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Alginet fa un homenatge a la gent que 
ajudà en la pandèmia
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EDITORIAL
Un 5 d’octubre del 

2015 eixia al carrer el 
primer exemplar de 
La Veu d’Alginet.

La bona acceptació 
per part dels algine-
tins i alginetines ens 
ha fet seguir treba-

llant, cada dia, per a apropar l’ac-
tualitat del nostre poble.

Ja han passat 7 anys i hem anat 
incloent nous serveis com la pàgi-
na web www.laveudalginet.es on, 
de forma diària contem els esde-
veniments i notícies del poble i les 
històries i assoliments dels veïns i 
veïnes.

Des d’ací vull agrair personal-
ment a les empreses i institucions 
que, cada mes, confien en aquest 
mitjà de comunicació i el suport 
dels quals ens ajuda a seguir tre-
ballant cada dia.

També agrair a la lingüista, Na-
tàlia Espert, que cuida cada detall 
de la nostra llengua.

I com no, agrair al poble d’Al-
ginet per ser protagonistes de 
cada història.

Gràcies a tots i totes per formar 
part de La Veu d’Alginet.

Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Els xiquets també es vacunen 
contra el virus del papil·loma humà 
D’acord amb les evidències ci-

entífiques que recomanen ampli-
ar aquesta protecció, la Comuni-
tat Valenciana serà una de les 
primeres autonomies que, a més 
de les xiquetes de 12 anys, tam-
bé vacunarà els xiquets d’aques-
ta edat contra el papil·loma.  

La Comunitat Valenciana co-
mençarà a administrar la vacuna 
contra el papil·loma humà (VPH) 
també als xiquets a partir del 3 
d’octubre. Fins ara s’incloïa en el 
calendari de vacunes només per 
a les xiquetes de 12 anys.

La vacuna que s’administrarà 
és la que incorpora nou serotips 
i ofereix protecció contra els tu-
mors més freqüents relacionats 
amb aquest virus, a més de les 
berrugues genitals.  

És una mesura que busca ga-
rantir i ampliar la protecció con-
tra la infecció del VPH tant en 
xiquets com en xiquetes.  

Per què vacunar els xiquets 
sistemàticament enfront del 
VPH?  Hi ha diversos motius: 

1. Les infeccions en homes 
són molt freqüents i repetitives.  

2. Els no vacunats són porta-
dors i transmissors potencials 

del VPH a les seues parelles. 
3. Els homes estan a risc de 

patir tumors associats a VPH, 
particularment en zona anal, 
boca i faringe. 

4. No tenim programes de de-
tecció precoç en homes per als 
tumors associats al VPH com 
tenim per al càncer de coll uterí 
en les dones. 

5. La vacunació és l’única for-
ma de protecció directa que po-
dem oferir als homes. 

6. La vacunació de xiquets i 
xiquetes genera una protecció 
comunitària major i més resistent 
que la vacunació només de les 
xiquetes.

7. Garantir l’equitat entre xi-
quets i xiquetes.

8. La capacitat de producció 
ha augmentat.

Més  informació:
https://theconversation.com/

no-es-solo-cosa-de-ninas-los-
ninos-tambien-se-vacunan-con-
tra-el-virus-del-papiloma-huma-
no-183020

Xavi Torremocha.  
Infermer CSP Alzira
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La Junta Local Fallera d’Alginet va organitzar el tradicional mig any faller

REDACCIÓ
Després d’una setmana intensa 

en la qual des de l’associació de 
malalts d’Alzheimer d’Alginet han 
organitzat diferents activitats, el 
divendres 23 de setembre, en les 
immediacions del Centre de Dia, 
culminaven la setmana amb un 
sopar de germanor.

Amb una paella cuinada 
per l’empresa que porta el 
càtering al centre, usuaris, 
familiars, treballadors, voluntaris 
i associacions van gaudir d’un 
sopar de germanor que va estar 

amenitzat pel còmic Luci Mendiza.
Des de l’Associació es va 

agrair a l’empresa Sidec Limp 
per la donació del material per al 
sopar, a l’ajuntament d’Alginet per 
col·laborar i a l’empresa Skandalo 
per deixar l’equip de so de manera 
solidària, així com a tota la gent 
“que fa possible que AFA Alginet 
seguisca en peu, ajudant i donant 
suport als nostres majors i donant 
un descans als familiars perquè 
estiguen per a ells al 100 %”, 
agraïen des de l’associació.

AFA finalitza la Setmana de 
l’Alzheimer amb un sopar

Un dia intens per als fallers d’Alginet
REDACCIÓ

La Junta Local Fallera d’Alginet 
va organitzar el tradicional mig any 
faller. Un dia amb moltes activitats 
en què participen les 6 comissions 
falleres del poble. El dissabte 24 
de setembre, a les 10.30 h del 
matí a la plaça de la Constitució, 
els menuts de la casa van poder 
gaudir d’animació infantil i jocs 
amb la temàtica del circ.

Els més majors participaren en 
el campionat de truc i parxís que hi 
havia programat.

Ja de nit va ser moment de 
gaudir d’un sopar de germanor 
i de la discomòbil. A més es va 
sortejar una tela fallera d’Álvaro 
Moliner que va guanyar la fallera 
de la Manta al Coll, Mónica Pons.

L’associació havia programat una setmana 
d’activitats

L’associació Algoleja va organitzar el Sopar Estellés d’Alginet
Pau Alabajos al XIII Sopar Estellés 

REDACCIÓ
Un any més, i ja en van 13, 

l’associació Algoleja va organitzar 
el Sopar Estellés. Un sopar on 
els assistents poden gaudir de la 
lectura de poemes d’Estellés.

La nit començà amb una 
breu presentació de l’acte on el 
president d’Algoleja, Jose Luis 
Arcos, convidava a participar 
en tots els esdeveniments que 
organitza aquesta associació 
cultural.

Els menuts van agafar el relleu 
amb la lectura de poemes amb 
temàtica nocturna.

La nit continuà amb la veu i la 
música del cantautor de Torrent, 
Pau Alabajos, que va delectar el 
públic amb quatre temes musicals.

En finalitzar la música deu 
amants de la poesia van ser els 
encarregats de fer les lectures dels 
poemes d’Estellés. Josep Lozano, 
fundador dels Sopars Estellés, 

explicà als assistents el naixement 
i continuïtat d’aquest tipus d’acte 
que se celebra per gran part de la 
nostra geografia.

