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EDITORIAL
Parlar de març a 

Alginet és parlar de 
l’esmorzar de coques 
en cansalada, del 
manifest a la porta de 
l’Ajuntament, del sopar  
de la Setmana de la 
Dona i també és parlar 

de festa al carrers, de música de 
banda, de flors, cercaviles, coets, 
monuments i molta germanor fa-
llera.

Per davant 20 dies plens d’ac-
tes festius que continuaran amb 
el pregó de Setmana Santa per 
a seguir vivint la vida al carrer i 
celebrant les nostres festivitats i 
tradicions.

Com sempre, des de La Veu 
d’Alginet informarem de cada es-
deveniment i cada notícia rellevant 
que passe al nostre poble.

Cada dia al nostre diari digital a  
l’adreça www.laveudalginet.es

Sònia Bosch
Directora La Veu d’Alginet

Recomanacions sobre el consum 
d’alcohol en les festes falleres

1. L’opció de no consumir és 
la més saludable, encara que 
de vegades hi ha situacions i 
persones que poden dificultar 
mantindre-la. 

2. Si tens sensació de 
calor i set, opta per begudes 
refrescants i hidratants sense 
contingut alcohòlic.

3. Acompanya la beguda 
amb menjar, ja que ajuda a 
gaudir-ne, i amb l’estómac buit 
els efectes de l’alcohol sobre 
l’organisme són majors.

4. Beu a poc a poc i assaborint 
la beguda. Com més de pressa 
es pren més probabilitats hi ha 
de beure’n més quantitat. 

5. Intercala les begudes 
amb alcohol amb d’altres com 
l’aigua, els refrescos o els 
còctels que no en continguen.

6. Vigila especialment amb el 
ritme i la quantitat de consum 
de begudes elaborades amb 
destil·lats (cassalla, ginebra, 
rom, tequila, vodka, whisky, 
etc.), ja que contenen més 
alcohol.

7. Porta el compte de les 
begudes que prens, perdre’n 
el compte sovint vol dir passar-
se’n.

8. Si preveus que la nit ha de 
ser llarga i moguda, recorda 
l’opció d’agafar el transport 
públic.

9. Condueix si estàs al 100% 
i sigues solidari/a evitant que 
els amics/amigues agafen el 
cotxe o pugen al vehicle d’algú 
que ha begut o no està en 
condicions.

10. Durant l’adolescència es 
recomana no prendre begudes 

alcohòliques i està estrictament 
prohibit vendre’n o donar-ne 
a menors. Recorda que l’edat 
mínima per a beure alcohol 
són els 18 anys.

11. No s’ha de beure mai 
durant l’embaràs.

12. Les barreges d’alcohol 
i drogues són perilloses, 
s’incrementen i es potencien 
els efectes i els riscos.

13. Els adults som models 
per a la població infantil i 
juvenil. Els nostres consums 
són un exemple que influirà 
en la seua futura manera de 
beure.

14. Respecta l’entorn. 
Tingues en compte els veïns 
que no estan de festa i l’estat 
en què deixes l’espai. 

15. Recorda que amb 
l’alcohol, menys és més i que 
no hi ha consum de drogues 
sense risc. Si algun dels teus 
amics o amigues se’n passa 
bevent no et separes d’ell/ella. 
Si no millora acompanya’l a 
casa i si és precís crida al 112.  

16. Les falles són una festa 
que uneix tradició, moviment 
social i que està repleta de 
cultura popular. Tot entrellaçat 
per la pólvora i la música. 
Anomenades Patrimoni 
Immaterial de la Humanitat per 
la UNESCO, han de convertir-
se en un espai lliure de violència 
de gènere i que siguen unes 
festes igualitàries, inclusives, 
saludables i sostenibles.

Xavi Torremocha. Membre  
Grup Iniciativa ARPA

REDACCIÓ
La Societat Artística 

Musical (SAM) d’Alginet 
ha convocat i publicat les 
bases del III Concurs de 
Composició Pascual Pérez 
Choví en la modalitat de 
pasdoble. L’entitat, que du a 
terme aquesta iniciativa en 
col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Alginet, va incrementar de 
manera notable les obres 
presentades en l’anterior edició 
que, al seu torn, reprenia la 
seua celebració després de 
l’aturada a la qual va obligar la 
crisi sanitària del Covid-19.

La societat musical dotarà 
amb 1.500, 1.000 i 500 euros 
els tres primers pasdobles 
premiats pels membres del 
jurat. Les bases per les quals 
es regeix exposen que cada 
participant podrà presentar 
les obres que desitge, sempre 
que siguen originals, inèdites 
i no hagen sigut interpretades 
públicament amb anterioritat a 

la decisió del jurat, que valorarà, 
especialment, l’originalitat de 
les composicions, així com la 
seua idoneïtat per a poder ser 
interpretades en cercaviles.

L’admissió d’originals 
finalitzarà a les 14.00 hores 
del 31 de maig amb les obres 
identificades amb un lema, en 
cap cas podran anar signades 
perquè comportaria la seua 
exclusió. Finalitzat el termini, 
un jurat tècnic format per tres 
persones de reconegut prestigi 
musical, seleccionarà un 
màxim de cinc composicions 
que seran interpretades en un 
concert per la Banda Simfònica 
de la Societat Artística Musical 
d’Alginet que tindrà lloc el 16 
de setembre de 2023, dia en 
què es farà pública la decisió 
del jurat i el lliurament dels 
premis. Els autors de les 
composicions seleccionades 
que no obtinguen premi rebran 
un diploma que acredite la 
seua condició de finalista en el 
concurs.

CULTURA

La SAM d’Alginet obri la convocatòria 
del Concurs de Composició Pascual 
Pérez Choví de pasdobles
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La falla La Manta al Coll tanca el calendari de les presentacions falleres 
Finalitzen les presentacions falleres a Alginet

Acte de presentació de la comissió de la falla La Dolçaina

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

Acte de presentació de la comissió de la falla La Manta al Coll. Imatge de Merlo

La falla La Manta al Coll tanca les presentacions 
falleres amb un acte molt emotiu

El dissabte 11, a les 6.30 de la vesprada 
al Teatre Modern es va fer l’acte oficial de 
la presentació de la comissió de la falla La 
Dolçaina.

En un acte molt esperat i emotiu, la falla 
va presentar els que són per a aquest exer-

cici els seus màxims càrrecs, la fallera major 
infantil Nerea Jiménez Bosch i el president 
infantil Guillem Bailén Ferrer.

En finalitzar l’acte es va oferir un vi d’ho-
nor al casal de la falla.

El divendres 17 i dissabte 18, la falla La 
Manta al Coll va ser la falla encarregada 
de posar punt final a les presentacions a 
Alginet.

Al teatre Modern, cap a les 22.30 hores, 
els fallers i falleres van ser els protagonistes 
d’un acte molt emotiu que començà recor-
dant el seu president Miguel Àngel Ramos 
i Burchés.

Tot seguit va ser moment de conéixer la 
cort d’honor. Més de 70 parelles desfilaren 
per la passarel·la. Amb música i un joc de 

colors el teló es va obrir per a conéixer la fa-
llera major Natàlia Ramos Cervera acompa-
nyada pel faller major, Julen Bosch Palau.

Una nit molt especial que finalitzà amb un 
vi d’honor al casal de la falla.

Dissabte era moment de gaudir del futur 
de la falla i veure desfilar els xiquets i xique-
tes i conéixer la seua fallera major infantil, 
Alejandra Gil Molina i el president infantil 
Josep García López.

Acte de presentació de la comissió de la falla El Palleter 

La falla El Palleter presenta la seua comissió major 
i infantil al Teatre Modern

El divendres 3 de febrer, a les 10 de la 
nit, la falla El Palleter va ser l’encarregada 
de posar emoció, música i molta alegria 
al Teatre Modern en la presentació de la 
seua comissió major. Al llarg de l’acte es va 
presentar Paula Fores Vidal com la fallera 

major per al 2023 i a Antonio Pablo Atienza 
Pavlinova com al faller distingit.

El dissabte de vesprada, va ser moment 
de veure desfilar els menuts de la falla i la 
seua màxima representant la fallera major 
infantil Ariana Llorca Ortiz.
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Alginetines i alginetins, falleres i 
fallers, ha aplegat, és ja el temps 
faller.

Omplim d’art efímer els 
carrers, amb els nostres bonics 
monuments. Impregnem l’ambient 
de pólvora valenciana. Engalanem 

Alginet amb sedes i joies 
valencianes. Que ressonen fort 
bandes, tabals i dolçaines. Fem 
sentir a tot el món, que aquesta 
és la millor festa, per això som, 
patrimoni immaterial i cultural de la 
humanitat.

