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MUDANZAS 
LA RIBERA, SL.

• Transporte
• Mudanzas
• Guardamuebles
• Plataformas
• Montaje 
  de muebles

C/ País Valencia, 1 - 46291 BENIMODO (Valencia)
Fax 96 299 46 58 - Móvil Oficina 633 478 956

info@mudanzaslaribera.com
www.mudanzaslaribera.com

Periòdic mensual gratuït

pàg.  19

El passat dissabte 16 d’abril 
es va celebrar la Festa del 
Llibre, una jornada cultural 

i festiva que este any ha arribat a 
la sisena edició i que no ha passat 
desapercebuda per als veïns i veï-
nes del nostre poble.

El Parc del Patinatge acollí no-
vament les casetes de llibreries 
amb les novetats editorials i les 
publicacions més interessants per 
als lectors tant grans com menuts, 
i va comptar amb la participació 
de l’Esplai, la Gimeval, l’Arlequí, 
Un Rastre de Llibres, estand de 
venda de llibres de segona mà, 
i paradeta on es podien adqui-
rir els tres llibres que ha editat 
l’Ajuntament de la Col·lecció 
Gent d’Ací.

Cultura i Solidaritat en la VI Festa del Llibre

Avda. antonio Almela, 15 ( antic Galbis)  -  46250 L’ALCÚDIA (Valencia) - Tel.: 96 253 13 82  

Restaurant, Cafeteria,Cerveseria  
Bocateria, Tapes, aperitius i menús diaris.

info@pacoverdu.es • Paco Aceitunas Verdu

Polígono “La Creu”• C/ Gutierrez Mellado, 4 • 46250 L’ALCÚDIA (Valencia) • Telf.: 96 254 02 95 • Móvil 675 670 093

Detalls per a totes les celebracions…
Que hi ha millor que donar un detall gourmet en les celebracions de 
bodes, batejos o comunions? Cada dia més gent opta per esta opció, 
per això a “que bo” hi ha setrillets de cristall amb oli d’oliva verge, 
envasos estilitzats amb sal rosa de l’Himàlaia, o roja de Hawaii, i 

d’altres productes que de segur els nostres 
convidats ens agrairan.

Horari: Entre setmana, d’11 a 13 i de 15 a 18 hores  
Dissabtes de matí, de 9 a 13 hores
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TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament: 96 254 02 66
Policia Local: 96 299 66 40
Guàrdia Civil : 96 253 10 27
Emergències :  112
Protecció Civil:  112
Bombers:  080
Creu Roja:  96 299 71 94
Jutjat de Pau:  96 254 10 83
Centre de Salut:
    Cita prèvia:  96 298 02 28
    Urgències: 96 298 02 25
    Centraleta: 96 298 02 20
Hospital de la Ribera:
   Informació: 96 245 81 00
   Cita prèvia: 96 245 85 00
Farmàcies:
José Arnandis: 96 254 15 52
Teresa Bausset: 96 254 06 46
María Luisa Bello: 96 254 01 18
M. Elvira Benedito:            96 254 00 01
Belen Contel:  96 299 77 14
Centre Enric Valor:  96 299 67 81
Biblioteca: 96 299 72 65
Gestió Tributària:           96 254 30 62
Espai Jove: 96 254 16 74
Aigües Potables: 96 299 73 65
Casa del Llaurador:        96 299 78 39
ADL:  96 299 78 39
Serveis Socials. Centre 
Toxicomanies.  
Advocada. Psicòlegs:  96 299 68 11
Casa de la Música:         96 299 67 21
Mercat Municipal: 96 299 66 01
Llar del Jubilat:  96 299 60 33
Centre Juvenil: 96 254 16 74
Centre Parroquial: 96 254 10 72
Col-legis: 
C.P. Batallar: 96 298 00 95
C.P. Les comes: 96 298 01 05
C.P. Heretats: 96 298 01 00
C.P. Sant Andreu: 96 254 02 82
Institut Els Évols: 96 298 01 35

Escola Infantil Municipal:    96 070 33 25 
Casa de la Cultura: 
Conserges: 96 299 61 93
Animador Juvenil:           96 254 16 74
Animador Cultural:           96 299 78 43
Correus:  96 254 00 40
Reg. Propietat (Carlet:)  96 253 06 87
INEM de Carlet: 96 253 10 62
Mancomunitat Ribera Alta:      96 299 67 81
Taxi:                                  664 35 79 80

TELEFONOS HOSPITAL RIBERA.
CITA PREVIA:     96.245.85.00                   
CENTRALITA:      96.245.81.00
TELEFONO INFORMACION GENERAL : 96.245.70.01                         
infolaribera@hospital-ribera.com
TELF. INFORMACION ONCOLOGICA:  Oncoribera 96.245.70.02

Informació útil per aprofitar de primera mà

L’ALCÚDIA - VALÉNCIA - SEMINARI - CEU
HORARIS METRO VALENCIA

Laborables  excepte Agost

8,21 h.
12,51 h.
16,36 h.
21,06 h.

6,28 h.
9,06 h.

13,36 h.
17,21 h.

Arriba fins a Bétera
Arriba fins a Empalme

ANGEL GUIMERÀ - L’ALCÚDIA
Laborable excepte Agost

5,13 h.
9,51 h.

13,54 h.
18,06 h.
21,51 h.

6,06 h.
10,36 h.
14,19 h.
18,51 h.

6,51 h.
11,21 h.
15,06 h.
19,36 h.

7,36 h.
12,06 h.
15,51 h.
19,56 h.

8,21 h.
12,51 h.
16,36 h.
20,21 h.

9,06 h.
13,36 h.
17,21 h.
21,06 h.

6,51 h.
9,51 h.

14,21 h.
18,06 h.
21,51 h.

12,06 h.
15,51 h.
20,21 h.

10,36 h.
15,06 h.
18,51 h.
22,36 h.

informació: 900461046
www.metrovalencia.com

7,36 h.
11,21 h.
15,27 h.
19,36 h.

Parada núm. 1 Hospital
7.40 8.10
8.45 9.15

10.40 11.10
11.45 12.15
12.50 13.20

15.45 (1) 16.15 (1)
16.50 17.20
17.55 18.20

            19.00 (2) 19.25 (2)
(1) Circula de l’1 d’octubre al 31 de maig
(2) Circula de l’1 de juny al 30 de setembre

HORARI D’AUTOBÚS MUNICIPAL (GRATUIT) 
L’ALCÚDIA - HOSPITAL DE LA RIBERA - ALZIRA

L’autobús ha començat a funcionar amb un recorregut circular 
per dins del poble, on efectua sis parades: 

1. Avinguda Antonio Almela, enfront de Mercadona
2. Carrer 1r de maig, a l’altura del supermercat Consum
3. Avinguda Antonio Almela, a l’altura de mobles Vallés
4. Plaça del País Valencià.
5. Parc de la Generalitat, en el carrer Papa Joan XXIII
6. Centre de salut

Nou servei per a la presa de la 
tensió de les persones majors

Control periòdic de la pressió sanguínia
TOTS ELS DIJOUS, A LA LLAR 

DELS JUBILATS
De 16.30 a 18.30 de la vesprada

(excepte festius)

Carlet
L’Alcúdia
Carlet
Benimodo
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
Benimodo
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
Carlet
Benimodo
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia

R. Ituren
J. Arnandis
M. Bello
B. Contel
M. Bello
T. Bausset
T. Bausset
J. Miragall
B. Contel
E. Benedito
E. Benedito
J. Arnandis
J. Arnandis
J. Arnandis
E. Durà
M. Bello
M. Bello
B. Contel
B. Contel
T. Bausset
M. Bello
E. Benedito
T. Bausset
J. Arnandis
E. Benedito
M. Bello
J. Arnandis
B. Contel
B. Contel
M. Bello
T. Bausset

R. ITUREN
J. ARNANDIS
V. HERVÀS
E. DURÀ
M. BELLO
A. CLARIANA
T. BAUSSET
J. MIRAGALL
B. CONTEL
C. MIRAGALL
E. BENEDITO
R. ITUREN
J. ARNANDIS
V. HERVÀS
E. DURÀ
M. BELLO
J. MIRAGALL
B. CONTEL
J. MIRAGALL
T. BAUSSET
C. MIRAGALL
E. BENEDITO
A. CLARIANA
J. ARNANDIS
A. CLARIANA
M. BELLO
A. CLARIANA
E. DURÀ
B. CONTEL
A. CLARIANA
T. BAUSSET

Carlet
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
Carlet
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
Benimodo
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia
L’Alcúdia

Diumenge - 1
2

  3
4

 5
6
7

Diumenge - 8
 9

10
11

 12
 13
14

Diumenge - 15
 16
17
18
19
20
21

Diumenge - 22
 23

     24
  25
  26
27
28

Diumenge - 29
30
31

Farmàcies de guàrdia mes de maig

 Biblioteca municipal 
HORARI

FESTIUS

sin servicio

Telèfon informació: 96 222 42 50

HORARI D’AUTOBÚS A  VALENCIA
EIXIDES DE L’ALCÚDIA

LABORABLES LABORABLES
7,10 h.
9,10 h.

15,15 h. 9,10 h.

sin servicio

DISSABTES DISSABTESFESTIUS
EIXIDES DE VALENCIA

12,15 h.

14,30 h.
18,30 h.

13,30 h.

HORARI D’AUTOBÚS A HOSPITAL DE LA RIBERA  

AUTOCARES TOGSA

EIXIDES DE L’ALCÚDIA
7,40 h.
8,45 h.

10,40 h.
11,45 h.
12,50 h.

8,10 h.
9,05 h.

11,10 h.
12,05 h.

13,10 h.

*15,40 h.
16,50 h.
17,55 h.

**19,00 h.

*16,05 h.
17,20 h.

18,15 h.
**19,25 h.

EIXIDES DEL HOSPITAL

*Només horari d’hivern 
(d’octubre a maig)
**Només horari d’estiu 
(de juny a setembre)

Les eixides en hores subratllades 
NO PAREN en el centre de salut i 
arriben fins Catadau

Les eixides 
en hores 
assenyaledes 
en roig 
passen per 
Alzira.

De dilluns a divendres
Matí de 10.00 a 13.00 h.

Vesprada de 16.30 a 20.30 h.

Horari cementeri  Hivern 
• De dimarts a dissabte: 9.00 a 13.00 matí  
i de 15.00 a 17.30 vesprada
• Diumenge: 9.00 a 13.00 del matí •  Dilluns tancat

HORARI ECOPARC MÒBIL HORARI DE RECOLLIDA DE FEM
Dilluns i dijous de 16.00 a 20.00 h.

Poliesportiu de l’Alcúdia,  
Camí de la Muntanya

Depositar les bosses en els contenidors
De dilluns a diumenge de 19:00 a 21:00

Ànim Carlos. 
Ja falta menos!!

Ha de saber que en la seua declaració de 
la renda anual, un percentatge de la 
base liquidable general (derivada de la 

suma dels rendiments del treball principalment), 
així com un percentatge de la base liquidable de 
l’estalvi, es tributa a l’Estat, i un altre percentatge 
correspon a la Hisenda Valenciana. 

Doncs bé, sobre eixa part de la base que co-
rrespon a la Hisenda Valenciana es poden 
aplicar una sèrie de deduccions, moltes d’elles 
compatibles entre si, que faran que vosté pague 
menys o obtinga major devolució en la seua de-
claració d’IRPF. Les previstes per a l’any 2015 en 
l’àmbit familiar i relatives a l’habitatge són les 
següents:

1.- Deducció per naixement, adopció o acolli-
ment familiar. La quantia d’aquesta deducció és 
de 270 euros en el cas de naixement, adopció o 
acolliment de fills. 

2.- Per naixement o adopció múltiples. La 
quantia és de 240 euros en el cas de part múlti-
ple o dos o més adopcions en el mateix període 
impositiu.

3.- Per naixement o adopció, durant el període 
impositiu, d’un fill discapacitat físic o sensorial. 
La quantitat a deduir per aquest concepte és de 
224 o 275 euros segons les circumstàncies. 

4.- Per ostentar el títol de família nombrosa. 

300 euros en el cas de família nombrosa de ca-
tegoria general i 600 euros en el cas de categoria 
especial. 

5.- Per quantitats destinades a la custòdia no 
ocasional en guarderies i centres de primer cicle 
d’educació infantil, de fills o acollits en la moda-
litat d’acolliment permanent, menors de 3 anys. 
El 15% de les quantitats satisfetes amb un màxim 
de 270 euros.

6.- Per conciliació del treball amb la vida fami-
liar, per cada fill menor major de tres anys i me-
nor de 5, corresponent exclusivament a la mare. 
Aquestes deduccions són compatibles entre si, 
podent el contribuent aplicar-les conjuntament. 

7.-Per contribuents discapacitats, amb un grau 
igual o superior al 33%, d’edat igual o superior 
a 65 anys. 179 euros per cada contribuent amb 
discapacitat. 

8.- Per ascendents majors de 75 anys, i ascen-
dents majors de 65 anys que siguen discapacitats 
físics o sensorials. 

9.- Per la realització per un dels cònjuges de la-
bors no remunerades en la llar. La quantia de la 
deducció és de 153 euros.

10.- Per quantitats destinades a la primera ad-
quisició d’habitatge habitual per contribuents 
d’edat igual o inferior a 35 anys. Quantia deduï-

ble del 5% de les quantitats entregades, a excep-
ció de la part corresponent a interessos.

11.- Per quantitats destinades a l’adquisició 
d’habitatge per discapacitats físics o sensorials. 
Quantia deduïble del 5% de les quantitats en-
tregades, a excepció de la part corresponent a 
interessos. 

12.- Per quantitats destinades a l’adquisició o 
rehabilitació d’habitatge habitual procedents 
d’ajudes públiques. Quantia de 102 euros per 
contribuent. 

13.- Per l’arrendament de l’habitatge habitual, 
o per arrendament com a conseqüència de la 
realització d’activitat laboral en municipi dife-
rent d’aquell en què el contribuent residisca: 

a) amb caràcter general 15% de les quanti-
tats amb límit de 459 euros.

b) edat igual o menor a 35 anys, o discapa-
citat igual o superior al 65%, o discapacitat 
psíquica igual o superior al 33% 20% de les 
quantitats amb límit de 612 euros. 

c) edat igual o menor a 35 anys, i discapa-
citat igual o superior al 65%, o discapacitat 
psíquica igual o superior al 33% 25% de les 
quantitats amb límit de 765 euros.

14.- Per quantitats destinades a inversions per 
a l’aprofitament de fonts d’energia renovables en 

l’habitatge habitual. Quantia del 5% de les quan-
titats invertides 

No oblide comprovar si reuneix els requisits 
per a l’aplicació d’alguna d’elles, i, si té pensat 
confirmar el seu esborrany, cerciore’s amb an-
terioritat que les dites deduccions li han sigut 
aplicades correctament. 

El nostre despatx ofereix un assessorament 
personalitzat per a poder resoldre qualsevol 
dubte que se li plantege. 

Isabel Vázquez Fuentes. 
R.P.B. ADVOCATS.

Coneix vosté les deduccions de caràcter autonòmic que pot aplicar-se en la seua declaració de la renda correspo-
nent a l’any 2015? 

Les deduccions autonòmiques en la declaració de la renda

 Donació Extraordinà 
de sang

al Centre Enric Valor

Dissabte 18 
d’abril

De 09.30 a 14.00 h. 
i de 16.00 a 20.00 h.
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pàg. 18

Inauguració del Rellotge de Sol 
de la Casa de la Cultura .

pàg. 8

Els centres educatius de l’Alcúdia 
en la Fira del Llibre i la Trobada.

La bicicleta de muntanya pren 
l’Alcúdia.

pàg. 22 pàg. 26

 Concert de Primavera de la 
Filharmònica Alcudiana.

Periòdic cultural de 
difusió gratuïta
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Este número d’abril dedica gran 
part de les seues planes a par-
lar de cultura i dels actes cele-

brats al voltant del Dia del Llibre al 
nostre poble, com ara la VI Festa del 
Llibre, la presentació del quart volum 
de la col·lecció Gent d’Ací “Fernan-
do Puig Sanchis. Pilot de combat al 
servei de la II República espanyola”, 
la presentació del llibre de poemes 
de Manuel Moreno Díaz, “Armonía 
y estrago” o la del llibre inèdit de 
Joan Fuster editat per Santi Vallés i  
Francesc Pérez Moragón, així com la 
presentació del documental sobre les 
fosses del franquisme, Dones de no-
vembre, acte que  es va aprofitar per 
a anunciar la creació de l’associació 
“L’Alcúdia per la Memòria Demo-
cràtica”. Tants esdeveniments s’han 

produit al voltant dels llibres que no 
ens ha cabut tot, tindran notícia de la 
gala de lliurament dels Premis Abril 
en la próxima edició del 752 de tots.

Del que sí trobaran notícia és del 
magnífic Concert de Primavera de 
la Filharmònica Alcudiana, amb les 
obres que interpretarà al 40 Certa-
men de Bandes de la Diputació el 
próxim 28 de maig. 

La secció d’esports també ve ple-
neta d’esdeveniments: per primera 
vegada s’ha celebrat una prova de 
Duatló, a la qual s’apuntaren més 
de 180 atletes. També els contarem 
el que ha sigut la XV Troba BTT de 
l’Alcúdia, acte que cada any reunix 
un bon nombre d’aficionats a este 
esport, i la participació per segon 

any consecutiu d’una jove nadadora 
alcudiana al Campionat d’Espanya 
amb la Selecció Valenciana de Na-
tació. Altra jove alcudiana ha quedat 
3a en la seua categoria al Campionat 
d’Espanya de Gimnàstica i un jove 
cadet ha participat amb la sel·lecció 
autonòmica al Campionat d’Espanya 
de bàsquet.

A més, en la present edició desta-
ca la solidaritat de les alcudianes i 
alcudians, que han participat mas-
sivament en  les 48 hores d’esport 
contra el càncer i en la VIII Marató 
de donació de sang, organitzada per 
la Junta Local de l’AECC i el Centre 
de Transfusions de la Comunitat Va-
lenciana. 

La Redacció 

Una unitat de la Policia Local 
de l’Alcúdia que patrullava 
per l’avinguda de Montortal 

va detectar l’incendi a les 3.40 ho-
res de la matinada, segons va detallar 
l’intendent cap del cos, Antonio Colla-
do, que va indicar que ja en eidxe mo-
ment resultava impossible acostar-se a 
l’habitatge. «Els policies han intentant 
entrar, però ja era impossible per la in-
tensitat de l’incendi», va relatar. 

El foc va sorprendre a la parella a 
l’interior de la casa i l’home va arribar 
a saltar des del primer pis, presumi-
blement amb el cos en flames. El seu 
cadàver va ser trobat fora de l’habitatge 
quasi irrecognoscible per les cremades 
que presentava. A l’interior va ser loca-
litzat al costat d’una finestra el cadàver 
de la dona completament socarrat. Vo-
lia escapar, però la reixa li ho va impe-
dir.

L’incendi va provocar que s’enfonsara 
part del forjat del primer pis i la Unitat 
de Rescat del Consorci de Bombers va 
treballar durant hores en el desenru-
nament de la casa, amb el temor que 

pogueren aparèixer més víctimes. La 
presència de tres vehicles en la porta 
i les informacions que indicaven que 
en l’habitatge solien residir altres dues 
persones alimentaven aquesta hipòtesi.

La Guàrdia Civil ha obert una recerca 
per a determinar les causes de l’incendi 
que, pel que sembla, es va iniciar en la 
planta baixa. La virulència de les fla-
mes des de l’arribada de la primera pa-
trulla apunta al fet que algun element 
va poder accelerar la combustió i la 
recerca se centra a determinar si el foc 
va poder ser intencionat. 

Mancant una identificació oficial, tot 
apunta que les víctimes són una parella 
d’origen lituà que s’encarregaven de la 
vigilància de la finca de la Creueta i de 
la cura de l’entorn, que també treballa-
ven en la Cooperativa.

L’home, Arunas K., de 44 anys, porta-
va ja set o vuit anys realitzant esta fun-
ció de caser, i tot apunta que l’altre cos 
correspon a la seua última companya, 
Zana, C. de 41.

La gran concentració de calor que 

es va registrar en la casa va provocar 
l’enfonsament de part del forjat de la 
primera planta i, al principi, es va té-
mer que entre els enderrocs pogueren 
aparèixer més cadàvers, per la qual 
cosa després d’apuntalar el tram que 
no s’havia enfonsat, un equip de bom-
bers va procedir a retirar els enderrocs 
de forma manual, un treball que es va 
perllongar fins a pràcticament les 14.00 
hores. Per fortuna, no va caldre lamen-
tar més víctimes.

Una grua va retirar dos dels tres vehi-
cles que es trobaven aparcats davant de 
l’habitatge quan es va produir l’incendi 
i l’empresa que presta el servei de re-
collida d’animals a l’Alcúdia es va fer 
càrrec d’un gos Rottweiler que tenia la 
víctima, amb tota la documentació que 
requereix, en tractar-se d’una raça po-
tencialment perillosa, en regla.

El Jutjat d’Instrucció número 1 de 
Carlet s’ha fet càrrec del cas i va de-
cretar el secret de sumari, que encara 
continua en vigor.

Editorial

La present publicació ha 
rebut una ajuda econòmica 

de l’Acadèmia Valenciana 
de la Llengua.

Incendi mortal a La Creueta
La matinada de l’onze de febrer, es va produir un aparatós incendi a la casa on vivien els guardes de la finca de La Creueta, 
que no hi van poder sobreviure.  La jutgessa del jutjat núm 2 de Carlet va decretar el secret del sumari, que encara continua. 

C/ Dr. Ramón Trullenque, 2 A
46240 Carlet (Valencia) - M 607 793 991
lysa@lysa.es - www.lysa.es

Limpiezas

Obras

Servicios auxiliares

LIMPIEZAS, OBRAS
Y SERVICIOS AUXILIARES

Presupuesto 

sin compromiso
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: Toni Benavent
Regidoria de Cultura
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BLOC JAUME I
Divendres, 13 de maig, a les 9.30 de la nit, al casal del Bloc 

Jaume I, sopar i xerrada Crisi de refugiats al món: experièn-
cies de Metges Sense Fronteres, amb Mila Font, delegada de 

Metges Sense Fronteres a la Comunitat 
Valenciana.