Pau Alabajos torna a pujar 

a l’escenari i abans de sopar 
finalitzava l’acte amb el bolero de 
l’Alcúdia a càrrec de Maria Jesús 
Espert i Lutxo Palop..

REDACCIÓ
Organitzat per la Falla El 

Palleter, el diumenge 2 d’octubre, 
a partir de les 9.30 h del matí i fins 
a les dos, els amants dels cotxes i 
motos antigues van poder delitar-
se amb els exemplars, de més de 
25 anys, que hi havia l’esplanada 
del Centre de Dia.

En esmorzar, es va fer una volta 
pel poble per tal que veïns i veïnes 

pogueren gaudir dels cotxes i les 
motos antigues.

Entre els participants va haver 
un premi per al cotxe més antic, 
el millor conservat, el més votant 
pels participants i el que ve de més 
lluny. Les motos també van tindre 
premi.

Sens dubte un matí diferent 
en el qual gaudir dels vehicles 
clàssics.

La Falla El Palleter organitza 
la III edició de vehicles 
clàssics a Alginet
El cotxes i motos havien de tenir més de 25 
anys d’antiguitat

L’associació de jubilats i pensionistes d’Alginet organitza el berenar

Els jubilats celebren el berenar 
d’orxata i fartons

REDACCIÓ
Com ja marca la tradició, en 

anar finalitzant l’estiu, l’associació 
de jubilats i pensionistes d’Alginet 
organitza el berenar de l’orxata i 
els fartons.

En la llar de jubilats, els socis i 
no socis acudeixen a gaudir de la 
vesprada. Per a poder assistir cal 
traure el tiquet.

Una iniciativa que agrada a tots 
els assistents i que els permet 
berenar tots junts i ballar amb 
música en directe.
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REDACCIÓ
Uns 56 comensals es reuniren, 

el dissabte 17 de setembre, al 
restaurant l’Alfàbega per a celebrar 
els 50 anys.

Amb molt bona harmonia, els 
assistents pogueren fer-se fotos 
per al record, xarrar, divertir-se, 
sopar i estar ballant amb un DJ fins 
a les 4 de la matinada.

La quinta del 72 celebra el 
sopar del 50 aniversari
Una representació dels nascuts el 1972 
assistiren al sopar d’aniversari

Presentaren també un informe i fotografies actuals dels barrancs

Veïns i veïnes d’Alginet presentes 
3.150 firmes davant de la CHJ i 
l’Ajuntament

REDACCIÓ
És coneguda la greu 

problemàtica que pateix la 
localitat d’Alginet als barrancs 
que travessen la localitat. En 
vindre èpoques de pluja fortes, 
més d’una vegada, els barrancs 
s’han desbordat i han causat molts 
desperfectes.

El mes passat, l’alcalde 
d’Alginet, José Vicente Alemany 
Motes, ja feia una crida a la JHJ 
i a la Comissió d’Aigües per la 
deplorable situació en la qual es 
troben els barrancs del poble plens 
de brutícia i sense executar les 
obres de desviament d’aquests.

Al setembre, un grup de veïns i 
veïnes de la localitat van presentar 
en la Confederació Hidrogràfica 
del Xúquer 3.150 signatures amb 
un informe de la situació actual 
i fotografies que il·lustren el que 
passa als barrancs. Barrancs que 

de sobte tenen paretons, passen 
de ser d’una bona grandària a 
convertir-se en un forat, barrancs 
plens de canyes, arbres i brutícia 
que, si plou a gana, pot provocar 
inundacions com ja ha passat 
diverses vegades.

Els veïns, amb les firmes, 
parlaren amb la CHJ i els 
entregaren l’informe on sol·liciten, 
entre altres coses, l’ampliació del 

pont del barranc del camí Trullàs, 
la neteja dels barrancs i l’ampliació 
del barranc de la Forca.

Les mateixes signatures es 
van presentar a l’Ajuntament. 
Des dels veïns s’espera poder 
reunir el comissionat d’aigües i 
l’Ajuntament per a buscar una 
solució al problema.

Els veïns agraïen a tots els 
comerços, empreses i ciutadans 
que han col·laborat en la recollida 
de signatures.

L’acte va ser retransmés en Twitch per l’streamer Ibai Llanos

Francis Tolu guanya la M.A.S.A. 
Freestyle Cup i destina una part del 
premi a l’IVO

REDACCIÓ
El dimecres 21 de setembre 

Telepizza va presentar el primer 
torneig d’acrobàcies de pizza 
d’Espanya.

Presentat i retransmés en 
Twitch per l’streamer Ibai Llanos, 
10 experts en acrobàcies 
van competir per ser el millor 
d’Espanya.

Després de gaudir de totes les 
exhibicions va ser moment de 
veure la final en la qual l’alginetí 
Tolu es va proclamar campió.

En rebre el premi valorat en 
5.000 euros, Francis va agrair als 
presents i al jurat el seu suport 

i, en especial, a son pare que 
ens va deixar fa un temps. Tolu, 
visiblement emocionat, va dir que 
part del premi “el destinarem a 

l’Institut Valencià d’Oncologia on 
tractaren mon pare i així contribuir 
a seguir lluitant contra aquesta 
pandèmia que és el càncer”.

REDACCIÓ
L’artista alginetina Empar Boix 

va fer durant les festes de Corbera, 
un gran mural sobre la integració 
en l’esport.

El mural començà a crear-se 
a través d’un taller participatiu on 
veïns i veïns de totes les edats 
van fer una xicoteta intervenció 
amb les frases que es plasmaren 
al mural.

Al mural es poden veure distints 
personatges que “malgrat les 
dificultats amb què es troben en 
aquesta societat, són capaços 
de sobreposar-se, gaudir de la 
vida i mantindre’s sans practicant 
esport”, explicava Boix.

“Imatges com la primera dona 
que va córrer en una marató 
saltant-se les normes, ja que no 
estava permesa la participació 
femenina, la incorporació dels 
Jocs Paralímpics que ha donat lloc 
a multitud d’esports adaptats per a 
persones amb capacitats diferents, 
excloses fins aleshores del món 

esportiu. També està representada 
la natació sincronitzada mixta, com 
a exemple que totes les persones 
poden compartir l’esport sense 
distinció de gènere”, explicava 
Empar.

