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EDITORIAL
Finalitzem el mes
d’abril amb molts dies
de pluja, una Setmana Santa normalitzada i amb una tornada
a l’escola sense mascaretes.
Les bones dades de contagis
per COVID 19 ha fet que a nivell
estatal, es decidira deixar apartat
aquest complement que ens ha
acompanyat més de 700 dies.
A poc a poc tot va tornant a la
normalitat i als nostres carrers i a
la nostra vida tornen els esdeveniments que deixarem aparcats en
començar la pandèmia.
Ara sols queda anar amb precaució i esperar que no hi haja un
pas arrere en les noves mesures.
El poble desperta amb força i
amb ganes de tornar a estar junts.
Des de La Veu d’Alginet continuarem treballant per a apropar tota
l’actualitat local a tots i totes.
Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Tens un fill o una filla d’entre 12 i 18
anys? Amplia la protecció vacunal
contra la meningitis

La malaltia meningocòccica és
una malaltia infecciosa greu causada pel bacteri anomenat meningococ. Se’n produeixen casos
durant tot l’any. Generalment són
casos aïllats, però poden aparéixer també com a brot sobretot en
familiars convivents i escoles. Pot
presentar-se a qualsevol edat.
El meningococ pot trobar-se a
la gola d’algunes persones sense
produir-los cap símptoma, perquè
desenvolupen una protecció natural al cap d’uns dies, però el poden
transmetre a una persona sana i
fer-la caure malalta. La major part
dels afectats per la malaltia evolucionen favorablement, però en alguns casos la malaltia pot produir
complicacions greus i, fins i tot, la
mort.
El microorganisme es transmet
de persona a persona mitjançant
les secrecions faríngies i nasals,
i per a provocar el contagi, es requereix un contacte estret: més
freqüent en persones que dormen
a la mateixa habitació i viuen a
la mateixa casa; besar-se amb
intercanvi de saliva també en facilita la transmissió. El contagi no
es produeix per contacte amb joguets perquè el meningococ és un
germen que fora de l’organisme,
resisteix molt poc al medi ambient.
Des d’uns anys cap ací hi ha
hagut un augment de casos de
malaltia meningocòccica causada
pels serogrups C, W i Y. Per això
s’ha substituït en el calendari la va-

cuna que cobreix contra el meningococ C als 12 anys per una altra
que protegeix contra 4 serogrups
de meningococ (A, C, W i Y).
Adolescents i joves poden adquirir la infecció i, encara que no
en presenten símptomes, la poden
transmetre a germans, germanes,
iaios, iaies o amistats.
Per això, a més de vacunar-se
als 12 anys, s’han de vacunar els
adolescents i joves entre els 13 i
els 18 anys. És només una dosi
que ens protegeix a tots i totes.
Per a qualsevol dubte, consulta
el teu centre de salut.
Per a més informació:
https://vimeo.com/390682692
Xavi Torremocha. Infermer CSP
Alzira
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L’associació de Mestresses de Concert del Cor
Casa Tyrius i l’Ajuntament fan un l’església
homenatge a Mer Torres
La música va ser la protagonista

a

El dijous 28 d’abril amb presència de familiars i amics es va fer
l’homenatge

REDACCIÓ
REDACCIÓ
L’associació de mestresses de
casa Tyrius Alginet, amb el suport
de l’Ajuntament, van voler rebre un
homenatge a Mer Torres.
Un homenatge merescut per
a la que va ser presidenta de
l’associació de donants de sang
i vicepresidenta de Tyrius Alginet
i que ens va deixar al febrer de
2019 de manera inesperada.
Al llarg de l’acte realitzat a la seu
de l’associació el 28 d’abril, la que
fins ara era la presidenta, Teresa

Burchés, va recordar el caràcter
de Torres i la seua predisposició a
ajudar a tots.
L’alcalde d’Alginet, Jose Vicente
Alemany Motes va dedicar unes
paraules a la família i va fer entrega
de l’escut del poble a l’home de
Mer.
Carmen Nieto coordinadora de
les donacions de sang de la Ribera
entregà un diploma a la família en
reconeixement a la tasca portada
a terme per Torres.

llegiren unes poesies dedicades
a Mer i a Teresa Burchés que
deixava el seu càrrec com a
presidenta després de 50 anys.
Raül Palau, actual president
de donants de sang i de Somval
va recordar la figura de Mer com
una persona solidària i amb
predisposició a ajudar.
L’acte va finalitzar amb les
paraules d’agraïment per part d’un
dels fills de Mer que va parlar en
nom de tota la família.

El 10 d’abril, a la parròquia Sant
Antoni Abad d’Alginet es va portar
a terme el concert a càrrec dels
membres del Cor de la SAMA.
Un concert dividit en dos parts:
en la primera part, els assistents
van poder gaudir de les veus del cor

acompanyades per instruments de
corda; en la segona part, la música
acompanyava el cant amb el piano
i vent.
Una vesprada màgica entre les
parets de l’església del poble.

Nou llibre de Berta Espert
La Caputxeta sense llop, poesia pura

Hermelando Bosch i Teresa Roig

L’Agrupació Musical Veterans de la
Ribera del Xúquer celebra els 25 anys
L’acte protocol·lari va finalitzar amb una gran foto de família.

REDACCIÓ
El divendres 8 d’abril, a les 6.30
h de la vesprada, l’escriptora Berta
Espert, va presentar el seu últim
llibre La Caputxeta sense llop, a
l’Alba gastrobar.
Un llibre creat en el confinament
que a través de poemes i imatges
transmet uns sentiments de la

situació del moment.
L’acte va començar amb
l’actuació musical per part de dos
alumnes de Berta. Acte seguit la
seua correctora assessora va dir
unes paraules per a concloure
l’acte amb la lectura per part de
l’autora d’alguns poemes i la
signatura del llibre.

La Muixeranga d’Alginet al
Monestir de la Valldigna
REDACCIÓ
REDACCIÓ
Amb dos anys de retard per la
pandèmia, l’agrupació musical de
Veterans de la Ribera del Xúquer
va poder celebrar, el passat
diumenge 10 d’abril els 25 anys de
la formació musical.
Al restaurant San Patricio
d’Alginet, els músics, autoritats i
acompanyants van poder gaudir
del dinar de Santa Cecília que
per motius sanitaris també es va

d’haver d’ajornar.
El president de l’agrupació, Fidel
Ramírez Añon va ser l’encarregat
de posar la insígnia de la formació
als nous músics que s’han
incorporat a la banda.
Tot seguit es va fer entrega d’un
socarrat commemoratiu a tots els
membres de la formació per a
recordar els 25 anys de la formació
musical.

La regidora d’Alcúdia, Amparo
Martin, va agrair la invitació a l’acte
i felicita la formació pels seus 25
anys.
Per altra part, el regidor de
Cultura d’Alginet, Vicent Gaya, va
felicitar la formació, el seu director
Òscar Domènech i el seu president
Fidel Ramírez per la seua tasca
en el món cultural i va anunciar el
proper concert de la formació a la
localitat d’Alginet.

