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ESPORT
Pàg. 12, Més de 300 
jugadors i jugadores en 
la presentació de la UD.

ACTUALITAT
Pàg. 5, ACEAL sorteja 10 
carros de la compra

SALUT
Pàg. 2, La salut, una manera 
de viure més autònoma, 
solidaria i joiosa.

Alginet ja té Banda Infantil

Aprovat el pressupost 2023 Empar Bonet premi nacional
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EDITORIAL
 Comencem el 2023 

amb la idea i la il·lusió 
de tindre 365 dies per 
davant en què poder 
gaudir de cada instant 
i intentar acomplir els 
somnis que tenim al 
cap.

Encetar un nou anys sempre 
ens fa sentir un poc millor pensant 
en el que vindrà. 

El mes de gener ens porta la 
foguera de Sant Antoni, la bene-
dicció dels animals a la plaça de 
la Constitució, el començament de 
les presentacions falleres i moltes 
altres activitats culturals i esporti-
ves que us contarem des de les 
xarxes de La Veu d’Alginet.

Sols em queda desitjar-vos un 
meravellós 2023 i agrair la confi-
ança que dipositeu, dia a dia, en 
aquest mitja de comunicació local.

Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

La salut és una manera de viure cada 
vegada més autònoma, més solidària i 

més joiosa
Definició de salut del Dr. Jor-

di Gol i Gurina (1976).
La salut, entesa com a ma-

nera de viure, expressa la re-
cerca entre món interior i món 
exterior, entre individualitat i 
comunitat, entre pensament i 
sentiment, llum i foscor, so i si-
lenci, moviment i quietud. Una 
manera de viure que busca 
harmonia, acceptant les con-
tradiccions. La salut és un pro-
cés dinàmic que es desplega a 
partir de les pròpies capacitats 
en relació constant amb l’en-
torn.

El concepte d’autonomia fa 
referència a la responsabilitat i 
el dret que cada persona té de 
fer-se càrrec de la pròpia vida, 
a la seua capacitat d’escollir, 
de prendre decisions respecte 
de la seua salut i de participar 
activament. La salut no és res-
ponsabilitat exclusiva dels pro-
fessionals de la salut, sinó que 
ho és també de cadascun de 
nosaltres. La salut és ser prota-
gonistes conscients i actius de 
la nostra vida, és comprendre’s 
un mateix amb una visió inte-
gral de la persona i una bona  
dosi d’autoestima.

La manera de viure solidà-
ria és aquella que ens permet 
establir relacions significatives 
i satisfactòries amb els altres. 
Significa conéixer-se un mateix 
i acceptar les pròpies diferèn-
cies i singularitats per a poder 
reconéixer i acceptar les dels 

altres. Per a gaudir de la pròpia 
vida cal estimar i acceptar el fet 
de ser estimat.

La salut és, al mateix temps, 
un assumpte individual, col-
lectiu i ambiental, del qual tots 
en som responsables. El que 
nosaltres fem amb la nostra 
salut repercuteix en els altres: 
no val dir que el nostre cos i la 
nostra salut és només el nostre 
problema. Si fumem, si men-
gem inadequadament, si ens 
posem en risc, si ens passem 
amb l’alcohol, perjudiquem les 
persones que ens envolten, les 
posem en risc.

La manera de viure joiosa 
significa l’harmonia entre tots 
aquests elements i, ser capaç  
d’experimentar satisfacció se-
gons el significat que aquests 
termes tinguen per a cadascú. 
La salut és una actitud bàsica 
de vitalitat, d’optimisme per a 
afrontar les dificultats i els pro-
blemes, una actitud que ens 
motiva a veure el costat posi-
tiu de les coses i ens espenta 
a gaudir de la vida, però sobre 
la base de l’acceptació de les  
nostres limitacions, que no 
sempre resulta fàcil en una so-
cietat agressiva. 

h t t p s : / / w w w. n c b i . n l m .
n i h . g o v / p m c / a r t i c l e s /
PMC7684375/pdf/main.pdf

Xavi Torremocha. 
Infermer CSP Alzira
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Els nous membres de l’agrupació van ser presentats en societat el diumenge 3 de desembre
La Societat Artística musical d’Alginet ja té Banda Infantil

REDACCIÓ
La Societat Artística Musical 

(SAM) d’Alginet va clausurar 
les nombroses activitats 
celebrades el novembre i 
desembre entorn de la festivitat 
de Santa Cecília, patrona dels 
músics, amb la presentació i el 
concert inaugural de la Banda 
Infantil i l’actuació d’Stick 
Trenkat al Teatre Modern, el 
diumenge 4 de desembre. Els 
responsables de l’entitat han 
mostrat la seua satisfacció pel 
seguiment que han tingut tots 
els actes.

La Banda Infantil, dirigida 
per Marc Sotorres, iniciava el 
seu camí amb l’entusiasme i la 
il·lusió de 33 xiquetes i xiquets, 
de 7 a 9 anys, que componen 
la formació i que pujaven per 
primera vegada a tocar al 
Teatre Modern.

El director va triar un 
programa amb un lema, 
Ja no ens para ningú, que 
suposa tota una declaració 
d’intencions, i en el qual es van 

interpretar les obres Playing 
together, McRonald’s march 
i Tortoise race del compositor 
Jan de Haan (Started Book) 
i Creatures in the attic de 
Brian Balmages. En aquest 
esdeveniment, a càrrec de 
Lluís Espert (director del Centre 
Autoritzat d’Ensenyaments 
Professionals de Música) i de 
Sotorres, es van presentar tots 
els músics davant de l’auditori.

En la segona part del concert, 
va actuar el grup de percussió 
Stick Trencat amb un programa 
que tenia per lema Around 
the world (Al voltant del món) 
i que va suposar un viatge 
musical amb composicions 
vinculades amb Rússia, els 
EUA, el Canadà, Cuba, Mèxic, 
Alemanya i Espanya. Sotorres 
va dirigir l’agrupació, composta 
per un total de 15 músics 
d’entre 14 i 35 anys, que va 
interpretar les obres Balalaikan 
holiday de Morris Alan, National 
anthem USA de John Stafford

 “Aquesta nova 
formació infantil 

aporta saba nova 
al projecte que 
desenvolupem des 
de 1894”, comentava 
Voro López, president 
de la Societat Artística 
musical d’Alginet.

Primer concert oferit per la Banda Infantil de la SAMA

Percussion score de Michael 
Jansen, El ball del repic de 
Josep Ros, Tequila de Chuck 
Rio, Xylophonia de Joe Green, 
Instant Carmen de Georges 
Bizet, i I will survive de Roberto 
Bravo.

Voro López, president de la 
SAM d’Alginet, ha assegurat 
que “la junta directiva celebra 
l’èxit de totes les activitats 
realitzades i està molt satisfeta 

pel resultat artístic i social”.  
López ha subratllat que 
“hem rebut moltes mostres 
d’agraïment de pares i mares 
que van secundar amb la seua 
presència, i la de la ciutadania, 
el concert de la Banda Infantil 
i d’Stick Trencat. Això és molt 
gratificant”; i considera que 
“aquesta nova formació infantil 
aporta saba nova al projecte 
que desenvolupem des de 
1894”.

Xiquets i xiquetes de la Banda Infantil
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Les notes musicals de les nadales van alegrar el matí als assistents
El Concert de Nadal de la SAMA ompli el Teatre Modern

REDACCIÓ
El diumenge 18 de desembre, 

a les 12 del migdia, els músics 
de la Societat Artística musical 
d’Alginet van celebrar l’esperat 
Concert de Nadal.

La Banda Simfònica, amb 
la col·laboració de l’escola de 
música i centre autoritzat van 
interpretar diferents peces 
musicals dirigides per la 
directora Olga Clarí.

Com no podia ser d’altra 
manera, les partitures 
escollides anaven al voltant 
d’aquestes festes. Temes com 
La Festa de les trompetes, 
Camina Maria, Catatumba, 
La Marimorena, Màquina 
d’escriure, Segons Vals, 
Passeig en Trineu o En 
Navidad van delitar el públic 
assistent que omplia el teatre.