El mural finalitza amb una 
dona practicant gimnàstica, 
concretament l’aparell de les 
anelles. Boix reflexionava 
que “hui en dia encara es 
considera que una dona no pot 
suportar un exercici d’aquestes 
característiques, però crec que no 
tardarem a veure-ho. Enfilant amb 
l’esport de la gimnàstica, sobretot 
l’artística, sempre hem vist també 
reticències en sentit contrari a 
l’hora d’organitzar competicions 
masculines, o inclús mixtes”.

Boix concloïa que “de segur que 
hi haurà moltíssims més exemples 
en la societat que s’hagueren 
pogut representar, i cadascú 
tindrà el seu. Però he intentat que 
qualsevol es puga sentir identificat 
d’una forma o l’altra”.

Empar Boix realitza un mural 
a Corbera sobre la integració 
en l’esport
El mural començà a crear-se a través d’un 
taller participatiu 

Muixeranga Alginet a la VI Diada de 
muixerangues de la Safor

REDACCIÓ
El dissabte 1 d’octubre, 

Muixeranga Alginet va participar 
al costat de la Safor i la Nova 
Muixeranga d’Algemesí de la VI 
Diada de muixerangues de la 
Safor.

A la plaça de l’ajuntament de 
Gandia, a les 7 de la vesprada, els 
assistents a l’esdeveniment van 
poder gaudir i emocionar-se en 

veure enlairar-se les figures.
Una vesprada on tradició, 

cultura, música i emocions es van 
unir al toc de dolçaina i tabal.

La Muixeranga d’Alginet tornarà 
a eixir als carrers d’Alginet el 
pròxim 9 d’octubre, en la processó 
cívica i el dissabte 15 d’octubre 
en la Marxa Solidària contra el 
Càncer.
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Èxit de participació en la fira SOC d’Alginet
El 16  i 17 de setembre es va portar a terme la novena edició de la Fira SOC. 

REDACCIÓ
Tal com estava previst, el 16 i 17 

de setembre es va portar a terme 
la novena edició de la Fira SOC. 

Ubicada a les rodalies de 
l’Hort de Feliu, els assistents 
van poder gaudir, al llarg de un 
dia i mig, de més de 30 estands 
on es mostrava gran part de 
l’oferta comercial, empresarial, 
artesanals, gastronòmica i d’oci 
de la localitat.

Una fira que començava el 
divendres a les 7 de la vesprada 
amb les paraules de la regidora de 
Comerç, Elia Ferre, que agraïa a 
tots els comerços i associacions 
la seua participació i animava  
tots els veïns i veïnes del poble i 
pobles del voltant a apropar-se a 
la FIRA.

Al llarg de la vesprada, els 
assistents van poder visitar les 
casetes, jugar amb les animacions 
reparades per als menuts de la 
casa, refrescar-se a la barra dels 
festers i festeres 2023, pegar un 
mosset a Lluna de Maduixa i Peter 
Park, gaudir de les actuacions del 
Gimnàs Cronos i la Muixeranga 
d’Alginet i cantar amb el concert 
oferit pel grup local La Pell en 
Borró i B 13.

El dissabte la fira obria les 
seues portes a les 10 del matí amb 
l’exhibició del Gimnàs Cronos que 
va oferir una classe de Combat. 
Per la seua part el Centre Karma 
va oferir als assistents una classe 
de ioga i hipopressius.

A les 5 de la vesprada del 
dissabte, SOC tornà a posar-
se en marxa i Alitenat va ser 
l’encarregada de fer una exhibició 
dels bols tibetans i de risoteràpia. A 
les 7 de la vesprada, Bon Apettit va 
fer un taller de cuina vegana molt 
interesant. El ritme el va posar, a les 
8 de la vesprada, Jesús Benavent 
del Gimnàs Hell Gym, amb la 
classe de Cubbà. Fent-se de nit, 
els festers van procedir al sorteig 
de la rifa i membres de Coagri a 
donar el premi als guanyadors 
del seu estand. Tancava l’acte la 
regidora Elia Ferrer que va agrair 
la participació i va animar tots els 
comerços i empreses del poble a 
eixir a mostrar els seus productes 
i serveis. La nit finalitzà amb una 
actuació del discjòquei.

Dia i mig intens amb 
multitud d’estants participants, 
associacions locals i gastronomia. 
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L’AJUNTAMENT INFORMA

Els interessats poden presentar la seua 
sol·licitud, fins al 31 d’octubre

Alginet destina 12.000 euros 
per a ajudar en les despeses 
de transport universitari

REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Alginet, a través 

de la Regidoria d’Educació, 
ha publicat les bases per a 
poder sol·licitar les ajudes, per 
al transport, dels estudiants 
universitaris empadronats a 
Alginet.

Els interessats poden presentar 
la seua sol·licitud, fins al 31 
d’octubre, a través de la seu 
electrònica amb la documentació 
requerida en la publicació.

Respecte al requisit d’estar 
empadronat a Alginet haurà 
de complir-se en la data de 

presentació de sol·licituds i tindre 
una antiguitat mínima d’1 any.

Tota la informació en 
https://alginet.sede.dival.es/
tablondeanuncios/anuncio.
aspx?id=36787

Els interessats poden presentar la seua 
sol·licitud, fins al 31 d’octubre

L’Agència de Promoció del 
Valencià llança la campanya 
“Dubtes freqüents”

REDACCIÓ
Aviva Alginet ha llançat a través 

de la seua pàgina de Facebook 
i Instagram una campanya 
anomenada Dubtes freqüents.

Cada dia, des d’AVIVA es 
llançarà una imatge per a saber 
quina és la manera correcta de dir-

se o escriure’s.
L’objectiu és poder ajudar a 

la preparació per a la prova de 
valencià de la Junta Qualificadora 
de Valencià que tindrà lloc 
el 15 d’octubre i enriquir els 
coneixements de tots i de totes en 
aquesta llengua.

En les hores d’entrada i eixida al centre, el carrer es col·lapsava

Més seguretat i millor circulació per 
als escolars del Pepita Greus

REDACCIÓ
L’ajuntament d’Alginet, a través 

de la Regidoria de Policia, ha 
portat a terme diverses actuacions 
per tal que els xiquets i xiquetes 
que assisteixen diàriament a 
l’escola Pepita Greus puguen fer-
ho de manera més segura i més 
tranquil·la.

En les hores d’entrada i eixida 
al centre, el carrer d’una única 
direcció es col·lapsava pel servei 
d’autobusos i l’aparcament de 
vehicles.

Davant aquesta situació, la 
Policia Local d’Alginet va emetre 
un informe per a canviar el carrer 
Baltasar Luengo de sentit i així 
poder desembussar el trànsit.

