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gratuït

Desembre 2022

NOVETAT
Pàg. 12, La CEA 
llança un nou servei 
d’autoconsum

ACTUALITAT
Pàg. 4, Alginet celebra 
Santa Cecília

SALUT
Pàg. 2, Una sola salut per a 
les persones, els animals i el 
planeta.

Nous músics a la SAMA
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EDITORIAL
 Últim mes de 

l’any. Un any dife-
rent en què hem 
anant, a poc a poc, 
tornant a la normali-
tat i s’han recuperat 
les nostres festes, 

els nostres esdeveniments i la 
nostra vida al poble d’Alginet.

La música ha tornat amb ganes 
en la seu setmana gran, les falles 
proclamen els seus màxims càr-
recs, les escoles celebren la vida i 
tot comença a normalitzar-se.

Ara sols ens queda acabar 
aquest any i agafar forces per al 
proper que, de segur, tindrà mol-
tes coses a contar.

Des de La Veu d’Alginet volem 
desitjar-vos unes meravelloses 
festes amb família i amistats i un 
feliç 2023.

Bones festes 
Sònia Bosch

Directora La Veu d’Alginet

Una sola salut: assolir una salut òptima 
per a les persones, els animals i 

el planeta
1. Les vacunes destinades 

als animals de granja contri-
bueixen al compliment dels 
Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible. Les vacunes 
ajuden a reduir la mortalitat en 
animals, i ajuden el ramader a 
produir suficient llet, carn i ous. 

2. Les vacunes contribueixen 
a la lluita enfront del canvi cli-
màtic. Les vacunes ajuden a 
aconseguir animals sans que 
requereixen menys recursos 
(aliments, aigua, energia i ús 
de la terra), la qual cosa implica 
una reducció de les emissions 
de gasos d’efecte d’hivernacle. 

3. Les vacunes prevenen la 
propagació de malalties ani-
mals i donen suport a l’agri-
cultura sostenible, protegint la 
biodiversitat i reduint l’aparició 
de noves zoonosis. 

4. Les vacunes col·laboren 
en la lluita contra les resistènci-
es antimicrobianes. La vacuna-
ció del bestiar contribueix a la 
prevenció de brots transmesos 
per aliments com la salmonel-
la, a més de reduir de manera 
considerable l’ús d’antibiòtics 
en els animals. 

5. Moltes de les malalties 
que afecten animals i humans 
es poden previndre mitjançant 
la vacunació. Més del 60% de 
les malalties infeccioses que 
afecten els humans tenen un 
origen animal (pigota del mico, 
Ebola, ràbia, grip).  

6. Els animals han de ser 
vacunats no sols per a la seua 
pròpia protecció, sinó també 
per a la prevenció de malalties 
en humans. 

7. La vacunació antigripal 
en els éssers humans redueix 
l’aparició de nous virus pandè-
mics. La vacunació de la grip 
en treballadors que es relaci-
onen amb ocells i porcs dismi-
nueix la possibilitat d’una coin-
fecció per virus gripal humà i 
aviari o porcí, 

8. No oblides vacunar la teua 
mascota. La ràbia és una ame-
naça a Espanya, i és obligatò-
ria la vacunació de gats, gos-
sos i furons. 

9. Les mascotes també són 
“convivents”. Més del 51% de 
les famílies a Espanya té al-
menys una mascota a casa. A 
banda de la vacuna de ràbia, 
altres vacunes destinades a 
mascotes poden previndre in-
feccions en les persones con-
vivents. 

10. El desenvolupament de 
noves vacunes des de la pers-
pectiva de la salut ajudarà a 
previndre futures pandèmies. 
La vacunació és l’instrument 
més senzill i efectiu en el con-
trol d’alguns brots de malalties 
d’origen animal amb impacte 
en la salut pública a nivell glo-
bal.

Més informació: https://
www.isglobal.org/ca/healthis-
global/-/custom-blog-portlet/
one-health-una-sola-salud-o-
como-lograr-a-la-vez-una-sa-
lud-optima-para-las-personas-
los-animales-y-nuestro-plane-
ta/90586/0

Xavi Torremocha. 
Infermer CSP Alzira
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L’obra amb el lema Al meu amic va ser la guanyadora del primer premi dotat amb 1.500 euros

Juan Enrique Benavent guanya el II Concurs de composició de 
pasdobles de la SAMA

REDACCIÓ
La Societat Artística Musical 

(SAM) d’Alginet va celebrar, el 
4 de novembre, un concert a 
càrrec de la Banda Simfònica 
de la SAM d’Alginet, dirigida per 
Olga Clari. Es van interpretar 
les tres obres finalistes i es van 
lliurar els premis del II Concurs 
de Composició Pascual Pérez 
Choví en la modalitat de 
pasdoble, al Teatre Modern. 
L’entitat reprén aquesta 
iniciativa, en col·laboració 
amb l’Ajuntament d’Alginet, 
després de la crisi sanitària 
de la covid-19 i després d’una 
primera edició que es va dur 
a terme el 2019, any en què 
celebrava el 125 aniversari.

Els membres del jurat, 
Aureli Chorro (president), i 
José Alamá i Azael Tormos 
(vocals), que van valorar 
especialment l’originalitat de 
les composicions, així com la 

seua idoneïtat per a poder ser 
interpretades en cercaviles, 
van designar els guanyadors 
després d’un concert amb un 
nombrós públic. El compositor 
Juan Enrique Benavent Vidal 
amb el lema Al meu amic va ser 
el guanyador del primer premi 
dotat amb 1.500 euros; Josep 
Cano Graciá amb Que curiós 
va aconseguir el segon amb 
una assignació de 1.000 euros; 
i el lema Buseret el tercer amb 
500 euros. 

El concurs va rebre un total 
de 19 composicions, el que va 
incrementar de manera notable 
(60%) les 12 presentades en la 
primera edició. D’acord amb les 
bases per les quals es regeix 
la competició, cada participant 
va presentar obres originals, 
inèdites i que no havien sigut 
interpretades públicament amb 
anterioritat a la decisió del jurat.

L’obra amb el lema 
Al meu amic va 

ser la guanyadora del 
primer premi; Josep 
Cano Graciá amb Que 
curiós va aconseguir 
el segon i Buseret va 
obtindre el tercer.

La SAMA interpretant les obres finalistes Guanyador del concurs

Voro López, president de la 
SAM d’Alginet, ha manifestat 
que “estem molt satisfets amb 
la represa del concurs després 
de dos anys sense celebrar-
se, el nombre d’obres rebudes 
i la qualitat de les obres 
premiades”. López ha subratllat 
que “agraïm a l’Ajuntament 
d’Alginet el suport que brinda 
a aquesta iniciativa que volem 
impulsar any rere any per a 
donar suport als compositors 
i retre homenatge a Pascual 
Pérez Choví, músic molt 
vinculat amb la nostra societat 
musical i amb el municipi”.

L’alcalde d’Alginet, José 
Vicente Alemany, va valorar 
molt positivament la celebració 
del concurs, “em sembla una 
idea magnífica de la SAM 
d’Alginet”, i va instar a treballar 
“per a donar al pasdoble el valor 
que realment té”. Alemany va 
recalcar la importància de la 

figura del mestre Pérez Choví, 
“reconeguda a tot el món” com 
a creador de Pepita Greus, i 
va subratllar el compromís i la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Alginet amb la societat 
musical, “la música sempre ha 
sigut un senyal d’identitat dels 
valencians”.

Guanyadors del concurs, jurat i autoritats
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El diumenge 27, dia gran 
dels actes programats, es va 
fer, a les 10.30 h del matí, el 
trasllat de la imatge de Santa 
Cecília des de la Casa de la 
Música.