Un concert molt esperat per grans i menuts

Començament del concert Actuació del alumnes de sensibilització musical

Concert de la Banda JuvenilPresentadors de l’acte

Els alumnes de sensibilització musical de l’Escola Pascual Pérez Choví i les seues mestres Mireia Juan Sanz, Anna Ballester Roig i Eugenia Albert Puig, els 
menuts i menudes van donar veu a les peces de Camina Maria, Catatumba, La Marioneta i En Navidad.

El Cor de la SAMA celebra el seu tradicional Concert de Nadal
REDACCIÓ

Un any més, en apropar-se 
les festes de Nadal, el Cor de 
la Societat Artística Musical 
d’Alginet ofereix un concert 
amb cançons referents a la 
festivitats que els envolta.

El diumenge 18 de desembre, 
a les 7 de la vesprada, i dirigits 
per la batuta del director Candi 
Escrivà, els components del 
cor van oferir un concert ple 
d’emotivitat.

El seu director explicava als 
assistents les diferents peces 
a interpretar així com el seu 
significat i la seua història i 
la elecció d’aquestes per al 
concert.



5
GENER 2023PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

Els guanyadors van arreplegar el seu carro de la compra a l’oficina d’ACEAL ubicada al carrer Juan Alegre
ACEAL sorteja 10 carros amb 50 € de compra cadascun

REDACCIÓ
El dilluns 5 de desembre, a 

les 12 del migdia es va portar a 
terme el sorteig per a conéixer 
els afortunats de la campanya 
Puja’t al Carro del Comerç 
associat d’Alginet.

L’associació comercial 
i empresarial d’Alginet va 
activar aquesta campanya a 
fi d’incentivar el consum als 
establiments locals associats.

En total hi van participar 
46 establiments on els 
consumidors rebien una cartilla 
i per cada compra que feien 
tenien un segell. En tindre 
sis segells podien dipositar la 
cartilla a la bústia per a entrar 
en el sorteig.

En fer-se el sorteig, les 
10 afortunades, M. Victoria, 
Felicidad, María, V. Josefa, M. 
Carmen, Julia, Custodia, Julia, 
Josefa i Montse van rebre 
un carro de la compra amb 
productes locals valorats en 50 
euros.

Des d’ACEAL han agraït 
la gran participació en la 
campanya.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
PERSONAL

Alginet ja compta amb un 
tècnic per a la captació i gestió 
de Fons Europeus.

L’Ajuntament d’Alginet 
va sol·licitar la subvenció 
corresponent al Programa 
de Contractació de Personal 
Tècnic per a la Captació i 
Gestió de Fons Europeus, en el 
marc del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència.

Una subvenció que ha 
permés contractar Lola Tauste 
que estava inscrita com a 
demandant d’ocupació als 
Espais Labora de la Generalitat 
i que complia els requisits 
indicats.

Aquest programa té com a 
objectiu posar a la disposició 
de les entitats locals de menor 
població i recursos, persones 
graduades, desocupades 
o ocupades, inscrites en 
els espais Labora de la 
Generalitat, que seran els 
nodes locals sobre els quals es 
conformarà una xarxa territorial 
per a la captació i gestió de 
fons europeus.

La nova tècnica, que 
estarà treballant fins al 31 de 
desembre del 2023, tindrà 

com a funcions impulsar 
la realització de projectes 
susceptibles de ser finançats 
pel fons Next Generation, fons 
estructurals i en particular, de 
fons competitius, per a ser 
desenvolupats per l’entitat 
beneficiària o per qualsevol 
entitat local que la integre, en 
el cas que l’entitat beneficiària 
siga una mancomunitat. 
També assessorarà el teixit 
empresarial de pimes locals en 
la captació de fons europeus 
de manera coordinada amb els 
Agents de Desenvolupament 
Local, els Pactes Territorials 
per l’Ocupació i les seccions 
territorials de la CEV, de manera 
que faciliten el seu arrelament 
territorial i l’aprofitament dels 
recursos endògens.

Almenys un 20 % de les 
actuacions executades en 
el desenvolupament de les 
seues funcions han d’estar 
relacionades amb projectes 
verds i digitals, entesos aquests 
com els que contribueixen a 
la transformació productiva 
orientada cap a una economia 
verda, respectuosa amb el 
medi ambient, i digital.

Alginet ja compta amb un tècnic per a la captació 
i gestió de Fons Europeus

OCUPACIÓ

El 20 de desembre, a la 
Casa de Cultura, es va fer 
la presentació del programa 
d’ajuda i orientació laboral 
per a col·lectius vulnerables, 
aturats de llarga durada majors 
de 45 anys.

Una presentació organitzada 
des de la Mancomunitat 
de la Ribera Alta, amb la 
col·laboració de LABORA i 
l’Ajuntament d’Alginet, dins del 

“Mecanisme de Recuperació 
i Resiliència-MRR” i finançat 
pels fons Next Generations.

Aquest programa té una fase 
d’orientació laboral de 120 
hores que s’allargarà fins al 
mes d’abril, i una altra formativa 
(160 hores), que conclourà cap 
al juny/juliol.

Per a més informació cal 
contactar amb l’ADL.

Es presenta el programa d’orientació laboral

El dilluns, 12 de desembre, 
a les 13.30 h al saló de l’Ajun-
tament, es va celebrar el ple 
municipal on es va aprovar el 
pressupost per al 2023.

Un pressupost que va ser 
aprovat amb els vots a favor 
de l’equip de govern format per 
Socialistes d’Alginet i PP, amb 
l’abstenció de grup Compro-
mís i amb els vots en contra 
de Gent d’Alginet, Cercle Idea 
Podemos i PSOE.

Tal i com argumentava la re-
gidora d’Hisenda del PP, Elia 
Ferrer Mendoza “hem disse-
nyat el pressupost amb l’ajuda 
dels tècnics, que ens han mar-
cat i orientat en l’elaboració i 
establiment d’aquest”. 

El pressupost d’aquest any 
per al poble d’Alginet s’ha in-
crementat, respecte a l’any 
anterior en 11.980.400 €, el 
que suposa un 5 % més que el 
2022 i en el qual estan incloses 
totes les obligacions compro-
meses per l’Ajuntament.

HISENDA

Aprovat el pressupost municipal per 
a l’exercici 2023
Augmenta un total de 11.980.400,00€, un 5% més que l’any anterior 

Ferrer destacava en el ple 
municipal les despeses de per-
sonal “en què l’import augmen-
ta 5.622.896 €, en funció de 
la Plantilla de Personal per a 
l’exercici 2023, així com l’incre-
ment del 2,47% del sou, apro-
vat pel Congrés de Diputats, el 
que suposa quasi un 50% del 
total del pressupost”.

La regidora d’Hisenda també 
comentava les despeses de 
béns corrents i de serveis, per 
un import de 5.053.329 € “en 
què s’inclou el referent al funci-
onament dels diferents serveis 
municipals, subministraments,

els contractes d’assistències 
tècniques, contractes de pres-
tació de serveis municipals, 
contractes de manteniment, 
adquisició de material no in-
ventariable, activitats culturals 
i despeses ocasionades per 
esdeveniments culturals, es-
portius i festius, com ara falles, 
festes patronals…”.

“En les despeses de 
personal l’import aug-
menta 5.622.896 €.” 

----------------------------------

----------------------------------

Amb els punts remarcats al 
Ple Municipal, Ferrer concloïa 
comentant que “tot açò ens su-
posa que l’annex d’inversions 
se’ns queda amb un import de 
377.153,00 €, és a dir, el mar-
ge de poder fer accions se’ns 
queda molt limitat. Haguera si-
gut molt fàcil anar al préstec i 
fer un any de despeses sense 
mesura per ser any electoral, 
però no ha sigut així”. 

