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Pàg. 12, Tres jugadores 
de la UD Alginet entrenen 
amb el València.
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Miguel Ángel Ramos 
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Pàg. 2, Declaració dels drets 
sexuals.

Més de 300 participants a la 
I Matinal memorial 

Miguel Ángel RamosCampiones de Lliga
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EDITORIAL
Primer mes de l’any 

que finalitzem amb 
presentacions falleres. 
En el record la festivitat 
de Sant Antoni que ens 
ha portat als carrers 
alegria, animalets, foc 
i diversió.

Al febrer tornarem a gaudir dels 
Carnestoltes escolars que tant 
agraden a grans i menuts. A més, 
continuaran les presentacions fa-
lleres per a tancar el mes amb la 
tan esperada Cavalcada del Ninot.

Des de La Veu d’Alginet continu-
arem, com fins ara, apropant-vos 
tota l’actualitat i els esdeveniments 
que cada dia passen al nostre po-
ble.

Cal agrair, com sempre, la fideli-
tat dels lectors i la col·laboració de 
tots aquells que fan possible que 
La Veu d’Alginet estiga actiu cada 
dia.

Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Declaració dels drets sexuals
La Federació Internacional 

de Planificació de la Família ha 
definit els drets sexuals així:

Dret a la igualtat. Totes 
les persones són iguals en 
dignitat i drets i tenen dret al 
reconeixement social i a la 
protecció legal de les seues 
vides.

Dret a l’autonomia sexual. 
Totes les persones tenen dret 
a expressar els seus desitjos, 
plaer, pràctiques, orientació 
i identitat sexual, a decidir 
lliurement sobre la seua 
vida sexual en un marc no 
discriminatori i respectuós amb 
els drets d’altres. 

Dret a la llibertat i a la integritat 
corporal. Totes les persones 
tenen dret que es respecte la 
seua integritat física, psíquica i 
moral, a viure lliures de risc i de 
qualsevol violència, intimidació 
que atempte contra la seua 
llibertat i benestar sexual i 
corporal.

Dret a decidir sobre 
les diferents opcions 
reproductives. Totes les 
persones tenen dret a adoptar 
decisions relatives a la seua 
vida reproductiva, a determinar 
lliurement si volen tenir fills 
o filles, o no, i el moment i la 
freqüència.

Dret a la informació. Totes 
les persones tenen dret a 
disposar i accedir a informació 
completa, clara i veraç per a 
prendre decisions autònomes 
sobre la seua vida sexual i 
reproductiva.

Dret a l’educació sexual. 
Totes les persones tenen dret 
a rebre una educació sexual 
de qualitat, lliure de tòpics i 

prejudicis morals, ideològics o 
religiosos, que afavoreix una 
vivència positiva i saludable de 
la sexualitat.

Dret a l’atenció i protecció de 
la salut sexual i reproductiva. 
Totes les persones tenen dret 
a gaudir del més alt nivell de 
salut sexual i reproductiva com 
a components del seu benestar 
i accedir a serveis de salut que 
donen una atenció integral i de 
qualitat.

Dret a la privacitat i la 
confidencialitat. Totes les 
persones tenen dret al 
respecte a la privacitat i 
intimitat, i confidencialitat quan 
proporcionen informació sobre 
la vida sexual i reproductiva.

Dret a optar per les diverses 
maneres de convivència. Totes 
les persones tenen dret a triar 
la forma de convivència que 
consideren més adequada 
amb la relació afectiva, 
igualitària que hagen decidit, 
i a gaudir dels mateixos drets 
socials i legals.

Dret a la participació i llibertat 
d’opinió. Totes les persones 
tenen dret a exercir la llibertat de 
pensament, opinió i expressió 
de les seues idees, així com 
d’associar-se per a participar 
en el desenvolupament de 
les polítiques que determinen 
el seu benestar sexual i 
reproductiu. 

Font de la informació: https://
www.caib.es/sites/salutsexual/
ca/drets_sexuals/

Xavi Torremocha. Infermer 
CSP Alzira
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La primera de l’any ha sigut la de la Falla Poble Nou 
Comencen les presentacions falleres a Alginet

Acte de presentació de la comissió de la falla Poble Nou. Imatge Alfonso Saldaña

Mar Tortajada i Amandio Gomes màxims càrrecs de 
la falla Poble Nou

Acte de presentació de la comissió de la Falla Poble d’Alginet. Imatges Alfonso Saldaña

Anna Gil, Bati Gil, María Juan i Pele Ramón màxims 
càrrecs de la falla Poble d’Alginet 

El dissabte 14 de gener es va celebrar al 
Teatre Modern, la primera presentació falle-
ra del 2023. Encetaven el calendari festiu la 
falla Poble Nou presentant la seua comis-
sió i els seus màxims representants per a 
aquestes falles.

Aquest any el màxim càrrec és per a Mar 
Tortajada Ortiz com a fallera major i Aman-
dio Gomes Pérez com a faller distingit.

En finalitzar l’acte es va realitzar un vi 
d’honor al casal faller situat al Polígon Nord.

Cap de setmana intens per a la falla Po-
ble d’Alginet que presentar a tota la seua 
cort d’honor. El divendres, 20 de gener, a 
les 22 h era el torn de la comissió major on 
es va presentar la seua fallera major, Anna 
Gil Bosch i el faller distingit Bati Gil Bosch.

El dissabte, a les 17.30 h i també al Tea-

tre Modern, van desfilar per la passarel·la 
la comissió infantil on, la seua fallera major 
infantil per al 2023 María Juan Bellver i el 
president infantil Pele Ramón Sanchis van 
coronar l’escenari.

En finalitzar els actes es va fer un vi d’ho-
nor al casal.

Acte de presentació de la comissió de la falla Sant Josep. 

Lucia Sánchez fallera major de la Falla Sant Josep

El dissabte 28 de gener la falla Sant Jo-
sep portava a terme la presentació conjunta 
de tota la seua comissió. En un acte molt 

emotiu i ple d’alegria, es presentava la que 
serà la seua fallera major per a aquestes fa-
lles 2023, la fallera Lucia Sánchez. 
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Melcior, Gaspar i Baltasar van visitar, el 5 de gener, la localitat d’Alginet.
Els Reis Mags d’Orient visiten Alginet

El Reis Mags adoren el Jesuset

REDACCIÓ
Melcior, Gaspar i Baltasar 

van visitar la localitat 
d’Alginet. Acompanyats per la 
Muixeranga, el Quadre de Balls 
Populars, Somval, Júniors, 
Festers 2023, Festers Vaporet, 
SAMA, Hípica d’Alginet, 
Parròquia Sant Antoni Abat, 
comissions falleres i protecció 
civil, els tres mags d’Orient 
eixiren en cercavila del polígon 
Nord fins a la plaça pel llarg de 
l’avinguda Poble Nou i el carrer 
València.

En arribar a la plaça, Maria, 
Josep, els pastorets i els Reis 
Mags van ser rebuts, a la porta 
de l’església pel rector, Vicent 
Rovira, i autoritats locals.

En pujar a l’escenari, els Reis 
Mags van oferir al Jesuset els 
presents que havien portat. Tot 
seguit, i després d’una actuació 
musical, els reis es van dirigir al 
poble des de l’Ajuntament.

