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EDITORIAL
Encetem el nové 

mes de l’any i deixem 
arrere les festes de 
les barriades, urbanit-
zacions i del poble.

Després de dos 
anys, els alginetins i 

alginetines hem tornat a gaudir de 
les festes als nostres carrers. Fes-
tes que ens porten rencontres, ale-
gria, música, tradicions i  sopars.

Però aquest mes d’agost no ha 
sigut tot alegries, ja que la mort vi-
olenta d’una veïna ha commocio-
nat les nostres vides.

Alginet ha demostrat, una vega-
da més, que no es calla davant de 
les injustícies i que la seua solida-
ritat no té límits.

Ara, setembre es presenta ple 
d’activitats i esdeveniments: torna 
la Fira SOC, la setmana de l’Al-
zheimer, el mig any faller, la mos-
tra de teatre... i un llarg etcètera 
d’actes que anirem contant-vos 
a través de les xarxes i la web  
www.laveudalginet.es.

Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Ciutats i comunitats sostenibles
Aconseguir que els pobles i 

les ciutats siguen inclusives, se-
gures, flexibles i sostenibles. Es 
tracta de situar les ciutats al cen-
tre del desenvolupament soste-
nible.

Les ciutats han de garantir la 
seguretat i els mínims d’una vida 
digna per a tota la ciutadania: ha-
bitatge en condicions i assequi-
ble, els serveis bàsics, l’educació 
i la sanitat, però també la mobili-
tat (amb una bona planificació), 
espais verds de qualitat i una 
vida comunitària activa.  

Cal planificar el seu desenvo-
lupament d’una forma sostenible 
i participativa, i han de preocu-
par-se per la protecció del patri-
moni cultural i natural, i aportar 
respostes integrals als perills de-
rivats del canvi climàtic.

Què pot fer el municipi 
per aconseguir l’objectiu de 
desenvolupament sostenible 
número 11?

•  Fomentar la coresponsabi-
litat de la ciutadania en la 
planificació del desenvolupa-
ment urbà.

•  Informar i sensibilitzar la ciu-
tadania sobre la quantitat 
total de gasos amb efecte 
d’hivernacle del municipi i les 
estratègies per a millorar. 

•  Donar prioritat al transport 
públic col·lectiu i millorar-ne 
el servei.

•  Millorar la seguretat viària de 
vianants i de ciclistes.

•  Planificar l’espai públic incor-
porant en el disseny criteris 
socials, de perspectiva de 

gènere o de polítiques inclu-
sives.

•  Impulsar la naturalització dels 
espais públics. 

•  Integrar el patrimoni natural 
i cultural en el desenvolupa-
ment urbà.

Què pot fer la ciutadania per  
a contribuir-hi?

•  Utilitzeu el transport públic, 
les bicicletes i altres mitjans 
de transport ecològics.

•  Participeu en iniciatives co-
munitàries per a garantir 
espais públics segurs, ac-
cessibles, especialment per 
a dones, xicalla, gent major i 
persones amb diversitat fun-
cional.

•  Coneixeu el patrimoni cultu-
ral i natural del vostre territo-
ri. Fomenteu que els vostres 
fills i filles el coneguen.

•  Participeu activament en la 
gestió del vostre municipi.

•  Cuideu els espais públics: 
és responsabilitat de tots els 
ciutadans i ciutadanes, com 
si fora casa nostra.

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

Xavi Torremocha.  
Infermer CSP Alzira
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Espert fa el relleu a Adrián Bejerano  

REDACCIÓ
El divendres 19 d’agost, pas-

sades les set de la vesprada va 
començar la plega a Sant Josep 
i el pregó pel nucli antic. 

La comitiva, composta pel 
quadre de balls, la Societat 
Artística Musical, l’associació 
d’hípica i els festers 2022, van 
eixir de l’Ajuntament i passaren pel 
carrer Puríssima, plaça del Mercat, 
Arquebisbe Sanchis, Cervantes, 
Sant Vicent, Venerable Beferull, 
Eulàlia Escobet, carrer Major i de 
nou a la plaça del País Valencià. 

Al llarg del recorregut van anar 
arreplegant tot allò que el veïnat va 
voler donar.

Tot seguit, va començar la ple-
ga dirigida en la qual no va faltar 

el sorteig dels regals.

Tot seguit es va fer l’esperat 

pregó a càrrec, aquest any, de  
Paco Espert Arnandis.

Paco Espert, pregoner oficial 2022
REDACCIÓ

Per a poder gaudir d’unes festes 
com cal, hi ha molts sectors de la 
població que, cada dia, treballen 
de valent per a poder tindre-ho tot 
a punt.

Un d’aquests és el sector de la 
neteja que, aquest any, ha recollit 
més de 10.000 quilos de brutícia 

en les Festes Majors. Sopars de 
la carretera, dicomòbils, bous, 
paelles... en cada esdeveniment, 
l’empresa Vareser, contractada 
per Serveis Municipals, s’ha 
encarregat de mantindre net 
el poble perquè els alginetins 
i alginetines pogueren gaudir 
d’unes festes com cal.

Més de 10.000 quilos de brutícia 
en les Festes Majors

Alicia Espert nova presidenta de la 
Junta Local Fallera

REDACCIÓ
La Junta Local Fallera d’Alginet 

estrena nova presidenta. Alicia 
Espert substitueix Adrián Bejerano 
en aquest càrrec.

Des de La Veu d’Alginet hem 
conversat amb l’expresident i la 
presidenta per a conéixer un poc 
de més les seues experiències i 
inquietuds.

Adrián comentava que “per a mi 
ha sigut una experiència molt bona 
dins del que cap perquè m’han 
tocat uns anys de pandèmia i 
les coses s’han hagut de fer a 
mig gas. No obstant això, ha 
sigut un orgull ser president de 
la Junta Local Fallera d’Alginet . 
M’emporte  amics que els coneixia 
del poble però que no havia pogut 
conéixer en profunditat. També 
vull donar les gràcies a tot el món 
que ha col·laborat en la JLF com 
comerços, Ajuntament, CEA, 
falles... Agrair també a tots els 
presidents i presidentes per ajudar-
me en aquests anys i per suposat 
agrair a la gent de la JLF que ha 
estat amb mi en aquest temps”.

La nova presidenta comentava 
que “he sigut fallera tota la vida, el 
meu primer contacte amb el món 
faller va ser gràcies als meus avis 
que tenien un bar davant del casal 
de la Falla La Manta la Coll i ja 
des de menuts ens van apuntar 
a mi i al meu germà. En aquesta 
comissió vaig estar fins als deu 
anys, després en l’adolescència 
vaig estar a la Falla Poble d’Alginet 
i ara des de 2018 forme part de la 
Falla Sant Josep, des del primer 
moment que vaig posar el peu al 
casal em vaig sentir com a casa 
i en poc de temps em vaig beure 
a la junta de la falla, després vaig 
passar a formar part de la JLF i hui 
en dia done gràcies a tota la meua 
comissió perquè han confiat en mi 
i han estat sempre al meu costat 
en aquest trajecte fins a arribar a 
presidenta”.

Des de La Veu d’Alginet hem 

volgut conéixer un poc més la 
presidenta de la Junta Local 
Fallera.

Alicia perquè vas decidir a 
presentar-te a aquest càrrec? 
Ens reunirem per tancar el cicle 
faller i començar a organitzar les 
properes falles, s’havia d’escollir 
nova junta com fem cada dos anys 
i havíem d’elegir un president o 
presidenta. En un principi la meua 
idea no era presentar-me al càrrec, 
però entre els membres de la junta 
em demostraren el seu suport i em 
van animar a agafar-lo amb ganes. 
Va ser una reunió agredolça per a 
tots, amb noves il·lusions i canvis, 
però una mica trista perquè ens 
acomiadarem d’alguns membres 
de la junta que deixaven les seues 
funcions.