Que Alginet ressone de festa, 
tradició i senyes d’identitat.

Visquem el gran mes de març 
amb respecte i tolerància i que el 
nostre emblema siga la germanor 
fallera.

Convidem tot el poble a eixir al 
carrer i viure amb intensitat tots els 
actes programats.

Virgínia Company
Regidora de Festes
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Les comissions falleres celebren 
l’acte de la Crida

REDACCIÓ
El diumenge 26 de febrer, 

les sis comissions falleres 
de la localitat d’Alginet 
acompanyades per autoritats 
i la Junta Local Fallera, 
encarregada d’organitzar 
l’esdeveniment, es van 
concentrar a la plaça de la 
Constitució per a celebrar la 
Crida fallera.

Un acte molt emotiu que 
simbolitza el començament de 
les festes més esperades per 
fallers i falleres.

Amb cercavila, les 
comissions van anar 
arreplegant els seus màxims 
càrrecs des dels respectius 
casals per a arribar, tots junts, 
davant de l’Ajuntament. 

Passades la 1.30 del migdia, 
les falleres majors de les 
diferents falles es van dirigir al 
públic assistent per a convidar-
los a gaudir de la festa i de la 
germanor.

La Crida finalitzà, com no 
podia ser d’altra manera, amb 
un castell de focs d’artifici i amb 
una gran foto de família.

ARTESANIA

El mestre artesà alginetí Ximo Roca restaurarà 
les vidrieres de l’església Jesuïtes de València

REDACCIÓ
Les vidrieres que decoren 

els murs del temple de 
l’església Jesuïtes realitzades 
al voltant del 1942 necessiten 
ser restaurades. Tal com indica 
Xavier Laumain, arquitecte 
responsable del projecte 
de restauració “el pas del 
temps ha afectat bastant la 
conservació de les vidrieres, 
moltes han perdut vidres i 
s’han doblegat”. Aquesta 
situació obliga a rehabilitar-les 
de manera integral.

Els responsables del projecte 
han confiat aquesta tasca a 
l’alginetí Ximo Roca que ja 
ha començat el desmuntatge 
de parts dels 77 vitralls de 
l’església.

 “Hem desmuntat les 

vidrieres de la part superior 
corresponents al mur del 
lateral aquest” (el de l’esquerra, 
mirant cap a l’altar major), 
apunta Roca. “Cada vidriera 
de l’Església Jesuïtes està 
composta per nou panells i el 
treball consisteix a anar traient, 
un a un, aquests panells”, 
explica Roca. El treball es 
complica perquè cal picar 
cadascun dels panells perquè 
estan fixats amb massilla. “El 
mal estat d’aquesta massilla és 
un dels problemes principals. 
En estar tan resseca ha 
perdut l’estanquitat, la qual 
cosa provoca que a través 
d’aquesta entre l’aigua i la 
humitat” comenta l’alginetí.

Per al mestre “hem de 
tractar de no ferir-les més del 

que ja estan”. Les peces es 
traslladaran al taller del mestre 
ubicat a la seua localitat natal 
on es tractaran per a recuperar-
les i que tornen a lluir com cal.

Els treballs de recuperació 
de la impressionant superfície 
de vidrieres de l’Església 
Jesuïtes València duraran uns 
18 mesos i suposa una inversió 
que supera els 100.000 euros. 

ACEAL celebra Sant Valentín 
amb un sorteig

REDACCIÓ
Amb l’objectiu d’incentivar les 

compres per a la festivitat del 14 
de febrer, dia dels enamorats, 
l’Associació comercial i 
empresarial d’Alginet va llançar 
una campanya virtual, de 
mecànica molt senzilla.

Els participants tan sols 
havien de fer-se un selfie al seu 
comerç preferit i des d’Aceal es 
pujava a les xarxes i la imatge 
més votada era la guanyadora.

Al final, els seguidors van 
decidir que la instantània de 
Josefa Añó va ser la més 
original.

Tant Josefa com Leonor 
Soledad, propietària de 
l’establiment Ell i Ella on es 
va fer la fotografia, van poder 

gaudir cada una d’un sopar per 
a dues persones al Restaurant 
Sant Patricio.

ASSOCIACIONS

FALLES

AFA Benvinguts estrena nou 
president i realitza canvis a les 
instal·lacions

REDACCIÓ
L’associació de familiars de 

malalts d’Alzheimer Benvinguts 
d’Alginet que coordina el 
Centre de Dia ha canviat de 
presidència.

Agafa la part més visible 
l’actual Cap de Protecció Civil, 
Antonio Arbona.

Amb la nova directiva i amb 
el suport de l’Ajuntament 
d’Alginet, s’han executat 
diferents actuacions en les 
instal·lacions del centre per a 
millorar-les.

En primer lloc la porta per a 
accedir al Centre de Dia canvia 
i es fa per la part contrària, ja que 
la que s’utilitzava antigament 
era l’eixida d’emergència.

A més a més, s’han pintat 
les diferents sales i s’han fet 
millores a certs departaments 
com la cuina o la sala d’estar.

L’alcalde d’Alginet, Jose 

Vicente Alemany, va visitar 
el centre per a comprovar 
les millores i conéixer les 
demandes dels usuaris.

De vesprada es va fer una 
reunió als familiars dels usuaris 
per a ensenyar-los els canvis, 
atendre inquietuds i presentar-
los els nous uniformes dels 
treballadors i treballadores 
que així queden completament 
identificats.

Està previst nous canvis en 
la infraestructura que d’ací a 
poc temps es portaran a terme 
amb l’ajuda de l’Ajuntament.

ASSOCIACIONS
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L’AJUNTAMENT INFORMA

AJUNTAMENT
El que portem d’any, la Policia 

Local d’Alginet ha aconseguit 
detenir tres persones del 
sistema VioGén, el sistema 
de seguiment integral en els 
casos de violència de gènere.

Dos d’ells van ser 
detinguts per trencar l’ordre 
d’allunyament i un tercer per 
agredir la seua parella.

Cal recordar que la localitat 
d’Alginet compta, des del 
2001 amb la Unitat de Serveis 
d’Assistència familiar. Aquesta 
unitat està composta pel cap 
de la policia, el cap de la unitat 
i quatre agents, tres de les qual 
són dones.

Dins de les seues funcions 
podem destacar l’atenció 
especialitzada a víctimes de 

violència de gènere (dones 
maltractades), a víctimes de la 
violència domèstica (membres 
del nucli familiar, fills, pares, 
avis, germans, etc.) i la 
protecció del menor, etc.

En aquesta unitat estan 
integrades les agents de la 
Policia Local, amb la finalitat 
de donar una millor atenció 
en aquells casos que per les 
circumstàncies de la víctima ho 
requerisquen.

Des de la Regidoria de 
Policia es recorda que “en 
cas de necessitar ajuda o 
realitzar alguna consulta 
podeu telefonar a la Policia 
Local d’Alginet al 96 175 11 54 
o al 016 (telèfon gratuït i del 
qual no queda cap indici de 
la seua utilització en la factura 
telefònica)”.

POLICIA

Tres detinguts per violència de gènere el 
que portem d’any 

OBRES

Diputació dona llum verda a l’Ajunta-
ment d’Alginet per a començar les li-
citacions del projecte per a canviar la 
gespa del camp de futbol de l’Ermita

AJUNTAMENT
El passat 7 de febrer, 

l’Ajuntament d’Alginet va rebre, 
per part de la Diputació de 
València, l’informe favorable 
definitiu de la documentació 
tècnica del contracte d’obra per 
al canvi de la gespa del camp 
de futbol de l’Ermita.

Un projecte que s’engloba 
dins el pla d’inversions del 
2022-2023 de la Diputació de 
València i que té un cost de 
234.239,74 €.

L’abril del 2022, la 
Diputació de València va 
aprovar la convocatòria del 
pla d’inversions 2022-2023 
i a la localitat d’Alginet se li 
concedien 789.857,81 €.

Amb aquest anunci, l’equip 
tècnic del consistori va emetre 
un informe amb la descripció 
de les inversions a fer amb 
aquesta quantia. En concret 
la partida pressupostària 
de Diputació es destinarà a 

la reparació d’empedrat en 
diferents carrers del nucli antic; 
asfaltat de diferents carrers del 
nucli antic i Los Lagos, el canvi 
de gespa del camp de futbol de 
l’ermita; la reforma de la façana 
de l’Hort de Feliu; la divisió 
dels pavellons del Poliesportiu 
municipal, el subministrament 
i instal·lacions de les llums al 
camp de futbol de l’Ermita; la 
reforma del tram de la coberta 
de l’Ajuntament i la instal·lació 
de fanals solars de led.