A més, al carrer Pepita Greus no 
es pot estacionar de 8.30 a 9.30 a 
la part esquerra a la mateixa altura 
que els autobusos per tal d’evitar 
el col·lapse de vehicles i vetlar per 
la seguretat dels vianants. Per als cicles d’educació infantil i primària

L’Ajuntament destina 85.000€ 
per a ajudes al menjador

REDACCIÓ
L’ajuntament d’Alginet, a través 

de la Regidoria d’Educació ha 
llançat la convocatòria d’ajudes 
econòmiques per a menjador 
escolar, per als cicles d’educació 
infantil i primària a col·legis públics 
o concertats d’Alginet.

Unes ajudes complementàries 
a les atorgades per la Generalitat 

Valenciana, relatives al curs 
escolar 2022-2023

Amb aquestes ajudes, 
gestionades per cada centre, 
s’aconsegueix que més alumnes 
es beneficien d’aquest servei 
escolar.

En total es destinaran  
85.000,00 euros que s’entregaran 
directament als centres educatius.

Per a alumnat de segon cicle d’educació 
infantil, del municipi d’Alginet

12.000 € per a la compra de 
material escolar

REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Alginet, a través 

de la Regidoria d’Educació ha 
llançat la convocatòria d’ajudes 
econòmiques per a l’adquisició 
de material escolar per a alumnat 
de segon cicle d’educació infantil, 
d’Alginet, curs 2022-2023.

L’objectiu és facilitar l’accés a 
l’educació infantil en condicions 
dignes, atorgant a aquest efecte 
ajudes econòmiques per a 
l’adquisició de material escolar 

per a alumnat de segon cicle 
d’educació

A més a més, des de la 
Regidoria també s’ha aprovat 
la convocatòria número 5/2022 
d’Ajudes econòmiques per a 
l’adquisició de llibres en format 
digital, per a alumnes d’Educació 
Primària Obligatòria matriculat en 
els cursos 5é i 6é dels centres 
públics i centres concertats del 
municipi d’Alginet, curs 2022-
2023. Per a tal efecte l’ajuntament 
ha destinat 5.000,00€.

35.000 € per al programa EXPLUS i 13.000 € 
per a EMPUJU

REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Alginet va 

sol·licitar el programa EXPLUS. 
Un programa d’incentius a 
la contractació de persones 
desocupades d’almenys 30 anys 
per entitats locals de la Comunitat 
Valenciana que figuren inscrites 
com a desocupades en els espais 
Labora.

Al setembre van entrar a treballar, 
per a 12 mesos, un oficial de 1a 
obra, un peó de la construcció, 
un auxiliar administratiu i dos 

assistents domiciliaris.
L’Ajuntament d’Alginet ha aportat 

a la contractació d’aquestes 
cinc persones, 34.978,76 € i se 
li ha aprovat una subvenció de 
74.829,40 € finançada per la Unió 
Europea a través del Programa 
Operatiu del Fons Social Europeu 
Plus 2021-2027 o per qualsevol 
altre fons de la Unió Europea.

També es va sol·licitar el 
programa EMPUJU, que busca 
fomentar l’ocupació en persones 
desocupades menors de 30 anys 

per entitats locals que figuren 
inscrites com a demandants 
d’ocupació en els Espais Labora de 
la Generalitat i com a beneficiàries 
en el fitxer del Sistema Nacional 
de Garantia Juvenil.

Al setembre s’incorporaren 
en aquest programa un auxiliar 
administratiu, un tècnic informàtic i 
un tècnic d’integració social.

La subvenció aprovada és de 
48.575,79 € i l’Ajuntament ha 
aportat 12.925,14 €.
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Alginet fa un homenatge als tractoristes, empreses, 
associacions i particulars que ajudaren en la pandèmia

L’acte va començar amb un minut de silenci en record de les víctimes de la COVID-19

REDACCIÓ
L’ajuntament d’Alginet va 

organitzar el divendres 23 de 
setembre, un acte en homenatge a 
tots aquells col·lectius, particulars i 
empreses que durant l’època de la 
pandèmia van ajudar de manera 
desinteressada per a garantir el 
benestar de tots i de totes.

L’acte, realitzat als salons 
del restaurant San Patricio, va 
començar amb un minut de 
silenci en record de les víctimes 
de la COVID-19. Tot seguit es va 
visualitzar un vídeo on es podia 
veure una xicoteta mostra dels 

anys de pandèmia.
L’alcalde d’Alginet, José Vicent 

Alemany Motes, va agrair a tots 
i totes la seua solidaritat, ja que 
tal com deia “Alginet és un poble 
solidari al 100 per 100”.

El regidor de Policia, Andrés 
Añon i l’inspector, Paco Franco, 
van fer entrega d’una medalla a la 
policia local, guàrdia civil i protecció 
civil d’Alginet en agraïment al seu 
esforç.

L’alcalde continuà l’acte 
amb l’entrega d’una placa 
commemorativa a les 

associacions, empreses i veïns 
que d’una manera o una altra van 
ajudar en la compra de lleixiu o 
fent mascaretes, entre d’altres.

L’acte finalitzà amb el sector 
dels tractoristes que, de manera 
completament desinteressada 
es van prestar voluntaris des del 

primer minut per a desinfectar el 
poble.

Els encarregats d’entregar la 
placa als tractoristes van ser el 
regidor d’Agricultura, Francisco 
Bellver i el regidor de Serveis 
Municipals, Miguel Angel Garrido.

La nit finalitza amb una gran 

foto de família i amb un sopar de 
germanor.

L’AJUNTAMENT INFORMA
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La gala va estar organitzada per la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana.

Tres equips de la UD Alginet a la gala de Futbol 
comarcal

REDACCIÓ
El divendres 30 de setembre, a la 

Sala Rex d’Alzira, es va realitzar la 
XXIV Gala del Futbol i Futbol Sala 
de les delegacions de La Ribera i 
La Safor de la Federació de Futbol 
de la Comunitat Valenciana.

Al llarg de l’acte, de la UD 
Alginet, els equips guardonats van 
ser l’Infantil A que es va proclamar 
campió de Lliga en la tercera 
categoria preferent aconseguint 
l’ascens a autonòmic.

L’infantil Cadet femení que va 
aconseguir el títol de campiones 
en la segona regional d’argent.

