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EDITORIAL
Arrapant els me-

sos que ens que-
den per a finalitzar 
aquest 2022 dona 
la sensació que ne-
cessitem portar a 
terme tots els esde-

veniments i celebracions que que-
daren paralitzats per la pandèmia.

Aquest mes que deixem arrere 
hem gaudit de la marxa contra el 
càncer, l’acte homenatge als do-
nants de sang, la presentació d’Al-
jannat, de la festivitat del 9 d’Oc-
tubre i d’altres actes que ens fan 
sentir vius.

Novembre, com sempre, ens 
portarà la música en celebrar San-
ta Cecília. Concerts, concursos i 
activitats programades per la Soci-
etat Artística Musical d’Alginet per 
al seu mes de celebracions.

El 25 de novembre no podem 
oblidar una data assenyalada a ni-
vell  nacional com és la comdemna 
a la violència de gènere. Una data 
que ens recorda la importància de 
l’educació i la necessitat d’ajudar 
els qui ho necessiten.

Des de La Veu d’Alginet con-
tinuarem informant cada dia en 
www.laveudalginet.es

Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

10 trucs perquè la gent major siga 
més activa

1. Cada pas compta! El 
moviment és una oportunitat per 
a fer salut i mantindre l’autono-
mia.

2. Mantingueu-vos actius 
cada dia de tantes maneres com 
siga possible, perquè això és bo 
per a la salut. Feu bricolatge, 
jardineria, etc.; pugueu escales 
i, si teniu bicicleta estàtica, utilit-
zeu-la.

3. Aneu a comprar cami-
nant a un comerç proper. Si heu 
d’anar més lluny i agafeu l’auto-
bús o el metro, baixeu una para-
da abans. 

4. Gaudiu activament del 
vostre temps lliure practicant 
activitats com la petanca, el tait-
xí, les activitats aquàtiques i els 
diversos tipus de ball, com els 
balls de saló.

5. Organitzeu el vostre 
temps per a fer activitat física 
cada dia. Hauríeu de caminar 
diàriament, com a mínim, 30 mi-
nuts seguits, o bé 3 períodes de 
10 minuts o fent 10.000 passes 
acumulades (us podeu ajudar 
d’un rellotge que compta els 
passos).

6. Apunteu-vos a un grup 
de caminades (Alginet Camina). 
Quan quedeu amb amics o fami-
liars per a parlar, en lloc d’estar 
tota l’estona en la cadira, ca-
mineu una miqueta.

7. Col·laboreu com a vo-
luntaris o participeu en algun 
grup de la comunitat fent tas-
ques actives.

8. Jugueu amb els vostres 
nets. Si els porteu caminant a 
l’escola, obtindreu beneficis con-
juntament.

9. Quan mireu la televisió, 
aprofiteu els anuncis per a fer 
pauses actives, alçar-se, cami-
nar o fer exercicis d’estirament 
de braços i cames.

10. Mentre parleu per telè-
fon a casa, estigueu drets o pas-
sejant pels corredors de la casa.

Més informació:
https://canalsalut.gencat.cat/

ca/vida-saludable/consells-per-
a-tot-lany/tardor/

Xavi Torremocha. 
Infermer CSP Alzira
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La marxa contra el càncer va reunir multitud de veïns i veïnes el dissabte 15 d’octubre a la plaça de la Constitució
Alginet aconsegueix més de 6.500 euros contra el càncer

REDACCIÓ
El dissabte 15 d’octubre, a les 

5.30 de la vesprada arrancava, 
des de la plaça de la Constitució, 
la Run Càncer.

Una marxa organitzada per 
l’Associació de Lluita contra el 
Càncer amb la col·laboració de 
multitud de patrocinadors i l’ajuda 
de l’Ajuntament.

La marxa, de 4 quilòmetres, 
va recórrer alguns carrers de la 
localitat i els participants acabaren 
a la plaça amb una gran globotà 
on van recollir la bossa del 
corredor amb productes regalats 
pels patrocinadors.

Abans de començar la marxa, 
els assistents es van poder fer una 
fotografia de record. 

Moments abans de donar el tret 
d’eixida, la Muixeranga d’Alginet 
va alçar uns pilarets amb l’ajuda 
de tota la gent que va voler fer 
pinya. 

Una vesprada de solidaritat 
que va permetre recaptar 2.700 
euros amb la venda de dorsals i 
uns 4.000 euros amb la venda de 
les samarretes que havia regalat 
íntegrament l’empresa local 
Baixens.

Amb la venda de 
dorsals es van 

recaptar 2.700 euros.

La Muixeranga 
d’Alginet va fer 

pinya amb la gent.

L’alcalde, la regidora de Sanitat i l’AECC Alginet mostrant el que s’ha recaptat.

La Muixeranga d’Alginet abans de començar la marxa.

Moments de la marxa.

Moments de la marxa.

Els diners recaptats van 
íntegrament a l’Associació de 
Lluita contra el Càncer per a 
continuar investigant aquesta 
malaltia que afecta molta gent en 
el món.

La presidenta de l’associació 
local, Sefa Bosch, va agrair a 
tots i totes la seua participació 
i va donar les gracies a tots els 

comerços i empreses que aquest 
any han volgut ajudar en aquest 
esdeveniment.

“En aquesta edició la 
col·laboració d’empreses 
i comerços ha superat les 
expectatives i ha permés crear 
una gran bossa del corredor”, 
explicaven des de l’Associació.

Moments de la marxa.
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El bon oratge i les ganes de tornar a la normalitat ompliren l’avinguda 9 d’Octubre 
Més de 1.200 persones dinen paella el 9 d’Octubre a Alginet

REDACCIÓ
El 9 d’octubre està marcat 

en roig en els calendaris dels 
valencians i valencianes. Una data 
festiva i commemorativa que a la 
localitat d’Alginet se celebra amb 
una processó cívica i paella per a 
dinar.

A les 11 del matí, amb la música 
de la Societat Artística musical 
d’Alginet, la senyera baixava des 
del balcó de l’Ajuntament per a 
rebre tots els honors. Al costat del 
penó i amb la plaça plena de gom 
a gom, la Muixeranga d’Alginet 
s’enlairava al cel en aquest dia 
festiu. Les pastoretes i la dansa 
de la carxofa completaven aquest 
acte abans de marxar en processó 
fins al carrer Jaume I on la regidora 
de Festes, Virgínia Company, feia 
la lectura del manifest després 
que els menuts de la Muixeranga 
ofrenaren la corona de llorer.