Eres la segona dona que 
ostenta aquest càrrec, que 
significa això per a tu? No soc 
la primera presidenta que passa 
per la JLF, però per a mi és un 
orgull veure com cada dia les 
dones prenem més força al món 
faller. M’ompli de goig veure les 
falleres, veure una pirotècnica tirar 
una mascletada, veure una artista 
pintant un ninot i sobretot veure’ns 
al capdavant d’una comissió o una 
Junta Local.

Què esperes aportar a la JLF? 
He entrat al càrrec amb molta 
il·lusió i sobretot amb ganes de 
treballar per les falles del nostre 
poble. Pense que s’ha de continuar 
lluitant per mantindre les tradicions 
i la cultura i per a això cal treballar 
dia a dia. Com a presidenta espere 
traslladar aquest entusiasme 
a cada comissió i sobretot als 
membres que componem la JLF 
perquè treballem en equip i gaudim 
tots amb germanor. Aquestes falles 
m’agradaria que tots tinguérem 
present als nostres cors una gran 
persona que ens ha deixat fa poc, 
un gran faller i que continuem fent 
allò que tant li agradava: fer festa, 
fer poble i, sobretot, fer falles.

Perquè és tan important la JLF 
a Alginet? La Junta Local Fallera 
és un òrgan vital per a les falles de 
la nostra localitat. La missió que 
tenim és organitzar els actes on 
participem les 6 falles, com bé són 
els trasllats i les misses del nostre 
Patró Sant Josep i l’ofrena a la 
Mare de Déu dels Desemparats. 
Després durant l’any també ens 
encarreguem de dur a terme el 
mig any faller i participar en la 
cercavila del 9 d’Octubre i les 
festes patronals d’agost. Però 
com a junta local la nostra feina 
fonamental és continuar cuidant el 
patrimoni faller alginetí i recordar 
tots els fallers i falleres el nostre 
lema: tots junts molem més.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

REDACCIÓ
La urbanització Los Lagos 

d’Alginet disposa d’un servei gratuït 
de recollida de poda i trastos. 
Cada setmana, l’empresa Vareser 
contractada per la regidoria de 
Serveis Municipals, recull trastos 
o poda.

Per a poder utilitzar aquest 
servei gratuït, els veïns i veïnes 
de la urbanització tan sols han de 
telefonar un dia abans del servei 
a l’empresa Vareser per a indicar 
el nombre de la parcel·la. La 
vesprada d’abans han de traure 

davant de casa els trastos o la 
poda. La poda en bosses o en 
fardes d’1 metre nugades.

Pareix que alguns veïns no 
tenen clar aquest servei que porta 
operant a la urbanització alguns 
anys. El poc civisme d’alguns 
propietaris provoca brutícia als 
carrers per tirar la poda on no 
toca o deixar els trastos allà on els 
pareix.

Per aquest motiu, al llarg del 
matí del 5 d’agost, els operaris de 
l’Ajuntament van estar retirant la 
poda i la tala dels punts incontrolats 

i al voltant de contenidors.
En total han recollit uns 10.000 

quilos de poda i tala i uns 1.000 
quilos de trastos.

Miguel Àngel Garrido, regidor 
de Serveis Municipals ha tornat a 
fer una crida a la ciutadania per tal 
que respecten els dies de recollida 
i que no ho deixen de manera 
incontrolada.

El telèfon de Vareser és el 
963 67 91 66 i cal indicar carrer i 
número de casa.

L’Ajuntament recull 10.000 quilos de 
poda dels punts incontrolats a Los 
Lagos
10.000 quilos de tala i poda i 1.000 quilos de trastos

REDACCIÓ
Un any més, des de la Regidoria 

d’Ocupació i de la Dona s’ha 
destinat una partida de 15.000 €, 
per a la subvenció a emprenedors.

Les despeses que se 
subvencionaran seran les 
despeses corresponents a les 
quotes d’autònom, segons la base 
mínima mensual de cotització 
durant els primers sis mesos, per 
cada treballador autònom donat 
d’alta i el sisé mes consecutiu 
d’alta, tinga lloc entre l’1 de gener i 
el 30 de setembre de 2022; també 
es consideraran les despeses 
corrents i de constitució de 
l’empresa (lloguer, llum, aigua, 
telèfon, assessoria, etc.), dels 
primers 6 mesos d’alta.

Així com les despeses 
corresponents a la contractació 
de treballadors desocupats durant 
els primers 6 mesos d’alta i el sisé 
mes de la qual tinga lloc entre l’1 
de gener i el 30 de setembre de 
2022.

Fins al 30 de setembre
Els nous emprenedors i 

emprenedores o les empreses que 
contracten alginetins o alginetines, 
poden sol·licitar l’ajuda fins al 30 
de setembre.

A aquesta subvenció es poden 
acollir, en el cas de ser nou 
emprenedor@, les persones 
desocupades inscrites en 
LABORA que inicien l’activitat com 
a autònoms, que no hagen estat 
d’alta en el RETA durant els 12 
mesos immediatament anteriors, 
el sisé mes dels quals consecutiu 
d’alta tinga lloc entre l’1 de gener 
i el 30 de setembre de 2022, amb 
seu social o llicència d’activitat a 
Alginet i compromís de mantindre 
l’activitat per compte propi.

Respecte als alginetins o 
alginetines contractats per 
empreses, poden sol·licitar la 
subvenció les persones físiques 
o jurídiques que contracten 
persones desocupades inscrites 
en LABORA i empadronades al 
municipi d’Alginet, amb caràcter 
temporal amb una duració mínima 
de 6 mesos o que el total acumulat 
de contractes successius siga de 

6 mesos com a mínim, i el sisé 
mes dels quals de contractació 
tinga lloc entre l’1 de gener i el 30 
de setembre de 2022, amb una 
duració de la jornada setmanal 
siga com a mínim de 25 hores.

300 € més si son dones
Dins de les despeses 

subvencionades la quantia 
màxima de l’ajuda per sol·licitud a 
emprenedors serà de 1.600 € que 
s’incrementarà en 300 € en el cas 
que l’emprenedora siga dona.

Respecte a les ajudes a la 
contractació, l’import màxim serà 
de 1.600 € que s’incrementarà en 
300 € en el cas que la treballadora 
contractada siga dona.

Els interessats i interessades 
tenen fins el 30 de setembre per a 
sol·licitar-ho a l’ADL.

Subvenció de 1.600 euros a 
emprenedors i treballadors d’Alginet
Les ajudes econòmiques són per a emprenedors que creen el seu lloc 
de treball a Alginet i a empreses que contracten alginetins i alginetines

REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Alginet ha portat 

a terme diferents actuacions de 
seguretat viària. Una d’aquestes 
ha sigut la instal·lació de pilons 
a la plaça, davant de l’escola 
Sagrat Cor de Jesús, al polígon i 
al carrer Poeta Juan Alegre, a més 
de la senyalització de passos de 
vianants en diferents punts de la 
localitat.

Una actuació sol·licitada per 
la Policia Local d’Alginet i que ha 
tingut un cost de 12.000 euros.

Tal com comentava el regidor 
de seguretat ciutadana, Andrés 
Añón “el contracte per a portar-ho 
a terme ha sigut de 12.000 euros 

dels quals uns 5.000 euros s’han 
destinat als pilons de la plaça, la 
resta ha sigut destinada a diferents 
punts com davant de l’escola 
Sagrat Cor de Jesús i així tindre 
una seguretat viària en els menuts 
en l’entrada i eixida del centre 
educatiu o en el carrer Poeta Juan 
Alegre per a millorar la circulació 
dels camions que descarreguen a 
Consum o al polígon per a evitar 
accidents”.