El dissabte 23 d’abril, dia del
llibre, la Muixeranga d’Alginet va
alçar les seues figures en un lloc
emblemàtic, el Monestir de la
Valldigna.
Una mostra cultural amb els
llibres, les lletres i la muixeranga
com a protagonistes. Una iniciativa
de la Conselleria de Cultura per a
revitalitzar espais com el monestir
i a la qual la Muixeranga d’Alginet
es va sumar amb la seua actuació.
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Alginet celebra la Setmana Santa

Incendi en un
habitatge al carrer
Major

La pluja va obligar a suspendre un acte dins de la programació establida
REDACCIÓ

REDACCIÓ

La pluja torna a ser la
protagonista en les processons
de Setmana Santa. Després de
la pandèmia, al final van poder
eixir les imatges de les diferents
confraries excepte la del Santíssim
Crist del Perdó per la pluja.

El dijous 21 d’abril, al carrer
Major, es va declarar un incendi
en un habitatge ubicat prop de
l’ambulatori.
La Policia Local d’Alginet va
rebre l’avís cap a les 10 de la nit
i en arribar va comprovar que no
hi havia ningú a l’habitatge afectat.
Tot seguit va procedir a desallotjar
els veïns i veïnes dels habitatges
adjacents i a tallar el trànsit.

Aquest any, per primera vegada
hi participa la Confraria de Jesús
de Medinaceli.
La Setmana Santa finalitzà amb
l’encontre, la lectura dels xiquets
i xiquetes, la solta de coloms i la
tamborada a la plaça del Mercat.

Per a apagar el foc de
l’habitatge ubicat al primer pis, es
van mobilitzar bombers de Silla,
Catarroja, Alzira i el sergent de
Torrent. L’incendi es va donar per
controlat a les 22.55 h.
Divendres, Policia Local i els
tècnics de l’Ajuntament s’han
apropat de nou a l’habitatge per
a comprovar el seu estat i han
procedit a acotar la zona del carrer
per si hi haguera despreniment de
la façana.

Lolita Climent nova presidenta de Tyrius
Lolita agafa el relleu de Teresa Burchés que ho deixa per motius personals
REDACCIÓ
El 28 d’abril, a la seu de les
mestresses de casa Tyrius Alginet,
es va celebrar l’assemblea general
on es va renovar part de la Junta.
Després de més de 50 anys al
capdavant d’aquesta associació,
Teresa Burchés deixava la
presidència per motius familiars.
Agafa el relleu Lolita Climent
que porta més de 25 anys formant
part de la Junta de Tyrius.
Des de l’agrupació es va fer un
detall a Burchés en agraïment als
anys que ha estat al capdavant.

La nova presidenta va animar
a totes a seguir participant en tot

allò que fa l’associació ara que
pareix que tot estiga tornant a

la normalitat i es poden, de nou,
tornar a dur activitats a terme.
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La Fira del Llibre i la Cultura d’ACEAL torna a omplir la plaça
Després de la pandèmia, des de l’associació comercial i empresarial d’Alginet s’ha recuperat la Fira del llibre i la Cultura
REDACCIÓ
El diumenge 1 de maig, dia de la
Mare i del treballador, la plaça de
la Constitució torna a ser el punt de
trobada de la 8a Fira del llibre i la
cultura que organitza ACEAL.
Al llarg del matí, els assistents
van poder gaudir d’una gran
varietat d’estands amb exposició i
venta de llibres.
A l’estand de Ràdio Alginet es
va fer la presentació del llibre El
Surdo de Maulet. L’escriptor i la
escriptora Berta Espert, van estar
signant llibres.
També es va gaudir de teatre
al carrer, animació infantil, la
desfilada de la Saga Skywalker i la
de Marvel, la il·lustració en directe
de l’artista Shaun Elay, actuacions
de la SAMA, concurs fotogràfic,
exhibicions de la Muixeranga i
moltes altres activitats que van
convertir, la plaça de la Constitució,
en un punt de festa, animació,
cultura i diversió.
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En 6 anys SOMVAL reparteix 94.300 kg de menjar entre els
Alginetins
Des de l’any 2015 fins a l’actualitat han repartit setmanalment uns 83.700 kg i uns 10.600 kg de menjar d’Europa
REDACCIÓ
L’associació Som Voluntaris
d’Alginet que es va formar el 2014
com una entitat de voluntariat ha
aconseguit, al llarg de 6 anys,
repartir més de 94.000 quilos de
menjar.
Uns quilos que es tradueixen en
ajuda a 11.500 famílies del poble al
llarg d’aquest anys.
Raül Palau, president de
SOMVAL explicava que “sens
dubte, el repartiment d’aliments és
l’activitat que més gent involucra,
ja que d’una banda tenim els
voluntaris que repartim i els més
necessitats que arrepleguen. Hi
ha 4 voluntaris i unes 40 famílies
(10 per dia i que són 40 persones)
que setmanalment passen per allí
per a recollir aliments de primera
necessitat, que són recollits del
Banc d’aliments de València
(1 vegada al mes) i diàriament
d’un conegut supermercat de la
localitat, així com setmanalment de
la Biblioteca per la brillant idea que
va tindre el seu equip directiu que
la penalització per tardar a retornar
un llibre es fera amb menjar i no
amb diners. Cal fer constar que
totes les persones que assistim
són enviades pels Serveis Socials
de l’Ajuntament, mai és Somval el

que les determina.
L’activitat es desenvolupa en
l’antic local de correus, al carrer
Poeta Juan alegre, que a més és
la nostra seu social, i consisteix en
el fet que de dimarts a divendres
i de 10 a 11.45, passen per allí
un representant de cada família
amb el carret de la compra per a
recollir la seua part d’aliments que
aquell dia s’han pogut oferir, amb
un val que prèviament els ha sigut
entregat per Somval.
A
banda
d’aquest
repartiment, tenim un altre que
anomenem “Menjar d’Europa”.
Quadrimestralment es reparteixen
uns 1.600 kg a unes 20 famílies
diferents de les anteriors i que solen
ser unes 65 persones. Aquests
lliuraments els organitza també el
Banc d’aliments en el programa
FEAD i FEGA”, comentava Palau.
“Quant a quantitats entregades
per Somval a les diferents
persones, des de l’any 2015 fins a
l’actualitat s’han repartit setmanal
uns 83.700 kg i en menjar d’Europa
uns 10.600 kg, el que suposa un
total de 94.300 kg”, explicava el
president.
Però la missió de SOMVAL
va més enllà del repartiment de
menjar. Paula explicava que “la

nostra missió és la d’intentar
millorar el nostre benestar, el de
les persones i el nostre entorn
mediambiental. Per a això,
col·laborem amb les institucions
com
Caritas,
Ajuntament,
associacions benèfiques, entre
d’altres”.
Com a exemple es pot dir
que SOMVAL està ajudant en
el
Museu Valencià d’Història
natural, en les carreres populars,
al centre ocupacional, ajudant a
la campanya “Cap xiquet sense
bigot”, en les donacions de sang, a
les escoles i un llarg etcètera.
Una associació molt necessària
per a la localitat d’Alginet
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La Cooperativa Elèctrica d’Alginet rebaixa la factura de la llum
El Consell Rector ha pres la decisió de rebaixar la factura d’abril dels socis
REDACCIÓ
El preu de l’electricitat ha pujat
molt els últims mesos. L’encariment
exponencial de l’energia elèctrica
a nivell Nacional està colpejant
de manera dràstica la butxaca
dels consumidors i perjudicant a
les cooperatives elèctriques que
tenen com a únic objectiu oferir als
seus socis el millor preu i servei.