A les 11 h, a l’ajuntament es 
va fer la recepció i imposició 
d’insígnies per part de les 
autoritats a tots els membres 
nous de la Societat.

A les 12 h els actes van 
continuar amb la tradicional 
missa en honor a Santa Cecília 
i finalitzà el dia amb un dinar de 
germanor.

Dènou músics s’incorporen a les diferents formacions musicals de la SAMA
Alginet celebra Santa Cecília

REDACCIÓ
Del 12 al 27 de novembre se 

celebra a la localitat d’Alginet 
la festivitat de Santa Cecília, 
patrona dels músics.

Des de la Societat Artística 
Musical d’Alginet es van 
programar diferents actes al 
voltant d’aquestes dades.

El divendres 18 de novembre, 
a les 22 h es va fer el concert 
de l’Orquestra al teatre 
Modern. Abans de començar 
es realitzà la presentació dels 
nous músics que s’incorporen 
a aquesta agrupació.

El diumenge 20 de 
novembre, a les 12 h va ser 
moment d’escoltar el concert 
de la Banda Juvenil i conéixer 
els nous músics.

El divendres 25 de novembre, 
a les 22 h es va portar a terme el 
concert extraordinari de Santa 
Cecília a càrrec de la Banda 
de la Societat Artística Musical 
d’Alginet i la presentació dels 
nous músics. Els actes 

finalitzaren amb un 
dinar de germanor.

Banda entrant a Santa Cecília

Trasllat de la imatge de Santa Cecília

Concert de l’Orquestra

Concert de la Banda Juvenil

SANTA 
CECÍLIA 2022
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L’AJUNTAMENT INFORMA
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Al novembre han continuat 
els actes vandàlics al nostre 
poble.

Els veïns del parc Enric Valor 
es trobaven un dels bancs 
arrancat.

Actes que fan malbé el 
nostre poble i que comporten 
una infracció econòmica per 
als responsables.

MOPU cedeix el vial del tram del polígon sud

URBANISME

L’alcalde d’Alginet, Jose 
Vicente Alemany i el regidor 
d’Urbanisme, Andrés Añon, van 
rebre al consistori municipal 
el passat 22 de novembre 
el cap de la Demarcació 
de Carreteres de l’Estat a 
la Comunitat Valenciana, 

Josep Vicent Pedrola Cubells 
L’objectiu de la visita era signar 
la cessió per part del MOPU on 
s’indicava que cedia el tram de 
vial que va des de l’entada de 
la redona fins a l’antiga fàbrica 
de Ramírez al polígon sud. 
Més d’un quilòmetre que ara en 
convertir-se en viari municipal, 
permet que l’Ajuntament 
puga portar a terme diferents 
actuacions.

Aprofitant la visita, des de 
l’Ajuntament es va sol·licitar 
poder obrir de nou la via 
d’accés a l’autovia tancada 
fa uns mesos fins que es 
porten a terme les obres que 
des del MOPU es volen fer. 
Un matí productiu que ha 
permés convertir aquest tram 
en un viari municipal.

El nou vial passa 
a ser del poble.

L’alcalde d’Alginet, el regidor d’Urbanisme i els responsables del MOPU i funcionaris de l’Ajuntament 

CONTENIDORS

Una vegada més, els serveis 
de recollida de fem s’estan 
trobant dins dels contenidors 
verds elements que no 
s’han de dipositar en aquest 
contenidor i que els trenquen i 
que n’impedeixen la recollida.

Material com els enderrocs 
que els operaris trobaren 
al carrer principal de la 
urbanització Los Lagos o roba i 
trastos al poble.

Des de la regidoria de serveis 
municipals es recorda que 
Alginet disposa d’un ecoparc 
ubicat al camí Trullàs on es 
poden deixar tot aquest tipus 
de residus.

VANDALISME

Destrossa de 
mobiliari urbà.

Així van trobar els operaris 
de neteja el joc infantil ubicat al 
parc de la Ronda Higinio Noja.

Des de l’Ajuntament es 
fa una crida al civisme i a la 
col·laboració ciutadana per 
a evitar aquest tipus d’actes 
vandàlics.

Unes accions que afecten  
tots els alginetins i alginetines 
ja que es trenca el patrimoni de 
tots i totes i cal invertir diners 
municipals per a arreglar-ho.

VANDALISME

Trenquen jocs 
infantils.

L’AJUNTAMENT INFORMA

Un any més, la Regidoria 
de Comerç llança el Concurs 
d’Aparadors per a tots els 
establiments comercials 
minoristes del poble d’Alginet, 
que vulguen adornar els 
seus aparadors en la propera 
campanya de Nadal 2022.

Per participar només cal 
inscriure’s a l’ADL.

El 12 i 13 de desembre 
serà la visita del jurat i el 15 el 
lliurament de premis.

La regidoria ha establit 500 € 
per al primer premi, 350 € per 
al segon i 200 € per al tercer. A 
més hi ha un premi de 100 € a 
l’aparador més sostenible.

Una manera de premiar 
l’esforç i la dedicació del 
comerç local.

COMERÇ

Concurs 
d’Aparadors. 

La regidoria de 
serveis municipals 
fa una crida a l’ús 

adequat dels conteni-
dors.

CULTURA

La Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament d’Alginet ha 
convocat el IX Concurs de 
Poesia Vila d’Alginet Poeta 
Juan Escrivà.

Els amants d’aquesta 
modalitat literària poden 
presentar els seus poemes a 
la Casa de Cultura fins al 7 de 
desembre.

El 16 de desembre es 
farà el lliurament del premi. 

Més informació a la web de 
l’ajuntament www.alginet.es

Concurs de poesia 
Jaume Escrivà.
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L’acte estava previst que se celebrara abans de la pandèmia però l’alerta sanitària ho va impedir.
Més de 6.000 € per a la lluita contra la leucèmia infantil

REDACCIÓ
El dissabte 5 de novembre 

a les 17h  es va celebrar, a 
la plaça de l’Ajuntament, la 
carrera solidària per a recaptar 
diners a favor de la investigació 
contra la leucèmia infantil.

Al llarg de la setmana als 
centres educatius els xiquets, 
xiquetes, pares, mares, iaios i 
iaies es van poder inscriure per  
a poder recollir el seu dorsal 
per a la vesprada de la cursa.

La cursa participativa, de 2,5 
km, anomenada «La tornada 
a l’escola contra la leucèmia 
infantil» de la fundació «Uno 
entre cien mil», va començar  
des de la porta de l’ajuntament. 
Prèviament els participants 
van poder recollir el dorsal i la 
bossa del corredor.

Aquesta cursa està 
organitzada pels centres 
educatius d’Alginet i té com a 
finalitat recaptar diners per a 

ajudar contra a leucèmia infantil 
a més de passar una vesprada 
solidària on participaren el 
Quadre de balls Populars 
d’Alginet, la Muixeranga Alginet 
i muixeranga a l’escola, Jesús 
Benavent amb una classe de 
Cubbà, tallers amb Factoria 
d’idees, rifa de productes, 
donats per perfumeria Druni 
i Tomàs Garcia qui va fer de 
mestre de cerimònies.

Des de l’organització 

donaven les gràcies a les 
entitats col·laboradores i a les 
famílies per la gran participació.  
“Des de l’Agrupació de les 
AMPA d’Alginet, no tenim més 
que paraules d’agraïment a 
totes les persones que vau fer 
possible la meravellosa jornada 
de dissabte, amb la participació 
en la cursa solidària contra la 
leucèmia, tant als assistents 
com als que col·laboraren 
com a fila zero. Gràcies a 
la solidaritat dels alginetins 

i alginetines hem recaptat 
6158,04 €, dels quals 910,92 € 
(710,92 € inscripcions i 200 € 
venda de polseres) pertanyen 
al CEIP Mestre Emilio Luna. 
 “Aquestes accions ens fan 
creure que una societat 
millor és possible i que en un 
futur la leucèmia puga ser 
una anècdota en la vida de 
qualsevol xiquet o xiqueta”, 
comentaven des de l’Agrupació 
de les AMPA d’Alginet.

