat dins 
de la programació de la Setmana 
de la Dona i torna a donar visibilitat 
a 50 dones d’Alginet.

Amb el Teatre Modern ple de 
gom a gom, la regidora de la Dona, 
Maria José Martínez i l’alcalde 
d’Alginet José Vicente Alemany 

Motes, van agrair l’assistència 
i la bona predisposició de les 
protagonistes per a fer possible 
aquesta segona edició.

Alemany va agrair a Pasqual 
i Alfons la seua dedicació i va 
animar a tots i a totes a participar 
en tots els actes programats per a 
la Setmana de la Dona.

Aquesta segona edició, porta 
com a novetat un apartat a dones 
que ja no estan entre els veïns 
i veïnes d’Alginet. Per la seua 
part, Martínez va fer una menció 
especial a aquest apartat del llibre 

tan necessari per a la memòria i el 
record de les que ja no estan.

L’acte va continuar amb la 
lectura de tres parlaments per part 
de tres de les dones que estan al 
llibre i va estar amenitzat per la 
violinista Lucia Marín.

En acabar l’acte protocol·lari, les 
protagonistes del llibre van pujar a 
l’escenari per a fer-se la gran foto 
de família.

En finalitzar la presentació del 
llibre, els assistents van poder 
gaudir de l’exposició fotogràfica de 
les 50 dones.

Es presenta la segona edició del llibre 
50 dones d’Alginet

Es va recaptar 547 euros per a ajudar a Ucraïna

Alginet celebra la Setmana de la Dona amb diferents actes
REDACCIÓ

Amb la corba de contagis per 
la COVID-19 baixant, des de 
la Regidoria de la Dona es va 
programar diferents activitats al 
voltant del 8 M.

Des de l’1 de març fins al 3 
d’abril, els alginetins i alginetines 
van poder assistir a multitud 
d’activitats.

Xarrades, debats, lectures, 
contes, tallers, eixides, actuacions, 
esmorzars, música i sopar per 
a commemorar el 8 M, Dia 
Internacional de la Dona.

Algunes de les activitats 
previstes van estar ajornades o 
suspeses per la pluja com va ser 
el cas del passeig pel nucli urbà 
programat per al dissabte 5.

El dilluns 7, a les 11 del matí al 
poliesportiu es portà a terme un 
taller de musicoteràpia i a les 7 de 
la vesprada, a Ràdio Alginet una 
taula redona sobre violència de 
gènere.

El dimarts 8 de març, Dia 
Internacional de la Dona, els 

escolars del Pepita Greus van 
rebre un taller de contes il·lustrats 
al voltant d’aquesta temàtica, igual 
que la resta d’escolars el dimecres 
i dijous.

A les 10 del matí, a la porta de 
l’ajuntament tornà el tradicional 
esmorzar però aquesta vegada 
amb coques de verdures, amb 
l’objectiu de fomentar l’alimentació 
saludable.

A les 12 del migdia, la regidora 
de la Dona, Maria José Martínez, 
va portar a terme la lectura del 
manifest a la porta de l’Ajuntament.

Ja de vesprada l’autobús va eixir   
cap a la manifestació feminista de 
València.

El divendres es va fer el 
lliurament del concurs dels 
Supererres.

I a les 9 de la nit, al Restaurant 
San Patricio el tan esperat Sopar 
de la Dona.

El diumenge 13, a les 11 del 
matí a la plaça de la Constitució 
es va dur a terme una actuació de 
balls populars i de la muixeranga 

seguida per la lectura de poesies 
acompanyades per música de 
corda.

El diumenge 3 d’abril, a la plaça 
del Mercat, la SAMA va realitzar el 
Concert de la Dona i va posar punt  
i final a les activitats programades.

Els actes programats van reunir alginetins i alginetines per a reivindicar la igualtat entre homes i dones

REDACCIÓ
El diumenge 27 de març, la 

Banda Juvenil de la Societat 
Artística Musical d’Alginet i la 
Banda Jove del Centre artístic 
de Xàbia, van portar a terme un 
concert d’intercanvi per la pau.

A les 10.30 h del matí, les dos 
associacions realitzaren una 
cercavila per a finalitzar a les 11 h 
del matí a la plaça de la Constitució 
on van tocar, conjuntament, el 
pasdoble Pepita Greus.

La música es va traslladar al 
Teatre Modern on, amb entrada 
solidaria de 2 € destinada a ajudar 
Ucraïna es van recaptar 547 
euros.

Dirigits pel director Juan Vallés, 
la Banda Jove del Centre Artístic 
de Xàbia va començar el concert 
amb el pasdoble Xàbia de 
Salvador Salvà, per a continuar 
amb Dakota, El señor de los 
anillos i Oda a l’alegria.

La segona part va córrer a 
càrrec de la Banda Juvenil de la 
Sama que, dirigits pel seu mestre 
Marc Sotorres, van obrir el concert 
amb el pasdoble Azcarraga, seguit 
per la peça de Funcy Town Lucky 
Chops, Paisaxes Galegas i Abba 
Gold.

El matí va finalitzar amb un 
dinar de germanor entre les dos 
agrupacions musicals
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Rosana Peris 
guanya la rifa 
d’AECC

REDACCIÓ
L’Associació de Lluita contra 

el Càncer d’Alginet ha entregat 
a Rosana Peris el regal de la rifa 
d’AECC.

La presidenta de l’associació, 
Sefa Bosch i la responsable de 
Druni Alginet van fer entrega del 
regal a l’agraciada.

Des d’AECC es dona les gràcies 
a tots i totes per participar en la rifa 
solidària per a recaptar fons contra 
aquesta malaltia.

Falles passades per aigua i molt mal oratge
REDACCIÓ

La situació meteorològica 
insòlita que ha patit la Comunitat 
Valenciana en la setmana de 
falles ha aiguat part de la festa 
programada al carrer.

Després d’estar esperant 2 
anys per a poder tornar a plantar 
els monuments al carrer, el dia 
de la plantà l’aigua feia acte de 
presencia. Una pluja que va estar 
cada dia dels dies festius i que 
va provocar que s’ajornara el 
tradicional trasllat de la imatge de 
Sant Josep el dia 19 de març.