“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.”

Des que aquest increment en
la factura començà a colpejar de
manera dràstica tot el país, des de
la Cooperativa Elèctrica d’Alginet
es va treballar de valent per buscar
fórmules que ajudaren el soci i
evitar que patira aquesta pujada
externa a la CEA.
Fórmules
com
assumir
l’increment del preu perquè el soci
no es veiera afectat.

“Des de la CEA
sempre hem treballat
i treballarem per
oferir el millor als
nostres socis.”

La pujada dels preus de
l’electricitat té un impacte molt fort
sobre l’economia de les famílies
i de les empreses. Per a les
empreses suposa un augment
de costos que pateixen en els
seus marges i traslladen als seus
clients. Per a les famílies, suposa
destinar diners a pagar l’energia
en lloc de destinar-lo a estalviar o
en altres serveis o bens.

Després de mesos patint
l’increment del preu de la llum,
des del Consell Rector de la
Cooperativa Elèctrica d’Alginet
podem afirmar que els socis
tindran una baixada en la factura
d’abril ja que, tal i com va prometre
aquesta Junta, en el moment el
mercat ho permetera, s’aplicaria
de seguida la baixada en el cost
final per al soci.

“L’increment del preu
de la llum ha afectat a
tot el país i ha suposat
un greu problema per
a empreses i per a
les famílies que han
de fer front a aquesta
despesa extra en la
seua economia.”

“El Consell Rector
ha decidit baixar la
factura de la llum
als seus socis.”
Analitzada i estudiada l’evolució
del preu de la llum, des del Consell
Rector s’ha decidit aplicar aquesta
rebaixa de manera immediata,
complint així amb el que es va
prometre a cada soci d’aquesta
cooperativa.

“Esperem que
aquesta evolució
a la baixa siga la
nota predominant
a partir d’ara.”
Des de la Cooperativa Elèctrica
d’Alginet es continua treballant
per a buscar les millors fórmules
que ajuden i beneficien els seus
socis i el poble d’Alginet ja que,
si l’evolució del mercat continua
baixant podran tornar als preus
d’abans i a reprendre totes les
activitats que repercutien en
els veïns i veïnes d’Alginet com
l’obra social, l’ajuda a totes les
associacions esportives i culturals
de la nostra localitat i els vals per
als menuts i els bons dels jubilats,
entre d’altres.

“Des de la CEA
tenim com a objectiu
tornar a aconseguir
tindre el preu de la
llum més favorable
per als socis.”

Des del Consell Rector es
vol agrair a tots els socis que
continuen donant suport a aquesta
cooperativa i creuen en la seua
feina i els seus objectius.

Tot aquella persona que desitge
consultar els preus de la CEA ho
pot fer accedint a la seua pàgina
web en:

Des de la CEA, es continua
treballant per traure el millor
preu de la llum per als socis i en
projectes de futur que ajuden a
evitar aquest tipus de situacions.

“En la web es poden
consultar els preus de
les tarifes de la llum.”

www.electricadealginet.com
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Es presenten els resul- El Bus Labora arriba a
tats del PUAM
Alginet

REDACCIÓ
El dimarts 12 d’abril, a la Casa
de Cultura, es va portar a terme per
part dels tècnics, la presentació del
diagnòstic i el pla d’implementació,
amb les accions planificades per al
municipi d’ací al 2030 del PUAM.

REDACCIÓ

saber com fer una bona recerca de
treball, actualitzar un currículum o
inscriure’s en cursos de formació.

L’ajuntament us convida a
participar a la presentació dels
resultats del PUAM (Pla Urbà
d’Actuació Municipal).

El 21 i 22 d’abril, el Bus Labora
va estar a la localitat d’Alginet per
tal d’ajudar els veïns i veïnes a

A la web de l’ajuntament es
poden consultar els resultats del
procés d’elaboració.

Campanya Zero Residus

REDACCIÓ
El 22 d’abril, a la plaça de
la Constitució el tècnic de la
Mancomunitat de la Ribera Alta
va estar en un estand per tal

d’explicar als veïns i veïnes com
s’ha de fer de manera correcta la
recollida de residus. A través de
jocs i imatges els assistents van
poder aprendre un poc més per tal
d’arribar al residu zero.

Obert el termini per a
sol·licitar matrícula a
l’escoleta Infantil
REDACCIÓ

Des del dia 28/04/2022 fins al dia
06/05/2022 es pot fer la sol·licitud
de matrícula per a l’escola infantil
municipal Alcalde Salvador Bosch.
Les sol·licituds de matrícula
es podran presentar de forma
telemàtica a la Seu Electrònica de
l’Ajuntament d’Alginet i de manera

presencial a l’escola infantil de 9 a
12 h.

Tota la informació i documentació
estarà disponible en la web de
l’Ajuntament d’Alginet
https://alginet.sedipualba.
es/carpetaciudadana/tramite.
aspx?idtramite=15166
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La Regidoria de Cultura i Educació lliura els premis del XXXI
Concurs de Narrativa Curta en Valencià “25 d’abril”

REDACCIÓ
El divendres 22 d’abril, a les
7 de la vesprada, es va portar a
terme al Teatre Modern d’Alginet
el lliurament als guanyadors del
XXXI Concurs de Narrativa Curta
en Valencià.
La presentació de l’acte va estar
conduïda per membres del Grup
de Teatre Avant va el Carro.
Les protagonistes van interpretar
diferents fragments de distintes
peces abans del lliurament dels
premis de cada categoria.
En total el premi es compon de
4 categories i el jurat, format per
Vicent Simbor i Roig, Josep F.

Nogués i Quixal i Urbà Lozano i
Rovira, van decidir per unanimitat
premiar les narracions següents:
En la categoria D el tercer premi
dotat amb un val per a adquirir
llibres en valencià, en qualsevol
llibreria del poble per valor de 100€
va ser per a l’obra L’arbre Encantat
d’Alexandra de la Ossa del col·legi
Pepita Greus.
En segon premi dotat amb un val
per a adquirir llibres en valencià,
en qualsevol llibreria del poble per
valor de 150€, va ser per a l’obra
El futur ha vingut de Laia Espert
Ponz, del col·legi Vicente Blasco
Ibáñez.

El vàters de l’Hort de
Caramanxel tornen a
estar disponibles
REDACCIÓ
Per segona vegada, s’han
tornat a fer els vàters de l’Hort
de Caramanxell ja que, estaven
trencats pel vandalisme d’algunes
persones.