“A més, en aquest pressupost 
també s’ha inclòs la repintada 
de diferents passos de vianants 
amb l’objectiu final de vetlar per 
la seguretat ciutadana i fer dels 
nostres carrers un lloc més segur 
per a tot i totes”, comentava Añón.

Alginet destina 12.000 
euros a la seguretat 
viària
L’objectiu és evitar accidents en diferents punts 
del poble

Aixetes per a refrescar
S’ha instal·lat 5 aixetes per a refrescar i que 
puguen beure els gossos

REDACCIÓ
Des de la Regidoria de Parcs 

i Jardins s’han instal·lat, en 
diferents punts, una aixeta per tal 
que la gent que camina per la zona 
es puga refrescar i que els gossos 
que porten puguen veure.

Les 5 aixetes que s’ha instal·lat 
de moment es troben a la ronda 
Marques Alginet, al parc Diputació, 
al jardí del carrer Pepita Greus, 
al jardí zona pipicans Centre de 
dia i al carrer Alzira al costat del 
barranc.



5

SETEMBRE 2022PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

L’AJUNTAMENT INFORMA

REDACCIÓ
Després d’estar uns quants 

anys l’estació de metro d’Alginet 
tancada per enderrocament 
del sostre, Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana va fer les 
obres necessàries perquè torne a 
estar operativa.

Abans de començar les obres, 
el conseller d’obres públiques, 
Arcadi España, va visitar l’estació 
i l’alcalde d’Alginet, Jose Vicente 

Alemany, va aprofitar per a 
demanar unes millores en l’obra 
com era uns vàters per als usuaris.

Alemanys comentava que “vam 
quedar que farien els vàters i que 
l’Ajuntament s’encarregaria de la 
neteja i manteniment d’aquests”.

Finalitzada l’obra els wàters no 
s’han fet i davant de la queixa, 
la gerent de Metrovalencia va 
comentar a l’alcalde que cap 
estació disposa de vàters. 

Alemany comentava que “hem 
pareix deplorable que, havent-se 
prestat l’Ajuntament d’Alginet a 
netejar i mantindre els vàters i que 
ens digueren que es farien que ara 
els usuaris del trenet no disposen 
a la seua estació d’uns vàters on 
poder fer les seus necessitats en 
un moment donat”.

L’alcalde d’Alginet reclama uns lavabos a 
l’estació 
Les obres de remodelació no inclouen wàters per als usuaris

REDACCIÓ
L’alcalde d’Alginet, Jose Vicente 

Alemany Motes, protesta per la 
deixadesa de la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer i en aquest 
cas de la Comissió d’Aigües per 
la situació deplorable en la qual 
es troben els barrancs que van a 
parar a la localitat d’Alginet.

Uns barrancs que, hui dia, estan 
plens de canyes i brutícia i que, en 

cas de fortes pluges, podria tornar 
a significar inundacions com les 
ocorregudes el 2020. 

Alemany lamentava que “des de 
la CHJ no es realitze ja les obres 
del desviament de barrancs i que 
hui dia es troben en una situació 
tan lamentable”.

L’alcalde comentava que la 
neteja dels barrancs de dins del 
poble és competència municipal 

i no li preocupa, ja que “ho fem 
nosaltres, el que em preocupa 
i molt és la situació actual dels 
barrancs als afores de la localitat, 
ja que estan obstruïts per canyes i 
arbres i si plou amb força tornarem 
a tindre inundacions a la nostra 
localitat i des de la CHJ no han 
vingut a netejar res”.

Alginet demana responsabilitats al 
CHJ per la neteja de barrancs
Els barrancs que arriben a Alginet estan ple de canyes, plens de brutícia 
i obstruïts

REDACCIÓ
El dijous 29 de juliol, al ple 

municipal, l’equip de govern 
format per Socialistes d’Alginet 
i Partit Popular, atenent a la llei 
de transparència, comunicava 
l’obligatorietat, per part de 
l’Ajuntament d’Alginet de llevar 
els rebuts que han prescrit de la 
comptabilitat municipal. 

Tal com explicava l’interventor 
de l’Ajuntament d’Alginet als 
assistents, la llei obliga els 
ajuntaments a llevar els rebuts que 
no s’han pogut cobrar en quatre 

anys.
En el ple municipal, es va 

donar compte del tipus de rebuts 
prescrits per tal d’acatar la llei de 
transparència.

Tal com comentava Andrés 
Añón, tinent alcalde d’Alginet 
“l’equip de govern hem portat al 
ple municipal aquest punt per tal 
de ser el més transparent possible 
i evitar accions com les que van 
passar al 2015 on l’Ajuntament, 
del seu dia, va fer una resolució 
de rebuts datats de 900.000 euros 
i que l’equip que governava en 

eixa data no va comunicar al ple 
municipal”. 

Per part de l’Ajuntament 
estan prenent-se les mesures 
necessàries per a evitar que 
aquest tipus de situacions torne 
a passar. Añón explicava que “a 
partir de setembre es contractarà 
una empresa externa per cobrar 
els rebuts en executiva i així que 
hi haja la màxima transparència 
possible i es puguen cobrar tots 
els rebuts.”

La llei obliga l’Ajuntament d’Alginet a 
deixar de cobrar rebuts prescrits
S’estima que l’Ajuntament deixarà d’ingressar 140.000 €

REDACCIÓ
L’empresa Grau, Pascual 

Simat de la Valldigna ja ha 
finalitzat les obres al cementeri 
municipal d’Alginet.

En concret ha fet 81 nínxols 
més i 25 columbaris per a 
dipositar les cendres.

L’obra ha tingut un cost de 
96.373 €.

El cementeri municipal disposa 
de 81 nínxols i 25 columbaris 
més

REDACCIÓ
Un total de 28 entitats 

ciutadanes de caràcter cultural, 
esportiu, vinculades a l’oci, a 
la tercera edat i joventut per al 
desenvolupament de projectes de 
participació ciutadana dirigits al 
foment de l’associacionisme, han 

rebut la subvenció convocada per 
l’Ajuntament d’Alginet.

El llistat de les entitats que han 
rebut la subvenció es pot consultar 
a la pàgina web de l’Ajuntament 
www.alginet.es en l’apartat de seu 
electrònica, tauler d’anuncis.

Més de 55.000 € de subvencions 
a entitats ciutadanes
A la seu electrònica de l’Ajuntament estan 
publicades la relació d’entitats

REDACCIÓ
Per segon any consecutiu, 

l’alcalde i la regidora de la Tercera 
Edat es van apropar al carrer 
Hernan Cortés per a felicitar, en 
nom del poble a Emília Rodrigo del 
Toro pel seu aniversari.

El dia de Sant Roc, festivitat 
de la seua barriada, Emília va 
rebre veïns, familiars, amics i 

autoritats per a celebrar una data 
tan assenyalada com el seu 101 
aniversari.

La seua vitalitat va fer que 
en acabar la celebració, Emília, 
acompanyada per les filles, no 
es perdera la processó de Sant 
Roc i acompanyara els festers i la 
imatge a la porta de l’església.

L’Ajuntament felicita Emília 
Rodrigo del Toro pels seus 101 
anys
Un dia per a recordar en la llarga vida d’aquesta 
alginetina del Poble Nou

Les obres han costat 96.373 €
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REDACCIÓ
Un any més, la barriada del 

Calvari ha inclòs dins de la seua 
programació de festes el Trofeu 
d’escoles de ciclisme.

Organitzat per la Federació 
de Ciclisme de la Comunitat 
Valenciana i per l’empresa Bonillo 
Team Horta amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Alginet i 
patrocinadors, a les 10 del matí 
arrancaven les primeres carreres.