Dijous, 26 de maig, a les 8.30 de la ves-
prada, a la Biblioteca Municipal, encontre 
amb l’escriptor Salvador Vendrell, autor 
de la novel·la Quan truquen de matinada.

ELLA  AL  MAIG. CONFERÈNCIA
Dimecres, 11 de maig, a les 7 de la vesprada, a la Casa de 

la Cultura, conferència sota el títol  L’ús i abús de la imatge 
de la dona als mitjans de comunicació, a càrrec de Marisa 
Camarasa, del Servei d’InfoDona.

SETMANA CULTURAL DE LES 
PERSONES MAJORS

Del 2 al 6 de maig, a les instal·lacions del Llar, campionats 
de DOMINÓ, PETANCA I TRUC.

Dilluns, 9 de maig, a les 5 de la vesprada, MACROBINGO, 
al lloc de costum.

Dimarts, 10 de maig, a les 7 de la vesprada, a la Casa de la 
Cultura, exhibició de gimnàstica a càrrec dels grups de dones 
de l’Alcúdia i actuació de la tuna Mayores, d’Alzira.

Dimecres, 11 de maig, a les 4 de la vesprada, 
MACROBINGO, al lloc de costum.

Dijous, 12 de maig, a les 2 del migdia, PAELLA GEGANT a 
la plaça Tirant lo Blanc. Preu socis: 1 €. No socis: 5 €. 

Divendres, 13 de maig, a les 8 de la vesprada, a la Casa de 
la Cultura, encontre de corals, amb la coral Nova Creació de 
l’Alcúdia.

Dissabte, 14 de maig, a les 10 de la nit, BALL DEL MANTÓ 
DE MANILA. L’entrada serà lliure.

Diumenge, 15 de maig, a les 8 de la vesprada, a la Casa de 
la Cultura, representació del sainet Bous de Castelló, a càrrec 
de l’Associació Cultural Pensat i Fet d’Alberic.

TEATRE
Divendres, 20 de maig, a les 10.30 de la nit, a la 

Casa de la Cultura, representació de l’espectacle VIP, 
per la companyia ELS JOGLARS.

V I P  és una obra que busca la reflexió sobre la 
infància i l’educació. Un espectacle per a , a més de 
divertir-se, reflexionar i preguntar-se si estem fent be 
les coses alhora d’educar els nostres fills.  V I P  parla 
sobre l’educació actual, que està fent dels xiquets uns 
xicotets  tirans. Per primera vegada podem veure a l’Al-
cúdia a la mítica companya catalana, la més veterana 
en actiu de l’estat espanyol, amb un divertit espectacle. 
Joglars en estat pur. IMPRESCINDIBLE.

                                                                                                          
Preu entrades: 10 €. Venda anticipada a la Casa de 

la Cultura, des del dilluns 16 de maig. 
Matins de 9 a 1 i vesprades de 4 a 8.

MÚSICA
Divendres, 6 de maig, a les 10.30 de la nit, a la 

Casa de la Cultura, concert extraordinari d’ARA 
MALIKIAN, i la Orquestra de Saxofons de la 
Comunitat Valenciana (Orsaxcova).

ARA MALIKIAN, violinista hispanolibanés 
d’origen armeni, és un dels més reconeguts violi-
nistes del mon, i ara, que està celebrant els seus 
quinze anys vivint a Espanya, està immers en una 
gira per tot l’estat. A l’Alcúdia ho celebrarà amb un 
extraordinari concert,acompanyat per els més de 
20 músics de l’Orsaxcova. Serà un gran espectacle, 
irrepetible i únic.

EXPOSICIÓ
Divendres, 13 de maig, a 

les 8 de la vesprada, a l’es-
pai d’imatge de la Casa de la 
Cultura, inauguració de l’ex-
posició, La tradició en la  festa 
i Camins d’aigua, pintures 
d’ALFRED MIRALLES.

Fins al 2 de juny.

ENTRADES 

ESGOTADES

ENTRADES 

ESGOTADES
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El plenari del passat dimarts 29 de març 
aprovà la nova ordenança proposada per 
la regidoria d’activitats econòmiques. Es 

tracta d’un document sobre el qual s’ha estat tre-
ballant des del passat setembre i que ha comptat 
amb la participació i els suggeriments de la ma-
joria dels establiments locals del sector hostaler.

La principal novetat que inclou és la definició 
de les tanques perimetrals de les terrasses, que 
seran totes d’un mateix model que s’adquirirà a 

través de l’Ajuntament i que inclouran el lema 
L’Xnosal3, l’eslògan que es va triar en la cam-
panya per promocionar la marca L’Alcúdia. La 
instal·lació anirà a càrrec de l’Ajuntament i no 
tindrà cap cost per als propietaris dels establi-
ments.

Les marquesines delimitades per les tanques 
també estan definides en l’àmbit tècnic i es-
tètic per l’ordenança, cosa que comportarà una 
imatge comuna per a totes elles. A més a més, 

es regulen detalls 
com les taules i 
cadires: cada es-
tabliment podrà 
triar el model que 
considere però en 
la terrassa hauran 
de ser totes iguals.

En el plenari un 
dels aspectes que 
va destacar-se és 
el preu per metre 
quadrat que es 
definix a la nova 
regulació, ja que 
en l’Alcúdia serà 

de 10 €/m2  anual, 
el més barat de la 
comarca i quasi 
deu vegades infe-
rior al dels muni-
cipis de l’entorn, 
un fet que per a 
Rubén Grau, re-
gidor d’activitats, 
“ens mostra que l’interés de l’Ajuntament ha estat 
en la seguretat i en l’estètica i mai hem tingut cap 
afany recaptatori”.

El regidor continua explicant que “els propieta-
ris dels establiments han estat d’acord en establir 
una estètica homogènia tot i que hem establert 
un període d’adaptació que arriba fins a 2020”. 
També ha afegit que “la principal prioritat era 
garantir, d’una banda, la seguretat dels clients 
dels locals, establint espais segurs que recullen les 
exigències tècniques de les normatives vigents. Vo-
líem evitar que la poca distància entre terrassa i 
vehicles que circulen fora un perill”. A continua-
ció ha assenyalat que “la segona premissa ha estat 
assegurar el lliure trànsit de vianants per les vore-
res, contemplant totes les circumstàncies, com ara 
el pas de carrets de bebé i les cadires de persones 

amb necessitats especials, així com garantir l’accés 
a les vivendes sense que els seus propietaris patis-
quen molèsties”.

Grau ha volgut justificar la importància que 
l’estètica de les terrasses té a la nova ordenança 
explicant que “la imatge d’un poble és la imatge 
dels seus carrers i de les seues places. Els fanals 
solen ser d’un mateix model, com ho és el mobilia-
ri urbà. Consideràrem que recórrer una avinguda 
amb marquesines de mil colors distints donava 
una imatge poc adequada i per això pactàrem de-
finir quin model de terrassa seria el més adequat 
i acordàrem que seria igual per a tots”. A més a 
més, el regidor destaca que “incloem la imatge 
de la marca l’Alcúdia i regulem l’espai màxim de 
la publicitat en els tendals, per evitar l’aspecte de 
panell publicitari”.

La necessitat d’adaptar l’antiga ordenança al nou marc legal ha motivat una revisió a 
fons del reglament local, que s’adapta als nous temps, definix la fiscalitat d’aquests es-
pais i, per primera vegada, homogeneïtza l’estètica de totes les terrasses.

L’Ajuntament aprova una innovadora orde-
nança per a regular les terrasses de bars i 

La brigada d’obres, coordinada per la Regidora 
d’Obres Públiques, Gemma Pina, ha començat 
les obres d’adequació de les voreres del pas a 

nivell del carrer Pintor Sorolla, per tal de millorar la 
seguretat dels  vianants.  Es tracta de dos passos situats 
al costat del vial per a vehicles que hi ha en direcció 

al cementeri. A partir d’ara, estos passos estaran regu-
lats per semàfor i, per incrementar la seguretat, estan 
dissenyats de manera que no es puga creuar la via en 
línia recta, sinó que caldrà rodejar una barrera abans 
de passar.

Amb l’inici del replanteig dels terrenys del futur nou Ecoparc de l’Alcúdia 
s’avança en la seua construcció que en pocs mesos serà una realitat. L’obtenció 
del certificat de compatibilitat i la llicència corresponent, la presentació del 

projecte a l’Ajuntament i la llicència d’obres seran els pròxims passos. 

La RIBERA EN BIODIÈSEL té per objectiu aprofitar 
un residu com és l’oli vegetal de cuina per produir 
un combustible renovable i ecològic, reduint així la 

dependència energètica externa (més del 80% de l’energia 
primària que consumim ve de l’exterior). Al mateix temps, 
evitem l’abocament d’este oli al clavegueram i la contamina-
ció de rius i barrancs, reduint la despesa de depuració de les 
aigües residuals urbanes.

Contenidors d’oli usat a l’Alcúdia:
Avinguda Antonio Almela, 11
Avinguda Antonio Almela, 75
Avinguda Antonio Almela, 140
C/ Picasso (Centre Enric Valor)
C/ Verge d’Oreto (Mercat)
C/ Germanies (Parc de la Generalitat)
C/ Grup de Dansa
C/ Pintor Vergara
Col·legi Heretats

Les tasques que s’ha realitzat en l’horari establert dimarts en l’oficina verda durant 
el primer trimestre de 2016 han sigut:
- Optimització dels contractes d’electricitat. S’han realitzat un total de 137 con-

tractes nous
- Sol·licituds del Bo social i tramitació. S’han sol·licitat 23 certificats, dels quals han 
sigut concedits i tramitats 14 Bons Socials.
- Altres gestions (Subrogacions de contractes, modificacions de potència, atenció de 
consultes). S’han realitzat un total de 24 gestions.
Durant el primer trimestre del 2016 s’han augmentat el nombre de consultes i altres 
gestions com subrogacions de contractes i optimitzacions de potència de contractes. 

L’Oficina Verda de l’Alcúdia té una dedicació de 2 dies a la setmana, el dimarts per 
atendre al públic de 9 a 2 de la vesprada i l’altre dia per fer projectes per a l’Ajuntament 
amb l’objectiu d’estalviar energia i lluitar contra el canvi climàtic.

Al gràfic es mostra l’evolució dels dos últims trimestres: 

Millora de la seguretat per a vianants en 
el pas de vianants del camí del cementeri

L’ecoparc de l’Alcúdia més prop

Reciclatge d’oli usat de cuina

Gestions de l’Oficina Verda durant 
el primer trimestre de 2016
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C/ OVIDI MONTLLOR 13-3B
Tel. 960 703 858

• Prótesis
• Peridoncia
• Ortodoncia
• Odontopediatria
• Cirugía

• Implantología
• Odontología general 
   y Estética
• Tecnología CAD-CAM
• Blanqueamientos

L’ALCÚDIA 46250 VALENCIA 
www.dentalhervas.com

L’Alcúdia és un poble solidari. Cada ve-
gada que ha sigut convocat per una causa 
humanitària la resposta ha sigut extraor-

dinària. Ho fa a través d’associacions de volun-
taris com el Banc d’Aliments, Cáritas, Creu Roja 
o l’Associació Contra el Càncer. Ho va fer l’altre 
dia quan 264 persones participaren en el Ma-
rató de Donació de Sang. Ho va demostrar la 
passada setmana quan en tan sols dos dies i mig 
s’ompliren 90 caixes (2 furgonetes) amb ajuda 
solidària per al refugiats de Grècia. 

L’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar en el 
passat plenari una moció de Compromís per 
l’Alcúdia, sobre Europa, els refugiats i els drets 
humans. En aquesta moció, que va ser aprova-
da amb l’abstenció del PP, es criticava la desas-

trosa actuació dels governs europeus, entre ells 
l’espanyol, sobre la crisi dels refugiats i l’acord 
firmat entre la UE i Turquia que possibilita 
l’expulsió massiva de refugiats en sol europeu a 
territori turc. El desafiament és enorme i reque-
reix d’una resposta valenta que la Unió Europea 
no està donant.  

La moció aprovada diu que els ciutadans i les 
ciutadanes de l’Alcúdia no volem sentir vergon-
ya de tenir la nacionalitat europea i demana que 
Europa afronte els seus compromisos humanita-
ris d’acord amb la seua tradició intel·lectual i èti-
ca. Se sol·licita a la Comissió Europea que adop-
te totes les mesures necessàries per fer valdre el 
dret d’asil als ciutadans i ciutadanes de les zones 
en conflicte. Igualment que s’utilitzen tots els 

ressorts per aturar la guerra a Sí-
ria, especialment exercint un con-
trol efectiu sobre la compra-venda 
d’armament, evitant finançar les 
diferents parts en conflicte, i promovent una 
gradual disminució de la industria armamen-
tista europea i mundial. I finalment que l’Estat 
Espanyol pose en funcionament els mecanismes 
oportuns per tal d’acollir de manera efectiva els 
refugiats que té assignats.

DIFAMA QUE ALGUNA COSA QUEDA

Actitud lamentable la dels dirigents del Par-
tit Popular de l’Alcúdia que en l’anterior edició 
de “L’Alcúdia 752”, en lloc de parlar de les seues 
iniciatives municipals, es dediquen a mentir im-

punement, afirmant que els regidors amb dedi-
cació exclusiva de l’Ajuntament havien augmen-
tat en 17.000 euros les seues retribucions. Quan 
saben perfectament que aquests càrrecs polítics, 
comunicaren en el plenari de pressuposts que 
havien decidit congelar-se durant tota la le-
gislatura les seues retribucions, per complir 
el compromís de no augmentar aquesta partida 
respecte a la de la passada legislatura. Caldria 
dir a aquests dirigents que es pot fer oposició en 
molts temes sense necessitat d’acudir a la mani-
pulació.  

L’ALCÚDIA AMB ELS REFUGIATS

QUI POT ESTAR INTERESSAT EN QUE ELS CONTRACTES DE L’AJUNTAMENT NO ES REVISEN?

Civisme i conquestes

COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA

Gossos i amos. Si alguna cosa ens diuen 
els veïns i veïnes, seguit, seguit, és que 
fem alguna cosa contra els amos i les 

ames d’aquells animals que van deixant les seues 
deposicions per les voreres, els carrers o els 
parcs del nostre poble. Embruten, puden. Tots 
sabem que és una qüestió d’educació ciutadana 
i d’hàbits. Tots hauríem de saber que la cosa té 
fàcil solució si tothom col·labora. Per això hem 
començat una campanya per un poble més net, 
per un poble lliure de deixalles dels animals. 
Hem començat amb cartells, xarrades i altres 
fórmules de conscienciació. Voldríem que d’eixa 
manera els amos i les ames (els que encara no ho 
fan, perquè hi ha molts que sí) prengueren cons-
ciència i portaren, quan passegen el seu animal, 
la borsa corresponent i, si cal, l’ampolla d’aigua. 
Perquè no s’ha de deixar al veí el que no vols per 

a tu. Estem decidits a fer més passos si la cons-
cienciació no dóna resultats. Serà lamentable ha-
ver de fer polítiques coercitives al respecte. Però 
si cal, les farem i amb rigor.

La Filharmònica. Volem felicitar-la i animar-
la. La Banda de la Filharmònica Alcudiana va fer 
el seu Concert Extraordinari de Primavera per 
oferir les peces que durà al Certamen Provincial 
de Bandes de Música. Volien que les escolta-
ren d’avançada. Volia el director, el mestre Ser-
gi Pastor, que els músics les interpretaren amb 
un públic expectant. I, de fet, repetiren l’obra 
obligada i l’obra triada, per allò de què els mú-
sics acaben interpretant com assagen. Ara toca 
que tot el poble li faça costat a la seua Banda, 
que l’acompanyem (hi haurà autobusos a preus 
populars) a València el dia 28 de maig, que 
l’empentem per traure un bon resultat. Quedem 

com quedem, l’esforç dels nostres mú-
sics és ja una magnífica manera de ce-
lebrar el 25 Aniversari de la Casa de la 
Música, inaugurada en abril de 1991.

Pediatra. El nostre Centre de Sa-
lut compta ja amb una persona que 
s’encarrega de la cura dels infants. 
Feia temps que anàvem reclamant-ho 
i les gestions han arribat a bon port. Enguany 
s’acomplixen 30 anys de l’aprovació de la Llei 
General de Sanitat per les Corts Generals: una 
de les grans conquestes de la societat espanyo-
la contemporània. Ara tenim una metgessa Al 
capdavant de la Conselleria de Sanitat, Carmen 
Montón, que lluita contra les retallades en Sani-
tat del govern central, que està atenta a les ne-
cessitats dels pobles i dels hospitals comarcals 
(ha anunciat la reversió a la gestió pública dels 

Hospitals d’Alzira i Dénia en esta legislatura), 
que ha eliminat l’exclusió sanitària, que es reunix 
amb les plataformes d’organització de pacients, 
que ha eliminat la discriminació econòmica en 
l’accés als tractaments farmacològics i ortopè-
dics dels pensionistes acabant amb els copaga-
ments (s’han beneficiat 740.000 persones), que 
ha situat el nostre País a l’avantguarda dels drets 
sanitaris a Espanya. Una consellera que creu en 
la sanitat universal com pilar bàsic de l’Estat del 
Benestar i que escolta a l’Alcúdia.  

GRUP MUNICIPAL DEL PSPV DE L’ALCÚDIA

PARTIT POPULAR L’ALCÚDIA

Al passat Ple, el Partit Popular 
presentà una moció per a revi-
sar els contractes subscrits per 

l’Ajuntament de l’Alcúdia en matèria 
d’infraestructures,  instal·lacions,  sub-
ministraments o qualsevol altre tipus que 
pogueren generar cap dubte respecte de 
la seua formalització o execució a les pas-
sades legislatures.

Considerem necessari que es rea-
litze una investigació exhaustiva que 
aporte claritat sobre les contractacions 
realitzades pels Equips de Govern de 
l’Ajuntament de l’Alcúdia, i que es puga 
concloure que s’han elaborat, subscrit i 
executat de forma totalment ajustada a 
dret i sense irregularitat de cap tipus.

Sorprenentment, PSOE i Compromís 
van votar NO, es neguen a adoptar l’acord 
de procedir a la revisió dels contractes 
subscrits per l’Ajuntament de l’Alcúdia, 
i l’única explicació que donen es que no 
tenen temps ni recursos. I ens ho tenim 
que creure...

El Partit Socialista i Compromís exigei-

xen als altres amb paraules el que ells 
no són capaços de demostrar amb fets: 
TRANSPARÈNCIA.

La portaveu del PP, Oreto Segura, ha 
lamentat aquesta demostració de que 
Compromís i PSOE són el mateix, i que 
no van a fer res per canviar les coses.
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Els regidors amb dedicació exclusiva, Andreu Salom, Paco Sanz i Gemma Pina, decidixen congelar-se el sou durant tota la legislatura.

La resta de funcionaris i personal 
de l’Ajuntament tindran els aug-
ments corresponents aprovats 

cada any, enguany un 1%

Els membres de l’equip de govern es 
rebaixen les assistències a les comis-
sions informatives i cobraran el mateix 
que tots els regidors.

Quan el 30 de juny de 2015, a l’inici 
de la present legislatura, s’aprovaren les 
retribucions dels regidors amb dedica-
ció exclusiva i el personal de confiança, 
l’equip de govern manifestà que la quan-

titat destinada a esta finalitat durant la 
passada legislatura, que ja havia sigut 
reduïda en un 30%, 124.883 euros, es 
mantindria igual que la passada legisla-
tura, amb l’únic augment que es fixe per 
l’Estat cada any.

Este compromís d’inici de legislatura 
es manté durant este any i es mantin-
drà durant es quatre anys. Per a poder 
complir-lo, els regidors amb dedicació 
exclusiva han renunciat, per decisió 
pròpia, a qualsevol augment, al llarg 
de la legislatura. De manera que en 

2016 seran els únics treballadors de 
l’Ajuntament als que no se’ls aplicarà 
l’augment de l’1% aprovat en els pressu-
posts generals de l’Estat.

Per això en 2016 les retribucions bru-
tes d’Andreu, Paco i Gemma seran exac-
tament igual que les de 2015: 43.000 eu-
ros Andreu Salom, 38.799 Paco Sanz i 
Gemma Pina 35.000.

Però no sols això, sinó que l’equip de 
govern de l’Ajuntament de l’Alcúdia, 
per voluntat pròpia, ha reduït les assis-
tències a les Comissions Informatives 

(unes 3 al mes), de 68 euros a 56’70 eu-
ros. De manera que tots els regidors de 
l’Ajuntament, ostenten o no regidories 
amb responsabilitat, cobraran el mateix 
per les comissions informatives.

Tot això es va aprovar en el plenari 
de pressuposts el 23 de febrer de 2016. 
En el mateix plenari es va explicar que 
d’esta partida d’alts càrrecs s’havia es-
talviat 5.859 euros en 2015. Igualment 
es va explicar que el fet que aparegue-
ra una quantitat superior es devia que 
l’interventor havia consignat el salari de 

Paco Sanz per a tot el 2016, quan este 
es jubilarà el 31 d’agost i ja no percebrà 
retribucions de l’Ajuntament. I no serà 
fins octubre quan una altra persona 
substituirà esta dedicació.

En la pàgina web de l’Ajuntament es 
poden comprovar els anteriors aspectes, 
en l’apartat Actes dels Plenaris, també es 
pot vore el vídeo del Ple Municipal del 
23 de febrer, en l’AlcúdiaTV. És el punt 
9 de l’ordre del dia. 

Departament de Comunicació
Ajuntament de l’Alcúdia

Sous dels regidors, funcionaris i personal de l’Ajuntament en 2016

La principal novetat del pla d’ocupació 2016 impulsat per l’Ajuntament de 
l’Alcúdia és la possibilitat dels inscrits de participar en els tallers d’orientació la-
boral que està oferint l’Ajuntament en col·laboració amb el SERVEF.