El segon premi va ser per a
l’obra Maria i el rent màgic de Julia
Ramos Blanco, del col·legi Sagrat
Cor de Jesús.
I el primer premi va ser per a
l’obra Soc Xica de Mariola Bosch

En la categoria B, el tercer
premi va ser per a l’obra Dibuixant
somnis de Noa Puchalt Lancho del
col·legi Sagrat Cor de Jesús.
El segon premi va ser per a
l’obra La història d’Olívia de Pau
Cortina Pávez de l’IES Hort de
Feliu.
El primer premi va ser per l’obra
Dietari d’una pandèmia, de Ferran
Roig Calabuig del col·legi La
Comarcal de Picassent.

per a evitar aparcar a les voreres i
delimitar l’accés als estudiants.

col·legi Sagrat Cor de Jesús.
El segon premi va ser per a
l’obra La Flama Roja d’Ana Pérez
Mengual, del col·legi Sagrat Cor
de Jesús.
I el primer premi va ser per a Un
ciutadà exemplar, d’Andreu Pla
Espert, del col·legi Sagrat Cor de
Jesús.
El regidor de Cultura i Educació,
Vicent Gaya, va ser l’encarregat de
lliurar el premis als guanyadors i
guanyadores i va agrair a tots i
totes la seua participació.

En la categoria A, el tercer premi
va ser per a l’obra Segura de qui
soc de Paula Espert Hervás, del

Lupe Ros López guanya
el concurs del Dia de la
Mare
REDACCIÓ

Per segon any consecutiu, des
de la Regidoria de Comerç es va
llançar el concurs de fotografia i
frase inspiradora per a celebrar el
Dia de la Mare.

El premi consisteix en un val de
100 euros per a gastar al comerç
local i així incentivar la compra a la
localitat d’Alginet.

Millores als carrers per
a la seguretat dels menuts

L’eixida i entrada de l’escola del
Sagrat Cor de Jesús ara és un
poc més segura en instal·lar cons

En la categoria C, el tercer premi
va ser per a l’obra La quarantena
de Leticia Sánchez Robaina del
col·legi Emili Luna.

Simó del col·legi Vicente Blasco
Ibáñez.

Entre les imatges rebudes, el
jurat va triar la de Lupe Ros López.

Des de la Regidoria de Parcs i
Jardins es demana a tots els veïns
i veïnes que cuidem entre tots les
instal·lacions per a poder gaudirne com cal.

REDACCIÓ

El primer premi dotat amb un val
per a adquirir llibres en valencià,
en qualsevol llibreria del poble per
valor de 200€ va ser per a l’obra El
lèmur que es quedà sense ratlles
de Maria Valero, del col·legi Pepita
Greus.
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Estem d’enhorabona

Abril al CEIP Emilio Luna
CEIP EMILIO LUNA

Aquest mes d’abril hem
anat avançant en la realització
d’activitats
culturals,
sempre
seguint
la
normativa
i
recomanacions donades des
de Salut Pública i la Conselleria
d’Educació.

SAGRAT COR DE JESÚS
Al nostre col·legi continuem
gaudint d’animacions lectores
per als alumnes de primària amb
les que recordem els elements
treballats a l’illa del tresor. La
recerca continua, estem més a
prop!
D’altra banda, cal dir que
alguns dels nostres alumnes
van participar a les Olimpíades
Matemàtiques organitzades per la
Societat d’Educació Matemàtica
de la Comunitat Valenciana.
Estem
d’enhorabona
perquè
Rubén Sanchis Hervás, de 5é
de primària, ha superat la fase
comarcal i participarà en la prova
de selecció provincial que se
celebrarà a Ontinyent. De segur
que anirà fenomenal!

També felicitem els alumnes
guanyadors del premi de Narrativa
curta en valencià en les diferents
categories. En la categoria A
tenim a Andreu Pla (1r premi),
a Paula Espert (2n premi) i Ana
Pérez (3r premi). De la categoria
C tenim a Julia Ramos (2n premi).
Enhorabona a totes i tots els que hi
heu participat!
Cal destacar també que per fi ha
arribat el dia per als alumnes de
2n d’ESO en “The Big Challenge
Contest”, el concurs europeu
on han posat a prova els seus
coneixements d’anglés i per al qual
han estat preparant-se durant el
curs. De segur que han obtingut un
molt bon resultat a més de passarho fenomenal!

La Muixeranga i
l’educació física
CEIP BLASCO IBÁÑEZ
Este curs encetem amb tot
l’alumnat de Primària un treball
de col·laboració del Blasco amb la
Muixeranga d’Alginet (MA) que ens
apropa el projecte, “Muixeranga
a l’Escola”. Ho fem des de
l’àrea d’Educació Física perquè
clarament la muixeranga ajuda
els nostres menuts i menudes a
desenvolupar aspectes curriculars
de l’assignatura, aspectes que van
més enllà de la pràctica motriu i
s’abracen estretament amb els
valors que li donen suport i que
desenvolupen de forma global els
nostres menuts i menudes per a
fer-los personetes més íntegres.
Així, “Muixeranga a l’Escola” ens
parla de:
•Educar en valors: esforç, treball
en equip i coordinació entre
persones amb un objectiu
comú; valors que posen de
relleu el fet de compartir, el
respecte pels altres, perquè
cada u és important per a
aconseguir el tot, valors que
porten a la pràctica el fet de
saber agrair.
•Donar a conéixer la història i la
tècnica del món muixeranguer,
apropant xiquets i xiquetes als
orígens d’aquesta tradició tan
nostra, per a comprendre qui
som i d’on venim.
•Exercitar el cos i la ment.
Importància del treball en
braços, cames, mans i muscles
de manera que en fomente

El 3 d’abril i després de dos anys
sense poder fer-se es va fer la 37a
trobada de centres en valencià de
la Ribera a Alfarb. El nostre centre
va acudir i va dur a terme el taller
“Les ulleres del canvi de la mirada”.
És un dia de retrobaments, de
músiques, balls i cercaviles on les
famílies ho passen molt bé.
El 6 d’abril, el dia internacional

de l’activitat física, amb el lema
“Que ningú es quede fora de
l’esport” eixirem al pati i jugaren a

Comencem així les unitats
didàctiques d’Acroesport amb la
visita del mestre de la Muixeranga
d’Alginet, Amador Añón, i la
creadora i mestra de “Muixeranga
a l’Escola”, Mabel Roig, amb qui
compartirem dues de les sessions
en cada una de les classes. En
la primera, ens presentaran de
forma lúdica què és la muixeranga
i la segona estarà dedicada a
la pràctica motriu, on el joc i
activitats d’iniciació a la tècnica
muixeranguera
seran
els
protagonistes.
Amb vocabulari muixeranguer,
pit, seny i amunt!