Virgínia Company, regidora 
de Festes, va fer entrega de la 
clau que obri totes les portes 
del poble als reis perquè 
pogueren repartir els regals.

Com ja és tradició, els 
Reis llançaren balons des 
de l’Ajuntament. L’acte reial 
finalitzà a l’escenari on tots els 
xiquets i xiquetes van poder 
saludar els reis i rebre una 
bossa de llepolies.

Una nit màgica plena de 
música color i molta il·lusió.
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Com ja és tradició, els 

Reis llançaren balons des 
de l’Ajuntament. L’acte reial 
finalitzà a l’escenari on tots 
els xiquets i xiquetes van 
poder saludar els reis i rebre 
una bossa de llepolies.

Una nit màgica plena de 
música color i molta il·lusió.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
A la cercavila participaren 

la Muixeranga, el Quadre 
de Balls Populars, Somval, 
Júniors, Festers 2023, 
Festers Vaporet, SAMA, 
Hípica d’Alginet, Parròquia 
Sant Antoni Abat, comissions 
falleres i protecció civil.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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L’AJUNTAMENT INFORMA

La Regidoria de Parcs i 
Jardins ja ha finalitzat les 
obres perquè els alginetins 
i alginetines puguen gaudir 
d’una zona més de joc al parc 
de la República.

En concret es tracta d’un 
mini camp de futbol. Tal com 
comentava Miguel Ángel 
Garrido, regidor de Parcs 
“aquesta idea de fer el campet 
ja la portava en el cap fa dos 
anys, però per la pandèmia 
haguérem de destinar els 
diners a altres coses”.

Amb un cost de 13.950 €, 
l’estructura de fusta i ferro 
permet el joc. “Aquest camp 
és xicotet comparat als que 
normalment es posen als 
altres pobles, la idea és que 

siga utilitzat pels més menuts”, 
explicava Garrido.

Amb aquesta nova 
infraestructura se soluciona la 
problemàtica transmesa pel 
veïnat que comentava que el 
fet que els xiquets es posaren 
a jugar al baló era incompatible 
amb poder estar tranquils al 
parc o asseguts als bancs per 
por de rebre una pilotada.

“A poc a poc anem adequant 
els parcs a les necessitats 
dels nostres xiquets. Si no 
es canvien més jocs a altres 
parcs és perquè durant l’any 
són molts milers d’euros els 
que invertim a reparar jocs per 
culpa del vandalisme, que hi 
ha als nostres parcs i jardins”, 
comentava Garrido.

PARCS I JARDIS

Nou mini camp de futbol al parc de la 
República

SEGURETAT

L’ajuntament d’Alginet ha 
adquirit dos desfibril·ladors 
més per a poder utilitzar-los, 
en cas de necessitat, i salvar 
vides. Amb aquests ja són 4 
els desfibril·ladors que hi ha a 
la localitat.

En concret hi ha un al 
Poliesportiu Municipal, un altre 
a l’Ajuntament i dos als cotxes 
de la Policia Local perquè les 
dues patrulles de cada torn 
puguen disposar-ne en un 
moment determinat.

Amb els 4 desfibril·ladors, 
Alginet és cada dia un poble 
un poc més segur i protegit 
en cas de possibles accidents 
cardiovasculars.

Dos nous desfibril·ladors per a Alginet

L’informe emés pel Ministeri 
d’Hisenda i Funció Pública a 
la seua oficina virtual per a la 
coordinació financera amb les 
entitats locals situa molt positi-
vament el municipi d’Alginet.

L’informe analitza el rànquing 
de l’Ajuntament mitjançant la 
anàlisi dels principals indica-
dors que relacionen els dife-
rents elements pressupostaris, 
dependència externa, capa-
citat d’estalvi, endeutament, 
pressió fiscal, solvència de les 
entitats i estat del romanent de 
tresoreria. En comparació als 
rangs de població, la mitjana 
de la província i de l’Estat.

Amb les dades de liquidació 
del 2021, el ministeri mostra 
que l’Ajuntament d’Alginet , pel 
que respecta a dependència 
externa, és a dir, els ingressos 
que rep per subvencions o tri-
buts, és d’un 44,89 % davant 
el 42,83 € de la mitjana de la 
província el que significa que 
rep més subvencions de mitja-
na que la resta.

Pel que respecta a la ca-
pitat d’estalvi, Alginet té una 
capacitat d’estalviar de 23,65 
% mentre que la mitjana de la 
província és d’un 11,66 %, tal 
com comentaven els tècnics 
de l’Ajuntament “aquest estal-
vi ve donat, entre altres coses, 
per les restriccions que al 2021 
vam tenir per la pandèmia i que 
van anular molts actes multitu-
dinaris”.

HISENDA

L’informe del MINAP indica que 
Alginet presenta unes dades fiscal 
molt positives

L’Ajuntament ha aconseguit no tenir deutes i disposar de diners per a 
fer front a la urbanització de Los Lagos

“Els indicadors analit-
zats pel Ministeri d’Hi-
senda i Funció Pública  
han sigut la dependència 
externa, la capacitat d’es-
talvi, l’endeutament, la 
pressió fiscal, la solvència 
de l’entitat i l’estat del ro-
manent de tresoreria.”

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

----------------------------------
Pel que fa a la pressió fis-

cal per habitant, els alginetins 
tenen una pressió del 448,08 
€ per habitant mentre que la 
mitjana de la província és de 
588,49 € i la mitjana en po-
blacions iguals a Alginet és 
de 620,80 € per habitant, el 
que situa Alginet com un poble 
amb una càrrega fiscal més 
baixa que la resta.

En l’apartat de Fons líquids, 
és a dir, els diners de què es 
disposa en el moment, l’Ajunta-
ment, al tancament de l’exerci-
ci del 2021 tenia 7.633.664,11 
€ molt per damunt si es com-
para amb la mitjana provincial 
que és de 3.465.709,49 €. 

L’últim indicador analitzat és 
la solvència a curt termini que 
se situa en 2.975,23% mentre 
que en la mitjana provincial és 
de 587,95 %.

“Amb totes aquestes 
dades, el Ministeri d’Hi-
senda i Funció Pública 
indica que l’Ajuntament 
d’Alginet té com a fortale-
ses la capacitat d’estal-
viar, l’endeutament, la 
tresoreria i la solvència.

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

----------------------------------
Andrés Añón, regidor de 

Personal comentava que “hem 
aconseguit tindre un endeuta-
ment 0, el que suposa que no 
devem diners a ningú. Hem 
estat treballant per a aconse-
guir aquesta situació ja que 
Alginet ha de fer front a obres 
importants a la urbanització 
de Los Lagos i amb aquestes 
dades evitem que el municipi 
s’endeute”.

“Estem en any electoral i per 
a nosaltres haguera sigut més 
vistós i fàcil cometre grans pro-
jectes però la nostra manera 
de treballar no és així i el que 
hem buscat és tindre l’Ajunta-
ment sanejat per al que hem 
d’assumir en breu i que no sig-
nifique deixar el municipi sense 
recursos”, comentava Añón. 

“Pel que respecta a l’en-
deutament, Alginet no té 
cap deute el que significa 
que té un 0 %. 

Si es compara amb la 
província, la mitjana se si-
tua en un 33,26 %.”

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

----------------------------------
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L’AJUNTAMENT INFORMA
COMUNICACIÓ

Amb l’objectiu d’apropar 
al màxim la informació 
institucional oficial actual i útil 
per a la ciutadania. 