“M’agradaria remarcar, com 
ho han fet també els tècnics,  
l’increment significatiu de les 
aplicacions de subministra-
ment d’energia elèctrica de 
l’enllumenat públic motivades 
pels successiu increments del 
preu del megawatt/hora, la 
quantia de recollida i transport 
de residus sòlids urbans i nete-
ja viària motivada per la finalit-
zació del contracte de presta-
ció del citat servei i l’adaptació 
del nou contracte al Pla local 
de Gestió de Residus i Assi-
milables, així com al servei de 
transport d’usuaris del Centre 
Ocupacional, on s’arriba a un 
total de 5.053.329,00 €”, co-
mentava la regidora. 

“Increment significatiu 
de les aplicacions de sub-
ministrament d’energia 
elèctrica de l’enllumenat 
públic.” 

----------------------------------

----------------------------------

“Increment en la recolli-
da i transport de residus 
sòlids urbans i neteja vi-
ària.” 

----------------------------------

----------------------------------

“L’equip de govern ha 
decidit treballar amb el 
que té i intentar seguir 
fent d’Alginet un poble 
millor.” 

----------------------------------

----------------------------------

“L’annex d’inversions es 
queda amb un import de 
377.153,00 €.”

----------------------------------

---------------------------------
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El dilluns 19 de desembre, 
els tècnics del consoci de la 
Ribera amb la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Alginet, van 
portar a terme un taller pràctic 
inicial on els assistents van 
descobrir tots els avantatges 
i aplicacions d’utilitzar CANVA 
per a dissenyar continguts 
d’estètica professional per a la 
l’empresa o negoci.

Una eina per a millorar 
la presència en xarxes i 
aconseguir una major difusió i 
clients.

CURSOS
Empreses i 
emprenedors reben un 
taller de CANVA

L’AJUNTAMENT INFORMA
CULTURA

Per nové any, la Regidoria de 
Cultura va convocar el concurs 
de Poesia Vila d’Alginet Poeta 
Jaume Escrivà. Un concurs 
que té com a objectiu difondre 
la poesia escrita en valencià 
pels veïns i veïnes de la 
comarca i ser una plataforma 
per als escriptors seguidors 
d’aquesta modalitat literària.

Aquest concurs, adreçat a 
tots els escriptors de poesia 
aficionats de la comarca de 
la Ribera majors d’edat ha 
permés que Josep Vicent 
Baldoví es proclame guanyador 

en aquesta IX edició amb el 
seu poema Pensant en tu. El 
guanyador va rebre un diploma 
commemoratiu i un premi de 
250 €.

La segona poesia 
guanyadora va ser la titulada 
La meua pell, escrita per Loli 
Ruiz i que va rebre 200 € per la 
segona posició.

El tercer premi va recaure 
amb el veí José Luis Arcos 
amb la poesia Record al cor 
que va rebre un diploma i un 
premi de 150 €.

Josep Vicent Baldoví guanya el IX Concurs de 
Poesia Vila d’Alginet Poeta Jaume Escrivà

COMERÇ

El divendres 16 de 
desembre, la regidora de 
Comerç, Elia Ferrer, anunciava 
en l’acte de l’encesa de llums 
els aparadors guanyadors del 
Concurs de Nadal.

Aquest any han participat una 
vintena de comerços que han 
engalanat els seus aparadors 
amb motius nadalencs.

Una vegada el jurat va 
visitar cadascun d’aquests i 
en deliberar el que els havia 

paregut, van decidir que aquest 
any el millor aparador era el de 
Nova Imatge premiat amb 500 
€, el segon va ser per a Tellar 
dotat amb 350 € i el tercer per 
a la joieria Unicdiamond amb 
200 €. El premi especial a la 
sostenibilitat va ser per a Punt 
Verd amb 100 €.

La regidora de Comerç 
agraïa a tots i a totes la seua 
participació.

Perruqueria Nova imatge guanya el concurs 
d’aparadors de Nadal

Des de la Regidoria de 
Serveis Municipals, s’està 
procedint, a poc a poc, a 
canviar els contenidors blaus 
de cartó metàl·lics per altres 
blaus en forma d’iglú .

Aquest nous contenidors 
disposen d’una boca més 
gran per a poder tirar, amb 
més comoditat, el cartó dins i 
així evitar que, alguns veïns i 
veïnes, el deixen fora per no 
doblegar-los i dipositar-los 
dins.

CONTENIDORS
Nous contenidors per 
al cartó

URBANISME

Després que la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer donara  
l’autorització a l’Ajuntament 
d’Alginet per a començar les 
obres d’ampliació del barranc 
de la Forca al seu pas pel 
carrer Trullàs i fets els tràmits 
burocràtics requerits, a finals 
de desembre van començar 
les obres d’aquest barranc 
que, en arribar al camí Trullàs, 
s’obstrueix i provoca que, quan 
plou molt, la zona s’inunde, 
el que impedeix el pas de 
vehicles i provoca destrosses 
a les cases dels veïns i veïnes.

L’obra d’ampliació del 
barranc de la Forca al seu pas 
pel carrer Trullàs tindrà un cost 

per als alginetins i alginetines 
de 48.000 euros.

Un obra que permetrà 
canalitzar l’aigua i farà possible 
ampliar el seu pas en aquest 
punt fins a uns 3 metres de 
cabdal.

Tal com comentava el regidor 
d’Obres, Andrés Añón, “sabem 
que aquesta obra no és la 
solució a tots els problemes 
d’aigua al poble d’Alginet. La 
solució seria desviar tots els 
barrancs fora del poble, un obra 
que, pel seu cost, és a hores 
d’ara, impossible d’assumir”. 

Añón espera que “des de 
l’Ajuntament puguem anar 
executant més obres, com 
l’ampliació del pont que 
segueix a aquesta actuació, 
per a acabar o pal·liar aquesta 
problemàtica”.

Comencen les obres al barranc de la Forca

Des de la Regidoria de 
Cementeri s’està portant a 
terme, a través de l’encarregat 
de la necròpolis, una revisió de 
totes les làpides.

L’objectiu és detectar 
aquelles que pel temps o per 
qualsevol altra circumstància 
es troben en perill de caure 
perquè els propietaris puguen 
arreglar-les.

Per tal d’indicar les làpides 
que necessiten una revisió, 
des de l’ajuntament s’estan 
apegant uns adhesius.

CEMENTERI
Avís per làpides 
deteriorades

El 28 de desembre, l’equip 
d’Educació Ambiental de la 
Mancomunitat de la Ribera, 
va visitar Alginet aprofitant la 
campanya de Nadal.

L’objectiu va ser explicar el 
malbaratament alimentari i la 
generació excessiva d’envasos 
que es fa en aquestes dates. 
Les educadores han donat 
consells per a poder evitar 
aquest malbaratament i com 
decorar de forma sostenible 
les cases. Ubicades a la plaça 
de la Constitució, els veïns i 
veïnes que s’han apropat han 
rebut un regal. 

RECICLAR
Les educadores 
ambientals visiten 
Alginet



8

GENER 2023 PERIÒDIC LOCAL D’ALGINET

Balladors d’altres localitats també es van unir a les Danses d’Alginet
La pluja no impedeix fer les Danses a la Puríssima

REDACCIÓ
Com marca la tradició, el 

8 de desembre, dia de la 

Immaculada Concepció de 
la Santíssima Verge Maria, 
coneguda també com la 

Puríssima Concepció, el 
Quadre de Balls Populars 
d’Alginet, amb el suport de la 

Regidoria de Cultura, porta 
a terme les Danses a la 
Puríssima.

Al llarg del matí la pluja no 
parava de caure i en començar 
l’acte ha parat per a deixar fer 
les danses.

Des de la porta de 
l’Ajuntament, a les 12.45 h la 
cap de dansa, és l’encarregada 
de donar el tret d’eixida per 
fer les danses fins a la plaça 
de la font on, en finalitzar, 
els assistents refresquen 
amb mistela i gaudeixen dels 
dolcets preparats.

Aquest any, balladors d’altres 
localitats també s’han unit a les 
danses d’Alginet.