Després que l’equip tècnic  
i l’administració de Diputació 
compartiren els informes 
necessaris per a poder 
justificar les inversions, el 20 de 
setembre del 2022, la Diputació 
de València va adoptar l’acord 
d’incloure Alginet en el seu Pla 
d’inversions amb el detall de 
les actuacions i imports que 
s’havien adjuntat per part del 
municipi.

Presentats tots els informes 
tècnics sol·licitats per la 

Diputació de València respecte 
al canvi de la gespa de l’Ermita, 
el passat 7 de febrer d’aquest 
any es donà el vistiplau per 
a poder començar amb els 
tràmits de l’adjudicació de 
l’obra.

“Sabem que les 
administracions i els tràmits 
burocràtics es dilaten en el 
temps. Ara que ja disposem 
de l’informe favorable per part 
de la Diputació hem començat 
el procés per a licitar l’obra”, 
comentava Jose Vicente 
Alemany, Alcalde d’Alginet.

“Ens agradaria que haguera 
sigut tot molt més ràpid, però 
estem parlant d’una obra de 
234.239,74 € i l’administració 
ens demana licitar-la i complir 
els terminis establits per la llei. 
Esperem que en un parell de 
mesos els nostres futbolistes 
puguen gaudir de la nova 
gespa i la nova il·luminació al 
camp de l’Ermita”, afirmava 
Alemany.
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L’AJUNTAMENT INFORMA
OBRES

AJUNTAMENT
L’ajuntament d’Alginet ha 

finalitzat la primera fase per 
a eixamplar les voreres del 
carrer Magistrat Greus, més 
conegut com a carrer Nou.

Aquesta obra naix de la 
proposta presentada dins dels 
pressupostos participatius del 
2022 en la qual la ciutadania 
va decidir que aquest era el 
projecte que volien portar a 
terme.

Un projecte que es realitzarà 
en dues fases, la primera va des 
del cantó del carrer Almàssera 

fins a l’encreuament del carrer 
de la Cooperativa elèctrica 
i la segona fase anirà des 
del carrer de la Cooperativa 
elèctrica fins al carrer Major.

Un obra que, tal com 
comentava el regidor 
d’urbanisme, Andrés Añón 
“va ser votada dins dels 
pressupostos participatius del 
2022 i sens dubte facilitarà el 
pas dels vianants, ja que les 
voreres a aquest carrer són 
molt estretes i pot ser perillós 
per als veïns i veïnes”.

Obres per a eixamplar les voreres de 
Magistrat Greus

SERVEIS SOCIALS

Alginet dins del rànquing de Conselleria com un dels 
municipis que tenen la qualificació d’excel·lència en l’atenció 
a la dependència

AJUNTAMENT
La Vicepresidència i 

Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives va 
invertir un total de 1.043 
milions d’euros per a abonar 
prestacions de persones en 
situació de dependència i va 
tramitar durant l’any 2022 un 
total de 49.680 valoracions

Segons ha explicat la 
directora general d’Atenció 
Primària i Autonomia Personal, 
Mercè Martínez Llopis, es 
tracta del nombre més gran de 
valoracions anuals realitzades 
des de l’inici de l’anterior 
legislatura i, a més, supera les 
sol·licituds registrades durant 
tot l’any 2021, que van assolir 

la xifra de 46.614.
La directora general ha 

destacat que aquestes dades 
reflecteixen que s’ha realitzat 
«un gran treball» en aquesta 
àrea amb l’aplicació de noves 
fórmules de gestió, com va 
ser la creació d’un model de 
valoració des de l’atenció 
primària de les entitats locals.

Aquests resultats en les 
valoracions i, en general, en 
la tramitació dels expedients 
de dependència, ha concretat, 
respon, precisament, “a la 
bona gestió dels equips 
professionals dels serveis 
socials municipals”.

Martínez Llopis ha explicat 

que, amb l’objectiu de 
reconéixer la feina feta i motivar 
els equips municipals, cada 
mes s’elabora una classificació 
dels municipis que tenen la 
qualificació d’excel·lència en 
l’atenció a la dependència.

Així, en la classificació 
corresponent a l’últim mes, 
dels municipis de 10.000 a 
20.000 habitants, Alginet, 
entre d’altres, amb un grau 
d’execució d’entre un 95 i un 
97%.

La regidora de Serveis 
Socials, Carmen Ribera 
ha felicitat personalment 
l’equip d’Alginet per la seua 
excel·lència i pel treball que 
cada dia porten a terme.

Equip de Serveis Socials amb la regidora Carmen Ribera.

OCUPACIÓ

Alginet seu de l’Oficina Acelera Pyme la Ribera

AJUNTAMENT
El dilluns 20 de febrer, al 

saló de plens de l’Ajuntament 
d’Alginet, es realitzà la 
presentació de l’Oficina Acelera 
Pyme la Ribera.

Obria l’acte l’alcalde 
d’Alginet, José Vicent Alemany 
Motes que agraïa poder ser 
una de les cinc seus d’aquesta 
oficina per a totes les pimes de 
la ribera.

Per la seua part, la 
regidora d’ocupació, Maria 

José Martínez, comentava 
l’avantatge per als comerços, 
empreses, pimes i autònoms 
d’Alginet poder disposar 
d’aquest servei a la seua 
localitat.

En aquesta reunió 
informativa dirigida al comerç 
i l’empresariat d’Alginet es 
va presentar els serveis que 
ofereix l’Oficina Acelera Pyme 
la Ribera així com les eines i 
canals de contacte amb aquest 
servei gratuït de digitalització 
de les empreses.

L’equip d’Acelera Pyme la 
Ribera també va informar de 
quins són els avantatges que 
representa el KIT Digital i com 
gestionar l’ajuda.

Aquest servei es realitzarà 
una vegada a la setmana al 
poble. En total s’han creat cinc 
oficines que atendran a tota la 
Ribera i que estan ubicades 
a Alberic, Carlet, Montserrat, 
Castelló i Alginet.

Per a més informació 
poden visitar la web 
acelerapymelaribera.com

Moment de la presentació en el saló de plens

OBRES

AJUNTAMENT
La regidoria d’urbanisme de 

l’Ajuntament d’Alginet continua 
invertint en millorar les 
instal·lacions de la urbanització 
d’Els Llacs.

Aquesta vegada han asfaltat 
el carrer de Les Maduixeres i  
els Tulipans.

El cost de l’asfaltat ha sigut 
de 52.722,12 € de pressupost 
municipal.

Continuen les millores a la urbanització 
d’Els Llacs

AJUNTAMENT
Des de l’Agència de Promoció 

del Valencià i la Biblioteca 
Pública d’Alginet s’ha celebrat 
el Dia de la Llengua Materna 
d’una manera molt especial.

Durant la setmana del 20 al 
24 de febrer, les persones que 
agafaren en préstec un llibre 
en valencià de la Biblioteca 
d’Alginet, van rebre un regalet i 
entraren en el sorteig de quatre 

exemplars del llibre Otranto 
de l’escriptora alginetina 
Magda Añon Espert. Els llibres 
estaven dedicats per la nostra 
escriptora. 

CULTURA

Celebren el Dia de la Llengua Materna 
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Més d’un centenar de persones a la 
passejada històrica del poble

REDACCIÓ
L’associació Cultural 

Algoleja, amb el suport de 
l’Ajuntament d’Alginet i el saber 
fer del cronista local Rafa 
Bosch, van fer, el diumenge 19 
de febrer un passeig pel nucli 
antic d’Alginet on van poder 
conéixer cases i llenguatges 

estilístics.
Multitud de veïns i veïnes 

s’aproparen a aquesta activitat 
gratuïta que ha volgut mostrar i 
remarcar aquells edificis que hi 
ha al cas antic i el seu estil.

Tal com comentava el 

president d’Algoleja, Jose 
Luís Arcos “hem gaudit d’una 
autèntica passejada històrica 
pel nostre poble guiats per Rafa 
Bosch. Hem pogut reunir a prop 
d’un centenar de persones. Un 
autèntic plaer i a més l’oratge 
ens ha acompanyat”.

ASSOCIACIONS

Felipe Garpe, Eva Ferri i Sheila Garcia 
recorden Nino Bravo amb la Banda 
simfònica de València

CULTURA

REDACCIÓ
El cantat alginetí Felipe 

Garpe i la filla de Nino Bravo, 
Eva Ferri, van oferir, la nit dels 
enamorats un concert al Teatre 
Principal de València.