El dilluns 11, dimarts 12 i dimecres
13 va tindre lloc la “Setmana
Cultural EcoDiversitat”. Els i les
mestres van programar contes i
manualitats al voltant de l’Ecologia
i la Diversitat. Rebérem la visita de
professionals de Sembra en Saó
i treballarem a l’Hort, de l’ONGD
Petjades i de la Mancomunitat
de la Ribera i portarem a terme
tallers on l’alumnat es convertí
en superherois i superheroïnes
del reciclatge, anàrem d’excursió

a la Planta de Revalorització de
Residus de Guadassuar. També
l’alumnat de 5é i 6é va tindre la
jornada de colpbol a Benimodo.
I l’AMPA va patrocinar activitats
de ball i pilates a més d’oferir un
“superesmorzar” pasqüer a TOT
l’alumnat i mestres.

El dimecres 27 l’alumnat de 1r i
2n va anar d’excursió a la Granjaescola “La Torreta del Marqués” a
Benigànim. Les activitats van ser
tan atractives que l’alumnat va
quedar amb ganes de repetir.

Celebrem el dia de l’esport
Alumnes 6é
CEIP PEPITA GREUS

El passat dilluns 11 d’abril
vam celebrar el dia de l’esport al
CEIP Pepita Greus. Les activitats
esportives que realitzàrem va
ser botar a la corda i una cursa
solidària en favor de l’ONG Save
the Children per a ajudar els xiquets
i xiquetes d’Àfrica. Per a això, cada
un de nosaltres va aportar 1€ i ens
van donar un dorsal per a apegar a
la samarreta.
Durant unes setmanes, tota
l’escola a classe d’Educació Física
va aprendre diferents jocs de
corda com ara Rei, Rei, Al bollit,
La serpeta... per a poder fer i
organitzar les activitats eixe dia.

la plasticitat i l’elegància.
Treballa també tècniques de
relaxació i concentració de vital
importància en tots els aspectes
de l’educació.

bàsquet, al mocadoret, a birles, a
la petanca... posant impediments
a l’hora de participar, com tapar
els ulls, córrer a peu coix, no poder
utilitzar les mans... així van poder
viure des de la seua experiència
la dificultat de les persones amb
diversitat funcional i reconéixer
l’esforç que fan.

I és que els i les alumnes de
sisé vam ser els encarregats
d’organitzar-ho tot! En arribar a les
nostres classes vam trobar una
safata amb cordes i els cartells de
les cançons plastificats. Per grups,
ho vam agafar i ens vam dirigir a
la classe que ens havien assignat.

Després, ens dirigírem al pati,
explicàrem el que havíem de fer,
els ensenyàrem algunes cançons
i començàrem a botar.
Cada curs teníem un horari
assignat per a la cursa. La vam
fer repartits per classes i, segons
el nostre curs, donàvem més o
menys voltes: infantil una volta; 1r
i 2n, dues voltes; 3r, 4t i 5é, tres
voltes. Per animar els alumnes
més xicotets, anàvem davant
d’ells marcant-los el circuit i, fins i
tot, ajudàrem a alguns portant-los
de la mà. Finalment, a les 13.30 va
finalitzar el Dia de l’Esport amb la

cursa de 6é, els quals haguérem
de fer quatre voltes al circuit.
Va ser un dia solidari molt
productiu i ens ho passàrem
genial!
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Música al Centre de Dia

IES HORT DE FELIU
El
divendres
8
d’abril,
els alumnes de Batxillerat,
acompanyats pels professors de
música, Dani García i Inno Signes,
han realitzat un concert al centre
de dia d’Alginet, en què els nostres

majors han gaudit de les peces
interpretades de The Beatles,
Bob Dilan, Elvis Presley, Leonard
Cohen i María Grever.
Ha sigut una activitat molt
enriquidora, tant per als assistents
com per a l’alumnat.

París

IES HORT DE FELIU
L’alumnat de l’IES Hort de Feliu
d’ESO i Batxillerat que cursen
l’optativa de francés, han realitzat
del 8 al 13 d’abril, un viatge
cultural a París, acompanyats pels
professors, Isabel Comes i Raül
Añó.
Han visitat, Sant Sebastià,
Poitiers. La ciutat de Blois i el
castell de Chambord, un palau
renaixentista amb una escala
central feta per Miquel Àngel quan
estava sota el mecenatge de
Francesc I de França.
A París han visitat, el barri de
Mont-Martre, el Moulin Rouge,
l’antic estudi de Picasso, l’església
del Sacre Cour, l’Ajuntament, el
centre Pompidou, Les Halles,
Chaletet, Consetgierie, Notre
Dame, on van poder observar el
procés de la seua reforma en una
exposició, el barri llatí, la Sorbona i
el panteó on estan soterrats grans
prohoms de França, com Marie
Curie. Pujada a la torre Eiffel,

visita al Louvre, centrant-se en
l’art grec i renaixentista, van veure,
La Mona Lisa, la Mare de Déu
de les Roques, la Venus de Milo,
la Victòria de Samotràcia i tantes
altres obres. També van visitar, el
Palais Royal, la Comédie français
i l’Òpera, les galeries Lafayette,
Palace de Vendome, la Madelaine,
la Concorde, passeig amb Bateau
Mouche pel riu Sena, amb vistes
nocturnes de París.
Un dia a Eurodisney, on es
celebrava el seu 30é aniversari,
amb gran espectacle de llums, so i
pirotècnia en finalitzar el dia.
A la tornada, visitaren la ciutat
de Carcassona, preciosa ciutat
medieval, famosa per la seua
vinculació amb els càtars i la
croada albigesa, aquesta ciutat és
patrimoni de la Humanitat per la
Unesco.
Els alumnes ha gaudit molt
d’aquest viatge, donat que des de
fa dos anys, no havien pogut fer
cap viatge de final d’etapa.
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Finalitza la temporada per al Safir Fruits Alginet LEB Plata
temporada 2021-22

Protocol de
primers auxilis
La seguretat a vegades
és qüestió de minuts,
segons, de saber actuar
en un determinat moment
o no saber. A continuació,
et contem alguns punts
que has de saber, per a
almenys, no posar-te en perill i poder
alertar algú amb experiència perquè
acudisca a socórrer-lo.
El protocol de primers auxilis PAS
Hi ha un protocol de primers auxilis
àmpliament acceptat i estés hui dia.
Es tracta del PAS. Protegir. Alertar.
Socórrer.
Pas 1 Protegir
Es tracta no sols de protegir la
víctima, també has de protegir-te a
tu mateix de no patir la mateixa sort.
Abans de res preocupa’t de la teua
pròpia seguretat. Revisa l’escena des
de fora i detecta què pot posar-te en
perill.