Milers d’Alginetins gaudeixen de l’encesa de llums 
de Nadal

COMERÇ

REDACCIÓ
El divendres, a les 7 de la 

vesprada, a la plaça de la 
Constitució, els alumnes de 
sensibilització musical, el Qua-
dre de Balls Populars, la Mui-

xeranga, els pastores i d’activi-
tats extraescolars, van ser els 
encarregats de posar música i 
art a l’encesa de llums.

Al llarg de l’acte de l’encesa, 
la regidora de Comerç, Elia 

Ferrer, va felicitar els Nadals, 
va animar la gent a comprar al 
poble i va fer entrega dels pre-
mis del concurs d’aparadors de 
Nadal.
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Empar Bonet Camarasa rep el premi nacional a 
Experiències Inspiradores per a l’Aprenentatge

PREMIS

El 21 de desembre va 
tindre lloc, a Madrid, la 
cerimònia de lliurament 
dels “Premis Nacionals a 
Experiències Inspiradores 
per a l’Aprenentatge”, del 
Ministeri d’Educació i Formació 
Professional.

Uns premis que premien 
aquelles experiències 
educatives que integren 
recursos educatius oberts 
(REA) i les tecnologies 
digitals en la pràctica docent 
i que contribuïsquen al 
desenvolupament de la 
competència digital de 
l’alumnat.

La docent d’Alginet, Empar 
Bonet i la seua companya 
Aurora Marco Celdran, van 
rebre el 3r premi en la categoria 
d’educació secundària amb 
l’assignatura de Física i 
Química pel treball “Introducció 

a la física mitjançant l’aplicació 
dels REA del projecte EDIA”.

Tal com explicava Bonet, 
“l’assignatura de Física 
comença a donar-se en segon 
de l’ESO i, tant jo com la 
meua companya, buscarem 
formes de motivar l’alumnat 
amb diferents recursos que 
els ajuden a aprendre aquesta 
assignatura de manera més 
real i integrar-la en el seu dia 
a dia”.

Aquest tercer premi serveix 
per a deixar constància de 
la qualitat de l’excel·lent 
treball que les docents estan 
desenvolupant en l’àmbit 
educatiu.

Empar, que actualment 
imparteix classes a l’IES 
Enric Soler i Godes a 
Benifaió relatava que “l’acte 
de lliurament és també molt 
emotiu, ja que ens va servir per 
a conéixer noves alternatives 
i nous companys de professió 
que ens han aportat moltes 

noves idees”.
En total es van presentar 88 

projectes dels quals 42 eren 
en la categoria de Secundària 
en la qual Empar i Aurora 
quedaren terceres.

Empar és professora 
de Física i Química.

Els escolars d’Alginet esmorzen 
caquis locals

ESCOLES

Al desembre, els escolars 
dels 4 centres educatius del 
poble van rebre una caixeta de 
caquis per a esmorzar i portar 
a casa.

La iniciativa va ser de 
l’empresa local Safir Fruits amb 

el suport de l’Ajuntament.
Tal i com deia el propietari 

de Safir Fruits, Guillaume 
Caldeira, “és la segona 
vegada que portem a terme 
aquesta iniciativa. És molt 
important introduir la fruita en 
l’alimentació dels menuts i ara 
que és temps de caqui i de 
Nadal què pot ser millor que 
regalar aquest producte.”

Safir Fruits regala els 
caquis als xiquets.

Les mestresses de casa aprenen a fer centres 
nadalencs

ASSOCIACIONS

De la mà de Miguel & Jose 
Disseny floral, l’associació de 
mestresses de casa d’Alginet 
van fer, el dilluns 28 de 
novembre a la seu un taller 
per a aprendre com fer els 
tradicionals centres de Nadal.

La classe, impartida pels 
professionals en la matèria, 
Miguel i Jose que han obert fa 
poc la seua tenda a l’avinguda 

Reis Catòlics, va transcórrer 
d’una manera molt divertida, 
lúdica i d’aprenentatge.

Les assistents crearen 
diferents centres que de segur 
alegraran els dies de Nadal.

Un taller impartit per 
Miguel & Jose Disseny 
floral.

Esmorzar de germanor 
a la llar dels jubilats.

Les components dels dos 
tallers que s’han portat a 
terme per les Mestresses de 
Casa, van fer un esmorzar de 
germanor a la Llar de Jubilats 
per a desitjar-se unes bones 
festes nadalenques i un feliç 
any nou.

Una manera de dir adéu al 
2022 amb bona companyia.
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La Muixeranga visita el Centre de 
Dia

SOLIDARITAT

REDACCIÓ
Per primera vegada, els usu-

aris el Centre de Dia han re-
but la visita de la Muixeranga 
d’Alginet. Una iniciativa de la 
Regidoria de Serveis Socials 
i la Muixeranga amb l’objectiu 
d’apropar aquestes tradicions 
als majors.

Amb un públic entregat, els 

membres que componen la 
Muixeranga van fer diferents fi-
gures amb la xicalla com a pro-
tagonista en moltes d’aques-
tes.

Amb somriures i alegria, 
usuaris i muixaranguers es van  
desitjar unes bones festes i un 
feliç 2023

Els festers del Santíssim Crist del Calvari organit-
zen un betlem vivent

FESTES

REDACCIÓ
Els Festers del  Santíssim 

Crist del Calvari organitzaren, 
el 23 de desembre, un betlem 
vivent a la seu del seu casal 

ubicat al carrer Isaac Peral.
Els protagonistes eren els xi-

quets i xiquetes que simbolitza-
ven escenes d’aquesta època 
nadalenca.

Una iniciativa amb el suport 
de l’Ajuntament d’Alginet i que 
ha sigut programada i duta a 
terme pels festers de la barri-
ada.
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L’acte es va portar a terme al camp de futbol de la Forana on entrenen cada dia els xiquets i xiquetes de la UD Alginet

Més de 300 jugadors i jugadores a la presentació de l’escola 
de futbol de la UD

REDACCIÓ
El dijous 22 de desembre, 

l’escola de futbol de la 
UD Alginet va celebrar la 
presentació oficial de tots 
els jugadors i jugadores 
que componen, aquesta 

temporada, els equips de 
l’escola.

A les 6.30 de la vesprada, i 
amb una posada en escena on 
no va faltar la llum, els efectes 
i les projeccions, un a un van 
eixir al camp els jugadors i 

jugadores.
L’acte començà amb el cadet 

A fins als querubins. Després 
d’una pausa per a fer el 
tradicional bingo, la cerimònia 
de presentació continuava 
amb el Femení Juvenil i Cadet 

per a finalitzar la presentació 
amb el primer equip de la UD 
Alginet seguits per la directiva, 
patrocinadors i autoritats.

Tancava l’acte les paraules 
del director esportiu i el regidor 
d’Esports. El castell de focs 

d’artifici assenyalava la fi d’un 
esdeveniment molt esperat per 
tots els jugadors i jugadores 
que formen l’escola de futbol.

Imatges de José Mejias.
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La presentació es va fer al nou pavelló cobert
El CB Alginet presenta els seus jugadors i jugadores

REDACCIÓ
El diumenge 4 de desembre, 

i després de tres anys sense 
poder portar a terme aquest 
acte, a les 16.30 h, el Club 
de Bàsquet Alginet va fer la 
presentació oficial de tots els 
seus jugadors i jugadores per 
a la temporada 2022-2023.

Un a un van eixir a la pista 
del pavelló cobert on els 
esperaven els aplaudiments 
del públic assistent.

El president del club, 
Juamba Pelufo es va dirigir als 
assistents i comentà que “al CB 
Alginet som una gran família i 
hui ha sigut tot un plaer veure’ls 

amb les noves equipacions”.
Per a aquesta temporada 

el CB Alginet compta amb 
18 equips. Pelufo remarcà 
que “aquest any tenim la sort 
de comptar amb 3 equips 
femenins en les categories 
benjamí, infantil i cadet”.