El procediment de baremació de 
les persones inscrites en les dis-
tintes borses de treball es com-

plementarà amb els punts atorgats per 
l’assistència als cursos d’orientació. 
Segons ha explicat l’Alcalde, Andreu 
Salom, “la idea és anar un pas més en-
llà de les tradicionals borses de treball 
on sols es valoren aspectes socioeconò-
mics com ara la situació familiar, etc. 
En aquest nou pla d’ocupació hem 
acordat posar en marxa una política 
activa d’ajuda a la recerca de treball, 
motiu pel qual estem oferint cursos i 
gratificant l’assistència a aquestos amb 
punts que permeten avançar llocs en la 
borsa”.

Els cursos s’estructuren en diver-
sos nivells, segons la borsa en la que 

està inscrita la persona que demana 
treball, perquè, segons Salom, “tenim 
distintes borses segons la formació prè-
via del veí o la veïna: operaris, espe-
cialistes i universitaris i, evidentment, 
la formació de base a l’hora de buscar 
feina es distinta en cada col·lectiu”. 
Així, afegeix l’Alcalde, “hi ha perfils 
que necessiten aprendre, abans que res, 
com elaborar el currículum, però per a 
altres potser siga més pràctic dominar 
la recerca d’ocupació a través de les 
xarxes socials”.

En el pla d’ocupació 2016 de 
l’Ajuntament de l’Alcúdia hi ha ins-
crites, a hores d’ara, 246 persones, 
distribuïdes en 3 borses de treball: 
general, especialistes i universitaris. 
Les dos primeres, adreçades a peons 

i oficials respectivament, 
permetran la contractació a 
jornada completa durant un 
més d’operaris i oficials per 
a serveis com construcció, 
jardineria i electricitat. La 
tercera, orientada a persones 
amb algun tipus de titulació, 
oferirà contractes de dos 
mesos, a mitja jornada, per 
a llocs de treball com ara 
tècnics d’educació infantil, arquitectes 
tècnics, periodistes, gestors especia-
litzats en dinamització esportiva i en 
dinamització, també, de biblioteques, 
etc.

Té una dotació pressupostària de 
100.000€ i inclou, a banda de les bor-
ses, un ampli ventall de mesures amb 

les quals es tractarà, d’una banda, de 
donar ocupació directa a aquelles 
persones que més ho necessiten, però 
també es fomentarà l’autoocupació, 
la implantació de noves empreses, la 
formació dels aturats i l’ajuda a les 
empreses i comerços que contracten 
persones desocupades, entre moltes 
altres iniciatives.

Aquest Pla 2016 és el cinquè con-
secutiu que promou l’Ajuntament de 
l’Alcúdia en una aposta que ha permès 
donar ocupacions temporals a més 
de 1000 persones des de l’any 2009. 
L’anterior pla de l’any 2015 permeté 
l’establiment de 20 nous treballadors 
autònoms. 

L’Alcúdia impulsa tallers d’orientació laboral per als inscrits en el V Pla 
d’Ocupació Local

Els barris situats en la zona nord de la població (en l’entorn del Parc de la Generalitat) i la zona de l’antiga Frudesa (entre les avingudes de Carlet i 
Comte del Serrallo) patien un problema històric amb la pressió de l’aigua potable en certes franges horàries. 

Els problemes eren causats perquè eixes 
dues zones estan ubicades just al final de 
la xarxa i quan, per qualsevol motiu, es 

descompensava el cabal d’entrada i la demanda 
per part de la població, lògicament els punts ubi-
cats al final veien disminuït el cabal que arribava 
a les seues aixetes.

La solució a esta qüestió era realment compli-

cada, perquè suposava haver d’incrementar la 
pressió en tota la xarxa, cosa que comportaria 
un elevat risc de trencadures i per tal de fuites 
i malbaratament d’aigua, a més a més de les im-
portants despeses econòmiques en reparacions.

Ja en el seu moment s’hi instal·la una vàlvu-
la automàtica que ajustava la pressió en funció 
de la demanda prevista, però era molt difícil un 

ajust exacte amb la qual cosa qualsevol anomalia 
repercutia en la qualitat del subministrament.
El problema s’ha solucionat amb una nova 
electrovàlvula 

El passat mes de febrer, la regidoria d’Obres Pú-
bliques va enllestir la connexió d’una nova elec-
trovàlvula en la recentment urbanitzada zona 
del col·legi Heretats que actua sobre la canonada 
principal de subministrament a la població. Eixa 
actuació ha permés pujar la pressió diürna, esta-
bilitzant-la i fent que siga homogènia en tota la 
xarxa, i impedint així que es veja afectada per la 
demanda de cabdal en hores punta de consum. 

En resum, tal com l’Ajuntament ha pogut com-
provar en distints mesuraments de la pressió al 
llarg dels dos últims mesos, la millora és evident 
i les zones abans afectades a hores d’ara reben la 
pressió adequada sense incidències.

Segons ha explicat la regidora d’Obres Pú-
bliques i Serveis, Gemma Pina, “la solució era 
complicada des del punt de vista tècnic, ja que 
incrementar la pressió podia comportar un aug-
ment dels problemes de manera generalitzada. Al 
final, un estudi conjunt amb Aigües de València, 
empresa responsable del subministrament, ens va 
portar a  invertir en la instal·lació del actuador 
amb resultats excel·lents: pressió homogènia en 
tot el nucli urbà i millor control de les variacions 
de demanda en hores punta”. En qualsevol cas, 
ha subratllat la regidora, “continuem atents a 
les incidències amb la pressió i tenim un protocol 
d’inversions i actuacions previstes per millorar la 
qualitat del servei”. Per últim, ha recordat que “si 
surt qualsevol incidència, no dubten en comen-
tar-nos-la. Jo, personalment, estic tots els matins a 
l’Ajuntament a disposició dels veïns i veïnes”.

L’Ajuntament resol els problemes amb la pressió de l’aigua potable en 
distintes zones del poble

En les gràfiques es pot vore 
l’evolució de la pressió de la 
xarxa de l’aigua potable durant 
24 hores en un punt afectat, 
en blau abans de la posada en 
marxa de la nova electrovàlvu-
la i en roig després. És evident 
que la pressió és manté estable 
durant les 24 hores, sense les 
acusades variacions què provo-
caven els problemes.
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El rellotge ha sigut dissenyat per 
l’arquitecte alcudià Francesc Pina, 
que ha dirigit la seua construcció. 

Este nou element lluïx a la part de dalt 
de la façana, d’un blanc impol·lut que 
fa que encara ressalte més. L’arquitecte 
que va projectar aquest edifici singular, 
Antonio Calza, ha manifestat que “Este 
rellotge, enginyós i estètic alhora, enriquix 
la Casa de la Cultura”.

El rellotge va ser inaugurat per l’alcalde 
de l’Alcúdia, Andreu Salom, la regidora 
d’Educació, Pilar Huertas i el mateix ar-
quitecte, Francesc Pina, qui va explicar 
el seu funcionament als assistents.

Es tracta d’un rellotge del tipus “li-
neal multignòmon vertical declinat” i 
les marques horàries són cada quinze 
minuts. La paret de la Casa de la Cul-
tura conté una placa amb l’explicació 

de l’arquitecte i les instruccions per a 
la lectura de les hores tant en horari 
d’estiu com en horari d’hivern, així com 
l’hora solar exacta en números romans. 
La placa explica també que durant estiu 
estem desfasats en dues hores respecte a 
l’horari solar i en hivern només una.

Per si de cas vostés  volen anar ja amb 
la lliçó apresa, els reproduïm ací el con-
tingut de la mencionada placa:

Tipus rellotge   LINIAL MULTIGNO-
MON VERTICAL DECLINANT
Marques horàries Cada 15 minuts.
Tipus hores Horari solar i civil.
Paràmetres  Latitud  39º 11’ 56’’ N
  Longitud  0º 30’ 25’’ O
  Declinació  30º 30’E

Per a la lectura buscar en primer lloc 
la vareta amb la marca que coincideixca 

amb l’ombra i determinar a continuació 
el període de l‘any. Sobre la mateixa va-
reta i en la fila corresponent es determi-
na l’hora.

 
El període d’estiu va des del darrer 

diumenge de març fins el darrer diu-
menge d’octubre en què entra el període 
d’hivern. L’horari civil va dos hores per 
davant del solar en el primer cas i una 
sola hora en el segon.

Una vegada determinada l‘hora en la 
fila corresponent ja sabrem aproxima-
dament l’hora civil però per a tindre 
una mesura més ajustada necessitem 
sumar i restar a la quantitat llegida la 
que figura en la taula que correspon a 
l’equació del temps:

Dimarts 12 d’abril, a la Plaça Tirant lo Blanc i amb la presència de professors i escolars de ter-
cer cicle de primària dels col·legis de l’Alcúdia, es va inaugurar el rellotge de sol instal·lat a la 
façana de la Casa de la Cultura.

Inauguració del Rellotge de Sol de la Casa de la Cultura

El rellotge queda configurat como 
es mostra en el següent dibuix 
on, a més a més de l’hora solar 
s’incorpora l’hora civil per a lec-
tura directa (vegeu les files infe-
riors amb l’hora d’estiu i l’hora 
d’hivern).

El dimecres 19 d’abril va tindre lloc a la Casa de la Cultura de L’Alcúdia una conferència 
sobre prevenció del càncer. 

Va ser impartida pel doctor Andrés Gi-
meno, llicenciat en medicina, Cap de la 
Zona Bàsica 4 del Departament Sanitari 

La Ribera, Metge d’Atenció de Salut de L’Alcúdia 
des de l’any 1992. També intervingué la doctora 

Amparo Melchor, responsable de la UHD (Uni-
tat d’Hospitalització domiciliaria).
Insistiren a tindre uns estils de vida saludables 
per a prevenir malalties. La principal causa de 
mort és el tabaquisme, més inclús que els acci-

dents.

Cal evitar 
l’alcohol, les dro-
gues, greixos, 
grasses saturades, 
excés de sucre...

S’insistí a men-
jar de tot en la 
seua justa mesura, 
principalment: hi-
drats de carboni, 
cereals, llegums, 
verdures, fruites... 
Beure aigua, sucs 
naturals i fer exer-
cici físic habitual-
ment.

Donaren mol-
ta importància 
al moviment 
i llançaren la 
idea de fer un 
programa (con-
juntament amb 
l’Ajuntament, des 
de les regidories 
de Sanitat, Esport 
i Persones Ma-
jors) anomenat; 
Passejos Saluda-
bles, consistirà 
a passejar pel 
pobre amb les persones amb algun símptoma 
d’hipertensió, diabetis... Acompanyat d’un pro-
fessional que anirà dialogant amb ells, infor-
mant-los i fent prevenció, amb l’objectiu de mi-
llorar la salut, anem a fer de L’Alcúdia un poble 
més saludable encara.

També es parlà de la gran importància de 
l’actitud positiva, de fer esport, principalment a 

l’aire lliure, en contacte amb la natura. De dia-
logar, d’interactuar amb els altres, de fer teràpia 
de grup, de somriure, de ser feliç i sentir-se bé.

Els assistents participaren en un torn obert de 
paraules, mostrant en tot moment gran interés.

Departament de Comunicació
Ajuntament de l’Alcúdia

Xerrada sobre prevenció del Càncer de mama, colon i pulmó

Dimecres 27 d’abril, a la ETSE de la Universitat de València, l’alcudià Javier Marqués va prendre possessió com a 
Degà del Col·legi Oficial de Graduats en Enginyeria en Telecomunicació i TIC de la Comunitat Valenciana (COGITCV) i 
president de l’Associació professional (AGITCV).

Javier és professor de FP a l’institut 
l’Om, de Picassent i pèrit judicial 
tecnològic i, des de febrer de 2005, 

té a l’Alcúdia l’empresa TELingeNET 
Informática e Ingeniería.

Des de febrer de 2012 Marqués os-
tentava els càrrecs de vicedegà del CO-
GITCV i vicepresident de l’AGITCV i 

s’ha presentat al capdavant d’un equip 
amb moltes ganes de treballar i de 
canviar el model col·legial, el #nuevo-
COGITTCV investit finalment com 
a Juntes Directives del COGITCV/
AGITCV.

Este equip va ser l’únic a presentar-
se a les Juntes, gràcies a les negocia-

cions entre totes les sensibilitats del 
Col·legi i l’Associació, que van donar 
com a fruit un sol equip “així hem 
mostrat el camí a prendre pel nostre 
Col·legi Nacional. Amb bones nego-
ciacions, acords i idees, farem que el 
nostre Col·legi lidere la nostra profes-
sió no només en la Comunitat Valen-

ciana, sinó en tota Espanya”.

En el moment de tancar esta edició, 
Javier estarà prenent possessió dels 
seus nous càrrecs. En el pròxim 752 
els donarem testimoni gràfic de l’acte.

Javier Marqués, Degà del Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics
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El gran esdeveniment va co-
mençar dissabte a les 10 del 
matí amb una classe de spin-

ning a càrrec de Sara Martínez i Rubén 
Gallardo, monitors de la piscina que 
també es van fer càrrec de les sessions 
de les 11 i les 12 del matí superant les 
expectatives, ja que va haver-hi un ple 
absolut.

Al mateix temps Tony Clement en la 
sala d’activitats de la instal·lació agafa-
va el comandament de les dues classes 
de Bodi Pump de les 11 i les 12, amb 
un alt grau de participació en tots dos 
torns. Acabà la jornada de dissabte 

amb una classe d’aquaeròbic a càrrec 
de Judith Hidalgo qui s’encarregà de 
fer gaudir de l’aigua i els seus beneficis 
a tots els seus participants.

La jornada del diumenge va co-
mençar més matí que la de dissabte, pa-
res del club de natació s’encarregaven 
de preparar la instal·lació perquè a les 
9 en punt del matí tot estiguera a punt 
per a la jornada de natació continua 
en la qual nadadors amateurs i pro-
fessionals nadaven durant 25 minuts 
ininterromputs mentre que els pares 
i entrenadors del Club de Natació de 

L’Alcúdia comptabilitzaven piscines i 
temps perquè tots participaren en les 
mateixes condicions. Cadascun dels 
nadadors va rebre la seua medalla.

El matí anava passant i, a les 11, co-
mençava una divertidíssima sessió de 
Zumba amb Cristina Faus qui a for-
ça de bona música i bons moviments 
va fer passar als participants una 
excel·lent estona. A partir de les 12, 

participants i espectadors van gaudir 
d’una hora i mitja de Body Combat, 
a càrrec de Mavi Freire, Pablo Luzzi i 
Tony Clemente.

El resultat del cap de setmana va 
superar les expectatives en tots els 
nivells, tant de participació com de 
recaptació, ja que finalment es van 
poder lliurar a la Junta Local contra 
el càncer amb un total de 1.851,50 €.

El cap de setmana del 16 i 17 d’Abril se celebrà en les instal·lacions de la piscina coberta 
de L’Alcúdia una marató benèfica contra el càncer, organitzada per l’empresa Clemens-
port S.L., el Club Natació L’Alcúdia i la Junta Local de l’AECC.

Gran participació en les 48 hores contra el càncer

El curs realitzat a IES Els Évols, 
va comptar com a formadors 
amb els metges Jorge Sanz i Mi-

reia Navasquillo i l’infermera Rocio 
Plaza.

La docència que es va impartir va 

ser d’introducció als primers auxilis, 
dirigida als alumnes de FP, un curs 
que es va realitzar també l’any ante-
rior. En este cas es comprimixen en 4 
o 5 hores els coneixements bàsics per 
ensenyar als alumnes de 16 i 17 anys 
com reaccionar en determinades cir-
cumstàncies per fer el que és correcte.

Es donaren nocions bàsiques de 
cures, i sobretot com realitzar correc-
tament una ressuscitació cardiopul-
monar (30:2) posant-la en pràctica 
posteriorment amb els maniquins 
tant d’adults com de xiquets.

En el cas de l’institut de Guadassuar, 
es va impartir el curs complet de 12 
hores al professorat, amb l’objectiu 
què en haver algun accident, o en 
determinades circumstàncies (nens 
diabètics, epilèptics, ferides, trauma-
tismes, cremades, picades, síncops, 
parada cardiopulmonar...) puguen sa-
ber que fer i, el que és més important i 

pràctic, ho facen correctament.
El curs consta d’una part teòrica per 

adquirir els coneixements bàsics, i una 
part pràctica més dinàmica per apli-
car allò ensenyat. També a Guadas-
suar es desplaçaren els metges Jorge 
Sanz i Mireia Navasquillo, en este cas 
acompanyats per l’estudiant de darrer 
any d’infermeria Sara Peñarrocha.

Al llarg del mes d’abril, un equip de formació de Creu Roja L’Alcúdia-Alberic s’ha des-
plaçat als instituts de l’Alcúdia i Guadassuar per a realizar unes jornades de docència a 
alumnes i professors.

Creu Roja l’Alcúdia fa cursos de primers 
auxilis als instituts

Dilluns 9 de Maig, a les 19.30 h, al Viver d’Empreses
XERRADA per a les associades, a càrrec de SANDRO LIÑANA
Especialista en mètode DEEP, Desbloqueig Energètic Emocional 
Profund.

Dimarts 10 de Maig a les 19.30 h, a la Casa de la Cultura
CONFERÈNCIA pública a càrrec d’ESTHER PEDROSA BATALLER. 
Psicòloga especialitzada en Psicologia Clínica i de la Salut.
“Com afecta el dolor crònic a les persones, en el seu entorn laboral i 
familiar”

Dijous 12 de maig 
DIA MUNDIAL DE LA FIBROMIALGIA I DEL SÍNDROME DE 
FATIGA CRÒNICA
A les 19.30, BERENAR per a les associades de “SOM VISIBLES”. 
Associació de la Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de L’Alcúdia
Passar a recollir el tiquet “gratuït” per “MORAT”

Dissabte 14 de maig, des de les 11 del matí, a la Plaça Tirant lo Blanc 
ESMORZAR POPULAR, ANIMACIÓ INFANTIL I SESSIÓ DE 
MUSICOTERÀPIA amb la terapeuta SILVIA PACHECO. Per a tots i 
totes els qui vulguen participar 
Esperem la vostra assistència!

Actes per a la setmana de la fibromiàlgia
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La primera Festa de l’Arbre es va celebrar a l’actual Parc de la Fira gastronòmica, antiga partida 
d’El Xaparral, on es van celebrar la plantació fa 50 anys del Xop, i també d’un plàtan i un xiprer.

Els proppassats dies 1,2,3 i 4 d’abril el grup d’amics i amigues del BLOC DE PROGRÉS 
JAUME I de l’Alcúdia, Carlet, Alginet i Guadassuar, realitzàrem un viatge per les terres 

• 13 de maig: SOPAR I XERRADA amb Mila Font de METGES SENSE FRONTERES 
sobre “La crisi de refugiats al món”. A les 21,30 h al Casal Jaume I. C/ Sant Jaume, 31.

• 7 de maig: SENDERISME: “Hoces del Cabriel”.    Minglanilla (CONCA).

• 21 de maig: SENDERISME: El barranc de l’Encantà. La Vall de la Gallinera. (la Mari-
na Alta).

• Dijous 26 de maig a les 20,30 h a la Biblioteca Municipal, GRUP DE LECTURA.
Encontre amb l’escriptor Salvador Vendrell, autor de la novel·la QUAN TRUQUEN DE 
MATINADAi després sopar. 
Organitza: BLOC DE PROGRÉS JAUME I   

Des de les 11 dels matí 
anaren arribant xi-
quets i xiquetes al 

Parc de la Fira Gastronòmica, 

acompanyats pels seus fami-
liars, i van participar en els 
6 tallers que s’organitzaren i 
que giraven tots ells al voltant 

dels arbres. Un dels tallers 
“Passejades guiades pel parc” 
consistia en una visita a les di-
verses espècies del parc acom-

panyats per Jose Vicente 
Galdón l’encarregat de jar-
dineria de l’Ajuntament de 
l’Alcúdia. Un altre taller de 
lectura reunia una diversi-
tat de llibres tots al voltant 
del món de les plantes i els 
arbres.

A les 12 va començar 
l’acte d’Homenatge al Xop 
del Xaparral, que junt amb 
un xiprer i un plàtan com-
plien enguany 50 anys, ja 
que foren plantats el 1966.

El dia anterior s’hi havien 
col·locat plaques de cerà-

mica al costat de 
cada un dels tres 
arbres, amb el nom 
de les persones que 
els plantaren.

Paco Sanz, regi-
dor de Medi Am-
bient, va posar de 
manifest el valor 
simbòlic d’este acte 
lúdic i educatiu, 
que pretén ressal-
tar la importància 
que els arbres i les 
plantes tenen en 
la nostra vida, per 
aprendre a estimar 

i respectar la natura i el 
medi ambient.

En nom del Xaparral, van 
parlar les filles d’Andreu i 
Fina, les persones que va 
construir la finca, plan-
tar els arbres i cuidar els 
animals domèstics que 
molts xiquets i xiquetes de 
l’Alcúdia van visitar en la 
seua infància als afores de 
l’Alcúdia.

L’encarregat de jardineria 
va explicar les caracterís-
tiques d’estos arbres i el 
tractament que el xop, que 
es troba malalt, està rebent 
per aconseguir que puga 
viure altres 50 anys. A con-
tinuació un grup d’alumnes 
del Col·legi de Les Comes 
va llegir textos i poemes 
sobre els arbres i la natura, 
que havien preparat per a 
l’ocasió.

Dani Miquel va posar fi a 
la Festa amb una actuació 
que va fer les delícies de 
grans i menuts. Va contar el 
conte de “L’Arbre generós” i 
va fer ballar a tothom, fins i 
tot, a alcalde i regidors.

La idea de l’ajuntament és 
que esta festa es repetisca 
cada any en un parc distint.