Què és el servei?
Telegram és una aplicació 

de missatgeria instantània i 
gratuïta. 

Què ofereix?
Informació oficial d’interés 

per als veïns i veïnes d’Alginet 
(horaris, actes, canvis d’última 
hora, acords, subvencions, 
defuncions, avisos de la policia, 
alertes meteorològiques...)

A qui s’adreça?
A totes les persones que 

vulguen rebre informació útil 
municipal d’un canal oficial.

Com s’hi pot accedir?
Per a subscriure’s al canal 

cal descarregar l’aplicació 
mòbil Telegram i seguir l’àlies 
@ajuntamentalginet.

També podeu acedir a 

través del web https://t.me/
ajuntamentalginet.

Recordeu que aquest és el 
canal oficial de Telegram de 
l’Ajuntament d’Alginet.

El Telegram de l’Ajuntament d’Alginet ja 
té més de 3.500 usuaris i usuàries

SERVEIS SOCIALS

El ple municipal del 26 de 
gener va votar la proposta 
d’aprovació del Pla estratègic 
zonal de Serveis Socials.

Tal com comentava Carmen 
Ribera, regidora de Serveis 
Socials “dins de la nova llei de 
Serveis Socials hi ha moltes 
novetats però hi ha un punt 
que ens obliga a concretar 
les demarcacions territorials 
de zones bàsiques, àrees 
i departaments de Serveis 
Socials. El que diu la llei és 

que tots els municipis de més 
de 5.000 habitants conformen 
una zona bàsica on s’atendran 
totes les funcions bàsiques 
des de Serveis Socials. A més, 
dues o més zones bàsiques 
podran formar un àrea que serà 
per a atendre els serveis més 
específics i per últim es crearan 
departaments que estaran 
formats per una o diverses 
àrees des d’on s’organitzaran 
totes les funcions secundàries. 

Atenent aquesta nova llei 

el Pla estratègic el que fa és 
elaborar un diagnòstic social, 
a continuació una anàlisi de 
la població i per últim, els 
recursos disponibles actuals.

“El que es busca és que 
Serveis Socials siga com 
sanitat, és a dir que qualsevol 
usuari puga anar a qualsevol 
zona de Serveis Socials i 
passant el DNI el treballador 
social puga saber tot el seu 
historial i coordinar”.

S’aprova el Pla estratègic zonal de Serveis Socials

El dissabte 14 de gener, la 
policia local d’Alginet rebia 
un avís de veïns del carrer 
Magallanes. Algú havia pegat 
foc a tres contenidors.

Els bombers van haver 
d’acudir a sufocar el foc, amb 
l’ajuda de la Policia Local. A 
part dels tres contenidors, al 

parc de la República també 
pegaren foc a una palmera.

Policia Local està portant 
a terme les investigacions 
pertinents per a detindre 
els autors d’aquests actes 
vandàlics que costaren, en un 
moment, més de 3.000 euros 
als veïns i veïnes del poble.

VANDALISME
Tres contenidors i una palmera cremats

POLICIA LOCAL

Es renova part de la flota de cotxes de la 
Policia Local

La Regidoria de Policia ha 
tret a licitació el rènting de dos 
cotxes híbrids per a la Policia 
Local d’Alginet. 

Amb aquest sistema, el 
consistori lloga els vehicles per 
a 4 anys i així pot actualitzar-
los en acabar el contracte.

A més a més, continuant amb 
la conscienciació de cuidar el 
planeta, els dos nous vehicles 
són també híbrids ja que, la 
majoria de vegades el vehicle 
està utilitzant la electricitat per 
a desplaçar-se per dins de la 
localitat.
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El taller es va fer a la seu de les mestresses de casa d’Alginet

Les mestresses de casa fan un taller 
de risoteràpia

REDACCIÓ
El dimarts 24 de gener, a la 

seu de les mestresses de casa 
d’Alginet ubicada al carrer 
Poeta Juan Alegre, es va portar 

a terme, per part d’Amparo 
Palau, un taller de risoteràpia. 
Un taller que té com a objectiu 
millorar l’estat d’ànim dels 
participats i desenvolupar les 

habilitats personals a través de 
l’humor.

El taller va estar oferit per 
la delegació de la seu de 
València.

Algoleja visita Albaida
ASSOCIACIONS

REDACCIÓ
L’associació cultural Algoleja 

continua amb les seus visites i 
actes culturals. L’última eixida 

va ser per a conéixer, de més 
a prop, la localitat situada a la 
part central de la comarca de la 
Vall d’Albaida.

Tal com comentava el presi-
dent d’Algoleja, Jose Luis Ar-
cos, «es tracta d’un poble amb 
molts motius per a poder gau-
dir-lo. Nosaltres coneguérem 
l’interessant Palau dels Milà i 
Aragó que ens resulta molt cu-
riós. Dins trobarem l’homenat-
ge a la titellaire de Puçol Empar 
Claramunt. Després passarem 
al Museu Internacional de Tite-
lles MITA i l’església de la Mare 
de Déu del Remei on hi havia 
pintures de Segrelles».

Cal recordar que els campa-
ners d’Albaida han aconseguit 
la distinció de Patrimoni imma-
terial de la humanitat per seguir 
tocant a mà, de manera ininter-
rompuda, des de fa huit segles.
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Una campanya que porta més de 15 anys fent-se

ACEAL reparteix 3.000 euros en la 
campanya de Nadal i Reis

REDACCIÓ
El dimarts 10 de gener 

l’associació comercial i 

empresarial d’Alginet va 
portar a terme el sorteig de la 
campanya de Nadal i reis més 

coneguda com la campanya 
dels 3.000 euros.

Una campanya molt 
esperada pels comerços 
associats i públic en general 
ja que és una manera d’activar 
les compres en aquestes dates 
al comerç del poble.

Una campanya que, amb el 
suport de l’Ajuntament, que 
porta fent-se més de 15 anys.

De totes les paperetes 
participants, les 4 primeres van 
obtenir un premi de 500 € i la 
resta de 100 € per a gastar als 
comerços associats.
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El vent no ha impedit que els veïns i veïnes de la localitat d’Alginet gaudiren dels actes programats per als dos dies

Alginet celebra Sant Antoni amb la benedicció dels animals, la 
foguera, les danses, la muixeranga, el correfoc i la repartició 
de més de 1.000 coques

REDACCIÓ
El vent no ha impedit que 

els veïns i veïnes de la localitat 
d’Alginet gaudiren dels actes 
programats per a celebrar la 
festivitat de Sant Antoni Abat, 
una de les festes més antigues 
que se celebren al poble.

La festa religiosa començà 
el 12 fins al 14 de gener on 
es realitzà el Tridu preparatori 
amb el cant tradicional Trisagi.

El diumenge era un dia molt 
esperat per menuts i grans, ja 
que era moment de celebrar la 
benedicció dels animals. Una 
festa que començà a les 9.30 
h del matí amb un esmorzar a 
l’Hort de Feliu, organitzat per 
l’Associació Hípica d’Alginet 

i la Federació Valenciana de 
la Festa de Sant Antoni Abat 
amb el suport de l’Ajuntament. 
A la 1 del migdia i finalitzada la 
solemne eucaristia cantada en 
honor a Sant Antoni Abat, titular 
de la parròquia, va ser moment 
de gaudir de la benedicció dels 
animals.