La processó va continuar per 
diferents carrers de la localitat 
amb diverses parades. En arribar 
a l’avinguda 9 d’Octubre, es 
va tornar a llegir el manifest. A 
continuació, els festers i festeres 
2023 començaren a servir, per a 
refrescar, la cervesa de manera 
gratuïta als assistents i a repartir 
els ingredients per a la paella.

1.200 racions 
de paella per a 

celebrar el 9 d’Octubre.

En acabar la 
processó va ser 

moment de dinar paella.

Baixada de la Senyera des del balcó de l’Ajuntament.

La Muixeranga d’Alginet abans de començar la processó cívica.

Moments de la marxa.

La regidora de festes llig el manifest.

La comitiva, encapçalada pel 
penó portat per la Muixeranga, 
obria el pas seguit per les 
pastoretes, el Quadre de Balls 
amb la carxofa, les comissions 
falleres, la Junta Local fallera, la 
senyera, la corporació municipal, 
veïns i veïnes del poble i la SAMA.

La processó va finalitzar a 
la porta de l’Ajuntament on la 
Senyera, va tornar a pujar a 
l’Ajuntament.

La festa va continuar a l’avinguda 
9 d’Octubre on quasi 1.300 veïns 
s’havien apuntat a l’ajuntament 
perquè, per 1 euro per comensal, 
des de l’Ajuntament se’ls donara 
el condiment per a preparar les 
paelles per a dinar. La vesprada 
es va allargar amb el bingo dels 
festers, la rifa i la música.

Un dia festiu i molt esperat pels 
veïns i veïnes d’Alginet.

Ofrena al carrer Jaume I. Els festers 2023 col·laboraren en tot.

Les comissions falleres a la festivitat del 9 d’Octubre.

La Societat Artística Musical d’Alginet va posar música a la processó cívica.
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Continuen les millores en la 
seguretat vial de la urbanització 
Los Lagos. Amb un cost d’uns 
8.000 euros, s’han instal·lat, al 
llarg de l’avinguda principal de la 
urbanització 6 senyals d’estop. 
L’objectiu, reduir la velocitat dels 
vehicles per a evitar accidents.

Des de la Policia local es va 
desestimar instal·lar bandes 
reductores per la incomoditat per 
a vehicles, motos i autobusos.

Els senyals ja estan en actiu 
i, en portar placa solar, tan de 
dia com de nit els llums avisen 
de l’obligatorietat de parar als 
encreuaments indicats.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Noves incorporacions a la plantilla de la 
Policia Local d’Alginet

POLICIA LOCAL

L’alcalde d’Alginet, Jose Vicente 
Alemany i el regidor de Policia, 
Andrés Añon, van rebre, al saló 
de plens de l’Ajuntament, els nous 
agents que s’han incorporat a la 
plantilla de la Policia local de la 
localitat.

Per diverses causes, la plantilla 
de la Policia local d’Alginet s’havia 

quedat amb molt pocs agents en 
actiu. Davant d’aquesta situació, 
des del consistori es van posar 
en marxa els mecanismes 
necessaris per a resoldre aquesta 
problemàtica. En un temps rècord 
es va constituir una borsa temporal 
per a cobrir llocs d’agents de 
Policia local. Dels més de 250 
agents que es van presentar al 
procediment d’oposició, 39 van 
aconseguir formar part de la borsa 
de treball d’Agents de Policia 
Local temporal.

Al mes de juliol es van incorporar 
6 agents a la plantilla i ara, a 
l’octubre 3 més. Els membres de 
les forces i cossos de seguretat 
entren a formar part de la plantilla 
de manera interina.

Alemany, alcalde d’Alginet, va 
agrair la seua dedicació al poble 
d’Alginet i els va demanar ser 
policia de proximitat i ajudar, en 
tota allò que pogueren, els veïns i 
veïnes del poble.

Al juliol es van 
incorporar 6 

agents i a l’octubre, 3.

L’alcalde d’Alginet, el regidor de Policia, l’inspector i els nous agents. Llum verda per a començar les 
obres al barranc de la Forca

BARRANCS

Després d’uns mesos d’espera, 
la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer ha donat l’autorització 
a l’Ajuntament d’Alginet per a 
començar les obres d’ampliació 
del pas del barranc de la Forca al 
seu pas pel carrer Trullàs.

Aquest barranc, en arribar al 
camí Trullàs s’obstrueix i l’aigua 
que ve per una infraestructura de 
prou metres, ha de passar per un 
forat molt estret, el que suposa 
que, en ploure molta aigua, la 
zona s’inunde impedint el pas de 
vehicles i hi haja destrosses en les 
cases dels veïns i veïnes.

Tal com comentava el regidor 
d’Obres, Andrés Añón, “des de 
l’ajuntament presentàrem fa 
uns anys un projecte d’obra a 
la Generalitat, ja que ens va dir 
que se’n faria càrrec. Passat el 

temps no ens han fet cas i, des de 
l’Ajuntament s’ha decidit actuar. 
Ara, una vegada la CHJ ens ha 
autoritzat a fer l’obra esperem 
tindre-la acabada abans que 
finalitze octubre. Sabem que 
aquesta obra no és la solució a 
tots els problemes d’aigua en el 
poble d’Alginet, ja que la solució 
seria desviar tots els barrancs fora 
del poble, un obra que pel seu 
cost és, a hores d’ara, impossible 
d’assumir. Des de l’Ajuntament 
esperem poder anar executant 
més obres, com l’ampliació del 
pont que segueix a aquesta 
actuació, per a acabar o pal·liar 
aquesta problemàtica”.

L’obra d’ampliació del pas del 
barranc de la Forca al seu pas pel 
carrer Trullàs tindrà un cost per als 
alginetins i alginetines de 48.000 
euros.

Un obra que permetrà canalitzar 
l’aigua ampliant el seu pas per 
aquest punt, per la qual cosa 
passarà d’un forat a uns 3 metres 
de cabdal.

El consistori 
espera anar fent 

més obres de millora.

El regidor d’Urbanisme i l’arquitecte municipal ultimen els detalls. 

SEGURETAT VIÀRIA

Nous senyals a Los Lagos.

Els nous senyals 
d’estop reduiran la 

velocitat.

Amb l’objectiu d’impulsar la 
compra de la mocadorada als forns 
d’Alginet, la regidoria de Comerç 
va llançar, per xarxes socials, un 
concurs on els participants havien 
d’escriure un missatge d’amor 
amb motiu del dia dels enamorats 
valencians.

Per sorteig, la guanyadora 
d’aquest concurs va ser Esther 
Romero.

