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EDITORIAL
Encetem un mes 

d’agost molt esperat 
pels alginetins i al-
ginetines.

Agost, al nostre po-
ble, significa festes a 
les barriades, urbanit-

zacions i carrers.
Un mes que comença amb les 

festes de San Patricio i que finalit-
zen a final d’agost al Vaporet.

Després de dos any tornem 
a omplir els carrers de música, 
esmorzars, unflables, sopars de 
carretera, coques amb cansala-
da, processons i tot allò que ens 
fa sentir vius i que ens apropa als 
veïns i veïnes.

Aquest any els programes ve-
nen carregats d’actes que han 
estat parats per la pandèmia i que 
ara tornen amb més força que mai.

Des de La Veu d’Alginet esta-
rem, dia a dia, informant dels es-
deveniments i apropant la notícia 
en la pàgina www.laveudalginet.es 
i en les xarxes social.

Bones festes a tots i totes
Sònia Bosch

Directora La Veu d’Alginet

Declaració dels drets sexuals
1. El dret a la llibertat sexual. 

Comprén la possibilitat de la ple-
na expressió del potencial sexual 
de les persones. Exclou obligar 
algú a fer una cosa, l’explotació i 
els abusos sexuals en qualsevol 
moment i situació de la vida. 

2. El dret a l’autonomia, la in-
tegritat i la seguretat sexual del 
cos. Inclou la capacitat de pren-
dre decisions autònomes sobre 
la pròpia vida sexual dins del 
context personal i social. Tam-
bé inclou la capacitat de control 
i gaudir dels cossos, lliures de 
tortura, mutilació i violència de 
qualsevol tipus. 

3. El dret a la privadesa sexual. 
Comprén el dret a les decisions i  
les conductes individuals fetes 
en l’àmbit de la intimitat, sempre 
que no interfereixen en els drets 
sexuals dels altres. 

4. El dret a l’equitat sexual. 
Oposició a totes les formes de 
discriminació per raó de sexe, 
gènere, orientació sexual, edat, 
ètnia, classe social, religió i limi-
tació física o emocional. 

5. El dret al plaer sexual. El 
plaer sexual, que inclou l’autoe-
rotisme, és font de benestar físic, 
psicològic, intel·lectual i espiritu-
al. 

6. El dret a l’expressió sexual 
emocional. L’expressió sexual va 
més enllà del plaer eròtic o els 
actes sexuals. Tota persona té 
dret a expressar la seua sexuali-
tat a través de la comunicació, el 
contacte, l’expressió emocional i 
l’amor. 

7. El dret a la lliure associació 

sexual. Fa referència a la possi-
bilitat de contraure o no matrimo-
ni, de divorciar-se i d’establir al-
tres tipus d’associacions sexuals 
responsables. 

8. El dret a la presa de deci-
sions reproductives lliures i res-
ponsables. Això comprén el dret 
a decidir tenir o no tenir criatures, 
el nombre i l’espai de temps en-
tre cada una i el dret al ple accés 
als mètodes de regulació de la 
fertilitat. 

9. El dret a la informació se-
xual basada en el coneixement 
científic. Aquest dret implica que 
la informació sexual ha de ser 
generada a través de la recerca 
científica lliure i ètica, i difosa de 
manera apropiada en tots els ni-
vells socials. 

10. El dret a l’educació sexual 
integral. Aquest és un procés que 
s’inicia amb el naixement i dura 
tota la vida, i hauria d’involucrar 
totes les institucions socials. 

11. El dret a l’atenció de la sa-
lut sexual. L’atenció de la salut 
sexual ha d’estar disponible per 
a la prevenció i el tractament 
de tots els problemes, totes les 
preocupacions i tots els trastorns 
sexuals. 

ELS DRETS SEXUALS SÓN 
DRETS HUMANS FONAMEN-
TALS I UNIVERSALS

Font informació:  
https://www.aspb.cat/

Xavi Torremocha. 
Infermer CSP Alzira
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Més de 400 jubilats i 
pensionistes al dinar de 
germanor

Tornen les festes a les urbanitzacions, les barriades i el poble
REDACCIÓ

Després de dos anys sense 
poder gaudir de les festes d’agost 
a Alginet, aquest 2022 torna amb 
més força que mai.

El cap de setmana del 29 al 
31 de juliol, la urbanització de 
San Patricio era l’encarregada 
d’encetar el calendari festiu amb 
diferents actes.

Tres dies on han pogut gaudir 
de esmorzars, jocs per a xiquets, 
festa de l’aigua, sopar eivissenc, 
discomòbil, xaranga i paella.

El dissabte 30 de juliol, els 
Festers 2020-2022 van fer la 
presentació en societat dels 
seues festers i festeres.

Un acte molt emotiu, celebrat a 
la plaça de la Constitució en què 
la presentadora Nerea Santafé 
va anar presentant-los. Tot 
acompanyat de la violinista Paula 

Santana, autoritats i representats 
de la Junta local fallera i festeres.

Per davant tot un mes d’agost 
amb molts esdeveniments i actes 
festius.

La programació continua el 
divendres 5 amb la presentació 
dels festers i festeres de la 
barriada del Calvari.

El mateix cap de setmana, del 
5 al 7 d’agost, l’Associació de 
propietaris de Los Lagos ha 
preparat un programa d’actes en 

els quals destaca sopars, concurs 
de pastissos, discomòbil, unflables 
i el dissabte 6 la segona volta a 
Los Lagos en la qual, corrent o a 
peu, els participants podran fer 2,5 
quilòmetres o 5. 

El 14 i 15 d’agost, el barri del 
Poble Nou pintarà els seus carrers 
per al dia 16 celebrar la festivitat 
de San Roc. A les 19.30 h es farà 
el trasllat de San Roc a l’església 
per a fer la missa. A les 20.45 se 

celebrarà la processó pels carrers 
de la barriada i a les 22 h es 
realitzaran les danses en honor 
a Sant Roc al carrer Fuster per 
part del Quadre de Balls Populars 
d’Alginet.

El 19 d’agost, plegà i pregó a 
càrrec de Paco Espert Arnandis.

Del 22 al 28 d’agost Alginet viurà 
les seues Festes Majors amb una 
programació molt completa.

Del 26 d’agost fins al diumenge 
4 de setembre, la barriada del 
Vaporet celebrarà les seues 
festes.

El dimecres 31 d’agost serà 
moment de la presentació dels 
seus càrrecs i la festa continuarà 
fins al 4 de setembre tancant 
les festes de tots els alginetins i 
alginetines.

Alginet està en festes

La vesprada va finalitzar amb ball, orxata i 
fartons.

REDACCIÓ
El dimecres 13 de juliol, es va 

celebrar el tradicional i esperat 
dinar de jubilats i pensionistes. 
Organitzat per l’associació de 
jubilats i pensionistes d’Alginet, 
el matí començava amb el 
tradicional ball a les instal·lacions 
del restaurant San Patricio.

A les dos del migdia era moment 
de gaudir del dinar de germanor 
amb els socis de l’associació.