En concret visitàrem la ciutat 
de Salamanca, capital del pla-
teresc i els seus monuments 

més importants com la primera uni-
versitat espanyola, creada per Alfons 
X, el Sabi, les dues seus: la Seu Vella 
i la nova, les Escoles Menors, el Palau 
Monterrei, la Plaça Major... A poc a 

poc, anàvem endinsant-nos pel cen-
tre històric i pels carrers més emble-
màtics com l’antic carrer de la Rua, 
on està la Universitat Pontifícia, i en-
front, la famosa Casa de les Petxines 
(seu de la biblioteca). Ens deixàvem 
impregnar també per l’esperit de 
l’Edat Moderna i pels acadèmics del 

Segle d’Or com Fray Luis de León, 
Juan de la Cruz, Luis de Góngora, 
Calderón de la Barca... i d’altres més 
recents com Unamuno, Salinas, Enri-
que Tierno, Tomás y Valiente... Tots 
ells ens feien aflorar els coneixements 
que vam aprendre a l’escola o quan 
anàvem a l’institut.

També vam visitar Toro, 
Zamora, ciutats històriques, 
farcides de romànic i Medina 
del Campo, de gran impor-
tància estratègica i comercial 
durant els segles XV i XVI, on 
els seus edificis són testimonis 
privilegiats de fets històrics 
com el naixement de Ferran 
d’Antequera, el testament i 
la mort d’Isabel, la Catòlica, 
l’empresonament de Cèsar 
Borja al Castell de la Mota o 
els viatges de Teresa d’Àvila per 
fundar convents...

Sense deixar de costat l’atractiu 
món de la natura, ens submergírem 
per dins del paratge del parc natural 
dels “Arribes del Duero,” tot un esclat 
de natura en estat pur. Allí poguérem 
comprovar com les espècies animals i 
vegetals que l’habiten, són un exem-
ple d’harmonia i bellesa que al ma-

teix temps que ens captivaven, ens 
feien assumir el desig de fer possible 
el necessari equilibri sostenible entre 
l’espècie humana i l’ecosistema.

Juan F. Martínez.
President Bloc de Progrés

Jaume I de l’Alcúdia

Centenars de veïns i veïnes celebren el mig 
segle del Xop del Xaparral

Viatge a Salamanca del Bloc de Progrés Jaume I

ACTIVITATS DEL MES DE MAIG DEL BLOC DE PROGRÉS
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Cent cinquanta boixeteres – i algun boixeter, també- es donaren cita a la planta baixa del 
Centre Enric Valor per a gaudir del IV Aplec de Boixets en un ambient immillorable. Una paella 
gegant compartida amb els membres del consistori va rematar el matí festiu.

Per a aquells i aquelles que no hagen vist mai fer boixets, 
pareix una labor impossible. Vore l’eixam d’agulles de di-
ferents colors que s’amuntonen en el picat, escoltar el clic-

clic que fan els boixets quan quasi volen a les mans artesanes i 
comprovar que, molt a poc a poc, va dibuixant-se una randa de 
finíssima factura... sembla cosa de màgia.

Doncs si això ho multipliquen per 150, l’espectacle els assegure 
que paga la pena i dona alegria vore que no només hi ha dones de 
certa edat, també n’hi ha de més joves, fins i tot xiquetes que han 
agarrat l’afició de la iaia i ja s’apanyen molt rebé amb les seues la-
bors. Algun home també vam vore, com un jubilat que acompan-
yava a la dona i ens contava que abans s’avorria un poc, fins que 

va decidir fer-ne ell també, i ara ja és un boixeter expert.
“Nosaltres –explica Elena Giner, presidenta de les Tiryus 

de l’Alcúdia- tenim un grup de boixets que anem a classe 2 
vegades a la setmana. Sempre anàvem als aplecs dels pobles 
que ens convidaven, i fa 4 anys vam decidir organitzar-ho 
també al poble; i estem molt contentes, açò va molt bé”

Des del primer moment, l’Ajuntament de l’Alcúdia els va 
donar suport, tal com ens explica la regidora de festes i tra-
dicions, Oreto Trescolí, “ens ensenyen com es fan eixes ran-
des tan boniques, tan complicades, que formen part de la nos-
tra tradició i la nostra artesania, per això des de l’ajuntament 
recolzem estes iniciatives”. A banda de cedir l’espai i ajudar 

en la infraestructura de l’Aplec, l’ajuntament 
fa un regal a totes les participants, “una bos-
seta de record que du un boixet gravat amb 
la inscripció de l’ajuntament, un picat i al-
gun detallet més” – afig la regidora. A més 
d’Oreto Trescolí, la pràctica totalitat de re-
gidors i regidores de l’ajuntament visitaren 
l’Aplec al llarg del matí, i admiraren les fines 
randes.

A les portes de l’edifici Enric Valor, 
s’instal·laren parades de merceries locals i 
també vingudes de fora, amb tot el que es 
necessita per a fer boixets: fil, boixets, anses, 
varetes de palmito, cistelles per a guardar la 
labor, agulles, picats...

Finalment, es guardaren tots els atifells i els canviaren per plats 
de paella, que segons diuen, estava d’allò més bona.

IV Aplec de Boixets de l’Alcúdia

El passat mes de febrer el Banc d’Aliments de l’Alcúdia va tenir la sorpresa de 
rebre un xec per valor de 1.100 euros provinent de l’empresa UC Ribera i dels 
seus empleats i empleades gràcies al “Projecte Cèntims Solidaris” i a la dona-
ció de l’empresa amb la recaptació dels “Viatges Solidaris”.

GRÀCIES! 90 CAIXES D’AJUDA HUMANITÀRIA

Des del Banc d’Aliments 
l’Alcúdia agraïm de tot cor 
aquesta donació per part 

de UC Ribera i dels seus treballa-
dors i treballadores que mostra la 
sensibilitat de tots ells davant el 
greu problema que tenen les perso-
nes sense treball i en la majoria dels 
casos amb xiquets al seu càrrec. No 
hi ha cap dubte que la donació ha 
estat una pedra important en la 
paret del nostre Banc d’Aliments. 
Esperem que aquesta iniciativa siga 
un exemple a seguir per altres em-
preses.

Moltes gràcies. 

Una iniciativa a imitar

Un any més, com des de fa 20 
anys, el poble de l’Alcúdia 
s’ha bolcat en la campanya 

“Arròs per al Sàhara” amb la partici-
pació dels centres d’educació públics 
de l’Alcúdia i les seues AMPES ( 
Heretats, Les Comes, Batallar, En-
ric Valor i Els Évols)  Pinsos Porta, 
Electrodomèstics Salvador García i 
Carnisseries Orce i l’ajuda impres-
cindible del nostre Ajuntament. 

També han participat els col·legis  
públics d’Alfarb, Llombai i Cata-
dau.  Per tot això l’associació Amel 
L’Alcúdia, Amics i Amigues del Po-
ble Sahrauí us hi dona  les gràcies 
en nom de les persones sahrauís que 
rebran aquesta ajuda.

Encara que la campanya de reple-
ga  la feren durant el mes de gener, 
per problemes de logística  els  3660 
quilos d’arròs  arreplegats van iniciar 

el seu viatge fins els campaments de 
refugiats de Tindouf el passat 23 
d’abril. 

Enguany hem commemorat els 
40 anys de la fundació de la Repú-
blica Àrab Sahrauí Democràtica. 40 
anys de patiment a la “hamada” de 
Tindouf i, a hores d’ara, sense entre-
veure una solució al conflicte que els 
permeta tornar al seu territori ocu-
pat  pel Marroc. 

“Han segut tres dies molt intensos, però organitzar una recollida d’ajuda a l’Alcúdia 
resulta molt senzill: la solidaritat de la nostra gent s’ha fet manifesta des del primer 
missatge fins la darrera donació que arribava quan les caixes ja estaven amuntonades 

als vehicles i camí del magatzem on faran nit per a moure cap a Barcelona. Allí un vaixell 
les portarà a les terres on milers de persones estan suportant allò que no es pot suportar.

Moltes gràcies a l’Ajuntament de l’Alcúdia per 
la logística i tota l’ajuda rebuda (corporació i 
treballadors), a la Cooperativa pels recursos 
d’emmagatzematge, a l’Esplai pels papers... a 
tots els comerços que heu col·laborat d’una o 
altra manera, a totes les voluntàries i voluntaris 
que han fet possible la recollida, a tots els qui 
heu fet donacions... i gràcies a tu, per difondre 
els missatges i creure en esta iniciativa des del 
primer moment.

90 caixes d’ajuda que no són “res” per a nosal-
tres, però que poden suposar una gran millora 
per a les persones refugiades.  

La setmana del l’11 al 15 d’abril es va celebrar al col.legi Batallar la “2ª SETMANA 
ESPORTIVA” i com a colofó de la mateixa, el divendres feren la “CARRERA SO-
LIDÀRIA”. 

En aquesta carrera  tots els que hi participen han de dur aliments que després seran lliu-
rats al BANC D’ALIMENTS DE L’ALCÚDIA. Enguany s’han arreplegat més de 500 quilos 
d’aliments  que permetran  ajudar a moltes famílies que a hores d’ara estan passant-ho 
malament en quant a tindre cobertes les necessitats bàsiques en alimentació.

El col.legi Batallar a sabut ajuntar  l’esport amb la solidaritat; una molt bona combinació  
que,de ben cert, afavoreix les condicions físiques i humanes dels seus alumnes.

Des del BANC D’ALIMENTS  DE L’ALCÚDIA, admirem i agraïm de tot cor  aquesta 
iniciativa; a més a més de donar-los l’enhorabona per la realització d’aquesta activitat.

GRÀCIES, ENHORABONA I AVANT!! 
Banc d’Aliments l’Alcúdia 

20 anys d’ajuda al poble sahrauíL’Alcúdia amb els refugiats

Esport solidari al col.legi Batallar
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Tots els caps de setmana del 20 de febrer al 26 de juny  gaudix  del turis-
me d’interior a l’Alcúdia i les comarques Valencianes amb les Rutes Turístiques 
“Entre Comarques”. 

Un total de 17 caps de se-
tmana en els quals po-
dràs realitzar turisme 

d’interior per les comarques  Va-
lencianes.

Totes les rutes començaran a les 
10:30 h del matí i a les 16:30 h les 
de la vesprada des de l’Ajuntament 
de cada població

Les Rutes Turístiques “Entre Co-
marques” són una Iniciativa Turís-
tica de les comarques de la Ribera 
Alta i Baixa, la Vall d’Albaida i la 
Safor i estan patrocinades pel Pa-

tronat Provincial de Turisme 
de la Diputació de València.

Durant 33 dies de ruta po-
dràs  descobrir la història, la 
cultura, les tradicions i els 
costums de 54 municipis de 
les comarques de València.

El preu de la visita guia-
da és de 4 € per persona, que 
seran abonats abans de l’inici 
de cada ruta al guia o res-
ponsable de la visita. El preu 
inclou les Rutes, degustació 
gastronòmica i un detall de 
benvinguda.

Dijous és últim dia per ins-
criure en les rutes del mateix 
cap de setmana.

Si t’interessa la tradi-
ció i l’entorn natural de 
l’Alcúdia  este  és el moment 
de  conéixer  el nostre poble 
pam a pam.

Ruta 21 de Maig
• Dissabte 21: Dues rutes 
(matí i vesprada)
Matí: L’Alcúdia> L’Alcúdia 
pam a pam: etnobotànica, 
tradició i cultura
Vesprada: Benifaió> Patri-
moni cultural Benifaioner
Inscripcions: 
Ribera Turisme. Tel. 96 241 
41 42. www.riberaturisme.es

Regidoria de Turisme, 
Festes, Tradicions 

i Gent major

Rutes Turístiques “Entre Comarques”

Dimarts 19 d’abril, tinguérem la sort al nostre institut Els Évols de L’Alcúdia de comptar amb 
Josep Almudéver Mateu, milicià i brigadista internacional en la Guerra Civil Espanyola. 

Fill de pares valencians, 
Josep naix a Marsella en 
1919. En 1936 falsifica la 

documentació i marxa al front 
de Terol on és ferit greument. 
En 1938 s’incorpora a les Bri-
gades Internacionals i en 1939 
serà expulsat a França. Torna 
de França abans d’acabar la 
guerra sent apressat al port 
d’Alacant. Finalment, és em-

presonat i condemnat en judici 
sumaríssim a 12 anys i un dia.

En la seua conferència a la 
qual estava convidat tot el 
poble i que assistí l’alumnat 
de 4t d’ESO i batxillerat, Jo-
sep Almudéver ens explicà la 
seua participació en les Bri-
gades Internacionals, la seua 
estada al port d’Alacant en els 
últims dies de la Guerra Civil 

i el posterior trasllat al camp 
de concentració d’Albatera on 
foren empresonats gran part 
d’aquells que havien acudit al 
port d’Alacant amb l’esperança 
de poder escapar de les tropes 
franquistes.

Als seus noranta-set anys 
ens sorprengué la nitidesa dels 
seus records, com per exem-
ple la descripció del suïcidi de 

l’alcalde d’Alzira, el sr. Fran-
cesc Oliver, al port d’Alacant, 
o com impedí que els ale-
manys instal·laren un niu 
de metralladores. Destacà 
especialment l’anàlisi deta-
llada que realitzà sobre el 
paper que juga el Comité de 
No-intervenció en la marxa 
de la guerra. Este comité que 
acordà la no-intervenció 
d’altres països en la guerra 
espanyola permeté que el 
bàndol insurrecte rebera 
l’ajuda de Hitler i Mussolini, 
mentre que els republicans 

es veieren privats de la pos-
sibilitat de proveir-se de les 
democràcies europees.

Altres aspectes de la 
vida quotidiana d’aquell 
moment històric foren 
il·lustrats amb anècdotes 
llegades a la seua vida pri-
vada. Per exemple ens par-
là del paper de la dona en 
la guerra, dels hàbits 
d’higiene que fomenta-
va la República entre la 
població.

Quan acabà l’acte, 
molts dels nostres 
alumnes, emocionats, 
volgueren fer-se fotos 
amb ell. I alguns apro-
fitaren el moment per 
poder adquirir el llibre 
dedicat de les seues 
memòries. 

Departament 
d’història 

Xarrada de Josep  Almudéver  a l’IES Els Évols 

Per tercer any consecutiu es va cele-
brar un Berenar Republicà al Parc 
de la II República. Al so de l’himne 

de Riego i de la Muixeranga, quasi un cen-
tenar persones es van reunir al Parc de la 
República de l’Alcúdia per tal de comme-
morar el 85 aniversari de la II República. 

Carmen Miñana va llegir el manifest i els 
assistents van participar en una cercavila 
pel parc en la que les regidores de Com-

promís Pilar Huertas i Anna Pérez van 
col·locar cintes republicanes en les plaques 
del parc. També assistiren l’alcalde, Andreu 
Salom,  i altres regidors de l’Alcúdia.

Finalment va tindre lloc el berenar con-
sistent en mona, xocolate i llonganissa. Un 
dia assolellat i alegre com el que tingué lloc 
el 14 d’abril de 1931, dia en el que es pro-
clamà la república.

Berenar Republicà a l’Alcúdia

Interessant xerrada sobre com ser res-
ponsables amb les nostres mascotes en 
el marc de la campanya de l’Ajuntament 

“El teu gos, la teua responsabilitat” que té 
com a objectiu l’eliminació dels excrements 
de gossos pels carrers del nostre poble. 

En la xerrada participaren Jose Mateu, vete-
rinari, Rafa Vila, voluntari i Esteve Carrión, 
educador de gossos, a més de Paco Sanz i 

Rosa Martínez, regidors de l’Ajuntament. 

La conclusió no és altra que el gos és el 
millor amic de l’home, però els propietaris 
han de conéixer com tindre una conducta 
responsable, al mateix temps que combatre 
i denunciar el maltractament i l’abandó dels 
animals. En aquest sentit l’educació dels 
nostres xiquets i xiquetes és fonamental.

Xerrada sobre tinença 
responsable d’animals 
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La V edició de Xalónia, celebrat el passat dia 16 i 17 d’abril en Xaló, fou un èxit. 

El manifest, signat pels representants del 80% de la Població de la Comuni-
tat, reclama una millor finançament, adequat al pes poblacional, i el reco-
neixement dels vora 13.000 milions que hem rebut per davall de la mitjana 
estatal entre 2002 i 2013.

A més del Mercat de la Terra, 
la Fira del Vi, la Fira del 
Llibre i del Festival de Mú-

sica, també va tindre lloc la Trobada 
Valenciana de Muixerangues, amb 
la participació de la Muixeranga de 

València, la Muixeranga de Sueca, 
La Conlloga de Castelló, La Mui-
xeranga del Camp de Morvedre, La 

Muixeranga de Pego i Els Negrets 
de l’Alcúdia. 

Poguérem gaudir una vespra-
da d’espectaculars construccions 
de torres humanes en l’entorn de 
luxe d’esta població alacantina. 
Amb Tallers, passacarrers i diver-
ses activitats, les 15.000 persones 
que passejaren per Xaló, de segur 
s’emportaren a casa una estampa 
perfecta de la cultura valenciana.

Les Muixerangues, una vega-
da més, es donaren la mà per fer 

pinya tots junts, sense cap ànim 
competitiu, però amb ganes de 
sentir la calor de la gent. Ni més ni 
menys que una festa en què l’altura 
és la protagonista capaç d’alterar 
els nervis i els sentits, una festa 
que pinta els carrers d’un poble de 
color i música valenciana (amb les 
colles Rebrot de Rafelcofer, Estrela 
Roja de Benimaclet, Colla La Lle-
bretja del Poble Nou de Benitatxell 
i la Colleta del Verger). 

“Emocionant” seria la paraula 
que resumix a la perfecció un cap 
de setmana replet d’activitat.

Els Negrets de l’Alcúdia

El president Ximo Puig va 
convocar al Palau de la 
Generalitat tots els alcal-

des i alcaldesses de la Comunitat 
Valenciana per a signar un mani-
fest que reclama la reforma im-
mediata del sistema de finança-
ment.

Dels 542 pobles que formen la 
Comunitat, van estar presents 
245, que tot i ser menys de la 
meitat, ostentaven la represen-
tació del 80% de la població. La 
majoria dels primers edils eren 
de PSPV i Compromís, però hi 

acudiren també una trentena 
d’alcaldes populars i un parell de 
Ciutadans.

Andreu Salom, i la resta 
d’alcaldes presents van ratificar 
el mateix manifest que els grups 
amb representació en les Corts 
valencianes PP, PSPV, Compro-
mís, Ciudadanos i Podemos, van 
signar el passat mes d’octubre i 
que també va ser aval·lat al seu 
dia per la patronal valenciana, els 
sindicats i les universitats.

«Sense finançament no hi ha 

autonomia», va assegurar Puig 
en tancar l’acte. «Hem d’eixir 
de la invisibilitat perquè no vo-
lem una Generalitat descafeï-
nada», i va resumir la reivin-
dicació en una frase: «No ens 
arriba per a l’imprescindible» 
i una cita d’Ovidi: “Ja no ens 
alimenten molles, ja volem el 
pa sencer”. Puig va cridar als 
alcaldes a la reivindicació com 
en 1979, quan la mobilització 
municipal va resultar clau en 
la reclamació de l’autogovern i 
l’Estatut d’Autonomia.

Els Negrets de l’Alcúdia van triomfar a Xalónia

Andreu Salom va firmar el manifest contra l’infrafinançament de la 
Comunitat Valenciana

L’Alcúdia per la memòria democràtica
Avançar en el compliment del que preveu la Llei de la Memòria Històrica, dotar-la dels recursos necessaris perquè siga efectiva i possibilitar tots 
els mitjans legals per tal d’aconseguir-ho són algunes de les conclusions a què arribaren, el passat 15 d’abril, Edelmir Galdón, Santi Vallés i Sergi 
Tarín, en el transcurs de l’acte de presentació del documental sobre les fosses del franquisme, Dones de novembre, produït per la Universitat Jau-
me I de Castelló, l’Ateneu Republicà de Paterna i INFOTV. 

En la taula redona que va prece-
dir a aquest acte, tots tres inter-
vinents coincidiren a assenya-

lar la gran quantitat de dificultats amb 
què, encara hui en dia, es troben els 
familiars de les víctimes quan es deci-
deixen a voler recuperar les restes dels 
seus parents. Un camí tortuós i ple 
d’entrebancs que, ni amb la llei amb 
la mà, s’ha aconseguit avançar com 
s’hauria d’haver fet.

Per a Edelmir Galdón, expert en 
l’estudi de la Guerra Civil i la repres-
sió, algunes de les raons d’aquest estat 
de desemparament en què queden els 
familiars de les víctimes “cal buscar-
la, d’una banda, en la manca de pre-
visió de sancions contra aquelles ins-
titucions o organismes que no facen el 
que preceptua la llei, i de l’altra, en la 
falta de concreció de les conseqüències 
jurídiques que es podrien derivar de la 
declaració d’il·legals i d’il·legítims tant 
dels tribunals civils i militars com de 
les sentències que aquestos dictaren”.

En paraules d’Edelmir Galdón, es 
tracta de dues assignatures pen-
dents, de dos aspectes cabdals que 
demostren “que si bé la llei ha permés 
avançar, només ho ha permés en part, 
a causa de la manca de control del seu 

compliment”.

L’escriptor Santi Vallés, besnebot de 
Francesc Núñez Miquel, ratificà, a 
partir de la seua experiència personal 
en l’inici de la localització de les restes 
del seu oncle afusellat, el greuge que 
comporta tot el procés conduent a 
l’exhumació d’una fossa comuna “Des 
de la dificultat d’haver de compilar la 
documentació repartida en diversos 
arxius fins a la manca de fiabilitat dels 
llibres de registres d’enterraments (in-
complets i sovint amb errors que im-
pedeixen saber amb exactitud el lloc 
concret del soterrament), el camí per 
a arribar a recuperar les restes d’un fa-
miliar afusellat acaba sent un vertader 
calvari i una incògnita permanent, a 
banda del cost econòmic de les proves 
d’ADN i dels treballs de l’equip tèc-
nic d’arqueòlegs i forenses en cas que 
l’exhumació vaja endavant”.