I els Veterans que es tornaren a 
proclamar campions de lliga.
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L’alginetí Joan 
Martínez a la 
selecció espa-
nyola

REDACCIÓ
El jugador alginetí, Joan 

Martínez, ha sigut, de nou, 
seleccionat per a formar part de la 
selecció espanyola sub-16.

L’any passat ja va formar part de 
la selecció i aquest any, el jugador 
del cadet A del Levante UD, torna 
a ser convocat.

Del 3 al 6 d’octubre, a les 
instal·lacions de la seu federativa 
a las Rozas a Madrid, Martínez va 
estar en la concentració al costat 
dels 26 futbolistes del sub-16.

Edgar Ramírez 
primer a Borri-
ana

REDACCIÓ
L’esportista del Club de Triatló 

d’Alginet, Edgar Ramírez, va 
aconseguir la 1a posició en la 
seua categoria i 20a en la general 
en distància olímpica, el que 
suposà nadar 1.500 m, fer 42 
quilòmetres en bicicleta i córrer 14 
quilòmetres al I Infinitri Burriana 
Triathlon Festival 2022 ubicat a la 
Platja de l’Arenal.

Els inicis estan plens d’oportunitats
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Comencem un nou curs ple 

d’oportunitats per a tots els nostres 
alumnes. Oportunitat de retrobar-
se amb els companys, de conéixer 
nous amics, d’adaptar-se a un nou 
món escolar. 

El passat 12 de setembre 
iniciàrem aquest camí i donàrem 
la benvinguda a tots els nostres 
alumnes plens d’emoció, 
esperança i bons propòsits per a 
aquest curs. Ho férem mitjançant 
una celebració de la paraula de 
Déu al nostre pati i aprofitàrem per 
a presentar els nous alumnes que 
s’han incorporat al nostre col·legi. 
Als professors, uns dies abans, 
també se’ns donà la benvinguda 
a l’encontre que férem amb tots 
els professors del col·legi de 
Diocesans que aquest any, per ser 
el centenari de la coronació de la 

Mare de Déu dels Desemparats, 
es va celebrar a la catedral de 
València.

A més, aquest curs és especial 
també perquè podem tornar al que 
fèiem abans ja que no tenim les 

restriccions per la covid que durant 
aquests dos anys ens ha obligat 
a paralitzar molts dels actes i 
activitats que teníem previstos.

Encetem el curs 22/23 amb 
molta il·lusió.

Ens tornem a trobar
CEIP EMILIO LUNA

El CEIP Mestre Emilio Luna 
dona la benvinguda a les noves 
famílies amb alumnat en Infantil 3 
anys i saluda les que ja pertanyen 
a la nostra comunitat educativa 
des de fa més cursos.

Ens tornem a trobar, ara per a 
iniciar el curs 2022-2023. Des del 
12 de setembre  les aules han 
tornat a escoltar els sorolls, les 
rialles, les cançons...

Setembre, mes d’inicis pel que fa 
a les rutines, objectius i projectes; 
també de retrobaments de 
l’alumnat, famílies, professorat...

Un curs que reprenem amb 

una normalitat quasi total, ja que 
l’única restricció és que l’alumnat 
que fa ús del servei d’autobús ha 
de dur la mascareta.

Tornem a recuperar plenament 
la vida quotidiana sense aquelles 
mesures que ara ens pareixen 
llunyanes, però que enterbolien 
les relacions entre les persones 
que formem part de la comunitat 
educativa.

Podríem deduir que aquest 
curs serà còmode i fàcil de portar 
endavant, però no, la llei educativa 
LOMQUE s’ha modificat en la 
LOMLOE i això comporta un nou 
currículum. Aquest curs han de 

coexistir les dues lleis fins a la seua 
completa aplicació. Nosaltres hem  
d’aplicar aquests canvis a l’aula.

Famílies, us proposem que 
ens acompanyeu i ajudeu per  
a poder consolidar el projecte 
educatiu comú del nostre centre, 
reforçant els vincles i la confiança 
en les relacions de vida i els 
aprenentatges del nostre alumnat.

Per a acabar compartisc el que 
deia Nelson Mandela : “L’educació 
és l’arma més poderosa per a 
canviar el món”.           

Coeducacentres
IES HORT DE FELIU

L’IES Hort de Feliu ha participat 
aquest curs en el projecte de 
centre Coeducacentres, un 
projecte dirigit a tota la comunitat 
educativa i que té com a objectiu 
principal instaurar una cultura de 
la pau amb perspectiva de gènere 
com a identitat de centre. Aquest 
projecte es va tancar el dia 28 de 
juny amb una jornada intercentres 
a La Nucia, una jornada formativa, 
a la qual assistiren 10 persones 
representants del centre (8 
membres del professorat i 2 
alumnes). Allí, de matí, es va 
participar en una ponència i, 

després de dinar, cada centre 
va exposar una mostra de les 
activitats coeducatives que 
havien dut a terme durant el curs 
escolar i hi va haver un intercanvi 

d’experiències i idees. Al final 
l’IES Hort de Feliu va rebre un 
RECONEIXEMENT per la seua 
participació en el projecte.

Juanba Sánchez 
subcampió a la 
Runcàncer de 
Torrent

REDACCIÓ
L’alginetí Juanba Sánchez 

continua acumulant trofeus a la 
seua vitrina. L’últim ha sigut el de 
subcampió, a sols 2” del campió, 
en la prova del circuit Runcàncer 
celebrat a Torrent. Amb 43 anys, 
el corredor del cub The Kenyan 
Urban Way, comentava que 
“intente participar en totes les 
curses de la Runcàncer per a 
donar suport a totes aquelles 
persones que estan patint aquesta 
malaltia i ajudar a recaptar fons 
per a lluitar contra el càncer”.



11
OCTUBRE 2022PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

Novetats al Pepita Greus
CEIP PEPITA GREUS

Bon inici de curs per a tota la 
comunitat educativa del CEIP 
Pepita Greus. Aquest setembre 
iniciem un nou curs amb moltes 
novetats i esperem que siga un 
curs amb molta més normalitat 
que els darrers. Aquest curs 2022-
2023, el projecte de centre que 
tindrem com a fil conductor és Un 
Curs de Cine. Per això prepararem 
unes entrades de cinema, una 
estora roja, uns Oscar gegants i 
decoració cinematogràfica per a 
donar la benvinguda a tot el nostre 
alumnat i especialment als xiquets 
i xiquetes d’Educació Infantil 3 
anys que anaven acompanyats 
de les seues famílies. Estrenem 
també un nou parc infantil molt 
esperat per tots/es i que ha sigut 

possible gràcies a la col·laboració 
de l’Ajuntament-AMPAEscola i 
per fi en podem gaudir al pati roig. 
També s’estrena d’un nou hort 
escolar al pati roig i moltes més 
novetats i millores que poc a poc 
aniran fent-se realitat a l’escola.