La imatge va ser tornada a 
l’ermita el diumenge 3 d’abril.

Malgrat la pluja, els fallers i 
falleres van poder fer l’ofrena de 
flors a la Mare de Déu que es va 
traslladar dins de l’església i van 
cremar els monuments fallers a 
l’espera de començar a preparar 
les falles per al 2023.

La pluja aigua alguns dels actes fallers programats per les comissions i la junta local fallera
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La Cooperativa Elèctrica d’Alginet explica als socis el perquè 
de la pujada de la llum

El president de la Federació de Cooperatives elèctriques de la CV explica la situació actual del mercat elèctric
REDACCIÓ

L’excepcional escalada de 
preus en el mercat majorista 
d’energia elèctrica està afectant 
tant els consumidors que tenen 
contractada la tarifa regulada, com 
les xicotetes comercialitzadores 
del mercat lliure.

Una situació mai vista i que ve 
provocada per diferents factors 
externs aliens a la CEA i que està 
afectant totes les cooperatives.

Amb l’objectiu de transmetre de 
primera mà als socis de la CEA 
la situació actual provocada per 
aquesta crisi energètica, des de la 
Junta es va convocar una reunió 
informativa per al dilluns a les 
19.30 h al Teatre Modern.

La presidenta de la CEA, Elena 
Roig, era l’encarregada d’obrir 
la sessió agraint, en primer lloc 
l’assistència de tots els socis i 
sòcies, malgrat la pluja i el mal 
oratge i el suport que cada soci 
està dipositant en la Cooperativa.

La reunió va continuar amb 
la presentació de Jose Vicente 
Sainz Noguera, president de 
la cooperativa elèctrica de 
Guadassuar i president de la 
Federació de Cooperatives 
Elèctriques de la Comunitat 
Valenciana que va assistir amb 
l’objectiu d’explicar, de primera 
mà, la difícil situació per la qual 
estan travessant les cooperatives 
i com les gran productores estan 
aprofitant-se d’aquesta situació.

Roig començava explicant que 
el motiu principal de la reunió era 
informar, de primera mà, sobre el 
motiu pel qual la Cooperativa ha 
hagut d’augmentar els preus de 
la factura elèctrica en els últims 
mesos.

Des del mes de juliol del 2021, el 
mercat elèctric està en una situació 
mai vista. El preu mitjà al febrer de 
2021 va ser de 28,50 euros MWh., 
a l’agost va arribar a 106,00 euros 
MWh., finalitzant l’any amb 240,00 
euros MWh. el que suposa 10 
vegades més del normal.

Des de la CEA es va 
agrair l’assistència 

dels socis i sòcies a 
la reunió malgrat el 

mal oratge d’eixe dia.

L’actual sistema de preus 
marginalista no fa més que afavorir 
les grans companyies i ofegar les 
xicotetes, que estan suportant 
unes tensions de tresoreria 
inimaginables i impredictibles. 

“Un altre exemple més, en 
data de hui és que se’ns obliga 
a comprar l’energia en el mercat 
elèctric pagant les factures 
del OMIE i el MEFF a un 21% 
d’IVA i facturar-lo als socis de la 
cooperativa al 10%, motiu pel qual 
l’AEAT ens deu a data 31-12-2021 
la quantitat de 448.381,92 euros”, 
explicava la presidenta.

En paraules de Roig, “aquesta 
situació està sent aprofitada per les 
grans companyies elèctriques que 
han començat a fer campanyes 
agressives de captació de clients, 
oferint preus molt baixos. Preus 
que obtenen d’algunes de les 
grans plantes de producció de 
la seua propietat. Venen la seua 
energia per davall del preu normal 

del mercat per a aconseguir 
guanys a llarg termini, cosa 
que serà possible si eliminen la 
competència, i pretenen arribar a 
una situació de monopoli de la qual 
puguen traure profit, augmentant 
els preus quan creguen”.

Amb les pèrdues ocasionades 
per l’escalada de preus, des de 
la CEA està paralitzat, fins que 
torne tot a la normalitat, la gran 
labor social que des d’aquesta 
cooperativa es du a terme a la 
localitat d’Alginet.

Des del 2009 i amb la Llei 
del Sector Elèctric, l’energia es 
compra en el mercat elèctric, per 
la qual cosa la CEA cada dia ha 
de comprar en el mercat majorista 
de l’electricitat l’energia elèctrica 
per als seus socis al preu que 
estipulen.

“Fins ara, amb aquest sistema 
on el preu oscil·lava entre 37 
i 57€ MWH, la CEA ha sigut 
capaç de mantindre uns preus 
per als seus socis molt estables i 
competitius durant anys, que han 
gaudit durant tot aquest temps 
d’un estalvi considerable respecte 
a altres opcions A més, dels 
beneficis obtinguts, s’han estat 
oferint ajudes econòmiques a 
totes les associacions esportives, 
culturals, lúdiques, etc. (83.742,14 
euros l’any 2021), i com no, a 
tots els socis i sòcies (particulars 
i empreses) que han passat per 
dificultats econòmiques l’últim any 
amb descomptes addicionals del 
15% entre els anys 2020 i 2021”, 
comentava Roig.

“Amb els nous preus dels mercats 
aquests preus s’han incrementat 
de manera extraordinària, la 
qual cosa provocarà que la 
seua factura mensual patisca 
un augment considerable”, 
explicava la presidenta. A més la 
cooperativa ha tancat l’exercici 

2021 amb pèrdues. Unes pèrdues 
provocades perquè des la CEA es 
va optar per no repercutir el preu 
del pool als socis, és a dir, que 
l’increment del preu de la llum no 
s’ha facturat al soci sinó que, fins 
que s’ha pogut, ha estat assumit 
per la CEA el que suposava que 
la llum que comprava la CEA 
tenia un preu superior al que es 
facturava al soci, d’ací les pèrdues 
en l’exercici de l’any passat.