En finalitzar el dinar, el president 
de l’associació Ximo Garcia 
donava la paraula a la regidora de 
Tercera Edat, Maria Jose Martínez 
que remarcava el suport de 
l’Ajuntament a aquesta associació 
i felicitava tots i totes per fer actes 
com aquest.

Garcia va passar el micròfon 
a Pepita Company, secretaria 
de la CEA, que amb el cor a la 
mà comunicà als assistents que 
aquest any no es podrà portar 

a terme el dia de la cooperativa 
elèctrica en la setmana de festes.

Acte seguit el president de la 
CEA, José Rizal Gómez, explicà 
als assistents que la cooperativa 
està treballant per a ser més 
competitiva i no tornar a patir la 
situació d’ara.

Continuaven els parlament 
amb Antonio Estela, vicepresident 
de la Caixa Rural d’Alginet que 
tornava a donar suport a aquest 
tipus d’iniciatives i explicava que 
la Caixa Rural és de tots i totes i 
treballa pel poble.

La vetlada va continuar amb el 
sorteig de 4 pernils regalats per 
la CEA, Ajuntament, Caixa Rural i 
l’associació de jubilats.

A títol personal, Antonio Estela 
va sortejar part de la seua 
col·lecció de monedes antigues.

La vesprada va finalitzar amb 
ball, orxata i fartons.

“La urbanització  
San Patricio és la 

primera a començar 
les festes.”

“Els festers i 
festers d’Alginet van 

fer la presentació 
després de 2 anys.”

“La barriada del 
Calvari continuarà 

amb els actes 
festius d’agost.”

“La urbanització Los 
Lagos tornarà a fer 

festes i la II Carrera.”

“El Poble Nou torna 
a programar actes 
per a Sant Roc.”

“Les Festes 
Majors seran del 22 

al 28 d’agost.”

“El Calvari torna 
a tancar les festes 
d’agost amb una 

programació per a 
tots els públics.”

El sopar es va fer a la pista d’atletisme del poliesportiu municipal

REDACCIÓ
El dissabte 16 de juliol, els 

festers d’Alginet van celebrar el 
tan esperat Sopar de Quintes. Un 
sopar que va per la seua huitena 
edició i que aquest any ha canviat 
d’ubicació.

A les 8.30 h de la vesprada es 
va convocar tots els participants 
a la plaça de la Constitució on la 
música de la xaranga va animar la 
festa.

Passades les 9.30 h de la nit, 

i acompanyats per la xaranga, 
policia i protecció civil, els quintos 
van anar en cercavila fins al nou 
recinte del sopar ubicat al camp 
d’atletisme.

Un recinte que comptava amb 
barra, escenari, photocall i un punt 
violeta per a conscienciar.

Finalitzat el sopar, els festers 
van fer entrega dels premis a les 
quintes. La quinta del 1951 va 
rebre el premi a la de més edat 
que aquest any compleixen 71 

anys.
El premi per a la quinta més 

nombrosa va ser per a la del 2005 
amb 81 persones. El premi a la 
samarreta més original va ser per 
a la del 1992.

A les 23.30 h van poder accedir 
al recinte les persones majors de 
16 anys que no havien assistit al 
sopar. La nit va continuar amb 
l’actuació de l’orquestra Euforia i 
finalitzà amb Carnavalia.

Més de 2.000 persones al VIII Sopar 
de Quintes

La línia 1 del metro Alginet-
Castelló en obres
Les obres està previst que duren fins el 31 
d’agost

REDACCIÓ
El dilluns 25 de juliol, Ferrocarrils 

de la Generalitat Valenciana 
començà la segona fase de les 
obres de renovació de via en 
diferents trams en superfície de les 
Línies 1, 2 i 3.

En el tram d’Alginet que va 
d’Alginet a Castelló, les obres està 
previst finalitzen el 31 d’agost i, 
del 8 d’agost al 31 d’agost, a la 
connexió entre Empalme i Bétera.

Els veïns i veïnes que 

necessiten anar a des d’Alginet a 
Ausiàs March, Carlet, Benimodo, 
L’Alcúdia, Montortal, Massalavés, 
Alberic o Castelló, hauran d’agafar 
l’autobús que estarà ubicat a 
l’avinguda l’Estació.

A més a més, la gent que vinga 
de parades anteriors a Alginet 
i necessiten anar a alguns dels 
destins nomenats hauran de 
baixar a Alginet i agafar el bus per 
a continuar el seu viatge.

Més informació en la web www.
metrovalencia.
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ESPAI PATROCINAT
Ajuntament d’Alginet
Regidoria de festes 

Programació 
Festes Vaporet agost 2022

Dijous 4
18.00 h: Decoració de carrers.
23.30 h: Pintada de carrers

Divendres 5
6.00 h: Despertà.
22.30 h: Presentació de la 
Comissió infantil. Festera major 
infantil, Leire Sánchez Pérez, 
president infantil Joan Roig 
Piqueras i festera major, Rosa 
Arbona Garrigues.
00.00 h Actuació de David Mitc-
hell i Monologuista Miki Dkay.

Diumenge 7
6.00 h: Despertà. 
10.00 h: Cursa ciclista.
17.00 h: Jocs infantils.
23.00 h: Festa eivissenca

Dissabte 6
6.00 h: Despertà.
14.00 h: Globotà.
18.30 h: Ofrena al Crist del  
Calvari. Missa i processó.
23.00 h: Playbacks.

Dilluns 8
6.00 h: Despertà.
20.00 h: Cercavila boja.
23.00 h: Espectacle variadets.

Programació 
Santíssim Crist del Calvari agost 2022

Divendres 2
7.00 h: Despertà.
11.00 h: Jocs.
12.30 h: Globotà.
20.00 h: Xaranga i cavalcada 
de disfresses. Discomòbil.

Dissabte 3

Diumenge 4

Dissabte 27
17 h: Pintada de carrers.

Dimarts 30
20.00 h: Repartició de carn 
als socis col·laboradors.
22.00 h: Concurs MasterChef

Dimecres 31
7.00 h: Despertà.
14.00 h: Dinar.
23.00 h: Presentació dels re-
presentants 2022 i comissió. 
Festera major Noelia Garri-
gues Catalán, Festera Major 
Infantil Nicole Estel Adam i 
president Héctor Lozano.
En acabar, discomòbil.

Dijous 1
7.00 h: Despertà.
11.00 h: Gran batalla
17.00 h: Campionat de truc, 
parxís.
21.00 h: Paelles per a socis 
col·laboradors.
22.30 h: Playback i discomòbil.

NOTA: Més informació als cartells.

Alginetins i alginetines, ja estem 
en agost, i amb aquest les nostres 
Festes.

 És moment d’eixir al carrer, de 
fer festa, ambient i fer poble. Són 

dies d’alegria per a compartir amb 
amics i familiars. Com a regidora 
de Festes, vos convide a participar 
en tots els actes programats en 
totes les barriades, urbanitzacions 
i com no de les Festes Majors.

Actes que els nostres festers i 
festeres han preparat durant dos 
anys per la pandèmia.

Ara és moment de gaudir de la 
festa.

Que el civisme i el respecte 
estiga present en tots els actes.

Bones festes, veïns i veïnes.