Dins de la barriada, veïns i 
aficionats gaudiren d’un matí 
d’esport i emocions. A la 1 
del migdia va ser moment de 
l’entrega de trofeus. Abans 
de l’acte protocol·lari, Antonio 
Arbona, president de les festes del 
Santíssim Crist del Calvari i Andrés 
Añón, tinent alcalde, van fer 
entrega d’un pergamí a Iker Bonillo 
Martín, corredor professional i que 
va començar a destacar en les 

curses de la barriada.
Tot seguit es va fer entrega dels 

trofeus a les categories participants 
com les promeses, principiants, 
alevins, infantils i gimcana.

L’organització va tindre un detall 
amb els corredors locals i els va 
fer entrega d’un record per la seua 
participació en aquesta prova 
esportiva.

Més de 200 participants en la cursa ciclista del 
Trofeu Santíssim Crist del Calvari
Una cursa que porta celebrant-se 25 anys al poble d’Alginet

REDACCIÓ
Parlar d’agost en Alginet és 

parlar de fetes d’urbanitzacions, 
barriades i majors. Aquest any, els 
primers a portar-les a terme han 
sigut la urbanització San Patricio.

El divendres 29 de juliol, a les 
8 de la vesprada la música era 
la protagonista per a encetar el 
programa previst. A toc de xaranga 
s’inauguraven les festes que 
continuaven en un sopar de pa en 
puny, bingo i playbacks.

El dissabte 30, la programació 
continuava amb un bon esmorzar, 
campionat de jocs de taula i jocs 
per a xiquets.

Ja de vesprada era moment de 
la festa de l’aigua i de la bromera 
per a continuar amb el sopar 
eivissenc, el bingo i la discomòbil.

El diumenge, els actes 
finalitzaven amb esmorzar, dinar 
de campionats, entrega de trofeus 
i una bona paella.

La urbanització San Patricio 
enceta les festes d’Alginet
Tres dies d’activitats i germanor

REDACCIÓ
Del dijous 4 fins al diumenge 

7 d’agost, la urbanització de 
Los Lagos va preparar diferents 
activitats per a celebrar les seues 
festes.

Organitzat per l’associació de 
propietaris de Los Lagos, socis i 
no socis van poder acudir a tots els 
actes i gaudir d’un cap de setmana 
intens.

El dijous, a les 6 de la vesprada 
a l’antiga caseta d’informació 
començava el campionat de truc, 
dòmino i parxís.

El divendres a les 9.30 h de la nit 
era moment de sopar, presentar-
se al concurs de dolços i gaudir de 
la música.

Dissabte a les 12 del migdia gran 
festa de la bromera i a les 19.30 h 
segona volta a Los Lagos on els 
assistents van poder completar la 
de 2 quilometres i mig o la de 5 
quilòmetres corrent o caminat.

Ja de nit, sopar, disfresses i 
música.

El diumenge, els actes festius 
finalitzaren al matí amb castell 
aquàtic.

La urbanització Los Lagos 
recupera la cursa en festes
Celebren tres dies de festes 

REDACCIÓ
El dimarts 16 d’agost, els festers 

i festeres de la barriada del Poble 
Nou tornaren a celebrar les festes 
en honor a Sant Roc. Des de fa 7 
anys, perquè no hi havia festers, 
la imatge no havia pogut eixir en 
processó i, el dia 16 d’agost va 
tornar a eixir al carrer.

Els actes festius de la barriada 
van començar el 14 i 15, quan els 

veïns van pintar els carrers. El dia 
16 d’agost, festivitat de Sant Roc, 
a les 12 del migdia es va fer una 
degustació de cervesa i cacau al 
carrer de Quevedo.

A les 15.30 h campionat de 
truc al bar Blanc i Negre i a les 
19.30 h trasllat de Sant Roc cap 
a l’església eixint pel carrer la 
Pau. A les 8 de la vesprada missa 
solemne i ofrena en honor al sant.

A les 20.45 h va ser moment 
de gaudir de la processó que va 
recórrer els carrers San Fernando, 
Pelayo, Quevedo, Sant Roc, Dos 
de Mayo, Benifaió i Poble Nou.

Per a acabar la festa, a les  
22 h es van celebrar les danses 
a Sant Roc al carrer Fuster per 
part del Quadre de Balls Populars 
d’Alginet.

Sant Roc torna a eixir al carrer després de 7 anys
La imatge no havia pogut eixir en processó des del 2015
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Especial FIRA SOC
ENTREVISTA

Elia Ferrer

REGIDORA DE COMERÇ

El 16 i 17 de setembre se ce-
lebrarà a l’Hort de Feliu la no-
vena Fira SOC. 

La Veu d’Alginet ha conversat 
amb la regidora de Comerç, 
Elia Ferrer, per a conéixer de 
primera mà com han anat els 
preparatius i la dinàmica que 
portarà la Fira.
1. Després de dos anys sen-
se celebrar la FIRA per la 
pandèmia, com han anat els 
preparatius?
Després de dos anus sense 
poder celebrar la Fira SOC ja 
era moment de tornar a trau-
re al carrer el millor que tenim 
a Alginet: el teixit comercial, 
que les diferents empreses 
conformem amb la seua gran 
varietat.
Per tant, la responsabilitat 
de preparar aquest esde-
veniment és molt gran i a la 
vegada il·lusionant, ja que la 
implicació i intentar mostrar el 
millor als nostres veïns i veï-

nes acaba sent reconfortant 
i més aquest any en què han 
respost molt bé els comerços 
i empreses locals.

Tot això no seria possible sen-
se la col·laboració d’ACEAL i 
Alginet Qualitat, però a més 
d’Amparo Lerma, treballadora 
de l’Ajuntament amb que, col-
ze a colze, treballar i planificar 
la Fira SOC és èxit assegurat.

2. Quin és l’objectiu de la 
fira i quines novetats pre-
senta aquest 2022?
L’objectiu principal és promo-
cionar i donar a conéixer tota 
l’oferta de productes que hi 
conformen Alginet, i que no 
és xicoteta.

Com a novetat cal destacar 
la pràctica de diferents tipus 
de tallers de cuina, estètica, 
ioga... dirigits a adults on em-
preses mostraran el que fan, 
i tindran així l’oportunitat de 
donar-se a conéixer.

3. Com a regidora, què diri-
es a la gent perquè hi assis-
tisca?
Cridar a tots els veïns i veïnes 
del poble a participar, consu-
mir i gaudir de la Fira SOC i 
donar suport als nostres co-
merciants que donen vida als 
carres del nostre poble i creen 
treball, col·laborant i aportant 
a l’economia local.
Recordar que ells i elles fan 
créixer el nostre poble si es 
queden i busquen en ell.

AVANÇ 
PROGRAMACIÓ

16  i 17 DE SETEMBRE
DIVENDRES 16
19.00 h. Inauguració.
19.30 h. Actuació grup Hip-Hop Gimnàs Cronos.
21 h. Actuació grup La Pell en Borró i B13.