“En el 2021 tenim pèrdues 
perquè, per exemple, si 
compràvem la llum a 10 la veníem 
al soci a 8 i assumíem la diferència”, 
comentava la presidenta 

“Al març d’enguany, 
amb l’inici de la guerra 
els preus van pujar fins 
als 545,00 euros MWH,  
i fins i tot van arribar  

en algun moment  
als 700 € MVH”, 
explicava Roig.

“La CEA ha tancat 
l’exercici 2021 amb 
pèrdues” explicava 

la presidenta.

“En els 92 anys 
que porta aquesta 

cooperativa en 
funcionament 

mai s’ha produït 
aquesta situació.”

Una obra social com la dels 
bons escolars, els vals per a 
jubilats, les ajudes econòmiques 
a totes les entitats culturals i 
esportives, les ajudes directes 
a associacions benèfiques com 
Caritas o SOMVAL, el suport a 
les seues falles, festes i actes 
musicals.

“Esperem reprendre, el més 
prompte possible la gran tasca 
social que la CEA fa al seu poble”, 
comentava Roig.

A més a més de la gran tasca 
social de la CEA, cal recordar que 
des de fa molts anys, els socis de la 
CEA han pagat la llum més barata 
en l’Estat espanyol i que els seus 
comerços i empreses han rebut 
totes les facilitats que han sigut 
a les seues mans per a afrontar 
les diferents crisis econòmiques i 
pandèmiques.

A dia de hui, la CEA està 
participant en el projecte d’una 
planta solar fotovoltaica, juntament 
amb la Federació de CCEECV, 
no obstant això, aquesta és una 
solució a llarg termini que cal 
continuar treballant.

La presidenta finalitzava la 
seua intervenció afirmant que 
“continuarem lluitant perquè 
aquest problema amb les grans 
companyies es faça visible davant 
dels organismes oficials i que 
ens deixen un espai per a poder 
exercir la nostra activitat com hem 
fet des de fa quasi 100 anys”.

La reunió informativa va 

continuar amb les preguntes 
dels assistents que van ser 
contestades pels responsables de 
la CEA a l’espera que la situació 
millore per a tots.

El president la Federació de 
Cooperatives Elèctriques de 
la Comunitat Valenciana, José 
Vicente Sainz, a la pregunta d’un 
dels assistents del perquè els 
gran tenen la llum més barata 
comentà que “les xicotetes 
comercialitzadores lliures, i 
especialment les cooperatives 
elèctriques de la Comunitat 
Valenciana, es troben en inferioritat 
respecte a les grans elèctriques. 
Només les grans empreses 
amb plantes de generació ja 
amortitzades o de molt baix cost 
poden oferir preus millors que 
els de les comercialitzadores 
independents”. 

Sainz alertà que “les ofertes que 
poden oferir les grans elèctriques 
poden ser enganyoses a mitjà 
termini, però són més atractives a 
curt termini que les que tenen les 
cooperatives”.

A la pregunta d’un assistent 
sobre l’autoconsum, el director 
general de la Caixa Rural d’Alginet, 
Joan Camacho va explicar el pla 
de finançament del que disposa 
l’entitat.

Des de la CEA es va agrair, 
una vegada més, la confiança 
dipositada pels socis en aquesta 
cooperativa amb quasi 100 
anys d’història i que continuarà 
treballant, com sempre, per al que 
siga millor per als seus socis i per 
al poble d’Alginet.

“L’obra social de 
la CEA ha beneficiat 
al llarg dels anys als 

alginetins i alginetines. 
A hores d’ara està 

paralitzada fins que el 
mercat s’estabilitze.”

“La CEA està 
participant en el 

projecte d’una planta 
solar fotovoltaica, 
juntament amb la 

Federació de CCEECV.”

“La Cooperativa 
Elèctrica no 

desapareixerà”, 
afirmava la presidenta.

“Les grans 
companyies venen la 

seua energia per davall 
del preu del mercat. 
A llarg termini es pot 
crear un monopoli on 
augmenten els preus 

quan vulguen.”

“Els alginetins, socis 
de la CEA, porten 

anys pagant la llum 
més barata de tota 

Espanya. Continuarem 
treballant per 

aconseguir-ho de nou.”

“Treballem, junt a 
la Federació, en la 

creació futura d’una 
planta fotovoltaica.” “Cal llegir la lletra 

menuda de les altres 
companyies per 

evitar sorpreses.”
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Joves d’Alginet al pro-
grama JOOP

REDACCIÓ
El dimecres 2 de març, a les 

9.30 del matí la coach motivacional 
Ángels Martínez va rebre a les 
aules de l’EPA els joves que  
començaven el programa Jove 
Oportunitat.

Un programa que ha posat en 
marxa, un any més, l’IVAJ i al qual 
s’ha adherit de nou la Regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament d’Alginet.

El programa de l’IVAJ, del fons 
social europeu, està dissenyat i 
organitzat per a motivar i orientar 

joves d’entre 16 i 21 anys que han 
abandonat els estudis.

Els joves assistiran al programa 
98 dies laborables de 9 a 1 
del migdia i l’objectiu principal 
del programa és que els joves 
prenguen de nou les regnes de les 
seues vides.

Els joopers visitaran empreses, 
duran a terme activitats conjuntes 
amb altres localitats, rebran una 
atenció personalitzada, tot això 
amb l’objectiu final de tornar a 
estudiar o trobar una ocupació.

Exposició per a 
commemorar els 60 
anys de la Biblioteca 

REDACCIÓ
La Biblioteca Municipal 

d’Alginet ha exposat a les seues 
instal·lacions diferents objectes 
que s’han conservat i que ens 
mostren l’evolució tant a nivell 
de treball com dels formats dels 
llibres i l’escriptura. 

Una exposició que es podrà 
visitar fins el 13 d’abril a la  
Biblioteca Municipal

REDACCIÓ
Els usuaris del Parc de 

Caramanxell disposen ara d’un 
servei més per a poder gaudir del 
seu temps lliure a les instal·lacions.

La cantina que hi havia al centre 
del parc ja està oberta al públic.

Baix de la pineda del parc, els 
visitants poden gaudir de servei 
de cafeteria i entrepans així 
com celebrar aniversaris i altres 
esdeveniments.