Virgínia Company
Regidora de Festes

Alginet
en festes

L’AJUNTAMENT INFORMA

7.00 h: Despertà.
9.00 h: Desdejuni per als me-
nuts
11.00 h: Festa de l’aigua.
18.30 h: Berenar per als socis 
col·laboradors.
22.30 h: Gran espectacle.

7.00 h: Despertà.
11.00 h: Castells aquàtics.
14.00 h: Mascletà
20.00 h: Ofrena a la Mare de 
Déu dels Desemparats.
20.30 h: Missa i processó.
23.00 h. Castell.
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Què us va motivar a ser 
festers?

Doncs, sempre quan eres 
adolescent i comences a gaudir 
de les festes, t’imagines poder 
organitzar-les i poder gaudir-ne 
amb amigues i amics. Ens vam 
apuntar per ser-ho i qui ens havia 
de dir que seriem festers tres anys 
seguits... Són molts els aspectes 
que et motiven a ser fester o 
festera, des de poder canviar 
o millorar actes del programa, 
organitzar-ne altres nous o poder 
influir en l’organització amb 
programació diversa, sempre amb 
la finalitat de divertir-se amb la 
colla i amb tot el poble.

Com heu afrontat aquesta 
parada per la pandèmia?

La veritat que vam desconnectar 
totalment perquè no veiem llum al 
final del túnel. No ens veiem dins 
de la setmana de festes amb total 
normalitat i vam haver de participar 
en les festes de 2021 que van 
ser atípiques. El 2022 ha passat 
molt de pressa i vam apostar per 
traure dos esdeveniments fora 
de la setmana de festes, com 
són el sopar de quintes i el ral·li 
humorístic amb els quals hem 
encés la metxa del que està per 
vindre.

Què espereu de la setmana de 
festes?

Esperem complir el nostre 
objectiu de promoure junt amb la 
Regidoria de Festes unes festes 
on càpia tothom i amb una gran de 
varietat d’activitats per a un públic 
divers com és el nostre poble. 
Per això, al llarg dels darrers 
anys hem treballat amb entitats 
i associacions d’Alginet, sempre 
sumant esforços i donant el millor 
de nosaltres.

Quines novetats porteu al 
programa? 

Les festes d’Alginet són 
molt tradicionals i hi ha actes i 
recuperacions que marquen un 
poc el programa base de les 
festes. Nosaltres hem apostat 
entre altres pel dimarts de festes, 
dia en el qual la gent no eixia a 
la plaça a sopar i enguany ens 
cuinaran una truita gegant on 
repartirem 1000 entrepans junt 
amb una degustació d’allioli de 
tots aquells que participen en el 
concurs que farem també aquest 
mateix dia.

Hem posat nous tornejos 
(pedra, paper i tisores) i recuperat 
altres que s’havien deixat de fer 
(futbolí). El dimecres de festes 
farem una festa de matí amb 
aigua, bromera, cervesa per als 
assistents i xaranga. 

Als sopars de carretera tindrem 
moltes novetats.

I per a descobrir tot allò que 
tenim preparat, el millor és 
participar, ja que són moltes les 
sorpreses que hi ha preparades.

Què demaneu durant les 
festes al poble?

Ara que venen les festes, toca 
unir-se tots els veïns i veïnes a 
nosaltres, participar activament en 
els actes i ser còmplices de fer dels 
nostres carrers zones segures on 
es fomente el respecte i així poder 
fer de les nostres festes majors, 
uns dies inoblidables.

PRESIDENT FESTES 
MAJORS 2020-22·
Enric Barea

Programació
FESTES MAJORS agost 2022

NOTA: Programació 
completa al llibre de festes.

Dia de la Caixa Rural 
d’Alginet i Coagri

19.00 h Plega i pregó pel 
nucli antic.

Divendres 19

Dilluns 22

12.00 h Volteig general de 
campanes

16.00 h Campionat de 3 x 3 
de bàsquet a Pizzeria Venecia. 

16.30 h Campionat de parxís 
per parelles a 19 rosas.

19.30 h Trasllat de Sant 
Josep

21.30 h Mini castell al carrer 
Sant Vicent

22.00 h Concurs d’allioli a la 
plaça de la Constitució. 

22.30 h Truita gegant a la 
plaça. Els festers i festeres, 
com a novetat, repartiran 1000 
entrepans de truita de creïlla.

22.30 h Tribut a la música en 
valencià actual. T’esperem per 
a ballar amb Rodalia.

23.00 h Actuació de 
Quattrocento Voce a la plaça 
d’Enric Valor. 

00.30 h Discomòbil a la 
pista d’atletisme. Festa fluor. 
Maquillatges donant al teu 
rostre el toc fosforit, roba que 
brilla, polseres lluminoses, 
bona música i festa de la mà 
de DJ kilo.

Dimarts 23

DIA DE L’AJUNTAMENT
11.00 h Festa de la bromera 

infantil a la plaça de la 
Constitució.

12.00 h Festa de la cervesa 
amb xaranga, aigua i festa de 
la bromera a la plaça de la 
Constitució.

16.00 h Campionat de truc al 
bar Blanc i Negre.

18.00 h Campionat de pedra, 
paper i tisores a Nassau. 

20.00 h Eucaristia i primer dia 
de triduo en honor al Patriarca 
Sant Josep.

21.00 h Sopar de la Carretera 
a càrrec de l’Ajuntament 
d’Alginet.

22.00 h Gran cercavila 
itinerant a càrrec de Factoria 
d’Idees i Creacions Coop.V 

23.00 h Gran orquestra 
la Tribu a la plaça de la 
Constitució.

02.00 h Discomòbil a la 
pista d’atletisme. Reggaeton 
School. Dediquem una nit 
al reggaeton vintage perquè 
gaudiu dels seus inicis amb DJ 
Vio.

Dimecres 24 Dijous 25
09.00 h Triday Escolar al 

Poliesportiu. Organitzat pel 
Triatló Alginet. 

10.00 h Repartició de 
la tradicional “coca amb 
cansalada” preparada pels 
forners i forneres del nostre 
poble, a la plaça de la 
Constitució. 

16.00 h Campionat d’escacs 
a la croissanteria la Plaça. 

18.00 h Taller del fanalet a la 
plaça del Mercat.

19.30 h Cercavila del fanalet 
amb espectacle itinerant.

20.00 h Eucaristia i segon dia 
de triduo en honor al Patriarca 
Sant Josep.

20.00 h Concurs de paelles a 
la plaça Constitució.

Paelles i premis patrocinats 
per la Caixa Rural d’Alginet, 
Skandalo, Safir Fruits, Factoria 
d’Idees i Creacions Coop.V i 
Arròs Rovira. 

22.30 h Orquestra 
No Comment a la plaça 
Constitució.

02.00 h Discomòbil a la pista 
d’atletisme a mà de Skandalo 
On Tour & Influens Party

Divendres 26
DIA DE LA FAMÍLIA

10.30 h a 14.00 h i de 17.00 
a 20.30 h Festival familiar 
Cantalandia a l’Hort de Feliu 
amb inflables aquàtics, tallers, 
espectacles i molt més.

16.00 h Campionat de la 
Fallera Calavera a Lluna de 
Maduixa. 