L’afortunada va rebre, el 
dia 9 d’Octubre, a la porta de 
l’Ajuntament, el seu premi que 
consistia en una mocadorada, de 
mans de la regidora de Comerç, 
Elia Ferrer.

COMERÇ

Esther Romero i Elia Ferrer.

Ester Romero 
guanya el concurs 

del 9 d’Octubre.

L’època de la tardor a la província 
de València sol anar associada 
a episodis de pluja intensa en 
determinades ocasions.

Les habituals gotes fredes 
provoquen que ploga molt 
intensament en poc de temps.

Una situació que, de vegades, 
pot provocar inundacions en llocs 
determinats.

Davant d’aquestes possibles 
conseqüències, des de l’empresa 
Egevasa s’està procedint a netejar 
els albellons del poble perquè, 
en cas de ploure, puguen fer la 
seua funció i evitar inundacions en 
diferents punts.

NETEJA

Neteja dels albellons

Egevasa neteja 
dels albellons de 

cara a les pluges. 

Continuen els treballs per 
millorar els parcs infantils.

El parc del Calvari ja és més 
segur gràcies a la instal·lació  
d’unes portes de seguretat.

Amb aquestes els menuts  
no poden eixir al carrer mentre 
juguen dins del parc i així estan 
més protegits.

PARCS I JARDINS

Parc del Calvari

Portes de 
seguretat
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Alginet presenta la sisena revista d’Aljannat al Teatre Modern

El divendres 7 d’octubre, a les 7 
de la vesprada, el Teatre Modern 
va ser el lloc d’encontre per a 
la presentació en societat de la 
sisena revista d’estudis locals 
Aljannat.

Els assistents a l’acte van rebre 
un exemplar gratuït d’aquesta 
publicació editada per l’Ajuntament 
d’Alginet i coordinada pel consell. 
La revista recull l’esport a Alginet 
fins al 2016.

Josep Lozano Lerma i Alfons 
Juan van ser els mestres de 

cerimònia. Un a un anaren 
explicant cadascun dels esports 
que recull aquesta edició. Tot 
seguit, l’alcalde d’Alginet, Jose 
Vicente Alemany feia entrega, 
d’un diploma, a les persones 
nomenades en cada esport.

En total van pujar a l’escenari 
jugadors o coordinadors de la 
pilota, el futbol, l’atletisme, la pesca, 
la petanca, l’hoquei en patins, el 
ciclisme, el centre excursionista, 
el patinatge, l’handbol femení, el 
futbol sala, el tenis, el triatló, la 
natació sincronitzada i el bàsquet.

Un acte molt emotiu que 
reconeixia la importància de 
l’esport a la localitat d’Alginet.

L’AJUNTAMENT INFORMA

La revista recull 
l’esport a Alginet 

fins al 2016.

Representants del futbol nomenats al llibre.

CULTURA

L’Ajuntament d’Alginet, a 
través de la Regidoria d’Esport 
ha convocat les ajudes per als 
esportistes d’elit empadronats a la 
localitat.

Els interessats i interessades 
tenen fins el 7 de novembre per a 
poder presentar la documentació 
requerida.

Tota la informació està en el 
web www.alginet.es o directament 
en https://alginet.sede.dival.
es/tablondeanuncios/anuncio.
aspx?id=37641.

Segueix el Telegram de 
l’Ajuntament d’Alginet per a estar 
informat de tot.

AJUDES

Ajudes als 
esportistes d’èlit.
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L’acte estava previst que es realitzara abans de la pandèmia però l’alerta sanitària ho va impedir.

El Centre de transfusions de la CV fa un homenatge als donants 
de sang d’Alginet

REDACCIÓ
El dimecres 5 d’octubre, al Teatre 

Modern, el Centre de transfusions 
de la CV va fer un homenatge als 
donants de sang d’Alginet.

L’acte va començar amb les 
paraules d’agraïment del doctor 
Roig, cap d’hemodonació de la 
CV, seguits pels parlaments de la 
regidora de Sanitat, Maria José 

Martínez i l’alcalde d’Alginet, José 
Vicent Alemany Motes qui va 
remarcar que “al poble d’Alginet no 
li guanya ningú en la solidaritat”.

L’acte continuà amb l’entrega 
d’una placa per part de centre a 
l’Ajuntament en agraïment a la 
seua tasca i suport. Tot seguit 
es va fer un reconeixement a la 
que va ser, al llarg de molts anys, 
la presidenta de l’Associació 

de donats de sang del poble, 
Mer Torres. El seu home va ser 
l’encarregat de recollir el premi 
a títol pòstum. Els agraïments 
continuaren amb el nou president, 
Raül Palau i a Ràdio Alginet i La 
Veu d’Alginet per la seua difusió i 
suport en tot el que des del centre 
necessiten.

Acabats els agraïments, va ser 
moment de fer entrega als donants 

de la medalla d’or i argent. La 
d’or, als donats que al llarg de la 
seua vida ja han arribat a les 50 
donacions i la d’argent a les 25.

Una manera d’agrair la seua 
donació desinteressada que ajuda 
a salvar moltes vides. L’acte va 
finalitzar amb una gran foto de 
família.

En total, més de 
70 alginetins i 

alginetines van ser 
reconeguts per la seua 
tasca solidària en la 
donació de sang al 
llarg de la seua vida.

Donants guardonats en l’acte d’homenatge.

L’Associació de Lluita contra el 
Càncer entrega el premi de la rifa

AECC

El mateix dia que se celebra 
el Dia mundial contra el càncer 
de mama, la presidenta d’AECC 
Alginet i membres de la junta han 
fet entrega a Vicenta Añón del 
premi aconseguit a la rifa solidària.

En concret, Vicen ha rebut una 

manta i dos coixins confeccionats 
per Rosa Espert, més coneguda 
com la Pipa. L’afortunada va 
participar en la compra de la rifa 
que cada cert temps prepara 
l’Associació de Lluita contra el 
Càncer d’Alginet per a recaptar 
fons per a acabar amb aquesta 
malaltia.

Des d’AECC Alginet s’agraeix 
a tots i totes la col·laboració i 
participació.

Rosa Espert ha 
confeccionat la 

manta i els coixins.

La guanyadora de la rifa amb membres d’AECC.

El policia de la brigada de 
Seguretat Ciutadana, seguretat 
privada, Vicente Rueda Gomis, va 
rebre, ahir dimecres 5 d’octubre, la 
creu al mèrit policial amb distintiu 
blanc.

A l’acte, realitzat a l’esplanada 
de l’edifici Veles e Vents del port 
de València, van assistir familiars 
de l’alginetí per a gaudir d’aquest 
honor que s’atorga en comprovar 
els mèrits professionals per a 
aconseguir ingressar en l’Ordre al 
mèrit policial.