Una excusa més per a poder 
aprofitar el bon oratge al parc, 
gaudir de la zona infanti, practicar 
esport o gaudir de les acrobàcies 
que realitzen els amants del skate.

La cantina Skatepark 
Caramanxel està oberta al públic 
de dilluns a divendres de 9 a 12 
i de 16 a 21.30 h i dissabtes i 
diumenges de 9 a 21.30 h. Podeu 
contactar amb Mireia al 641 43 55 
34.

Cantina a l’Hort de 
Caramanxell

REDACCIÓ
Un any més, des de la Biblioteca 

Pública Municipal d’Alginet 
conjuntament amb la Regidoria 
de Cultura, s’organitza el Concurs 
de Dibuix Biblioteca d’Alginet 
que aquest any compleix la seua 
quarta edició.

Aquest any, és un any especial 
per a la Biblioteca d’Alginet perquè 

celebrem el 60 aniversari de la 
seua inauguració. Per aquest motiu 
el tema elegit per a aquesta quarta 
edició ha sigut El 60 aniversari de 
la Biblioteca d’Alginet, 1962-2022.

En el següent enllaç podeu 
descarregar-vos les bases per a 
participar-hi: Bases del IV Concurs 
de dibuix Biblioteca d’Alginet.

Últims dies per 
a presentar-se al 
Concurs de dibuix de la 
Biblioteca

La Fira Orienta’t ajuda 
els estudiants a decidir

REDACCIÓ
La Regidoria Jove i la d’ocupació 

a través de l’ADL van organitzar, 
junt als centre educatius, la fira 
Orienta’t.

Una fira portada a terme a la sala 
multiusos Hort de Feliu i que està 
adreçat als alumnes de 4t de la 
ESO, primer i segon de batxillerat i 
formació professional bàsica

Finalitza 
l’Emcorp

REDACCIÓ
El 28 de febrer, els 2 auxiliars 

administratius i l’integrador social 
contractats gràcies al programa 
Emcorp, finalitzaven el seu 
contracte.

Els 2 auxiliars han estat a 
les dependències municipals i 
l’integrador social ha estat ajudant 
en programes d’integració social i 
PUAM.

Els tres han estat treballant 
al llarg de 8 mesos gràcies 
al programa Emcorp de la 
Conselleria d’Economia, Hisenda 
i Ocupació que té com a objectiu 
promoure la generació d’ocupació 
d’interés general i social per 
mitjà de la concessió d’ajudes i 
subvencions a les entitats locals 
per a la contractació de treballadors 
desocupats de la seua població, 
per a l’execució d’obres i/o serveis 
d’interés general i social. 
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L’AJUNTAMENT INFORMA
Ajuda a Ucraïna

REDACCIÓ
La solidaritat dels alginetins i 

alginetines ha tornat a demostrar-
se una vegada més. Des 
que Conselleria va enviar als 
ajuntaments el llistat de material 
que es necessitava per a enviar 
a Ucraïna, la regidoria de Serveis 
Socials començà a contactar 
amb diferents agents locals per 
tal de poder coordinar-ho i fer-ho 
possible.

Des del dia 14 de març, membres 
de l’associació de Lluita contra 
el Càncer van estar al mercat 
municipal per a rebre el material 
regalat pels alginetins i alginetines. 
Al mateix temps al Gimnàs Cronos 
també es va instal·lar un punt de 
recollida.

Acabat el termini per a recollir tot 
el material, amb l’ajuda de Coagri, 
Somval i AECC es va portar tot 
als magatzems de la Cooperativa 

Agrícola d’Alginet on es va 
procedir a la seua classificació per 
a empaquetar-los en les caixes.

Unes caixes que havien 
d’entregar-se el divendres 25 en la 
Fira de mostres de València i que 
gràcies al transport solidari facilitat 
per Victor Igualada, Roque Ruano 
i Rafa Ruano, ha estat possible 
en facilitar de manera gratuïta dos 
camions per a fer arribar l’ajuda.

Concurs per celebrar el dia de la Mare
REDACCIÓ

El diumenge 1 de maig se 
celebra el dia de la Mare. Des de 
la Regidoria de Comerç, es torna 
a llançar una campanya per a 
recordar aquest dia i fomentar el 
comerç local.

La mecànica per a poder 
participar-hi és molt senzilla.

Fins al 30 d’abril, les persones 
interessades a participar en 
aquest concurs han d’enviar 
una fotografia on se’ls veja amb 
sa mare i incloure-hi una frase 
inspiradora.

Totes les imatges es mostraran el 
mateix dia de la mare al Facebook 
i Telegram de l’Ajuntament 
d’Alginet.

El jurat encarregat d’elegir la 
imatge guanyadora es reunirà el 
dilluns 2 de maig per a realitzar 

acta en la qual es farà constar la 
millor imatge i frase inspiradora, i 
estarà format per la Regidora de 
Comerç i un/una professional de la 
comunicació.

El guanyador o guanyadora 
rebrà un únic premi de 100 € Per 
a gastar al comerç local. 

Podeu consultar les bases a la 
web de l’Ajuntament d’Alginet. 

El punt d’atenció digital 
assessora molts comer-
ços i empreses

REDACCIÓ
Les dos tècniques del Consorci 

de la Ribera han estat, des de 
novembre, oferint de manera 
gratuïta als comerços i empreses 
d’Alginet el punt PAD. 

Ubicat a l’ADL, cada dimarts, 
les professionals en comunicació 
atenien de manera personalitzada 
empreses, comerços i autònoms 
amb cita prèvia per a resoldre 
consultes relacionades amb el 
Màrqueting digital. 