20.00 h Eucaristia i tercer dia 
de triduo en honor al Patriarca 
Sant Josep.

21.00 h Sopar de la Carretera 
a càrrec de l’Ajuntament 
d’Alginet, Coop. Agrícola i la 
Caixa Rural.

22.00 h Entrada de Moros i 
Cristians.

23.00 h Ball del mantó 
de Manila amenitzat per 
l’orquestra The Garage Band.

02.00 h Macrodiscomòbil a 
la pista d’atletisme. Remember 
Fest de la mà de Jose Coll, 
Luis Bonias i Javi Boss.

Dissabte 27
12.00 h Volteig general de 

campanes
12.00 h Cervesa i tramussos 

a la plaça de la Constitució.
12.00 h Campionat de 

pimentó en salmorra a la plaça 
de la Constitució. 

15.30 h Traca quilomètrica.
19.30 h Cavalcada de 

disfresses. 
22.00 h Macrodiscomòbil a la 

pista d’atletisme.
22.30 h Gran espectacle 

musical “THE TALENT”.

Diumenge 28

08.00 h Volteig general de 
campanes anunciant el dia de 
la Festa Grossa.

12.00 h Solemne Missa 
Major en honor al Patriarca 
Sant Josep cantada pel Cor 
Parroquial.

19.30 h Solemne processó 
general en honor al Gloriós 
Patriarca Sant Josep, patró 
d’Alginet. La processó 
anirà acompanyada per les 
danses de pastorets, arquets, 
nanos, carxofa i bastonets i 
muixeranga.

En la part religiosa: 
banderoles, creu processional, 
fidels amb ciri, personatges 
bíblics, cirialots, festers i 

autoritats.
Gràcies a la participació del 

Quadre de Balls Populars, la 
Muixeranga d’Alginet, Festers 
del Vaporet, Confraries de la 
localitat.

El recorregut serà el 
següent: Església, carrer Sant 
Antoni, carrer Rei en Jaume 
I, carrer Nou, plaça País 
Valencià, carrer Sant Vicent, 
carrer Cervantes, carrer Sant 
Josep i carrer Major, fins a 
l’ermita de Sant Josep.

22.00 h Castell de 
focs artificials a l’Hort de 
Caramanxel.

BONES 
FESTES

L’AJUNTAMENT INFORMA
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Dilluns 22
Dia de la Caixa Rural 

d’Alginet i Coagri
8.00 h 

Tradicional repartició de 
murta per tota la població.

10 h a 13 h
Matinal infantil i 
juvenil des del

carrer València 9 
(davant la Caixa Rural) 

fins a la plaça de la Cons-
titució amb un poblat d’in-
dis i vaquers amb jocs de 
temàtica de l’oest i amb 

Territori Gamer, un remolc 
de l’era tecnologia amb 16 

videoconsoles amb jocs 
per a totes les edats.

16.00 h
Campionat de xamelo per 
parelles al Bar Fernando.

18.00 h
Campionat de futbolí per 

parelles al Llorer. 

19.00 h
Actuació a l’església a càrrec 
del Grup del Cor de la socie-
tat Artística Musical d’Alginet.

20.00 h 
Eucaristia en honor a 
Sant Isidre Llaurador 
en sufragi dels socis 

cooperativistes difunts i
en acabar volteig 

de campanes.

21.00 h 
sopar de carretera, 

a càrrec de la Cooperativa 
Agrícola i la Caixa Rural.

23.00 h 
FESTA eivissenca 

a la plaça de la Constitució.  
Tots a ballar salsa, bachata 
txa-txa-txa… a més, gaudi-
rem d’actuacions de ballarins 

professionals!
Nota: es recorda que anirem 

amb vestimenta blanca.

00.30 h 
FESTA eivissenca
a la pista d’atletisme.

El blanc dona llum a la foscor 
i tot queda lluent, així que 

vine vestit de blanc i gaudeix 
de les múltiples sorpreses i la 
bona música de la mà del DJ 

Néstor Garcia.
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Més de 170 xiquets i xiquetes gaudeixen de l’escola d’estiu
REDACCIÓ

Un any més els xiquets i xiquetes 
d’Alginet han pogut gaudir de 

l’escoleta d’estiu realitzada a les 
instal·lacions de l’escola Emilio 
Luna. Al llarg del mes de juliol, els 
assistents han pogut convertir-se 

en pirates, fer jocs, manualitats, 
participar en aventures, en 
activitats aquàtiques...

Subvencionat en gran part per 
la Regidoria Jove, els xiquets 
i xiquetes han compartit bons 
moments amb altres companys 

i amb els monitors i monitores. 
Un espai on els xiquets i xiquetes 
comparteixen molt bons moments 
i forgen noves amistats.

El ple aprova 
les dates fes-
tives escolars

REDACCIÓ
El 28 de juliol, al ple municipal 

es van presentar els dies de festes 
escolars per al curs 2022-2023 
presentat pel Consell Escolar.

Per majoria absoluta del ple 
municipal es va acordar declarar 
festius escolars els dies següents:

31 d’octubre de 2022
9 de desembre de 2022
17 de març de 2023

L’equip Media Neurona campió del ral·li humorístic

REDACCIÓ
El dissabte 23 de juliol a les 

11 del matí començà, a l’Hort de 
Caramanxell, el Ral·li humorístic 
Humor amarillo dels Festers 2022.

En total, 12 equips formats 
per 6 persones realitzaren les 
diferents proves proposades per 
l’organització per aconseguir el 
premi de 100 €. L’equip Media 

Neurona es va proclamar campió. 
La millor disfressa també va tenir 
un premi de 50 € i va ser per al 
grup Metroniñaes.

 Una manera molt divertida de 

passar el dissabte de matí i que 
comença a calfar motors per a les 
festes majors.

L’escoleta s’ha portat a terme al CEIP Emilio Luna i els menuts han pogut gaudir de la piscina municipal

En total participaren 12 equips, el que va suposar més de 70 persones
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La directora Olga Clari va dirigir el concert a la plaça

REDACCIÓ
El dissabte 23 de juliol, a la 

plaça de la Constitució, la banda 
simfònica de la Societat Artística 
Musical d’Alginet va oferir el seu 

concert d’estiu.
Un concert on els assistents 

van poder delitar-se amb peces 
seleccionades per la seua 
directora, Olga Clari.

Partitures com Orgullo 
Santiaguista, Fate of the Gods, 
African Harmony o Persis entre 
d’altres van amenitzar la nit del 
dissabte.

La SAMA ompli la plaça al concert 
d’estiu

Incendi a la nau de PreZero
REDACCIÓ

A les 3.06 h de la matinada 
del 7 de juliol, la policia local 
d’Alginet rebia un avís del 112 on 
se’ls comunicava un incendi en 
l’empresa de reciclatge PreZero 
ubicada al carrer Mitgera del 
polígon industrial.

Ràpidament, la patrulla es va 
presentar al lloc dels fets on va 
acordonar la zona i van avisar els 
propietaris de les naus adjacents.

