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La nit més màgica de l’any 
es va celebrar la 35a 
Dansà de Sant Joan, or-

ganitzada pel Grup de Dansa 
l’Alcúdia.

Unes 80 persones de totes 
les edats van participar en esta 
tradicional dansà, que va re-
córrer el carrer papa Lino per 
Rei en Jaume i fins a la placeta 
de Don Angel Nogales, on es 
va encendre la foguera i es va 
ballar el fandango final.

A més del Grup de Dansa i 
la seua Escoleta, van ballar al 
ritme de les dolçaines i tabals 
de la Colla La Rosca els festers 
2018 Tot d’Un Glop, el Grup 
de Danses la Garrofera de 
l’Alcúdia de Crespins, el Grup 
Farfalar de València i el Grup 
Algadins d’Algemesí.

MUDANZAS 
LA RIBERA, SL.

• Mudanzas Nacionales y Locales
• Mudanzas Económicas
• Traslados Internos
• Traslados de Archivos y Oficinas
• Montaje de Mobiliario Nuevo
• Material de Embalaje
• Almacenaje y Guardamuebles

Avda. de Carlet, 62 - 46250 L’ALCÚDIA (Valencia)
Fax 96 299 46 58 - Móvil Oficina 633 478 956

info@mudanzaslaribera.com
www.mudanzaslaribera.com

Dansà de Sant Joan 2018
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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 12.05
12.50 13.10

15.40 16.15
16.50 17.20
17.55 18.15

            Les eixides en hores assenyalades en roig  passen per 
Alzira i sols paren en Mercadona i Consum
Les eixides des de l’hospital subratllades sols paren 
en Mercadona i Consum, per continuar fins Catadau

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. Ajuntament.
5. Carrer Doctor Fleming, encreuament amb 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)

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

E. Durà
B. Contel
J. Arnandis
T. Bausset
E. Benedito
E. Benedito
B. Contel
C. Miragall
T. Bausset
J. Arnandis
T. Bausset
M. Bello
B. Contel
J. Arnandis
A. Clariana
E. Benedito
T. Bausset
J. Arnandis
E. Benedito
T. Bausset
B. Contel
E. Benedito
B. Contel
B. Contel
T. Bausset
T. Bausset
E. Benedito
T. Bausset
B. Contel
E. Benedito
B. Contel

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

Benimodo
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
Carlet
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 juliol

 Biblioteca municipal 
HORARI especia examens

Telèfon informació: 96 222 42 50

HORARI D’AUTOBÚS A  VALENCIA
EIXIDES DE L’ALCÚDIA

DE DILLUNS A DIVENDRES DE DILLUNS A DIVENDRES
7,05 h.*
9,10 h.*
15,10 h.

(*) Servici directe a UNIVERSITATS 
(Blasco Ibàñez, Tarongers i Politécnic

EIXIDES DE VALENCIA

14,30 h.*
18,30 h.*

HORARI D’AUTOBÚS A HOSPITAL DE LA RIBERA  

AUTOCARES TOGSA (Setembre a Juny)

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.

Del 14 de maig hasta finalitzar exàmens

De dilluns a divendres
Matí de 08.00 a 15.00 h.

Vesprada de 16.00 a 23.00 h.

Horari cementeri  estiu
• De dimarts a dissabte: 9.00 a 13.00 matí  
i de 16.00 a 19.00 vesprada
• Diumenge: 9.00 a 13.00 del matí •  Dilluns tancat

HORARI ECOPARC HORARI DE RECOLLIDA DE FEMDilluns a divendres de 09.30 a 13.30 h. 
i de16.00 a 19.00 h.

Dissabte de 09.30 a 13.30 h.
Diumenge TANCAT

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

És una targeta que, com la targe-
ta de crèdit, permet ajornar el 
pagament dels béns que adqui-

rim. La diferència es troba en la forma 
de tornar els diners prestats.
 

La novetat de les targetes revolving, 
és que li permeten fraccionar el paga-
ment del crèdit, permetent-li establir 
les quotes que considere oportunes 
per a tornar el crèdit disposat. 

Sona atractiu, veritat? Doncs bé, no 
és or tot el que lluïx. 

Quan comença a disposar del crèdit 
d’una targeta revolving, té 3 opcions: 

 a) Pagar un percentatge del deute 
que es vaja generant.

 b) Pagar una quota fixa tots els 
mesos.

 c) Pagar el total del crèdit a mes 
vençut (com en les targetes de crèdit 
normals).

Als bancs principalment els inte-
ressen les dues primeres opcions, per 
la qual cosa solen ometre la tercera 
opció quan expliquen el seu funcio-
nament, ja que per a això ja estan les 
targetes de crèdit.

 
El problema d’este producte, i el be-

nefici tan alt que genera a les entitats 
financeres, és que els diners de que 
disposa el client i posteriorment torna 
de forma fraccionada, els tindrà im-
mediatament disponibles per a tornar 
a gastar-los, a uns interessos que, de 
mitja, superen el 20% anual.

La importantíssima sentència del 
Ple de la Sala Civil del Tribunal Su-
prem núm. 628/2015 de data 25 de 
novembre de 2015 assenta un pre-
cedent en referència a aquest tipus 
d’operacions de crèdit, ja que entén 
aplicable l’art. 1 de la Llei de Repres-

sió de la Usura al cas, per conside-
rar l’interés de les targetes revolving 
notablement superior al normal dels 
diners, i manifestament despropor-
cionat amb les circumstàncies del cas, 
decretant la nul·litat radical, absoluta 
i originària de la clàusula relativa a 
l’interés, i permetent, per tant, que es 
puga reclamar al banc la totalitat dels 
interessos abonats per aquest concep-
te, havent de tornar únicament el ca-
pital disposat pel client.

 
Amb l’excepció, clar està, que 

l’operació continga circumstàncies 
excepcionals que pogueren justificar 
un tipus d’interés anormalment alt, 
quan per exemple el prestatari fora a 
utilitzar els diners que s’han obtingut 
en el préstec en una operació espe-
cialment lucrativa però d’alt risc.

Aquest criteri no és aplicable només 

al crèdit revolving, sinó pràcticament 
a qualsevol operació a interés pactat 
que puga ser considerat com a con-
trari a la Llei de la Repressió de la 
Usura, al ser considerat notablement 
superior al normal dels diners, sem-
pre que siga manifestament despro-
porcionat amb les circumstàncies del 
cas, és a dir, no obeïsca el destí dels 
diners sol·licitat a l’entitat financera a 
una operació d’elevat risc, sinó a una 
operació quotidiana. 

No dubte a contactar amb nosaltres 
perquè podem revisar els seus pro-
ductes financ

Alberto Rey Vaquero
R.P.B. ADVOCATS.
Carlet & Picassent

Disposa vosté de targeta revolving? Ara pot reclamar els 
interessos abonats i anul·lar els deguts. 
Què és una targeta revolving? 

“CA’L CARRI”
C/ Riu Magre, 19 Polígono Industrial La 

Creu  46250 L’ALCÚDIA (Valencia) 

Teléfonos Reservas: 
 669402326 - 655561124

“La comida chatarra satisface un instante,
la saludable de por vida.”

Menú diario 7,50 e
Los mejores almuerzos
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El COTIF 2018 comença en 
compte enrere.

Nova eina per gestionar multes. Ximo Puig amb el món cooperatiu.

pàg. 25 pàg. 27

Èxit rotund de Rockambolesc.

Periòdic cultural de 
difusió gratuïta
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Acabem d’encetar estació, a penes 
uns dies i ja ni ens en recordem 
de les ganes que teníem que vin-

guera la calor. Sembla que enguany s’ha 
retardat més del que és habitual, però ja 
hi tenim calor a la gana!