Benvinguda al nou curs
CEIP BLASCO IBÁÑEZ

El passat dilluns, 12 de 
setembre, va ser el màgic dia 
d’inici de curs. Màgic perquè va 
aconseguir barrejar emocions, 
nervis i ganes de retrobar-nos, 
expectatives i formigueig a la panxa 
dels que començàveu a formar 
part del Blasco, barreja de noves 
il·lusions, d’abraçades i somriures, 
de badalls endormiscats i d’oloreta 
de motxilles noves... de ganes de 
tornar a la normalitat.

Al pati vos esperàvem el 
professorat que amb molta 
il·lusió havíem organitzat la 
vostra benvinguda amb jocs de 
retrobada. Us vam rebre amb el 
nou lema que ens acompanyarà al 
llarg del curs com un cant a la vida, 
mai millor dit: 

“LA VIDA, LA 
MILLOR CANÇÓ”

i amb el qual pretenem 
contagiar-nos de l’alegria d’estar 
junts com a comunitat educativa, 
per a aprendre, viure i compartir 
experiències que ens facen sentir 
cada dia més escola.

Les i els mestres prepararen una 
sorpreseta ballant per als xiquets i 
xiquetes a ritme de la música de 
Pluja de Sons i convidant-los a 
ballar tots junts, moment que pagà 
la pena viure! 

Volguérem compartir en especial 
aquest moment amb les famílies 
i els xiquets i les xiquetes de 3 
anyets que començàveu eixe dia 
el camí a l’escola. Moltes gràcies 
per triar que us acompanyem, ja 
sou del Blasco per a sempre!         

Recordem que com diu la cançó
SOC FELIÇ... PERQUÈ LA 

VIDA ÉS LA MILLOR CANÇÓ 

Mestres i personal no docent del
CEIP V. Blasco Ibáñez (Alginet)
setembre 2022
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Es va guardar un minut de silenci en record de dos corredors molt 
volguts al món de l’ esport d’Alginet, Miguel Àngel Ramos i André Soler.

Més de 500 participants a la Volta a Peu 
d’Alginet

REDACCIÓ
El passat dissabte 10 de 

setembre, es va celebrar la XXIV 
edició de la Volta a Peu a Alginet, 
prova puntuable per al Circuit de 
Carreres Ribera de Xúquer, amb 
gran èxit de participació, amb més 
de 500 corredors sumant totes les 
categories.

La carrera va estar organitzada 
pel Club Atletisme Alginet, amb un 
recorregut de 8.000 metres, amb 
eixida i arribada des de la plaça 
del País Valencià.

En categoria absoluta 
masculina, el guanyador va ser 
Hassane Ahouchar, del Club 
Alejandro Sanz – La Rabosa 

d’Alzira, amb un temps de 26 m, 
00 s.

En  categoria absoluta 
femenina, la guanyadora va ser 
Zahira Alegre, del Club Atletisme 
Utiel, amb un temps de 31 m, 51 s.

Les altes temperatures i la 
humitat evitaren que es poguera 
batre el rècord de la prova, establit 
en l’ anterior edició.

Quant als podis locals, Ramón 
Bermejo, corredor del Club 
Atletisme Alginet , va aconseguir la 
primera posició entre els corredors 
locals (i dotzé classificat en la 
general absoluta), mentre que 
Esther Romero va ser la primera 
corredora local a arribar a meta.

Prèviament, se celebraren les 
carreres infantils per als atletes 
més joves, amb un total de 
180 participants en les distintes 
categories (prebenjamins, 
benjamins, alevins, infantils i 
cadets).

El moment més emotiu del 
dia es va viure abans de l’eixida 
de la carrera absoluta, quan es 
va guardar un minut de silenci 
en record de dos corredors molt 
volguts en el món de l’esport 
d’Alginet, Miguel Ángel Ramos i 
André Soler.

La prova va finalitzar amb 
l’entrega de trofeus per part de 
l’Ajuntament, la Caixa Rural i la 
CEA.

Més de 300 gimnastes disputaren l’encontre

Tres alginetines campiones 
del XI Trofeu Kayma de 
gimnàstica rítmica

REDACCIÓ
Les benjamins base Iris 

Expósito, Mar Mena i Ana Lozano, 
les tres d’Alginet, junt a les seues 
companyes Maria Rubert, Lucia 
Álvarez  i Martuna Piles es van fer 
amb l’or al campionat que es va 

celebrar a la localitat d’Aspe. 
Un encontre esportiu on van 

participar més de 300 gimnastes a 
principis de març i que suposava 
un dels esdeveniments de 
gimnàstica rítmica més importants 
de la província.
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Un encontre molt esperat pels amants de l’esport i la natura

Alginet celebra la sisena edició de la Tomaca 
Trail

REDACCIÓ
Després de tres anys sense 

poder gaudir d’aquesta prova 
esportiva, el dissabte 24 de 
setembre, el club de triatló Alginet 
tornava a posar en marxa la 
Tomaca Trail.

Amb més de 400 participants 
entre les dues proves, a les 9 
del matí arrancava la trail de 

16 quilòmetres. Quinze minuts 
després eixien els participants de 
la marxa.

Com a novetats, en aquesta 
sisena edició s’ha canviat de dia, 
es va celebrar dissabte en lloc de 
diumenge, i s’han variat les proves, 
es va passar de 21 quilòmetres a 
16.

En finalitzar la prova, en la 

classificació general femenina 
va guanyar Natàlia Bermúdez. 
En la masculina, els dos primers 
pòdiums van entrar al mateix 
temps, però va quedar primer 
Víctor Escrivà de Guadassuar i 
segon Felipe Garcia d’Alginet.

Un encontre molt esperat pels 
amants de l’esport i la natura.

Un concert de la campanya d’intercanvis 2022
La Música d’Albal i Alginet al Teatre Modern

REDACCIÓ
El diumenge 18 de setembre, 

al Teatre Modern es va portar a 
terme, dins de la XIX Campanya 
de Concerts d’Intercanvis 2022, 
els concerts de LA Banda de la 
Societat Joventut Musical d’Albal 
i la Banda de la Societat Artística 
Musical d’Alginet.