Al lloc dels fets es va presentar 
també una patrulla de la guàrdia 
Civil de Carlet i cinc dotacions 
de bombers de Torrent, Silla, 
Catarroja, Cullera, Alzira i dues 
unitats de comandament.

Al llarg de la nit es va treballar 

per a extingir el foc i evitar que es 
propagara a les naus dels costats. 
A les 7.14 h de la matinada es va 
controlar l’incendi, que va tenir 
explosions durant la nit.

Un equip format per jugadors de la UD Alginet, UD Alzira, CF Promeses 
Sueca, Alcasser CF i Torrent CF

REDACCIÓ
Del 3 al 9 de juliol, quatre equips 

de la UD Alginet van participar en el 
Donosti Cup, un torneig que es du 
a terme a San Sebastian i que en 
el seu 30 aniversari va congregar 
750 equips de 19 nacionalitats.

L’entrenador de l’equip 
guanyador, Fernando Garcia, 
comentava que “la Donosti Cup, 
és un dels millors tornejos de futbol 
base del món, una setmana on 
equips de tot el món, tant masculins 
com femenins, conviuen junts i es 
respira futbol per qualsevol racó de 
San Sebastian, una ciutat bolcada 
en el torneig”.

Dels equips de la UD Alginet, 
l’aleví A, dirigit per Kiko, va caure 
a quarts de final plata contra Torre 
Pacheco EF.

L’infantil B, dirigit per Tonet i amb 
l’ajuda de Francisco Molinero, va 
caure a octaus de final plata contra 
l’Espanyol RCD.

L’infantil A, dirigit per Pepe 
Romero, va caure a octaus de final 
Champion League contra el Miami 
Elite.

Per la seua part, el Cadet A, 
dirigit per Fernando Garcia, i amb 
l’ajuda de Joan Clavijo i Quique 
Bosch es va proclamar campió de 
la Donosti Cup. Un equip format 
per jugadors de la UD Alginet, 
UD Alzira, CF Promeses Sueca, 
Alcàsser CF i Torrent CF.

El Cadet A de la UD Alginet, campió 
de la Donosti Cup

Juanba Pelufo i María Giner 
al torneig de minibàsquet de 
la selecció Valenciana

REDACCIÓ
El cap de setmana del 16 i 17 

de juliol, la selecció valenciana 
de bàsquet va fer un torneig de 
minibàsquet.

Dos membres del CB Alginet 
van formar part del torneig, en 

concret, Juanba Pelufo que va 
ser seleccionat per al torneig 
d’estiu a San Jaume de l’Enveja 
a Tarragona en la selecció 
masculina i María Giner va formar 
part de l’staff tècnic de la selecció 
de minibàsquet femenina del 
mateix torneig.

REDACCIÓ
Un any més, Alginet ha pogut 

gaudir del campus de tenis celebrat 
a les instal·lacions del poliesportiu. 

El campus ha estat coordinat 
per Mar Espert que, amb 4 
entrenadors/monitors, han sigut 
els encarregats d’ensenyar aquest 
esport a més de  50 xiquets. 

“Aquest any ha estat 

caracteritzat per poder gaudir 
dels somriures que l’any passat 
tapaven les mascaretes. Així i tot, 
s’han mantingut les precaucions 
necessàries davant de la covid-19. 
Els xiquets i xiquetes han pogut 
gaudir d’activitats com: jocs 
tradicionals, jocs d’aigua, gimcana, 
piscina... i tot sempre acompanyat 
d’una dosi de tenis, un esport 
que els permet desenvolupar 

la competitivitat individual i la 
coordinació en equip d’una 
manera divertida. Gràcies a totes 
les entitats que fan possible que 
els menuts puguen gaudir d’aquest 
campus i gràcies a tots aquells que 
confien en els nostres serveis, fent 
així que aquest campus seguisca 
un any més”, comentava la 
coordinadora del campus.

Més de 50 xiquets i xiquetes han 
gaudit del campus de tenis

160 xiquets assisteixen al 
campus de bàsquet

REDACCIÓ
Entre juny i juliol s’ha portat a 

terme el Campus de bàsquet a 
del CB Alginet. Un campus que 

ha permés que els 160 assistents 
practiquen aquest esport, realitzen 
altres jocs alternatius, gaudisquen 
de la piscina i facen noves 
amistats.



9

AGOST 2022PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

La CEA assessora els seus socis que volen 
autoproveir-se d’energia

Un servei més, d’informació i assessorament, que prestarà la Cooperativa Elèctrica 
d’Alginet als seus socis i sòcies 

REDACCIÓ
Degut a l’interés manifest 

per part dels sòcies en matèria 
d’autoconsum, el Consell Rector 
de la Cooperativa Elèctrica 
d’Alginet, fent ú d’eixa inquietud, 
vol prestar un servei més als socis 
en el sector d’assessorament, 
acompanyament i tramitació de tot 
el necessari perquè puguen dur a 
terme la instal·lació d’autoconsum 
als seus domicilis.

Amb l’assessorament adequat 
que els oferirem, podran 
autoproveir-se d’energia gratuïta, 
fent la mínima inversió necessària. 

En aquesta nova etapa, un dels 
objectius de la Cooperativa és 
treballar per a poder acompanyar 
de manera personalitzada els 
nostres socis en el procés de canvi 
a un energia més verda i barata.

Aquest és, junt a la política de 
producció industrial de la planta 
fotovoltaica que està en estudi, 
la segona ajuda que la CEA vol 
llançar per a superar la situació 

contaminants a l’atmosfera. 
A més a més, les instal·lacions 
d’autoconsum són legals i viables 
tècnicament i econòmicament.

De què consta la instal·lació?
La instal·lació d’autoconsum 

consta d’una part de generació 
formada per panells solars 
fotovoltaics, els equips electrònics 
i cablejats (inversors, connectors 
i proteccions elèctriques). A més, 
se li poden afegir bateries i un 
sistema de gestió que permeta 
controlar la instal·lació mitjançant 
una app mòbil o pàgina web.

“Els tècnics de la 
CEA assessoraran els 
socis perquè tinguen 

la millor opció per 
a l’autoconsum.”

present que estem patint i 
garantir les eines adequades per 
a evitar, en un futur, altres crisi 
energètiques.

Tot el sistema es connecta a 
la xarxa elèctrica, de manera 
que quan la instal·lació està 
generant l’energia es consumeix 
directament, però quan no es 
genera (per exemple a les nits) 
l’energia continua venint de la 
xarxa.

Què fem amb l’energia que 
sobra?

En els moments és que no es 
consumeix tota l’energia generada, 
l’energia sobrant (excedent) es 
bolca a la xarxa, per la qual cosa 
és rep un cert descompte en forma 
de compensació en la factura 
elèctrica.

Què necessite? Com ho faig?
Només és necessari tindre una 

connexió a la xarxa elèctrica i un 
espai lliure amb accés al sol.

Des de la CEA animem els socis 
i sòcies de la CEA a informar-se de 
l’autoconsum i davant de qualsevol 
dubte parlar amb els nostres 
tècnics que els assessoraran en 
les millors opcions.