POLICIA

Rueda en rebre la creu

El policia Vicente 
Rueda rep la creu 

al mèrit policial amb 
distintiu blanc.



9
NOVEMBRE 2022PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

Cicle de conferències 
del MVHN

El Museu Valencià d’Història Natural ha 
programat diverses conferències, adreçades al 

públic en general, al llarg dels mesos.

L’Alfàbega obté el segon premi 
en la VI Edició del Concurs 
professional “Arròs del Senyoret 
Ciutat de Bétera”

GASTRONOMIA

El dimarts 18 d’octubre i després 
de dos anys sense realitzar-se, es 
va portar a terme la VI Edició del 
Concurs professional “Arròs del 
Senyoret Ciutat de Bétera”.

Un encontre culinari on 12 
restaurants de la província de 

València van cuinar un dels plats 
més apreciats de la gastronomia 
de la terreta, l’arròs del senyoret.

El restaurant l’Alfàbega, ubicat 
a Alginet, va aconseguir quedar 
segon per darrere del restaurant la 
Llotja de Gandia.

El seu propietari i cuiner Víctor 
Sanchis comentava que “ha sigut 
una gran experiència on hem 
intercanviat experiències i idees”.

L’alfàbega queda 
en segona posició 

per darrere de la Llotja.

Victor Sanchis al concurs
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Encetem el curs a l’IES Hort de 
Feliu amb solidaritat

IES HORT DE FELIU

Durant el curs, a l’IES Hort de 
Feliu es realitzen diverses accions 
solidàries, ja que pensem que 
és important transmetre aquests 
principis a l’alumnat. Durant 
aquest mes d’octubre estem 

col·laborant amb l’Associació del 
Càncer d’Alginet amb la venda de 
polseres i clauers.

El propi alumnat voluntari de 2n 
de batxillerat amb l’organització de 
la professora Olga Simó són els i 
les encarregades de gestionar les 
vendes que es realitzen a l’hora 
de l’esplai al hall, on tant l’alumnat 
com el professorat hi participa.

La venda de 
productes es 

destina a l’AECC.

Alumnes venent polseres i clauers a l’hora del l’esplai.

Els alumnes de l’IES visiten el Museu Valencià 
d’Història Natural

IES HORT DE FELIU

Els alumnes de primer de 
batxillerat de l’IES Hort de Feliu, 
han visitat el Museu Valencià 
d’Història Natural. Abans de 
conéixer les seues col·leccions, 

el paleontòleg Guille Martínez 
ha rebut el grup i els ha fet una 
xarrada, de manera molt amena, 
sobre l’evolució de l’espècie.

En finalitzar la xarrada, els 
alumnes han passat a visitar les 
sales del museu ubicat a l’Hort de 
Feliu.

Allí han pogut aprofundir en les 

diferents col·leccions mostrades 
al museu i esbrinar, un poc més, 
sobre el nostre entorn i història 
natural.

La visita va adreçada a tots els 
alumnes i s’adapta a cada nivell. 
Per a poder visitar el museu en 
grup cal sol·licitar-ho en el web 
mvhn.es

El museu està 
ubicat a la 

localitat d’Alginet.

Moment de la visita al Museu Valencià d’Història Natural.

Per una escola participativa
CEIP BLASCO IBÁÑEZ

Una cita per a la reunió de 
l’Assemblea de Representants 
mou tot l’alumnat i mestres del 
Blasco a plantejar-nos com 
volem que siga la nostra escola, 
quines són les idees que podem 
aportar les xiquetes i xiquets des 
de cadascuna de les classes 
per a poder conviure més a gust 
tenint en compte la diversitat. 
Totes les idees són vàlides, 
des de les dels menudets de 3 
anyets fins les dels majors de 6é, 
perquè totes ens representen. En 
aquesta ocasió ens centràrem 
en la millora del funcionament 
i diversitat de jocs que conté el 
carro del Bibliojugapati i solucions 
per a poder aconseguir un pati 
més net. Algunes idees eren molt 
originals, en altres coincidíem, 
altres obrien noves expectatives...

totes importants perquè totes ens 
representaven. 

El següent pas és el de traslladar 
les conclusions de la reunió a les 
classes perquè algunes idees 
de millora les podem fer realitat 
les xiquetes i xiquets de l’escola; 
altres les fem arribar a la Comissió 
Mixta formada per famílies i 
mestres perquè des d’aquesta 
comissió organitzen el COMBOIS, 
dies especials en què ens reunim 
famílies, menuts i mestres per 
a gaudir junts i fer l’escola més 
nostra.

És molt important per al centre 
mantindre aquest espai de 
comunicació on escoltem i ens 
escolten, on fem evident allò que 
cal millorar i proposem idees per a 
aconseguir-ho, on ens coneguem i 
ens respectem, on som un puntet 
més conscients que formem part 
de la mateixa escola i que en les 
nostres mans està millorar-la. 

Prompte, més temes a debatre, 
més propostes, més solucions,  
més il·lusió, més somnis fets 
realitat.

Un espai de 
comunicació on 
escoltar i parlar.

Un instant a l’assemblea de representants

Benvinguts al Pepita Greus

CEIP PEPITA GREUS

La setmana del 3 al 7 d’octubre 
tinguérem a l’escola la celebració 
del 9 d’Octubre amb una decoració 
de passadissos, taulers d’anuncis 
i als patis de l’escola amb les 
banderes mora i cristiana. Aquesta 
decoració especial correspon a 
aquesta festa tant significativa 

per a nosaltres els valencians i 
valencianes. 

El divendres 28 d’octubre 
celebrarem el Halloween a 
l’escola: l’alumnat d’Infantil i 
Primària podrà vindre amb la 
disfressa de Halloween o de 
pel·lícules de terror que vulga.

També volem donar la 
benvinguda aquest curs a l’escola 
a alumnat d’Educació Infantil 3 
anys.

Celebrem el 
9 d’Octubre i 

Halloween.

Els nous alumnes del CEIP Pepita Greus.
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El Sagrat recapta més de 800 € 
per al Domund

SAGRAT COR DE JESÚS

Com cada any, el centre 
educatiu del Sagrat Cor de Jesús 
ha organitzat l’esmorzar solidari 
per a recaptar fons per al Domund.

El Domund és un dia en què es 
col·labora amb els missioners i les 
missions.

Des del centre, amb la 

col·laboració de l’AMPA, 
participen amb l’esmorzar solidari 
on els xiquets i xiquetes, per un 
preu simbòlic poden esmorzar un 
entrepà d’oli, de crema de cacau 
o xocolate.