DISSABTE 17
10.00 h Visita als tendals.
10.00 h a 13.00 h. Tallers infantils a càrrec de: 
 - Factoria d’Idees i Creacions
 - Peter Park
 - Juniors Jovades
 - Lluna de Maduixa
10.00 h. Master Class amb Gimnàs Cronos.
11.00 h Master Class amb Centre Karma.
12.00 h Master Class Muixeranga d’Alginet
14. 00 h Descans

17.00 h. Visita als tendals.
17.00 h a 20.00 h. Tallers infantils.
17.00 h. Master Class amb Alitenat. Bols tibetans.
18.00 h.  Master Class amb Alitenat. Risoterapia.
19.00 h Taller de cuina vegana amb Bon Apettit.
20.00 h. Master Class amb Jesús Benavent.
21.00 h - 23.00 h. Actuació Dj.
Programació completa al Telegram de l’Ajuntament d’Alginet.
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Més de 600 alginetins soparen paella en les 
festes majors

REDACCIÓ
En la recta final de les festes 

Majors, el dijous 25 d’agost,  no 
podia faltar el tradicional sopar 
de paelles. Unes paelles que, 
per culpa de la pluja, no es van 
poder celebrar a la plaça i fer 
el concurs d’aquestes. Tan sols 
uns valents la cuinaren al lloc 
habilitat.

No obstant això, els veïns i ve-
ïnes van poder arreplegar l’avio 
de la mateixa i elaborar-la en 
magatzems i cases.

Al final, aquest any, hi havien 
inscrites 53 paelles el que va fer 
que més de 600 alginetins sopa-
ren la nit del dijous aquest plat 
tan típic de la nostra terra i que 
no podia faltar en la setmana de 
festes.

L’agrupació de Penyes Taurines 
torna a organitzar el concurs 
de ramaderies 

REDACCIÓ
El divendres 19 d’agost co-

mençava el Concurs de Rama-
deries organitzat per l’Agrupació 
de Penyes Taurines d’Alginet i 
que ja va per el seu 13é aniver-
sari.

A la plaça de bous, els as-
sistents van poder gaudir, a les  
24 h del Gran Especial amb el 
bou Bordador de Fernando Mac-
hancoses de Xest.

Dissabte, a les 12 del migdia, 
tancament i prova dels Germans 
Cali i a les 19 h i 24 h concurs 
de ramaderies amb bou de José 
Vicent Machancoses de Picas-
sent. El diumenge de vesprada 
i nit continua el concurs amb els 
bous de Germans Navarré de 
Mora de Rubielos.

Dilluns el concurs va ser amb 
els bous de Vicent Benavent de 
Quatretonda.

El dimarts, a les 19 h va ser el 
moment de gaudir del gran es-
pecial amb la ramaderia Arriazu 
de Navarra i ja de nit la cursa de 
vedells amb Gregori de Jesús de 

Sueca.
El dimecres 24, a les 12 del 

migdia Vicent Benavent va ser 
l’encarregat del tancament i la 
prova i ja de vesprada el con-
curs va continuar amb Fernando 
Machancoses de Xest.

El dijous 25 el tancament va 
ser per als Germans Sánchez 
Moreno i de vesprada el gran 
especial va ser per a El Salero 
de Montserrat. Ja de nit continu-
ava l’espectacle la Casta Valen-
ciana.

El divendres 26, el tancament i 
el concurs de ramaderies va ser 
a càrrec dels Germans Cali de 
Moixent però la pluja va impedir 
que es portara a terme els actes 
de vesprada nit.

Per a tancar la Setmana de 
Bous, els alginetins de la rama-
deria Germans Sánchez Moreno 
van fer el tancament i el grandi-
ós especial amb els seus millors 
animals.

Una setmana molt completa 
que ja va per la seua tretze edi-
ció.

Els participats van poder fer la paella amb carn o vegetariana
Els alginetins Germans Sánchez Moreno 
tancaven la setmana de Bous

1.000 entrepans de truita de creïlla per a sopar  
en festes

REDACCIÓ
Els festers i festeres d’aquest 

any van voler incloure en la 
seua programació alguns esde-
veniments innovadors.

Un va ser repartir 1.000 entre-
pans de truita de creïlla la nit del 
dimarts, 23 d’agost.

Un poc abans del repartiment, 
els cuiners que ho desitjaven 
van poder participar al concurs 
d’allioli que havien preparat.

Acte seguit, els assistents van 
poder anar recollint el seu en-
trepà cuinat a la mateixa plaça. 
Va ser un espectacle vore com 
s’elabora una truita de creïlla 
gegant.

La nit va continuar amb l’or-
questra Rodalia que va fer un 
tribut a la música en valencià a 
la plaça. A la plaça Enric Valor 
els assistents van poder gaudir 
de l’actuació de Quattrocento 
Voce i la discomòbil a la pista 
d’atletisme amb la festa fluor i la 
música del DJ kilo.

Aquesta novetat va ser molt ben acollida pels alginetins i alginetines
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La processó i el castell posen punt final a les Festes Majors 2022

REDACCIÓ
El diumenge 28 d’agost es va 

celebrar la processó que marca 
el punt final a les Festes Majors 
2022. Una processó general en 
honor al Gloriós Patriarca Sant 

Josep, patró d’Alginet on van 
participar les danses de pasto-
rets, arquets, nanos, carxofa i 
bastonets i muixeranga.

En la part religiosa: bande-
roles, creu processional, fidels 

amb ciri, personatges bíblics, 
cirialots, festers i autoritats.

Els festers van agrair la parti-
cipació del Quadre de Balls Po-
pulars, la Muixeranga d’Alginet, 
festers del Vaporet i confraries 

de la localitat.
La processó va recórrer els 

carrers de l’Església, carrer 
Sant Antoni, carrer Rei en Jau-
me I, carrer Nou, plaça País 
Valencià, carrer Sant Vicent, 

carrer Cervantes, carrer Sant 
Josep i carrer Major, fins a l’er-
mita de Sant Josep.

La nit va finalitzar amb un 
castell de focs d’artifici.

La processó va finalitzar a l’ermita on, en entrar Sant Josep, es va disparar un castell de focs d’artifici 
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REDACCIÓ
Organitzat pel Club Triatló 

Alginet a les festes locals, el 
conegut Triday arrancava el 
dijous, 25 d’agost, al poliesportiu 
municipal.

Des les 10 del matí i en tres 

grups d’edats, els participants van 
nadar, córrer a peu i en bicicleta. 
Els nascuts entre 2013 i 2015 
van nadar 50 metres, van fer 1 
km en bicicleta i 250 metres de 
carrera. Els nascuts entre 2011 i 
2012  anys van nadar 100 metres, 
ciclisme 2 km i carrera 500 metres. 

Els nascuts entre 2009 i 2010 van 
nadar 150 metres, ciclisme 3 km, 
carrera 750 metres. En finalitzar 
les proves es van repartir medalles 
i bossa de corredor a tots els i les 
participants.

Èxit de participació al Triatló Escolar de les Fes-
tes Majors 

REDACCIÓ
El dijous 25 d’agost, a les 6 de la 

vesprada el poliesportiu municipal 
era testimoni del XVIII Trofeu Juliet 
d’Alginet.

Organitzat pel Club de Pilota 
Valenciana d’Alginet i l’Ajuntament, 

la primera partida es va disputar 
entre la parella formada per 
Carlos i Guillem contra els de 
blau Adriàn II i Efren. Una partida 
molt emocionant on els rojos van 
guanyar per 41 a 38.

En la segona partida 

s’enfrontaren Julio Palau i Víctor 
Bueno contra Salva Palau i 
Francés. La pluja va obligar a 
finalitzar la partida on Julio i Víctor 
es van imposar davant els blaus 
per 14 a 12.

Els rojos guanyen el XVIII Trofeu Juliet d’Alginet

El MOPU destina 160.000 € a 
Alginet

REDACCIÓ
El Ministeri d’Obres Públiques 

i Urbanisme, més conegut com 
MOPU, ha destinat 160.000 per 
a condicionar dues carreteres 
d’Alginet.

Per una banda s’ha arreglat 
el camí paral·lel a l’autovia que 
estava desfet i que ha costat 
90.000 € i per altra banda la 

rotonda direcció a Alzira que ha 
costat 70.000 €.