Aquesta temporada el CB 

Alginet compta amb 220 
jugadores i jugadors, 20 
membres del planter tècnic 
“que cada dia intenten traure 
el millor possible de tots els 
jugadors, i que en aquests 
últims anys han ajudat a fer 
que el CB Alginet, siga un 
club de referència en totes 

les categories”, explicava el 
president.

L’acte, després dels 
agraïments a institucions, 
espònsors i públic, finalitzà 
amb la tradicional foto de 
família.

Imatges Alfonso Saldaña.

Álvaro Domènec guanya la tira-
da social de Nadal

TIR DE COLOM

REDACCIÓ
Com es tradicional, el segon 

dia de Nadal, el Club de caça-
dors el Setter d’Alginet feia la 
tirada social.

Amb un sol que acompanya-
va, els 44 participants comen-
çaven la tirada al matí al camp 
de tir.

En finalitzar l’encontre, Ál-
varo Domènec es proclamava 
campió. En segona posició 
quedava Francisco Valero i en 
tercera Richar Nadal.

El regidor d’Agricultura, 

Francisco Bellver i el regidor 
de Policia, Andrés Añón, eren 
els encarregats d’entregar els 
premis als guanyadors.

Xavi Avellaneda i 
Sabrina Cerdà cam-
pions autonòmics 
de ciclocròs

CICLOCROSS

REDACCIÓ
El dissabte, 10 de desembre, 

es va celebrar a la localitat de 
l’Ènova el Campionat Autonò-
mic de Ciclocròs de la Comu-
nitat Valenciana. Una prova 
puntuable per al rànquing na-
cional.

Els esportistes del Club Ci-
clista El Castell d’Alginet, Xavi 
Avellaneda i Sabrina Cerdà, es 
van proclamar campions auto-
nòmics en la seua categoria.
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Marta Avellaneda guanyadora del concurs de 
targetes de Nadal d’AECC

L’estudiant del centre 
educatiu Sagrat Cor de Jesús, 
Marta Avellaneda, ha sigut, 
aquest any, la guanyadora 
del concurs impulsat per 
l’Associació de Lluita contra el 

Càncer d’Alginet.
Un concurs on participaven 

els xiquets i xiquetes de 5é 
de totes les escoles del poble. 
La presidenta d’AECC Alginet 
i una component de la junta 
visitaren les escoles per a 
entregar el premi.

La guanyadora del concurs 

va rebre una nina del càncer, 
a més, amb el seu dibuix, 
l’associació ha felicitat 
col·laboradors i entitats.

Les tres targetes finalistes, 
de cadascun dels col·les, 
també han rebut un detall.

El dibuix de Marta 
felicita el Nadal

El concurs era entre alumnes de 5é dels 4 centres escolars

La Policia Local impedeix un 
incendi a Los Lagos

POLICIA LOCAL

La policia local d’Alginet va 
evitar, el matí del dimarts 27 
de desembre, un incendi a la 
urbanització de Los Lagos.

Els agents es trobaven a la 
zona del Vaporet quan van 
veure una columna de fum a 
les muntanyes.

Els agents van pujar a 
la urbanització fins que la 
detectaren. La columna de fum 
eixia del jardí d’un xalet ubicat 
a la rotonda dels Tarongers.

En arribar van comprovar 
que no hi havia ningú a la casa 
i, en cridar al 112 i demanar 

la presència dels bombers, 
els agents locals van botar la 
tanca per controlar l’incendi 
que s’estava produint en una 
part del jardí on hi havia resta 
de poda i fulles. El foc estava 
molt a prop de pins i, la ràpida 
actuació policial que va agafar 
una mànega d’aigua i comença 
a arruixar la zona, va evitar que 
el foc es propagara fins que 
arribaren els bombers.

En donar per extingit 
l’incendi, els agents van 
rebre l’agraïment per part del 
propietari de la vivenda i la 
felicitació per part dels bombers 
i la regidoria de Policia per la 
seua iniciativa que va evitar 
un incendi en la zona de la 
urbanització.

La ràpida actuació 
policial va evitar un 
gran incendi.

Moment en què el policia intenta controlar el foc

CONCURS AECC

Vicent Benavent guanya el XIII Concurs de Ramaderies Vila 
d’Alginet

REDACCIÓ
El dissabte 10 de desembre, 

al restaurant San Patricio, 
l’Agrupació de Penyes Taurines 
d’Alginet va celebrar l’acte de 
lliurament dels premis del XIII 
Concurs de Ramaderies Vila 
d’Alginet.

El seu president, Carles 
Galera, va ser, un any més, 

l’encarregat de dirigir la gala 
on, en primer lloc van fer 
un agraïment a empreses, 
ramaderies, institucions 
i col·laboradors que fan 
possible, cada any, portar a 
terme la Setmana de Bous.

Al llarg de l’acte es van 
projectar diferents vídeos on els 
assistents van poder veure un 

resum dels millors animals, les 
millors ramaderies i els millors 
moments de la setmana.

Aquest any el premi a la 
millor vaca va ser per a Bailaora 
de la ramaderia de Vicent 
Benavent de Quatretonda. El 
premi al millor bou embolat va 
ser per a Pasadero de J. Vte 
Machancoses de Picassent. 

El millor bou d’aquest any va 
ser per a Pajarito de Vicent 
Benavent.

Respecte a les millors 
ramaderies, el 4t premi va 
recaure per a Fernando 
Machancoses, el tercer premi 
per a Hermanos Navarré, 
el segon per a Jose Vicente 
Machancoses i el primer 

per a la ramaderia de Vicent 
Benavent.

La ramaderia alginetina, els 
Hermanos Sánchez Moreno,  
que debutava aquest any va 
rebre una gran ovació i un 
reconeixement.

Foto de família amb tots els premiats

Marta rebent el seu premi

Dibuix guanyador
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L’acte central es va celebrar al Teatre Modern

Júniors M.D. Jovades d’Alginet 
amfitrions de l’acte de celebració de 
Sant Maure

REDACCIÓ
El 27 de novembre, la 

localitat d’Alginet va ser la seu 
on es van celebrar els actes al 
voltant de la festa del patró de 
Júniors M.D., Sant Maure.

A l’acte participaren tots 
els centres del moviment de 
tota la diòcesi de València on 
van estar presents el bisbe 
auxiliar En Arturo Ros, el 
consiliari Diocesà de Júniors 
M.D. Domingo Pacheco i el 
president de Júniors M.D. Luís 
Albors.

Els Júniors M.D. Jovades 
d’Alginet van ser els amfitrions 
del dia que va començar amb 
la benvinguda dels participants 

seguida d’una oració inicial i 
una dinàmica en la qual les 
persones assistents van tindre 
l’oportunitat d’intercanviar 
experiències relacionades amb 
els valors del voluntariat.

Ja al Teatre Modern, la 
regidora de Joventut, Virgínia 
Company va ser l’encarregada 
de donar la benvinguda als 
assistents.

El moment central de 
l’esdeveniment va ser el 
lliurament del Premi Sant 
Maure 2022 a la Llar Mare 
de Déu dels Desemparats 
i dels Innocents de Càritas 
Diocesana de València, situat 
a Torrent.

El director del centre, Pablo 
Mascaró, va recollir el guardó 
agraint el reconeixement, 
atorgat “per tota la labor que 
realitza amb menors que es 
troben en una situació de 
vulnerabilitat total”, per la 
“tasca molt necessària a favor 
de la infància i l’adolescència” 
i per ser “un model actual 
de testimoniatge cristià que 
actualitza els principis i estil 
de vida Júniors a través d’una 
metodologia pròpia”.

Al llarg del matí també es 
va dur a terme el lliurament de 
reconeixements als 23 centres 
que celebren aniversaris així 
com la benvinguda al nou 
Centre d’Alberic.