Tal com comentaven des del 
centre “participar en aquest tipus 
de projectes solidaris a l’escola 
és una forma que els alumnes 
prenguen consciència sobre les 
diferents realitats i necessitats que 
es donen al món”.

El Domund 
compleix 200 anys 

a Espanya.

Un moment en la repartició d’entrepans.

Celebrem el 9 d’Octubre

CEIP EMILIO LUNA

El CEIP Mestre Emilio Luna, un 
any més, ha celebrat la festa del  
9 d’Octubre amb molta il·lusió per 
part de l’alumnat i del professorat.  
És la nostra festa, la de tots els 
valencians i valencianes i com 
expliquem a l’alumnat és el nostre 
aniversari com a valencians i, per 
tant, l’hem de  celebrar amb goig 
i alegria.

A la una del migdia l’alumnat va 
baixar de les classes al pati. Es 
va llegir un conte on es relatava 

la història del rei En Jaume i la 
seua esposa Na Violant d’Hongria 
on rememorem la conquesta de  
València. 

Després es va fer una desfilada, 
presidida pels reis En Jaume i Na 
Violant, al compàs de la cançó  
“Jaume primer tenia 100 soldats”. 

Al pati central l’alumnat de 
5é va fer la “Dansa dels Pals de 
Titaigües” i els de 6é van fer la 
“Dansa de les Vetes de Sueca i 
la Magrana”, danses assajades 
per la mestra de música Maria 
Almúdever i que tot l’alumnat 
va poder gaudir amb les seues  
interpretacions. 

Lectura d’un conte, 
desfilada i danses.

Interpretació de l’alumnat.
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Iris, Ana i Mar subcampiones 
autonòmiques

GIMNÀSTICA RÍTMICA

El dissabte 8 d’octubre, a 
la localitat d’Almussafes, es 
disputava l’autonòmic nacional 
base de conjunts de gimnàstica 
rítmica. L’equip format per les 
alginetines Iris Expósito, Mar 

Mena i Ana Lozano al costat de 
les seues companyes Martina 
Piles, María Rubert i Lucía 
Álvarez, van aconseguir quedar 
subcampiones amb el suport de la 
seua entrenadora Anaís.

Una posició que els classifica 
per al nacional base en categoria 
benjamí i que es disputarà del 10 
al 13 de novembre a la localitat 
gaditana de Jerez de la Frontera.

Al novembre 
assistiran al 

nacional.

L’equip de les alginetines.

Claudia Bailén Ferrer aconsegueix 
la quarta posició a l’Open de França

PATINATGE ARTÍSTIC

Del 13 al 15 d’octubre es va 
celebrar a la localitat de Hettange-
Grande, l’Obert Internacional de 
Patinatge sobre Rodes.

L’alginetina Claudia Bailén 
va assistir, acompanyada per la 
seua entrenadora Iris Espert, en 
estar seleccionada per la Reial 
Federació Espanyola de patinatge 
per a representar Espanya 
gràcies a les bones classificacions 
obtingudes al campionat nacional.

Bailén va competir amb 
patinadors d’Anglaterra, 
Alemanya, Bèlgica, Holanda, Itàlia 
i França. Després de fer la dansa 

obligatòria i la lliure, l’esportista 
del club de patinatge Castelló, va 
aconseguir la quarta posició en 
aquest torneig internacional en la 
categoria juvenil.

Tal com comentava la seua 
entrenadora, Iris Espert “Claudia 
ha fet un molt bon treball i la veritat 
és que les 4 primeres posicions 
han estat molt igualades. Ara toca 
continuar treballant i preparant 
la nova temporada que s’espera 
forta en passar Claudia a la 
categoria junior”.

Per a Claudia ha sigut el seu 
primer internacional i l’ha viscut 
amb les seues companyes Gema 
Gilabert, Àngela Artés, Meritxell 
Carrascosa i Jimena Cervera.

Claudia va assistir 
amb la Selecció 

Espanyola.

Per a Claudia ha sigut el seu primer internacional.

Campió i subcampió de la primera fase 
del VI Circuit provincial de València

TENIS

El cap de setmana del 8 i 9 
d’octubre es va jugar la primera 
fase del VI Circuit provincial de 
València de tenis en la categoria 
de benjamí, aleví, infantil i cadet.

Els dos alginetins Marc Saornil 

Tarancón i Diego Escutia Martínez 
van aconseguir l’or i la plata, 
respectivament en la categoria de 
torneig 500 en aleví.

Celebrat a les instal·lacions del 
Club de Campo Peñacañada, els 
dos tenistes del CT Algetenis, van 
disputar una final molt trepidant 
després de demostrar un gran 
nivell de tenis en tot l’encontre.

Or i plata per als 
d’Alginet.

Els dos guanyadors en la recollida de premis.

L’esportista Paula Marin Chacón, 
del Club de patinatge Alginet, 
junt a les seues entrenadores, 
Aina Álvarez i Mari Luz Ruiz va  
competir al Campionat d’Espanya 
en la categoria infantil celebrat a 
La Coruña.

Per a Marin era el seu primer 
campionat nacional, sens dubte 
tota una experiència per a 
l’alginetina.

PATINATGE ARTÍSTIC

Paula amb el mallot del club.

Paula Marin 
al Campionat 

d’Espanya de patinatge 
artístic. 

Deu anys sense cadet femení

BÀSQUET FEMENÍ

El Club de Bàsquet Alginet va, a 
poc a poc, recuperant els equips 
femenins. Si mirem en la seua 
història, hi va haver un moment en 

què el club disposava de totes les 
categories femenines.

Passat el temps, els equips van 
anar desapareixent i ara, a dia de 
hui compta amb un equip benjamí 
i dos infantils.

Aquest any, el Club de Bàsquet 
Alginet torna a tindre un cadet 
femení, una categoria que no tenia 

des de la temporada 2012-2013.
Des del club es fa una crida a 

totes les esportistes que desitgen 
formar part d’aquest club i així, a 
poc a poc, tornar a poder gaudir 
del millor bàsquet femení en totes 
els seus categories.

L’objectiu 
és recuperar 

totes les categories 
femenines.

Jugadores del cadet femení.

SOMVAL reparteix el menjar d’Europa
SOMVAL

L’associació Som Voluntaris 
d’Alginet va repartir, el dimecres 
19 d’octubre, quasi 3.000 quilos 
de menjar no perible entre les 
famílies més necessitades.