Gossos, gats, pardals, 
cabretes i moltes altres 
especies animals van desfilar 
per davant de l’església per a 
ser beneïts. Com a novetat, la 
ramaderia local dels Hermanos 
Sánchez Moreno van portar a 
la plaça 3 animals majestuosos 
que no van deixar indiferent 
ningú. Tancaven l’acte els 
cavalls, carretes i carruatges.

El dilluns 16, a les 8 de la 
vesprada, i amb fort vent, es 
van portar a terme les danses 
des de la plaça de l’Estació 
fins a l’Ajuntament a càrrec 
del Quadre de Balls Populars 
i la Muixeranga d’Alginet. 
Seguidament, i en tancar els 
llums del carrer, començava el 
correfoc pel carrer Sant Antoni 
fins a la foguera ubicada a la 
plaça de l’Estació on la regidora 
de festes, Virgínia Company, 
pegava foc a la foguera amb 
l’atenta mirada de bombers, 
protecció civil i policia.

Amb l’ajuda de les 
comissions falleres i els festers 
2023, l’Ajuntament va repartir 
als assistents a la festa més de 
1.000 coques amb cansalada, 
cacau, mistela i tramussos.
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Per Paco Espert Arnándis
Dins del calendari festiu 

alginetí trobem una de les 
festes més antigues que se 
celebren, la festivitat de sant 
Antoni Abat. Aquest sant fou 
un sant modèlic i amb gran 
empremta per a les primeres 
comunitats cristianes. I 
durant l’edat mitjana la seua 
devoció es va expandir molt, 
especialment pels territoris de 
l’antiga corona d’Aragó, perquè 
era considerat el protector dels 
animals. Fou un monjo que va 
viure a Egipte i encara que era 
d’una família acomodada ho 
deixà tot i es retirà al desert on 
reflexionà sobre les Escriptures 
i va ser el fundador de l’Orde 
Eremític.

No és d’estranyar que el 
1330, any que es consagrà 
l’antic temple parroquial, els 
nostres avantpassats una 
vegada vinguts a viure a 
l’antiga alqueria d’Aljanat, 
elegiren com a titular d’aquest 
a sant Antoni Abat, perquè com 
hem dit, gaudia de popularitat 
durant aquells temps i era el 
protector dels animals. I una 
societat eminentment agrícola 
necessitava que els seus 
animals domèstics estigueren 
beneïts per sant Antoni, 
especialment les cavalleries. 
Senyal d’això era el costum de 
posar a la paret de l’estable de 
cada casa un taulellet amb la 
imatge de sant Antoni. Moltes 
cases encara el conserven, 
encara que l’han canviat de 
lloc, o l’han emmarcat perquè 
es conserve millor.

Podem dir que sant Antoni 
fou el patró del nostre poble 
fins que al segle xvi amb 
la vinguda de la imatge de 
sant Josep des d’Espioca, la 
devoció josefina, de caràcter 
més popular, va desbancar 
la devoció a sant Antoni Abat, 
que passats els anys quedarà 
reduït de patró a només el cap 
d’altar de la nostra parròquia, 
és a dir, el sant que precedeix 
l’altar major i el qui és el titular 
del temple. Amb açò crec que 
pot quedar aclarit el dubte de 

qui és el patró d’Alginet. Doncs 
moltes vegades escoltem allò 
de: “Sant Josep és el patró 
del poble i sant Antoni el de 
l’Església”. Doncs no, Alginet 
sols té un patró i aquest és 
sant Josep. Sant Antoni ho va 
ser durant alguns segles, però 
els alginetins i alginetines van 
decidir que sant Josep ocupara 
aquest títol. El patró és el sant 
que la comunitat cristiana 
per devoció i veneració, 
fruit d’un seguit de favors o 
miracles, decideix tindre’l com 
intercessor i model a seguir.

El caràcter de l’antic 
patronatge de sant Antoni 
va fer que durant anys les 
dues festivitats, la de sant 
Antoni i la de sant Josep, 
se celebraren fortament al 
nostre poble. Però la de 
sant Antoni tenia un caràcter 
més institucional perquè la 
sufragava l’Ajuntament i la 
parròquia. I la de sant Josep 
eren els majorals, els festers, 
qui organitzaven la festa, i 
era per tant una festa amb 
un marcat caràcter popular, 
menys institucional.

L’Ajuntament s’encarregava 
de pagar les despeses 
litúrgiques, com la cera dels 
ciris per a les celebracions. Una 
missa solemne cantada amb 
orquestra i que vinguera un 
bon orador a predicar el dia de 
la festa. A més per a assegurar-
se que tots pogueren menjar 
carn el dia de la festa es 
preparaven les tradicionals 
calderes. Costum que hui en 
dia encara trobem a molts 
pobles valencians. Per a altres 
festivitats es repartia carn, la 
coneguda com a repartició de 
la carn que fins ben entrat el 
segle xx, a les festes en honor 
a sant Roc encara es realitzava 
a la barriada del poble Nou. O 
fins i tot encara hui en dia, es 
reparteix carn a les festes de la 
barriada del Vaporet. Per a les 
calderes del dia de sant Antoni 
es feia arròs en fesols i nap. I 
el porc que s’utilitzava era un 
porc que vivia solt pels carrers 
del poble. Els mateixos veïns 

l’alimentaven i uns dies abans 
de la festa es matava per a 
cuinar-lo a les calderes.

La part més popular de 
la festa era, i continua sent 
la tradicional benedicció 
d’animals i les fogueres. Encara 
que durant els últims anys 
han evolucionat conforme els 
canvis socials que hi ha viscut 
el poble. Abans sols acudien a 
la benedicció les cavalleries, 
que eren la ferramenta de 
transport i treball que tenien 
i calia guardar i beneir. Les 
fogueres es realitzaven per 
carrers i quadrilles d’amics. 
Amb l’empedrat dels carrers 
aquesta tradició anà perdent 
força. Però fins fa pocs 
anys alguns carrers encara 
realitzaven fogueres rematades 
amb una rama de taronger, 
amb llenya i alguns trastos 
vells. Al carrer Lepanto fins als 
anys huitanta del segle passat 
els veïns feien la foguera, i 
en consumir-se i quedar les 
cendres es feia una torrada de 
carn, mentre que la vetllada 
acabava amenitzada pel meu 
iaio Manuel tocant l’acordió i 
cantant. Les quadrilles d’amics 
també es reunien i realitzaven 
aquestes fogueres, disputant 
autèntiques competicions per 
veure quina quadrilla feia la 
foguera més gran. I també era 
costum que els joves votaren la 
foguera.

Pel que fa a les celebracions 
religioses la festivitat es 
preparava, i encara es fa 
així, amb un Tridu. Tres dies 
de preparació espiritual on 
es realitzaven les LX hores. 
Les quaranta hores era un 
costum d’exposar el Santíssim 
Sagrament durant tres dies, 
des de bon matí fins a l’hora 
de la missa vespertina. La gent 
acudia a la parròquia durant 
eixos tres dies a resar. Abans de 
la missa es cantava el Trisagi, 
un cant litúrgic molt antic, amb 
una tonada pròpia del poble, 
i que és una alabança a la 
Saníssima Trinitat, Déu Pare, 
Déu Fill, Déu Esperit Sant.