Amb la batuta del director 
convidat, Iñaki Urkizu i els 
instruments de la Banda 
Simfònica de València, els 
assistents a l’esdeveniment 
musical van poder gaudir d’un 
gran repertori de les millors 
cançons del desaparegut Nino 
Bravo.

Un concert que s’emmarca 

en l’any Nino Bravo en què, 
al llarg de tot aquest 2023, es 
recordarà el 50 aniversari de 
la mort del cantant d’Aielo de 
Malferit.

Felipe Garpe, Eva Ferri i 
Sheila Garcia interpretaren 
temes tan coneguts com “Te 
quiero, te quiero”, “Un beso y 
una flor” o “Vivir” entre d’altres.
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CEA

CEA
La Cooperativa Elèctrica 

d’Alginet i l’Ajuntament estan 
portant a terme diferents 
reunions per tal d’aconseguir 
un acord que beneficie les 
dues parts.

L’objectiu és la creació d’un 
conveni de col·laboració en què 
l’Ajuntament facilite els espais 
públics dels edificis municipals 
perquè la CEA puga instal·lar 
les plaques solars.

Tal com comentava l’alcalde 
d’Alginet, Jose Vicente 
Alemany Motes, “per part 
de l’Ajuntament ja hi ha un 
preacord i una bona voluntat 
per a facilitar a la CEA 
poder instal·lar les plaques 
fotovoltaiques als sostres dels 
edificis municipals perquè 
disposen de més instal·lacions 
per a produir llum i que la 

factura del consistori tinga un 
descompte notable i a més 
s’ajude a reduir l’empremta 
de carboni amb l’ús d’energia 
verda renovable”.

Per la seua banda, el 
president de la Cooperativa 
Elèctrica d’Alginet, José Rizal 
Gómez Bosch comentava que 
“esperem prompte poder tindre 
aquest conveni de col·laboració 
enllestit per a poder instal·lar 
plaques fotovoltaiques i així, 
que l’Ajuntament tinga un 
descompte important en el cost 
del consum de llum municipal 
i a més dispose d’un fons per 
a la promoció de la cultura i 
l’esport”.

D’altra banda, la CEA 
obtindria els espais per a 
poder instal·lar les plaques 
fotovoltaiques per a la 
producció.

Des del Consell Rector de la 
Cooperativa Elèctrica d’Alginet 
es valora de manera molt 
positiva aquest conveni perquè, 
tal com comentava el president 
“en primer lloc ens situem al 
nostre poble que és el nostre 
àmbit territorial d’actuació i 
segon perquè açò pot permetre 
donar una resposta primer 
al combat davant del canvi 
climàtic i segon i més rellevant 
per a satisfer necessitats de la 
població general i dels socis de 
la CEA en particular”.

A hores d’ara les reunions 
continuen i s’espera, des de 
les dues parts, que aquest 
preacord es materialitze 
prompte, ja que tan sols queda 
ultimar detalls tècnics i legals 
per a signar-lo.

Preacord entre la CEA i l’Ajuntament 
per a col·laborar en la instal·lació de 
les plaques solars

El regidor d’Urbanisme, el tresorer de la CEA, el president de la CEA  i l’alcalde d’Alginet a la reunió
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El CEIP Blasco Ibáñez rep el 
reconeixement a la primera promoció 
en valencià

REDACCIÓ
El divendres 24 de febrer, a 

la sala Marian de Polinyà del 
Xúquer, es va celebrar la tercera 
Nit de la Ribera organitzada per 
la Coordinadora de Centres 
d’Ensenyament en Valencià de 
la Ribera.

L’escola pública Vicente 
Blasco Ibáñez d’Alginet va 
rebre el reconeixement a la 
primera promoció en Valencià 
any 1987-1988.

L’actual directora del centre, 
Fina López va rebre el guardó 
de mans de la coordinadora 
de centres d’ensenyament  en 
valencià.

En finalitzar el sopar, el grup 
Niuss va posar el toc d’energia, 

il·lusió i festa.
Tal com comentava Fina 

López, “el millor de rebre el 
guardó de reconeixement ha 
sigut poder compartir aquesta 
nit amb una representació 
de les persones que ens han 

precedit, antics mestres, antics 
alumnes, famílies, direccions i 
la meravella que és sentir que 
tots i totes formem part de la 
mateixa escola i que el que 
representa el guardó forma part 
dels nostres trets d’identitat “.

ESCOLES

ASSOCIACIONS

AECC Alginet i Consum 
tornen a unir-se en 
la campanya de “La 
compra de la teua vida”

REDACCIÓ
El dissabte 4 de febrer és 

el Dia Internacional contra el 
Càncer. Un any més Consum 
Alginet s’ha sumat a aquesta 
campanya d’àmbit nacional 
que té com a objectiu recaptar 
fons per a la investigació 
d’aquesta malaltia.

Fins al 12 de febrer i amb 
l’ajuda de membres de la 
Junta local d’AECC Alginet, 
els clients que van fer la seua 
compra en aquest establiment 
van poder fer un donatiu en les 
mateixes caixes en pagar.

Totes les donacions 
monetàries recaptades al llarg 

del període de la campanya 
aniran íntegrament a 
l’Associació Espanyola contra 
el Càncer per a donar suport 
a la investigació i finançar els 
serveis de suport a pacients i 
familiars.

A més de la campanya per 
a recaptar fons, la presidenta 
d’AECC Alginet va estar en 
Ràdio Alginet per a fer una 
crida de conscienciació a tots 
i totes per a mantindre un estil 
de vida saludable, incloure 
l’atenció de psicooncologia al 
sistema sanitari públic i ampliar 
la protecció davant del tabac i 
els cigarrets electrònics.

ASSOCIACIONS

Nova seu per a 
Compromís

REDACCIÓ
El dijous 16 de febrer, la 

formació política de Compromís 
va inaugurar la seua nova seu 
ubicada al carrer Sant Vicent 
numero 5.

L’acte va comptar amb la 
presència d’Àgueda Micó, 
secretaria general de Més 
Compromís, Carla Cebrián, 

candidata a l’alcaldia de Carlet, 
i Jesús Boluda, candidat a 
l’alcaldia d’Alginet. 

Aquest últim va convidar 
tothom a participar de la vida 
política del nostre municipi, 
i en paraules de Boluda, 
“escoltarem a tots, obrirem les 
nostres portes els dimecres de 
19 a 21h”.

PARTITS

Exposició fotogràfica: 
Mirades d’un poble

REDACCIÓ
El cap de setmana començà 

el divendres a les 19 h amb 
la inauguració de l’exposició 
fotogràfica titulada «Mirades 
d’un poble». Una exposició 
organitzada pel Club de 
Fotografia Alginet i que va 
estar, a la sala d’exposicions 
del Teatre Modern fins al 24 de 
febrer

PARTITS

Cercle-IdEA clausura les seues 
Jonades de debat

REDACCIÓ
L’agrupació local Cercle-

IdEA celebrà el 23 de febrer 
la tercera sessió de debat, 
donant per clausurat el cicle 
de jornades celebrades a 
la Casa de la Cultura per a 
debatre sobre diversos temes 
relacionats en el model de 
poble que es vol dissenyar i el 
benestar de la ciutadania.

En concret, les jornades 
començaren fent una avaluació 
de la gestió que ha portat a cap 
l’ajuntament durant aquesta 
legislatura, i es tractà també 
el tema del feminisme i la 
necessitat d’aplicar la visió 

de gènere en totes les àrees 
de gestió. En les següents 
jornades els temes tractats 
foren la cultura, l’educació i 
els esports, i acabaren amb 
una tercera jornada en la qual 
es relacionava l’urbanisme, 
l’economia, el medi ambient i la 
gestió dels serveis municipals. 

Per a la celebració de 

les distintes jornades, els 
membres de Cercle-IdEA 
havien mantingut prèviament 
una sèrie de reunions amb 
diverses entitats del poble, i a 
l’hora d’exposar les diverses 
temàtiques s’ha comptat amb 
la col·laboració d’associacions 
i persones relacionades 
directament en els camps que 
cada dia es debatien.
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CULTURA

REDACCIÓ
El diumenge 5 de febrer, a 

les 9 del matí, des de la porta 
de l’Ajuntament i acompanyats 
per Protecció Civil, començava 
la caminada de Sant Blai o del 
Rotllo.

Una caminada organitzada 

per l’Ajuntament d’Alginet amb 
la col·laboració del Centre 
Excursionista, Protecció Civil i 
el Cronista d’Alginet.