Moments de la marxa solidària

AECC

Les mostres de solidaritat 
davant del càncer són continues 
a la localitat d’Alginet.

Un any més des de la botiga 
de moda “La Dama Rosa” es 
va fer un dia en el qual un tant 
per cent de les seues vendes 
es destina a la lluita contra 
aquesta malaltia. 

Ascen, propietària de 
l’establiment, va fer entrega 
a Sefa Bosch, presidenta de 
l’Associació de Lluita contra el 
Càncer d’Alginet, dels diners 
recaptats per a col·laborar amb 
AECC.

La Dama Rosa 
regala part de 

la recaptació de les 
vendes a AECC.



9
DESEMBRE 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 tercer premi 
pel seu gaspatxo

GASTRONOMIA

Continuen els premis per al 
restaurant d’Alginet L’Alfàbega.

L’Associació de Gastronomia 
i Turisme de la Comunitat 
Valenciana, en col·laboració 
amb la guia ‘Menjar a València’ 
i el patrocini de València 
Turisme, convocà les jornades 
gastronòmiques «Cuchara de 

Otoño» en les quals del 3 al 
30 d’octubre, 56 restaurants de 
València i província han oferit 
un menú especial de tardor.

El restaurant l’Alfàbega va 
ser premiat amb el tercer premi, 
pel seu menú de gaspatxo, en 
les Jornades Gastronòmiques.

Víctor Sanchis agraeix a 
tots els clients per les seues 
votacions i al nostre gran equip 
el gran treball i dedicació.

L’Alfàbega queda 
tercer front a 56 

restaurants

Victor Sanchis al concurs
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Factoria d’Idees i Creacions dona 
1.000 € a Aspanion

SOLIDARITAT

REDACCIÓ
La cooperativa alginetina 

Factoria d’Idees i Creacions 
Coop.V ha col·laborat amb la 
donació de 1000 € per a As-
panion, l’associació de Pares 
de Xiquets amb Càncer de la 
Comunitat Valenciana.

Des de l’associació porten 
a terme una iniciativa artística 
anomenada #AspanionSocia-
lArt que combina art i solidari-
tat.

La intervenció artística per-

segueix obtindre nous objectes 
d’art, a través de la manipu-
lació d’un mateix objecte, en 
aquest cas s’ha utilitzat «Mar-
tín» la imatge corporativa de 
Aspanion.

El ninot, símbol dels xiquets 
afectats per aquesta malaltia 
s’ha enviat en blanc a 8 perso-
natges coneguts del món cultu-
ral, artístic i/o esportiu. Aquests 
ninots, personalitzats per ca-
dascun d’ells, se subhastaren 
el 19 de novembre.

Els menuts de Muixeranga a l’escola espanten la 
por

EDUCACIÓ

REDACCIÓ
Un any més, els xiquets i les 

xiquetes d’Alginet han espan-
tat la por amb Muixeranga a 
l’escola. Amb el projecte Es-
panta la Por, una iniciativa del 
Museu Valencià d’Etnologia 
(MUVAET) la Biblioteca Públi-
ca Municipal d’Alginet, i Muixe-
ranga a l’escola, l’alumnat dels 

tres col·legis públics d’Alginet 
que realitzen l’extraescolar 
de Muixeranga a l’escola, van 
anar a la biblioteca pública per 
a conéixer-la, per a descobrir 
els amagatalls dels nostres 
monstres valencians preferits 
i per a llegir, pintar, teatralit-
zar i riure’ns bona cosa, amb 
aquests personatges tan sin-

gulars de la mà de Mabel Roig, 
mestra de l’extraescolar.

Els menuts, disfressats dels 
personatges van arribar a la 
biblioteca on el bibliotecari-ar-
xiver, Sisco González els va fer 
un passeig per les prestatgeri-
es de llibres. 
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Sergio Copoví i Lucas Rodríguez plata i argent al 
Trofeu promoció de Karate

KARATE

REDACCIÓ
Dissabte intens per al Club 

de Karate Alginet. El dia 19 al 
matí es va dur a terme a l’Eliana 
un entrenament per a la Lliga 
Autonòmica. Ja de vesprada 
va ser moment de participar 

en el Trofeu de promoció en la 
localitat de Benigànim.

Un trofeu en el qual els 
d’Alginet van aconseguir fer-
se amb el segon i tercer lloc, 
en concret Sergio Copoví va 
aconseguir la plata i Lucas 

Rodríguez l’argent.
La seua entrenadora, Ana 

Tebar va felicitar a tots els 
participants pel seu bon treball 
i la seua dedicació.

Els guanyadors amb els companys i entrenadors

GIMNÀSTICA RÍTMICA

REDACCIÓ
Les subcampiones auto-

nòmiques de gimnàstica rít-
mica en categoria benjamí 
del Roquette Benifaió es van 
proclamar, el 9 de novembre, 
campiones d’Espanya al Palau 
d’Esports de Jerez.

Les alginetines Iris Expósi-
to, Ana Lozano i Mar Mena i 
les seues companyes d’equip 
Martina Piles, María Rubert i 
Lucía Álvarez, van fer una ac-
tuació impecable que els va 

permetre fer-se amb l’or i pro-
clamar-se campiones d’Espa-

nya per davant d’Arenas Cor-
zas Maspalomas i GR Huelva.

Mar, Iris i Ana campiones d’Espanya

Lucia Moreno cam-
piona provincial 

REDACCIÓ
L’alginetina Lucia Moreno, 

al costat del seu equip es 
van proclamar campiones 
provincials en la categoria 
aleví en el campionat 
Provincial Nacional Absolut 
de conjunts de Gimnàstica 
Rítmica celebrat, l’últim cap 
de setmana d’octubre, a la 
localitat de Monforte del CID.

GIMNÀSTICA RÍTMICA

Tres gimnastes alginetines al 
nacional

GIMNÀSTICA RÍTMICA

REDACCIÓ
A principis de novembre, la 

localitat alacantina d’Alcoi, es 
va portar a terme el Campionat 
autonòmic de conjunts de 
gimnàstica rítmica.

Lucia Moreno, amb el seu 
conjunt aleví i les gimnastes 
Claudia Marti i Nerea Pastor 

de primera categoria i el seu 
conjunt, es van proclamar 
terceres.

Una posició que els dona 
llum verda per a lluitar, a 
Saragossa, al desembre, pel 
Nacional i intentar aconseguir 
proclamar-se campiones 
d’Espanya.

Paula Marín i Jimena Cerve-
ra s’emporten l’or del Nacional 
d’Aragó

PATINATGE ARTÍSTIC

REDACCIÓ
Acompanyades per l’entre-

nadora, Mari Luz Ruiz, les pati-
nadores del Club de Patinatge 
Alginet van viatjar a Saragossa 
per a disputar la Copa Aragó.

Seleccionades per la FPCV 

pels seus resultats en l’autonò-
mic Paula Marín i Jimena Cer-
vera van representar la Comu-
nitat Valenciana.

En executar una actuació im-
millorable, Marín es va fer amb 
l’or en la categoria infantil i Cer-
vera en la de cadet.

Voro Roig Escutia reconegut a la 
VII Gala de l’Esport d’Alzira

JUDO

REDACCIÓ
El 18 de novembre, a les 

19.30 h es va celebrar al Palau 
d’Esports d’Alzira la VII Gala 
on es reconeix els esportistes 
més destacats de cada club 
alzireny.