CARLOS BIVIA
Afrontar l’ascens de categoria
EBA
(considerada
com
semiprofessional) a la LEB PLATA
on les plantilles dels equips de
capitals importants es nodreixen
de jugadors
professionals
comunitaris, no comunitaris i
estrangers dotats amb un gran
físic era un repte molt alt per a un
equip on la majoria de jugadors
de la pedrera i d’incorporacions
de les últimes temporades han
crescut tècnicament en el Club
fins a aconseguir el mèrit esportiu
de jugar en una categoria on les
exigències competitives amb alt
cost econòmic són molt altes.
L’hàndicap de no tindre una pista

homologada i un baix pressupost,
no va ser un obstacle perquè la
Junta Directiva poguera premiar
l’equip que es mereixia amb el
gran premi de competir amb
equips d’àmbit nacional.
En l’anterior article publicat es
relatava la trajectòria de l’equip
que amb l’afició havia experimentat
un millorament del joc en poder
disputar ja trobades en pista
pròpia amb resultats guanyadors
de trobades que col·locava l’equip
fora del descens directe. En zona
de promoció, amb tres finals per
davant per a seguir depenent de si
mateixos, la primera es va guanyar
al Decolor la Roda per 64-61, la
segona al Mi Arquitecte Benicarló

Daniel Blasco Sancho torna a
guanyar el campionat de Tir
local de Sant Josep
REDACCIÓ
El passat dissabte 2 d’abril,
el Club de Caçadors el Setter
d’Alginet feia el tradicional Tir de
Sant Josep. Un campionat local
que normalment se celebra el
segon dia de Sant Josep però
que aquest any, per la pluja, es va
haver d’ajornar.
Amb més de 70 tiradors locals,
el jove Daniel Blasco Sancho es
va proclamar, un any més, campió
d’aquest encontre.
L’alginetí de 24 anys, comentava
que “l’afició em ve des de menut
quan anava amb el iaio i el pare al
camp de tir”.
En finalitzar l’encontre i la
paella de germanor que des de
l’associació es fa per a més de
300 comensals, Daniel va rebre
el trofeu de mans de l’alcalde
d’Alginet, Jose Vicente Alemany
Motes i el president del Club de
Caçadors, Salvador Navarro
Botella.
En el mateix acte, el Club de
Caçadors i l’alcalde d’Alginet,
feien entrega del trofeu a l’alginetí
Juan Rodriguez Oviedo que es va
proclamar Campió d’Espanya en
tir de guatla el 2021.

per 72-64 i la tercera al Zentro
Basket Madrid 78-69 feia possible
eludir l’eliminatòria de promoció,
però un resultat impensable del
Real Canoe Madrid vencent en
la pista del líder Bueno Arenas
Albacete ens deixava en la zona
per a disputar l’eliminatòria contra
l’equip Udea Algesires els dies 17
abril a sa casa i en la nostra el 24.
Amb el desenllaç final de perdre
els dos partits per 87-78 i 70-79 es
produïa el descens de la categoria
d’EBA.
No ha pogut ser, però ens
quedem amb el gaudi de poder
competir amb grans equips i
com no agrair a una gran afició
que ha donat suport a l’equip

Una vegada la víctima i tu esteu fora
de perill és el moment d’alertar el 112.
Aquest moment és crucial, tant com
l’anterior, per a valorar bé l’ocorregut
i informar correctament.

Agrair a l’Ajuntament d’Alginet
per tot el suport que ha prestat al
Club.

Ha arribat el moment de salvar
vides i per a això has de conéixer les
tècniques bàsiques de primers auxilis.

Se seguirà treballant perquè
molt ràpid puguem gaudir de nou
a Alginet de l’esport de la cistella a
gran nivell.
TORNAREM
Un poble, un equip, una il·lusió!!!!

Esther Romero guanya la cursa
Ponle Freno
REDACCIÓ

El diumenge 24 d’abril, es
va celebrar a València la cursa
dedicada íntegrament a recaptar
fons per a les víctimes d’accidents
de tràfic.
L’alginetina Esther Romero
Burchés va aconseguir l’or en la
categoria general femenina i en
la seua categoria. A més, Romero
va batre el seu propi rècord i va
recórrer els 10 quilòmetres a 4
minuts el quilòmetre.

Pas 2 Alertar

SAFIR FRUITS ALGINET en una
temporada que es tardara a oblidar
perquè mai s’havia vist al nostre
poble i a pobles de la ribera bolcats
d’aquesta manera i animant sense
descans un equip de bàsquet.

Pas 3 Socórrer

Valora la situació de la víctima:
Comprova si respira: escolta o
observa durant 5 segons la respiració
per a poder afirmar si respira o no.
Observa si està conscient: parla-li i
verifica si està conscient i orientat, sap
qui és o on està.
Localitza el motiu del seu malestar:
examina la víctima per a veure si té un
colp o fractura, o fins i tot hemorràgies.
Actua en conseqüència:
Si no respira, cal fer la reanimació
cardiopulmonar (RCP).
Si està inconscient però respira,
col·loca la víctima en posició lateral de
seguretat.
Si té una ferida que sagna
abundantment, eleva, sempre que
pugues el braç o cama que sagna i
comprimeix o estreny l’eixida de sang
per a evitar-la tant com pugues.
I recorda, parla amb la víctima i no
la deixes sola. Moltes vegades la teua
companyia ja és una gran ajuda per al
ferit.
Gerson González
Graduat en Ciències de l’activitat Física i del esport
Professor d’ensenyament de secundaria d’EF
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La Penya Veterans d’Alginet torna a guanyar la El querubí campió de lliga
lliga

REDACCIÓ

JOSE M. RAMÓN
La Penya Veterans d’Alginet
s’ha proclamat campió de lliga per
segona temporada consecutiva en
una jornada marcada per la intriga
després de l’empat a l’Ermita
davant l’Olímpic de Xàtiva.
Els blavets podien tancar el
campionat amb una victòria, però
l’empat provocava que hagueren
d’esperar el resultat del partit que
enfrontava Moixent i l’Alcúdia. La
derrota dels ‘roscanos’ donava
la lliga als d’Alginet a falta de 4
jornades, gràcies als 14 punts
d’avantatge dels blavets.
L’equip blavet aconsegueix el
bicampionat després de dominar
amb mà ferma el campionat, es va
situar com a líder a la jornada 10 i
va mantindre aquesta posició fins
a proclamar-se campions.
En una temporada molt dura,

marcada per les llargues lesions
d’alguns jugadors i el fet de
tindre una plantilla curta, els
d’Alginet han aconseguit una
regularitat i efectivitat que ha sigut
impossible de seguir pels equips
perseguidors. Així en 26 jornades,
els blavets sols han deixat escapar
8 punts, 2 derrotes i 2 empats,
i han aconseguit un avantatge
superior als 10 punts al llarg de
tota la segona volta.
Esta extraordinària temporada
ha estat marcada per 3 importants
victòries, precisament contra els
equips cridats a disputar la lliga
als d’Alginet, la victòria per 2-4 a
l’Alcúdia i el 3-0 aconseguit davant
del Perelló donava un marge de
punts importants als blavets. La
posterior victòria davant Moixent,
on l’equip va ser capaç de remuntar
un 0-3 per a acabar guanyant 4-3,
consolidava els veterans d’Alginet

al capdavant de la classificació,
lloc que no han deixat escapar fins
a proclamar-se campions.
L’equip blavet és, a hores d’ara,
l’equip més golejador de la lliga i
el segon menys golejat, destacant
els seus davanters Mendo, David
Sanchis i Tonet, amb 24, 13 i 12
gols respectivament. També és
destacable la capacitat anotadora
de migcampistes com Carrasco
(amb 8 gols), Bati (5 gols) o Rubén
(5 gols).