Dues actuacions sol·licitades 
pels usuaris i que, amb esforç de 
l’Ajuntament s’ha pogut portar a 
terme.

Des de la Regidoria d’Agricultura 
s’ha agraït al Ministeri les 
actuacions portades a terme a la 
localitat.

Uns 20 xiquets i xiquetes participaren en el Triday escolar90.000 € per al camí del carril del desviament i 
70.000€ per a la rotonda camí Alzira
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Amparo Gil guanya el segon 
concurs de pimentó en sal-
morra

REDACCIÓ
El dissabte 27 d’agost, quasi 

finalitzant la setmana de festes, 
es va celebrar el segon concurs 
on han participat més de 10 
pimentons.

Després de la deliberació del 
jurat, el primer premi va ser per a la 
veïna Amparo Gil, el segon premi 
per a Jose Antonio Burchés i el 
tercer per a Amparo Llin.

En el pati d’armes de 
l’ajuntament d’Alginet es va 
realitzat la degustació dels 
pimentons acompanyats per 
una cervesa fresca, cacaus i 
tramussos.

En acabar el concurs, els festers, 
festeres i públic en general ha 
participat en la traca quilomètrica 
que ha arrancat del carrer Sant 
Antoni.

Aquest any s’han presentat més de 10 
pimentons 

Els festers d’Alginet repar-
teixen més de 1.000 coques 
amb cansalada 
Els alginetins i alginetines han esmorzat coques 
amb cansalada en les Festes Majors

REDACCIÓ
Un any més, els festers i 

festeres d’Alginet han inclòs, dins 
de la programació, l’esmorzar de 
coca amb cansalada.

A les 10 del matí, del dijous 25, a 
la porta de l’Ajuntament, els veïns i 

veïnes esperaven per a replegar la 
coca amb cansalada elaborada als 
forns del poble.

En total s’han repartit més de 
1.000 coques a tots aquells que 
s’han apropat a la taula i que 
després han esmorzat a la plaça.

REDACCIÓ
De 10.30 a 14 h i de 17 a 20.30 

h, els xiquets i xiquetes d’Alginet 
van poder gaudir, el divendres 26 
d’agost del dia de la família a l’Hort 
de Feliu.

Unflables d’aigua, jocs, activitats 
musicals, treballs manuals i 
moltes sorpreses és el que hi 
havia preparat per a passar un dia 
familiar.

La vesprada finalitza amb 
un berenar d’orxata i amb un 
espectacle.

Multitud de xiquets i xiquetes gaudeixen del festi-
val familiar Cantalandia
El festival va estar tot el dia a l’Hort de Feliu

REDACCIÓ
El dissabte 27 d’agost, penúltim 

dia de festes, la música, el color i 
l’alegria van inundar els carrers del 
poble.

A les 7.30 h de la vesprada 
arrancava des dels magatzems 
de Coagri per a recórrer diferents 
carrers del poble i finalitzar en la 
discomòbil que, per amenaça de 
pluja, es va traslladar al pavelló 
cobert del poliesportiu on continua 
la festa fins a la matinada.

La cavalcada de festes envaeix els carrers d’Al-
ginet
Els veïns del poble van gaudir de la cavalcada de festes
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Matilde Ausina guanya el sorteig 
d’AECC

REDACCIÓ
La presidenta de l’AECC 

d’Alginet, Sefa Bosch, va fer 
entrega a Matilde Ausina del regal 
que es sortejava en la rifa que fa 
l’associació.

Aquesta vegada es tractava d’un 
lot de productes de perruqueria 
regalats per l’empresa NHCV.

Com sempre, la presidenta 
va agrair a l’empresa i a tots els 
participants la seua col·laboració

Volta a peu Alginet
REDACCIÓ

El pròxim dissabte 10 de 
setembre de 2022, a les 19:00 h, es 
celebrarà la XXIV edició de la Volta 
a Peu a Alginet, prova puntuable 
per al Circuit de Carreres Ribera 
de Xúquer, després de dos anys 
sense celebrar-se a causa de la 
pandèmia.

La carrera està organitzada 
pel Club Atletisme Alginet, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Alginet, té un recorregut de 8.000 

metres, amb eixida i arribada a la 
plaça del País Valencià.

Prèviament, es celebraran les 
curses infantils per als atletes més 
joves, en les distintes categories 
(Prebenjamins, Benjamins, 
Alevins, Infantils i Cadets).

Des del Club Atletisme Alginet 
vos animen a tots a què participeu, 
majors i menuts.

Les inscripcions en: www.
cronorunner.com
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El bar Cañas guanya la nove-
na Ruta de la Tapa

REDACCIÓ
Amb el nom d’Arepa, la tapa 

presentada pel Bar Cañas ha sigut 
la més votada pels participants 
que, al llarg del mes de juliol, han 
tastat les diferents tapes que han 
participat aquest any en la Ruta de 
la Tapa d’ACEAL.

La seua propietària ha rebut el 
xec de 100 € per poder gastar als 
establiments associats a ACEAL i 
la placa trofeu que la coronen com 
la guanyadora d’aquesta edició.

Pel que respecta als guanyadors 

del sorteig d’un xec de 100 €, 
per a cadascun, a gastar en els 
establiments associats Aceal ha 
sigut per a Alejandro T. F. i Antonia 
M. O.

Des de l’Associació Comercial 
i empresarial d’Alginet han donat 
l’enhorabona als guanyadors i han 
felicitat els bars i restaurants per 
la seua participació així com les 
gràcies a totes les persones que 
han assistit i participat en la 9a 
Ruta de la Tapa.

La tapa guanyadora va ser l’ArepaREDACCIÓ
El grup de teatre local Avant 

va el Carro ha seleccionat les 
obres que es podran visualitzar 

i viure en la XV Mostra de Teatre 
Amateur “Vila d’Alginet”.

Amb el patrocini de la Regido-
ria de Cultura i la Federació de 

Teatre Amateur, el grup ha esco-
llit 4 obres per a aquesta mostra.

XV Mostra de teatre Amateur “Vila d’Alginet”
L’1, el 8, el 15 i 23 d’octubre al Teatre Modern 

El dissabte 1 d’octubre, a les 
20 h, al Teatre Modern es re-
presentarà l’obra Miss Ceuta 
de Roberto García i dirigida per 
Gaspar Zamora.

Un espectacle sobre triomfa-
dors i perdedors. Una comèdia 
que conta les tribulacions de 
dos pluriocupats del segle xxi; 
una parella quixotesca que an-
hela, com tots, canviar de vida 
i arribar al paradís. La vida, la 
supervivència i la mort, l’èxit, el 
fracàs i la lluita continuada per 
véncer les adversitats diàries 
convergeixen en una succes-
sió vertiginosa. Miss Ceuta es 
converteix en una comèdia en 
la qual, malgrat el seu vessant 
hilarant, només endinsant-nos 
una mica podem ser capaços de 
trobar sensacions dramàtiques 
i percepcions salvatges, tan in-
versemblants com la pròpia re-
alitat.

Miss Ceuta

El dissabte 8 d’octubre, a les 
20 h, al Teatre Modern es re-
presentarà l’obra La tortuga de 
Darwin de Juan Mayorga.

Amb la direcció d’Adolfo Ma-
taix, la companyia Teatre Circ 
ens porta aquesta obra en què 
una anciana arriba a la casa 
d’un eminent professor d’his-
tòria. Durant la seua conversa 
li comenta i assenyala alguns 
errors que, segons ella, ha co-
més el professor en el seu llibre 
d’història. La misteriosa anciana 
és ni més ni menys que Harriet, 
la tortuga que Darwin va portar 
amb ell des de les illes Galápa-
gos el 1836. Harriet ens mostra 
la història a partir d’una pers-
pectiva inhabitual, ens conta la 
història que no se sol contar. 
És una obra enginyosa, apas-
sionant i reflexiva, a més de 
sorprenent per la solidesa dels 
seus missatges

La tortuga de Darwin

El dissabte 15 d’octubre, a les 
20 h, al Teatre Modern es repre-
sentarà l’obra D. Quijote en los 
infiernos de Carlos Maciá.