Durant la festivitat religiosa es 
digne de menció la veneració 
que es fa de la relíquia de sant 
Antoni que tenim a la nostra 
parròquia. Aquesta relíquia 
és un tresor religiós i artístic 
que benauradament va ser 
rescatada de la foguera que el 
juliol de 1936, al començament 
de la Guerra Civil va reduir a 
cendres la majoria del patrimoni 
artístic, documental i religiós 
que tenia la nostra parròquia. 

La relíquia es guardava dins 
d’una arqueta de plata que 

sí que va desaparéixer. Sols 
trobem hui en dia el reliquiari 
en forma de cor que conté un 
trosset d’os del crani del sant. 
Té una inscripció que diu: 
“DE LA CABEÇA DE SANT 
ANTONIO” i per la part de 
darrere una altra inscripció 
diu: “DIOLA A LA VILLA DE 
ALGINET EL RMO. PE. M. 
FR. JOSEPH SANCHIS, 
GENERAL DE LA MERCED”. 
Aquesta relíquia la va adquirir 
a Roma l’arquebisbe Sanchis, 
fill del poble, i la donà a la 
parròquia en el segle xvii. 
Als anys noranta el rector, 
D. José Antonio Todolí, 
manà fer un reliquiari de 
plata sobredaurada, d’estil 
neobarroc, per a poder venerar 
la relíquia en les celebracions 
religioses.

Aquesta festa ha anat 
evolucionat, i des que fa més 
de set-cents anys els alginetins 
posaren baix la titularitat 
de la parròquia sant Antoni. 
Molts costums han acabat 
desapareguen, altres com els 
de la foguera s’han adaptat 
al que hui en dia coneguem. 
Una única foguera, correfocs, 
danses, etc. La festivitat 
religiosa ja no se celebra el dia 
17 de gener, sinó el diumenge 
anterior, perquè la gent puga 
acudir a la missa, perquè si 
cau entre setmana no és festa 
laboral i dificulta l’assistència.

Conservem cants antics com 
el del Trisagi o el cant dels 
goigs de sant Antoni, tresors 
immaterials de la religiositat 

popular alginetina que hem 
de conservar. Fer memòria 

sempre és bo per a consolidar 
les arrels d’un poble, que per 
molt que alguns s’encaboten 
a dir que Alginet no té, si ens 
parem, investiguem i ens 
preguntem, trobem que sí que 
té tresorets que cal donar a 
conéixer, conservar, recuperar 
o descobrir.

Un poc d’història
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El colom Patilla guanya 
les proves de Nadal de 
les cistelles

COLOM

REDACCIÓ
Un any més es va disputar, a 

la localitat d’Alginet, les proves  
de Nadal conegudes com les 
de les cistelles.

En finalitzar les proves el pri-
mer premi va ser per al colom 
Patilla d’Ernesto d’Iranzo, el 
segon premi va ser per al co-
lom La Llum de Vicente Ortiz i 
el tercer premi per a Amanecer 
Rojo de Juan Rubio.

COMERÇ

La regidoria de comerç de 
l’Ajuntament d’Alginet, a través 
d’AFIC, han realitzat, el mes 
de desembre, la campanya 
Rodant Rodant va el Carro. 
Coordinada per l’empresa 
local Ecoinvéntame, l’objectiu 

d’aquesta ha sigut augmentar 
les vendes en el xicotet 
comerç de la localitat d’Alginet, 
reforçar el teixit associatiu,  
conscienciar del consum 
responsable i implementar 
objectius del desenvolupament 

sostenible.
En total han participat 69 

comerços i s’han repartit 
30.000 paperetes de les quals 
s’han omplit el 96 %.

Finalitzada la campanya, Elia 

Ferrer, regidora de Comerç i les 
responsables d’Ecoinvéntame, 
feren entrega a la casa del 
Regaor dels 50 carros de 
compra fets de fibra natural, als 
guanyadors del sorteig.

La Regidoria de Comerç entrega els 50 premis als 
guanyadors de la campanya Rodant Rodant va el 
carro

Torna la Tomaca Trail
ESPORT

REDACCIÓ
Han passat només cinc 

mesos des de l’última edició 
i el Club de Triatló d’Alginet 
torna a programar aquest 
esdeveniment esportiu. Tal 
com comentaven des de 
l’organització “considerem 
que la data adequada per a 
celebrar la carrera és el mes de 
febrer, quan la muntanya llueix 
espectacular i recuperant les 
dates tradicionals del Tomaca 
Trail, modificades l’any anterior 
per les restriccions sanitàries”, 
explicava Sergio Hernández.

“Arribar a aquesta VII edició 
ens confirma que la carrera 
està consolidada i que el trail és 
una disciplina que atrau cada 
vegada més esportistes, tant 
als que la tenen com a pràctica 
principal com als triatletes que 
la utilitzen com a entrenament 
de pretemporada”, comentava 
Hernández.

Esperem que enguany els 
més de 400 inscrits previstos 
puguen gaudir de la prova i 
que es queden amb ganes de 
repetir l’any vinent.

Des del Club Triatló Alginet, 
com a organitzadors de 
la carrera, volem agrair a 
l’Ajuntament d’Alginet i a tots 
els nostres col·laboradors el 
suport que ens brinden any 
rere any.

La VII Tomaca Trail es 
portarà a terme el dissabte 4 
de febrer i contempla una 16 k 
i una 10 k que es realitza com 
a marxa.

Un esdeveniment esportiu 
molt esperat per corredors i 
aficionats.

El club de Karate d’Alginet es 
solidaritza amb SOMVAL

REDACCIÓ
El Club de Karate d’Alginet 

va realitzar al pavelló cobert 
del Poliesportiu Municipal un 
entrenament solidari.

La directora del Club, Ana 
Tebar va impulsar el vessant 
solidari d’aquest entrenament 
en animar els participants a 
aportar menjar no perible que 
després entregaren a SOMVAL 
perquè gent necessitada al 
poble tinga 60 quilos més de 
menjar que se suma al que 
reparteix aquesta associació local.

ASSOCIACCIONS
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El mestre de la Nova Muixeranga d’Algemesí 
visita Muixeranga a l’escola

ASSOCIACCIONS

REDACCIÓ
Joan Nácher visita 

Muixeranga a l’escola.
El mestre de la Nova 

Muixeranga d’Algemesí, 
Joan Nácher, va visitar, el 
24 de gener, els alumnes de 
Muixeranga a l’escola del CEIP 

Blasco Ibáñez.
Els alumnes van rebre el 

mestre amb una gran ovació 
i una figura. Acte seguit, els 
assistents van fer diferents 
preguntes per a conéixer, 
un poc més, el món de la 
Muixeranga i les seues 

característiques.
La vesprada continuà amb 

la realització per part dels 
alumnes, de la figura de 
l’aranya. Com no podia ser 
d’una altra manera, l’acte 
finalitzà amb una gran foto de 
família.

Laia, Àngels i Ariadna 
convocades a la ciutat esportiva 
del València CF

REDACCIÓ
Les tres jugadores de la 

UD Alginet, Laia Espert Ponz, 
Àngels Dalmau i Ariadna Bosch 
realitzaren, el dimecres 25 de 
gener la sessió d’entrenament 
a les instal·lacions de la Ciutat 

esportiva del València Club de 
Futbol.