L’equip de la UD Alginet entrenat
per Mauri Ferrer, ha aconseguit
proclamar-se campió de lliga.
Ferrer comentava que “l’equip
ha demostrat una superioritat
absoluta, ja que ha guanyat tots
els partits que ha disputat. A més
a més d’ençà que va començar,
l’equip ha guanyat tots els
amistosos i un torneig al Barrio la
Luz”.
Un equip que no coneix la derrota

i que al llarg de la temporada ha
mantingut, pràcticament a tots els
jugadors i jugadores.
El seu entrenador explicava
que “per als xiquets en aquesta
categoria jugar significa iniciar-se
en l’esport i en unes rutines. No
obstant això, guanyar i fer les coses
bé sempre fa que l’aprenentatge
siga més fàcil i més ràpid. Els
xiquets tenien molta il·lusió partit a
partit de poder guanyar una copa
que serà un gran rècord per a ells”.

4 copes al Trofeu de Primavera

El proper repte que es presenta
per als Veterans d’Alginet és
tractar de repetir el títol de campió
absolut. Per a aconseguir-ho,
l’equip blavet haurà de superar
les semifinals que es disputen en
finalitzar la temporada regular, per
això encara es desconeix el rival
de l’equip d’Alginet.

L’equip femení Infantil-Cadet campiones de lliga

REDACCIÓ
El divendres 22 d’abril, el Club de
Patinatge d’Alginet va organitzar,
al pavelló cobert del poliesportiu
municipal, el Trofeu Primavera de
categories autonòmiques.
En total hi van participar 12 clubs
de la Comunitat Valenciana de
la categoria juvenil, aleví, infantil
cadet, júnior, sènior i tercera
categoria.
El trofeu finalitzà amb 4 copes

REDACCIÓ
L’equip femení Infantil Cadet
de la UD Alginet s’ha proclamat
campió de lliga.
Les 18 jugadores de l’equip
blavet que van des dels 11 fins
als 16 anys han estat dirigides per
les entrenadores Iris Verdeguer i
Amparo Tatay amb el suport del
delegat Hilario Verdeguer.
En paraules de l’entrenadora
Iris “proclamar-se campiones de
lliga suposa un reconeixement del
treball fet durant les 4 temporades
al capdavant dels equips de futbol
femení”.
“Aquesta promoció, que ara
mateix són infantil-cadet va ser
la que va començar el 2018

sent benjamí-aleví. Elles, són
els fonaments sòlids per a fer
l’estructura de futbol femení al
nostre poble”.

jugadores que és el primer any
que juguen i trobar l’equilibri en el
grup és una tasca de treball diària”,
explicava Verdeguer.

“Aquest triomf ha suposat
recórrer un camí llarg i dur on
hem aprés de cada partit per
millorar el següent i on no ens
hem conformat mai, sempre hem
buscat la superació. Superació no
en l’àmbit de gols, sinó d’adaptarse a les circumstàncies de joc i
de dominar els temps del partit.
D’explotar els nostres punts forts
i de reduir aquells que no ho són
tant i d’acceptar qualsevol posició
al camp en un moment donat pel
bé de l’equip. En definitiva, ser
totes una. Doncs, també tenim

“Per a mi un grup cohesionat és
la clau, junt amb la part emocional,
motivacional. Al final si una està
a gust i forma part del grup no li
importa fer sacrificis. El treball ha
sigut conjunt, hi havia un objectiu
comú per al qual totes havien de
donar el màxim i se l’havien de
creure fins al final.
Ara, ens queda una copa que
ha plantejat federació entre grups
a la qual arribem amb eufòria i
de segur gaudirem del grup que
tenim per a intentar continuar amb
la dinàmica.”

per al club organitzador. En la
categoria infantil Paula Marín va
aconseguir la tercera posició, en
cadet la segona plaça va ser per
a Jimena Cervera; en juvenil Paula
Fuster va quedar també segona i
en júnior la plata va ser per a Cèlia
Aliaga
El proper cap de setmana,
Alginet acollirà del 29 d’abril a
l’1 de maig el preautonòmic de
categories cadet, juvenil, júnior i
sènior.

PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

MAIG 2022

14
TÚ Y YO, INVENCIBLES
de Alice Kellen.
Editorial Planeta.
He de destacar
que és la novel·la
més diferent de
l’autora i si el que
espereu és el
gènere romàntic a
l’ús, ja us podeu anar oblidant.
Alice escriu molt bonic,
molt elegant, molt proper, i
evidentment, hi ha una història
d’amor, però no és solament
això o, almenys, no el principal.
Tu y yo, invencibles retrata
una època i una generació que
va viure al límit, ens mostra el
Madrid de la moguda, ple de

música, art i excessos. Ens
ensenya com la vida avança
sense pausa i moltes persones
evolucionen i moltes altres es
queden estancades en un lloc
tòxic de difícil eixida.
En definitiva, una novel·la
molt ben explicada, amb uns
protagonistes molt carismàtics,
molt reals i abans de res,
bones persones. Juliette m’ha
enamorat, però és que Lucas
i tot el seu grup no es queden
arrere.
Aquesta història plena de
reflexions i amb un gran treball
de documentació, atrapa des
del principi i és genial per a
qualsevol tipus de lector, fins i
tot per als quals “fugen” de les
novel·les romàntiques.
Somnis, superació personal,
amistat, art, música, tristesa,
família, futur...
Alice em deixa molt feliç, amb
llagrimeta inclosa, en un parell
de moments i em confirma una
vegada més perquè és una de
les millors. Si la coneixeu, estic
segura que m’enteneu i si mai
us heu animat a llegir-la... ja
esteu tardant.

Fenoll
Propietats:
c armi nati u,
aperitiu,
digestiu,
antiespasmòdic,
antiinflamatori,
galactogen,
a n t i s è p t i c ,
expectorant i diürètic.
Indicacions:
Regula el sistema digestiu:
és útil en cas d’indigestions
o digestions pesades, estats
d’empatx, i contribueix a alleujar
els espasmes gastrointestinals.
També ajuda a eliminar els gasos,
les flatulències, els meteorismes,
el mal sabor de boca i el mal alé
(halitosis).
Es pot utilitzar en bebés quan
pateixen i ploren a causa dels
gasos.
Estimula l’apatita i ajuda a
sadollar la set a l’estiu.
És un depuratiu natural pel seu
poder diürètic ja que augmenta
l’eliminació de líquids i toxines, pel
que s’utilitza en casos de retenció
de líquids, edemes, o sobrepés
per retenció de líquids.
És una ajuda en la hipertensió
arterial a causa del seu efecte
diürètic, però s’hauria d’associar
a plantes més estrictament
hipotensores com l’arç blanc.
Té certa acció reguladora a
nivell hormonal, i està indicat en
casos de menstruacions escasses
o doloroses, i també per a tractar la
síndrome premenstrual.
S’utilitza per a combatre o reduir
els símptomes de la menopausa
com són els dolors lumbars, la
retenció de líquids, els gasos, la
falta de son, la sequedat vaginal o
l’ansietat.
Els banys oculars s’utilitzen
per a alleujar la inflamació de les
parpelles i els mussols; també
s’utilitza per als ulls cansats.
Contraindicacions
o
precaucions:
En línies generals del fenoll és
una planta bastant segura, que pot
ser administrada fins i tot en els
més xicotets i els ancians.
En dosis altes l’anetole i l’estragó,
components de l’oli essencial del
fenoll, tenen efectes neurotòxics.
En casos greus podria arribar a
provocar somnolència, arítmies i
convulsions.
No es recomana prendre l’oli pur
per via oral durant l’embaràs o la
lactància.
No es recomana tampoc en
xiquets menors de 12 anys.
Tampoc es recomana prendre
a persones que patisquen la
síndrome de còlon irritable,
gastritis, epilèpsia, malaltia de
Parkinson, etc.
L’oli essencial de fenoll ben diluït
no presenta efecte advers algun.