Un servei gratuït que ha 
solucionat molts dubtes de les 
xarxes socials, la venda en línia i 
la comunicació digital.
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Falles sense falla a 
l’Emilio Luna

Carnestoltes al Pepita Greus: som 
uns artistes

Pilota a l’escola del Blasco Ibáñez

CEIP PEPITA GREUS
Després de no poder gaudir del 

carnestoltes l’any passat per la 
pandèmia, aquest mes de febrer 
hem pogut celebrar aquesta festa 
tan volguda pels xiquets/es. El 
tema escollit aquesta vegada ha 
estat l’art i els artistes, aprofitant 
el projecte que du a terme tota 
l’escola sobre aquest motiu. Durant 
tota la setmana tant mestres 
com alumnes han anat duent les 
consignes que ens ha manat el Rei 
Carnestoltes, que els alumnes de 
sisé s’han encarregat de recordar 
per les classes del centre cada dia 
i comprovar que tots els alumnes 
les hagueren acomplit. Totes les 
consignes han estat relacionades 
amb l’art i els artistes. Les 
consignes han estat acumulatives 
i cada dia s’havien d’anar afegint 
a la del dia anterior fins a arribar 
el divendres en què havien de dur 
la disfressa completa de pintor/a. 

Dimarts, tots els xiquets, xiquetes 
i mestres vinguérem amb un barret 
o boina. Dimecres tocava portar 
el barret i un llaç ben gran al coll. 
Dijous calia portar les consignes 
dels dies anteriors més una bata 
de pintor/a. Divendres, per a 
finalitzar la setmana festiva, vam 
completar la disfressa amb una 
paleta de pintor i un pinzell. La 
participació i col·laboració de les 
famílies ha estat molt gran i s’han 
vist disfresses molt boniques i 
elaborades. Divendres 25 de 
febrer a les 12 h del migdia, vam fer 
una cercavila pels carrers pròxims 
a l’escola on poguérem lluir les 
disfresses que portàvem. Ens va 
acompanyar durant el trajecte una 
xaranga d’Alzira, que va fer més 
vistosa i entretinguda la desfilada. 
Al CEIP Pepita Greus hem passat 
una setmana divertidíssima i 
hem gaudit d’uns carnestoltes 
divertidíssims.

CEIP EMILIO LUNA
Aquest any, hem tingut unes 

falles diferents i especials.
No hem plantat la falla, però 

hem fet una “SUPEREXPOSICIÓ 
del NINOT”, amb el lema “LA 
DIVERSITAT”, gràcies a la 
col·laboració de l’alumnat i les 
seues famílies.

L’oratge tampoc ens ho va posar 
fàcil, per la qual cosa, haguérem 
de modificar el programa d’actes 
previst per al dia de la festa.

Només poguérem visitar 
l’exposició, de la qual l’alumat es 
va sentir molt orgullós en veure 
les seues creacions, i gaudir de 
l’esmorzar que ens va preparar 
l’AMPA i de la crida fallera.

La “GLOBOTÀ”, organitzada per 
l’AMPA, es va haver d’ajornar per 
a més endavant, però segur que 
quan arribe el dia, ho passarem 
d’allò més bé.

Fins a les pròximes falles.

L’illa del tresor
SAGRAT COR DE JESÚS

Un vaixell va arribar al nostre 
col·legi el 16 de març. Va vindre 
carregat de jocs, xocolate i 
ensaïmades, i va omplir cada racó  
d’alegria i ambient festiu. 

El matí va començar amb els 
pirates rebent els nostres alumnes, 
esperant-los a la taverna que hi 
havia al costat de la nau atracada 
a l’illa del Sagrat Cor d’Alginet. 
La il·lusió es podia notar a les 
seues cares, caracteritzades amb 
elements del món pirata.

Tot seguit, cada tripulació 
formada pels xiquets i xiquetes, 
des dels grumets més xicotets fins 
els més veterans, desfilaren per la 

coberta el vaixell, per a després 
gaudir d’un esmorzar pirata. A 
més, els grumets de primer i segon 
de primària van recitar la “Cançó 
del pirata”, de José d’Espronceda, 
i ens van delectar amb la fina 
prosa de l’autor.

Aquesta vetllada ha sigut 
possible gràcies a l’ajuda de 
les tripulacions d’alumnes més 
veterans i veteranes del col·legi, a 
les drassanes del Sagrat.

Com veieu, el nostre monument 
faller va cobrar vida per unes hores 
i vam viure en primera persona el 
que és formar part d’un grup de 
pirates en busca del tresor, tot i 
que la recerca continua amb més 
força i més ganes!

CEIP BLASCO IBÁÑEZ
Un any més el CEIP Blasco 

Ibáñez s’ha adherit al programa 
de “Pilota a l’escola” que ofereix 
Conselleria d’Educació Cultura 
i Esport. Aquest programa està 
destinat a treballar-se amb el 
nivell de 4t de Primària, però 
tot l’alumnat del centre practica 
la pilota valenciana a l’àrea 
d’Educació Física.

A més s’està fent un treball 
interdisciplinar d’investigació de la 
història i característiques d’aquest 
esport: el terreny de joc, jugadors 
i jugadores importants, materials, 
modalitats... Aquest projecte dut 
a terme pels xiquets i xiquetes de 
4t es comparteix amb la resta de 
companys i companyes del col·le 
en una exposició on uns aprenem 
del treball dels altres.

A les classes d’Educació Física 
ens hem iniciat en la modalitat 
de raspall. Per aquest motiu 
hem hagut de confeccionar les 

proteccions per a la mà. Per a 
confeccionar la protecció hem 
necessitat: un guant, didals, 
esparadrap, cartes i Tesamoll. 
Cada xiquet i xiqueta amb l’ajuda 
dels seus companys ha sabut fer-
se les proteccions corresponents. 
I de forma progressiva hem 
començat a practicar aquesta 
modalitat. 

Les sessions de raspall les 
duguem a terme al trinquet del 
poliesportiu municipal, aprofitant 
que tenim un trinquet al nostre 
abast. La implicació dels 
menuts i menudes del Blasco és 
grandíssima. Gaudeixen jugant i 
sentint-se pilotaris.