Els veïns de Los Lagos ja 
disposen de la fibra d’AGO

La companyia de telecomunicacions ja 
ha donat d’alta en fibra òptica veïns de la 

urbanització de Los Lagos

REDACCIÓ
Tal i com s’anunciava fa poc 

en aquest mitjà, l’empresa de 
telecomunicacions i filial de la 
CEA, AGO Telecom, ja està oferint 
internet a alta velocitat i un ampli 
ventall de canals de TV a veïns de 
la urbanització Los Lagos.

Els operaris d’AGO continuen 
treballant a bon ritme i ja comencen 
a fer-se les primeres altes en 
fibra òptica, entre els veïns de la 

urbanització.
L’empresa ha anunciat que 

aquells clients de Los Lagos que 
ja estiguen en AGO podran fer el 
canvi de manera gratuïta.

Les persones interessades en 
aquest servei poden contactar en 
el 960 26 49 00, escriure un correu 
electrònic a info@agotelecom.o 
acostar-se a les oficines ubicades 
a l’avinguda Reis Catòlics, 22.

Però què és l’autoconsum?
L’autoconsum elèctric permet 

a qualsevol persona o empresa 
produir electricitat renovable per 
al seu propi consum instal·lant a 
la seua casa, local o comunitat de 
veïns panells solars fotovoltaics.

Part del consum elèctric es 
cobreix amb l’energia generada 
per la instal·lació d’autoconsum, la 
qual cosa suposa un estalvi directe 
en la factura elèctrica, menor 
dependència dels canvis de preus 
de l’electricitat i un menor consum 
d’energia fòssil, la qual cosa 
contribueix a reduir les emissions 
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La patinadora Irene Lucio va ser l’elegida per a ser la banderera en aquesta temporada.

REDACCIÓ
Amb unes grades plenes de 

gom a gom, a les 10 de la nit del 
divendres 8 de juliol començava el 
tradicional Festival que organitza 
el Club de Patinatge Alginet.

Un festival que començava 

encapçalat per la banderera 2019-
2022 Carla Roig Bosch i que no es 
portava a terme des de feia dos 
anys per la pandèmia. Aquest any, 
a més a més, el club celebra el seu 
30 aniversari, molts anys d’història 
i vivències en el món del patinatge.

Un a un els patinadors i 
patinadores van anar eixint a la 
pista per presentar-se davant d’un 
públic entregat.

En finalitzar la desfilada i posar 
Carla Roig el corbatí a la bandera 
en record del seu càrrec, va ser 

moment de conéixer la nova 
banderera per al 2022-2023. La 
patinadora Irene Lucio va ser 
l’elegida per a ser la banderera en 
aquesta temporada.

El festival va continuar amb 
discos col·lectius i individuals on les 

coreografies, la indumentària i els 
decorats van ser els protagonistes.

Passades les 12 i mitja de la 
nit, l’esdeveniment finalitzava amb 
totes les patinadores en pista i les 
dues entrenadores del Club, Mari 
Luz Ruiz i Aina Álvarez.

El Club de Patinatge Alginet celebra el tradicional Festival

Antonio Barea enceta els diàlegs que busquen com 
solucionar els problemes que pateix el veïnat del  

barranc del camí de Trullàs
PSPV/PSOE ALGINET

El passat dimarts 12 de juliol el 
president de la CONFEDERACIÓ 
HIDROGRÀFICA DEL XÚQUER 
Miguel Polo Cebellán va 
participar en una assemblea 
comarcal del PSPV a la Casa del 
poble d’Alginet.

Abans de l’assemblea va 
mantindre una reunió amb el 
secretari general Antonio Barea 
qui li va exposar els recurrents 
problemes d’inundabilitat 
existents al carrer Trullàs i 
adjacents sempre que hi ha 
temporals. 

El president de la Confederació 
es va interessar en la situació 
del poble, van visitar in situ 
els barrancs i van valorar les 
necessitats més urgents de la 
localitat en aquesta matèria. 
Antonio Barea va insistir en 
la importància de treballar mà 

a mà amb les institucions, 
per reivindicar les obres més 
necessàries de la localitat. 
D’aquesta manera, el PSPV-
PSOE Alginet inicia la seua 
línia de treball, allunyada del 
victimisme, l’insult i la falta de 
planificació que caracteritza la 
tasca de l’equip de govern actual.

Cal recordar que la 
Confederació Hidrogràfica 
va interposar dues sancions 
de quasi 25.000 euros per la 
imprudència i mal fer de l’actual 
equip de govern en la gestió dels 
barrancs.
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REDACCIÓ
Des del 27 de juny fins al 29 

de juliol, al voltant de 100 xiquets 
i xiquetes han assistit al campus 
de tecnificació de futbol organitzat 
per la UD Alginet i portat a terme 
per l’acadèmia Proyect Visión 

Tecnificación.
Les activitats portades a terme 

pels assistents han sigut un 80 
% de futbol i la resta d’esports 
adaptats i associats en el futbol. 
A més de la piscina els assistents 
han fet activitats d’aula amb una 

professora de magisteri amb 
activitats de psicomotricitat, cultura 
etc.

Els xiquets i xiquetes han fet 
taller de conscienciació de les 
instal·lacions on han aprés la 
importància de cuidar-les i deixar-

ho tot com cal. 
El coordinadors Pepe Soriano 

comentava que estava molt 
content amb els xiquets i xiquetes 
que han demostrat ser molt bons 
alumnes i molt bones persones.

Al llarg de les setmanes van fer 

dos jornades per agrair als iaios i 
iaies la seua implicació en aquest 
esport i en els seus nets. Passaren 
una bona estona amb els nets i 
tant als uns com als altres els va 
fer molta il·lusió.

Més de 100 xiquets i xiquetes al campus de tecnificació de 
futbol

Més de 25 xiquets al campus 
de pàdel 

REDACCIÓ
Al llarg del mes de Juliol, Tonet 

Martínez i Raquel Almendros han 
coordinat i impartit les classes del 
Campus de Pàdel portat a terme 
a les instal·lacions municipals del 
poliesportiu d’Alginet.

En total, més de 25 xiquets i 
xiquetes de diferents edats, han 
gaudit de l’esport, la germanor, 
jocs, piscina i moltes més activitats.

Una manera sana i divertida de 
passar el mes de juliol i aprendre 
coses noves.
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El supermercat SUMA estrena 
terrassa i cafeteria

REDACCIÓ
Al supermercat Suma d’Alginet 

trobaràs un tracte personal i 
pròxim on fer la teua compra diària 
o setmanal. 

Amb un horari que s’adapta a 
tu, ja que estem oberts de dilluns 
a dissabte de 8.30 a 21.30 i 
diumenges i festius de 9 a 21 h.

Si parlem del supermercat, 
a Suma Alginet tens primeres 
marques, producte regional i 
local, productes frescos i un ampli 
assortiment de marques pròpies.

La confiança i la proximitat són 
la base del nostre servei.

Volem oferir-te una experiència 
de compra agradable, que et faça 
sentir com a casa.

A les nostres secciones tens 
fruita fresca per a cada dia.