Segons va afirmar Santi Vallés, la so-
lució passaria perquè l’Estat assumira, 
com s’ha fet a altres països com a Ale-
manya, el cost de tot aquest procés, 
“ja que és un insult comprovar com a 
banda del patiment emocional de dè-
cades sense haver pogut soterrar digna-
ment els nostres éssers volguts, hàgem 
de ser ara les famílies les que fem de 

detectius per a localitzar els familiars 
de les altres víctimes de la mateixa fos-
sa on creiem que està soterrat el nostre 
familiar i les que assumim, a falta de 
subvencions, el cost moral i econòmic 
que això suposa”.

Com una mena de correlat fílmic de 
tot aquest procés, el periodista Ser-
gi Tarín va ser l’encarregat de tancar 
l’acte amb la presentació de Dones de 
novembre, el documental en què, “a 
partir del testimoni concret de Josefa 
Celda, reviu la seua lluita per recu-
perar les restes de son pare afusellat 
a Massamagrell i tota la trama buro-
cràtica que ha de salvar per a fer-ho 
possible”.

Com a reponsable d’aquest reportatge, 
codirigit conjuntament amb el també 
periodista Òskar Navarro, aquest do-
cumental va ser presentat per Sergi 
Tarín “com un testimoni de dones, en 
la mesura que han sigut sobretot elles, 
en tant que mares, vídues i filles, les 
que millor han transmés la memòria 
dels seus fills i marits afusellats, acu-
dint cada 1 de novembre al cementeri 
de Paterna a portar-los flors”.

La celebració d’aquesta taula redo-
na i la projecció de l’esmentat docu-
mental van servir el passat 15 d’abril 

per a homenatjar tant als 39 veïns de 
l’Alcúdia que foren afusellats en la im-
mediata postguerra com a tots aquells 
que d’una manera o altra patiren les 
conseqüències de la repressió fran-
quista en forma de tortures, empre-
sonaments, persecucions i obertura 
d’expedients de responsabilitats polí-
tiques.

Amb aquesta intenció, Edelmir Gal-
dón va aprofitar aquest acte per a 
anunciar la creació de l’associació 
“L’Alcúdia per la Memòria Demo-
cràtica”. Entre les primeres iniciatives 
d’aquesta associació, Galdón esmentà 
la celebració d’un homenatge públic 

al que fou alcalde en República, Marià 
Sanchis Angulo, així com a la resta de 
republicans alcudians afusellats.

La finalitat d’aquesta nova associació, 
en la qual figuren ja inscrits un im-
portant nombre de sòcies i socis fun-
dacionals, és, segons Edelmir Galdón, 
“crear una plataforma cívica al voltant 
de la qual poder portar endavant pro-
jectes i iniciatives ciutadanes destina-
des a recuperar no sols la memòria 
història, tal com l’entén la llei de la 
memòria històrica, sinó també la lluita 
per les llibertats democràtiques en un 
sentit més ampli”.
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El passat 22 de març l’AMPA del CEIP Heretats va celebrar la II Festa pasqüera. En ella els xiquets i 
les xiquetes associades a l’AMPA, van poder gaudir d’una vesprada plena d’activitats per a cele-
brar el començament de les vacances de Pasqua. 

El passat dimarts 19 d’abril, al palau de les arts Reina 
Sofia, es va fer el lliurament dels premis extraordinaris 
al rendiment acadèmic, per als alumnes que finalitzaren 
l’etapa d’Educació Primària el curs 2014-15.

Els xiquets participaren en el concurs de 
decoració de l’ou de pasqua, al qual varen 
deixar lliure la seua imaginació i feren 

ous d’allò més originals. Hi hagué un premi per 
a cada cicle. Després de berenar (rotllo i xocola-
te, com va manant la pasqua), es celebraren jocs 
tradicionals, on tots pogueren gaudir de la sen-
zillesa de botar a la corda, del joc de les cadires, 

del mocador... deixant enrere les pantalles dels 
ordinadors i de la televisió i retrobant-se amb 
els jocs tradicionals més participatius. Doncs 
des de la Junta pensem que és important que els 
nostres fills i filles coneguen les tradicions del 
nostre poble.

Volem aprofitar per a donar les gràcies a tots 
aquells que participaren a la festa, ells són els 

que ens donen les forces 
per a continuar endavant.

Passeig pel Magre
El divendres 15 d’abril 

els alumnes de quart 
d’Heretats van fer una 
passejada pel riu Magre. 
Els acompanyaren Ximo 
i Vicent, els quals anaren 
explicant-los per tot el 
trajecte moltes coses que 
no coneixíem sobre les 
plantes que creixen pel 

riu i algunes curiositats sobre les 
places del poble.

Visita dels alumnes de 6é a 
l’IES Els Évols

El dia 19 d’abril, els alumnes 
de sisé del CEIP Heretats van 
fer una visita a l’IES Els Évols. 
Al llarg de la visita 
van poder conéixer 
alguns professors 
de l’institut, algunes 
normes de funciona-
ment i també visitar 
les instal·lacions. Els 
alumnes estaven molt 
emocionats, ja que el 
curs vinent este centre 
serà, per a molts d’ells, 
com la seua casa..

Tres alumnes del CEIP Les Comes foren guardonats amb aquest reco-
neixement: José Raúl Castel Llorens,  Omaima Khatib Benzalim i Paula 
Martínez Ferrer. 

Ens sentim molt orgullosos de tan merescut premi i volem donar-los 
l’enhorabona pel seu 
esforç, dedicació i 
constància, al llarg 
de la seua trajectòria 
escolar.

I com deia Aris-
tòtels: “Som el que 
fem dia a dia. Per tant 
l’excel·lència no és un 
acte, més bé  un hà-
bit”.

El CEIP Heretats celebra la II Festa Pasqüera

Premis Excel·lència Educativa 
CEIP Les Comes 

Activitats de Les Comes al mes d’abril per 
Miriam Khatib Benzalim

Hola, aquest mes en el meu 
col·legi ha vingut el policia 
Patri per a ensenyar-nos 

a Educació Vial, per cert ha dut els 
quads i els xiquets i xiquetes dels al-
tres col·legis també han vingut a la 
nostra escola per a practicar en el 
circuït. Patri ho preparà amb senyals, 
carrils, rotondes, semàfors...

També anàrem a la Casa de la Cul-
tura a vore un teatre en angles i veié-

rem als amics d’altres escoles i vam 
gaudir molt en la representació. 

També hem anat al institut tots els 
de 6é (Les comes i Heretats) i fins i 
tot hem rebut a l’aula la visita de an-
tics companys que ara van als Evols.  

Per a nosaltres era molt gran! Ja es-
tem fent-nos grans i d’ací podrem fer 

nous amics i amigues al institut.
I la coincidència és que en totes es-

tes activitats ens em trobat en els nos-
tres companys de les altres escoles els 
mateixos que compartiran les aules 
amb nosaltres.

 La setmana de l’11 al 15 d’abril s’ha organitzat la II Setmana Esportiva al CEIP Batallar, 
amb nombroses activitats. Per a l’alumnat d’Infantil es pogué realitzar un gran circuit de 
psicomotricitat on els/les més menuts i menudes s’ho passaren molt bé passant per totes 
les proves previstes.

Posteriorment, dels dies 
12 al 14 d’abril es rea-
litzaren activitats per 

cicles en la pista d’atletisme 
municipal realitzant proves 
de velocitat, resistència, bot 
de llargada i llançaments de 
javelina.

El 15 d’abril se celebrarà la 
carrera solidària en què cada 
alumne/a, voluntàriament, 
aportava un aliment i se li 
donava una samarreta com-
memorativa de la Setmana 
Esportiva. Tots els aliments 
que es van recollir, els quals 
van ser molts i cal agrair la 
col·laboració de les famílies 
del Centre, anaven desti-
nats al Banc d’Aliments de 
l’Alcúdia. Al final, l’aportació 
de l’alumnat va ser de 505 qui-

lograms en menjar per a famílies 
necessitades del poble.

La carrera no tenia cap finalitat 
competitiva i si solidària, aleshores 
es feren dues carreres al voltant del 
Centre; una amb el recorregut més 
curt per a l’alumnat d’Infantil i al-
tra amb més distància i al voltant 
de l’escola també, per a l’alumnat de 
Primària. En acabar la carrera, se 
sortejaren regals del València CF., 
València Bàsquet, Federació Espan-
yola de Bàsquet i d’Handbol.

A la vesprada, es realitzà un trian-
gular de futbet amb els equips de 
mestres, alumnes de 6é i pares 
d’estos. Molt divertida va ser la 
vesprada i tots gaudírem realitzant 
exercici físic i convivint tots els 
membres de la comunitat educati-
va.

Setmana esportiva i carrera solidària del CEIP Batallar
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Els alumnes del Col·legi Sant Andreu, Maria Lacuesta Clemente i Víctor Pérez Valenciano, foren 
els premiats de 6é de Primària; mentre que de 4t d’ESO la reconeguda va ser Sara Ocheda Vayá.

L’Escoleta Infantil Encarna Landete renova les seues instal·lacions al complet.

Amb aquest acte es fa un reconei-
xement públic i ben merescut a 
l’esforç i el treball ben fet d’aquets 

alumnes durant tota l’etapa. Des del 
Col·legi Sant Andreu volem sumar-nos al 
recolzament i felicitar-los a ells i  les seues 
famílies. Enhorabona!

Excursió al port de València
Dijous 21 d’abril 3r, 4t, 5é i 6é de Pri-

mària del Col·legi Sant Andreu anaren 
d’excursió al Port de València. Amb aques-
ta visita els nostres alumnes, a més de pas-
sar un dia diferent a l’aire lliure, han pogut 
apropar-se a conceptes que d’altra manera 
resulten distants. 

Conèixer les activitats i instal·lacions 
d’un port comercial; veure les parts i ei-
nes que té un vaixell de pesca; o admi-

rar el fons del 
mar mentre es 
navega en un 
catamarà; són 
algunes de les 
activitats que els 
xiquets i les xi-
quetes gaudiren. 

Per acabar 
aquesta jorna-
da tan divertida 
anaren al “Parc 
Gulliver” on ju-
garen de valent. 
Sense dubte, un 

dia molt animat!

Experiència d’immersió lingüística a 
Anglaterra.

Segon i tercer d’ESO han gaudit la 
setmana del 17 al 23 d’abril d’un viatge 
d’estudi per perfeccionar el seu anglès.

Broadstairs, una població costane-
ra del sud-est d’Anglaterra, ha estat 
l’elegida per a aquesta activitat. En l’ 
English Centre of Broadstairs han anat 
a classe a diari millorant la seu nivell. A 
més, l’estada en famílies, els ha permet 
maurar en autonomia i en adaptació a 
una cultura diferent a la seua. El viatge 
s’ha completat amb activitats de gaudi 
com una excursió a la famosa ciutat de 
Canterbury, la visita a Londres, les pas-
sejades per la costa o la pràctica de “dra-
ma”, entre d’altres.

L’ experiència, sense dubte, ha resultat 
molt enriquidora tant per als alumnes 
com per a les seues mestres acompan-
yants. Endavant!

Aprofitant que ja s’apropa el nou 
curs escolar 16-17, l’escoleta ha 
donat un nou aspecte a les seues 

instal·lacions, millorant-les si és possible, 
i fent-les encara més segures per protegir 
sempre el benestar físic dels més menuts. 

Així doncs, des de l’interior fins al pati tot 
seran novetats: taules i cadires fetes amb 
materials innovadors, joguines educati-
ves, zona d’esport per a la psicomotricitat, 
zona de joc amb nous instruments, un 
sòl nou més resistent i amb menys perill 

de fer mal, nous 
colors... en defi-
nitiva una imatge 
renovada per re-
bre els futurs nous 
alumnes que vul-
guen compartir-
ho amb nosaltres. 
A més, per poder 
visitar-la, l’escola 
es convida a totes 
les famílies el dia 
7 de maig a gaudir 
de la jornada de 
portes obertes on 

podran visitar les instal·lacions amb una 
atenció personalitzada (poden canviar la 
data i adequar-la al seu horari si es posen 
en contacte amb l’escola). La matrícula ja 
està oberta i és completament gratuïta.

Per altra banda, també poden 
sol·licitar informació sobre la me-
todologia emprada en esta escola i 

poder saber com i de quina manera van 
a treballar els seus fills en 
tots els àmbits. Resulten im-
portants els projectes duts a 
terme per desenvolupar les 
aptituds en estes edats. En 
este mes, els alumnes han 
elaborat el seu propi llibre 
acompanyat amb una rosa 
de paper i així hem celebrat 
el dia del llibre!

Letícia Espert

Premis Extraordinaris al rendiment Acadèmic de Primària i ESO

¡Estrenem cole nou! Vine a veure’l en la Jornada 
de portes obertes. Dia 7 de maig pel matí!

El divendres dia 8 d’abril els alumnes de 2-3 anys junt amb les seues mestres van fer una eixida a la granja escola Casablanca, Xàtiva. 

Com que un dels centres 
d’interés a treballar al 3r tri-
mestre és la granja i els ani-

mals, decidirem anar allí perquè, en 
primer lloc, complia tots els objectius 
que nosaltres ens proposem al pro-
jecte de centre i, a més, la veiérem 
molt adequada per a portar als nos-

tres alumnes, per haver constatat que 
està especialitzada en edats exclusi-
vament des d’infantil fins a primària 
i les seues instal·lacions, metodologia, 
ambientació, mesures de seguretat i 
de comoditat, estan pensades per als 
alumnes que tenim.

El dissabte dia 16 d’abril férem a 

l’escola portes obertes perquè tota la 
gent que no havia vist les magnifiques 
instal·lacions de l’escola ho pogués 
fer tranquil·lament. Cada any és tot 
un èxit. Este dia, com cada any, es re-
partixen les sol·licituds per al pròxim 
curs. Volem destacar  que si heu pen-
sat dur els vostres fills/es al llarg del 

curs escolar 2016-2017 no s’espereu 
perquè potser després no queden 
vacants. Este any la matrícula serà 
gratuïta i se seguirà regalant la bata, 
la motxilla i l’agenda de l’escola. A 
més, hi ha bonificacions per renda 
familiar.

I, per finalitzar el mes, el divendres 

dia 22 d’abril el nostre centre va ce-
lebrar el dia del llibre fent una eixida 
a la biblioteca Municipal. Allí mateix 
van fer una activitat d’animació lecto-
ra.

Un mes amb moltes activitats per a 
repetir cada any.

Un fum d’activitats en abril a l’Escoleta Infantil Municipal
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La comissió d’interculturalitat del Col·legi les Comes va preparar per als dies previs a les vacances 
de Pasqua unes activitats ben interessants que els ha permés acostar l’alumnat a la nostra música i 
a les nostres tradicions. 

Van rebre la visita del MUSIT, amb Jo-
semi Sánchez i Miquel Claramunt, van 
aprendre les danses del nostre poble i a 

més també van poder conéixer algunes danses 
tradicionals de la comunitat àrab, convertint així 
esta activitat en un espai d’intercanvi i coneixe-
ment mutu, necessari per a una òptima convi-
vència.

Què en conten els i les “Mestres” de balls tra-
dicionals

Hem parlat amb algunes de les persones que 
es van encarregar d’ensenyar els balls tradicio-
nals als i les alumnes d’infantil i primària. Totes 
elles coincidixen a dir que la experiència ha sigut 
molt positiva i enriquidora, vos compartim al-

gunes d’estes opinions:

Lia Ferrando, qui ha ensenyat com es ballen 
“Els arquets” i “La carxofa” als xiquets i xique-
tes de segon cicle de primària, qualifica la ex-
periència com divertida, didàctica i interessant. 
“Quedà demostrat -afig- que els xiquets són com 
esponges que ràpidament absorbixen tot allò que 
se’ls dóna a conéixer. Donar una simple idea dels 
balls de la carxofa i els arquets, ensenyar-los-els 
en dues hores i que foren capaços de ballar-los a 
la perfecció va ser molt gratificant.

En resum: per a repetir sempre que calga! Que 
no es perda la tradició.”

Fatna Zahraoui, ajudada per Ikram i Jalila, va 
ensenyar un ball àrab popular in-
fantil als més menuts, que es deia 
“papà m’ha dut un globus” i en el 
qual s’escenifiquen els moviments 
d’unflar-lo, de jugar amb ell i del 
despago que tenen els xiquets 
quan s’envola, i com són de feliços 
si el pare el torna a unflar.

Amb els més majors, xiquets i 
xiquetes de 3r a 6é de primària, es 
va treballar un ball provinent de 
la regió Oriental del Marroc, que 

es diu Chekchouka-Reggada, “Els 
ha agradat molt- ens diu Fatna- és 
un ball que té molt de moviment 
de muscles i de cames i això els 
ha paregut molt divertit. Primer 
es fan dues files, una de xics i una 
de xiques, què s’acosten i se sepa-
ren. Després es balla en cercle i 
van eixint al mig a ballar parelles 
o trios. Ens ho hem passat molt bé 
assajant, amb l’ajuda de Marga, la 
mestra de música i també de Maria 
i Empar”.

Els més majors de l’escola van re-
bre també les primeres nocions de 
com s’alça la torre d’una muixeran-
ga. Agustí Machí, membre d’ “Els 
Negrets de l’Alcúdia” ha volgut 
compartir amb nosaltres la seua 
vivència: “L’experiència del Col·legi 
Les Comes, ha sigut una iniciativa 
on hem descobert la capacitat dels 
xiquets de 6é per a treballar en grup 
i a més a més, sense por per a muntar una torre 
muixeranguera. Hem gaudit també, ensenyat als 
xiquets i xiquetes d’on venen les arrels d’Els Ne-

grets i contant-los un poc de la nostra història. 
Estes activitats, fan poble i ajuden a trobar sentit 
a moltes imatges del nostre poble que formen part 
de tots els alcudians i alcudianes...”

Dies de Pasqua AL Col·legi Les Comes

Travessarem el riu en diverses oca-
sions, per damunt de pedres, per 
ponts de fusta, per dins de l’aigua 

freda plena de peixos i de plantes verdes. 
Les roques dibuixaven formes capritxo-
ses a causa de l’erosió de la pluja i del 
vent. També visitarem la zona d’oci.

El 9 d’abril férem una ruta de senderis-

me per La Canal de Navarrés, anàrem a 
La cova de L’Aranya a vore les seues pin-
tures rupestres, entre elles destaquen la 
recol·lecció de la mel. També anàrem a 
La Gola de Lucino, en Bicorb. Un paratge 
extraordinari, digne de contemplar, gau-
direm en plena natura de les coves, gru-
tes, barrancs, i escultures naturals pro-
ducte de l’erosió. Contemplarem l’aigua 

color turquesa, transparent i freda, 
plena de peixets.

Els propers senderismes de maig 
seran a Minglanilla (el dia 7), a las 
“Hoces del rio Cabriel”, en Conca. 
Passejarem pel costat del riu i gau-
direm de “Los cuchillos”, muntanyes 
erosionades, amb formes dignes de 
contemplar. També anirem al Barranc 
de L’Encantà, en la Vall de La Galline-
ra, vorem els cirerers rojos, plens de 
cireres.

Com sempre, quedarem a les 7’45 h 
en la Casa de la Cultura de L’Alcúdia. 
Totes les persones que vulguen prac-
ticar senderisme, que aposten per una 
bona qualitat de vida practicant esport 
en la natura, que aposten per una vida 
sana, poden acudir, seran benvingu-
des.

Amics de la Muntanya

El passat 24 de març, Les amigues i amics de la Muntanya caminarem pel llit del riu Magre 
en Iàtova, en la Foia de Bunyol. 

Bloc Jaume I: de ruta per muntanyes i barrancs

El dilluns dia 14 de març férem la plantà de la nostra falla. Els alumnes juntament amb les mestres i les alumnes de pràctiques, estigueren fent 
el monument faller durant uns dies per a què quedarà ben bonic. 

Este any el tema que es va elegir per a la fa-
lla van ser els jocs i les joguines. Ja que és 
un tema dintre de la programació del cen-

tre per al segon trimestre i, aprofitaren per tre-
ballar diferents tipus de jocs i les seues normes.

Al final quedà una menudeta i graciosa falla 
com es pot veure a les fotos. I, per acabar les fa-

lles el dijous dia 17 de març, férem al pati, apro-
fitant el solet faller, un gran esmorzar faller amb 
batut de xocolate, ensaïmades i galetes, tots els 
xiquets i xiquetes junt amb les seues mestres es-
tiguérem d’allò més animats amb la música falle-
ra. Cada any repetirem esta activitat fallera que 
tant ens agrada. Sense dubte els pares no s’han 

quedat este any sense el seu regalet per al dia del 
Sant Josep, cada xiquet els ha fet el seu xicotet 
detall al seu pare.

Per a celebrar la pasqua el dimecres dia 23 
de març, tots els xiquets portaren un tambor i 
vàrem fer la tamborada de setmana santa. Donat 
que este instrument de percussió és un dels més 

desitjats pels xiquets, és una de les activitats que 
repetim cada dimecres Sant.

El divendres dia 1 d’abril per acabar les festes, 
tots els xiquets portaren una mona per esmor-
zar, i tots junts eixírem al pati i cantàrem algunes 
cançons. És el que més ens agrada de la tradició 
pasquera.

Falla per a Sant Josep i festa a Pasqua 
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Els centres educatius de l’Alcúdia en la Fira del Llibre i 
la Trobada
Els centres educatius del nostre poble, bé mijançant l’AMPA, bé a través del Claustre, van estar presents a 
dos esdeveniments culturalls importants en un mateix cap de setmana: la Festa del Llibre de l’Alcúdia i la 
Trobada d’Escoles en Valencià d’Algemesí.

Hem demanat als centres que ens ex-
plicaren com era la seua participació 
en ambdós actes celebrats el 16 i 17 

d’abril. Ací teniu el que ens han contat:
  

L’AMPA del CEIP Batallar va participar en la 
Fira del Llibre de l’Alcúdia, i també a la Trobada 
amb unes maraques precioses que els xiquets i 
xiquetes podien crear amb il·lusió i inspiració 
musical.