El passat 15 de març, com a 
cloenda del projecte, ens visitaren 
un pilotari professional, Jose Fco. 
García Boscá, Moro d’Alcàntera 
i un tècnic de la Federació de 
Pilota Valenciana, Josep Llopis 
Cerdà, Ricardet. Compartiren amb 
nosaltres les seues experiències 
a partir d’una entrevista que els 

prepararem i una sessió pràctica 
que va entusiasmar l’alumnat amb 
la pràctica del raspall. Els dos 
professionals es convertiren en 
un punt de referència per aquells 
xiquets i xiquetes que han vist en 
aquest esport una alternativa per al 
seu temps d’oci. El temps d’esplai 
és mostra d’aquesta pràctica. Va 
de bo!

8 de març a l’Emilio 
Luna

CEIP EMILIO LUNA
El dia internacional de la dona, 

se celebra el 8 de març i el nostre 
centre, el CEIP Mestre Emilio 
Luna, va dur a terme a les aules 
una sèrie d’activitats reivindicatives 
dels drets de la dona, de la igualtat, 
del respecte, de la tolerància i de 
la bona convivència entre tota la 
societat.

Per aules es van fer moltes 
activitats relacionades amb 
aquests valors, com la lectura de 
contes i el visionat de vídeos que 
inviten a la reflexió de la necessitat 
de continuar avançant en el 
respecte, la llibertat, la igualtat i la  
bona convivència.

El mateix 8 de març, tot el centre 
participà en una festa reivindicativa 
en la qual es va cantar i ballar, 
i els alumnes van llegir, des de 
infantil a primària, frases cèlebres 
reivindicatives dels drets de la 
dona i l’alumnat més major va 
explicar el significat i la història del 
8 de març com a Dia internacional 
de la Dona.

Decoràrem el centre amb 
papallones morades pintades 
per tot l’alumnat i finalment, 
cada xiquet i xiqueta, amb un 
mà morada que s’havien pintat 
prèviament cantarem la cançó 
“Tres voltes Rebel” (El diluvi).
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8 de març a l’IES
IES HORT DE FELIU

Moltes són les activitats que 
hem realitzat per tal de reivindicar 
la igualtat de les dones, tant al  
mon laboral com al domèstic.

- Fotocool i signatura de totes 
les dones que formen la comunitat 
educativa.

- Recital de poesia en la ràdio 
del centre de 2n ESO, amb la 
professora Àngela Vidal.

- Infografia d’escriptores de la 
Generació del 27, alumnes de 4t 
ESO, amb la professora Marien 
Tolosa.

- Entrega de premis del IV 
concurs literari Microrelats:

Aquest concurs, ha estat 
organitzat pel departament 
d’Igualtat i Convivència, coordinat 
per la professora Elvira Carbonell 
i amb la col·laboració i suport 
econòmic de l’AMPA.

Aquest any, el lema ha estat 
«VULL SER LLIURE, NO 
VALENTA»

Els premis han estat:
Categoria A: Primer cicle ESO
1r Premi,  «Sota terra» de Luana 

Mcnamara Gómez
2n Premi, «El despertar de la 

vida» de Xavi Guijarro Navarro
Categoria B: Segon cicle ESO i 

FPB

1r Premi,  «Punyals» d’Adrian 
García Climent»

2n Premi, «La foscor dels 
carrers» d’Óscar Capilla Roig

Categoria C: Batxillerat

1r Premi, «Paraules de guerra» 
d’Arnau Novés Fargueta

2n Premi, «Tard» de Claudia 
Lucena Font

Indicacions:
Té un 

efecte tònic i 
vigoritzant, per 
la qual cosa 
s’utilitza per 
a combatre 
els estats de 
feblesa, atonia, 

astènia i falta d’energia.
Estimula l’apetit i està indicada en 

casos de inapetència continuada, 
anorèxia lleu, convalescència 
d’una malaltia per infecció vírica o 
bacteriana.

Alleuja els símptomes de la 
menopausa a causa del seu 
efecte estrogènic i antisudoral. 
Té propietats termoreguladores 
que ajuden a paralitzar les 
terminacions nervioses de les 

glàndules sudorípares. Açò alleuja 
les acalorades i les sudoracions 
nocturnes, i també la irritabilitat, el 
dolor lumbar i la migranya.

Alleuja els dolors de la 
menstruació i ajuda a normalitzar 
el període, a causa del seu efecte 
antiespasmòdic i astringent.

Actua com a tònic digestiu, 
ja que alleuja els espasmes 
gastrointestinals i s’utilitza en casos 
de gastroenteritis, dispèpsies, 
digestions lentes i difícils, i en 
indigestions nervioses, que cursen 
amb nàusees i vòmits.

Combat el mal alé (halitosis) 
i elimina el mal sabor de boca, 
a causa que és carminativa i 
desinfectant.

Presenta una acció antisèptica, 
antiinflamatòria i antiviral, que 

s’utilitza en afeccions del sistema 
respiratori, com bronquitis lleus, 
refredats, processos gripals, 
amigdalitis i faringitis.

Alleuja els dolors articulars, pel 
seu efecte antiinflamatori.

Presenta cert efecte 
hipoglucemiant ja que ajuda a 
minorar el nivell de sucre en sang 
i orina.

Afavoreix l’emissió d’orina i ajuda 
a combatre els focus d’infecció en 
les vies urinàries. Es combina amb 
altres plantes com la boixerola, la 
dacsa, etc.

Per via externa s’usa en la salut 
bucal i està indicada en casos 
de dolor dental, inflamació de la 
mucosa bucal, de la llengua o de 
la glotis, i alleuja els símptomes de 
la gingivitis inclòs el sagnat.

En forma de gargarisme s’utilitza 
per a alleujar la irritació de gola, la 
faringitis i la laringitis.

S’utilitza per via tòpica s la pell a 
causa del seu poder regenerador 
a nivell cel·lular i pels seus 
efectes astringents, cicatritzants 
i desinfectants. S’usa en picades 
d’insectes, ferides, nafres, 
urticàries, ulceracions, etc.

Contraindicacions o 
precaucions: la sàlvia no presenta 
gran problemàtica i pot ser 
consumida amb certa tranquil·litat, 
encara que l’oli essencial en dosis 
elevades i perllongades podria 
generar toxicitat a nivell neuronal.