El cinturó negre 1Dan de 
judo i estudiant universitari de 
tercer d’Història, Voro Roig, va 
ser reconegut en aquesta gala 
que simbolitza l’esforç i la dedi-
cació per l’esport.

Diego Escutia campió provincial 
per equips

TENIS

REDACCIÓ
L’aleví d’Alginet Diego Escu-

tia es va proclamar campió a 
l’XI Campionat provincial per 
equips categoria aleví fase Va-
lencia. La final es va celebrar 
a les instal·lacions del grup de 
camp Peñacañada

Un encontre on es van dis-
putar 5 partits de gran nivell i 
on l’Alginetí al costat dels seus 

companys Arnau Girbés, Ale-
jandro Pous, Patricia Gomar 
i Daniela Català al costat del 
seu capità Salvador Ramón i 
Alejandro Arnandis van acon-
seguir proclamar-se campions 
i emportar-se l’or en aquest 
campionat on el companyeris-
me, la bona tècnica i l’esforç 
van permetre obtenir els mi-
llors resultats per a l’equip d’Al-
gemesí
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El club de patinatge Alginet aconsegueix 8 copes 
al Trofeu tardor d’Alberic

PATINATGE ARTÍSTIC

REDACCIÓ
El Club de Patinatge Alginet 

va participar el 12 i 13 de no-
vembre, al Trofeu Tardor or-
ganitzat pel Club Príncipe de 
España a Alberic.

Del club d’Alginet hi parti-
ciparen 28 patinadores i van 
aconseguir molts bons resul-
tats en aquest començament 
de temporada.

En el nivell 1, Alba Gisbert 
va aconseguir la tercera posi-
ció. En el nivell 3, Lucia Carbó 
es va proclamar campiona. En 
el nivell 4 Abril Sanantonio va 
quedar en primera posició se-
guida per Irene Marcos i Marta 
Alfonso.

En el nivell 5, Leire Montalva 
es va fer amb l’or i Emma Gar-
cia amb l’argent i en el nivell 6, 
Irene Lucio es feia amb la se-
gona posició.

Cap de setmana intens per al 
Club Atletisme Alginet

ATLETISME

REDACCIÓ
El divendres 4 de novembre 

es va celebrar a la localitat de 
Carcaixent la Gala Final del X 
Circuit Ribera del Xúquer de 
carreres populars, on es van 
entregar els trofeus als gua-
nyadors del circuit.

Entre els premiats va ha-
ver-hi quatre membres del club 
Atletisme Alginet. Ramón Ber-
mejo, tercer classificat en la 
categoria veterà A, Luís García 
que va quedar tercer classificat 
en categoria veterà B, Isabel 
Tercero, tercera classificada en 
la categoria junior i Núria Gó-
mez com a segona classificada 
en categoria cadet.

Enguany el Club Atletisme 
Alginet ha fet una molt bona 
campanya en aquest circuit de 
curses populars, que s’organit-
zen per diverses localitats de 

La Ribera.
El dissabte 5 de novembre el 

club es va desplaçar fins a la 
ciutat de Terol, per a participar 
en la XVIII edició de la Mitja 
Marató Ciutat de Terol, 14 km 
i 7 km.

Unes curses que van tindre 
el punt d’eixida i d’arribada a 
l’emblemàtica plaça del Torico.

El Club Atletisme Alginet va 
pujar al pòdium per a recollir el 
premi al club més nombrós de 
la cursa, amb una participació 
en les distintes distàncies d’un 
total de 16 membres del club 
(12 atletes en les categories 
masculines i 4 en les feme-
nines). Individualment, va des-
tacar l’actuació de Luís García, 
que va quedar 4t classificat de 
la general en la prova de 14 
quilòmetres.
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Més de 500 esportistes al VIII Trofeu Vila d’Alginet Ciclocròs 
CICLOCRÒS

REDACCIÓ
El club ciclista el Castell d’Al-

ginet va organitzar, per huitena 
edició, el Trofeu Vila.

Amb un circuit de 2.900 me-
tres ubicat a la zona del centre 
de dia, els corredors i corredo-
res començaven, el diumenge 
27 de novembre, quasi a les 9 
del matí, la trobada esportiva.

Els primers a eixir a pista fo-
ren els màsters seguits de les 
escoles per a finalitzar amb el 
d’Èlit.

Per categories, els esportis-
tes van realitzar el circuit sense 
cap incident important.

En finalitzar la trobada, d’Al-
ginet i del Club El Castell, es 
van emportar l’or Xavi Avella-
neda i Sabrina Cerdá.

La Policia Local impedeix un 
robatori en la seu de SOMVAL

POLICIA LOCAL

A les 2.30 h de la matinada 
del diumenge 13 de novembre, 
la policia local d’Alginet va 
rebre un avís que tres persones 
encaputxades estaven 
intentant entrar a les oficines 
de SOMVAL ubicades al carrer 
Poeta Juan Alegre.

La ràpida intervenció 
policial va aconseguir frustrar 
el robatori i detindre un dels 
implicats i identificar una de les 
altres persones que estaven 
forçant la porta per a entrar a 
furtar.

Segons ha indicat la policia 

el detingut i la persona 
identificada són veïns de la 
localitat i tenen antecedents 
per delictes contra el patrimoni 
i robatoris.

Una actuació que ha 
sigut possible gràcies a la 
col·laboració ciutadana. Per 
part de la Regidoria de Policia 
s’han reforçat els serveis, ja 
que s’ha incrementat el nombre 
d’entrades en casetes i xalets.

Des de la regidoria 
de Policia s’agraeix la 
col·laboració ciutadana, ja 
que són part important en 
el desenvolupament de les 
funcions de la policia en 
convertir-se en els ulls d’aquest 
cos de seguretat.

La col·laboració 
ciutadana clau en 

les actuacions policials.

Seu de Som Voluntaris d’Alginet

Detenen el presumpte autor dels robatoris a les 
Coves de Manini

POLICIA LOCAL

La nit del dilluns 14 de 
novembre, la Policia Local 
d’Alginet va procedir a la 
detenció d’un veí d’Alginet per 
la seua presumpta participació 
en un delicte de robatori amb 
força en les coses.

El detingut, que tal com ha 
informat la policia, compta 
amb nombrosos antecedents 
per robatori, furt i violència de 
gènere, va ser sorprés mentre 
es trobava desvalisant l’interior 
d’una caseta situada a les 

Coves de Manini després de 
trencar una de portes d’accés 
a l’habitatge.

Des de fa setmanes, s’ha 
incrementat el nombre de 
robatoris produïts en aquesta 
mena d’habitatges. Davant 
d’aquesta situació, des de 
la Regidoria de Policia es va 
activar un operatiu policial 
que ha durat diversos dies i 
que ha donat com a resultat la 
detenció del presumpte lladre.

Durant la detenció, el detingut 
va oferir una gran resistència 
als agents. Tres agents van 
haver de ser assistits en el 
servei d’urgències del Servei 

Valencià de Salut per diverses 
lesions, a més un d’ells va 
ser traslladat a l’Hospital de la 
Ribera, on el matí següent va 
rebre l’alta.

Tal com ha informat el regidor 
de Policia, Andrés Añón, “per 
part de la Policia es tenen 
indicis que el detingut puga ser 
l’autor de molts dels robatoris 
produïts en determinades 
casetes com les de Cabeçols i 
el Portell”.

El detingut va ser entregat 
a la Guàrdia Civil i posa’t en 
llibertat l’endemà.

El detingut va 
agredir a tres 

policies.