De la companyia A trote Teatro, 
l’obra conta com un ancià malalt 
d’Alzheimer es creu el Quixot. El 
seu cuidador intentarà ajudar-lo 
a recordar la seua pròpia vida, 
seguint-li el joc. A mesura que es 
va desenvolupant l’amistat entre 
els dos, anem descobrint que 
res és el que sembla en aquest 
joc de teatre dins del teatre, tot 
un laberint d’identitats i falsos 
records. Una muntanya russa 
d’emocions, entre la comèdia 
més absurda i el dolor més humà 
i profund

Dirigida per Carlos Maciá i 
Jos Sothoth.

D. Quijote en los 
infiernos 

El diumenge 23 d’octubre, a 
les 20 h, al Teatre Modern es re-
presentarà l’obra de la compa-
nyia local GIT Avant va el Carro, 
Paquito ta mare es mor.

Amb la direcció d’Alejandra 
Buceta, aquesta obra reflexiona 
sobre:

Quina és la família perfecta?
Se t’ha mort alguna vegada 

una mare?
Diuen que de nit els gossos 

lladren.
La casa fa olor de ferro.
De sang quallada.
És la mort d’una mare el que 

caduca el llit.
I la nevera.
Passen moltes coses abans 

de morir-se una mare.
I no sempre és un drama.

Paquito ta mare es 
mor
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Hui em passe 
per a parlar d’un 
dels meus llibres 
favorits el que 
va d’any. Com 
m’ha agradat 
descobrir Elif 
Shafak! Escriu 

taaaaan bonic.  Amb una narració 
molt senzilla, àgil i propera, 
aconsegueix submergir-nos en 
una història molt interessant plena 
de reflexions i ensenyaments 
sobre allò quotidià, sobre la 
naturalesa, sobre la història de 
Xipre... En definitiva, sobre la vida. 

Viatjarem a la illa de Xipre, en els 
anys 70. Una dècada complicada 
en què la societat estava dividida 
en dues. Els grecs xipriotes 
de religió cristiana i els turcs 
xipriotes de religió musulmana. 
Unes diferències palpables que 
els nostres protagonistes hauran 
de viure en primera persona. 
Amb Kostas i Defne recorrerem 
l’illa i serem testimonis que 

es pot estimar les persones 
independentment de quin siguen 
els seus orígens. 

Aquesta part del passat ha 
sigut molt enriquidora, en molts 
moments dura però també molt 
bonica. 

En la part més actual viatgem 
a Londres de la mà d’Ada, una 
adolescent que està passant una 
situació personal difícil. Encara 
que en aquesta part no s’aprén 
gens d’història, ni és potser tan 
atraient com el passat a Xipre, és, 
sens dubte, una trama important 
que ens parla de temes molt 
actuals en el nostre dia a dia i en 
els quals segur que més d’un pot 
sentir-se identificat. 

La part més brillant del llibre 
està explicada per una narradora 
meravellosa (que no vull 
desvetlar).

Aquests capítols estan plens 
de noblesa, tendresa, saviesa 
i lliçons de vida i s’estenen per 
tota la novel·la, ja que la nostra 
narradora ha pogut viure les dues 
trames que per descomptat, estan 
connectades. 

I el final? Tan senzill, tan 
especial, tan bonic... Aiiii. 

Aquesta autora ha sigut un 
dels meus majors descobriments 
i segur que llegiré tot el que ha 
escrit i el que li queda per escriure. 
La seua forma “màgica” de contar 
aquesta novel·la m’ha enamorat 
i jo solament puc dir.... llegiu-la! 
Tant de bo la gaudiu tant com jo.

Laura Alemany Bosch

La isla del árbol 
d’Elif Shafak 

Propietats: tònic 
nerviós, estimulant, 
a d a p t ò g e n a , 
a n t i v i r a l , 
a n t i b a c t e r i a n a , 
a f r o d i s í a c a , 
r em ine ra l i t zan t , 

antianèmica i emmenagoga.
Indicacions:
Augmenta el desig sexual: té 

substàncies com la macaridina, 
macamides, glucosilats, etc., amb 
propietats estimulants, tòniques i 
antidepressives. Aquestes substàncies 
incideixen sobre l’hipotàlem i la 
glàndula pituïtària que actuen 
moderadament sobre els mecanismes 
que regulen l’alliberament de les 
hormones fol·liculoestimulants. Açò 
explica l’efecte com vigoritzant sexual 
per als dos sexes.

Millora la disfunció erèctil: a 
diferència de la Viagra, no exerceix 
una acció vasodilatadora, sinó que 
actua a nivell cerebral, a través dels 
neurotransmissors; pel que està indicat 
per a corregir la disfunció erèctil i per a 
millorar la resposta sexual.

Millora la producció d’esperma i la 
mobilitat dels espermatozoides, per 
la qual cosa s’utilitza per a afavorir la 
fertilitat i per a tractar la impotència 
masculina.

Disminueix el cansament i la fatiga: 
els polisacàrids, el ferro, les vitamines 
del grup B i la vitamina C ajuden a 
augmentar l’energia i el rendiment, tant 
físic com  mental, reduint els símptomes 
de cansament i fatiga i s’utilitza com 
ajuda en casos d’anèmia i per a donar 
vigor i resistència física i mental. A més, 
es pot utilitzar en la pràctica esportiva, 
tant abans com després de l’exercici, 
ja que abans augmenta el rendiment 
i després ajuda a reduir el dolor i la 
fatiga muscular.

Millora la concentració i el 
raonament: els àcids grassos de la 
maca presenten un efecte antioxidant 
que redueix el dany causat pels 
radicals lliures en les cèl·lules, 
protegint les neurones. D’aquesta 
forma s’augmenta el rendiment mental, 
millorant el raonament, la concentració 
i la memòria.

Alleuja els símptomes de la 
menopausa: els flavonoides de la 
maca ajuden a alleujar els símptomes 
de la menopausa com l’ansietat, 
la depressió, les sufocacions, les 
migranyes, la feblesa i la fatiga. A 
més, la riquesa en calci pot ajudar a 
previndre l’osteoporosi.

Contraindicacions o precaucions:
La maca és segura per a la majoria 

dels adults quan s’utilitza en les 
dosis recomanades i per un temps 
determinat. Només en el cas de 
prendre’s en dosis excessives o per 
un temps molt perllongat pot presentar 
algun tipus d’al·lèrgia.

La maca està contraindicada durant 
l’embaràs i la lactància. A més, no ha de 
ser usada per dones amb antecedents 
de malalties o càncer depenent 
d’estrògens, com la endometriosis, 
el mioma uterí, o el càncer de mama, 
d’ovari o d’úter.

Francisco Estrems Ribes

Llicenciat en Farmàcia.  

Col·legiat 4704

MacaCada dia compta 
quan eduquem per a 
la pau

No s’escoltava 
res i retrunyia el 
silenci. Mares 
amb les seues 
filles, homes, 
persones de 
totes les edats 

acudien al minut de silenci 
per la mort de Verónica. El 
rostre d’aquelles xiquetes que 
acompanyaven les seues mares 
m’emocionava. Mirades innocents 
que segurament desconeixien la 
magnitud de l’assumpte. De sobte 
em sentia molt responsable de 
tindre un fill home, que creixerà 
i tindrà relacions amb altres 
persones. Com a pedagoga sabia 
que podia també contribuir a una 
educació basada en el respecte. 
Hui assenyalaré quins són, per a 
mi, els pilars principals perquè els 
nostres fills respecten, accepten 
un no per resposta, gestionen la 
frustració i es responsabilitzen del 
que senten sense voler controlar 
ningú.