Una variada oferta de fruites 
autòctones i de temporada. El 
nostre objectiu és, per damunt de 
tot, cuidar l’origen i la qualitat del 
producte.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

“La cafeteria i 
el supermercat 
estan oberts de 

dimarts a diumenge 
de manera 

ininterrompuda.”
:::::::::::::::::::::::::::::::::::

El forn del barri on al llarg del dia 
disposaràs de pa acabat de fer.

La secció per a portar on trobaràs 
un ampli i variat assortiment de 
productes llestos per a menjar. 
Porta una dieta sana i equilibrada 
sense temps d’espera.

La mostra vinoteca on disposes 
de multitud de sellers per triar el 
millor vi per a cada ocasió.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::

“Seccions 
especialitzades 
com la del forn, 
fruiteria, menjar 
per a emportar o 

una vinacoteca on 
triar el millor vi per 

a cada ocasió.”
:::::::::::::::::::::::::::::::::::

Ara, a més de fer una bona 
compra, els clients poden gaudir 
d’un espai on esmorzar, dinar, 
berenar o fer una parada en el 
camí.

Amb el nou bar-cafeteria, SUMA 
Alginet amplia la seua oferta 
per oferir productes de màxima 
qualitat al preus molt competitius.

Tapes, pasta, pizza, paelles, 
pastissos, dolços, entrepans, plats 
de calent... tot pensant per a oferir 
el millor als seus clients.

Entrepans elaborats per a 
esmorzar o pastissos d’alta gama 
per a berenar, són molt apreciats 
pels clients que visiten el bar-
cafeteria SUMA Alginet.

::::::::::::::::::

“Ja es pot gaudir 
a la terrassa o a 

l’establiment d’una 
picadeta cuinada 

al moment, un bon 
esmorzar, un dinar 
d’alta qualitat o un 
berenar amb els 
millors dolços a 
SUMA Alginet.”

::::::::::::::::::

A preus populars i amb una 
cuina de qualitat, els comensals 
poden gaudir de la cafeteria 
SUMA tant a la seua terrassa 
com dins l’establiment de dilluns a 
diumenge.

Un espai de relax on gaudir 
del bon menjar, amb productes 
de gran qualitat i amb una cuina 
professional.

La comunitat de regants Sèquia 
Alèdua instal·la 160 plaques 
solars

REDACCIÓ
El dijous 28 de juliol es va fer 

la inauguració de la instal·lació 
de 160 plaques solars per tal 
d’abaratir costos en la factura de 
la llum.

Una instal·lació que ha tingut 
un cost d’uns 80.00 euros, 
20.000 euros dels quals han sigut 
subvencionat des de Diputació.

Amb aquestes plaques solars 
s’estima que s’estalviarà entre 
un 60 o 65 % en la factura de la 
llum i això repercutirà de manera 
favorable a l’hora de regar els 
camps.

El president de la comunitat 
de Regants Sèquia Alèdua, 
Pepe Roig, comentava que 
“la instal·lació s’ha fet en un 
temps rècord ja que al gener 
començarem a buscar alternatives 
amb l’objectiu de baixar la factura 
de la llum. Visitarem diferents 

llocs i ens decidirem per aquest 
sistema”.

Per part de l’ajuntament, 
l’alcalde, Jose Vicente Alemany, 
aplaudia aquest tipus d’iniciatives 
que beneficien el llaurador i el 
planeta.

Les 160 plaques solars generen 
en total més de 85 quilowatts. 
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E l i s a b e t 
Benavent és 
una de les 
meues autores 
favorites. Adore 
els seus llibres i 
la seua forma de 
contar històries. 

Té un estil inconfusible (proper, 
col·loquial, atrevit, divertit i reflexiu) 
que aconsegueix enganxar-me i 
que espere ansiosa cadascuna de 
les seues novel·les. 

Evolucionar és una cosa 
meravellosa i al meu entendre 
és a més, una tasca necessària 
en  qualsevol professió creativa. 
És per això que m’encanta veure 
com ha evolucionat Elisabet. 
Les seues últimes novel·les són 
més madures, més reals i més 
especials. 

No contaré res de la trama, 
ja que el millor és deixar-se 

sorprendre i així poder gaudir 
d’un viatge preciós i d’una història 
d’amor tan bonica com real. 

La idea que ha tingut l’autora 
per a presentar-nos la relació de 
Miranda i Tristán és original i molt 
emotiva. El final és perfecte i ho 
he viscut amb llàgrimes en els 
ulls Què més es pot demanar? 
Sentiments a flor de pell... 

Els personatges, com sempre, 
són el millor de la novel·la. Els 
nostres protagonistes, Miranda i 
Tristán m’han conquistat. Miranda 
comparteix amb mi l’amor per la 
moda i encara que d’altra banda 
no ens assemblem en res, m’ha 
encantat conéixer-la, gaudir-la i 
entendre-la.

Amb Tristán compartisc la forma 
de veure la vida i m’ha semblat un 
home meravellós.

Iván, el millor amic de Miranda, 
és un secundari de luxe. Amb ell, 
les rialles estan assegurades. ☺

En definitiva, us ho recomane 
moltíssim. Todas esas cosas que 
te diré mañana parla d’amor... de 
l’amor en parella, de l’amor propi, 
de l’amor pels amics i de l’amor 
per la família. Parla de la vida, dels 
nostres propòsits i d’acceptar el 
que sentim. Sens dubte passa a 
ser dels meus favorits d’Elisabet. 

Laura Alemany Bosch

Todas esas cosas que te 
dire mañana 

d’Elisa Benavent Nutritiva: les 
carlotes són 
molt nutritives, 
aporten minerals, 
v i t a m i n e s , 
a n t i o x i d a n t s , 
c a r b o h i d r a t s , 
sucre, proteïna 

vegetal, fibra i una 
quantitat limitada de greix, però el 
seu component bàsic és entre el 
85% i el 95% d’aigua.

Antioxidant: el principal 
antioxidant són els betacarotens. 

Millora el sistema gastrointestinal
Controla els nivells de colesterol 

en sang: la carlota ajuda a baixar 
els nivells de colesterol en sang, 
ajuda a la regulació dels triglicèrids 
en sang.

Ajuda a mantindre el pes: 
Millora la visió: la vitamina A 

és necessària per al pigment 
de la retina. Prevenint així el 
desenvolupament de la ceguesa 
nocturna o la pèrdua de visió en 
llocs amb poca il·luminació. 

Ajudar a controlar la diabetis: 
la fibra actua directament sobre 
l’intestí i evita que la glucosa 
dels aliments siga assimilada 
massa ràpid. Açò evita que es 
produïsquen abruptes pujades a 
sucre en sang. A més, contribueix 
a un índex glucèmic estable.

Millora la salut cardiovascular: 
a causa de la seua densitat 
en fibra dietètica, potassi i 
antioxidants. La fibra controla 
els nivells de lípids en sang; el 
potassi és un vasodilatador natural 
que relaxa les parets arterials 
disminuint la pressió arterial alta 
i els antioxidants cuiden el teixit 
cardiovascular del dany oxidatiu 

Millora la funció immune: això és 
a causa del contingut en vitamina 
C, vitamina A i alguns antioxidants. 

Enforteix els ossos: la vitamina 
K disminueix el risc de patir 
trencament d’ossos i ajuda a 
regenerar els tendons. 