La base del taller consta d’uns gots de color 
verd i taronja on col·loquem les pedretes. Unint 
els dos gots amb cinta adhesiva de colors creem 
una maraca vistosa i acolorida capaç de fer mú-
sica de percussió.

Per tal de desenvolupar la part creativa de 
cada xiquet i xiqueta disposàvem de gomets 
de distintes formes i colors per a decorar 
l’instrument musical.

Finalment, el xiquet i xiqueta, mou 
l’instrument amb ritme i escolta elsoroll de la 
seua creació.

I el més important del taller: l’infant somriu! 
(objectiu aconseguit: tots contents).

L’AMPA del CEIP Heretats va participar en la 
Fira del llibre de L’Alcúdia amb un taller on els 
més menuts realitzaven una floreta amb lemes 
que convidaven a llegir. L’ajuntament ens regalà 
un val de 15 euros per a la compra de llibres, 
que hem donat a la biblioteca de l’escola.

Pel que respecta a la Trobada d’Escoles en Va-
lencià, com mana la tradició, primer vam parti-
cipar al passacarrer on els nostres menuts por-
taven molt il·lusionats la pancarta de l’escola. 
Després, vam realitzar el taller anomenat “Co-
lometes voladores” on xiquets/es han pogut 
construir-se una mena de sarbatana, llançant 
a l’aire la Colometa símbol de la nostra escola. 
Cal dir, que eren els nostres menuts els que en-
senyaven als altres xiquets com s’havia de fer, 
sentint-se protagonistes de la festa. A més, en 
el mateix taller hi havia un panell per a fer pun-
teria i intentar entrar la Colometa pels diferent 
forats i anar sumant els punts guanyadors.

En fi, una manera més de donar suport a 
aquesta festa tan important que es celebra a 
la nostra comarca i que pretén reivindicar l’ús 
del valencià a l’escola d’una manera totalment 
festiva. 

 
L’AMPA del Centre Professional de Música 

de l’Alcúdia va assistir també a la Festa del Lli-
bre que es va muntar al Parc del Patinatge. El 
taller que realitzàrem van ser unes targetes i uns 
sobres amb cartolina què els xiquets havien de 
decorar al seu gust i pegar uns lemes sobre la 
lectura.

L’ APA del col·legi Sant Andreu, preparà uns 
treballs manuals  relacionats  amb la importàn-
cia de llegir.

Els treballs manuals van ser divertits i, com 

sempre, tant xiquets com adults aprenguérem 
uns dels altres.

L’AMPA IES Els Évols, el passat dia 16 d’abril 
organitzarem un taller per a la Festa del Llibre. 
Vam fer un marca-pàgines que els xiquets van 
realitzar durant tot el matí. Ho passarem molt 
bé. Agrair a l’ajuntament pel val del llibre i a 
tots per la vostra assistència.

Per altra banda, l’institut va tindre 
la iniciativa de dur el nostre ball de 
la Carxofa a la Trobada d’Algemesí. 
Un excel·lent i original homenatge 
a les tradicions de l’Alcúdia que va 
estar organitzat per la professora 
de música, Inma Navarro i comptà 
amb la col·laboració de la Colla La 
Rosca

En paraules de la regidora de fes-
tes i tradicions de l’Alcúdia, Oreto 
Trescolí, “La d’Algemesí va ser una 
trobada marcada per l’element tra-
dicional i folklòric que suposen les 
danses de la processó a la Mare de 
Déu de la Salut, i que emparenten di-
rectament amb les danses rituals de 
l’Alcúdia, també presents a través del 
ball de la Carxofa que interpretaren les 
alumnes de l’IES Els Évols”.
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El Parc del Patinatge acollí nova-
ment les casetes de llibreries amb 
les novetats editorials i les publi-

cacions més interessants per als lectors 
tant grans com menuts, i va comptar 
amb la participació de l’Esplai, la Gime-
val, l’Arlequí, Un Rastre de Llibres, es-
tand de venda de llibres de segona mà, 
i paradeta on es podien adquirir els 
tres llibres que ha editat l’Ajuntament 

de la Col·lecció Gent d’Ací.

Una festa per a fomentar la Cultura
Al llarg del matí es realitzaren diver-

sos tallers organitzats per les AMPES de 
les tres escoles públiques del poble: Ba-
tallar, Heretats i Les Comes, de l’institut 
de Secundària Els Évols i del Centre 
Professional de Música, dels quals els 
parlem en la plana del costat.

Al voltant del migdia actuà el canta-
cançons alcudià Dani Miquel, el qual 
amenitzà la celebració amb la màgia 
que desprenen les cançons de mú-
sica popular de sempre i d’altres de 
noves. La Festa continuà a la vespra-
da al mateix parc del Patinatge, on la 
companyia l’Esclat Teatre va fer gaudir 
els menuts amb el teatre de carrer “El 
fantàstic viatge del pirata Barba Curta”.

Una festa solidària
Esta VI Festa del Llibre va coincidir 

per tercer any consecutiu amb la Ma-
rató de Donació de Sang convocada 
per la Junta Local Contra el Càncer. 
Per tal d’agrair la participació a les veï-
nes i veïns del nostre poble en este acte 
solidari i tan necessari, l’Ajuntament 
de l’Alcúdia va regalar als donants un 
val que podien intercanviar per un lli-
bre a les casetes de les llibreries situa-
des al parc del patinatge. 

Cultura i Solidaritat en la VI Festa del Llibre
El passat dissabte 16 d’abril es va celebrar la Festa del Llibre, una jornada cultural i festiva 
que este any ha arribat a la sisena edició i que no ha passat desapercebuda per als veïns i 
veïnes del nostre poble.
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Un any més, un gran nombre de veïns i veïnes, en total 264 persones de les quals 21 ho 
feien per primera vegada, es prestaren a donar sang en la VIII Marató de Donació de Sang 
de l’Alcúdia, que convoquen cada any la Junta Local Contra el Càncer i el Centre de Transfu-
sions, amb la col·laboració de l’Ajuntament i la Creu Roja. 

VIII Marató de Donació de Sang a l’Alcúdia

Per tercer any consecutiu, esta cita solidària rep també la 
col·laboració de la regidoria de Cultura, que regalava a 
cada donant un val per a bescanviar per un exemplar a 

la Festa del Llibre instal·lada al Parc del Patinatge.
A més a més, els donants s’enduien una samarreta del Cen-

tre de Transfusions i entraven en el sorteig de diversos regals 
cedits per empreses i comerços de l’Alcúdia. Les persones pre-
miades van ser:

Francisco Solaz, va rebre un val de 150 € donats per La Caixa 
en vals de l’Alcúdia Qualitat.
Ma Jose García Aguilar, un altre val de 150 € de La Caixa en 
vals de l’Alcúdia Qualitat.

David Lacuesta va guanyar una samarreta i bufanda del Lle-
vant CF., regal de Carles Ruiz podòleg de l’equip de futbol..
Ricardo Soria va ser agraciat amb una samarreta del Valen-
cia CF.
Joan Antoni Revert guanyà unsopar per a dues persones en 
el restaurant CA FERRER.
Ana Ma Escós va ser la guanyadora d’una cafetera de Millar 
Hnos Corbera arreplegada per Edu Escrivá.
Lidia Chovares i David Liberós van rebre cadascun un baló 
i una bufanda del Llevant CF., regals de Carles Ruiz
Sergi Fenollar guanyà unes ulleres de Clara Millo òptics.
I, finalment, Gemma Garcia i Roberto Fernández es van 
endur sengles caixes de vins regal de Grupo Rex -Siglo XXI.
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Abierto de Lunes a Domingo.
De 6.00 de la mañana a 12.00 h. noche.

Viernes desde las 19.00 a 05.00 h.
AMENIZADO MUSICALMENTE
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MAIG 2016- Núm.  8
de l’esport

Horari zona esportiva  i Pavelló: 
De dilluns a divendres , de 17 a 22 h. Dissabtes 
i diumenges de 9 a 14 h. i de 16 a 21 h.

Regidoria d’Esport

Edita:

Regidor: : Francesc Martínez Gallego
Coordina: Ximo Puig

AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA

ESCOLA MUNICIPAL DE BASQUET (EMBA)
El mes de maig es juga la COPA FEDERACIÓ DE BÀSQUET. Per a saber el calendari dels 
equips de l’ EMBA que hi participen, es pot trobar la informació a BCLALCUDIA.COM

UNIÓ ESPORTIVA L’ALCÚDIA
Futbol 11.
AMATEUR A. Preferent G. III.
Dissabte, 7 de maig, a les 6 de la vesprada, 
U.E. L’ALCÚDIA- Atzeneta U.E.  
Dissabte, 21 de maig, a les 6 de la vesprada,U.E. 
L’ALCÚDIA- C.D. Alcoyano B. 

AMATEUR B.  2ª regional.
Dissabte, 14 de maig, a les 4 de la vesprada, 
U.E. L’ALCÚDIA- U.D.F. Navarrés.  
JUVENIL A. Lliga Nacional.
Dissabte, 14 de maig, a les 6 de la vesprada, 
U.E. L’ALCÚDIA- Kelme C.F.   
JUVENIL C 
Dissabte, 7 de maig, a les 6 de la vesprada, 
U.E. L’ALCÚDIA- F.S. Picassent B.    

CADETE A 
Diumenge, 8 de maig, a les 11.15 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA- Dep. Rambleta C.F. A.
Diumenge, 15 de maig, a les 11.15 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA- Sedaví C.F. A.
Diumenge, 29 de maig, a les 11.15 del 
matí, U.E. L’ALCÚDIA- U.D. Alzira B.  
CADETE B
Diumenge, 1 de maig, a les 11.15 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA- Alcoi C.F. B.

INFANTIL  A
Diumenge, 8 de maig, a les 9.30 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA- Dep. Rambleta C.F. A.
Diumenge, 15 de maig, a les 9.30 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA-Sedaví C.F. A.
Diumenge, 29 de maig, a les 9.30 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA-U.D. Alzira B.

INFANTIL B
Diumenge, 1 de maig, a les 9.30 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA- Alcoi C.F. B.  

VETERANS.
Diumenge, 1 de maig, a les 4 de la vespra-
da, U.E. L’ALCÚDIA A- U.D. Benimodo. 

Futbol 8.
ALEVI A:
Diumenge, 8 de maig, a les 9.30 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA- U.D. Alginet A.
Diumenge, 22 de maig, a les 9.30 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA- Racing Algemesí A.

ALEVÍ B:
Diumenge, 1 de maig, a les 9.30 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA-  Racing Algemesí B.

Benjamí A:
Diumenge, 8 de maig, a les 11 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA- U.D. Alginet A.
Diumenge, 22 de maig, a les 11 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA- Racing Algemesí A.   
Benjamí B:
Diumenge, 1 de maig, a les 11 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA- Racing Algemesí B.

Prebenjamí A:
Diumenge, 8 de maig, a les 10 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA- C.F. Promeses Sueca. 
PREBENJAMÍ B.
Diumenge, 1 de maig, a les 10 del matí, 
U.E. L’ALCÚDIA- Racing Algemesí B.   
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La conferència la va obrir l’edil 
d’Esports, Paco Martínez, 
qui va excusar la presència de 

l’alcalde, Andreu Salom, per proble-
mes d’agenda i després va ressaltar la 
figura del quart convidat en aquest 
Cicle de Conferències del COTIF. 
Va destacar la importància que té el 
periodisme esportiu en la societat i 
va elogiar el treball que realitza Pe-
dro Morata diàriament en una de les 
ràdios més rellevants del país. 

Per la seua banda, el president del 
COTIF, Eliseu Gómez, a més de 
mostrar-se encantat amb la presèn-
cia del periodista radiofònic, va 
anunciar que des de l’organització 
se segueix treballant per confirmar 
noves seleccions i que encara no es 
dona per tancat el cartell de la 33 edi-
ció, que se disputarà del 14 de juliol 
al 4 d’agost. Així mateix, va subratllar 
l’auge que està tenint el COTIF, any 
rere any, després que en la present 
edició, hagen presentat aquest tor-
neig a Madrid en un gran acte ple 
de personatges il·lustres al costat del 
periòdic AS i hagen sigut rebuts en la 
Generalitat pel president Ximo Puig, 
reconeixent públicament la labor per 
l’esport i joventut del COTIF.

Pedro Morata, en el seu torn de 
paraula, va parlar sobre els seus ini-
cis en el món del periodisme i de 
com va arribar a ocupar el lloc de 
Cap d’Esports de la Cadena Ser a 
València. Va explicar algunes anèc-
dotes viscudes des que va arribar a 
l’emissora i es va centrar a respondre 
a la pregunta central de la conferèn-

cia: «Què futur li espera al València 
CF en mans de Peter Lim?». El pe-
riodista, amb el suport de diversos 
documents confidencials del procés 
de venda als quals ha pogut tenir ac-
cés i que va mostrar a tot el públic, 
va començar afirmant que el pla de 
negocis de l’actual dirigent del club 
és molt generós: “Peter Lim pensava 
que des de la seua arribada i fins a 
dins de deu anys, el València esta-
ria en Champions. Eixos diners per 
entrar en competició europea s’han 
esfumat, encara que amb el nou re-
partiment televisiu de la Lliga podrà 
esmenar-ho. El problema el té en els 
ingressos comercials, que fins al mo-
ment -i sembla que va a llarg termi-
ni-, no estan complint amb les seues 
expectatives. Tot junt  està portant al 
fet que es retalle d’on menys s’hauria 
de llevar, del projecte esportiu. Queda 
clar, que no jugar la Champions és al-
guna cosa fatal per al València”.

També va interpretar el futur que li 
espera al club de cara a la pròxima 
campanya: “Peter Lim ja s’ha gastat 
els cent milions que va prometre en fi-
txatges. Aquest estiu, Suso va a haver 
de treballar amb el que puga. Els di-
ners de les eixides i el repartiment te-
levisiu li afavoriran a pesar que haurà 
de tenir un ull posat en el Fair Play 
financer. Igualment, espere que Jorge 
Mendes siga amic de Peter Lim per a 
donar-li i no només per a traure-li”. 

De la mateixa manera va parlar 
sobre el projecte del Nou Mesta-
lla: “Ningú entén com un empresari 
de la talla de Peter Lim no és capaç 

d’aconseguir a una empresa que aca-
be l’estadi. La cosa està en què en el 
contracte de venda del València, no 
posa que estiga obligat a acabar-ho. 
El seu negoci no gira entorn a això”, 
va destacar.

El periodista radiofònic de la 
Cadena SER va relatar el calvari 
personal que ha viscut durant els 
últims mesos: “He passat por. Jo he 
anat al futbol amb terror. M’han 
amenaçat moltes vegades,  enca-
ra que a mi no em van a doblegar. 
Sóc fort i, malgrat que he pensat a 
anar-me de València, seguiré expli-
cant la veritat. Cal ser sincers. Jo no 
venc il·lusió, sé dir la realitat. Ací a 
València, semblava que si no recol-
zaves a Peter Lim eres un heretge. 
Cal tenir cautela amb ells. La seua 
cultura de creixement és dièsel. Ja 
es veurà a llarg termini si la seua 
compra li ha fet bé o malament al 
València CF”, va assegurar. 

Finalment, va destacar la impor-
tància de l’existència del COTIF i va 
lloar el treball del president Eliseu 
Gómez: “El COTIF és un aparador 
immens per als futbolistes. Jo recorde 
els seus inicis i el creixement que ha 
aconseguit fins avui és alguna cosa 
increïble. Eliseu Gómez és un home 
que ha treballat molt per açò i grà-
cies a ell, a l’Alcúdia es pot gaudir 
d’un dels millors campionats a nivell 
mundial”, va sentenciar.

La Redacció

El periodista de la Cadena SER, Pedro Morata, va repassar l’actualitat del València CF, 
va analitzar tots els detalls del procés de venda del club i va parlar sobre la impor-
tància del COTIF en el IV Cicle de Conferències davant una gran presència de públic 
en la Casa de la Cultura de l’Alcúdia.

Pedro Morata: “Espere que Jorge Mendes siga amic de Peter Lim per a 
donar-li i no només per a traure-li”

La prova va concloure sense inci-
dències de consideració i només 
algunes arrapades i algunes contu-

sions poden destacar-se en eixe balanç.
La gran participació s’explica en gran 

mesura pel recorregut, molt diferent 
del d’edicions anteriors. Els corredors i 
corredores devien completar 42 kilòme-
tres, quasi la meitat d’ells per sendes de 
muntanya. La prova no comptava amb 
grans desnivells, però era molt tècnica 
i posava a prova la destresa dels i de les 
competidores. Per això s’apuntaren tant 
grans i experimentats ciclistes, com bons 

aficionats, convençuts uns i altres que la 
carrera era assequible i que cadascú ana-
va a fer-la tan dura com volguera. I així 
va ser: mentre el primer classificat va en-
trar en 1.35 h, l’últim la va fer en 3.45 h. 
(però la va fer!).

El vencedor absolut de la prova va ser 
Álvaro García Caballero (màster 30), se-
guit d’Álex Sempere Jover (sub 23) i de 
Daniel Safont Vilar (màster 30). En xi-
ques, la primera a arribar va ser Carolina 
Juárez Mompó, amb 2.10 h, seguida per 
Cèlia García Caballero i Gemma Monfe-

rrer Poquet. Van haver-hi premis per a 
tots ells i elles, així com per als millors 
classificats locals, millors classificats per 
segments d’edat i alguns altres aleatoris a 
la participació.

Gran ambient de festa, en una jorna-
da de clima perfecte per a la pràctica de 
la bicicleta. A destacar el gran paper de 
Protecció Civil i de la Policia Municipal, 
que van ser una ajuda inestimable per a 
la Penya el Cuc i per a l’Ajuntament en 
l’organització de la prova.

Vora 400 ciclistes, entre homes i dones de diferents edats, es van inscriure en la XV Trobada 
BTT L’Alcúdia, organitzada per la Penya El Cuc. Un gran èxit de participació, que va superar 
amb escreix l’edició de l’any anterior.

La bicicleta de muntanya pren l’Alcúdia
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El COTIF informa:
El poble valencià es bolca amb el COTIF!

Convertir-se en un torneig futbolístic de 
referència en el món no és tasca fàcil. 
Es necessita, per descomptat, el suport 

del públic. El COTIF de l’Alcúdia el té, des de 
fa anys, a més. Però també es necessita la con-
vençuda ajuda de les autoritats competents.

El campionat valencià ha aconseguit erigir-se en 
una cita ineludible per a les principals seleccions 
del món però no sempre ha comptat amb el be-
neplàcit de les administracions superiors.

Aquest any la situació s’ha transformat. Ho va 
escenificar el president de la Generalitat Valen-
ciana, Ximo Puig, que va rebre en la vesprada-
nit del dilluns 21 de març al Palau de la Gene-

ralitat el comitè organitzador del COTIF de 
l’Alcúdia, el Torneig Internacional de Futbol 
Sub-20 que se celebra a la comarca riberenca des 
de fa més de trenta anys. El màxim representant 
dels valencians i de les valencianes va voler re-
conéixer públicament la tasca realitzada en fa-
vor de l’esport i de la joventut en aquests exac-
tament trenta-tres anys. «Ja era el moment que 
la Generalitat els fera el reconeixement públic 
per tot el que han fet per l’esport i la joventut», 
va adduir Puig. El comitè organitzador alcudià 
s’havia queixat constantment en els últims anys 
per la falta d’ajudes a un campionat internacio-
nal que s’ha situat com un referent en el món. De 
fet, en les quatre últimes edicions han vençut els 

combinats nacionals de Xile, Brasil, Espanya i 
Argentina. Puig, que ja ha estat per la Ciutat 
Esportiva Els Arcs en anteriors edicions, va dir 
que la Generalitat té la intenció de prestar tota 
la seua ajuda al torneig atés que és molt el que 
un campionat com el COTIF aporta a la socie-
tat valenciana.

A més, el president de la Generalitat els va 
brindar tot el seu suport «perquè és una cosa 
que ha nascut des de baix, que forma part del 
treball col·lectiu de moltes persones que d’una 
manera generosa i desinteressada fan possible 
la realització d’un torneig que serveix de cata-
litzador de tota una comarca».

Finalment, Ximo Puig va acceptar la invita-
ció del president del COTIF, Eliseu Gómez, 
i l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, per a 
assistir a la primera jornada de la propera 
edició, a la qual va qualificar com «magnífi-
ca». A partir del 24 de juliol es donaran cita a 
l’Alcúdia seleccions com Espanya, Estats Units, 
Xina, Rússia, Argentina, Mèxic, Qatar, Emirats 
Àrabs Units, Veneçuela o el Marroc. 

El president del torneig 
el va condecorar amb la 
màxima distinció del CO-
TIF, la insígnia d’or, i va 
ratificar la importància del 
campionat que es jugarà el 
proper estiu.Els organit-
zadors i els coneixedors 
del torneig insisteixen que 
serà la millor de totes les 
edicions que s’han organit-
zat al llarg de la història. 
No és fàcil aconseguir 
superar totes les tempora-
des atés el nivell mostrat 
en els últims anys (tant 
per la qualitat dels equips, 
seleccions nacionals o 
pels jugadors presents) 
però no obstant això la 
inexistència del Mundial 
de la categoria Sub-20 
aquest estiu ha permés 
que el COTIF es conver-
tisca en un MiniMundial 
amb la presència de dotze 
combinats internacio-
nals que representaran, 
de moment,  quatre continents. L’estructura del 
COTIF també es complementa amb la celebra-
ció del campionat femení (que enguany ja ha 
confirmat la presència de l’Athletic Club i de 
la selecció de Veneçuela) i del Promeses, que 
comptarà amb la seua primera edició internacio-
nal per la presència d’una selecció sahrauí proce-
dent dels camps de refugiats de Tinduf. «No és 
fàcil mantenir-se tants anys en la primera línia 
mundial i el COTIF ho ha aconseguit gràcies 
al treball desinteressat de tants voluntaris que 

formen part del comitè organitzador i de tants 
homes i dones del futbol que fan possible aquest 
somni anual. Pense en el nostre ambaixador in-
ternacional, Vicente Del Bosque, però també en 
homes com Vicente Muñoz, sempre tan predis-
posats a ajudar perquè aquest campionat compte 
amb la representació més important del futbol 
mundial. Els estem eternament agraïts», afirma 
el president del COTIF, Eliseu Gómez.