Actualment Laia i Àngels 
juguen en la categoria benjamí 
-aleví i Ariadna en la de cadet- 
juvenil de la UD Alginet.

Laia, Àngels i Ariadna

FUTBOL
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Més de 300 participen a la I Matinal memorial Miguel Àngel 
Ramos i Burchés

REDACCIÓ
El diumenge 29 de gener, 

la Falla La Manta al Coll 
organitzava la primera Matinal 
Memorial Miguel Ángel Ramos 
Burches.

A les 9 del matí, els més de 
300 participants arreplegaven 
el seu dorsal al casal de la falla.

Una matinal que arrancava, 
passades les 10 del matí des 
de la porta del casal i que es 
podia realitzar en la modalitat 

de cursa i en la de marxa.
Un esdeveniment molt 

emotiu on les emocions 
estaven a flor de pell.

Per portar aquesta primera 
Matinal la Falla ha comptat 
amb la col·laboració de 
multitud de patrocinadors com 
Carnisseria i Xarcuteria Casa 
Julio, Electricitat Roig, Recogil, 
Josep Barerá,, òptica Visualgi, 
Coagri, Servicom, Displafruit, 
Safir Fruits, Baixens, Exclusiu, 
Dihersan, Trencall, Ajuntament, 

policia local, protecció civil, el 
club d’atletisme i el de triatló 
del poble entre d’altres.

Entre els més de 300 
participants també van assistir 
a l’encontre falles d’altres 
localitats i clubs que volien 
aportar la seua estima pel 
president de la Falla La Manta 
al Coll

Pel que respecta a la cursa, 
en la modalitat masculina, el 
primer a travessar la meta va 
ser Juan Bautista Sanchez 

Martorell, en segona posició 
Edgar Ramírez Bosch i en 
tercer lloc Robert Blas Requena

En la secció femenina, la 
primera a travessar la meta va 
ser l’alginetina Esther Romero 
Burches, en segon lloc la local 
Nuria Gómez Nadal i en tercera 
posició M. Amparo Grau Durà

En els infantils, travessava la 
meta en primera posició Hugo 
Sanchis Lerma, en segon lloc 
el faller major infantil Josep 
Garcia López i en tercera 

posició Iker Aliaga Vázquez.
En finalitzar els participants 

van poder recuperar les 
forces amb l’abituallament que 
els havien preparat des de 
l’organització.

Un matí d’esport, germanor 
i record al qual va ser des del 
principi el president de la Falla 
La manta al Coll, Miguel Àngel 
Ramos Burchés.

Una matinal organitzada per la falla La Manta al Coll
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L’Alginetí Adri Vilaplana exemple de superació
FUTBOL

REDACCIÓ
Amb 30 anys, Adrián 

Vilaplana Fernández, o més 
conegut a la UD Alginet 
com Adri, és un exemple de 
superació que tomba barreres 
amb la seua passió pel futbol.

Adri ja va per la seua sisena 
temporada com a jugador del 
Llevant UD EDI, l’escola de 
futbol per a persones amb 
discapacitat intel·lectual. El mig 
punta del Levante competeix a 
la Lliga Genuine, una iniciativa 

integradora de responsabilitat 
social organitzada per La Lliga 
a través de la seua Fundació.

Aquest alginetí porta a les 
seues botes moltes vivències 

com els viatges a les 5 seus 
on s’han disputat les fases de 
la Lliga Genuine en Villarreal, 
Tarragona, Mallorca o Vigo.

Però la seua passió pel futbol 
no es queda ací, a més de ser 
jugador del Llevant és segon 
entrenador del Prebenjamí A 
en la UD Alginet. Aquest és 
el seu segon any com segon 
entrenador i l’estima de pares 
i jugadors és nota en cada 
entrenament i partit.

Adri és, sens dubte, un 
exemple de com la passió pel 
futbol pot superar qualsevol 
obstacle.

L’equip femení de categoria Benjamí-Aleví es 
proclama campió de lliga

FUTBOL

JOSE M. RAMÓN
L’equip femení de categoria 

Benjamí-Aleví es proclama 
campió de lliga aconseguint 
un ple de victòries. L’equip 
entrenat per Vicente Gasó 
Barri ha aconseguit guanyar 
tots els partits disputats, amb 
uns registres espectaculars de 
87 gols a favor i tan sols 11 gols 
en contra.

A més, aquest equip ha 
aconseguit situar 3 jugadores 
entre les màximes golejadores 
del campionat, destacant 
Abril Perera com a màxima 
golejadora amb 21 gols, així 
mateix, Alejandra Coronado ha 
aconseguit 13 gols i Valentina 
Roig 9 gols.

Cal destacar que aquest 
equip compta amb algunes 

jugadores que s’han fet 
habituals a les convocatòries 
de la selecció valenciana 
de la categoria i han estat 

convidades a participar en els 
entrenaments d’equips com el 
València CF.
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Tallers de Nadal

IES HORT DE FELIU

REDACCIÓ
El passat 22 de desembre, 

amb la intenció de gaudir 
l’últim dia lectiu abans de 
les vacances de nadal, el 
professorat de l’IES Hort de 
Feliu es va bolcar amb la 
preparació d’uns tallers que va 
poder aprofitar l’alumnat que va 
assistir eixe dia al centre. Una 
gran quantitat de tallers (30 
activitats en total), preparats 
des de tots els departaments, 
eren molt diversos i tots amb 
un component didàctic i lúdic.

L’alumnat, durant tot el 
matí, va poder participar 

en activitats com: tallers de 
cinema, tertúlies dialògiques, 
baralles lingüístiques de hip 
hop, preparació de bàlsams, 
escape rooms, esports 
com floorball, colpbol o 
defensa personal, pel·lícules, 
preparació de crêpes, tallers de 
ceràmica, programació de jocs, 
teatre, papiroflèxia, escacs, 
preparació de decoració 
nadalenca, i una llarga llista. 
El matí va transcórrer d’una 
manera molt agradable on tant 
l’alumnat com el professorat 
gaudiren junts en un ambient 
relaxat

Alumnes a l’activitat Introducció al judo a l’Emilio Luna

CEIP EMILIO LUNA

REDACCIÓ
Durant el segon trimestre, 

dins del programa Esport 
a l’Escola, impulsat per la 
Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport de la Comunitat 
Valenciana, el nostre alumnat 
està gaudint d’una introducció 
al judo. 

El tècnic a càrrec de 
l’activitat és Diego Puig 

que ensenya a caure de manera 
correcta perquè a l’hora de 
realitzar les projeccions hi haja 
una major seguretat i menys 
riscos de patir lesions, a més 
de diferents tècniques tant de 
peu com immobilitzacions, 
escapaments...

Recordem que el judo és 
dels esports més recomanats 
a l’edat infantil, ja que ajuda a 

millorar la força, coordinació 
i equilibri en els infants i 
ensenya diferents valors com 
la companyonia, l’autocontrol i 
fomenta la disciplina tant dins 
com fora del tatami.

Cal agrair també que el 
tatami que ens ha portat 
Diego al finalitzar les sessions 
de judo, es podrà utilitzar en 
diferents activitats.