Gràcies a les continues gestions 
que des de SOMVAL es fan cada 
any amb el banc d’aliments i el 
programa europeu FEAD i FEGA, 
tres vegades a l’any famílies més 
necessitades reben aquesta 
ajuda.

Ja fa 7 anys que SOMVAL porta 
repartint als alginetins el menjar 
que els arriba amb les subvencions 
i programes europeus.

El menjar es reparteix 
trimestralment al poliesportiu 
municipal i, aquest mes, ha 
beneficiat 23 famílies.

Des de SOMVAL també es 
porten a terme altres tasques 
de voluntariat com el suport de 
lectura a la biblioteca municipal, 
l’ajuda setmanal a famílies i tot allò 
que en cada moment necessiten 
els veïns i veïnes i que, des de 
SOMVAL, es puga portar a terme.

En total 23 
famílies es 

beneficien d’aquesta 
ajuda.

Menjar per a les famílies.
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El cadet masculí campió de la Lliga Valenciana

BÀSQUET

El cadet masculí del Club de 
Bàsquet Alginet es va proclamar 
campió de la lliga valenciana. 
Una final que es va portar a terme 
a la localitat d’Énguera i que va 
enfrontar al Construcciones Ferrer 

Alginet contra el Silla.
Amb les directrius de la seua 

entrenadora Maria, l’equip 
d’Alginet va aconseguir véncer els 
de la localitat veïna per 80 a 70.

Al setembre es 
van proclamar 

campions.

Jugadors del cadet masculí celebrant la copa.

Un mes solidari

SOLIDARITAT

Aquest mes d’octubre ha sigut 
un mes ple d’activitats. Els nostres 
alumnes de secundària feren dues 
eixides consecutives. El primer 
dia anaren a Olocau a un alberg 
on gaudiren de diverses activitats 
com la tirolina, els ponts penjats, 
el rocòdrom… Al dia següent feren 

una altra eixida, però aquesta ja 
per dins del poble, on realitzaren 
activitats de convivència grupal. En 
primària també han fet excursions 
tant els alumnes de segon com de 
tercer cicle uns a la granja escola 
d’Olocau i els altres a les coves de 
Sant Josep a la Vall d’Uixó. Tots 
han gaudit d’allò més de les seues 
experiències i de la convivència 
amb els companys!

A més a més, el 23 d’octubre va 
ser el dia del Domund, que té per 

lema “Seréis mis testigos” i, des 
del nostre col·legi, hem volgut fer 
la nostra aportació en la mesura 
de les nostres possibilitats. Per 
tal motiu el dia 19 realitzàrem un 
esmorzar solidari al pati de l’escola. 
Comptàrem amb la col·laboració 
de l’AMPA que va elaborar els 
entrepans i es va encarregar de 
repartir-los entre els alumnes. La 
implicació dels nostres alumnes i 
les seues famílies va ser un èxit.

Activitats de 
convivència 

grupal, eixides i 
solidaritat.

Diverses imatges de les activitats.

BÀSQUET FEMENÍ

L’equip benjamí femení segon a 
la Lliga Valenciana.

El 15 d’octubre, al pavelló 

municipal de la localitat de Sedaví 
es va diputar la final en la categoria 
benjamí de la Lliga Valenciana.

Amb un resultat de 32 a 24, les 
alginetines van quedar segones 

enfront del CB Escolapias.
La jugadora del CB Alginet, 

Carmen López Valls va aconseguir 
el premi a la millor jugadora de la 
final.

Carmen López 
millor jugadora.

Semifinalistes de la Lliga Valenciana

Programació 
Santa Cecília 2022

KARATE

El Club de Karate Alginet 
va organitzar, el diumenge 23 
d’octubre un interclub. Des de les 

10 del mati, alumnes de l’escola 
de karate Benicalap, Sonkei  i 
NSN van compartir tècniques i 
aprenentatges per millorar dia a 
dia. 

Un mati 
d’aprenentatge

Més de 60 esportistes a l’Interclub de 
Karate
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Principis actius:

*En l’escorça: oli essencial amb 
-piné, essència de trementina, fenols 
i tanins.

*En les gemmes: oli essencial amb 
limonens, saginen i piné, resina i 
principis amargs.

*En les acícules: flavonoides i 
vitamina C.

Propietats: expectorant, 
antisèptic, antiviral, febrífug, diürètic i 
immunostimulant.

Indicacions:
*Bronquitis: les capacitats 

antibronquítiques, antibacterianes i 
sedants del cincol i del borneol són 
aprofitades per a desinflamar els 
bronquis i disminuir el creixement 
de microorganismes causants de la 
bronquitis.

*Expectorant: el pi posseeix més de 
deu components expectorants, per la 
qual cosa resulta útil per a expulsar la 
mucositat.

*Tos: el cineol, el borneol i l’àcid 
protocatecuic li proporcionen 
propietats antitussígenes, adequades 
per a calmar la tos relacionada 
amb moltes afeccions de l’aparell 
respiratori: També resulta indicat en els 
casos de tos productiva que és aquella 
que requereix expectoració gràcies a 
les substàncies expectorants.

*Refredat: ajuda a canviar el 
refredat, disminuint els símptomes, 
com la inflamació, la tos i ajudant a 
eliminar l’excés de moc, suavitzant la 
gola, etc.

*Faringitis: suavitza la faringe i ajuda 
a eliminar els gèrmens que provoquen 
aquesta inflamació.

*Oligúria: és la producció insuficient 
d’orina, que pot ser causada per una 
retenció de líquids, un problema de 
deshidratació, o un problema renal. El 
pi pot augmentar la producció d’orina, 
fonamentalment pels àcids cafeic, 
clorogènic i ascòrbic.

*Cistitis: és una inflamació de 
la bufeta urinària, el pi ajuda a 
desinflamar i a eliminar els bacteris 
causants d’aquesta inflamació.

*Reumatisme: ajuda a disminuir 
la inflamació de les articulacions i a 
disminuir el dolor.

*Colps: en casos de traumatisme 
s’alleuja el dolor utilitzant l’oli essencial 
per via tòpica en la zona afectada.

Contraindicacions o precaucions:
*Durant l’embaràs i la lactància està 

contraindicat.
*En xiquets menors de 6 anys no ha 

d’utilitzar-se.
*En casos d’asma bronquial està 

contraindicat.
*En casos de gastritis, hèrnia de 

hiat i úlceres digestives, l’alt contingut 
en tanins pot irritar la mucosa gàstrica 
i intestinal, induir vòmits i fins i tot 
ulceracions.

*Restrenyiment: pel fet que els 
tanins agreugen aquest restrenyiment.