Millora la pell: entre els 
carotenoides trobem els licopens 
i el retinol que actuen com 
antienvelliment i com antitaques. 
A més, la vitamina A, actua com a 
filtre solar en la pell.

Contraindicacions o 
precaucions: 

Al·lèrgia: es poden 
desencadenar símptomes comuns 
d’una reacció al·lèrgica, com picor 
a la boca, pessigolleig, inflamació 
de la gola, etc.

Augment de la diüresis: un 
consum excessiu, augmenta la 
diüresis i que hagem d’anar més 
al lavabo.

Coloració de la pell: el consum 
excessiu, genera una coloració 
groguenca de la pell pels 
betacarotens. 

Durant l’embaràs i la lactància 
la carlota no està contraindicada, 
sinó el contrari a causa de l’àcid 
fòlic, la vitamina A i el calci.

Francisco Estrems Ribes
Llicenciat en Farmàcia.  

Col·legiat 4704

CarlotaDos jocs per 
a aprendre a 
concentrar-se

A q u e s t 
estiu podem 
connectar en 
família i divertir-
nos alhora que 
oferim als menuts 
o p o r t u n i t a t s 

per a aprendre a concentrar-
se. L’atenció és innata i ix 
espontània quan alguna cosa 
nova o inesperada succeeix. A 
concentrar-se s’aprén i suposa 
fixar l’atenció voluntàriament i 
inhibir les distraccions o impulsos 
que ens porten a distraure’ns.

El rellotge (baralla espanyola).   
Es reparteixen totes les cartes 
entre els participants i amb el mall 
cap per avall, sense veure-les, 
comencem a traure cartes per 
ordre mentre diem els nombres 
de l’1 al 12. Quan un diu 3 i dona 
la casualitat que ix un 3, li toca 
emportar-se el munt de la taula. I 
si el següent no s’adona i segueix 
dient 4 posant una carta damunt, 
se les emporta! Guanya qui es 
queda sense cartes.

Treballen l’atenció alterna, ja que 
han de parar esment al nombre 
que toca dir de la seqüència de 
l’1 al 12, sense embolicar-se amb 
el nombre que ix en la carta…; i 
d’altra banda estar atent per a 
comprovar si el nombre que diem 
verbalment coincideix amb la 
carta posada en la taula. També 
es treballa l’atenció sostinguda 
durant més de tres minuts, doncs 
han de revisar els nombres tant 
en el seu torn com en el torn dels 
altres.

Apareixen errors com dir “13” 
en comptes de “1”. O oblidar-se 
de quin nombre va després del 
que ha dit el seu company. A més 
es pot posar cada vegada més 
emocionant i difícil augmentant 
la velocitat de traure les cartes o 
jugant més jugadors.

Un (cartes). És dels primers 
jocs de cartes als quals poden 
jugar els més xicotets de la 
família. Practiquen igualar nombre 
o color, havent de discriminar 
dues variables i triar si posa una 
carta del mateix color amb un altre 
nombre… O una carta del mateix 
nombre però amb diferent color. 
Als xicotets els encanta que et 
“engolisques” cartes, o fer-te saltar 
i perdre el torn amb unes cartes 
tramposes que hi ha per a fer més 
emocionant la partida.

Són dos jocs fàcils de portar 
a qualsevol costat, en els quals 
poden jugar a partir dels tres o 
quatre anys i que ens ajuden a 
passar temps de connexió en 
família. A concentrar-se s’aprén, 
i és un múscul a entrenar, 
desenvolupant així la part 
prefrontal del cervell encarregada 
de resoldre problemes, de 
l’autocontrol, i la gestió emocional. 
És molt important llevar 
importància a qui guanya o perd, 
i posar el focus en: Com de bé 
ho passem, o T’has adonat! Que 
atent estàs! Bon estiu conscient.

Bárbara Bori
Pedagoga

Paula Marí campiona 
Autonòmica de patinatge

REDACCIÓ
El 16 de juliol la patinadora 

Paula Marí es va proclamar 
Campiona Autonòmica en la 
categoria Infantil.

Marí participarà al Campionat 
d’Espanya en representació de 
la Comunitat Valenciana el 8 i 9 
d’octubre a Galícia.

En l’autonòmica també van 
participar del Club de Patinatge 
Alginet les infantils Alexia Estruch 
i Sandra que defensaren molt  bé 
el seu disc.

Les patinadores van estar 
acompanyades a Alberic per les 
seues entrenadores Mari Luz Ruiz 
i Aina Àlvarez.

Alginet perd a un gran faller

El divendres 29 de juliol, el poble 
d’Alginet rebia la trista notícia d’una 
mort prematura. Miguel Angel 
Ramos Burches, president de la 
Falla La Manta al Coll, membre 
del Club d’Atletisme d’Alginet i 
exregidor de l’Ajuntament ens 
deixava amb 51 anys.

Des de La Veu d’Alginet 
compartim les paraules que la 
seua comissió de falles li ha 
dedicat. Descanse en pau.

“No són fàcils les paraules que 
hui traguem del més a dins de 
nosaltres. No és gens fàcil escriure 
el que La Nostra sent en aquests 
moments.

Més de 20 anys portem fent 
escrits, fent falla, fent amics, fent 
casal... però sempre guiats per tu, 
pel nostre Gran President.

Dir adeu no podem, uns fins a 
sempre és el que intentem...

A tu, que creares i feres créixer 
aquesta falla. Tu, que des de 
1999 ens has ensenyat anar cap 
endavant. Tu que fores eres i 
seràs el nostre Estimat President.

Ja res podrà ser el mateix, 
el casal quedarà més gran que 
mai, la falla no tornarà a ser mai 
la mateixa, però per tu intentarem 
que es parega al màxim a tot allò 
que de tu hem heretat.

On vages, gaudeix de les 
falles com el gran faller que eres, 
gaudeix de La Nostra i guia’ns i 
acompanya’ns en tot per favor, no 
ens soltes de la mà, et necessitem.

El teu micròfon ressonarà per 
sempre als nostres cors i la teua 
càmera i fotografies ens recordaran 
sempre la gran persona i amic que 
eres.

Som un poble Faller amb 
sentiment de Germanor, totes les 
comissions ploren la teua partida i 
de segur que a partir d’ara seràs 
el millor castell que ens il·luminarà 
el cel

DEP Migue, el nostre estimat 
Presi”
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Vols 
guanyar una 
aspiradora 
Dayson?

REDACCIÓ
Des del departament 

d’assegurances de Coagri sempre 
s’estan buscant les millors pòlisses 
i cobertures per als seus clients.

A més a més, sempre busquen 
premiar la confiança que dipositen 
en aquesta cooperativa i tots 
aquells clients que tinguen alguna 
pòlissa general amb Coagri, així 
com els que la contracten ara, 
entraran en el sorteig, al setembre, 
d’una aspiradora Dyson.

Tindre les millors cobertures al 
camp, la casa, els vehicles i en 
tot allò que podem assegurar és 
molt important per a poder viure 
tranquil.

Consulta el que necessites en el 
96 175 92 20 o a les oficines del 
carrer San Juan de Ribera, 4.
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