Traducció del text original de Carles Senso

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, rep els organitzadors del torneig.

L’any passat, en els Campionats d’Espanya 
celebrats en A Corunya, va nadar en la 
categoria aleví i va ser 4a en 200 metres 

braça i medalla de plata en 100 metres braça. 
Tota una subcampiona d’Espanya!

Enguany Núria va resultar triada per formar 
part de la Selecció Valenciana de Natació i es va 
inscriure en els campionats d’Espanya Escolar, 
en la categoria aleví, en 100 metres braça, 100 
metres lliures, 200 metres estils i 200 metres 
braça. Els dies 13 i 14 de març es va celebrar el 
campionat a Plasencia (Extremadura) i la Selec-
ció Valenciana va fer un gran paper, quedant la 
quarta, per darrere les poderoses seleccions de 

Catalunya, Andalusia i Madrid.
En Plasencia es donaren cita, en piscina de 25 m, 

els millors nadadors d’Espanya en categoria aleví: 
la gran pedrera de la nostra natació. La valencia-
na no estava entre les Federacions Autonòmiques 
que més nadadors (20) aportava, però va donar la 
sorpresa en quedar a molts pocs punts de la ter-
cera classificada.

Núria va nàixer en 2003, estudia al Col·legi He-
retats i va tindre un paper destacat en el campio-
nat. La tasca del Club Natació l’Alcúdia, que ara 
presideix Marian Gomis Marí, és extraordinària i, 
a més de a Núria, té a molts nadadors i nadadores, 
de totes les categories, amb un gran potencial.

La progressió de Núria Clemente Gomis, component del Club Natació de l’Alcúdia, és espectacular. 

Núria Clemente, en la selecció valenciana de natació
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Amb ell va anar al Campionat Nacional 
Base de Conjunts, celebrat a Saragossa, 
el passat mes de novembre i les quatre 

components de l’equip van obtenir la medalla de 
plata. A més de Júlia, el equip estava conformat 
per Nerea Pastor, Carla Mont, Llúcia Robles i 

Daniela Argudo.
A finals de febrer, es va celebrar a Ontinyent 

el Campionat Nacional Base Individual, en la 
seua Fase Provincial, i Júlia va obtindre la me-
dalla d’or de la categoria Benjamí, amb la qual 
cosa es classificà per celebrar la fase autonòmi-

ca, que va tindre lloc 
a Almussafes el 12 de  
març, organitzada per 
la Federació de Gim-
nàstica Rítmica de la 
Comunitat Valenciana.

La setmana an-
terior a l’encontre 
d’Almussafes, Júlia va 
estar malalta, amb una 
d’eixes grips de final de 

l’hivern que im-
pedeix fins i tot 
anar a l’escola. 
Malgrat tot, par-
ticipà en la com-
petició (Fase 
Au t o n ò m i c a -
Nacional Base 
Individual), va 
quedar la tercera 
en el campionat autonòmic. Això li donà dret a 
passar directament al Campionat Nacional que 
se celebrà en Gijón este mes d’abril i al qual va 
aconseguir la medalla de Bronze.
Fantàstica, Júlia.

 La gimnàstica rítmica està agafant volada. 
A l’Alcúdia tenim un gran club i, a més, algu-

nes xiquetes entrenen en clubs alternatius. Siga 
com siga, aquest esport en el qual participen 
predominantment xiquetes i xiques, que vincula  
l’expressivitat i l’agilitat, combinant elements del 
ballet, la dansa i la gimnàstica. El conjunt espan-
yol obtingué l’or olímpic en 1996 i, a hores d’ara, 
la gran quantitat de pedrera fa augurar un es-
plèndid futur. Sort a Júlia i a totes les gimnastes 
rítmiques de l’Alcúdia i que pugen estar en ell! 

La prova va comptar amb la presen-
cia de 181 atletes. Un altíssim nivel 
d’inscripció per a tractar-se de la 

primera vegada que aquesta prova es ce-
lebrava al nostre poble. 
La cursa va ser molt emocionant. Els co-
rredors havien de recórrer 7 kilòmetres 
a peu, en un circuit urbà que discorria 
pels nostres carrer, per, a continuació, 
muntar en les bicicletes i recórrer 34 ki-
lòmetres, al termini dels quals, passaven 

de nou per la zona de canvi (situada en el 
carrer Ausiàs March) i feien els darrers 
3,5 kilòmetres de nou corrent a peu. El 
desplegament per a la cobertura de la ca-
rrera per part de la Policia Local va ser 
especialment complicat, però va evitar 
qualsevol tipus d’incidència estranya a la 
competició esportiva.
La meta, situada al costat del Monument 
a la Sènia, va veure arribar en primer lloc 
a atletes de nivell nacional i internacional 

i, a poc a poc, un seguit de corredors de 
diverses categories. Cadascú i cadascuna 
lluitant contra el cronòmetre, contra la 
pròpia marca personal. Un autèntic es-
pectacle. 
A destacar el bon paper i bona classifi-
cació d’alguns atletes locals com Marina 
Hervás, Kiko Boix, Abel Tarragó, Ma-
nuel Alonso, Sebastià Ferrer, Félix Boils, 
José Antonio Martínez o Sergio 
Zornoza.

Julia Escribà Vizuete és molt jove, però és una gimnasta consumada i d’una qualitat 
extraordinària. Alcudiana i estudiant en el Col·legi Heretats, entrena i competeix amb 
el Club de Gimnàstica Rítmica Roquette de Benifaió. 

El dissabte 16 d’abril es va celebrar pels carrers i terme del poble el I Duatló de l’Alcúdia, organitzat 
pel Club L’Alcúdia Triatló, Trifitnes i la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

Júlia, una gimnasta d’or

181 participants en el I Duatló de l’Alcúdia

La Comunitat Va-
lenciana Masculi-
na quedà al 6é lloc, 

després d’un partit d’infart 
contra Euskadi per a de-
cidir 5a i 6a places, en el 
qual els bascs aconseguiren 
fer un triple, en el darrer 
segon, que els va donar 
una ajustadíssima victòria, 

de 81-83. Tot i això per a 
David i per a tota la Selec-
ció Valenciana va ser una 
magnífica experiència, no 
només en la qüestió espor-
tiva, sinó en les vivències 
personals fruits de la con-
vivència i les noves amis-
tats, tan importants en eixa 
edat.

Ara, David continua 
jugant amb el Marceli-
na Benifaió que milita a 
la lliga autonòmica i de 
moment està molt ben 
classificat. Des d’estes pla-
nes l’animem a seguir for-
mant-se, lluitant i gaudint 
d’allò que més li agrada.

L’alcudià pivot de bàsquet en la categoria de cadet, com ja els 
informàrem en una edició anterior del 752, va ser seleccionat 
per a representar a la Comunitat Valenciana al Campionat Na-
cional de Minibàsquet de Seleccions Autonòmiques.

David Díaz participa en el Campionat 
d’Espanya de Minibàsquet

El triatleta Alcudià Ximo Alós, en el seu debut de 
la modalitat, va aconseguir ser el subcampió de 
la seua categoria, Veterà Masculí de 50 a 59 anys, 

en una prova molt dura. Alós havia anunciat a principi 
de temporada que el 2016 se’l prendria de descans, tot i 
això, amb este subcampionat, suma un títol més al seu 
palmarés.

El dia 9 d’abril es va celebrar a Cullera 
el Campionat Autonòmic d’Aqualtó de 
llarga distància, organitzat pel club de 
natació Time Trial Swim, consistent en 
2.500 metres de natació i 10 quilòme-
tres de running trail.

Ximo Alós, subcampió de 
l’Aquatló de Cullera
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El pas del temps pot provocar un desgast en els materials que componen els matalassos i açò pot afectar negativament en la qualitat 
del nostre descans. Hui us donem algunes claus que vos ajudaran a descobrir si ha arribat el moment de canviar el vostre matalàs.
El teu llit té més de 10 anys.

S’aconsella, generalment, 
canviar el matalàs cada 10 
anys. Encara que no es tracta 
d’una norma universal, ja que 
dependrà de la qualitat dels 
materials utilitzats en la fabri-
cació dels equips de descans i 
de la cura i manteniment que 
reben al llarg d’aquest període 
de temps. Els materials que 
utilitzem en la nostra gamma 
de productes asseguren que 
els equips de descans man-
tenen les seues propietats al 
llarg de la seua vida útil.

T’alces cansat i amb mo-
lèsties en el coll o dolors 
d’esquena. 

Sabies que el 63% de la po-
blació espanyola s’alça can-
sada i amb dolors d’esquena? 
Est és el factor més determi-
nant de tots a l’hora de pren-
dre la decisió de canviar el 
nostre matalàs ja que, clara-
ment, el nostre cos ens està 
enviant senyals que alguna 
cosa no funciona bé. 

T’en vas de viatge, dorms en 
un llit diferent, i t’alces molt 
més descansat. 

Dorms fora de casa, en 

un llit diferent, i et desper-
tes fresc com una rosa i ple 
d’energia. En aquest cas, no 
eres tu, és el matalàs. 

 Et molesten els moviments 
de la teua parella.

Els matalassos han de propor-
cionar una total independència 
de jaços, determinada per la 
composició dels mateixos per 
a evitar sentir els moviments 

de la parella durant el descans. 
Si et despertes durant la nit a 
causa dels moviments de la 
teua parella, hauries de cercar 
un matalàs que oferisca una to-
tal independència de jaços.
 En dormir acompanyat, ten-
diu a caure cap al centre del 
matalàs.

Si es presenten enfonsaments 
en certes zones del matalàs, 
evidentment posen de mani-

fest la deformació del mateix 
perquè li hem donat un ús per-
llongat o indegut.

Passes calor mentre descan-
ses. 
En aquests casos, aconsellem 
canviar el teu matalàs per un 
que estiga fabricat amb mate-
rials totalment transpirables 
que ajuden a dissipar la calor i 
regular la temperatura corpo-

ral al llarg de la nit.

En llegir aquest article t’has 
sentit identificat amb alguna 
d’aquestes situacions?
 Si la resposta és sí, és clar, ne-
cessites canviar el teu matalàs. 
Si tens dubtes sobre quin ma-
talàs triar, posa’t en contacte 
amb els nostres assessors del 
descans, estarem encantats 
d’atendre’t.

Ha arribat el moment de canviar el meu matalàs?
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Concert de Primavera de la Filharmònica Alcudiana
Dissabte 4 d’abril va tindre lloc a la Casa de la Cultura el Concert Extraordinari de Primavera, al qual s’interpretaren les obres que la Filharmònica 
Alcudiana tocarà al Certamen de Bandes de la Diputació, el pròxim 28 de maig, al palau de la Música de València.

La Banda, que participa en la 2a 
secció del Certamen, fa setma-
nes que està centrada pràctica-

ment en exclusiva en estes peces, en 
interpretar-les com si foren ja part de 
les seues mans, de les seues boques 
i dels seus cervells. Per això les dues 
parts del concert van ser pràcticament 
iguals, repetint en ambdues l’obra 
obligada i la de lliure elecció del cer-
tamen i canviant només el pasdoble 
d’entrada a cada part.

Així, la primera part començà amb 
l’única peça que no formarà part del 
programa del concurs. El pasdoble 
Lagartijilla, compost en 1912 per 
José M. Martín Domingo.

Sonà a continuació l’Obra obliga-
da en la 2a Secció del Certamen de 
la Diputació escrita per José Calixto 
Serrano Simeón, més conegut com 
el mestre Serrano, en 1911. L’obra del 
mestre de Sueca que s’h triat enguany 
com a obligada per a la segona secció 

del Certamen és El Carro del Sol. 
Qualificada per alguns com “veritable 
òpera còmica espanyola”, esta sarsue-
la presenta un ventall de melodies 
d’orígens diversos, com ara motius 
exòtics moruns, música andalusa, o 
música de sabor italià.

Per acabar la primera part del con-
cert, escoltàrem l’Obra de lliure elec-
ció que ha triat el mestre Sergi Pastor 
per al Certamen. Es tracta de la Si-
mfonia de Càmera núm. 1 del com-
positor Del Puig de Santa Maria, José 
Suñer Oriola, una peça complicada 
d’executar, que va ser guanyadora 
l’any 2006 el I Concurs de Composi-
ció de la Tokio Kosei Wind Orchestra, 
una de les bandes simfòniques profes-
sionals més importants del món.

L’obra està estructurada en 3 movi-
ments, el primer, en forma de Rondó, 
amb simplicitat estructural i una ins-
trumentació transparent, segons les 
notes al programa del propi Suñer. 
El segon moviment en forma lliure, 

combina un conjunt d’antics cants 
europeus, i el tercer, en forma Sonata, 
es caracteritza pel seu estil virtuosís-
tic, és un extensiu i constant canvi de 
colors i combinacions però sempre en 
famílies instrumentals.

Amb esta complicada peça s’arribà 
al descans, per a reprendre el concert 
passats 15 minuts, amb el Pasdoble 
d’introducció en la 2a Secció del Cer-
tamen de la Diputació 2016, Penya 
Vinassa, del músic de Torrent Maria-
no Puig Yago. Després, es tornaren a 
interpretar l’obra obligada i la de lliure 
elecció, què en esta segona oportu-
nitat va arribar més al públic, possi-
blement perquè ja s’havien 
pogut familiaritzar amb ella.

La nostra banda té un gran 
repte al davant, des d’estes 
planes els desitgem tota la 
sort del món, perquè ens 
consta que la feina i la dedi-
cació ja la estan posant ells.

ACOMPANYA LA NOSTRA BANDA AL PALAU EL DIA 28

Dues obres de Joan Fuster veuen la llum 64 anys després
Divendres 8 d’abril, a la Sala de Conferències de la Casa de la Cultura, va tindre lloc 
la presentació de dues obres inèdites de Joan Fuster: l’assaig “Les idees religioses i 
l’existencialisme en el teatre modern” i la traducció-adaptació de “La bona nova a Maria” 
de Paul Claudel, ambdues escrites en 1952, coincidint amb els actes de la Coronació de 
la Mare de Déu de Sales, patrona de Sueca.

Ambdues obres han sigut edi-
tades conjuntament per Santi 
Vallés i Francesc Pérez Mo-

ragón, dins de la col·lecció “Rent” de 
l’editorial Denes, dirigida per Agustí 
Colomer. El mateix Colomer, el re-
gidor de Cultura, Toni Benavent i 
l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu  Salom, 
van  acompanyar  Santi  Vallés en esta 
presentació editorial que encetava els 
actes al voltant del Dia del Llibre al 
nostre poble.

“Estes obres – afirma Santi Vallés- 
ens aporten una visió molt interessant 
d’un jove Fuster que, amb només 30 
anys, dóna compte ja de l’ampli abast 
dels seus interessos lectors i de la luci-
desa amb què analitza els corrents lite-
raris i artístics contemporanis, tal com 
anys després plasmaria en altres llibres 
seus com “El descrèdit de la realitat” 
escrit el 1955”.

L’assaig, com a marc interpretatiu 
del panorama teatral del moment, 

i “La bona nova”, com un intent de 
portar a escena un teatre europeu en 
valencià, ens demostren no només 
que Fuster estava a l’avantguarda dels 
corrents literaris, sinó que també ens 
deixa palesa la seua capacitat de se-
parar interessos literaris i pecuniaris 
i de torejar la censura. Això queda 
demostrat especialment en el cas de 
l’assaig, ja que, segons explicà  Santi 
davant un auditori totalment entre-
gat, l’assaig de Fuster té el mateix nom 
que un que va guanyar els Jocs Florals 
de 1952, però aquell, escrit en castellà, 
el va fer exclusivament per a guanyar 
el premi i adaptant-se al que la cen-
sura de l’Espanya del moment exigia: 
poca qualitat literària i idees properes 
a l’església i, al “Movimiento”, o com a 
mínim, suficientment ambigües com 
per a no poder prohibir-les.

Al contrari, la versió en valencià de 
“Les idees religioses i l’existencialisme 
en el teatre modern” és una obra lúci-
da i atrevida per a l’època.

La presentació del llibre va estar 
farcida d’anècdotes, que van man-
tenir l’atenció del públic assistent i 
ens van deixar a tots la sensació que 
només havia passat una estona. Tant 

l’editor com el director de la col·lecció, 
Agustí Colomer, van relatar les peri-
pècies passades fins que trobaren un 
exemplar de treball de la traducció de 
l’obra de Claudel, que semblava mis-
sió impossible i, finalment, va caure 
en les seues mans quan menys s’ho 
esperaven.

Per acabar l’acte, va tindre lloc una 
lectura dramatitzada d’un passatge de 
l’obra “La bona nova a Maria”, a cà-
rrec de dues membres de l’Associació 
d’espectadors La Butaca, Immacula-
da Martínez i Pino Díaz.

La Filharmònica Alcudiana, amb el suport de l’Ajuntament, posarà autobusos per tothom 
que desitge acompanyar-los al Certamen.
Eixida des de l’Institut “Els Évols” a les 15.30 h 
Tornada en acabar l’entrega de premis del Certamen

Retirada de tiquets  des del dia 9 fins al dia 22 de maig, de 7 a 9 de la vesprada, a la Casa 
de la Cultura

Preu del viatge:  Per a soci i acompanyant-----------3€
    Per a la resta de simpatitzants ----5€



27ABRIL  de 2016 CULTURA

El poeta Manuel Moreno presenta Armonía y estrago
El 15 d’abril es va presentar en la Casa de la Música el llibre de poesía de Manuel 
Moreno Díaz, amb la participació de Paco Martínez, que actuava com a presenta-
dor, d’Emili Gascó, que va declamar diversos poemes del llibre, de la pianista Alba 
Benito i la flautista Clara Fabuel i, per descomptat, del propi autor.

El recital va comptar amb una 
música original, composta per 
a l’ocasió pel músic i director 

d’institut, Aureli Chorro. Les peces 
musicals es van combinar amb els 
comentaris de l’autor sobre els seus 
poemes, tot i explicant les motiva-
cions interiors que el conduïren a 
escriure’ls i amb la veu d’Emili Gas-
có, que llegia els poemes i els acaro-
nava alhora.

Manuel Moreno Díaz és un poeta 
reconegut. El seu anterior poemari, 
també presentat a l’Alcúdia fa deu 
anys, titulat La saliva del sol, va rebre 
el prestigiós premi Alarcos Llorach. 
El nou llibre, Armonía i estrago, ha 
sigut publicat per la prestigiosíssima 
editorial en el món poètic, Renaci-
miento de Sevilla.

El regidor de cultura, Toni 
Benavent, ens ha dit que «amb la 

presentació del llibre de Manuel 
Moreno comencen els actes de cele-
bració del 25 aniversari de la Casa 
de la Música, que es va inaugarar en 
abril de 1991. La Casa de la Música 
ha esdevingut en una referència per 
a l’educació musical, per a l’assaig de 
tots aquells que practiquen la mú-
sica clàssica i per a la cultura. Més 
que una Casa és ja un símbol dura-
dor i un orgull per al poble».

Nou llibre de la col·lecció Gent d’Ací: l’aviador Fernando Puig Sanchis
Fernando Puig va nàixer a l’Alcúdia en 1914 i va morir a Santiago de Xile en 2003. Fins ara era 
un personatge pràcticament desconegut per a la majoria dels veïns i veïnes de l’Alcúdia. El 
llibre escrit per Ximo Martínez i José Vicente Navarro li ha posat remei a eixa desconeixença. 
Fernando té ja el seu llibre i els seus coterranis poden gaudir de les seues peripècies, que no 
van ser poques.

La presentació del llibre va córrer 
a càrrec dels autors, acompanyats 
pel coordinador de la col·lecció, 

Paco Martínez, i per l’alcalde, Andreu 
Salom. Paco va explicar l’enorme casua-
litat que ha suposat que, quasi al mateix 
temps, la dona i les filles de Fernando 
Sanchis editaren un llibres sobre ell, An-
danzas. Desde España a Chile, con escala 
en la URSS. Fernando Puig Sanchis (Edi-
torial MLY), i a 11.000 kilòmetres, Ximo 
Martínez i José Vicente Navarro deci-
diren, igualment, rescatar la memòria 
de Fernando a través de Fernando Puig 
Sanchis. Pilot de combat al servei de la 
II República espanyola (L’Alcúdia. Gent 
d’Ací). També va dir que l’ajuntament ha 
pogut contactar amb Elisa Godoy, espo-

sa de Fernando, i amb Aurora i Victòria 
Puig, les seus filles, per intercanviar els 
llibres i per a que tinguen un vincle pe-
renne amb el poble que va veure nàixer a 
Fernando Puig.

Per la seua banda, Andreu Salom va 
parlar sobra la importància que per a 
la cultura i la identitat de l’Alcúdia té el 
coneixement de persones o col·lectius 
singulars que, amb la seua vida, poden 
connectar-nos amb memòries oblida-
des i amb una història que necessitem 
reconstruir i entendre. Va dir també 
que Gent d’Ací és una col.lecció oberta 
a la biografia, a la biografia col.lectiva, a 
l’autobiografia i va animar els estudiosos 
locals a presentar propostes que, de se-
gur, seran ben rebudes.

Els autors, José Vicente Navarro i Ximo 
Martínez, parlaren sobre la indagació i 
sobre el personatge biografiat. La famí-

lia de Fernando es va traslladar a 
Madrid sent ell molt jovenet, de 
manera que va repartir la seua 
vida entre la capital i el poble 
nadiu, on retornava sempre que 
podia. A Madrid va estudiar 
enginyeria i es va incorporar a 
l’Agrupació de Vol a Motor, en-
tusiasmat per l’aviació. En escla-
tar la guerra, es va convertir en 
pilot de l’arma aèria de la Segona 
República i va ser enviat a una 
llunyana ciutat d’Azerbaitjan per 
rebre instrucció com a pilot de 
combat. Era l’any 1938 i l’any se-
güent la guerra acabava. Abans, 
fins i tot, que la seua instrucció. 
Per això no va poder tornar a Es-
panya.