Júniors Jovades Alginet

Exhibicions de dansa urbana i gimnàstica rítmica al poliesportiu municipal
EXHIBICIONS

REDACCIÓ
El 17 de desembre, al pavelló 

cobert del poliesportiu es va fer 
l’exhibició de les alumnes que 
assisteixen a les classes de dansa 

urbana i gimnàstica rítmica.
Amb un públic entregat i 

dirigides per les professores 
Cristina Espert i Paula Bosch, les 
i els protagonistes mostraren en 

pista el que havien preparat per a 
aquesta exhibició nadalenca.

Policia Local i Guardia Civil 
detenen a un presumpte lladre

POLICIA LOCAL

La Policia Local d’Alginet 
i la Guàrdia Civil de Carlet 
van procedir a la detenció, 
la nit del 23 de desembre, 
d’un veí d’Alginet, per la seua 
presumpta participació en un 
delicte de robatori amb força a 
les cases. 

El detingut, que compta amb 
nombrosos antecedents per 
robatori i furt, va ser sorprés 
mentre transportava el material 
robat d’una caseta de camp 
situada al Portell.

Els fets van ocórrer sobre 
les 2 de la matinada, quan una 
patrulla de la Policia Local, en 

ser alertada per la propietària 
de la caseta sobre l’activació 
de l’alarma, es va dirigir al lloc 
dels fets.

De camí cap a la caseta van 
observar un individu circular 
amb una bicicleta el qual, 
després de ser identificat 
i fer-se els esbrinaments 
corresponents, va ser l’autor 
del robatori. 

El detingut, a més dels 
objectes robats, portava a les 
butxaques diverses eines per 
a poder cometre el robatori, a 
més d’un ganivet de més de 20 
cm de llarg.

El presumpte autor dels fets 
va ser traslladat per la Guàrdia 
Civil a Carlet a espera de ser 
posat a disposició judicial.

El detingut portava un 
ganivet de 20 cm de 
llarg.
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La Falla Poble Nou proclama els 
seus màxims càrrecs

FALLES

REDACCIÓ
La Casa de la Cultura va 

ser el lloc escollit per la Falla 
Poble Nou per a fer l’acte de 
proclamació dels seus màxims 
càrrecs.

El diumenge 4 de desembre, 

a les 12.30 h del matí i davant 
de fallers i familiars es va fer la 
proclamació de Mar Tortajada 
Ortiz com a fallera major, 
Davinia Tortajada Ortiz com a 
regina casal i Amandio Gomes 
Pérez com a faller distingit.

Proclamació Falla Poble Nou
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IES Hort de Feliu fent camí per ser 
Centre Promotor de l’Activitat 
Física i l’Esport.

IES HORT DE FELIU

REDACCIÓ
Al departament d’Educació 

Física de l’IES Hort de Feliu 
sempre hem tingut molt clara 
la relació entre l’activitat física 
i la salut, i per això al llarg 
dels anys hem dut a terme 
nombroses iniciatives per tal de 
promocionar tot tipus d’esports, 
tant a les nostres classes com 
fora d’aquestes: patis actius 
amb lliguetes diàries de fins 
a 5 esports diferents, curses 
solidàries, excursions amb bici, 
tallers...

Però enguany volem donar 
un pas endavant i tenim 
l’objectiu de ser reconeguts 
oficialment per la Conselleria 
d’Educació com un Centre 
Promotor de l’Activitat Física 
i l’Esport. Per això aquest 
curs hem encetat un projecte 
molt ambiciós que inclou tot 
el que hem estat fent fins ara 
però dinamitzant també la 
programació d’activitats que 
estan totalment o parcialment 
fora de l’horari lectiu, sobretot 
aquelles relacionades amb 
les activitats al medi natural 
(activitats aquàtiques, 
escalada, senderisme, 
bicicleta...).

Hem de tenir en compte que 
si pretenem que la població 
adulta tinga hàbits de vida 
actius i saludables, aquests 
hàbits han de tindre el seu 

punt de partida en la infantesa 
i adolescència, de forma que 
l’alumnat que ara comença 
un programa d’activitat física 
tindrà una major probabilitat de 
mantindre-la en l’edat adulta.

Aquest projecte esportiu naix 
de la necessitat de millorar 
la qualitat de vida i la salut 
del nostre alumnat. Tenint 
en compte que les malalties 
derivades del sedentarisme i 
les malalties cardiovasculars 
estan considerades l’epidèmia 
del segle xxi als països 
industrialitzats, i que aquest 
fet es veu cada vegada 

més agreujat a la població 
adolescent, pensem que és la 
nostra obligació oferir al nostre 
alumnat una oferta d’activitat 
física de caràcter inclusiu que 
reflectisca hàbits de vida actius 
i saludables, atés que les 
hores dedicades a l’Educació 
Física en l’àmbit escolar són 
clarament insuficients.

Des d’ací demanem a les 
famílies la màxima participació 
en les activitats que proposem.

Alumnes a l’activitat

Animació lectora a l’escola de l’Emilio Luna

CEIP EMILIO LUNA

REDACCIÓ
El passat dilluns 19 de 

desembre l’alumnat de 3r a 6é 
d’EP del CEIP Mestre Emilio 
Luna va gaudir de l’animació 
lectora “Alas de mariposa” a 

càrrec de l’empresa Garabato, 
activitat que forma part de la 
PGA del centre i mitjançant 
la qual hem intentat estimular 
la intel·ligència emocional de 
les nostres xiquetes i xiquets, 

parlant sobre la necessitat de 
voler-se i acceptar-se tal com 
som, tenint clar que totes i tots 
som diferents i tenim defectes 
i virtuts que ens fan únics i 
especials.

Alumnes a l’animació

Un desembre ple d’il·lusió al Sagrat Cor de Jesús
SAGRAT COR DE JESÚS

REDACCIÓ
Desembre, un mes d’alegria, 

de celebració pel naixement 
de Jesús, d’il·lusió entre els 
més menuts. Al col·legi hem 
treballat d’allò més per tal 
que tots els nostres alumnes 
entengueren quin sentit té per 
a tots nosaltres el Nadal. 

Com cada any el nostre 
alumnat ha col·laborat en la 
campanya de Càritas amb 

un alt nivell de participació i 
d’implicació per part de tots.

A més a més, tant infantil 
com primària han participat en 
les celebracions a l’església 
cantant nadales per a tota la 
parròquia. També, els nostres 
alumnes de 5é de Primària van 
participar a les Nadales que 
es canten al carrer junt amb 
altres col·legis diocesans pels 
carrers del centre de València.

Com sempre... una 
experiència genial! 

L’últim dia rebérem una visita 
molt especial, Ses Majestats 
els Reis d’Orient. Tots els 
alumnes del nostre centre 
pujaren a la capella, on els 
esperaven els Reis Mags, i 
un per un pogueren entregar-

los la carta personalment i 
parlar amb ells. Fou d’allò més 
emocionant per a tots.

Des del centre vos desitgem 
un bon Nadal i un pròsper any 
2023.

L’alginetina Saray, 
primer bebé del 
2023 a l’Hospital de 
la Ribera

REDACCIÓ
Tres quarts després de tocar 

les campanades de Cap d’any, 
venia al món l’alginetina Saray 
amb un pes de 2.660 grams.
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Una escola so-
lidària

CEIP PEPITA GREUS

REDACCIÓ
El passat 10 de desembre, el 

CEIP Pepita Greus va celebrar 
la I Carrera Nadalenca 
Solidària. 

Amb l’ajuda de totes les 
famílies recollirem aliments que 
foren destinats a l’associació 
SOMVAL d’Alginet. Va ser tot 
un èxit on l’alumnat va gaudir 
d’un matí diferent aportant un 
poc d’ajuda a aquelles famílies 
més necessitades.

Alumnes a la cursa

Davant de l’assetjament, 
tolerància zero

CEIP PEPITA GREUS

Alumnes de 6è A

Durant tres dijous del mes 
de novembre, els alumnes 
de 6é del CEIP Pepita Greus 
vam fer unes sessions sobre 
l’assetjament amb l’orientadora 
de l’escola, M. José Espert.