El mes de juny sempre és una data in-
tensa quant a activitats es referix. Acaba 
el curs de tots els centres educatius ofi-
cials i també de totes les activitats ex-
traescolars, de totes les escoles munici-
pals d’esports, d’arts plàstiques, de teatre, 
i també d’algunes associacions ciutada-
nes que fan activitats al llarg del curs. En 
són tants que haurem de  repartir-los en-
tre dos periòdics: en esta edició de junt, 
tindran aquells finals de curs que es van 
celebrar més prompte. Els que s’han ce-
lebrat els últims dies del mes, els deixa-
rem per a l’edició de juliol.

També en esports el mes de juny 
marca el final de temporada, repassem 
amb vostés els èxits del club Natació 
Neptuno-l’Alcúdia, la increïble tempo-
rada que ha fet campió l’Infantil A de 

l’UE l’Alcúdia, les últimes competicions 
de gimnàstica rítmica, o el Gran Open 
organitzat per La Terrerola. També els 
parlem del fair Play i la iniciativa de la  
regidoria d’Esports de posar frases po-
sitives i inspiradores a les banquetes dels 
jugadors. I, com no, de la Presentació del 
XXXV COTIF a la Diputació de Valèn-
cia.

Quant a informació municipal, els 
donem compte d’algunes decisions 
plenàries, els expliquem les activitats que 
s’han dut a terme per a commemorar el 
Dia del Medi Ambient, els parlem de la 
nova App que s’ha posat a l’abast de la 
Policia Local per a facilitar la seua labor 
en la ordenació del trànsit. Tenen també 
un apartat especial amb l’explicació de 
com funciona i qui decideix la taxa de 
fem del Consorci Ribera-Valldigna.

En l’apartat de festes i tradicions, no 
podien faltar les celebracions al voltant 
de Sant Joan. Tant el sopar i revetlla 
organitzat per la Unió Democràtica de 
Jubilats i Pensionistes com la XXXV 

Dansà de Sant Joan, organitza-
da pel Grup de Dansa l’Alcúdia 
ambla col·laboració de la Colla 
La Rosca. De la revetlla que or-
ganitza l’associació Gent Major 
a la Plaça del país Valencià el dia 
30, els parlarem el mes que ve.

També ve carregadet de Cul-
tura este 752 de juny. Els parlem 
dels guanyadors dels II Premis de 
Teatre La Butaca, que ja es conei-
xen, també  de la presentació del 
segon llibre de la periodista alcu-
diana Anna Galbis “Confeti en mis 
zapatos”, del Concert de Primavera 
de la Filharmònica i dels rècords 
Guinness que les nostres bandes 
de música van contribuir a superar 
tant en la plaça de bous d’Alacant 
com en l’estadi del Mestalla de Va-
lència.

 
I a tot això, cal sumar-li les diferents 

iniciatives de grups i associacions del 
poble, sempre tant actives i que fan que 
l’Alcúdia tinga una vida intensa en tots 

els  sentits. Ara, al juliol, baixarà un 
poc la intensitat, com tots els anys. 
Aprofiten per a descansar i recuperar 
forces! 

La Redacció

Editorial

Amb la col•laboració 
de la Conselleria 

d’Educació, 
Investigació, Cultura 

i Esport.

 Generalitat 
Valenciana

Hem posat en marxa una campanya destinada als anunciants, amb preus molt 
interessants i paquets de publicitat durant tot este any. Vine i ho comprovaràs!!

Telefone al 607 33 86 73  - 601 21 59 04 

No tot el món sap on està el teu negoci… Ací et poden conéixer !!

La sala d’actes de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cul-
tura i Esport ha acollit l’acte 

de lliurament dels diplomes de reco-
neixement als 139 centres educatius 
promotors de l’activitat física i l’esport 
de la província de València. Este 
lliurament de diplomes ha comptat 
amb la presència del director general 
d’Esport, Josep Miquel Moya, i de 

Santiago Estañan, director de la terri-
torial de València.

Este acte és un reconeixement de 
la Conselleria d’Educació, Investiga-
ció, Cultura i Esport al treball fet pels 
centres escolars, en la potenciació de 
l’esport base, l’educació en valors i hà-
bits de vida saludables, mitjançant els 
seus projectes esportius com a part 
del projecte educatiu de centre. A tots 

els centres se’ls ha lliurat un diploma 
acreditatiu de la seua tasca en els as-
pectes esmentats anteriorment, el de 
Batallar ha sigut arreplegat el seu di-
rector, Gustau Sanchis.

Cal recordar que hi ha un total de 
242 centres al territori valencià als 
quals s’ha reconegut com a promo-
tors de l’activitat física i l’esport, la 
qual cosa representa un augment del 

35% respecte als 179 del curs anterior. 
D’estos 242 centres, 68 pertanyen a la 
província d’Alacant, 35 a la de Castelló 
i 139 a la de València, i 186 són públics 
i 56, concertats.

Així mateix, la Conselleria ha des-
tinat a este programa 470.000 euros, 
la qual cosa suposa un increment del 
88% respecte a les ajudes concedides 
l’any passat, que era de 250.000 euros.

El CEIP Batallar ha estat guardonat per part de la Conselleria d’Educació com a Centre Educatiu Promotor de l’Activitat 
Física (CEPAFE). A més del reconeixement, el centre ha rebut una subvenció econòmica per ajudar al foment de 
l’activitat física entre el seu alumnat.

Batallar, reconegut per promoure l’activitat física
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EXPOSICIÓ
Fins al 18 de juliol, a la Casa de la Cultura, exposició col·lectiva de 
final de curs de l’Escola d’Arts Plàstiques de l’Alcúdia.

: Toni Benavent
Regidoria de Cultura

OBSERVACIÓ ASTRONÒMICA AL 
CORRAL DE RAFEL
Dissabte, 7 de juliol a les 21.30 al Corral de Rafel
     • Sopar a la fresca
     • Xerrada “Planetes extrasolars: de Star Wars a Interstellar.  
        Realitat o ficció?”a càrrec del  Dr. Enric Marco, professor 
       d’Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València
     • Observació Astronòmica a càrrec de l’Agrupació Astronòmica 
       de la Safor

Tiquets per a la “picadeta” i la beguda 2 euros (cal portar l’entrepà).  
Pels matins a l’Ajuntament i per les vesprades a la Casa de la Cultura 
del 2 al 6 de juliol.
 
A J U N TA M E N T 
DE L’ALCÚDIA - 
MEDI AMBIENT

CONCERT  D’ESTIU   
 
Dissabte, 14 de juliol, a les 8 de la vesprada, a la Casa de la Cultura, 
concert extraordinari d’Estiu, a càrrec de la Banda Simfònica de la 
Filharmònica Alcudiana.
Director Sergi Pastor Puchol.
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Es tracta d’una App multiplatafor-
ma per a gestió de denúncies de 
trànsit, desenvolupada per GTT, 

l’empresa que des de 2001 s’encarrega de 
la gestió de la tributació municipal, que 
l’ha posada a l’abast de la Policia Local 

de l’Alcúdia perquè la seua tasca siga 
més ràpida, senzilla i efectiva.

La ferramenta està dissenyada per a 
optimitzar el procés de la imposició de 
sancions als agents de la policia local, 
agilitzar la tramitació administrativa, 
eliminar possibles errors i estalviar des-
peses.

 
Als agents només els cal un telèfon 

mòbil en que s’haja instal·lat l’App i una 
impressora. Sit Sanciona està integrada 
amb la DGT, de manera que en llegir la 
matrícula d’un vehicle, proporciona les 
dades de marca i model, propietari, si-
tuació de la ITV i de l’assegurança.

En el moment en què la denúncia  es 
fa efectiva, queda enregistrada en el sis-
tema d’Informació Tributària, amb la 
qual cosa s’eviten les possibles pèrdues  
dels butlletins escrits a mà que després 
es duien a l’oficina de la GTT per a 
reescriure totes les dades i que quedara 
constància informàtica, una tasca que, a 
més, de vegades era complicada perquè 
no totes les lletres són fàcils de llegir.