Fernando passà un anys a 
l’URSS. En eixe país, governat 
amb mà de ferro per Stalin, va 
acabar la carrera d’enginyer i 
lluità contra els nazis en la Sego-
na Guerra Mundial. L’any 1947 
marxà a Xile, on hi havia una de 
les seus germanes. Es va establir 
definitivament, es va casar, va te-
nir cinc fills i una llarga vida, tot i 
exercint com enginyer electrònic 
en la Facultat de Medicina de la 
Universitat de Xile, dissenyant 
i tenint cura de l’instrumental i 
impartint classes de física.

Una vida apassionant, que paga 
la pena conèixer. Ara, gracies 
a Ximo i a José Vicente, podem 
fer-ho.
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La Traca

He estat de viat-
ge amb uns bons 
amics i amigues. 

Entre altres llocs, hem visitat Verona, una ciu-
tat italiana d’uns 260.000 habitants, en la regió 
del Vèneto, declarada Patrimoni de la Huma-
nitat per la UNESCO. És extraordinària –tot i 
que això mateix es podria dir de moltes ciutats 
italianes– per la seua monumentalitat: no hi ha 
època de la història europea que no estiga ben 
representada, però els vestigis dels períodes an-
tic, medieval i renaixentista són, en alguns casos, 
majestuosos i, en tots, admirables.

El més cridaner, però, és que la ciutat s’oferix al 
turista sobre la base d’una innocent mentida: la 
visita a la casa de Julieta, la fotografia des del bal-

có on escoltava els clams amorosos de Romeu, 
l’altra fotografia amb l’estàtua de la capuleta tot 
posant delicadament –o no- la mà sobre el seu 
pit, la visita a la tomba de la desgraciada i jove 
amant. Mentre passeges pels carrers de Verona, 
Julieta t’acompanya.

He de dir que vaig notar que els veronesos es 
decanten molt pels Capuletos i quasi gens pels 
Montescos: Romeu no apareix enlloc, més enllà 
de la seua presència nominal per fer reeixir la 
figura de la meravellosa Julieta. I vaig notar que 
l’inventor de tot açò només tenia un bust en un 
racó.

A Verona mai no va haver-hi Capuletos i Mon-
tescos, mai va haver Romeu i Julieta. La merave-
llosa i tràgica història d’amor entre dos joves de 

famílies enfrontades va esdevindre en la imagi-
nació del poeta i dramaturg William Shakespea-
re, que a la seua vegada, va utilitzar narracions 
de Mateo Bandello i William Painter.

Tant es val. Verona gira sobre l’eix de Julieta. 
És possible que la major part dels visitants en-
tusiastes de “la seua casa” o de “la seua tomba” 
mai no hagen llegit la tragèdia shakespeariana o 
no l’hagen vist representada. Si més no, la força 
de l’obra fa temps que l’ha incrustat en la cultura 
popular i es pot dir d’un enamorat que és un Ro-
meu o d’una jove candorosa que és una Julieta.

La qüestió és que sovint –com en este cas– 
la mobilització de masses, esperonada per la 
cultura popular i per la indústria turística, es 
basa en la mentida. I d’açò vull deduir un nou 

paradigma. La veritat, tradicionalment, era el 
paral·lelisme discursiu o la correspondència 
amb els fets realment esdevinguts. Ara, a més 
de l’anterior, és també el consens social sobre la 
mentida. Si la mentida ens va bé, la fem nostra, 
l’enlairem on calga i la transformem en veritat 
benèvola. Benèvola si parlem de Julieta. No sem-
pre és el cas.

Ja ho deia Octavio Paz, la simulació és una 
de les nostres formes de conducta habituals i 
la mentida és essencial en la nostra vida quoti-
diana: no tant perquè ens permet enganyar als 
altres, com perquè ens permet enganyar-nos a 
nosaltres mateixos.

Paco Martínez Gallego

Julieta i la mentida

La distracció 
és, des de fa 
molts anys, 

la principal causa d’accidents al nostre 
país i es tracta d’un factor que va en 
augment. La falta d’atenció a la carre-
tera i al tràfic fa que no valorem situa-
cions de risc amb la deguda antelació 
o que simplement se’ns presenten de 
manera sobtada i imprevista, sense 
temps ni distància per a reaccionar i 
evitar l’accident.

Fins a 2013, la distracció era una va-

riable més entre les que podien expli-
car la causa d’un accident. Però, ja en 
2014 es va començar a considerar com 
un factor determinant, reconeixent-se 
com principal causa de molts acci-
dents de tràfic. En concret, segons les 
últimes dades publicats de la DGT, la 
distracció ha sigut el factor determi-
nant en el 36% dels accidents.

La irrupció del mòbil, els sistemes 
multimèdia integrats en el vehicle i els 
navegadors amb pantalla tàctil, encara 
que resulten uns avanços summament 

útils, també representen un factor de 
risc quan es fa un ús inadequat d’ells.

Els dispositius mans lliures, per 
exemple, servixen per a no manipular 
el telèfon amb les mans, però això no 
evita que ens distraguem: el que real-
ment ens distrau és el contingut de 
la conversació que mantenim amb el 
nostre interlocutor.

Policia local de L’alcúdia, treballant 
per la seua seguretat.
www.lalcudia.com/policia08.htm

La Policia local informa

Costumari alcudià

Jo no sé com seria la 
caragolà de Ximo, si 
bona o roïna, així ma-

teix tampoc no sé com 
quedà el ball de Parra, encara que em pareix que 
quedà tan malament com el Rosari de l’Aurora. 
Tal volta m’ho podria aclarir Ximo Martínez 
Ortiz, en Filant prim, que crec que és mestre en 
frases fetes i dites populars, encara que no crec 
que siga ell el Ximo a què la dita fa referència. 
Llorenç Millo, al qual jo considere nostre, es-
criptor especialitzat en gastronomia, en parlar 
dels caragols al seu llibre “La Taula i la cuina”, 
editat per la Diputació de València, ens diu que 
la “caragolà de Ximo” ha quedat com a exemple 
històric d’una reunió desordenada i confusa. Al 
mateix llibre ens conta també que l’arquebisbe 
de València, en Andrés Mayoral, era molt afec-
cionat a este plat, que el menjava especialment a 
la Quaresma, per ser plat d’abstinència, i estava 
molt satisfet amb el cuiner que li’ls guisava, can-

vià el cuiner i no en trobava ningú que els fera 
tant al seu gust, i finalment en tingué un altre 
que els feia com li agradaven, i insistí en investi-
gar en què consistia la bondat del plat; el cuiner 
infringint la regla d’or de l’art culinari revelà el 
misteri que consistia que en lloc d’afegir-li aigua, 
li posava el caldo d’una bona gallina. El mitrat 
queda penedíssim en conèixer la veritat, ja que la 
seua consciència, arran d’això, li impedí menjar-
ne durant les llargues quaresmes i advents.

El mateix autor, en el llibre “La Gastronomia 
de la Comunitat Valenciana” que edità el diari 
Levante, i també Martí Domínguez Barberà, en 
el llibre “Els Nostres Menjars” que edità “Vicent 
Garcia - Editors”, ens diuen que l’ús culinari 
dels caragols és un costum molt arrelat a la nos-
tra terra, especialment a la conca mediterrània 
i s’aprofiten en la cuina de moltes i diverses 
maneres adaptant-se al gust de cada lloc, amb 
distintes preferències segons les diferents varie-
tats que n’hi ha. Per eixample per a la paella, la 

excel·lència són les xonetes, en altres llocs cone-
gudes com a “vaquetes” o “regines”. A la llauna, 
com els preferixen els catalans, els millors són 
els “moros”, més grossos i sucosos i per als que 
jo prepare preferisc els “avellanencs” o els “mari-
nets”, i a falta d’ells, els “cristians”.

Jo empre la mateixa tàctica del cuiner del ar-
quebisbe, en comptes d’aigua, afig brou de ga-
llina, i un altre pecat més per a Quaresma, uns 
trossets de cuixot, sofregit de ceba picolà i toma-
ca, un vitet, afig els caragols, porgats, llavats i ben 
rentats, el brou, un didal de brandi, vint minuts 
al foc, i a xuplar-se els dits.

Cregueu que escrivint açò m’ha entrat gana!  
Estem en un dels millors mesos per a menjar 
caragols, abril, mes amb erra, a l’igual que per 
al marisc.

En altres regions d’Espanya, consideren repul-
siu el menjar caragols, jo crec que això es perden 
i contaré una anècdota. Estaven en una platja de 
Galícia, on anàvem a preparar una paella Gegant 

de Galbis, de dues mil racions, i al dispondre els 
productes s’adonaren de què n’hi havia un poal 
de caragols. Immediatament vingueren a adver-
tir-nos: No irán a poner esto en la paella... Si lo 
hacen la tendrán que tirar toda. I a continuació 
afegí: ¡Qué hambre debian tener los valencianos 
para atreverse a comer caracoles!. Jo no em vaig 
saber retenir i li vaig contestar:  Yo admiro el 
hambre que tuvo el primer gallego que se atrevió a 
comerse una centolla, una araña gigante, porque 
gracias a él  hoy  todos  conocemos  un  marisco 
delicioso ¡y no digamos las ostras !

Conec un Ximo que presumix de fer bones ca-
ragolades, però no deu ser el de la dita, és Ximo 
Chover, i la família porta el “malnom” de “Xip 
Xap”, fent al·lusió a la caça de granotes. “xip, 
xap, granota al sac”, frase que degué dir algun 
avantpassat seu i ací s’ha quedat, però les grano-
tes són un altre plat, i el deixe per a un altre dia.

Ferran Miquel Martínez

LA CARAGOLÀ DE XIMO

ELS NOMS DE MARQUESFilant prim   Ximo Martínez Ortiz

No s’han de 
confondre 
els noms 

propis (onomàs-
tics, toponímics, 

d’entitats, departaments, empreses...) 
amb els noms de marques comer-

cials, que en principi també són 
noms propis i han de ser escrits amb 
majúscula inicial.

Una particularitat dels noms de 
marques i models és que es con-
verteixen en noms comuns (i per 
tant s’han d’escriure amb minúscula 
inicial) quan es lexicalitzen, o siga, 
quan van a l’interior d’un text sense 
cap pretensió de ser personalitzats, 
destacats o particularitzats.

Comparem, per exemple, els se-
güents casos de particularització o 
individuació:

Coca-Cola incorporated Company és 
una empresa transnacional.
Se li comunica que la grua munici-
pal ha retirat de la via pública l’Audi 

2000 amb matrícula V-2357-BV.
Els papers Canson o Guarro són 
ideals per al dibuix.

Amb:
Es va prendre una pepsi-cola amb gel.
Es va encendre un ducados.
Vaig a comprar-me un fiat punto. 
Tenia el gordini a la porta de casa.

Mon pare tenia un sis-
cents verd.
M’he comprat unes 
ray-ban precioses.

En estos últims casos, 
els noms específics són 
moltes vegades inne-

cessaris, ja 
que podrien 
ser substi-
tuïts ben bé per noms més 
genèrics: refresc, cigarret, 
cotxe, ulleres...

CONSELL DE VELL
Usar en la llengua escri-

ta un nom de marca és condemnar 
l’escrit a la vellesa prematura ja que 
les marques passen de  moda ràpida-
ment. Una altra cosa és que els usem 
a posta per a situar l’ambient d’una 
novel·la, per exemple, en una època 
concreta.

No falteu el proper dimecres 4 
de maig, teniu una cita amb 
les històries d’ahir i d’ahui a 

la Biblioteca Pública Municipal. 
Dani Miquel i Miquel Puig us es-

perem a les 17 h als infants entre 4 i 
6 anys i als majors de qualsevol edat. 
Podrem gaudir de les contalles del 
nostres majors i de les d’ells dos. 

Una proposta que us convida a sen-
tir de primera ma els contes dels iaios 

i les iaies. La seua saviesa transmesa 
a través d’un llenguatge que flueix 
com un riu ple a vessar d’experiències 
i vivències que són reflex d’una ma-
nera de viure, aquella de la que som 
hereus.   

No us podeu perdre la primera de 
les moltes Iaieries que volem fer! 

Vinga, ara sí que és el moment!
Regidoria de cultura de l’ajuntament 

de l’Alcúdia.

Ara sí que va de bo!

Iaieries, contalles i rondalles 
roscanes
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   Carrer de Francesc Salvador Perelló

Tot hom deu 
c o n è i x e r 
un perso-

natge tan polèmic 
i significant en 

l’historia política del la segona meitat del 
segle XIX a l’Alcúdia. Home que marcà i 
afermà les arrels republicanes dels alcu-
dians i muntà tot un moviment al seu vol-
tant pel prestigi  que va saber guanyar-se 
entre els seus paisans. Encarnà les idees 
republicanes més progressistes i esdevin-
gué el seguidor líder del partit possibilista 
de Castelar a l’Alcúdia, arribant denomi-
nar-se “perellonistes” tots els seus segui-
dors. Aquesta fama que començà de ben 
jove en les revoltes conegudes del exèrcit 
espanyol, i el prepararen per encapçalar 
les partides armades de guerrillers  més 
sonades de tota la comarca, en temps de 
revolució més acarnissada, el portarien 
a caure per aquest poble i dirigir la vida 
política com a cap del partit Republicà. 
Regidor i alcalde, diputat provincial i Di-
putat a Corts, exiliat i empresonat, és tot 
un referent de protagonisme  viu i actiu 
d’aquells anys de caciquisme i servilisme 
revolucionari. De forta personalitat i fer-
ma convicció, com ho denotava la seua 
presència, Salvador Perelló, mereixia el 
seu nom a un carrer de L’Alcúdia. 

En Salvador Perelló i Llopis va nàixer el 
8 de juliol de 1832 al sí d’una humil famí-
lia pobra de llauradors a la ciutat d’Alzira.

Molt aficionat a la carrera de les armes, 
entrà a servir en l’exèrcit en classe de 
voluntari, en la guarnició de Saragossa. 
Retirat del servei en 1858, es va traslla-
dar a l’Alcúdia, a principis del anys 60, en 
contraure matrimoni amb una veïna del 
nostre poble, dedicant-se a l’agricultura, 
a la indústria i al comerç. Treballà en 
l’organització de comitès democràtics i, 
quan en 1866, Prim es va alçar en armes a 

Aranjuez, va prendre part en aquella llar-
ga sèrie d’esdeveniments que el portarien 
a ser el cap de les guerrilles, lluitant per 
derrocar la monarquia de Isabel II. 

Entre els llauradors pobres és on Sal-
vador Perelló trobarà els principals efec-
tius, atrets pel seu carisma de lluitador 
contra els elements moderats, que havien 
afavorit la legislació i que amenaçava el 
camperolat pobre* de quedar-se sense 
terra que treballar. Però també en 1867, 
participaria en la desamortització i com-
praria sis fanecades i mitja d’horta al ter-
me de l’Alcúdia, fent-lo propietari i més 
influent.*

En 1868, amb el pronunciament a Ca-
dis de la Revolució, s’anomena el nou 
Ajuntament designant  Salvador Perelló 
Llopis com alcalde. Com que el males-
tar republicà va anar agreujant-se per la 
falta de reformes satisfactòries, a principi 
d’octubre de 1869, les partides guerrilleres 
tornaren a fer-se presents i Salvador Pere-
lló se’n posà al front d’una d’elles* .

Quan va tornar a la seua terra el 1870, 
va ser triat Diputat provincial. Prompte 
va compaginar la tasca política amb la del 
combat*. 

Quan en desembre de 1874, el colp mi-
litar del general Martínez Campos, res-
taurà la monarquia d’Alfons XII, Salvador 
Perelló fou denunciat com conspirador 
contra les institucions i va ser empresonat 
en 1877. Açò va tenir com a conseqüència 
indirecta la mort de dues filles i la malal-
tia de la seua dona que acabaria també 
morint.*

Després de l’empresonament, Perelló 
assumirà la posició i acceptarà incrustar-
se dins el sistema polític en el Partit Repu-
blicà Històric de Castelar. Salvador Pere-
lló Llopis apareix al Padró de Regants de 
la Sèquia Reial del Xúquer de 1887 amb 
31 fanecada i mitja. Això només en rega-

diu, pel que és molt probable que tinguera 
també propietats de secà. El guerriller de 
1867 s’havia convertit en un més que mi-
tjà propietari en 1887.*

Pel maig de 1883, Salvador Perelló Llo-
pis, novament presidiria el consistori. 
Amb el seu retorn, es reprendran les obres 
paralitzades feia deu anys de la construc-
ció de l’escola que, sense acabar, s’havien 
ensorrat. Salvador Perelló va dimitir del 
càrrec d’alcalde el 2 d’agost de 1884. Ja 
en el seu declivi, encara  continuà essent 
elegit regidor en les eleccions de 1885, en 
les de 1899 i en les de 1902*, sempre com 
republicà més progressista. 

Salvador Perelló Llopis moria  el 10 de 
gener de 1908. Està enterrat on abans es 
deia cementeri civil, entrant a ma dreta.

***** Martínez.Gallego, F. A. (2002). 
Construint la ciutadania: una història 
contemporània de l’Alcúdia. Historia de 
L’Alcudia. Vol. II. (p.291) (p. 288) (p. 295)
(p. 307)(p. 327)(p. 337)L’Alcúdia: Ajunta-
ment de l’Alcúdia. 
* Martínez Gallego, F. A.. (2000). Agri-
cultores solidarios. El cooperativismo en 
l’Alcúdia 1908-1999. L’Alcúdia: Caixa Ru-
ral de l’Alcúdia. 
* Perales, J. Bta. (!996).Diccionari General 
de l’Alcúdia. L’Alcúdia. 

Pepe Benavent

Dolors era de Montortal i 
s’havia casat amb un xic de 
València que era botiguer de 

roba.
Vivien en la ciutat i molts diumen-

ges amb el trenet, anaven a passar el 
dia a Montortal, veure la família amb 
Reme, la germana dos anys major 
que ella.
- Mira Reme, viure a València té molts 
avantatges, on va a parar!
- Tenim un bon pis al costat de les 
Torres de Serrans mirant al riu i allí 
mateix la botiga de roba, anem ben 
vestits, els dissabtes eixim a menjar al 
restaurant i de vegades al teatre.

Reme es va sentir un poc ofesa, la 
germana menyspreava el poble; ni 
que fóra una senyora Marquesa.
- Dolors, jo no canvie la meua vida 
per la teua - va dir - cal saber que els 
guanys del botiguer són germans de les 
pèrdues.

A Montortal no som rics però vi-
vim sense pors.
- Si però a casa del pobre l’alegria dura 
poc, amb el ramat d’ovelles esteu vivint 
entre el fem i entre el fem morireu.
- Però no hem d’inclinar el cap davant 
de ningú ni somriure a la força per 
dues pessetes - va contestar Reme.
- A València - va continuar Dolors 
amb la seua cançoneta d’alabances - 

només a l’eixir al carrer hi ha apara-
dors de botigues de moda; molta gent 
passejant.
- I el dimoni que pot temptar el teu 
marit amb les cartes, el vi a la taver-
na o una guapa dona i tot el que és 
bonic es pot tornar un fum de botxa, 
que ofega.

Va vindre la tardor, en l’any 1957, 
una gran riuada va inundar la ciutat 
de València.

La botiga de roba del marit de 
Dolors, al costat del riu Túria es va 
quedar feta un gran fangar, arruïnant 
totalment al matrimoni.
- Germana - Dolors va acudir a Mon-
tortal - estem arruïnats, no tenim ni 
per a menjar, a més tenim uns deutes 
en el banc i ens van a embargar la 
casa. Quina desgràcia més gran!
- A Montortal - Reme va consolar la 
germana - teniu la família, casa, men-
jar i roba. No hi ha luxes però no vos 
faltarà de res.
- Gràcies Reme - ara veig que tenies 
molta raó, en Montortal no hi ha tea-
tres ni modes però no es necessita un 
despertador a la sesta ni un seré al 
matí.
- Sempre s’ha dit ací Dolors, que a la 
vora del riu, no faces niu ni en l’hivern 
ni en l’estiu.

Josep Real

“A vora riu, no faces niu”
Montortal 
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Viatges a Segovia
Grups de guanyadors dels viatges a Segovia 

el passat 8,15 i 22 d’Abril, sortetjats per la Caixa Rural.
Els viatges de Cap de Setmana, que la Caixa Rural sorteja 
entre els clients que cobren la nòmina en l’Entitat, enguany 
han sigut a SEGOVIA, en tres caps de setmana consecutius:
1r Viatge del 08 al 10 d’Abril 25 viatges dobles
2n Viatge del 15 al 17 d’Abril 25 viatges dobles
3r Viatge del 22 al 24 d’Abril 25 viatges dobles

Hem realitzat acompanyats d’un guia local una visita a la 

ciutat de SEGOVIA, on destaca el seu emblemàtic aqüeduc-
te, una de les obres més característiques que ens han deixat 
els Romans, continuem la visita pel carrer Real amb boni-
ques esglésies Romàniques i importants edificis, Plaça Major, 
i visita a la Catedral, seguint amb l’Alcàsser, impressionant 
fortalesa en la confluència dels rius Eresma i Clamores. Tam-
bé visitem la ciutat de Pedraza, una vila medieval, declara-
da Conjunt Monumental, així com el Palau de la Granja, 

este palau, usat per Felipe V i Alfonso Xlll com a residèn-
cia d’estiu, de gran interés pels seus jardins, cellers pintats 
al fresc, quadres i mobiliari dels segles XVlll i XlX, i com no 
podia faltar, tastem el menjar típic “Cochinillo i Judiones”

Esperem que els agraciats hagen gaudit del viatge i els con-
videm a tots a domiciliar la seua nomina en la Caixa Rural i 
així participen de futurs sorteigs.