Coves de Manini
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En l’acte de presentació participaren col·laboradors del projecte

L’artista Júlia Bosch presenta el seu 
poemari il·lustrat per a recaptar fons 
contra el càncer de mama

REDACCIÓ
Fa un any i mig, a Júlia li 

detectaren un càncer de mama 
i hui en dia, tal com comenta 
l’artista «soc una supervivent 
amb un projecte que començà 
a prendre foc en eixes nits 
d’insomni provocades per la 
quimioteràpia».

El dissabte 12 de novembre, 
a les 19.00 h, al Teatre Modern, 
l’artista va presentar el seu 
poemari il·lustrat en què han 
col·laborat un grup d’amigues 

i amics.
L’objectiu és que els beneficis 

de la venda del poemari es 
destinen a Geicam i que es 
dedique a la investigació sobre 
el càncer de mama 

L’acte de presentació va 
reunir multitud de veïns i 
veïnes que desitjaren donar el 
seu suport a aquesta iniciativa. 

L’acte començava amb 
les paraules de Júlia Bosch 
seguides per les de Magda 
Añón, autora dels textos 

del poemari. Els assistents 
van poder gaudir de la peça 
musical inspirada en el poema 
Si tu hem mires així, de Magda 
Añón i composada per Carlos 
Lujan i Rosa Mari Espert. L’acte 
finalitzava amb les cançons del 
grup Dones i Veu.

Abans de la presentació, els 
assistents van poder delectar-
se amb l’exposició ubicada al 
Teatre.

Júlia en la presentació del poemari

FALLES

Components del passatge del terror

Es presenta la sèrie Powerboys

El diumenge 20 de 
novembre, a les 12 del migdia 
es presentava al cines ABC de 
València la tan espera sèrie 
Powerboys.

Una sèrie dirigida pel director 
alginetí Aitor Espert i que 
començava a forjar-se fa tres 
anys.

A l’estrena, de la primera 
temporada, van assistir 
multitud d’amics, familiars i 
col·laboradors de la sèrie.

La presentació dels 
tres capítols de la primera 
temporada van encantar el 
públic assistent i va demostrar 
com amb pocs recursos es 
poden crear sèries de qualitat.

En breu es podran visualitzar 
els tres primer capítols de la 
primera temporada a la pàgina 
web de Powerboys. L’equip ja 
està treballant en una segona 
i tercera temporada que de 
segur no deixarà indiferent 
ningú.

La sèrie està 
dirigida per 

l’alginetí Aitor Espert.

Moment de la presentació

Multitud de veïns assistiren a l’estrena

A les 4.00 del matí, la Policia 
Local d’Alginet ha rebut un avís 
d’uns veïns en sentir soroll han 
vist un incendi que afectava 
una casa deshabitada ubicada 
al carrer Baltasar Luengo, antic 
carrer Mitjagalta o l’Algineta.

En arribar al lloc dels fets els 
agents han acordonat la zona, 
han comprovat que no calia 
desallotjar cap veí i han facilitat 
l’arribada dels bombers i la 
indicació dels hidrants.

Han acudit quatre dotacions 
de bombers de Silla, Catarroja, 
Torrent i Alzira, sergent i oficial.

SUCCESSOS

Bombers apagant el foc

Incendi en un 
habitatge a Alginet.

Des de les 8.30 de la 
vesprada del 31 d’octubre, els 
amants de les emocions fortes 
ja estaven fent cua per a poder 
entrar al passatge de terror que 
cada any prepara la Falla La 

Dolçaina.
Un passatge que va 

començar fa uns anys i que 
cada any se supera amb 
decoracions i participació.

Multitud de veïns i veïnes 
no van voler perdre’s aquesta 
atracció que no deixa indiferent 
els que la visiten.

Una nit per a 
recordar. 

POLITICA

Toni Barea i Neus Garrigues

El divendres 28 d’octubre, el 
PSPV d’Alginet va convocar 
simpatitzants socialistes en 
particular i el veïnat en general 
en el parc de la República per 
a presentar al seu candidat 
a l’alcaldia: Toni Barea, qui 
ha fet públic el seu objectiu: 
“mamprendre amb il·lusió” un 
canvi de govern al municipi.

A aquesta presentació van 
assistir nombroses persones 
de la localitat. Neus Garrigues, 
presidenta del PSPV 
provincial de València, va ser 

l’encarregada de tancar l’acte, 
desitjant sort al seu company 
socialista en aquest nou 
projecte en el qual s’embarca 
amb un gran equip local.

En aquest sentit, Toni 
Barea, candidat de la 
formació socialista d’Alginet, 
va presentar el que serà el 
projecte per al seu poble, 
afegint que “mamprendre és 
eixa il·lusió compartida per 
totes les persones d’Alginet 
en les seues pròpies vides i 
que també volen veure més 
atractiu el seu poble, embellir 
i renovar el municipi on vivim”.

Toni Barea, 
candidat al PSPV.
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La Manta al Coll proclama els 
seus màxims càrrecs

FALLES

REDACCIÓ
El dissabte 12 de novembre, 

la falla la Manta al Coll 
realitzava la proclamació dels 
màxims representants. A les 8 
de la vesprada i acompanyats 
per la dolçaina i el tabal, fallers 
i falleres anaren en cercavila 
a arreplegar els càrrecs. Una 
vegada al casal es va procedir 

a nomenar-los i fer-los entrega 
d’un pergamí en record del dia 
de la seua proclamació.

Aquest any Josep García  
López és el president infantil; 
Alejandra Gil Molina la fallera 
major infanti; Julen Bosch  
Palau el faller major i Natalia 
Ramos i Cervera la fallera 
major 2023.

Proclamació Falla La Manta al Coll

Proclamació dels càrrecs en la 
falla Poble d’Alginet

FALLES

REDACCIÓ
El dissabte 19 de novembre 

la falla Poble d’Alginet va fer la 
seua proclamació. Aquest any 
els màxims càrrecs són Anna Gil 
Bosch, com a fallera major, Maria 
Juan Bellver com a fallera major 

infantil, Maria Dolores Canet 
Viudez com a regina del casal, 
Peregrín Ramón Sanchis com a 
president infantil, Bati Gil Bosch 
com a faller distingit i Walter Bosch 
Solar com a president de la Falla.

Proclamació Falla Poble d’Alginet

La falla Palleter proclama els 
seus càrrecs

FALLES

REDACCIÓ
El dissabte 12 de novembre, 

la falla Palleter va proclamar 
als seus màxims càrrecs. 
Aquest any Ariana Llorca 

Ortiz  és la fallera major 
infantil, el faller distingit  és 
Antonio Pablo Atienza 
Pavlinova i la fallera major  
Paula Forés Vidal.

Càrrecs de la Falla Palleter
La falla La dolçaina proclama 
els seus càrrecs infantils

FALLES

REDACCIÓ
El dissabte 26 de novembre, 

la dolçaina i el tabal van 
sonar als carrer d’Alginet per 
a arreplegar la fallera major 
infantil i el president infantil.

En arribar al casal es va fer 

la proclamació en què Nerea 
Jiménez va ser proclamada 
fallera major infantil i Guillem 
Bailén president infantil. La 
nit finalitzà amb un sopar de 
germanor al casal.

Nerea Jiménez i Guillem Bailén màxims càrrecs de la falla La Dolçaina

La falla San Josep proclama 
Lucia Sánchez fallera major

FALLES

REDACCIÓ
El dissabte 19 de novembre, 

la falla Sant Josep va fer el seu 
acte de proclamació. Un acte 

que proclama Lucia Sánchez 
Bosch com a la màxima 
representant de les festes de 
Sant Josep.

Lucía Sánchez Bosch, fallera major
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Controls per a evitar el robatori de caquis i taronges
POLICIA LOCAL

Comença la campanya per 
a molts agricultors i els carrers 
i camins d’Alginet s’omplin de 
tractors i llauradors que van a 
treballar el camp.