El sistema permet a més GEO lo-
calitzar la infracció, de manera que 
l’expedient sancionador de trànsit arri-
ba a la ubicació amb coordenades, nom 
i número de via del lloc exacte on s’ha 
produït la infracció. També permet fer 
fotografies que s’adjunten a l’expedient 

en eixe mateix moment.

Des del mòbil, i una vegada acabat 
l’expedient, s’envia l’ordre a la impresso-
ra que com poden comprovar a la foto-
grafia, es prou menuda i es pot dur amb 

una mà. Quan la multa queda impresa, 
els agents li la lliuren a la persona con-
ductora, o en cas de no trobar-s’hi en el 
lloc, es trobarà la sanció dins d’un sobre 
el seu parabrises en tornar al cotxe.

AJUNTAMENTJUNY  de 2018

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

La Policia Local estrena la nova APP, SIT Sanciona, una ferramenta informàtica que facilitarà 
la gestió de denúncies de trànsit

Nova eina per gestionar multes

Es manifesta l’oposició a qualsevol nou transvasament del Xúquer i s’exigeix la recupe-
ració integral del riu i de l’Albufera

L’Alcúdia aprova per unanimitat la declaració de la Mesa pel Xúquer

El plenari de l’Ajuntament de 
l’Alcúdia aprovà en el plena-
ri de maig, per unanimitat de 

tots els partits, la moció d’adhesió a 
la declaració de la Mesa pel Xúquer, 
composada per entitats ecologistes, 
regants, ajuntaments, sindicats, par-
tits polítics, organitzacions agràries i 
societat civil. 

Aquesta entitat denuncia que mal-
grat la delicada situació del Xúquer 
el lobby de l’aigua d’Alacant continua 
exigint, una vegada i una altra, l’aigua 
del Xúquer, com si el nostre riu fora 
l’Amazones i li sobrara aigua per a re-
partir al Vinalopó, al Segura o al Gua-
diana. Ara, aquest grup de pressió, 
torna a demanar un nou transvasa-
ment del Xúquer des d’Antella, des de 
Cortes de Pallàs o des d’Alarcón, mal-
grat que ja s’ha demostrat, que l’únic 
punt on es poden transferir recursos 

sense afectar greument als cabals am-
bientals per a mantenir els ecosiste-
mes aquàtics del Xúquer i l’Albufera, 
i per garantir els diferents usos com 
l’abastiment humà de les poblacions 
de la ribera o el rec, és al final del riu. 

 
La declaració comença dient que 

el Xúquer és el riu més important de 
la vessant mediterrània, després de 
l’Ebre, i el més cabalós del País Valen-
cià, per exposar a continuació l’estat 
actual del riu: “El Xúquer és hui un 
riu sobreexplotat, al que no li sobra 
aigua, amb uns cabals ambientals in-
suficients -tant per al propi riu, com 
per a l’Albufera a la que alimenta. Un 
riu, sotmés a episodis recurrents de 
sequera –com l’actual- que limiten la 
disponibilitat d’aigua. En les últimes 
dècades li han despullat d’una gran 
part del seu cabal amb abusives ex-
traccions insostenibles, mentre s’ha 

contaminat amb pesticides prohi-
bits i amb nitrats fins a posar en risc 
l’abastiment d’aigua potable. El canvi 
climàtic, que ja ha provocat una im-
portant reducció de les precipitacions 
en la seua conca, agreuja el deteriora-
ment del riu i els aqüífers.”

La moció aprovada manifesta la 
seua oposició frontal a qualsevol nou 
transvasament del Xúquer cap a Ala-
cant i exigeix la recuperació integral 
del Xúquer i de l’Albufera. Demanant 
que finalitze la sobreexplotació de 
l’aqüífer de la Manxa Oriental, que 
priva al riu d’una gran part del seu ca-
bal base. Recuperant el llit del riu amb 
el seu eixamplament i la plantació de 
vegetació de ribera. 

Igualment es demana la millora de 
la qualitat de les aigües del Xúquer i 
s’exigeix l’abastiment d’aigua de la mi-
llor qualitat als pobles de la Ribera del 

Xúquer, posant en marxa mesures per 
a la recuperació dels aqüífers conta-
minats.

La declaració aprovada demana 
igualment una revisió a l’alça dels 
cabals ambientals del Xúquer i de 
l’Albufera, de manera que els estalvis 
produïts per la modernització del re-
gadiu, es destinen de manera prefe-
rent a millorar aquests cabals.

  Finalment s’adverteix que s’acudirà 
a la Unió Europea en el cas que es 
vulneren les condicions fixades per al 
transvasament al Vinalopó, des de la 
Marquesa. O siga, es podran transferir 
aigua de sobrants, una vegada garan-
tits els cabals ecològics i respectats els 
diferents usos de la conca.

Regidoria de Comunicació
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Des del passat 1 de juny la línia d’autobusos 
de l’Alcúdia a València s’ha deixat al límit 
de l’extinció, en passar de 3 serveis d’anada 

i 2 de tornada a tan sols a un únic servei. A més se 
suprimeix el servei d’autobusos durant el mes de 
juliol, perquè a agost ja no hi havia. Segons fonts de 
la Conselleria això serà en tant es liciten les noves 
concessions del transport per carretera. 

Fa alguns anys, l’Alcúdia tenia un servei de con-
nexió amb València, que sense ser òptim, dispo-
sava de 6 serveis d’anada i de tornada en dies la-
borables, mentre hi havia també serveis els caps de 
setmana o els mesos d’estiu. Des de l’Ajuntament 
portem anys denunciant aquesta situació de re-
ducció progressiva de serveis, fins a la seua quasi 
desaparició. 

Per això en aquesta nova reducció, independen-
tment dels partits polítics que governen, hem apro-
vat per unanimitat una moció reclamant que es 
torne a la situació anterior a l’1 de juny i al mateix 
temps que s’acceleren els tràmits de la nova conces-
sió, de manera que es recupere el servei amb el que 
comptaven a l’inici de la concessió actual.  

Des de Compromís per l’Alcúdia venint anys de-
nunciant la situació del transport públic, ja que a 
la situació descrita de la connexió amb València, 
s’afegeix que el servei de Metrovalència, que comp-
ta amb una millor freqüència, continua sense re-
duir el temps de viatge, que es manté en prop d’una 
hora com fa pràcticament 50 anys. Si considerem 
que entre el 30% i el 50% de persones no tenen 

accés al vehicle privat, entendrem 
la importància de comptar amb un 
transport públic de qualitat. 

LA CORRUPCIÓ DEL PP PROPICIA UN 
CANVI DE GOVERN

El fet polític més rellevant aquests dies ha sigut la 
moció de censura presentada al govern de Rajoy, 
per les conseqüències de la sentència del cas Gürtel 
i que ha propiciat un canvi de govern. La moció ha 
sumat els 84 diputats del PSOE i altres 96 diputats 
d’altres formacions, entre ells als 4 diputats valen-
cians de Compromís. 

Des de Compromís per l’Alcúdia, valorem molt 
positivament aquest canvi que aparte del poder a 
un partit corrupte, i esperem que s’òbriga una nova 

etapa en el panorama polític, que avance en políti-
ques socials i progressistes, i en favor dels interes-
sos dels valencians i valencianes.

Continuem, en aquesta nova etapa, reivindicant 
amb la mateixa força, un nou model de finança-
ment per al País Valencià, que acabe amb la dis-
criminació de 20 anys. Per això som crítics amb 
l’anunci del nou president del Govern de no tractar 
aquest problema de finançament en la present le-
gislatura i esperem una rectificació, ja que és fona-
mental un tracte just per als valencians i valencia-
nes, per a tindre una educació, una sanitat i una 
dependència de qualitat. 