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.
Col·legiat 4704

Laura Alemany Bosch

Antonio Barea Olmos nou secretari general del PSPV
PSOE Alginet

El passat 10 d’abril, a la Casa de
Cultura d’Alginet es va fer l’elecció
del secretari general del PSPV
PSOE Alginet.
Amb casi 37 anys, Antonio
Barea Olmos ha aconseguit ser el
més elegit i nomenat nou secretari
d’aquesta formació.
Des de La Veu d’Alginet hem
conversat amb el secretari per tal
de conéixer un poc més la seua
trajectòria i la seua línia d’actuació.
Quant portes militant al PSPV
PSOE?
Fa 18 anys que estic afiliat al
PSPV-PSOE, això ho recorde molt
bé, ja que em vaig afiliar al PSOE
el 2004 just al poc d’encetar-se
el primer govern de Zapatero.
En eixe període es van portar a
terme iniciatives tan rellevants i
de tanta importància com la Llei
del matrimoni de persones del
mateix sexe, el 2005, o la Llei de la

dependència el 2006… En aquells
moments jo encara no havia fet 20
anys, i tot allò m’ il·lusionà i em va
fer creure en la política com una
eina de canvi real, però també en
la funció de la política al servei de
les persones.
Que et va motivar a presentarte a aquesta elecció?
Em considere un apassionat
de la política, i molt. Com deia
abans, fa anys que estic proper
a l’activitat política, ajudant,
acumulant experiència, encara
que no en primera línia. Ara, he
pensat que és el moment de fer un
pas endavant i posar en pràctica
d’alguna manera tot el que he anat
aprenent al llarg de tots aquests
anys i, tot siga dit, intentar també
aportar alguna cosa. Tinc ganes
que Alginet siga un referent en
igualtat, en energies renovables,
en la cultura, en emprenedoria.
Vivim un moment global de canvi,
per molts fets. Per la recent
pandèmia, però també per la crisi
energètica i si un aprenentatge es
pot extraure de tot açò, és que cal
posar el focus de nou en el nostre
entorn més immediat. Situar els
pobles, com el nostre, al centre,
i repensar-los com un model de
sostenibilitat i qualitat de vida.
Què suposa ser el nou
secretari general del PSPV
PSOE Alginet?
Suposa una gran responsabilitat,
en primer lloc perquè persones

que han donat molt per l’agrupació
en la seua vida han dipositat la
confiança en tu, però també, i
açò potser siga el més important,
cal fer-ho bé, treballant des del
consens i el diàleg, entenent la
diferència com un valor, en un
moment en el qual sembla que hi
ha una certa tendència a polaritzar
les opinions i posicions i no hi ha
espai per al debat.
A un any d’eleccions, quin és
el full de ruta?
En primer lloc, respecte
l’agrupació local, i sense oblidar la
funció de la Secretaria General, cal
recuperar l’espai que hem perdut,
Alginet és un poble amb una llarga
tradició de governs progressistes
i cal treballar de valent perquè
la desafecció, present també en
altres opcions polítiques, no ens
guanye espai.
I això també es trasllada a la
resta de veïnat, cal tindre més
presència al carrer, cal obrir
l’agrupació perquè tot el que vulga
estar i participar ho puga fer i per a
això és fonamental crear iniciatives
de debat i de diàleg amb els veïns i
veïnes, associacions i col·lectius…
I tota aquesta tasca s’ha de fer
paral·lelament a l’acció política
de preparar la candidatura que
ens represente en les pròximes
eleccions locals. En fi, un no parar,
en tots els sentits.

Més de 70 dones d’Alginet a la carrera Central
Lechera Austuriana

REDACCIÓ
El diumenge 10 d’abril, a
l’avinguda dels Tarongers de
València es donava el tret d’eixida
d’aquesta carrera solidària.
Des de l’associació ADICA
d’Alginet, es van tornar a

organitzar autobusos per a assistir
a l’encontre esportiu. En total,
més de 70 alginetines van assistir
a aquest encontre que compleix
dèsset anys.
Un circuit d’esperit solidari, ja que
es realitzarà una donació a final

Xarrada Ni herois ni malvats

del circuit a l’Associació Espanyola
Contra el Càncer i es continuarà
fent costat econòmicament a tres
fundacions centrades a protegir
les dones en diferents àmbits:
Wanawake
Dona,
Fundació
GEICAM i Clara Campoamor.

“Intentar canviar els altres perquè
siguen com ens agradaria no és
possible. El que sí és possible és
triar bé els nostres companys de
viatge, i per damunt de tot saber
què podem decidir, què volem
ser, com volem ser i amb qui val la
pena compartir els instants de vida
que ens són regalats.

ni vilans, posant-se a la pell de
l’altre, escoltant des del respecte,
i comunicant-se de forma no
violenta.”

Gràcies AMPA IES Hort de
Feliu per confiar en mi i regalar a
tot el poble d’Alginet una xarrada
perquè les persones puguen parlar
sense enfadar-se, sense herois

Barbara Bori

Xarrada Ni herois ni vilans: posa’t
en la pell de l’altre. Divendres, 6 de
Maig a les 19h en el Saló d’Actes
de la Casa de la cultura d’Alginet.
Entrada Lliure.
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Assegura ta
casa amb
Coagri

Coagri visita la fira de
Berlín
REDACCIÓ
El president de Coagri, Enrique
González va visitar junt al president
de la Generalitat i altres càrrecs, la
fira de Berlín.
Del 5 al 7 d’abril, van poder
conéixer totes les novetats, fer
noves relacions i estudiar la
dinàmica del mercat.

REDACCIÓ
Un imprevist a la nostra casa pot
canviar-nos la vida.
Tindre al costat una bona
companyia asseguradora que
responga, cara a cara, quan més
ho necessites és una gran ajuda.
El tracte personal, parlar de tu
a tu, i oferir les millors cobertures
als preus més ajustats, és el
que cada dia porten a terme els
professionals de les assegurances
de Coagri.
No sabem mai que pot passar:
que es trenque una canonada,
goteres, o fins i tot que es creme la
nostra casa pot ser desastrós si no
tenim una bona assegurança.
No esperes més i pregunta per
les nostres cobertures. El nostre
equip de professionals buscarà la
millor opció per al que necessites.
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