Els tractaments amb sàlvia 
han de contemplar períodes de 
descans, d’uns 10 a 20 dies, per a 
evitar l’efecte acumulatiu, com per 

exemple la tuiona.
Les persones diabètiques han 

d’acudir al seu metge si opten 
pel tractament de suport amb 
sàlvia, perquè el metge controle el 
nivell de sucre i previndre alguna 
descompensació.

No es recomana prendre 
sàlvia durant l’embaràs i la 
lactància, a causa del seu efecte 
estrogènic (estimula la producció 
d’estrògens).

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.  

Col·legiat 4704

Sàlvia
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Com ja saps, 
l’activitat física 
augmenta la 
f r e q ü è n c i a 
cardíaca per 
damunt del nivell 
de pulsacions que 
té una persona en 
repòs. Però hauràs 
observat que, 
unes vegades, 
augmenten més 
que unes altres i 
aquesta variació 

no és igual per a totes les persones 
perquè cadascuna respon d’una 
manera diferent a un mateix esforç.

Així i tot podem trobar un sistema 
que assenyale un marge de pulsacions 
“segures” per a les activitats 
aeròbiques que alhora tinguen en 
compte la variabilitat individual de 
la freqüència cardíaca en funció de 
l’activitat.

La Zona d’Activitat Saludable (ZAS),  
és la zona de treball òptim, però també 
és la zona de seguretat per a la nostra 
salut. Aquesta zona està compresa 
entre els marges de pulsacions 
per minut dins del qual hem d’estar 
treballant perquè l’activitat física 
produïsca en el nostre organisme 
efectes beneficiosos per a la salut i per 
a la pràctica esportiva.

Aquest marge es coneix com la 
ZAS que associacions mèdiques i de 
promoció de l’activitat física situen 
entre el 60% i 85% de l’Índex Cardíac 
Màxim: Homes (220-edat) i en Dones 
(225-edat). Doncs bé, és fonamental 
conéixer aquesta zona en la teoria i en 
la pràctica per a controlar les activitats 
aeròbiques. Per a saber la FC de 
treball hem de saber el següent: el 
nostre índex Cardíac Màxim i la nostra 
FC Basal (repòs).

1. On FC útil és =FC màx. - FC 
Basal

2. FC treball = X%(FC Útil) + FC 
Basal

Exemple pràctic:
1. Calcula el teu Índex Cardíac 

Màxim:
Exemple: 220-27=193
2. Calcula la FC de la ZAS al 60% 

i al 85%:
Exemple:
FC Basal: 50 FC Útil = 193-50= 143
FC Treball = 0.60%(143)+50 =135 al 

60% FC Treball= 0.80%(143)+50=171 
al 85

Aleshores la nostra ZAS serà entre 
135 i 171 pulsacions per minut.

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

Professor d’ensenyament de secundaria d’EF

Zona ZAS i zona 
d’entrenament

En busca de la salvació en 
la LEB PLATA

CARLOS BIVIA
20-02-2022 una data per a 

recordar. L’Ajuntament d’Alginet 
acaba l’obra de condicionament 
del Nou Pavelló Central, la pista 
és homologada per la Federació 
Espanyola de Bàsquet i arriba el 
poder tindre el primer partit a casa, 
després de disputar …. partits 
lluny en aquesta lliga LEB PLATA 
tan professional i exigent. L’afició 
del bàsquet a Alginet desperta i 
acudeix en massa per a omplir la 
pista i les graderies habilitades, 
encara que queda una graderia 
per acabar.

L’equip es lliura en cos i ànima i 
l’afició respon per a portar enlaire 

el Safir Fruits Alginet a la victòria 
contra el líder l’Albacete, després  
segueixen la de Villarrobledo, 
Cornellà, una ensopegada en la 
pròrroga contra el Cartagena i una 
nova victòria davant del València 
BC, que col·loquen l’equip fora 
del descens, però en zona de 
promoció.

Encomiable reacció de l’equip 
Safir Fruits Alginet al qual encara 
li queden quatre finals a jugar, tres 
seran en el nou pavelló que, amb 
l’afició, açò pot ser, arribar per a 
quedar-se.

Tot açò està ocorrent gràcies a 
l’Ajuntament d’Alginet.  

REDACCIÓ
El diumenge 27 de març, al 

pavelló cobert municipal d’Alginet, 
es va portar a terme el curs de 
Karate Levante amb dos grans 
mestres de València, Daniel Tchey 
i Emilio Martinez.

Un encontre que va acollir 30 
karatekes, molts d’ells mestres i 
tècnics de diferents clubs, així com 

molts alumnes avançats.
Els assistents vinguts de 

diferents punts de la província 
de València van poder aprendre 
del sensei Emilio Martínez 
l’autocontrol i la concentració 
en l’execució de Kata. El sensei 
Daniel Tchey va impartir el Go Sen 
no Sen i Sen Sen no Sen.

El club de karate Alginet 
organitza un curs d’alt nivell
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El grup de Show del Club de patinatge Alginet es proclama subcampió 
autonòmic a Alcoi

REDACCIÓ
El dissabte 12 de març es va 

celebrar a la localitat d’Alcoi el 18é 
Campionat autonòmic de grup 
Show.

Un encontre organitzat per 
la federació de patinatge de la 
Comunitat Valenciana amb el 
suport del club de patinatge artístic 
d’Alcoi i on participaren diferents 
grups.

El grup de Show del Club de 
patinatge Alginet es va proclamar 
subcampió autonòmic en la 
categoria de grup menut.

La seua entrenadora, Aina 
Álvarez, valorava l’actuació de 
les seus patinadores i comentava 
que “ portem dos anys de treball i 

és el primer campionat en el qual 
participem, per tant molt contentes 
amb la feina realitzada i amb la 
posició que hem obtingut”.

Aquesta modalitat de patinatge 
és molt complicada ja que s’ha de 
coordinar al mil·límetre l’actuació 
de les patinadores.

Alginet és el primer club de 
la província de València que es 
presenta al campionat de Show.

“Educar per la pau 
comença en la infància” 

Bárbara Bori.

M ’ e n c a n t a 
llegir a Isabel. 
Gaudisc molt de 
les seues històries 
i de la seua forma 
d ’exp l i ca r - l es . 