En la primera sessió vam 
veure uns vídeos sobre casos 
d’assetjament, i M. José ens 
va preparar una rutina de 

pensament (veig, pense, em 
pregunte) per a reflexionar 
sobre el bullying. En la segona, 
parlàrem sobre els tipus, les 
seues característiques i els 
agents implicats. Finalment, 
dissenyàrem uns cartells en 
contra de l’assetjament.

Ens han agradat molt estes 
sessions perquè ens han 
servit per a reflexionar sobre el 
bullying, aprendre a identificar-
lo i saber previndre’l.

Alumnes Pepita Greus

Compartint moments, desitjant 
seguir compartint

CEIP BLASCO IBÁÑEZ

REDACCIÓ
Aquest desembre 

acomiadàrem l’any compartint 
moments que ja venen sent 
tradició a l’escola en aquesta 
època del curs i altres que 
poc a poc, per la seua càrrega 
emocional,  van adquirint 
aquest qualificatiu. Ja en 
teníem de ganes! 

A poc a poc, des de principis 
de mes, les targetes per a 
felicitar el Nadal de tot l’alumnat 
anàrem cobrint els passadissos 
del col·le i les targetes fetes 
en família decoraren un curs 

més l’arbre que presideix el 
racó de l’emissari reial. Un 
nou patge va ser l’encarregat 
enguany de recollir desitjos 
i il·lusions de menuts i grans 
de l’escola per traslladar-los a  
Ses Majestats. És d’agrair la 
quantitat d’estima, paciència 
i dolçor que desbordà sobre 
totes les xiquetes i xiquets que 
li entregaren la seua carta, 
qualitats molts pròpies d’un 
bon emissari. 

La música, les tradicionals 
nadales, també van tindre el 
seu protagonisme. Uns cursos 
s’encarregaren d’alegrar les 
famílies: els menuts i menudes 
d’infantil les van reunir al 
Teatre Modern i els de 1r a 4t 
de Primària els convocaren 
a l’entrada de l’escola, on els 
cantaren acompanyats de 
percussió i de l’ukelele del 
mestre de música. Els majors 

de 5é i 6é compartiren, un any 
més, les nadales que havien 
preparat amb persones molt 
especials per a nosaltres, els 
nostres majors del Centre de 
Dia i alumnat i professorat del 
Centre Ocupacional. I un any 
més les emocions i la sensibilitat 
que desperten en els nostres 
xiquets i xiquetes aquesta 
relació, paga la pena tot. Els 
iaios cantant, fent palmes, a 
algú que se li escaparen unes 
llagrimetes d’alegria; rialles, 
comboi, alegria en retrobar 
antics alumnes al Centre 
Ocupacional... Un moment 

màgic és el que vam viure quan 
l’alumnat del Centre va voler 
compartir amb nosaltres un ball 
que havien preparat. Emoció 
pura quan acabàrem ballant 
tots junts. Intercanviàrem 
regalets i sobretot les ganes 
de seguir compartint altres 
moments. De segur que així 
serà.

Bony any 2023!

Visita al Centre Ocupacional
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Indicacions:
Digestiu: ja que posseeix 

l’enzim papaïna, que és 
proteolítica i descompon les 
proteïnes i ajuda a la dissolució 
dels greixos.

Laxant: la fibra dietètica que 
posseeix, facilita l’evacuació i 
l’eliminació de les toxines.

*Diürètic: ja que ajuda a 
evitar la retenció de líquids i 
redueix la inflor abdominal; 
gràcies al seu elevat contingut 
en aigua.

Antioxidant: ja que evita la 
proliferació de radicals lliures 
i l’envelliment prematur de 
les cèl·lules; gràcies al seu 
alt contingut en vitamina 
C, flavonoides , licopens i 
carotens.

Prevé malalties 
cardiovasculars: ja que evita 
l’oxigenació del colesterol en 
les artèries, per la qual cosa 
es millora el flux sanguini i es 
redueix el risc de patir malalties 
cardiovasculars; i açò es deu 
als flavonoides.

Protegeix la salut ocular: 
ja que redueix el risc de 
degeneració macular i de 
l’aparició de cataractes; a 
causa del seu contingut 
en betacarotens, luteïna i 
zeaxantina.

Millora la salut de la pell i 
les mucoses: ja que ajuda a la 
renovació de les cèl·lules de la 
pell, i millora la seua aparença 
i elasticitat; també afavoreix 
la síntesi de melatonina que 
protegeix dels radicals lliures. 
Tot açò es deu principalment al 
seu contingut en vitamines (vit 
A, vit C i vit E principalment).

*Antiinflamatori: redueix la 
inflamació crònica, gràcies al 
seu contingut en colina.

Salut òssia: a causa del seu 
contingut en vitamina K, que 
millora l’absorció de calci i 
redueix la seua eliminació per 
l’orina, amb el que hi ha més 
calci al cos i s’enforteixen i 
reconstrueixen els ossos.

Cal consultar 
contraindicacions o 
precaucions.

Altres coses ocultes: les finestres del Castell

Rafael Bosch López

Cronista de la Vila d’Alginet

Es curiós com després de 
les moltes modificacions i 
alteracions que s’han fet a 
l’antic castell senyorial des 
del segle xviii i especialment 
a partir de 1877 amb la seua 
transformació com a seu de 
l’Ajuntament, encara ens pot 
donar algunes sorpreses de 
les moltes que encara poden 
estar ocultes als seus murs i 
al seu subsòl. No en va, és un 
edifici amb més de 600 anys, 
és a dir, una llarga vida.

Però ara ens centrarem en 
la sorpresa apareguda durant 
les obres de repristinació del 
mercat municipal. En picar 
el mur de llevant del castell 
van sorgir dues finestres 
originals de l’edifici, les quals, 
possiblement, romanien 
ocultes des de l’any 1934, quan 
es va habilitar aquesta part dels 
baixos de l’Ajuntament per a 
obrir una sèrie de botigues. De 
les dues finestres aparegudes, 
una conserva el buit en la seua 
totalitat amb reixa inclosa, 
mentre que de l’altra només 
es conserva un dels brancals 
i part de la llinda i de la doella.

A què corresponien aquestes 
finestres? Sabem que ja des 
del principi de la construcció, 
aquesta part del castell 
estava destinada a celler i 
magatzem com queda recollit 
en l’inventari dels béns per la 
mort de Jeroni Cabanyelles, 
senyor d’Alginet, de l’any 
1550 [...] Item en lo seller del 
vi se trovaren quinze gerres 
vinaderes, de sexanta cànters 
cada una[...] o [...] Item catorse 
bótes buides de quaranta fins a 
cinquanta cànters[...] o [...] Item 
una prensa, ab sa escudella y 
tallador[...] Item en lo seller 
de l’oli del dit castell, foren 
trobades dotze gerres olieres 
buydes, de vint fins a treynta 
arrobes cada una[...]. A més, 
aquesta ocupació de l’espai 
també es va poder documentar 
arqueològicament amb motiu 
d’unes obres que es van fer, 
a la fi de la dècada dels 90, 
per a consolidar el sòl de 
l’estança, llavors ocupat per la 
Cambra Agrària, el qual s’havia 
enfonsat. Després de retirar els 
paviments dels segles xix-xx, 
dels quals parlarem després, 
es va poder comprovar 
l’existència d’un sòl de rajoles 

de fang cuit, possiblement del 
segle xviii. Quan es va alçar 
aquest sòl, hi va aparèixer 
una sèrie de compartiments 
menuts on sense cap mena 
de dubte es trobarien situades 
les gerres vinateres i olieres 
que hem esmentat abans i ja 
amortitzades en el segle xviii, 
quan es va fer eixa nova solera 
de rajoles de fang cuit.