L’ALCÚDIA NECESSITA UN TRANSPORT PÚBLIC DE QUALITAT

Un nou govern, una gran notícia

COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA

Pedro Sánchez Castejón és el nou presi-
dent del govern. Com tots els presidents 
de la democràcia, ho és per votació del 

Congrés dels Diputats. Ha substituït a Mariano 
Rajoy, al qual la cambra baixa li ha dit que re-
presentava una etapa de corrupció i brutícia en 
la política que el país devia superar. Per tant, la 
carta de presentació de Pedro Sánchez és la ne-
tedat democràtica i ètica.
 

Entendre el 8 de Març.  Sánchez ha entès que 
va passar el 8 de març de 2018 al nostre país, 
durant la primera vaga feminista de la història 
d’Espanya. El món sencer es va fer eco. El Dia 
de la Dona no havia estat una jornada purament 
simbòlica: va ser la més gran jornada reivin-
dicativa dels últims anys. I es va reivindicar la 
IGUALTAT. Però no la teòrica o legal. La REAL, 
la que està en tots els terrenys de la vida. La que 

comença pel respecte a la dignitat de cadascuna, 
com la de cadascú. I Sánchez, en conseqüència, 
va forma el primer govern de la democràcia re-
cent espanyola amb més dones que homes, amb 
dones ocupant carteres d’un extraordinari pes 
polític i pressupostari.

 
Contra la precarietat laboral. Sánchez gover-

narà amb els pressupostos aprovats ja pel Con-
grés i el Senat. Eren els únics possibles, perquè el 
Partit Popular té majoria en el Senat. Però amb 
eixos pressupostos va a fer coses molt diferents 
a les del govern anterior. La prioritat és la lluita 
contra la precarietat laboral. Ara que no estem 
en el punt baix de la crisi i que la macroecono-
mia creix, les treballadores i els treballadors no 
ho noten. Hi ha més precaris i treballadors po-
bres que mai. El nou govern a incentivar la con-
tractació indefinida, a estendre al estabilitat en 

el treball en les administracions públi-
ques, a enfortir la negociació col·lectiva 
en matèria de contractació, a establir 
penalitzacions per a les empreses que 
abusen de la contractació temporal, a 
elevar les indemnitzacions per finalització dels 
contractes temporals, a actualitzar la normativa 
del treball a temps parcial, a impulsar la inserció 
laboral dels joves, a evitar els abusos en les hores 
extraordinàries il·legals i a reforçar la Inspecció 
de Treball i Seguretat Social.

Europeista. Ara tenim un govern europeista. 
Les mesures humanitàries respecte als refugiats 
que transiten al Mediterrània ha motivat el gran 
(i necessari) debat en la Unió Europea sobre la 
immigració. La posició de Sánchez és clara: la 
frontera sud de la UE no és dels països del sud, és 
de tots els membres de la UE. Però, a més a més, 

amb Alemanya i França, Sánchez va a convertir-
se en motor d’una Europa que està políticament 
molt tocada per la crisi econòmica.

I, a més... Sanitat universal i final de copaga-
ment en medicines, impuls a les energies netes i 
en especial a la solar i l’eòlica, pujada de les pen-
sions al nivell de l’IPC anual, eliminació de peat-
ges de les autopistes que esgoten concessions 
(com la A7), traure les restes de Franco de la Vall 
dels Caiguts i deixar fer del monument públic 
un lloc de confrontació, situar-se en el conflicte 
territorial amb l’autoritat del diàleg i de la llei, 
derogació dels aspectes més restrictius de la “llei 
mordassa”... Açò és un nou inici. Un nou impuls 
democràtic. Que il·lusiona. Avant!

GRUP MUNICIPAL DEL PSPV DE L’ALCÚDIA
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Després de l’estiu, l’oficina d’atenció ciutadana i les dependències de la Policia Local es 
podran traslladar finalment a la planta baixa de l’edifici.

Es reprenen les obres de l’Ajuntament

Després d’uns mesos  de para-
da forçosa, s’han mamprés 
de nou les obres de la planta 

baixa de l’Ajuntament de l’Alcúdia i 
l’antic jutjat de Pau, que permetran 
unes noves dependències més moder-
nes i adequades a les necessitats dels 
ciutadans, a més d’accessibles per a 
persones amb mobilitat reduïda, que 
és un dels handicaps importants que 
ha tingut l’edifici des de la seua cons-
trucció.

La fallida de l’empresa que va guan-
yar en primera instància el concurs 
d’obres va dur aparellat un procés le-
gal de resolució de contracte, d’acord 
amb els termes que marca la legislació 
en la Llei de Contractes del Sector Pú-
blic, i a la posterior iniciació d’un nou 
procés de licitació per la part restant 
de les obres, al qual s’han inclòs algu-
nes millores que s’havien deixat fora 
al primer projecte, que finalment es va 

resoldre en favor de l’empresa Vain-
sa Infraestructuras S.L., que acaba 
d’entrar a treballar en la rehabilitació 
de la planta baixa de l’edifici Consis-
torial.

 
En acabar les obres, es traslladaran 

a la planta baixa les dependències de 
la Policia Local, que estan temporal-
ment al carrer Rodríguez,  i l’oficina 
d’atenció ciutadana, que inclou els 
serveis més demandats per la ciuta-
dania, com ara informació, registre i 
padró.

Cal recordar que el finançament de 
les obres actuals correspon al 100% 
als Plans Provincials d’Obres i Serveis, 
(PPOS) de la Diputació de València, i 
que es tracta del primer pas d’una ac-
tuació més ambiciosa  que inclourà la 
remodelació de les dues plantes supe-
riors i, probablement, el trasllat defi-
nitiu de certs departaments a l’antiga 
biblioteca, com ara  els departaments 
tècnics d’urbanisme i activitats i 
l’oficina verda, amb mires a una major 
eficiència del servei, una millora en 
l’assistència i una major accessibilitat 
per a la ciutadania.

Encara que tots la coneguem com 
la placeta dels tres arbrets, en 
realitat és l’encreuament dels ca-

rrers Monestir del Puig, Blasco Ibáñez i 
Doctor Peset. Fins ara no existeix com a 
plaça, tot i que en el procés dels pressu-
postos participatius de 2017 una de les 
actuacions votades va ser la remodela-
ció d’este espai. 

La remodelació, que està ja en els úl-
tims tràmits administratius, pendent 
de licitació, està dotada amb 15.000 eu-
ros i consistirà a deixar com a zona de 
vianants el tram de Doctor Peset entre 
Blasco Ibáñez i Monestir del Puig. És a 
dir, la part més ampla del triangle que 
forma la plaça, segons ens comenta la 
regidora d’Obres Públiques, Parcs i Jar-

dins, Gema Pina.
 

La caiguda d’una branca va alertar 
sobre l’estat dels arbres

Precisament els dos arbres que es-
taven en esta part de la placeta, dos 
“aurons americans” pràcticament de la 
mateixa mida, són els que s’han hagut 
de talar, donat que es seu interior esta-
va podrit i no tenien cura possible. 

Dimecres 13, una de les branques al-
tes d’un dels dos arbres va caure vençu-
da pel seu propi pes, afortunadament 
sense causar cap dany ni personal ni 
material, i en investigar el perquè havia 
passat això, es va descobrir el proble-
ma. 

L’altre arbre de la plaça, la Mèlia que 
està en el vèrtex del triangle que for-
ma la plaça, no en té cap problema, i 
continua alçant-se majestuosa i oferint 
la seua ombra fresca al veïnat. Es dos 
arbres malalts, han sigut retirats i subs-
tituïts per dues moreres.

Tallen 2 exemplars de la plaça dels 3 arbrets 
L’Ajuntament es veu obligat a tallar dos dels tres arbres que han donat el nom popular a la plaça, pel seu mal estat intern.