Obria el concert la banda d’Albal 
amb el seu mestre Francisco 
Arnalte Boronat que va dirigir les 
peces Santander, Noah’s Ark i 
Second Suite for Band.

Abans de la mitja part, Voro 
López, president de la SAMA feia 
entrega d’un record al president 
d’Albal.

Acte seguit començava la 
banda del poble amb la seua 
directora, Olga Clarí que va triar 
per al esdeveniment les peces de 
Llamas de arte, Persis i At Word’s 
End que va rebre una gran ovació 
per part del públic assistent.

A octubre a les 3 escoles públiques
Torna Muixeranga a l’escola

REDACCIÓ
El Projecte-Activitat Extraescolar 

Muixeranga a l’escola, torna a 
l’octubre a les escoles. 

El projecte Educatiu i Cultural, 
Muixeranga a l’escola, es 
fonamenta en quatre grans 
eixos: foment dels bons valors de 
convivència, desenvolupament de 
les activitats físiques, coneixement 
del món muixeranguer i altres 
vessants culturals com la música, 
balls, contes, poesia, etc.

Mabel Roig, coordinadora i 
mestra de Muixeranga a l’escola 
comentava que “voldria subratllar 
el respecte que com a mestra sent 
per cada xiquet i xiqueta i la il·lusió 
que pose en una activitat que és 
molt completa, molt estimuladora 

de bons valors humans i molt 
completa perquè fomenta la part 
emotiva i comunicativa i la part 
física de cada xiqueta i xiquet.

I pel que fa als alumnes, us 
espere per a gaudir, per a sentir-
vos amics dels altres, per a millorar 
les vostres habilitats físiques 
personals, i per a compartir unes 
hores on jugarem, aprendrem i 
ens ho passarem d’allò més bé”

L’AMPA de l’IES Hort de Feliu 
llança el projecte a L’ombra de 
la marihuana

REDACCIÓ
Després de diverses reunions 

en agents i entitats implicades, 
l’AMPA de l’IES Hort de Feliu 
ha aprovat portar a terme el 
projecte anomenat a L’ombra de la 
marihuana.

L’objectiu del mateix és dotar 
de les ferramentes necessàries a 
tots els col·lectius per poder donar 
una adequada resposta a aquesta 
problemàtica que pot afectar els 
joves de la localitat.

El projecte constarà de diverses 
parts. Una d’elles serà la formació 
als pares i mares per part d’un 
expert en addiccions. Una altra 

activitat serà la projecció de 
diferents pel·lícules per als joves 
que aprofundeixen i mostren 
aquesta problemàtica.

A més es realitzarà, de manera 
mensual, un programa a Ràdio 
Alginet per fer ressò a la població 
en general, així com una entrevista 
a La Veu d’Alginet.

Des de l’AMPA es contemple 
també un concurs de dibuix amb 
dos premis, a més a més, el més 
vota es dibuixarà, en Grafiti, en un 
lloc públic a determinar.

D’ací a poc temps es comunicarà 
el calendari d’actuacions del 
projecte.
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Si us dic que 
és un llibre sobre 
la II G.M., molts 
pensareu... un 
altre més? Soc 
conscient que 
n’hi ha i seguiran 
havent-hi infinitat 

d’històries sobre aquesta barbàrie, 
però aquesta novel·la és diferent i 
per això m’ha agradat tant.

L’autora ens obri el seu cor per 
a contar-nos la història real de la 
seua família i ho fa d’una forma 
diferent. La història comença en 
el passat, quan a la casa familiar 
reben una enigmàtica postal amb 
el nom dels seus familiars morts a 
Auschwitz. Qui la mana i per què? 
A partir d’aquest succés, i passats 
els anys, Anne, l’autora, demana a 
la seua mare que li parle de la seua 
família i és llavors quan viatgem al 
passat per a conéixer Ephraim, 
Emma, Noemi, Jacques i Myriam 
(l’àvia de la nostra autora).

Una conversa entre mare i filla, 
on les dues comenten, rebusquen 
entre records i investiguen fins a 
donar-nos una visió detallada, 
dura i real del que van haver de 
viure i el que va haver de sentir 
la seua àvia (l’única supervivent) 
durant i després de la guerra. 

Malgrat ser un tema tan dur, la 
narració és lleugera i propera, amb 
capítols curts plens d’informació 
molt valuosa i interessant, que 
m’ha encantat descobrir.

Soledat, por, intolerància, 
desesperació, pena, 
supervivència... 

Quants somnis es van quedar 
al camí? Quantes històries es van 
quedar guardades en la memòria 
dels que es van salvar? Us ho 
recomane molt perquè és una 
meravella.

 
Conteu-me: us agraden les 

històries reals tant com a mi?
Laura Alemany Bosch

La postal
d’Anne Berest 

publicada por Lumen
Nom científic:   

Citrus aurantium
D e s c r i p c i ó : 

es tracta d’un 
arbre d’entre 3 
i 8 m d’altura, 
amb l’escorça de 

color clar, la copa arredonida i molt 
ramificada, amb les branques joves 
espinosa i de color verdós. Les fulles 
són dures, oval-lanceolades i de color 
verd brillant pel feix i verd clar pel 
revés, amb pecíol i alades. Les flors 
són blanques, reunides de dues en 
dues o de tres en tres en les aixelles 
de les fulles. Els fruits són taronges 
d’escorça gruixuda i rugosa, amb 
polpa carnosa i formada de fins a 12 
gallons de sabor molt amarg.

És originari del sud-est asiàtic, 
però es cultiva a molts països de 
clima temperat; a Europa és habitual 
a Espanya i Itàlia, a Amèrica es dona 
a l’Argentina i Mèxic, etc. Es troba 
en patis, parcs, jardins i en carrers, 
avingudes o places, de moltes ciutats 
de tot el món.

Principis actius: oli essencial (amb 
limonen, nerol i antranilat de metil), 
flavonoides, rutosids i limonia, sals 
minerals, pectina, àcid cítric i vitamina 
C.

Propietats: 
El fruit és digestiu, aperitiu, 

carminatiu, vitamínic, colagog, 
hipocol·lesterolemiant i demulcent.

La flor és antiespasmòdica, 
cardiotònica, sedant i lleugerament 
hipnòtica.

Indicacions:
Controlar l’apetit i afavorir la pèrdua 

de pes: açò es deu a un compost 
anomenat p-sinefrina, que ajuda a 
activar el metabolisme.