Tal i com comentava Rafa 
Bosch, 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”.

Els més de 100 participants 
van caminar i escoltar les 
explicacions de Bosch sobre 
diferents parts del recorregut 

com la partida dels Cabeçols, 
el Portell amb el paratge dels 
Arenals, el llavador i moltes 
altres curiositats del nostre 
poble.

Al llarg del recorregut es va 
fer una parada per a esmorzar 
i com no gaudir del tradicional 

dolç com és el rotllo que va 
regalar l’Ajuntament d’Alginet.

Un matí per a gaudir de la 
natura, conéixer la història i 
mantindre les tradicions.

Èxit de participació a la X Caminada de Sant Blai-Dia del Rotllo

Maite Alberola imparteix una classe 
magistral als alumnes de l’Emilio Luna

REDACCIÓ
Els xiquets i xiquets de quart 

de l’escola pública Emilio Luna 
han començat, un any més, el 
seu projecte interdisciplinari en 
què crearan una òpera.

Aquest tipus de projecte 
anomenat LÓVA es porta 
realitzant al centre 4 anys i 
té com a objectiu utilitzar la 
creació d’una òpera com a 
vehicle d’aprenentatge.

Per poder portar-la a terme, 
al llarg del curs escolar, els 
xiquets i xiquetes porten a 
terme diferents sessions en 
què aprenen a treballar en 
conjunt per a crear el producte 
final: una òpera

Al llarg dels mesos, els 
alumnes reben la visita de 

diferents professionals que els 
expliquen el funcionament de 
cada part de la creació de la 
companyia. 

La cantat lírica de Silla 
que viu a Alginet, Maite 
Alberola, va voler compartir 
amb els xiquets i xiquetes els 
seus coneixements com a 
professional.

Alberola porta des dels 10 
anys estudiant música i ha 
fet de la seua vocació la seua 
professió.

En la sessió, els creadors 
de la companyia Les ombres, 
van aprendre tècniques per a 
actuar davant del públic, tips 
per a eixir a escena i molts 
secrets més d’una boníssima 
cantant d’òpera.

La jornada finalitzà amb un 
gran aplaudiment i la signatura 
d’Alberola al llibre de la 
companyia.

ASSOCIACIONS

Més de 400 jubilats i 
pensionistes celebren, 
un any més, el dia del 
Rotllo

REDACCIÓ
Un any més, els jubilats i 

pensionistes d’Alginet han 
pogut gaudir d’una vesprada 
de tradicions, germanor, 
música i ball per a celebrar la 
festivitat de Sant Blai o la més 
coneguda festa del dia del 
Rotllo.

Al restaurant San Patricio, 
el diumenge 5 de febrer, 
començava el berenar de 
xocolate, rotllos i ensaïmades. 
Un berenar patrocinat per 
l’Ajuntament, La Caixa Rural i la 
Cooperativa Elèctrica d’Alginet 
i organitzat per l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes

El president de l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes 
comentava que “és un gran 
esforç celebrar aquest berenar 
però és una tradició que no 
s’ha de perdre”.

Per la seua part, la regidora 
de Majors, Maria José 
Martínez comentava que “és 
molt gratificant vore amb quina 
il·lusió els nostres jubilats 
i pensionistes assistixen 
a aquest esdeveniment i 
celebren un dia com hui”.

Un esdeveniment molt 
esperat pels assistents que 
reforça vincles d’amistat, 
germanor i bons costums.

EDUCACIÓ
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CONCERT

REDACCIÓ
El divendres 24 de febrer, 

al Teatre Modern, la Banda 
simfònica de la Sama va oferir 

el Concert anomenat Dia de la 
Dona. 

Un concert  que tenia com 
a objectiu donar visibilitat 

a les dones compositores 
valencianes i per això la banda 
va oferir un repertori variat 
en estil i gèneres des d’obres 
simfòniques fins a pasdobles. 
Un concert preparat amb alta 
estima per la SAMA.

Els assistents van poder 
gaudir de peces com Llamas 
de Arte de Maria Dolores  
Soriano; Marxa del Rei Barbut 
de Matilde Salvador; Chelva 
de Laura Beele; The open 
window de Raquel Sánchez; 
Aloha de Lucía Burguera; 
Soledad d’Alzira d’Olga Clari o 
Cleopatra d’Amparo Edo.

El Concert de la Dona enceta els actes programats per a la 
Setmana de la Dona

Marco Castell de Muixeranga Algemesí visita als 
participants de Muixeranga a l’escola

MUIXERANGUES

REDACCIÓ
El dimarts 21 de febrer, 

el mestre de la Muixeranga 
d’Algemesí , Marcos Castell, 
va visitar als alumnes de 
Muixeranga a l’escola. 
Amb aquesta visita “donem 
per finalitzat el recorregut 
per la història i evolució 
de les dues Muixerangues 
bressol i kilòmetre 0 del món 
muixeranguer. Un agraïment 
infinit a Marcos Castell, per 
col·laborar amb muixeranga 
a l’escola. Per contestar amb 
tanta estima, totes i cadascuna 
de les preguntes que els 
nostres alumnes han treballat i 
preparat a l’aula. Han aprés un 
muntó de tot allò que va passar 

al segle XX, i han conegut, 
un cop més, que simbolitza 
La Muixeranga d’Algemesí al 
nostre país”, comentava Mabel 
roig, responsable de projecte.

Una vesprada envoltada 
d’història, col·laboració, 
alegria, sentiment de grup i 
molta muixeranga.

La Federació Coordinadora 
de Muixerangues celebra 
l’assemblea anual a Alginet

Eduard Part
Tresorer de la FCM

El passat dissabte 18 
de febrer de 2023, la 
Federació Coordinadora 
de Muixerangues (FCM) va 
celebra la seua Assemblea 
anual ordinària a la Casa de 
Cultura d’Alginet.

En aquesta ocasió acudiren 
a l’assemblea representants 
de les muixerangues La Jove 
de València, la Torrentina, 
Muixeranga de Cullera, 
Muixeranga Marina Alta, 
Nova Muixeranga d’Algemesí, 
Conlloga de Castelló, 
Muixeranga Vall d’Albaida, 
Muixeranga Barcelona, 
Muixeranga de Segaria i 
Muixeranga Alginet.

En l’assemblea s’aprovaren 
aspectes tan importants com 
el Pressupost per al 2023, el 
Pla d’acció 23 i l’informe de 
Tresoreria 2022.

Els integrants de la 
Muixeranga Alginet que 
acudiren a l’acte van ser: 
Eduard Part (actual tresorer 

de la FCM), i Mabel Roig i 
Amador Añon (Presidenta i 
Mestre respectivament de la 
Muixeranga Alginet).

El president de la FCM, Pau 
Pertegaz, comentava que era 
per a ell un plaer poder fer 
aquesta assemblea a Alginet, ja 
que actualment la Muixeranga 
Alginet és una de les colles 
en més creixement del País 
Valencià, tant en nombre de 
muixeranguers com en qualitat 
de les seues actuacions.

D’altra banda, Pau també 
comentava que per al 2023 el 
principal repte que es planteja 
la FCM es l’organització 
de la Primera trobada 
muixeranguera en la qual 
s’intentarà que participen les 
més de 20 colles que hi ha 
actualment a les nostres terres, 
de manera que poden arribar 
a ajuntar-se més de 1500 
muixeranguers. S’estan fent 
les gestions perquè aquesta 
trobada es faça a l’Alcúdia el 
cap de setmana del 4 i 5 de 
novembre.

MUIXERANGUES

Menuts i grans celebren la festivitat de Carnes-
toltes escolars

EDUCACIÓ

REDACCIÓ
La Regidoria d’Educació 

tornà a celebrar la tradicional i 
esperada festa de Carnestoltes 
escolars. Un esdeveniment que 
agrada a menuts i majors en 
convertir-se en una vesprada 
amb música, ball, alegria i 
moltes disfresses.

El divendres 17 de febrer, a 
les 15.30 h els xiquetes van 
eixir de les respectives escoles 
acompanyats per la música.

En cercavila van anar 
passant pels diferents centres 

educatius de la localitat per 
anar arreplegant als que 
s’incorporaven a a questa gran 
festa.

Tots junt, lluint les seues 

millors disfresses, van arribar 
a la Plaça d’Enric Valor on, 
l’empresa Skandalo, els havia 
preparat una vesprada amb 
molta música i diversió.
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Dues copes per al CPA Alginet al campionat 
Nacional

PATINATGE

REDACCIÓ
El dissabte 18 i diumenge 

19 de febrer es va celebrar al 
pavelló cobert del poliesportiu 
municipal d’Alginet el Trofeu 
Nacional Vila d’Alginet.