La regidoria d’Obres Públiques 
i Serveis de l’Ajuntament de 
l’Alcúdia ha elaborat uns panells 

amb estructura galvanitzada i planxes 
amb reblons, per fer de paravent i 
amagar l’illa de contenidors situats a 
la zona exterior del Poliesportiu i la 
piscina d’estiu.

Per a decorar els panells s’han 
col·locat imatges de Manu Alarcón, 

de David Pascual o de l’arxiu de 
l’Ajuntament, amb un muntatge dis-
senyat per Jose Alonso, en què a més 
de fotografies al·lusives a l’esport, figu-
ra el nom del Poliesportiu Municipal  
a la part frontal, i identifica d’alguna 
manera la zona d’aparcament.

Este tipus d’actuacions estan ten-
int molt bona acollida entre el veïnat 
de l’Alcúdia, recordem que ja  s’han 

instal·lat panells, amb fotografies 
al·lusives a la zona on estan, en altres 
racons del poble, com ara al carrer 
Major, on es van decorar amb fotos 
històriques i actuals de la plaça i al ca-
rrer sant Jaume on, donada la proxi-
mitat de la rotonda del Serrallo, es van 
posar fotos de la plantació de l’Olivera 
bimil·lenària i fotos actuals de la ro-
tonda. 

Els veïns i veïnes de l’Alcúdia 
demanaren a través dels pres-
suposts participatius la cons-

trucció de més zones per als gossos. 
El primer d’ells estarà situat al Polí-
gon Camí Reial, al carrer Argenters, 
a l’altre costat de la Sèquia Reial del 
Xúquer i disposarà de distints jocs 
que conformaran un parc d’agility. El 
segon s’ubicarà al polígon La Creu, al 

carrer Ciutat Dario.
Amb estos dos parcs nous per a 

mascotes, l’Alcúdia tindrà un total de 
3 zones d’esbargiment per a gossos, 
ja que dels dos que hi havien, el que 
està situat al Carrer Pablo Iglesias es 
deixarà com a jardí normal i passarà a 
ser substituït pel del carrer Argenters. 
Abans de que acabe el mes de juliol 
estaran finalitzats.

L’Ajuntament recorda que estes zo-
nes són per a l’esbargiment dels ani-
mals i no zones on puguen deixar els 
excrements. És a dir que les normes 
són com en qualsevol altra zona del 
poble: és obligat recollir les excre-
ments dels animals i anar proveïts de 
les bosses corresponents per a llançar-
les a les papereres.

Nous panells al Poliesportiu

Comencen les obres dels parcs de gossos
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La Fundació Bromera fomenta la lectura amb 11 llibres gastronòmics. El caqui, l’arròs, 
la mel  i d’altres productes, entre les sucoses històries. La nova campanya compta amb 
el suport de l’Ajuntament de l’Alcúdia i un llibre alcudià en la col·lecció.

“Llegir en Valencià, la nostra cuina”

Alzira va acollir la presentació 
de la campanya “Llegir en va-
lencià, la nostra cuina”, de la 

Fundació Bromera per al Foment de 
la Lectura, que ret homenatge als pro-
ductes de la gastronomia valenciana 
en la XIII edició de la seua campan-
ya d’animació lectora. Representant 
l’Alcúdia van estar a l’acte l’alcalde, 
Andreu Salom i el regidor de cultura, 
Toni Benavent, a més de l’autor d’un 
dels llibres, Miquel Puig.
 

Es tracta d’una col·lecció d’onze 
llibres amb “sucoses històries” ela-

borades a partir de la xufa, la mel, la 
taronja, la carxofa, l’ametla, el caqui, 
l’oli d’oliva, la pansa, el llagostí, el dàtil 
i l’arròs. Els exemplars es poden acon-
seguir cada dissabte i diumenge amb 
el diari Levante-EMV i divendres i 
dissabte amb el diari Información per 
1 euro.

La iniciativa, compta amb el suport 
de més de 50 institucions de caràc-
ter públic i privat; els ajuntaments 
de Dénia, La Pobla Llarga, Benicarló, 
Alcoi, l’Alcúdia, Vinaròs, Elx i Sueca, 
i el Consell Regulador de la Deno-

minació d’Origen Xufa de València. 
L’acte va comptar amb l’assistència del 
president de l’AVL, Ramon Ferrer, del 
secretari autonòmic de Cultura i Es-
port, Albert Girona, del diputat pro-
vincial de Cultura, Xavier Rius, del 
president de la Fundació Bromera per 
al Foment de la Lectura Josep Antoni 
Fluixà, i els alcaldes i alcaldesses dels 
municipis implicats.

Esta campanya 2018 naix amb 
l’objectiu de “fomentar la lectura 
i promocionar el valencià a través 
d’històries on els nostres productes 
gastronòmics són els protagonistes”, 
han destacat des de l’entitat cultural.

Enguany participen en la campanya 
els escriptors Vicent Sanhermelan-
do, Mercè Climent, Vicent Pascual, 
Aina Garcia Carbó, Francesc Gisbert, 
l’alcudià Miquel Puig, Anna Mo-
ner, Elvira Cambrils, Ivan Carbonell 
Iglesias, Gràcia Jiménez i Salvador 
Vendrell. Quant a les il·lustracions 
de les cobertes, estan signades per 
Tres Voltes Rebel, Raquel Carrero, Eli 
Martínez Rufat, Gloria Celma, Albert 
Martí, Jesús Huguet, Javier Lacasta, 
Narajalidad, Aram Delhom, Paula 
Martínez Rufat i Francesc Santana.

Tel. 96 299 78 16 • Carretera Carlet, 68 
46250 L’ALCÚDIA - Valencia
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Els millors preus

La segona edició del Festival riberenc se celebrà a l’Hort de Manus, en un ambient immillorable.

A l’Alcúdia, un dels elements 
fonamentals, sinó el que més, 
per a que hi haja èxit en la 

programació teatral, és fer una bona 
tria, una selecció equilibrada d’aquells 
espectacles que s’hi van  a exhibir. 
L’objectiu és sempre oferir-li al nostre 
públic els espectacles de més qualitat i 

el més atractius possible.

Enguany, en la recent cerimònia 
d’entrega dels premis nacionals de tea-
tre, els MAX, alguns dels principals 
guardons han recaigut en espectacles 
que hem programat a l’Alcúdia.

El millor espectacle de teatre, el 

que podríem anomenar premi gros, 
el Max més prestigiós, ha estat con-
cedit a l’espectacle SOLITUDES, del 
grup basc Kulunka, que va actuar a 
l’Alcúdia, el dia 7 d’abril de 2017. Era la 
segona vegada que venien a l’Alcúdia, 
després d’haver triomfat amb André y 
Dorine en la primera  visita.

El Max a millor espectacle infantil, 
juvenil i familiar ha anat a les mans de 
la companyia valenciana Bambalina, 
amb l’espectacle KITI KRAFT, que 
la vàrem programar el 23 de gener 
d’enguany, per als alumnes de tercer i 
quart de primària, dins de la campan-
ya que venim portant a terme des de 
fa més de vint anys per als escolars de 
l’Alcúdia.

A més, el premi al millor espectacle 
musical, l’ha guanyat una producció 
pública valenciana TIC TAC, de Tea-
tres de la Generalitat i Diputació de 
València, que molts aficionats al teatre 
de l’Alcúdia varen gaudir al Principal 
de València en Nadal de 2017, amb la 
visita organitzada pel l’associació la 

Butaca i l’ajuntament de 
l’Alcúdia.

Cal dir que els responsa-
bles de la música d’aquest 
espectacle, Noèlia Pérez i 
Josep Zapater, vindran a 
l’Alcúdia, amb l’espectacle 
musical TWO LADIES 
OR NOT TWO LADIES, 
en octubre, dins del proper 
abonament de tardor.