Des de la Regidoria de 
Policia, s’ha activitat una 
campanya perquè la Policia 

Local d’Alginet porte a terme 
controls preventius en diferents 

punts del terme per a evitar la 
subtracció del caqui i la taronja.En començar la 

campanya es fan 
els controls.

Els actes finalitzaran el 9 de desembre amb el concert de DONES
Alginet commemora el 25 N

REDACCIÓ
La Regidoria de la Dona ha 

programat diferents activitats 
al voltant del 25N amb 
l’objectiu de donar visibilitat i 
conscienciar menuts i grans 
de la necessitat d’igualtat entre 
hòmens i dones.

El 25N, dia internacional 
contra la violència de gènere, 
els alginetins i alginetines han 
pogut apropar-se a la plaça 
a plasmar, en una bossa de 
tela, un missatge o imatge de 

conscienciació. En pintar-la se 
l’han emportada a casa per fer 
visible aquest missatge.

A les 12 del migdia era 
moment d’escoltar, de veu de 
la regidora de la Dona, Maria 
José Martínez, la lectura del 
manifest reivindicatiu d’aquest 
dia.

Les activitats programades 
continuaran dilluns a l’IES 
Hort de Feliu on es duran a 
terme activitats de promoció 
de la igualtat de tracte i 

sensibilització cap al respecte i 
la diversitat. La xarrada també 
es donarà als alumnes d’ESO 
del Sagrat Cor de Jesús.

El dijous 1 de desembre al 
teatre modern es projectarà 
la pel·lícula La piel que habito. 
El dissabte 3 de desembre al 
teatre modern serà moment de 
gaudir del teatre de Mujeres en 
Construcció i el divendres 9 de 
desembre al casal de la falla 
la Manta al coll el concert de 
Dones.

Fent les bosses i llegint el manifest

Feministes d’Alginet recorda a les víctimes en el 
25 N

FEMINISTES D’ALGINET

REDACCIÓ
El divendres 25 de novem-

bre a les 7.30 de la vesprada, 
El grup Feministes d’Alginet va 
realitzar el seu tradicional acte 
reivindicatiu i de consciencia-
ció per la violència masclista.

Davant la font de la plaça de 
la constitució, diferents dones 
van donar veu a les que ja no 
estan. L’acte començà amb la 
lectura dels resultats de la ma-
croenquesta de la violència cap 
a la dona seguida de diferents 
lectures de conscienciació.

Tot seguit, i després de re-
cordar els telèfons que exis-
teixen per a les dones, va ser 

moment de recordar a les que 
ja no estan.

Una a una se’ls va nomenar 
i els assistents van poder anar 
dipositant damunt la font, una 
flor de paper morada en símbol 

a cadascuna d’elles.
Les campanes de l’església 

van tocar a morts mentre es 
dipositaven les flors.

L’acte finalitzà amb un record 
a les dones d’Iran.
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L’IES Hort de Feliu visita 
Atapuerca

IES HORT DE FELIU

REDACCIÓ
El passat octubre, l’alumnat 

de primer d’ESO va fer un 
enriquidor viatge a Burgos on 
gaudiren de moltes activitats 
i d’uns dies agradables amb 
bona companyia.

L’eixida va ser dijous i de 
vesprada visitaren el Museu 
de L’evolució Humana a la 
ciutat de Burgos. Un museu 
que ha sorgit i crescut gràcies 
al projecte investigador 
d’Atapuerca. El divendres 

al matí anaren a vore els 
famosos jaciments a la 
Serra d’Atapuerca i després 
a visitar el CAREX, Centre 
d’Arqueologia Experimental on 
ens van explicar i experimentar 
com es treballaven les pedres, 
com es feia foc o les pintures 
rupestres. I per a coronar el 
viatge, el dissabte abans de 
tornar visitaren la meravellosa 
catedral gòtica de Burgos, un 
dels monuments més bells de 
l’art gòtic.

Alumnes a Atapuerca

Set alumnes d’Alginet millors 
expedients acadèmics

EXPEDIENTS ACADÈMICS

REDACCIÓ
El dimarts 22 de novembre, 

al teatre d’Alzira es va dur a 
terme l’acte de reconeixement 
de millors expedients 
acadèmics de primària que 
atorga la Conselleria.

Un acte que es va ajornar per 
la pandèmia i que per fi es va 
dur a terme per als expedients 

del 2020-2021. D’Alginet 
van assistir del CEIP Pepita 
Greus Laia Cristo Lorite, Didier 
Castillo Bustos i Joan Marco 
Cholvi. Del CEIP Emilio Luna 
l’exalumne Yago Roger Ten i 
del CEIP Blasco Ibáñez Aitana 
Bosch Senabre, Ariadna Bosch 
Senabre i Irene Garcia Ros.

Premiats i professors

Colpbol  
escolar

ESCOLES

REDACCIÓ
Aquest curs escolar 

2022-2023 quatre escoles 
d’educació infantil i primària 
d’Alginet s’han afegit per a 
participar a la lliga de Colpbol, 
el CEIP Pepita Greus, CEIP 
Vicente Blasco Ibáñez, el 
Col·legi Sagrat Cor de Jesús 
i el CEIP Mestre Emilio Luna. 

Participaran els nivells 
de 5é i 6é de primària. 
Aquest mes de novembre s’ha 
celebrat la primera ronda a les 
instal·lacions del poliesportiu 
municipal, el dia 18 entre el 
CEIP Pepita Greus i el CEIP 
Mestre Emilio Luna i el 24 entre 
el CEIP Vicente Blasco Ibáñez 
i el Sagrat Cor de Jesús.

El Colpbol naix a través 
d’un procés d’investigació-
acció en la pràctica diària de 
les classes d’Educació Física. 
La seua finalitat és la recerca 
d’un esport d’equip que supere 
les limitacions educatives 
dels esports tradicionals, és 
a dir, un joc col·lectiu que 
fomente la màxima participació 
possible de tots els jugadors i 
jugadores, siga quin siga el seu 
nivell fisicomotor i les seues 
condicions; que reduïsca 
al mínim les diferències 
individuals i exigisca una 
imprescindible col·laboració i 
comunicació col·lectiva per a 
assolir l’objectiu final del joc, 
el gol; és a dir, un veritable i 
autèntic JOC D’EQUIP.

Jugant al colpbol
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Esport a  
l’Emilio Luna

CEIP EMILIO LUNA

REDACCIÓ
Aquest trimestre, dins del 

programa Esport a l’Escola, 
impulsat per la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport 
de la Comunitat Valenciana, 
l’alumnat del CEIP Mestre 
Emilio Luna ha gaudit de 
l’activitat de tir amb arc. 

El tècnic a càrrec de 
l’activitat ha sigut Gerard Soler, 
membre del cos de tècnics 
de la FTACV (Federació de 
Tir amb Arc de la Comunitat 
Valenciana). L’arcuació va 
començar sent per a ell una 
afició que li aportava un repte 
i al mateix temps concentració 
i tranquil·litat, i després ha 
evolucionat en esport i lloc de 
treball. 

El tir amb arc és un esport 
transversal, la seua versatilitat 
el fa idoni per a totes les 
edats, sexes i tipus de forma 
física. Com a curiositat dir 
també que s’ha considerat 
el 1r esport adaptat, ja que 
poden tirar persones amb 
mobilitat reduïda des d’una 
cadira de rodes, persones 
amb pròtesis en compte 
de braços i fins i tot cegs. 
Gerard ens comenta: “Durant 
les setmanes que he pogut 
donar classes al CEIP Emilio 
Luna amb el programa 
d’Esport a l’Escola, els xiquets 
i xiquetes han tingut l’ocasió de 
familiaritzar-se amb les normes 
i el material d’arcuació.