Alumnes a la classe

Allò essencial és invisible als ulls, només es veu 
bé amb el cor

SAGRAT COR DE JESÚS

REDACCIÓ
Amb el començament del 

segon trimestre comencem 
una nova aventura, aquesta 
vegada acompanyats pel 
príncep xiquet. Tot l’alumnat, 
des d’infantil 1 fins 4t d’ESO, 
comença el pla lector que 
està relacionat amb el nostre 
projecte de centre, el qual, 

aquest any, gira al voltant de El 
Principito. 

Per aquest motiu, el passat 
12 de gener el nostre centre 
es va transformar. Teníem des 
de baobabs, roses, carners 
fins i tot el príncep xiquet que 
baixà del seu asteroide i tot 
gràcies a l’ajuda dels alumnes 
de 3r d’ESO que ho feren d’allò 

més bé. En obrir les portes 
del centre tots els alumnes 
es trobaren amb la sorpresa. 
Després els xiquets i xiquetes 
del centre reberen els diferents 
personatges a les seues 
classes i aquests els feren 
entrega d’un exemplar del llibre 
per a començar a endinsar-se 
en un nou món.
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Visita a l’antic 
magatzem de 
les dents

CEIP PEPITA GREUS

REDACCIÓ
El passat 10 de gener els 

alumnes d’Infantil 5 anys del 
centre van fer una eixida a 
l’antic magatzem de les dents 
que es troba a València.

Una visita teatralitzada on 
els expliquen com treballa 
el famós ratolinet, els seus 
secrets i els ensenyen com 
és sa casa. Una experiència 
màgica amb què els menuts 

quedaren encantats.
A més a més, també 

van poder gaudir de El  

Cascanueces, un espectacle 
d’actors i titelles basat en les 
danses de Txaikovski.

Alumnes Pepita Greus

ECOCOLLA en acció

CEIP BLASCO IBÁÑEZ

REDACCIÓ
Els xiquets i xiquetes de 3r 

i 4t de l’escola, com a bona 
ECOCOLLA, s’encarreguen 
tots els cursos de promocionar 
en tota la comunicat educativa 
del Blasco accions que milloren 
la salut del nostre planeta des 
de la nostra vida quotidiana. 

En aquesta ocasió s’han 
involucrat voluntàriament en 
un projecte molt interessant: 

“Berto, Zampapilas”
un concurs de la 

Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica que va en 
la seua línia de treball per a la 
millora del medi ambient.

Per eixe motiu us animen a 
ajudar-los a recollir la major 
quantitat 

DE PILES I BATERIES 
GASTADES

Les podeu deixar a l’escola 
durant tot el mes de FEBRER

Són xicotets gestos que 
es converteixen en grans 
solucions.

El planeta necessita la nostra 
ajuda ja!

L’ECOCOLLA té el 
convenciment que junts 
aconseguirem un món millor 
on viure!

Moltes gràcies de part de 
l’ECOCOLLA

ECOCOLLA en acció

Carnestoltes moltes voltes
FESTIVITATS

REDACCIÓ
La Regidoria d’Educació 

tornar a celebrar la tradicional i 
esperada festa de Carnestoltes 
escolars.

Un esdeveniment que 
agrada a menuts i majors en 
convertirse en una vesprada 
amb música, ball, alegria i 

moltes disfresses.
El divendres 17 de febrer, a 

les 15.30 h els xiquetes eixiran 
de les respectives escoles 
acompanyats per la música i 
es desplaçaran, en cercavila, 
fins a la plaça Enric Valor on 
gaudiran de música i alegria.
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Indicacions:
*Antiespasmòdic: l’activitat 

espasmolítica en les vies 
respiratòries, exerceix un 
efecte relaxant del múscul llis 
bronquial que justifica el seu 
ús com a antitussigen. 

*Expectorant: fluïdifica 
les secrecions bronquials i 
n’afavoreix l’eliminació.

*Antisèptic: activitat 
antibacteriana enfront de 
gèrmens grampositius i els 
gramnegatius; a més, també 
té acció antifúngica.

*Antitussigen: ja que neteja 
les vies respiratòries.

*Antiinflamatori: per 
aquestes raons s’utilitza en 
liniments i altres preparats 
per a dolors musculars i 
osteoarticulars.

*Activitat eupèptica: obri 
l’apetit, afavoreix la digestió i 
impedeix la formació de gasos.

*Antioxidant: té una acció 
antirradicals lliures.

*Antihelmíntic: especialment 
efectiu enfront de les 
infestacions per cucs.

Contraindicacions o 
precaucions: el consum del timó 
usat en les dosis terapèutiques 
recomanades és segur; i no 
s’han descrit interaccions amb 
els medicaments.

El consum de timó està 
contraindicat en:

Persones amb 
hipersensibilitat o al·lèrgia a 
algun dels components.

En l’embaràs i la lactància
En la insuficiència cardíaca: ja 

que l’oli essencial pot provocar 
bradicàrdia (disminució de la 
freqüència cardíaca).

En alteracions de l’aparell 
digestiu: com a úlcera 
d’estómac, dispèpsia o dolor 
d’estómac, gastritis, còlon 
irritable, etc.

En el restrenyiment: ja que 
el timó posseeix tanins amb 
acció astringent que agreugen 
el restrenyiment.

Caminada de Sant Blai- Dia del rotllo

Rafael Bosch López

Cronista de la Vila d’Alginet

Enguany, per a celebrar 
el desé aniversari de la 
recuperació del dia del Rotllo, 
l’Ajuntament vol reeditar la 
primera marxa que es va fer el 
3 de febrer de 2013. 

La proposta ens du cap a 
la muntanya, a les terres de 
secà que tanquen el terme pel 
ponent i que comprenen les 
partides dels Cabeçols i del 
Portell (amb el paratge dels 
Arenals) fins arribar a les portes 
del terme de Carlet, on hui es 
troba la urbanització d’Ausiàs 
March.  

Per a iniciar la marxa ens 
reunim a la plaça del País 
Valencià i després enfilarem 
cap a la muntanya pel carrer 
de Sant Antoni, malgrat que 
aquest carrer mai va estar 
considerat com una eixida a 
la muntanya perquè quedava 
tallat a l’alçada del carrer del 
Rei Jaume I pel camí del Molí 
i les tanques que envoltaven la 
terra del senyor d’Alginet i que 
donaven nom a la partida on es 
trobava: l’Argamassada.

Sobre aquestes terres es 
constituí posteriorment el 
barri de les Cases Barates, la 
construcció de les quals així 
com del Col·legi Públic “Pepita 
Greus” es va iniciar l’any 1951, i 
es va finalitzar l’any 1957.

Una vegada creuem les vies 
del tren, entrem en l’ambient de 
l’antic camí de Llombai, l’actual 
carrer del Pintor Velázquez. 
A la dreta, sota els fonaments 
de l’antiga fàbrica d’armes 
de temps de la II República, 
es trobava l’antic cementeri, 
traslladat des del carrer Colom 
abans de 1830 i que va estar 
en ús fins l’any 1912 quan es 
va inaugurar l’actual cementeri. 
Encara que era un cementeri 
parroquial, ja tenia un sector 
per a enterraments civils, un 
dels més antics de la província.