*Anèmia ferropènica (per falta de 
ferro): ja que els tanins impedeixen 
l’absorció del ferro dels aliments, els 
suplements o els medicaments.

*No és aconsellable prendre banys 
de sol en prendre el pi ja que presenta 
propietats fototòxiques.

Ja de tornada

Rafael Bosch López

Cronista de la Vila d’Alginet

Després d’aquests mesos 
de descans ja és hora que ens 
tornem a posar en marxa, però 
això sí, amb canvis. En l’etapa 
anterior els articles versaren sobre 
aspectes generals de la història 
d’Alginet, encara que de vegades 
també es tractà algun tema més 
concret. Doncs ara serà la norma: 
la concreció. És a dir, tancar la 
lent òptica per a apropar-se més 
a l’objecte o al fragment històric 
d’estudi.

Al nostre poble com a la major 
part dels pobles de la comarca, 
tant els nuclis urbans com els 
termes han estat profundament 
alterats i modificats al llarg dels 
segles i això ha anat deixant una 
reguera de fragments d’història 
que cal resseguir. Moltes vegades 
estan molt visibles, però d’altres 
cal esperar el moment per a 
poder descobrir-los. Volem dir, es 
pot parlar d’una gran casa, per 
exemple, que podem documentar 
en el segle xvii, però això no 
vol dir que eixa casa que ara 
vegem és la mateixa que la del 
segle xvii, perquè sens dubte ha 
estat modificada en els segles 
posteriors, ja siga per modernitzar-
la i adaptar-la als nous temps, ja 
siga per la seua partició posterior, 
ja siga pels canvis d’usos... és a 
dir, a aquesta casa podem trobar 
paviments del segle xvii o xviii, 
reixes del segle xix, paviments 
del segle xx, etc.  Dissortadament 
moltes d’aquestes capes 
històriques no les podem conéixer 
fins que arriba el fatídic moment 
del seu enderrocament. Aleshores 
es quan podem descobrir xicotetes 
restes històriques que havien 
quedat camuflades dintre dels 
murs o davall dels paviments. No 
obstat això, no sempre cal esperar 
l’enderrocament de l’edifici, de 
vegades simples modificacions 
parcials, com llevar l’arrebossat 
d’una façana o d’un pati, ens 
mostren la història del propi 
edifici. Un cas significatiu seria les 

finestres que han aparegut al mur 
sud de l’Ajuntament.

Aquests són els objectius 
d’aquesta nova etapa, parlar de 
les menudes restes històriques, 
moltes ja desaparegudes però 
documentades fotogràficament 
i d’altres amb l’amenaça de 
desaparèixer prompte. I aquestes 
restes històriques les trobarem tant 
dins del nucli urbà com a l’horta, on 
gran part del sistema hidràulic que 
li va donar raó de ser roman perdut 
i oblidat pels canvis en els usos de 
l’aigua i la voracitat urbana sobre 
el seu espai immediat, l’horta.

Així doncs, l’objecte del nous 
articles serà en valor aquestes 
restes històriques: arcs, 
finestres, murs, sénies, séquies, 
aqüeductes, entrades de carros, 
portes, reixes, molins, etc. I per 
suposat, tot dins del seu context 
històric, perquè l’objecte per se té 
un valor històric, però posat en el 
seu context ens ajuda a entendre 
millor l’evolució històrica del nostre 
poble que és on radica l’autèntic 
valor històric. I això, en definitiva, 
és el que ens ocupa.

A aquest article l’acompanya 

la fotografia d’un fragment d’un 
taulell ceràmic del segle xvi que 
va aparéixer entre els enderrocs 
d’un dels murs interiors de la 
planta baixa de l’Ajuntament. 
Posteriorment van aparéixer més 
fragments al pati, quan es va fer 
l’ascensor, i també en el buidat del 
fossat del castell.

Parlar de les 
menudes restes 
històriques ja 

desaparegudes.

Pino Albar

Francisco Estrems

Farmacèutic

“Mare, quan tu et 
muires, el pare 

estarà viu?”

Bárbara Bori

Pedagoga

Laura Alemany

El lector

Editorial Anagrama
Aquesta novel·la de 

poc més de 200 pàgines ens parla de 
l’amor i de la passió, del que pesen 
els nostres actes del passat i de la 
capacitat de poder perdonar o no 
coses moralment inacceptables.

Els 21 anys que separen Michael 
i Hanna no són problema perquè els 
dos visquen una història de passió que 
els porta a compartir la seua vida. Però 
un dia, tot canvia i els seus camins se 
separen fins a passats uns anys que 
es tornen a trobar. 

En aquesta trobada casual, Michael 
descobreix que Hanna no és la dona 
que havia estimat. Hanna amaga 
un passat fosc i inesperat que està 
relacionat amb la II Guerra Mundial.

La història està dividida en diverses 
parts molt diferents entre si. La primera 
part desprén sensualitat i erotisme 
en cadascuna de les seues pàgines. 
Però a poc a poc, aquestes pàgines 

s’omplin de duresa, d’incomprensió, 
de dubte i de perdó. Tot això narrat de 
forma bonica i propera. 

Són la vergonya i la dignitat, els 
nostres pitjors enemics? 

Aquesta breu història, planteja 
un continu debat intern. Quan 
una persona a la qual vols té un 
comportament èticament inacceptable, 
és més important la raó o el cor? Sens 
dubte, un llibre que et fa reflexionar 
i que aconsegueix que empatitzes 
constantment amb el nostre 
personatge masculí. 

És una novel·la molt àgil, que he 
gaudit molt, m’ha sorprés i agradat fins 
al final. Us la recomane molt.

Pregunta per als xics: alguna vegada 
us heu sentit atrets per una xica o xic 
més major? Pregunta per a les xiques: 
alguna vegada us heu sentit atretes 
per un xic o xica més jove? 

Ara toca veure la pel·lícula 
protagonitzada per Kate Winslet. 

Cinc anys tenia quan m’ho va 
preguntar. Anteriorment havia llegit 
contes com Quién come a quién sobre 
el cicle de la vida i com uns animals 
es mengen els uns als altres sent la 
mort alguna cosa natural. També 
va veure pel·lícules com El rei lleó, 
Bambi, Frozen… Però sobretot, el 
més rellevant, és que hem parlat sobre 
la mort i ens hem fet preguntes. 