1. Validar emocions. Canviem 
el “no plores” per “és normal 
que estigues trist/enfadat”; i dir-
li què pot fer (anar a relaxar-se, 
solucionar amb paraules…) i 
què no pot fer (pegar, espentar, 
llevar alguna cosa de les mans, 
obligar…)

2. Acceptar un NO per resposta. 
Aprendre a frustrar-se. Quan 
el sopar no agrada, algú vulga 
parar de jugar, o algú no accepte 
les seues peticions. I això té molt 
a veure amb com aprenem a 
frustrar-nos els adults quan els 
xiquets no obeeixen o no ens ixen 
les coses com volem. Que siga 
un missatge d’“estic frustrat però 
no per això et forçaré, obligaré, 
amenaçaré, o tractaré malament”. 
Entrenar tornar a la calma i fer-nos 
càrrec del que sentim sense usar 
l’altre com a poal de fem on bolcar 
el nostre malestar. Requereix 
de molta autocura per a tindre 
paciència i animar-nos cada dia 
per a fer-ho una miqueta millor.

3. Evitar la venjança i treballar 
cada dia a comunicar-nos de 
forma assertiva. Quan ens sentim 
ferits i des d’ací castiguem per a 
retornar el dany estem ensenyant 
els xiquets a castigar. I es venjaran 
d’altres xiquets, d’adults, quan 
creen que no reben un tracte just 
per a ells. Nosaltres com a pares 
imperfectes que som podem 
ensenyar-los a reconéixer els 
errors, demanar perdó i reparar 
el dany. Podem començar per 
expressar com ens sentim, anar 
a relaxar-nos per a no tractar 
malament ningú, i després buscar 
acords i solucions.

4. Deixar-los decidir perquè 
puguen responsabilitzar-se de les 
conseqüències dels seus actes. 
Si no vol portar jaqueta i després 
té fred, aprendrà. Si decideix no 
menjar, després tindrà gana abans 
que arribe el berenar. Deixar que 
aprenguen, no des de la venjança, 
sinó amb la confiança que podran 
reparar els seus errors i aprendre 
d’ells. 

Bárbara Bori. Pedagoga

REDACCIÓ
Abans de les 8 del matí, la 

policia local d’Alginet rebia un 
avís, el dimecres 10 d’agost, a la 
centraleta on se’ls comunicava 
que un home, d’uns 63 anys, 
s’havia precipitat des d’un cinqué 
pis al carrer València.

Ràpidament, els agents de la 
policia local van arribar al lloc 
dels fets on de seguida es van 
sentir crits provinents de la casa. 
En pujar dalt van trobar una dona 
d’uns 30 anys morta amb diverses 
ganivetades.

A la casa es trobaven els dos 
fills de la víctima, de 8 i 9 anys que 
van ser portats amb els familiars 
de la víctima i estan en mans de 
psicòlegs professionals.

Tot apunta que el senyor de 63 
anys i oncle de l’home de la víctima 
va matar la xica i posteriorment es 

va suïcidar tirant-se per la finestra.
Al lloc dels fets es van personar 

Guàrdia Civil i Policia Científica 
que investiguen l’assassinat de la 
jove.

L’home de la víctima, que es 
trobava fora de casa treballant 
en el moment dels fets, es va 
personar de seguida a la casa on 
va rebre la terrible notícia.

L’Ajuntament d’Alginet 
va convocar l’endemà una 
concentració a la porta de 
l’ajuntament per a condemnar 
aquest tipus de fets violents.

Multitud de veïns i veïnes van 
assistir a la convocatòria en la qual, 
la regidora de la Dona, Maria José 
Martínez, va llegir un manifest i va 
recordar Verònica com una dona 
molt volguda al poble d’Alginet. 

El minut de silenci per Verònica 
concentra multitud de persones
La jove va ser assassinada per l’oncle del seu 
home

REDACCIÓ
Passades les 09.30 hores 

del dijous, 25 d’agost, la imatge 
peregrina de la Mare de Déu dels 
Desemparats va arribar al poble 
d’Alginet on va ser rebuda a la 
porta de l’església .

Els responsables de la imatge 
la van traure del maremòbil 

i els alginetins i alginetines li 
van dedicar una oració i uns 
cants. Finalitzat aquest acte, la 
“geperudeta” va recórrer diferents 
carrers del poble .

Amb motiu del centenari de la 
coronació la imatge està recorrent 
tota la geografia valenciana. I el 
dijous, dins de les Festes Majors, 
va visitar Alginet.

La imatge peregrina de la mare 
de Déu dels desemparats visita 
Alginet
En plenes festes Majors, la imatge va visitar al 
poble d’Alginet
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COAGRI
Després de dos anys sense 
poder gaudir de les Festes 
Majors d’Alginet, el dilluns 22 
d’agost tornaven de nou la 
música, la il·lusió, la diversió 
i la festa als carrer de la loca-
litat.
Alginet començava la seua 
programació festiva amb el 
tradicional dia de la Caixa 
Rural i la Cooperativa Agrí-
cola. Un dia que començava 
dedicat als més menuts. Una 
matinal infantil i juvenil ubica-
da des de la Caixa Rural fins 
a la plaça de la Constitució. 
Al llarg del matí, els menuts 
i joves van poder gaudir d’un 
poblat d’indis i vaquers amb 

jocs temàtics de l’oest i amb 
territori Gamer, un remolc de 
l’era tecnològica amb 16 vi-
deoconsoles amb jocs per a 
totes les edats.
A les 7 de la vesprada el cor 
de la Societat Musical d’Al-
ginet, acompanyats pel grup 
de cambra de l’església, va 
oferir un concert en aquest 
santuari.
A les 9 de la nit arrancava el 
primer sopar de la carretera 
que reunia amistats, familiars 
i veïnat. En finalitzar el sopar 
va ser el moment de ballar a 
la plaça de la Constitució amb 
la festa eivissenca i a la pista 
d’atletisme amb la discomòbil 
eivissenca.

Il·lusió, jocs, esport, música, 
sopar i diversió el primer dia de 
festes d’Alginet
Coagri i Caixa Rural d’Alginet enceten les 
Festes Majors

COAGRI
Convidat pel president de la 
Cooperativa Agrícola d’Al-
ginet, Enrique González, el 
dilluns 22 d’agost, primer dia 
de festes majors de la locali-
tat i dia patrocinat per Coagri 
i Caixa Rural, Alginet va rebre 
la visita del secretari Auto-
nòmic d’Agricultura i 6 presi-
dents de les diferents coope-

ratives de la zona.
En concret, van assistir al 
sopar de la carretera, Roger 
Llanes, secretari Autonòmic; 
Alejandro Monzón, president 
d’Anecoop; Alejandro Molina, 
president de Coarval: Álvaro 
Nogués, president de la coo-
perativa de Carlet; Jesús Tor-
tosa, president de Cohoca; 
Juan José Gimeno, president 

de la cooperativa de Guadas-
suar i Cirilo Arnandis, presi-
dent de la cooperativa de L’Al-
cúdia i de la D.O. Kaki Ribera 
del Xúquer.
Un encontre que demostra les 
bones relacions entre les di-
ferents cooperatives, conse-
lleria i Coagri per a continuar 
treballant pel camp valencià.

El secretari autonòmic d’Agricultura assisteix al 
sopar de la carretera convidat per Coagri
Va assistir el secretari i 6 presidents de cooperatives de la zona
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