Aquest és el cinquè llibre que 
llig de l’autora i s’ha convertit 
en un dels meus favorits. 

Aquesta novel·la ambientada 
en el s. xviii en l’illa de Sant-
Domingue (actualment Haití), 
ens presenta Zarité, una 
preciosa xiqueta de color que 
a l’edat de nou anys és venuda 
com a esclava a un jove 

francés que té negocis en l’illa. 
Zarité és la protagonista 

absoluta i aquesta és la 
història de la seua vida. Una 
vida marcada per l’esclavitud, 
els abusos, el racisme i una 
infinitat d’injustícies.

Malgrat tractar temes durs 
i inacceptables en l’actualitat, 
està explicat de forma senzilla 
i amena, sense molta càrrega 
dramàtica. 

Una de les coses més 
destacables de l’autora és com 
de bé contextualitza una trama 
de ficció amb el moment polític 
i social en el qual transcorre 
la història. A més, novament 
podem gaudir de pinzellades 
de realisme màgic que 
embelleixen la novel·la 

En definitiva, una lectura 
plena d’aprenentatge, d’amor, 
de valentia, de dolor i d’amistat 
que us recomane moltíssim. 

Laura Alemany Bosch

La isla bajo el mar 
de Isabel Allende

A finals d’abril aniran al Trofeu Nacional Don Quijote que se celebrarà a Santa Cruz de 
Zarza a Toledo

La Universitat de València exposa 
l’Arxiu Ismael Latorre Mendoza

REDACCIÓ
La professora i doctora de la 

Universitat de València, Helena 
Raussell Guillot, va tindre la 
iniciativa de proposar la mostra 
fotogràfica, de la família Latorre, 
a la Comissió d’Igualtat de la 
Facultat de Magisteri del Campus 
de Tarongers, després de conéixer 
la pàgina que l’Arxiu Ismael 
Latorre Mendoza (AILM) té a 
Wikimedia Commons, i valorar 
la qualitat de les imatges, així 
com el valor històric de l’arxiu. La 
Comissió d’Igualtat de la Facultat 
de Magisteri va posar fil a l’agulla, i 
ara es pot gaudir de les fotografies 
a la Universitat de València.

L’exposició, que estarà oberta 
al públic fins el dia 8 d’abril mostra 
114 fotografies en 24 panells que 
van des de la dècada dels 30 a 
l’actualitat.

Els autors són les dues 
fotògrafes de la família: Laura 
Canet Lozano i Carolina Latorre-
Canet i els tres fotògrafs: Ismael 
Latorre Mendoza, Gerard Latorre-
Canet i Vicenç Salvador Torres 
Guerola.

En finalitzar l’exposició a 
València, es mostrarà als alumnes 
universitaris d’Ontinyent, i al 

novembre a la Facultat de Socials 
del Campus de Tarongers.

«L’equip directiu de la Facultat 
de Magisteri està obert al fet 
que aquesta mostra històrica i 
fotogràfica puga ser visualitzada 
en institucions culturals de la nostra 
societat. S’ha de dir que algunes 
d’aquestes fotografies mai abans 
s’havien exposat, són inèdites, 
tot i que l’Arxiu Ismael Latorre 
Mendoza ja havia alliberat tot el 
contingut ara exposat al projecte de 
Wikimedia Commons», explicava 
Vicenç Salvador, arxiver de l’arxiu 
d’Ismael Latorre Mendoza.

Els 24 panells de l’exposició 
estan dedicats especialment als 
projectes dels fotògrafs de l’Arxiu 
i a les exposicions que s’han fet 
històricament.

«Per això es pot gaudir de 
fotografies de l’Índia o Cuba 
de Carolina Latorre Canet, 
exposades en diferents pobles i a 
la mateixa ciutat de València; o el 
projecte Feines de Casa, amb el 
qual Carolina va rebre un premi 
nacional de fotografia. Lògicament 
les imatges històriques d’Ismael del 
camp, de les feines de les dones al 
poble d’Alginet, etc., donen un pes 
molt especial a aquesta mostra 
històrica», comentava Salvador.

Els alumnes del Blasco Ibáñez 
recapten més de 2.000 euros per 
a la lluita contra el càncer

REDACCIÓ
La comunitat educativa del 

centre educatiu Blasco Ibáñez 
d’Alginet ha tornat, un any més, 
a formar als seus alumnes amb 
valors tant necessaris com la 
solidaritat.

El 15 de febrer va ser el dia 
Internacional del càncer infantil i 
per aquest motiu, des del centre, es 
va convidar els xiquets i xiquetes 
i les seues famílies a col·laborar 
per a continuar investigant contra 

aquesta malaltia.
Els alumnes han aconseguit 

recaptar 2.012 € que s’han 
destinat íntegrament a l’Institut 
d’Investigació Sanitària de LA FE 
de València.

Una iniciativa impulsada per 
l’associació “Sumemos muchas 
manos por los niños enfermos” 
i que ha aconseguit que xiquets 
ajuden a altres xiquets.
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Coagri 
col·labora 
en l’ajuda a 
Ucraïna

REDACCIÓ
Una vegada més COAGRI 

ha mostrat la seua part més 
solidària. Des de la Regidoria de 
Serveis Socials es va sol·licitar 
l’ajuda per a poder empaquetar 
i emmagatzemar el material 
arreplegat per a enviar a Ucraïna.

Des de Coagri es va facilitar 
l’espai on fer-ho, es van donar les 
caixes i es va ajudar a carregar-ho.

Assegurar la collita té 
premi a COAGRI

REDACCIÓ
Com ja s’informava prèviament, 

assegurar la collita a Coagri té 
premi.

Els nostres assegurats i 
assegurades ja estan arreplegant 
la seua jaqueta a les oficines de la 
cooperativa.

Premi per a Adela

REDACCIÓ
Adela Segui Tamarit ha sigut la 

guanyadora de la torradora que 
s’ha sortejat a Coagri entre tots els 
seus clients que tenen contractat 
una assegurança general des de 
desembre.
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