Ajuda a tranquil·litzar i relaxar el 
nostre sistema nerviós, combatent 
l’ansietat i ajudant a agafar el son i a 
combatre l’insomni.

Actua com antifúngic detenint 
el creixement i desenvolupament 
dels fongs, també té propietats 
antibacterianes i antiparasitàries.

Afavoreix la salut gastro-intestinal, 
ajudant en processos digestius i 
contribuint a alleujar els episodis de 
vòmits, dolor abdominal i diarrees.

Contraindicacions o precaucions:
S’ha d’evitar la seua administració 

simultània amb medicaments que 
continguen ciclosporina.

No l’han de consumir persones que 
estiguen en tractament amb IMAO 
(antidepressius inhibidors de l’enzim 
mico-amino-oxidasa).

Cal evitar el consum en pacients 
d’hipertensió severa, diabetis mellitus, 
hipertròfia prostàtica i glaucoma.

En dones embarassades, mares 
lactants i xiquets ha d’administrar-se 
amb precaució, o amb prescripció 
mèdica.

Cap persona ha d’abusar de les 
quantitats recomanades.

Francisco Estrems Ribes

Llicenciat en Farmàcia.  

Col·legiat 4704

Taronger agreNo és no, ací i molt 
lluny d’ací

Aprendre a dir 
“no” té a veure 
amb posar límits 
i amb voler-se 
a un mateix. A 
vegades fem 
coses perquè 

“ens sap greu”, i ho fem pensant 
en el benestar de l’altre i en com 
d’agraïts estaran amb nosaltres. 
No obstant això, açò pot ser una 
arma de doble tall. Si desatens 
les teues pròpies necessitats en 
benefici de l’altre,( perquè “et sap 
greu”), i després no et tracten com 
creus que mereixes… és fàcil que 
explotes enfadat, guardes rancor 
o fins i tot tingues ganes de venjar-
te. No podem fer culpable l’altre 
del que nosaltres mateixos triem. 
Per tant, fer-nos responsables de 
les nostres decisions i aprendre 
a dir que “no”, anar-te’n d’un lloc 
o acabar una conversa, és una 
gran ajuda per a conrear relacions 
sanes i satisfactòries amb els 
altres.

Aprendre a dir “no” implica 
aprendre educació sexual i 
respecte. Poder expressar com 
em sent, què m’agrada i què no, 
què vull i què no vull. Rebre el 
“no” de l’altre sense que supose 
una ofensa o rebuig contra 
la teua persona, sinó com un 
exemple d’honestedat i de cuidar 
una relació que volem sana i 
respectuosa.

Respectar un xiquet o xiqueta 
que diu “no” a fer una besada, o a 
unes cosquerelles no desitjades, 
és previndre contra l’abús infantil. 
Ja des de la infància podem 
construir uns fonaments en els 
quals per respecte a un mateix 
i respecte als altres, el xiquet 
pot practicar posar límits i així 
cuidar d’ell mateix sense esperar 
que ningú estiga atent al que 
necessita.

Us deixe dos recursos culturals 
per a la infància:

- Conte “¡Mi cuerpo es 
mío!, de l’Editorial Juventud (a 
partir de 5 anys).

- Obra de teatre infantil 
“No es no, aquí y muy lejos de 
aquí” de La Máquina Teatro el 8 i 
9 d’octubre a València.

Gràcies per llegir-me.

Bárbara Bori. Pedagoga

Alginet es prepara per a la 
marxa contra el càncer
Ja pots comprar la teua camiseta 

L’Associació de Lluita contra 
el Càncer d’Alginet prepara Run 
Càncer.

La marxa serà el dissabte 15 
d’octubre.

Pots adquirir la teua camiseta 

des del 19 de setembre fins a l’11 
d’octubre a la parada del mercat 
cobert, de dilluns a dijous de 5 a 
8.00 de la vesprada, i divendres de 
9.30 a 12.30 h.

REDACCIÓ
L’últim dia de setembre es va 

celebrar a la localitat d’Alginet el 
sopar de la carretera ajornat en 
la setmana de festes. La pluja 
d’aquell dia va fer impossible fer 
el sopar i la festa del mantó de 
Manila.

Un mes després, els alginetins 
i alginetines van poder gaudir 

d’aquest sopar en el qual 
Ajuntament, Caixa Rural i Coagri 
van repartir la beguda i picadeta 
per les taules parades al carrer. 

En acabar de sopar, els més 
balladors van poder participar a la 
revetla del mantó de Manila.

Un sopar diferent que tancava el 
mes de setembre.

Sopar de la carretera al 
setembre
La pluja va impedir celebrar-lo durant les festes 
d’agost
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A la fira es va fer el sorteig de l’aspiradora i d’una torradora
Coagri present a la fira SOC d’Alginet

REDACCIÓ
El cap de setmana del 16 i 17 de 

setembre, la Cooperativa Agrícola 
d’Alginet va estar present a la Fira 
SOC a Alginet.

Al llarg de dia i mig, els visitants 
van poder apropar-se a l’estand 
de COAGRI per a conéixer les 
assegurances que aquesta 
cooperativa oferta a llauradors i 
particulars.

A més, tots aquelles persones 
interessades a rebre informació 
van poder formar part del sorteig 
d’una torradora.

El dissabte es va fer, en directe, 
el sorteig de l’aspiradora Daison 
entre totes aquelles persones 
que tenien contractada una 
assegurança en Coagri. 

El guanyador de l’aspiradora va 

ser Joaquín León Cuerda que va 
rebre en l’estand el regal.

Per la seua part, Fina Bosch va 
ser l’afortunada del sorteig de la 
torradora.

Un cap de setmana intens on fer 
poble i donar a conéixer tots els 
productes i serveis que ofereix la 
Cooperativa Agrícola d’Alginet.

REDACCIÓ
El dimecres 28 de setembre, de 

10 a 14 h i de 15 h a 18 h, a la 
gasolinera de Coagri es va estar 
aplicant el producte AquaShield 
per a tindre 20.000 quilòmetres 
sense pluja al parabrisa.

Tots els veïns i veïnes que 
desitjaren passar per a aplicar-se’l 
el van tindre de manera gratuïta. 

Una manera de millorar la 
seguretat al volant en els dies de 
pluja.

Coagri regala el tractament 
antipluja als vehicles
El producte repel·leix l’aigua i millora la visibilitat 
en la conducció



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