Després de passar el 
barranc del Senyor, tombem 
pel camí Nou de Carlet. Al seu 
començament trobem l’antic 
motor de vapor de l’hort de 
Galindo, el qual va donar nom 
al barri que s’obri al seu costat, 
el Vaporet. A més, podem veure 
al seu frec, un llavador on les 
dones anaven a rentar la roba. 
No era municipal, sinó que es 
pagava per fer-ne ús, això sí, 
amb una aigua molt més neta 
que no la de la séquia que 
nodria el llavador municipal 
situat al carrer de l’Almàssera.

El camí Nou de Carlet és 
un camí que es va constituir 
quan s’organitzà la partida 

de la Comtessa, gràcies a la 
construcció de la séquia del 
Senyor, la qual va permetre el 
reg a les terres situades entre la 
séquia d’Alèdua i aquest camí, 
a mitjan del segle XVI. Aquest 
camí venia a substituir l’antic 
camí que anava a Carlet, el 
camí Vell de Carlet, que naixia 
darrere de l’ermita de Sant 
Josep, però que en època de 
pluges solia quedar tallat en 
haver de passar per dintre del 
barranc de l’Aigua i, per això, es 
va buscar una via en terrenys 
més elevats. 

Deixem el camí Nou de 
Carlet a l’alçada del camí dels 
Cabeçols que ens endinsa ja 
cap a la muntanya si bé ja molt 
transformada per l’ocupació 
agrària, encara que queden 
alguns rodals on encara podem 
veure la típica vegetació 
mediterrània de les nostres 
muntanyes: pins, margallons, 
coscoll, romaní, sajolida, etc. 
Ací veurem un aljub del segle 
xix que s’emprava per donar a 
beure els ramats i les persones.

Després d’esmorzar a la 
pineda de l’entrada de la 
urbanització Ausiàs March, 
anirem a la recerca dels 
Arenals, passant primer per 
davant d’alguns corrals perquè 
per aquesta zona baixaven els 
ramats de Castella a través 
dels assegadors que venien del 
Marquesat de Llombai.

Els Arenals (inclosos dintre 
de la partida del Portell) va 
ser un lloc d’esbarjo on colles 
de xics i xiques hi anaven a 
menjar-se el rotllo o la mona i 
practicar els jocs del moment: 
la corda, l’ase, el sambori... i 
fer alguna torre humana que 
altra, potser l’embrió del saber 
fer de la Muixeranga d’Alginet. 
Activitats immortalitzades per 
l’objectiu d’Ismael Latorre. 

Malgrat això, els Arenals 
acabaren desapareixent a finals 
dels anys 50 del segle XX per la 
pressió agrària, ja que el sòl de 
sorra era propici pels conreus 
d’horta (quants tomacars s’han 
fet a les seues parcel·les) i, 
quan l’accés a l’aigua va ser 
estable, ja era imparable la 
seua transformació.

Des dels Arenals baixarem, 
vorejant les restes d’una gran 
pineda, pel camí d’Alfarb cap el 
poble que creua la partida del 
Portell que rep el nom perquè 
era un pas relativament planer 
per creuar la menuda serralada 
de la Falaguera que tanca el 
terme pel ponent. 

Timó

Francisco Estrems

Farmacèutic

Temps per a jugar

Bárbara Bori

Pedagoga

Laura Alemany
de Joel Dicker

Que meravellós és aquest 
escriptor. Com m’agrada 
la seua forma de narrar, 
d’introduir-nos en l’ambient, de 
presentar-nos els personatges 
i d’enganxar-nos fins al final. 
Sent vertadera admiració. 

En aquesta novel·la, ens 
retrobem amb vells amics. 
Si no has llegit La verdad 
sobre el caso Harry Quebert, 
t’aconselle que el lliges primer. 
I així, quan et poses amb 
aquest, tornaràs a gaudir de 
Marcus Goldman, del sergent 
Perry i, per descomptat, de 
Harry Quebert (encara que 
en aquesta ocasió siga una 
intervenció ocasional). 

Marcus, que segueix collint 
èxits amb les seues novel·les, 
acompanyarà Perry en la 
recerca d’un cas que es va 
tancar en el seu moment, 
però que per diversos motius 
decideixen reobrir i així, 
intentar esclarir entre els dos el 
que va succeir realment. 

El 1999, la jove Alaska 
Sanders va aparéixer 
assassinada i el seu presumpte 
assassí està a la presó des de 
llavors. Què va passar aquell 
dia? Es va tancar el cas massa 
ràpid? Ho descobriran el nostre 
peculiar duo? 

M’ha encantat. Pot ser que 
a alguns amants del thriller els 
costen una mica les novel·les 
de Dicker perquè no van al gra, 
però és just això el que a mi més 
m’agrada d’ell. No solament 
conta un assassinat, ell 
t’explica la vida, els problemes 
i els romanços de tots els 
seus protagonistes i per a mi 
aquests detalls enriqueixen 
molt la trama i aconsegueixen 
que en acabar (almenys és el 
que em succeeix a mi) no es 
quede en el record com una 
lectura addictiva sense més. 

Ah! I com a aclariment, per si 
algú ho dubtava, no he encertat 
absolutament res.

Alumnes excel·lents 
acadèmicament se senten 
incapaços de començar a dibuixar 
en un foli en blanc. Aquest 
podria ser el titular. Jo mateixa 
vaig presenciar tal situació en 
un institut, i el bloqueig va durar 
uns vint minuts malgrat la baixa 
exigència i total llibertat que se li 
oferia a l’alumnat.

André Stern va investigar 
viatjant pel món com dibuixaven 
els xiquets per primera vegada 
en diferents països i cultures: des 
dels xiquets que vivien en ciutats 
a xiquets nòmades del desert. Va 
arribar a una conclusió: els primers 
dibuixos no reproduïen el que 
veien els xiquets ni s’usaven de 
forma intencional per a comunicar, 
sinó que era una manifestació de 
la seua espontaneïtat que sorgia 
des de l’interior del xiquet. Així 
va crear el terme “Formulació” i 
va obrir un espai a París, on en 
una habitació plena de llenços 
en les seues parets convidava 
els xiquets a jugar a pintar sense 
cap instrucció o directriu més 
enllà d’uns pots de pintura amb un 
pinzell al seu interior. Arno treballa 
per a recuperar la capacitat de 
jugar en xiquets i adults que se 
senten paralitzats i bloquejats per 
a crear.

“Han instaurat l’educació 
artística als col·legis. Arrosseguen 
els xiquets al museu, els mostren 
obres d’artistes, els expliquen 
aquestes obres, els fan crear 
paròdies d’obres d’artistes, per a 
enriquir el xiquet. Però això no els 
enriqueix. La conseqüència és que 
el xiquet arriba a aquest mateix 
lloc pensat per a gaudir, i quan es 
veu davant del foli em pregunta 
una cosa aterridora: “Què he de 
fer?” ens explica Arno Stern.

Stern, investigador i autor de 
diversos llibres, es pregunta: 
“tenen els xiquets de hui dia 
temps per a jugar?” i ens convida 
a observar el xiquet com juga 
sense interrompre’l. Una actitud 
cap al xiquet de respecte mutu, on 
posar-nos a la seua altura, mirar-lo 
als ulls, i confiar en ell per a poder 
adonar-nos del que emana del 
seu interior. “Com més respecte 
una persona el seu fill, més es 
respectarà a ell mateix. Serà 
conscient de ser respectable i no 
de ser incomplet”, Arno Stern.

EL CASO ALASKA 
SANDERS
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