Organitzat pel Club de 
Patinatge local amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
d’Alginet, durant els dos dies 
participaren més de 100 
patinadors i patinadores de 
Madrid, Aragó, Catalunya, 

Astúries i València.
Un encontre esportiu d’alt 

nivell en què competiren totes 
les categories, des de benjamí  
fins a sènior.

L’encontre finalitzà amb 
dues copes per al club amfitrió. 
En la categoria de cadet, la 
patinadora Jimena Cervera va 
aconseguir l’or i Paula Marín la 
plata.

Pel que respecta a les 
alginetines en la categoria aleví 

Abril Sanantonio va quedar 
sèptima i Lucia Carbó novena. 
En infantil Martina Cervera va 
quedar 14 i Lucia Lorente 20. 
En cadet, Maria Escutia va 
quedar en la posició 11 i Alèxia 
Ramos en la 14.

Des de l’organització s’ha 
agraït a tots els clubs la seua 
participació. A més se’ls ha 
donat l’enhorabona a tots i 
cada un dels patinadors que 
han competit en aquest trofeu.

Ariadna Bosch participa en les 
sessions d’entrenament del 
Levante UD

REDACCIÓ
La davantera del Cadet- 

Juvenil de la UD Alginet, 
Ariadna Bosch Senabre va 
participar, el dilluns i el dimecres 
a les sessions d’entrenament 
del Levante UD.

A finals de gener, l’alginetina 
ja va participar en la 
sessió d’entrenament a les 
instal·lacions de la Ciutat 
esportiva del València Club de 
Futbol.

Aquesta setmana ho ha fet 
amb el Levante UD.

Ariadna a l’entrenament

FUTBOL

Or per a Eric Ibiza i plata per a 
Mayra Morillo en el trofeu de 
karate de Catarroja

REDACCIÓ
El dissabte 11 de febrer, els 

esportistes del Club de Karate 
Alginet, van participar en el 
Trofeu promoció Catarroja 
organitzat per la Federació 
de Karate de la Comunitat 
Valenciana al pavelló del 
poliesportiu de la localitat 
veïna.

Tal com comentava 
l’entrenadora del Club de 
Karate d’Alginet, Ana Tebar, 
“els nostres karatekes han 
gaudit i demostrat la seua 
passió pel karate i el seu saber 
estar amb els esportistes 
d’altres localitats”.

El trofeu finalitzà amb l’or per 
a Eric Ibiza en kata i la plata 
per a Mayra Morillo.

KARATE
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Més de 400 corredors a la VII Tomaca Trail

REDACCIÓ
A les 9 del matí del dissabte 

4 de febrer, arrancava, des de 
l’Hort de Caramanxel la setena 
edició de la Tomaca Trail.

Un esdeveniment molt 
esperat pels corredors i 
caminants que s’han inscrit en 
aquest encontre esportiu.

Els organitzadors de la 

Tomaca, el club de triatló 
d’Alginet, ha valorat molt 
positivament la bona acollida 
de tots els participants.

Des de l’Ajuntament d’Alginet 
s’ha felicitat el club organitzador 
i, com no podia ser d’altra 
manera, s’ha ajudat en tot el 
possible per a aconseguir que 
siga de nou un èxit.

Amb l’ajuda de protecció 

civil, policia i voluntaris, a les 9 
del matí començava la marxa 
de 10 quilòmetres, que els 
participants han fet caminant o 
corrent.

Mitja hora després 
començava la cursa de 
16 quilòmetres en què els 
corredors i corredores eixien 
des del punt inicial amb molt 
d’ànim i ganes.

A l’hora i 7 minuts travessava 
la meta el guanyador de 
la VII Tomaca Trail, el veí 
d’Almussafes Jose Beltrán 
Rovira.

Un minut després i amb un 
giró de peu, passava la meta el 
local David Asensio Ortiz seguit 
pel campió de la passada 
edició Felipe García Saiz.

En la categoria absoluta 

femenina la primera campiona 
de la passada edició revalidava 
el triomf i passava per meta 
a l’hora i 18 minuts, Natalia 
Bermúdez de Castro Angulo. 
La seguia la corredora Carmen 
Rodríguez Soler i tancava el 
pòdium Trini Martínez Llopis.

Un matí ple d’esport i 
emocions.

La cursa començava a les 9 del matí des de l’Hort de Caramanxell

TRAIL
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La IX edició de la BTT Alginet reuneix a més de 
300 esportistes

BTT

REDACCIÓ
A les 9 del matí del diumenge 

26 de febrer arrancava la 
novena edició de la BTT. Una 
cursa Un cursa que entra dins 
del circuit de la Ribera i que 
cada any és molt esperada 
pels esportistes que la lluiten.

Una marxa organitzada pel 
Club Ciclista El Castell amb la 
col·laboració de l’Ajuntament i 
altres patrocinadors.

La BTT va recórrer 38 
quilòmetres i presentà un 

desnivell de 670 metres. Els 
participants disposaven de 
diferents punts per agafar 
forces.

En finalitzar la prova, el 
primer a travessar la meta 
va ser Abel Vidrier Adrià del 
Bikesport Chiva-Goldcar i la 
primera xica Lucia Sanchis 
Francés del GSport Factory 
Team.

Pel que respecta als locals, 
s’emportaren premi 2n màster 
50 Felipe Aliaga que quedà 

segon en màster 50 i Isidro 
Petit que va ser el tercer 
d’aquesta categoria.

Els trofeus locals van ser, en 
primer lloc per a Miguel Parra, 
el segon per a Javier Chardí i 
el tercer per a David Alemany.

Els trofeus van estar 
patrocinats per l’Ajuntament 
d’Alginet, Caixa Rural d’Alginet 
i Proyme.

Una marxa obligada per als 
amants d’aquest esport.

Imatges: Alfonso Saldaña

A les 9 del matí arrancava aquesta marxa puntuable en el circuit de la 
Ribera
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L’IES Hort de Feliu busca 
voluntariat per a millorar els 
resultats de l’alumnat amb grups 
interactius

IES HORT DE FELIU

IES HORT DE FELIU
L’Institut de Secundària 

Hort de Feliu està incorporant 
diverses actuacions educatives 
d’èxit per a superar el fracàs 
escolar i la desigualtat en 
l’educació com tertúlies 
dialògiques i grups interactius 
amb el suport de la comunitat.

En aquest curs acadèmic 
s’han organitzat quasi 
100 sessions de grups 
interactius gràcies a l’ajuda 
del professorat, la comunitat 
educativa i persones del seu 
entorn.

Per a portar a terme aquestes 
sessions es distribueix 
l’alumnat en grups d’uns cinc 
estudiants de la forma més 
heterogènia possible pel que fa 
a gènere, idioma, motivacions, 
nivell d’aprenentatge i origen 
cultural.

A més, en cada un d’aquests 
grups s’incorpora una persona 
adulta que, voluntàriament, 
entra a l’aula per a afavorir 
les interaccions. És a dir, 
que participen de manera 
igualitària, que s’escolten i que 
resolguen diverses activitats 

de manera eficient. És, per 
tant, una forma d’agrupament 
inclusiu que millora els resultats 
acadèmics, les relacions 
interpersonals i la convivència.

Actualment hi ha una vintena 
de voluntaris i voluntàries amb 
professions, formació i cultures 
diverses, la qual cosa promou 
que l’alumnat aprenga els 
continguts des de diferents 
punts de vista: famílies, veïnes 
i veïns del poble, exestudiants, 
altres docents… Que entren a 
l’aula a ajudar els estudiants 
solidàriament.

Així mateix, cal destacar que 
l’alumnat està entusiasmat 
amb aquesta nova dinàmica i 
sol·licita un major nombre de 
sessions de grups interactius. 
Perquè això siga possible 
l’institut necessita augmentar 
el voluntariat, per tant, si 
disposes d’algunes hores a la 
setmana en horari escolar (de 
8.00 a 14.00 hores), no dubtes 
a posar-se en contacte amb 
el professorat de l’IES Hort de 
Feliu que agraeix per endavant 
el suport necessari per a dur a 
terme aquesta iniciativa

Alumnes a l’activitat

Visitem l’albufera

CEIP EMILIO LUNA

REDACCIÓ
El passat 15 de febrer els 

xiquets i xiquetes de primer i 
segon de primària del CEIP 
Mestre Emilio Luna gaudiren 
d’un dia molt especial i divertit 
ja que van fer una excursió 
a El Palmar on pujaren a 
un “albuferenc” per a fer un 

emocionant i preciós recorregut 
per l’Albufera. 