Hem fet activitats en què han 
hagut de calcular distàncies i 
paràboles, treballar equilibri i 
punteria, i la cooperació quan 
han tirat amb els ulls tapats! 
(Quan s’han posat en el lloc 
d’una persona invident).”

L’alumnat ha gaudit molt 
amb aquesta experiència i han 
tingut l’oportunitat de practicar i 
conéixer un esport que ha estat 
amb nosaltres des del principi 
de la civilització. Passeu per 
algun club proper i doneu-li 
una oportunitat, segur que vos 
agradarà!

Alumnes aprenent a tirar a l’arc

Es alumnes de l’Emilio Luna 
recorden els drets dels infants

CEIP EMILIO LUNA

REDACCIÓ
El diumenge 20 de novembre 

es commemora els drets dels 
infants. Des del CEIP Emilio 
Luna, els seus alumnes han 
pogut celebrar aquesta data 
i aprendre els drets a través 
d’un joc.

Al llarg de la setmana han 
fet lectures, han visionat 
vídeos i han aprés els drets i la 

importància que tenen.
El dilluns 21, els xiquets i 

xiquetes van formar huit grups 
amb alumnes de 1r, 3r i 5é i 
2n, 4t i 6é i infantil, barrejats, i 
van anar esbrinant pistes que 
hi havia al pati i on descobriren 
els drets.

Una manera lúdica 
d’aprendre i saber que tenen 
un drets per ser infants.

Alumnes aprenent els drets dels infants

Benvinguda la tardor

SAGRAT COR DE JESÚS

REDACCIÓ
Amb una gran festa, 

els alumnes del 2n cicle 
d’educació infantil han donat la 
benvinguda a aquesta estació.

Els alumnes dels  tres 
cursos d’infantil han vingut 
al col·le caracteritzats amb 
algun element típic de la tardor 
com unes botes d’aigua, un 
paraigua i, fins i tot, alguna 
castanyera. Podien portar 
també manualitats fetes amb 
elements tardorencs. 

Per a l’hora de l’esmorzar 
han  portat receptes fetes 
amb productes característics 
d’aquesta estació com 
taronges, caquis, anous… 

En finalitzar l’esmorzar, han 
fet una desfilada pel pati per 
a ensenyar els models tan 
bonics que portaven i han fet 
tallers per a aprofundir més en 
què és la tardor.

Ha sigut un matí d’allò més 
divertit! 

Tallers de matemàtiques actives 
amb les famílies

CEIP BLASCO IBÁÑEZ

REDACCIÓ
El passat de 8 novembre 

vam fer a l’escola tallers 
de matemàtiques per a les 
famílies amb l’objectiu que 
mares i pares experimentaren 
directament la manera com 
desenvolupen els seus fills i 
filles el raonament matemàtic. 
Treballaren així amb nombres 
connectats, operacions, la 
resolució de problemes… amb 
la metodologia SINGAPUR. 
Les famílies amb moltes 
expectatives pas a pas  

tornaren a la seua infantesa i 
participaren en els tallers com 
un alumne/a més.

Vam comptar també 
amb l’assistència de dues 
professores de matemàtiques 
del l’IES Hort de Feliu, 
interessades a conéixer més a 
prop la metodologia. 

Moltes gràcies a les famílies 
i professorat! Seguirem 
apropant l’escola a tots els 
membres de la comunitat 
educativa del Blasco.  

Pares i mares al taller

La castanyera

CEIP PEPITA GREUS

REDACCIÓ
El passat dijous 23 de 

novembre, celebràrem la 
festa de la castanyera al 
Pepita Greus. A poc a poc 
anem reprenent les tradicions 
culturals al nostre centre.

Durant el mes de novembre 
es va treballar un projecte al 
voltant d’aquesta estació i 

festa.
Va ser un dia ple de sorpreses 

en què els xiquets més menuts 
van gaudir amb la visita de la 
castanyera. 

A més, al pati, les mestres 
van preparar un esmorzar amb 
fruits de la tardor.

Els més xicotets de l’escola 
van passar un dia genial.

La castanyera visita el centre

Les Mestresses de casa reben classes de ball
BALL REDACCIÓ

El dilluns de matí i els diven-
dres de vesprada, les mes-
tresses de casa practiquen i 
aprenen nous balls de mà de 
Lola Llorca Roig al poliesportiu 
municipal.

Més de 30 alumnes apre-
nen, es mouen, es relacionen 
i gaudeixen de la música en 
aquestes classes.

Les persones interessades a 
participar poden contactar amb 
l’associació i gaudir d’aquesta 
activitat.
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Indicacions:
Sedant suau: ajuda en 

situacions d’irritabilitat 
nerviosa, episodis lleus 
d’insomni, insomni infantil, 
palpitacions nervioses o 
taquicàrdies i migranyes 
nervioses.

En hipertensió: en sumar 
l’efecte diürètic i tranquil·litzant, 
i es pot combinar amb el til·ler 
o l’arç blanc.

Presenta virtuts digestives 
i aperitives: ajuda a 
recobrar l’apetit després 
d’una convalescència o 
desgana general, combat 
els desajustos digestius, 
les digestions pesades, 
la sensació d’empatx, els 
espasmes gastrointestinals, la 
diarrea i la inflamació gàstrica 
o gastritis; també alleuja els 
gasos, el meteorisme i la unflor 
abdominal i prevé el mal alé i 
el mal sabor de boca.

Estimula la producció biliar 
i s’utilitza en alteracions 
hepàtiques, tonifica les 
funcions del fetge i per a 
previndre la formació de 
càlculs en la vesícula.

Es comporta com a antiviral 
i expectorant, per la qual 
cosa ajuda a combatre les 
infeccions víriques com la grip, 
redueix la congestió de les vies 
respiratòries. També es pot 
utilitzar en casos de bronquitis i 
processos asmàtics lleus.

Alleuja els trastorns 
de la menstruació, com 
la dismenorrea i alguns 
símptomes com el dolor 
lumbar, els dolors espasmòdics 
i la migranya. També s’utilitza 
per a la perimenopausa i 
combat alguns símptomes 
com els dolors musculars, 
les migranyes i els estats 
depressius lleus.

S’utilitza en la infecció per 
l’herpes simple a causa de la 
seua acció antiviral.

Contraindicacions o 
precaucions:

En algunes persones pot 
produir: mal de cap, dolor 
en orinar, augment de la 
temperatura corporal, nàusees, 
vòmits, mal de panxa, irritació 
de la pell, reacció al·lèrgica.

Els arcs ocults entre murs mitgers

Rafael Bosch López

Cronista de la Vila d’Alginet

Cada vegada que 
s’enderroca una de les cases 
antigues de l’històric del poble 
és un moment de tristesa 
perquè a poc a poc es va 
esborrant el patrimoni local. 
Però també té una altra cara, 
el seu enderroc ens deixa 
descobrir xicotetes històries 
de l’evolució del propi edifici. 
Fins al segle xx, gran part 
de les cases antigues no 
s’enderrocaven completament, 
sinó que solien buidar-se 
per dins, però la façana i els 
murs mitgers es mantenien i 
això ens permet veure com 
canviava la relació de l’edifici 
amb el seu entorn. En picar 
un poc l’arrebossat dels murs 
antics queden patents finestres 
i portes encegades, que ens 
fa pensar que una propietat i 
la seua veïna podrien haver 
format una única unitat; el canvi 
en les llindes de les finestres o 
portes... És a dir, tot un conjunt 
d’elements que a una mirada 
històrica i arqueològica, pot 
donar-li molta informació.