Un dia fent turisme per Osca, vam 
visitar un cementeri quan tenia tres 
anys: ell volia desenterrar els ossos, 
com si foren ossos de dinosaures. Per 
a ell era natural. La seua curiositat era 
natural i no hi havia cap mala intenció 
ni ofensa. La primera vegada que va 
escoltar sobre la mort, tenia dos anys 
i li divertia xafar caragols. La mort era 
un “caragol xafat” i jo li recordava quan 
no volia que s’enfilara per la barana de 
la terrassa o correguera a tota velocitat 
fins al final de la vorera: “És perillós, 
et pots quedar com un caragol xafat, 
que ja no camina, ja no menja, ja no 
fa res”). 

Va arribar el moment de viure el 
pas de la vida a la mort de la seua 
besàvia. Va veure com cada diumenge 
tenia menys força, encara que no 
menys somriure en veure’l. I vam 
parlar, arribat el moment, que el seu 
cos no vivia, però el seu amor mai es 
destruiria. La mort d’un ser estimat és 
trist, i evitar-los part de la realitat els 
incapacita per a poder parlar d’això,  
superar-ho i gestionar el que senten. 
Cal ser clars: ni se n’ha anat al cel, ni 
s’ha adormit. La mort és no respirar, el 
cos no funciona i no funcionarà més. 
Vam anar a l’enterrament. El seu cos 
està en la caixa i el seu amor pertot 
arreu. L’amor és indestructible.

La mort i el fracàs són naturals. Com 
Arturo Pérez Reverte va dir “siguem 
fins al final compassius, solidaris i 
optimistes. He vist gent somriure 
abans de morir. Qualsevol ésser humà 
pot fer això. Solament fa falta educar”. 

Morir és fàcil. A viure s’aprén.
-Contes per a començar: El hilo 

invisible (disponible a la Biblioteca 
d’Alginet), De una pequeña mosca 
azul, Quien come a quien.

-Pel·lícules per a començar: 
curtmetratge Cuerdas.

ART I CULTURA

La Fundació Bancaixa a Sagunt 
ha inaugurat l’exposició La mística 
del fil. JARR, que podrà visitar-se 
a la sala d’exposicions Glorieta fins 
al 31 de gener de 2023. La mostra, 
realitzada amb la col·laboració de 
Saggas, ofereix un recorregut per 
l’obra més recent de l’artista JARR 
realitzada entre 2020 i 2022, gran 
part d’ella de caràcter inèdit.

L’exposició està integrada per 
36 obres que formen part de la 
sèrie creativa “El fil’ en la qual 
el creador prossegueix la seua 
investigació sobre la matèria del 
teixit i sobre l’entramat de fils que 
conforma el llenç. 

Jarr presenta 
l’exposició La 
mística del fil

JARR a l’exposició

Continua l’aventura a l’Himàlaia, 
Josep Espert i Ramón Moncholí 
ja han fet el cim de l’Island Peak 
6168 m, en aquestes alçades, on la 
concentració d’oxigen disminueix 
força, qualsevol activitat implica 
un sobreesforç afegit. Ara es 
dirigeixen cap a l’Ama Dablam.

Si voleu seguir al dia l’expedició, 
podeu veure-ho a l’Instagram 
trekking_amadablam2022

AVENTURA
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COAGRI
Si tens o estàs pensant 

a comprar-te un vehicle de 
mobilitat personal recorda que  
cal assegurar per a protegir al 
conductor i als vianants.

Des del departament 
d’assegurances de Coagri s’ofereix 
aquest tipus d’assegurança amb 
les millors cobertures i el millor 
preu.

Consulta a les oficines o al 96 
175 92 20.

Si tens uns patinet elèctric 
a Coagri tens l’assegurança 
ideal

Coagri en la campanya de presentació de la DO 
Caqui Ribera del Xúquer

COAGRI

El 18 d’octubre, a la localitat 
veïna de l’Alcúdia es va realitzar 
la presentació de la campanya 
de promoció 2022 del Consell 
Regulador de la Denominació 
d’Origen Caqui Ribera del Xúquer.

Un acte on van assistir el 
president de Coagri, Enrique 

González i el director general, 
Eliseo Guerrero.

En la presentació, el president 
de la Generalitat, Ximo Puig, va 
afirmar que el Consell donarà 
el seu suport “a través de totes 
les línies d’ajuda possibles” per 
a promocionar el caqui de la 
Ribera del Xúquer i incrementar 
el consum d’aquest producte 
d’altíssima qualitat en el mercat 
europeu.

A l’acte també va assistir 

la consellera d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició 
Ecològica, Mireia Mollà.

Una posada en escena per a 
mostrar la nova campanya per a 
promocionar el caqui Ribera del 
Xúquer, ja que a la Ribera Alta 
hi ha el 63 % de la superfície del 
caqui a la Comunitat Valenciana 
i les exportacions del qual van 
assolir el 2021 els 149 milions 
d’euros, el 72 % del total espanyol.

Activitats de 
convivència 

grupal, eixides i 
solidaritat.

Ximo Puig, en un moment de l’acte, amb el president de Coagri i altres autoritats.

Òptica Alginet Vistalia avalua als pacients 
amb la realitat virtual

SALUT

Disposar de les últimes 
tecnologies i novetats del mercat 
a les Òptiques és un gran valor 
afegit per a oferir el millor servei 
als clients.

Amb aquesta filosofia de treball, 
òptica Alginet Vistalia ha incorporat 
a les seues eines de treball un dels 
pocs exemplars de Mimetika que 
hi han hui en dia en el mercat.

Amb tant sols 200 aparells 
en tota Espanya, amb aquest 
sistema de realitat virtual en 3D 

permet  avaluar la dinàmica de 
la mirada a diferents distàncies 
i angles de visió, realitzant un 
mesurament precís gràcies al seu 
entorn constant, controlat i sense 
restriccions d’espais i distàncies.

Amb aquesta informació tan 
valuosa sobre la dinàmica de 
mirada de l’usuari,  és capaç 
d’oferir a l’usuari prèsbita 
una solució progressiva que 
s’adapte perfectament als seus 
requeriments visuals. Per a això, 
Mimetika utilitza una tecnologia 
que integra l’estudi i la interpretació 
de la dinàmica de mirada per a 
aconseguir un diagnòstic precís i 
fiable per a cada pacient i tot de 
manera gratuïta per al pacient.

Sols hi han 200 
Mimetika a tota 

Espanya

Un pacient utilitzant Mimetika



Assessorament lingüístic: Natàlia Espert
Depòsit Legal: V-2562-2015
Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana

La Veu d’Alginet no s’identifica, necessàriament, amb 
l’opinió dels seus col·laboradors ni anunciants.

Informació i publicitat: Tel. 639 65 57 01
laveu@laveudalginet.es 
www.laveudalginet.es

Gerència, cap de redacció, màrqueting i publicitat: Sònia Bosch