Quan el castell va ser 
adquirit l’any 1876 per 
constituir-se en la nova seu de 
l’Ajuntament, l’edifici va patir 
una gran transformació per a 
adaptar-lo a les noves funcions 
administratives a les quals calia 
destinar-lo. Evidentment, tot 
allò vinculat a estances pròpies 
a una casa, com la cuina, les 
habitacions, els cellers... van 
ser eliminats. No sabem a 
que es va destinar en concret 
aquest antic espai de cellers, 
però sí que sabem que l’any 
1897, es va procedir a elevar 
el sòl per a igualar les portes 
al nivell del carrer de Sant 
Vicent, que estava fent-se. 
Aquest alçament del sòl quedà 
constatat també en l’excavació 
abans esmentada, ja que es va 
llançar terra sobre el paviment 
del segle xviii i damunt es va 
posar un paviment de rajoles 
ceràmiques de fons blanc amb 
motius vegetals esquemàtics 
en blau.

Finalment, com ja hem 
esmentat més amunt, l’any 
1934 es va decidir adequar 
aquests baixos per a obrir 
botigues. Així es va procedir 
a posar un nou paviment de 
rajoles hidràuliques de tons 
groguencs directament sobre 
el paviment de 1897. A més, 
es va procedir a encegar les 
finestres que havien donat 
llum a l’antic celler, les ara 
descobertes, i es van obrir 
grans finestres i portes cap al 
mercat, arrasant així altres de 
les antigues finestres del segle 
xvi, com queda palés amb 
les restes de l’altra finestra 
conservada.

Papaia

Francisco Estrems

Farmacèutic

Dues alternatives 
al castic: les 

conseqüències 
naturals i lògiques

Bárbara Bori

Pedagoga

Laura Alemany
Editorial 
Sargantana

Sabeu aquelles històries 
senzilles que simplement 
parlant de la vida 
aconsegueixen fer-nos gaudir i 
sentir? Doncs aquesta novel·la 
n’és un clar exemple. 

Amb una narració bonica 
i amena, ens traslladem als 
anys 60, a un petitó poble del 
nostre país. Allí coneixerem 
Elisa, la nostra protagonista, 
una xiqueta de 14 anys molt 
bonica, noble i intel·ligent, que 
ens explicarà el seu dia a dia 
i sobretot, el canvi que pateix 
la seua vida, el seu poble i els 

seus habitants, amb l’arribada 
d’un mestre molt especial. 

Aquesta petitona joia (i dic 
petitona per la seua extensió 
de poc més de 100 pàgines) 
ens recorda els jocs al carrer, 
les revetles, els veïns que són 
família, les ganes d’aprendre i 
les primeres vegades. 

Aquest poble i aquests 
personatges podrien ser els 
meus avis i els meus pares i 
encara que jo soc més jove, 
també podria ser jo en alguns 
moments. 

Si us agraden les novel·les 
que desprenen innocència, 
dolçor i que parlen d’allò 
quotidià i real, no us la podeu 
perdre. M’ha encantat.

Els pobles són meravellosos.
Quan estudiava vaig haver 

de viure en un altre lloc i 
sempre recordaré el que sentia 
en baixar del tren i respirar 
l’olor del meu poble. Olor a 
llenya a l’hivern i a flors a la 
primavera...

Quantes vegades hem sentit 
frustració i impotència davant la 
desobediència dels nostres fills, 
nets o alumnes? Des d’aquesta 
falta de recursos (…ara com ara) 
hem entrat en mode automàtic i 
hem triat l’amenaça, el castic, el 
xantatge o un reguitzell de crits 
perquè el xiquet faça el que diem. 
El nostre cervell estressat no 
estava en condicions de pensar 
altres solucions. Però ara, des de 
la calma, us convide a endinsar-
vos en dues alternatives que 
ensenya respecte mutu i educa 
xiquets més responsables que 
obedients: les conseqüències 
lògiques i les conseqüències 
naturals.

La conseqüència natural no 
necessita de la intervenció d’un 
adult. Si no menge, tindré fam. 
Deixar que el xiquet experimente 
les conseqüències de les seues 
pròpies decisions facilita que 
aprenga per si sol sense que ningú 
a manera de venjança haja de dir-
li “t’ho vaig dir”. Un exemple: “Si 
no menges ara, no podràs menjar 
res fins a l’hora de berenar”.

La conseqüència lògica sí 
que necessita la intervenció 
de l’adult que estableix un límit 
de forma respectuosa: “per a 
creuar el carrer has de donar-
me la mà”). El xiquet sempre 
està prenent una decisió, i l’adult 
no es mou des de la venjança 
sinó de la conseqüència lògica 
relacionada amb la conducta. 
Una conseqüència lògica seria: 
tornar a casa, donar-li la mà tota 
l’estona o quedar-nos parats). Així 
com no circularíem amb cotxe si 
no porta el cinturó de seguretat, 
no aniríem pel carrer sense unes 
normes de seguretat. No seria una 
conseqüència lògica privar-lo d’un 
joguet, doncs poc té a veure amb 
la seguretat viària. 

Per a practicar aquesta 
alternativa és important decidir 
què farem nosaltres i no què 
farà el xiquet, i contemplar el fet 
de posposar la missió fins que 
estiguem més relaxats i així no 
entrar en un cercle de venjança. 
Mantindre un to de veu amable 
mentre actuem des de la fermesa 
ens acostarà a comunicar-nos 
de forma assertiva i procurar-nos 
respecte a un mateix i a l’altre.

El tesoro de 
la esquela
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El president de COAGRI explica 
en À punt els beneficis del caqui 
persimon 

COAGRI

El 14 de desembre, el 
programa d’À punt, Bona 
Vesprada, va estar a la localitat 
d’Alginet per a conéixer 
algunes coses interessants de 
la localitat.

Una d’elles va ser l’entrevista 
que van fer al president de 
Coagri, Enrique González, que 

va explicar a la presentadora 
els beneficis i qualitats del 
caqui persimon.

Els seus nutrients, els seus 
beneficis, les seus qualitats 
culinàries i els seus usos en 
la gastronomia el situen com 
uns dels productes estrela de 
l’horta.

Un producte que a Alginet té 
la Denominació d’Origen de la 
Ribera del Xúquer i que el situa 
com un producte d’alta qualitat.

El programa Bona 
Vesprada va estar 

a Alginet.

El president de Coagri amb la presentadora d’À Punt

Enrique Mellado Burchés guanya 
el pernil d’Òptica Alginet

PREMI

Com ja és tradicional i molt 
esperat, des de la direcció 
d’Òptica Alginet Vistalia, en 
arribar les festes nadalenques 
es fa un sorteig, entre tots els 
seus clients, d’un pernil. 

Aquest any l’afortunat ha 
sigut Enrique Mellado Burchés  
que va arreplegar el seu premi 
a l’òptica ubicada al carrer 
València.

Enrique va rebre el seu 
premi a l’Òptica Alginet 
Vistalia

Òptica Alginet 
Vistalia avalua 
els pacients 
amb la realitat 
virtual de 
Mimetika

SALUT

Coagri participa en un projecte 
solidari internacional

COOPERACIÓ

El 15 de desembre, la 
Cooperativa Agrícola d’Alginet 
va celebrar les votacions per a 
la elecció de delegats sindicals.

Després d’un matí intens on 
els treballadors i treballadores 
van exercir el seu dret al vot, 
es va fer el recompte de les 
paperetes i es van aconseguir 
8 delegats per a UGT i 4 
delegats per a CCOO. 

ELECCIONS
Coagri celebra les 
eleccions sindicals

La tècnic de qualitat de 
Coagri, Mari Carmen Canet, 
ha participat en un projecte 
internacional impulsat per 
l’organització sense ànim de 
lucre Acodea.

De la mà de Luis Conejo, 
coordinador del projecte 
en Acodea, la cooperativa 
COAGRI ha assessorat 
l’Associació La Santa Cruz, 
establida a República 
Dominicana, en diferents 
facetes relacionades amb els 
sistemes de qualitat.

A través d’aquesta 
assessoria, s’han plantejat 
diferents objectius. En Santa 
Cruz s’han revisat lels diferents 

sistemes relatius a la qualitat 
de la cooperativa.

En definitiva una experiència 
molt enriquidora i solidària que 
forma part del compromís de 
COAGRI amb la societat.
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