I així ens trobem un arc 
encegat dins d’un mur mitger. 
Correspon a una casa al carrer 
Nou que es va enderrocar per 
obrir el carrer de la Cooperativa 
Elèctrica. Per a fer aquest 
carrer es van enderrocar quatre 
cases, tres més menudes i la 
que ens ocupa, que era una 
casa rica camperola.

Sens dubte, la construcció de 
la casa original que ens ocupa 
caldria datar-la en el segle xvi, 
més que res per les seues 
grans dimensions. No obstant 
això, la casa es va reformar, 
posteriorment, algunes 
vegades al llarg del temps, la 
darrera ocasió l’any 1846, tal i 
com trobàvem assenyalat a la 
planxa metàl·lica on colpejava 
el picaporta de la porta 
principal. Amb això vull dir, que 
la casa que es va enderrocar 
no era la del segle xvi, encara 
que conservava, possiblement, 
molts dels seus trets originals, 
potser el propi arc en qüestió. 
Però, aleshores, l’arc que 
apareix encegat dins del 
mur mitger on hi anava? Si 
consultem la documentació 
històrica des del segle xvii, 
sembla que tots els habitatges 
del carrer fan paret mitgera 
amb un altre, però alguna 

cosa havia de passar perquè 
eixe arc estiga on està. El que 
creiem és que les dues cases, 
o almenys la seua mitgera, que 
estan a continuació formaven 
part de la mateixa propietat, 
bé com un pati tancat amb 
porta al carrer Nou o bé com 
un caminal que trencava la 
continuïtat del carrer i que 
permetia el pas per a accedir 
a les terres de darrere de la 
casa, és a dir, l’espai de l’actual 
carrer de Sant Antoni.

El ben cert és que l’arc 
permetia l’accés des de la 
casa a aquest pati o caminal. 
Cal dir que és un arc modest, 
però un element patrimonial 
interessant. És un arc rebaixat, 
potser escarser o carpanell, de 
certa amplària i fet amb rajoles. 
Per les seues dimensions cal 
pensar que era per a entrar 
carros. Siga com siga, l’arc en 
un moment donat va perdre la 
seua funcionalitat i per això va 
ser encegat. I creiem que fou 
durant la reforma de 1846, quan 
l’antiga casa del xvi-xviii, es va 
modernitzar amb l’obertura de 
noves finestres, la introducció 
de balcons i la modificació de la  
porta principal de la casa amb 

uns robustos guarda-rodes de 
factura basta i un brancal amb 
les carrilades molt marcades. 
No obstant això, sembla que el 
pati o caminal es va mantindre 
molt més temps (si bé de forma 
parcial), ja que, durant aquesta 
reforma, possiblement, es va 
construir una nova portella, 
més al fons de la propietat, ara 
de línia recta amb sobrellinda 
de fusta, actualment també 
encegada i que connectava 
amb el corral d’una de les 
cases immediates, record de 
l’antic pati o caminal.

Melissa

Francisco Estrems

Farmacèutic

El millor joguet

Bárbara Bori

Pedagoga

Laura Alemany
La Galvana más 
oscura

Una de les coses que més 
valore d’Instagram és, sens 
dubte, poder conéixer autors 
que d’una altra forma seria 
impossible. Pablo és un 
clar exemple d’això. El vaig 
conéixer quan fa quasi dos 
anys vaig llegir la seua primera 
novel·la autopublicada i ara, 
transcorregut el temps, puc 
dir que ja he llegit les seues 
quatre novel·les i sobretot puc 
dir, que Quin talent té! Quatre 
històries molt diferents entre 
si, però amb segell propi. 
Novel·les íntimes, reflexives, 
que parlen de la vida, del dia 
a dia amb les seues llums i les 

seues ombres i que mostren 
personatges amb els quals és 
molt fàcil empatitzar perquè 
ens podem veure reflectits 
en ells i elles en moltes de 
les circumstàncies que se’ls 
presenten. 

En aquesta ocasió, i després 
de conéixer Lucas en Todos mis 
veranos los pasé en Galvana, 
tornem a acompanyar-ho en 
una nova visita “obligada” al 
seu poble. 

Amb tocs de thriller que 
atrapen cada vegada més 
a mesura que passen les 
pàgines, tornem a Galvana per 
a ser testimonis de com Lucas 
afronta la tasca d’escriure i 
investigar sobre la desaparició 
de dues xiquetes anys arrere. 

Una història que parla del 
perdó, de tancar etapes, de 
les segones oportunitats, de la 
vergonya, la mentida, l’amor i 
l’amistat... 

Us ho recomane molt  Heu 
de seguir l’ordre per a poder 
gaudir-los al màxim. 

Us agraden les històries que 
parlen de la vida? 

Mentre llegia unes 
ressenyes sobre jocs de taula 
cooperatius, de sobte, vaig 
alçar la mirada i allí estava ell  
jugant amb qualsevol cosa en 
companyia, amb presència 
completa, escoltant-lo, mirant-
lo als ulls. I llavors m’adoní 
que menys és més, que no 
cal completar amb el joguet 
més educatiu, més reeixit, 
més divertit ni més alternatiu 
manipulatiu i vivencial. 

El que més necessiten és 
uns ulls que observen, que 
mantinguen la mirada i esperen 
prou respectant el ritme al qual 
comuniquen. Sostindre aquells 
silencis incòmodes per a fer-
los saber que seguim ací, que 
aquesta vegada la pressa no 
ens espenta. Estar present en 
silenci, tractant de sentir el que 
senten, d’escoltar més enllà de 
les seues paraules, de gaudir 
d’aquella mirada que inaugura 
un moment de connexió súper 
valuós.

Passar temps amb els 
nostres xiquets a vegades 
significa baixar-se de la roda 
del fer, i parar-se a sentir. 
Sentir aquella incomoditat 
improductiva de “ai, mentre ell 
juga entretingut jo podria fer tal 
cosa”. Al parc, al metro, ocupem 
‘temps morts’ tirant de mòbil, 
aprofitant per a mirar si tinc un 
mail, una compra pendent, o 
llegint notícies. Qui ha matat el 
temps? I si ens ocuparem més 
a parar a observar com juguen, 
a observar el paisatge i els 
edificis dels nostres carrers? 

I si ens deixàrem portar 
per una mirada curiosa que 
gaudeix de viure el temps ací i 
ara, presents en el present. 

Podríem llavors preguntar 
per a escoltar perquè tindríem 
tot el temps que ens hem 
regalat. Un temps viu.

Pablo Sierra
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COAGRI
Si tens o estàs pensant a 

demanar als Reis Mags un 
vehicle de mobilitat personal 
recorda que cal assegurar-lo 
per a protegir el conductor i els 
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.

Assegura el 
teu patinet

Aquestes festes compra al mercat de COAGRI

COAGRI

La Cooperativa Agrícola 
d’Alginet continua ampliant 
el ventall de productes que 
ofereix a tot el públic en 
general.

La botiga, ubicada al camí 

Trullàs al magatzem de 
subministrament, ha ampliat 
el seu catàleg. Vins, olis, 
llegums, arròs, papes, aigua, 
olives, cerveses i molts més 
productes per a poder fer una 
bona compra a preus molt 
ajustats. 

A més, a l’establiment també 
es poden adquirir productes de 
neteja, menjar per als amics 
de casa, sabó per a la roba, 

productes de neteja, etc.
I ara que s’apropa el fred, 

Coagri també disposa de pellet 
per a les estufes i botelles de 
butà per a calfar en l’estufa o 
fer una bona paella.

El mercat de Coagri està 
obert de dilluns a divendres de 
8 a 13.30 i de 15.30 a 17.30 i 
dissabtes de 8 a 13 h per a tot 
el públic en general.

Socis i no socis 
poden adquirir els 

productes al mercat 
de COAGRI

Productes que es poden comprar a la botiga de Coagri
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