En resum,  podem estar 
orgullosos de la nostra 
programació de teatre, de 
la seua qualitat i profes-
sionalitat, que com es pot 
veure, i encara que siga 
indirectament, és mereixe-
dora dels millors guardons 
que es donen al món del 
teatre al nostre país, uns premis Max, 
que en certa mesura, enguany, també 
han estat un poc nostres, de tots els 
espectadors de teatre de la Casa de la 
Cultura, els majors i els escolars.  

I, evidentment, açò no fa més que 
reafirmar-nos en el nostre compromís 
amb el teatre, amb la Cultura.

Ximo Puig
Gestor Cultural

Una programació “de premi”
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Des de la regidoria de Medi 
Ambient de l’Ajuntament de 
l’Alcúdia s’han organitzat una 

sèrie d’activitats amb la finalitat de 
commemorar este dia. Així, la Casa 

de la Cultura va acollir, el mateix dia 
5, la projecció de la pel·lícula Tierra 
prometida, escrita i protagonitzada 
per Matt Damon.

A més, durant tota la setmana, 

l’alumnat de tots els col·legis de pri-
mària van participar en l’activitat “En 
primavera, al col·le en bici”, consistent 
en anar a l’escola amb bicicleta, fent 
un recorregut pel poble, acompanyat 
per la Policia Local de l’Alcúdia, abans 
de començar les classes.

Per últim, dissabte dia 16, amb la 
col·laboració de la Fundació Limne, 
amb la que ja realitzarem la plan-
tació de plantes de bosc de ribera al 
Magre el passat Dia de l’Arbre i amb 
l’associació “Libera, natura sense fem”, 
es dugué a terme per segon any la ini-
ciativa “Mans al riu”, una passejada i 
neteja del Riu Magre. 

 
Una vintena de persones participa-

ren en l’acció, que començava a les 
9.30 del matí des de l’esplanada del 
riu Magre, junt a la zona d’oci, i en la 
qual l’organització proveïa de guants i 
bosses de fem a totes les persones que 
participaren.

Els residus trobats es col·locaven en 
bosses de color groc, blau, verd i negre 
en funció del seu reciclatge. A més es 
trobaren distints i variats residus no 
classificables. En total 25 bosses grans 
i distints objectes, en el tram en què 
s’ha actuat, des de la zona d’oci fins al 
pont d’entrada al poble.

L’Alcúdia commemora el Dia Mundial del Medi Ambient
El passat 5 de juny es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, establert l’any 1972 per 
l’Assemblea General de les Nacions Unides amb l’objectiu de promoure la sensibilització i la 
protecció de l’ecosistema, i que enguany, sota el lema “Un planeta sense contaminació per 
plàstics”, ha girat entorn de la lluita contra la producció d’este tipus de residus.

Es col·loquen 15 nous contenidors de recollida selectiva d’envasos

Al mes d’octubre l’Ajuntament de 
l’Alcúdia, a través de la Regido-
ria de Medi Ambient, va llançar 

una potent campanya amb l’objectiu de 
conscienciar a la població sobre la im-
portància del reciclatge. La campanya 
amb el lema de “L’Alcúdia recicla. Cada 
cosa al seu lloc”, va informar a la pobla-
ció, no sols dels beneficis econòmics i 

ambientals de la separació de residus 
sinó també de com reciclar correcta-
ment, especialment amb el contenidor 
groc d’envasos.

A la campanya dirigida a la població 
es va afegir una altra destinada a les es-
coles, en les que s’han lliurat tant bosses 
de reciclatge com contenidors de 120 

litres per a papers i envasos.
Finalment l’Ajuntament acaba de 

col·locar 15 nous contenidors en la 
població per a la recollida de plàstics i 
envasos als quals s’afegiran altres 15 de 
recollida de paper i cartó en els pròxims 
dies. La conscienciació de la població 
sobre el greu problema ambientals que 
suposen els plàstics ha fet incrementar 
la demanda d’aquests contenidors.

Segons les xifres aportades per Ecoe-
mbes, l’Alcúdia des que es va iniciar la 
campanya –d’octubre de 2017 a abril 
de 2018- ha incrementat la recollida 
de plàstic i envasos en un 10,4% i la de 
paper i cartó en un 7,8%, xifres que in-
diquen l’èxit de la campanya i l’augment 
de la sensibilització ciutadana.

Tot i aquesta bona notícia, des de la 
regidoria de Medi Ambient es continua 
comunicant al veïnat de l’Alcúdia que 
a més de reciclar, s’ha de reduir la pro-
ducció de residus i reutilitzar al màxim.    
El reciclatge és l’últim pas.

Reciclem un 10% més d’octubre a maig
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Ja som mes de mil diaris
El 752 ens hem afegit a la xarxa Baandú, pionera a la Comunitat Valenciana en oferir informació de proximitat a través d’una App Totalment Gratuïta.

Estem convençuts que un poble tan actiu com l’Alcúdia dóna notícies cada dia. Per a conèixer-les, comptem amb vosaltres:  amb totes les associacions cíviques, culturals i esportives 
del poble, amb tots els centres educatius, amb tots els grups polítics i també amb tots els veïns i veïnes que ens vulguen informar. 

Com accedir al Baandú-752 de l’Alcúdia?
L’accés és ben fàcil, només cal anar a la play store del  teu mòbil i baixar-te l’App Baandú. En obrir-la, et donarà opció de triar provín-

cia i, dins de província, el poble que desitges. Si fas Clic a l’Alcúdia, ja ens has trobat!

Comprovaràs que en són molts els pobles i ciutats de la nostra província que ja funcionen dins la xarxa Baandú. A la comarca de la 
Ribera ja n’hi ha a Algemesí, Alzira i Carcaixent, municipis més grans que el nostre, però n’estem segurs que amb l’activitat cultural  co-
mercial i esportiva de l’alcúdia i amb el riquíssim teixit d’associacions que tenim, el nostre Baandú podrà oferir notícies noves cada dia.

Que et semblaria tindre informació diària del que passa a l’Alcúdia al teu 
mòbil, sense intermediaris i sense gastar-te un cèntim?

AJUNTAMENTJUNY  de 2018

1- Qui constitueix el Consorci de 
Residus Ribera i Valldigna? 51 pobles 
i 3 entitats menors de la Ribera Alta, la 
Ribera Baixa i la Valldigna.

2- Qui governa el Consorci de Re-
sidus? El President del Consorci es 
l’alcalde de Guadassuar. En el Consor-
ci de Residus estan integrats els dife-
rents partits polítics presents al ma-
teix. De manera que els vicepresidents 
són de distints partits polítics: PSPV, 
Compromís, PP i Esquerra Unida. La 
Comissió de Govern, formada per 15 
membres també està constituïda amb 
el mateix criteri. 

3- Com es prenen les decisions al 
Consorci de Residus? Les decisions es 
prenen per consens de manera gene-
ral i la major part dels punts són acor-
dats per unanimitat.

4- Quines taxes paguem relaciona-
des amb el fem? Paguem dos taxes:

- Una per la recollida i transport a la 
Planta de Tractament. És de caràcter 
municipal, la cobra l’Ajuntament i ser-
veix per a pagar les despeses d’aquest 
servei. 

- Altra pel tractament dels residus 
domèstics (contenidor verd fosc) a la 
Planta de Tractament del Consorci de 
Residus i pels funcionament dels eco-
parcs. Diàriament els camions tras-
lladen el fem de l’Alcúdia a la Planta 
i el descarreguen. Allí té lloc un com-
plex procés de tractament, en el que 
una part dels residus es classifiquen 
en matèries reciclables o matèria or-
gànica i una altra part constitueix el 
rebuig que no es port aprofitar, que 
ha de traslladar-se diàriament a un 
abocador. Com el Consorci no dispo-
sa encara d’un abocador aquest des-
plaçament es fa a molts quilòmetres 
de distància pel que s’encareix la taxa.   

Cal aclarir que no es paga ni ha exis-
tit mai una taxa o impost de reciclatge.

5- Per què augmentarà la taxa del 
Consorci aquest any?