També visitaren una barraca 
típica valenciana on van 
conéixer com hi vivia tota una 
família i trobaren utensilis molt 
interesants que utilitzaven els 
nostres avis. 

Acabarem l’excursió en 
El Saler, on feren diverses 
activitats i jocs tradicionals 
valencians.

Va ser un dia inoblidable per 
als xiquets i xiquetes i a més a 
més descobriren la fauna i flora 
d’un dels majors tresors de 
València (L’Albufera).

Alumnes durant la visita

Un mes solidari
SAGRAT COR DE JESÚS

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

El passat 6 de febrer es va 
portar a terme una donació 
de sang al nostre centre. 
Aquest acte era la finalització 
del projecte en el qual hem 
estat treballant. Un projecte 
d’aprenentatge i servei impulsat 
per Col·legis Diocesans la 
finalitat del qual era promoure 
la donació de sang entre totes 

aquelles persones que ho 
desitjaven, ja que, com és sabut 
per tots, la sang és un bé molt 
necessari. La iniciativa va ser 
un èxit i tinguérem un total de 
55 donacions. Moltes gràcies a 
tots els que vingueren. 

D’altra banda, també hem 
celebrat l’esmorzar de Manos 
Unidas. Els alumnes de 4t 
d’ESO foren els encarregats de 

fer els entrepans que després 
repartiren entre la resta 
dels alumnes. Amb aquest 
esmorzar el que s’intenta és 
conscienciar a tot l’alumnat del 
fet que frenar les desigualtats 
està a les seues mans i que 
entre tots col·laborant, per 
poc que siga, ho podrem 
aconseguir. 
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La Pau al Pepita Greus
CEIP PEPITA GREUS

REDACCIÓ
El passat 30 de gener, com 

tots els anys, vam celebrar el 
Dia Escolar de la no violència 
i la Pau. 

Al nostre centre es van fer 
diferents activitats per tal de 
promoure les bones accions 
i afavorir la convivència a la 
nostra escola, com aprendre’ns 
tots la cançó “Vivan las manos 

de colores” de Happening. 
Posteriorment, el dia 30, tots 
junts al pati la interpretarem 
alçant les mans de colors que 
s’havien preparat a les classes.

A més a més, els portaveus 
de cada classe llegiren el 
manifest que havien preparat 
per a aquest dia. Eixe mateix 
matí, cada alumne va plasmar 
la seua mà creant així un mural 

col·lectiu amb totes les mans 
de diferents colors de l’alumnat 
de tot el centre.

Ens agradaria remarcar la 
important dedicació i implicació 
per part del claustre, la qual 
és diària i intrínseca en cada 
activitat que es realitza a l’aula 
i al centre.

La ginecòloga Anna Espert, fa 
una xarrada sobre educació 
sexual al CEIP Vicente Blasco 
Ibáñez

CEIP BLASCO IBÁÑEZ

 Alumnat de 6é
El passat 26 de febrer, les 

tutores de 6é, aprofitant el 
projecte “La reproducció” de 
ciències naturals que estaven 
portant a terme a classe, 
convidaren la ginecòloga Anna 
Espert perquè explicara a 
l’alumnat temes molt delicats 
per a ells i elles com pot ser: 
la pubertat, els canvis, tant 
físics com psíquics, que 
s’experimenta en les etapes 
de la preadolescència com 
l’adolescència, la primera regla, 
les primeres ejaculacions, els 
aparells reproductors femení i 
masculí, l’embaràs i el part.

En acabar la xarrada es va 
obrir un torn de preguntes, 
on l’alumnat va fer preguntes 
molt interessants a les quals la 
doctora va respondre utilitzant 
un llenguatge fàcil d’entendre i 
molt aclaridor. 

Tot l’alumnat, les mestres i 
la ginecòloga van quedar molt 
contents i contentes amb la 
xerrada i esperen poder-la fer 
al proper curs.

Segons declaracions dels 
propis alumnes van aprendre 
moltes coses que no sabien i 
altres que no sabien ni tan sols 
que existien.

Anna Espert a la xarrada

Anna Espert, exalumna del Blasco i ginecòloga del Departament 
de Ginecologia de L’Hospital Universitari La Ribera d’Alzira, va 
resoldre dubtes i explicà als xiquets i a les xiquetes de 6é, el 
desenvolupament de l’etapa de la pubertat, que és en la que es 

troba aquest alumnat.

Visitem la ciutat fallera
CEIP EMILIO LUNA

REDACCIÓ
El passat 10 de febrer, 

l’alumnat del 3r cicle d’educació 
primària del CEIP Mestre Emilio 
Luna va gaudir de la visita al 
barri dels Artistes Fallers de 
Benicalap, a València.

Primerament, visitaren un 

taller on van poder aprendre 
quin és el procediment per 
a elaborar els ninots i els 
materials que s’empren, a 
més d’algunes curiositats que 
els propis artistes fallers els 
van explicar detingudament. 
Després, passaren pel Museu 

del gremi artesà d’artistes 
fallers de València on van 
conéixer la història de les 
falles i l’evolució històrica del 
ninot i observaren part dels 
monuments indultats fins a 
l’actualitat.
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Indicacions:
*Carminatiu: ajuda a reduir la 

unflor abdominal i disminueix la 
producció de gasos, així com 
el dolor abdominal que aquests 
poden causar.

Dispèpsia: són els mals de 
panxa, produïts pels nervis; i 
que l’anís estrellat ajuda a reduir 
gràcies a les seues propietats 
antiespasmòdiques.

Males digestions: ja siga per 
menjars copiosos o per una 
digestió lenta, l’anís ajuda a 
millorar el trànsit digestiu, gràcies 
a l’anetole.

Aperitiu: davant la falta d’apatita, 
inapetència o anorèxia, l’anís 
ajuda a obrir l’apetit.

Redueix el mal alé: l’anís cuida 
el sistema digestiu i a més en ser 
bactericida, redueix els bacteris 
que causen el mal alé, pel que 
proporciona un alé fresc.

Catarros: l’anís ajuda a obrir 
els bronquis i redueix el mal de 
cap, a més per la seua propietat 
bactericida, produeix una millora 
de l’estat general.

Asma: gràcies a les seues 
propietats antitussígena (redueix 
la tos), expectorant (ajuda a 
eliminar els mocs i desembossa 
els bronquis) i ajuda a obrir els 
bronquis.

Mal de gola: l’anís gràcies al 
seu efecte antisèptic i bactericida, 
suavitza la gola i millora l’estat 
general.

Contraindicacions o 
precaucions:

No es recomana el seu ús 
durant l’embaràs i la lactància.

No es recomana en xiquets 
menors de 6 anys, ja que hi ha risc 
d’al·lèrgia i intoxicació.

No deu prendre’s en persones 
que presenten sensibilitat a 
l’anetole o a l’oli essencial.

No deu utilitzar-se en persones 
amb malalties hepàtiques com 
l’hepatitis.

No ha d’utilitzar-se en gastritis i 
úlceres digestives ja que augmenta 
l’acidesa d’estómac en estimular 
les secrecions gàstriques.

No ha d’utilitzar-se en malalties 
intestinals com la síndrome de 
l’intestí irritable, colitis ulcerosa 
i la malaltia de Crohn; ja que pot 
produir brots o trastorns digestius.

No ha de prendre’s combinat 
amb la ingesta d’alcohol, ni si es 
pateix cirrosis alcohòlica.

No ha d’utilitzar-se en persones 
amb càncer de mama, càncer 
uterí, càncer d’ovari, endometriosis 
o fibromes uterins; ja que l’anís pot 
tindre un efecte estrogènic.

Consulteu més efectes.

Un molí desconegut: El molí 
dels Hermelandos

Rafael Bosch López

Cronista de la Vila d’Alginet

En altres articles he parlat de 
la molineria del poble, és a dir, 
de la xarxa de molins que es 
van anar construint al llarg de la 
séquia d’Alèdua per a aprofitar 
la seua aigua per a poder 
moure el mecanisme de mòlta. 
En total foren cinc molins, els 
més antics: el molí de la Vella 
(al carrer de l’Empedrat), el 
Molinet (actual carrer de Pelai), 
l’almàssera de l’oli (carrer de 
l’Empedrat/Almàssera), el molí 
d’Enmig (a la partida que du el 
seu nom) i el molí Nou, el darrer 
en construir-se, en el segle XVII 
(a la partida de l’Horta Nova). 
Tots aquests, independentment 
de si eren algepsers, arrossers, 
fariners i per a l’oli, tenien una 
estructura semblant: una bassa, 
un cup, dos o tres cacaus on 
s’hi col·locaven els àleps que 
movien les moles amb la força 
de l’aigua.