El rebut de la taxa que es passarà al 
cobrament en juliol de 2018 és el refe-
rit a les dades de 2017, durant el qual 
hem patit les següents desviacions de 
pressupost segons informen els tèc-
nics del Consorci: 

- Diferència en la previsió del re-
buig. Ha sigut del 57% en compte del 
48%, per obsolescència de la Planta de 
Compostatge, que en haver superat la 
seua vida útil de 20 anys ha baixat més 
de l’esperat el seu rendiment, al que 

hem d’afegir la dolenta climatologia 
de finals de 2016 i primers de 2017. 
Suposa una desviació important, en 
augmentar notablement la despesa 
de transport i eliminació de rebuig a 
l’abocador en Murcia.

- El Conveni signat amb el Consorci 
V5 (COR) suposava una entrada pre-
vista de 25.000 t, per contra han arri-
bat només 15.000 t, per raons alienes 
al nostre Consorci. Açò ha fet dismi-
nuir els ingressos.

- Ha hagut un augment de les tones 
de fem que han entrat a la Planta, que 
en el cas de l’Alcúdia ha sigut del 5’3% 
i al mateix temps ha hagut una reduc-
ció de les unitats fiscals (habitatges) 
del 5% O siga hem produït més fem 
i hem de pagar-lo entre menys contri-
buents. (En 2017 va passar el contrari: 
es van augmentar les unitats fiscals i la 
taxa va baixar).  

Cal aclarir que estem parlant de 
taxes, no d’impostos. Les taxes es pa-
guen per la contraprestació d’un ser-
vei que s’ofereix a la ciutadania. Una 
taxa ha de cobrar el preu real que ha 
costat el servei. O siga la taxa de la re-
collida de fem ha de pagar el cost de 
la recollida i el transport a la Planta, 
i la del Consorci ha de cobrir el cost 
del tractament en la planta, el trasllat 
del rebuig a un abocador i el cost dels 
ecoparcs. 

Per aquest 2018 les taxes entre els di-
ferents pobles del Consorci oscil·laran 
entre els 44’11 euros de Benicull i els 
91’34 euros de Beneixida. A l’Alcúdia 
la taxa serà de 71’71 euros, augmen-
tant 18’56 euros respecte a la taxa de 
2017 que va ser de 53’15 euros.

6- Qui ha aprovat aquest augment 
per a 2018? La Junta de Govern del 
Consorci de Residus on estan repre-
sentats tots els ajuntaments. Amb una 
sola excepció -per motius locals-, tots 
els ajuntaments del consorci gover-
nats pels diferents partits polítics (PP, 
Compromís, PSPV, EUPV i indepen-
dents) donaren el seu suport a la taxa 
per a 2018 després de les explicacions 
tècniques.  

7- Què passarà per a 2019? El dèfi-
cit estarà cobert. La nova instal·lació 
de compostatge, ara en construcció,es 
posarà en marxa a primers d’any i 
permetrà baixar notablement la xifra 
de rebuig i la seua despesa. Per tant la 
taxa s’ajustarà a les despeses que seran 
menors i per tant, serà més baixa.

8- Com és que a l’Alcúdia no s’ha 
notat l’augment del reciclatge en la 

taxa després de la campanya que ha 
fet l’Ajuntament? L’augment del reci-
clatge es produeix a partir d’octubre/
novembre de 2017, mentre que la taxa 
per a 2018 es calcula amb el resultat 
de tot el 2017.

9- Què passa amb l’abocador del 
Consorci que anava a construir-se 
al costat de la Sèquia Reial al terme 
de Guadassuar? Aquest abocador 
va ser rebutjat per l’Alcúdia. Tots els 
partits del consistori es pronuncia-
ren una i altra vegada en contra pels 
seus impactes i ser perjudicial per a 
l’Alcúdia, a l’igual que feren els mu-
nicipis pròxims de Benimodo, Mas-
salavés i Alberic. Al final va ser una 
sentència judicial, que va donar la 
raó a l’Alcúdia, la que va anul·lar la 
modificació del contracte que possi-
bilitava la construcció de l’abocador. 
El Consorci, per unanimitat de tots 
els seus components, l’Ajuntament de 
l’Alcúdia i l’empresa concessionària 
arribaren a un acord que descartava 
de manera definitiva eixa ubicació.

10- És cert que s’han paralitzat les 
obres de modernització de la planta 
com s’ha arribat a afirmar? És com-
pletament fals. En aquest moment està 
en ple funcionament la instal·lació de 
tractament completament nova i en 
construcció la instal·lació per al com-
post, seguint tot el procés previst amb 
normalitat. 

11- Poden cobrar la taxa a vivendes 
o similars que no disposen de llum o 
aigua corrent? No, per a cobrar la taxa 
s’ha de tindre llum i aigua corrent. Si 
no es disposa d’aigua corrent o de 
llum i et cobren la taxa has de recla-
mar per a que no t’ho cobren. A partir 
d’ara es gestionarà pels ajuntaments.

12- Hem de separar els residus per 
al seu reciclatge i dipositar-los en els 
contenidors blau, groc i verd? Per 
suposat, per una part perquè contri-
buiràs al medi ambient i a la soste-
nibilitat del planeta, per altra perquè 
aquests residus que reciclem no ani-
ran a la planta i per tant, s’abaratirà 
la taxa de tractament del fem. A 
l’Alcúdia no arribem a reciclar ni el 
10% dels residus que produïm i la 
Unió Europea vol que en pocs anys 
arriben a reciclar un 50%. Encara ens 
queda molt de camí a recórrer. Recor-
da: hem de reciclar, però abans hem 
de reduir i reutilitzar. 

Informació facilitada pel Con-
sorci de Residus i l’Ajuntament de 
l’Alcúdia

12 PREGUNTES I RESPOSTES SOBRE EL CONSORCI DE RESIDUS I LA TAXA DE FEM
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“La fotógrafa alcudiana Paula Sanz Puig aconsegueix una doble nominació als premis nacionals de fotografia “Premios Andalucia de la Imagen” a 
l’apartat d’infantil.

Quan dius Sí a participar al Sorteig de l’Or, estàs dient Sí 
a la labor solidària de Creu Roja. Mira ací on pots trobar 
participacions.

Convocats per Afian, la associació an-
dalusa de professionals de la fotogra-
fia i vídeo, a aquesta sèptima edició de 

premis s’han presentat més de 500 imatges 
per a tots els apartats existents: infantil, boda, 
preboda, post boda, comunió, lliure creació, 
retrat, paisatge/fauna i publicitat.

Representant l’empresa familiar, Paula ha 
aconseguit aquesta doble nominació amb una 
imatge en blanc i negre d’un bebé d’a penes 
una setmana. Senzilla, elegant, dolça, sense 
artificis, però amb força. Jordi, veí d’Alginet, 

n’és el protagonista.

L’altra obra, que també fou finalista als Pre-
mis Nacionals e Internacionals “Quijote”, 
mostra una imatge senzilla, fina i amb un 
toc màgic. Sobre un paisatge del nostre poble 
es veu com un xiquet alcudià, en aquest cas 
Guillem, el sobrevola assegut al seu globus. 
Aquesta obra pertany a la col·lecció nadalen-
ca que s’ofereix a la campanya de Nadal oferi-
da al seu estudi de fotografia.

 
En començar este any, ja fou nominada de 

nou al XIII Premi internacional de la Comu-

nitat Valenciana de fotografia professional, 
en eixe cas a l’apartat de Comunió. Es tracta 
d’un dels certàmens amb més renom dins 
del panorama actual de la fotografia. Ana 
Arocas, també veïna de l’Alcúdia, protago-
nitza una imatge d’inspiració clàssica, dolça 
i atemporal on es barreja obra pictòrica amb 
fotogràfica.

Esperem que el 2018 encara no haja acabat 
de portar bones notícies per a Sanz fotògra-
fs.”