Però el cas que ens ocupa, 
en principi, no formava part 
d’aquesta xarxa de molins d’ús 
comunal, sinó que era un molí 
privat; un molí que quedava 
fora de les mans de la família 
Esteve de Lago, la qual tenia 
arrendats tots els molins (que 
eren propietat del Senyor 
d’Alginet) i on, per a fer la mòlta, 
calia pagar la renda estipulada. 
I per què parlem ara d’aquest 
molí? Tot ve perquè quan 
enderrocaren dues cases del 
carrer de Sant Antoni, per a obrir 
el futur carrer de la Cooperativa 
Elèctrica, quedà a la vista una 
estructura estranya, una mena 
de construcció sòlida que 
coronava una de les teulades. 
I començàrem a preguntar-nos 
què era això. Uns dient que si 
era un colomer, els altres no ho 
sabien, però de sobte algú ens 
va dir que era un molí, el molí 
dels Hermelandos, és a dir, el 
malnom de la família propietària 
de la casa on s’hi situa aquest 
molí. Però, evidentment, aquest 
és un nom modern. Qui va 
construir realment el molí?

En acudir a la documentació 
de l’Arxiu Municipal, hi 
poguérem trobar alguna 
referència. Sabem que es va 
construir entre 1690 i 1708, ja 
que en l’amillarament de 1690 
no apareix però en el de 1708, 
sí. El propietari del molí era 
Andreu Pons Major i estava 
situat dins de la seua propietat, 
una casa amb porta al carrer 
Major, tot just entre la casa 
ferreria (de propietat del senyor) 
i la casa de Potenciana Torrens, 
la qual feia cantonada amb el 
carrer de Sant Antoni. Sembla 
que Andreu Pons, va aprofitar 
l’aigua que, per una fillola de la 
séquia d’Alèdua, baixava per 
dins dels horts de les cases 
del carrer de Sant Antoni, per 
a poder regar aquests horts i 
donar aigua a la casa ferreria, 

documentada des del segle XVI 
i vinculada a l’hostal del Senyor, 
és a dir, on es ferraven els 
cavalls dels hostatjats a l’hostal. 
Per aquesta fillola alimentava 
el molí, si bé, com no hem 
pogut accedir a la propietat, no 
sabem quantes moles tenia ni 
com és l’estructura del casal. 
Sí que sabem que no hi ha 
bassa, potser fou arrasada 
posteriorment o mai ha existit. 
També mitjançant la fotografia 
podem veure que té diferents 
etapes constructives, el que ens 
indica que el molí va estar en 
funcionament un llarg període.

Sembla que fou a partir de 
1720, amb la mort d’Andreu 
Pons Major, quan els seus 
hereus decideixen desfer-
se del molí i aquest passà a 
integrar-se dins de la propietat 
actual, aleshores la propietat de 
Julià Roig o la de Miquel Roig 
de Miquel de Simó. Amb les 
particions de les propietats des 
del segle XVIII, és prou difícil 
establir-ne els límits. El que 
sembla que està clar, és que el 
molí va seguir en funcionament 
fins que la família Bosch (els 
Hermelandos) va adquirir la 
propietat, bé per compra o per 
herència.

Malgrat tot això, cal parlar 
de l’element curiós del molí, 
la presència d’aquesta 
construcció sòlida a la cimera 
de la construcció. No sabem 
per a què servia. No apareix 
en cap dels altres molins 
coneguts. Potser fora l’element 
necessari per a subjectar els 
arbres dels àleps, però sense 
poder accedir al casal moliner 
poc més podem dir.

En tot cas, creiem que és 
un element patrimonial molt 
interessant. I encara que no està 
afectat per la futura obertura del 
carrer projectat, està clar que 
la seua integritat està en perill, 
perquè la reordenació dels 
solars resultants d’obrir el futur 
carrer, farà que siga enderrocat. 
I ens agradaria que no fos així i 
poder conservar el darrer molí 
que queda en peu dins del nucli 
urbà.

Anís estrellat

Francisco Estrems

Farmacèutic

El silenci  
com a mestre

Bárbara Bori

Pedagoga

Laura Alemany
de Hannah Kent

Basada en fets reals i sabent 
des del principi quin és el final 
de la història, l’autora ens 
explica, de forma pausada, 
alhora que addictiva, les 
últimes setmanes d’Agnes, 
l’última dona que va ser 
decapitada a Islàndia el s. xix. 

Amb una ambientació 
brillant, ens submergim en 
la gèlida Islàndia. En uns 
pobles solitaris, on poc cal 
fer, més enllà de sobreviure 
i acompanyem a la nostra 
protagonista  a passar les 
seues últimes setmanes en 
companyia d’una família a la 
qual se li imposa allotjar-la 
fins que li arribe la condemna 
per la qual ha sigut acusada. 
És brutal com tant Agnes com 
la família van evolucionant 
durant la història i com va 
canviant la visió que tots tenen 
de la protagonista. 

Que l’autora combine la 
primera persona quan es tracta 
dels pensaments d’Agnes i la 
tercera persona per a la resta 
de la història aconsegueix que 
empatitzem moltíssim amb 
l’acusada. Sentim el rebuig al 
qual és sotmesa pel simple fet 
d’estar “condemnada”, sense 
ni tan sols saber si és just o no. 
Sentim la seua impotència, la 
seua por d’expressar-se i per 
descomptat, la seua por al fet 
que s’acoste el seu final. 

Mitjançant moltes 
confessions per part d’Agnes, 
explicades a poc a poc i 
detall a detall, coneixerem la 
seua infància, la seua vida 
i el moment clau en què tot 
va canviar i pel que va ser 
acusada de doble assassinat. 

En definitiva, una gran 
història real, que us recomane 
molt.

Hi ha xiquets que han vingut 
a aquest món a millorar-lo, fent-
nos millors persones. O almenys, 
enviant-nos la invitació al repte. 
Sense parlar, escolten. Sense 
parlar senten, fins i tot senten 
més que els altres. Són experts 
a sentir el seu cos i les seues 
emocions encara que no sàpien 
interpretar-ho. Estic pensant en 
els xiquets amb autisme que amb 
prou faenes parlen.

És curiós el fet que si és un bebé 
el que no parla i plora, ho tractem 
amb compassió i amabilitat. Ha 
de ser pel seu aspecte indefens 
i rodanxó acompanyat del seu 
estatus de feblesa. No obstant 
això, els xiquets creixen, i arriba 
un moment que el xiquet que 
plora, mossega, se’n va corrent, 
no vol fer el que li dius… i ja es 
converteix als nostres ulls en un 
xiquet, ja crescudet, maleducat 
que se n’ix amb la seua, que fa 
el que vol, que vol cridar l’atenció 
tota l’estona…

Quan entenem que tota 
conducta és comunicació, la 
nostra perspectiva canvia. 
Davall d’aquesta (com si fora un 
iceberg) s’amaguen necessitats 
no cobertes, habilitats no apreses, 
cansament, fam, avorriment, 
cercar carícies positives o 
negatives, però al cap i a la fi, ser 
vist i escoltat.

No es tracta de modificar la 
conducta per a canviar el xiquet o 
la xiqueta. Es tracta de modificar 
el context i la resposta dels adults 
perquè el xiquet puga ser qui 
és, autèntic, amb més habilitats 
i opcions de respostes més 
assertives. Quan els adults ens 
col·loquem com a responsables, 
el xiquet es converteix en el 
mestre. És llavors quan des del 
silenci i l’observació, comencem 
a escoltar més que abans, a 
registrar i analitzar el per a què de 
la conducta. El Suport Conductual 
Positiu ens ajuda a descobrir per a 
què li serveix la conducta al xiquet 
i respondre des del respecte mutu. 
La revolució és que l’objectiu és 
ensenyar habilitats i modificar el 
context per a evitar el càstig i la 
intervenció física (estirar-li la mà, 
alçar-lo del sòl, subjectar-lo per 
a impedir el seu moviment...), 
garantint la dignitat i el respecte al 
xiquet.

El silenci és una resposta tan 
vàlida com qualsevol altra. És el 
que es mou en el teu interior el que 
et convé atendre. El silenci és el 
territori fèrtil per a sentir i escoltar 
el que les paraules no diuen.

Ritos Funerarios
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