Sanz Fotògrafs

El pròxim sorteig tindrà lloc a Caste-
lló el pròxim 19 de juliol 

En 1980 es va celebrar a Madrid el 
primer Sorteig de Creu Roja amb un 
premi en lingots d’or. Una iniciativa 
realment original per a obtenir el fi-
nançament necessari per a continuar 
les activitats humanitàries pròpies de 
Creu Roja. Des d’aleshores este sorteig 
ha seguit celebrant-se 39 anys sense 
interrupció i donant alegria a moltes 
famílies espanyoles.

Saps qui necessiten el teu Sí? 
Totes les persones en situació vulne-

rable que reben l’ajuda de Creu Roja 
per a eixir de la pobresa, per a millorar 
les seues condicions de vida, salut, for-
mació, treball, integritat i benestar. Una 
cosa que no seria possible sense el teu 
esforç en la compra de bitllets.

Perquè quan dius Sí a participar en el 
Sorteig de l’Or, estàs dient Sí a la seua 
labor solidària. Perquè encara hi ha 
moltes persones que necessiten un Sí 
de gent com tu.

On pots trobar loteria del Sorteig de 
l’Or a l’Alcúdia?

Pots acostar-te, en horari comercial, 
als establiments col·laboradors amb 
Creu Roja a l’Alcúdia: Estètica Imma 
Sanchis, Morat Merceria,  La Ormiga, 
Papelería Gimeval, Fina Floristes, El 
Vestidor.

 
També en trobaràs a entitats ban-

càries, grans superfícies i empreses que 
són col·laboradores de Creu Roja es-
panyola a tot l’estat, com ara Correus, 
Loterias y Apuestas del Estado, Con-
sum... Les pots Identificar fàcilment 
per este cartell:

Doble Nominació nacional per a Paula Sanz

Per cada No necessiten un Sí
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Dissabte 26 de maig va ser el torn de l’Alcúdia en el programa de Rutes entre Comar-
ques, amb Vicent Vallés Borràs com a guia.

Ruta Entre Comarques a l’Alcúdia

El cronista oficial de l’Alcúdia, 
Vicent Vallés Borràs,  va ser 
l’encarregat en esta ocasió de 

guiar el passeig el nostre poble, que va 
començar en l’ermita de Sant Antoni i 
va finalitzar a la Casa de la Cultura. La 
regidora de Turisme, Oreto Trescolí, 
va donar la benvinguda als visitants.

A l’ermita, Vallés va comentar la his-

tòria de l’edifici i de l’antic hospital de 
pobres de Sant Antoni, i també la seua 
restauració. En acabar, la visita conti-
nuà pel carrer Sant Antoni, on explicà 
la importància de la Casa de la Solera, 
i la comitiva anà parant en les façanes 
d’altres cases, com ara la Casa tio Si-
liano, de 1892;  la Casa dels Calvo, de 
1900, la Casa Nouselles i la del tio Po-
lka, de 1920.

Una paradeta es va fer també a la 
façana d l’antic magatzem de fem 
de la Cooperativa, d’estil Art Deco 
i feta per l’arquitecte Gaietá Bor-
so. Es van recórrer els carrers Sant 
Pere, Sant Cristòfol i Sant Fran-

cesc, es va fer una paradeta a la casa 
dels Borràs, de 1942 i a les runes de la 
plaça del País Valencià.

En este punt, es van dirigir al pas-
seig per fer-se una picadeta al forn de 
Jesús el pastisser i agafar forces per al 
que quedava de visita, que incloïa el 
temple de Sant Andreu Apòstol, on 
van rebre les explicacions de Borràs 
i es van mostrar molt interessats pel 
maquinari del rellotge del campanar 
que hi està exposat.

Tot seguit van tindre oportunitat 
de veure la ubicació final d’este ma-
quinari, en passar pel seu costat quan 
pujaren al campanar, una visita que 
impressiona a totes les persones que 
pugen per primera vegada. 

Després del temple, l’excursió seguí 
pel passeig fins al Calvari i l’hospital 
Patrici Boronat, el Convent i la Casa 
de la Cultura. Les persones par-
ticipants en la Ruta van aprofitar 
que s’obrí la casa per veure també 
l’exposició temporal sobre l’art de la 
València Republicana.

Gràcies a l’ajuda dels bombers, una senyora de 87 anys va poder tornar a entrar a 
casa, s’havia quedat tancada al balcó.

Els Bombers rescaten una veïna

Afortunadament, ha si-
gut un d’eixos succeïts 
que s’ha solucionat de 

manera ràpida i sense haver 
de lamentar cap dany. Només 
l’ensurt que va passar la sen-
yora, de 87 anys,  quan va eixir 
al balcó i en intentar tornar a 
entrar a sa casa va comprovar 
que s’havia tancat la porta i no 
podia obrir-la de cap manera.

Es tractava d’un segon pis de 
l’edifici Batallar, al cantó del 
carrer Joan Fuster amb Joan 
XXIII, i en veure que s’havia 
quedat tancada al balcó, la 
veïna cridà per demanar aju-
da al veïnat, en eixe moment 
va encertar a passar pel lloc 
l’electricista de l’ajuntament, 

Francesc Pérez, qui en veure la 
situació va avisar la Policia Local. 
Eren les 10.35 del matí.

En acostar-se els agents que 
estaven de patrulla i l’inspector 
cap, Alfredo Borràs, avaluaren la 
situació i decidiren que el millor 
era cridar els Bombers, que no 
van tardar gens a arribar i so-
lucionar el problema. Amb una 
escala van pujar al balcó i van 
aconseguir forçar la porta, fent 
el menys mal possible. A les 11 la 
veïna ja estava dins de casa i els 
Bombers arreplegant l’escala.

La senyora estava tant agraïda 
que va tornar a eixir al balcó, esta 
vegada deixant la porta oberta, i 
els va llançar uns bombons.
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L’Acadèmia Intermezzo va ce-
lebrar el final de curs fent una 
gala musical especial per a re-

captar fons per a la investigació contra 
el Càncer, i va aconseguir una recap-
tació de 2.000 euros, que va arreplegar 
al final de la gala la presidenta Local 
de l’AECC, Imma Sanchis, acompan-
yada de bona part de la seua Junta.

La gala va servir també per a donar 
a conéixer Intermezzo, i  la quantitat 

de cantants de totes les edats que te-
nim al nostre voltant. “En l’acadèmia 
s’ensenya una tècnica vocal plena-
ment lírica, per a després aplicar-la 
a tot tipus de cançó – explica el seu 
director, Rafa Sanz- Tenim alumnes 
de totes les edats i també de tots els 
estils, pop, blues, soul, lírica, cobla i 
música espanyola... El que intentem 
és que cada persona li traga el màxim 
partit possible al seu instrument: la 
seua veu”.

A la gala van participar els li les 
alumnes de l’acadèmia, a soles o en 
duo, amb música enregistrada o  amb 
instruments en directe, en qualsevol 
cas, mostrant el que el seu instrument 
de música favorit, la seua pròpia veu, 
pot donar de sí quan es treballa.

 
A la primera part van actuar Alex, 

Maria, Gema, Adrià, Sara, Alba, Joan 
i Maria Fernanda, que amb el  seu pa-
nis Angelicus, interpretat a duo amb 
el mestre Rafa Sanz, va emocionar el 
pati de butaques. Precisament Maria 
Fernanda és de les alumnes més vete-
ranes de l’acadèmia i Adrià, que es va 
arrancar amb El patio, de Pablo Ló-
pez, és el més menudet, amb només 
8 anys.

En la segona part de l’espectacle 
vam poder escoltar  Eva, Salva, Lucía, 
Ainara, Vicente, Maria José, Paula, 
Salva, i va acabar també amb un duo, 
com la primera part, esta vegada de 
Paula i Rafa amb el tema All I ask of 
you, del Fantasma de l’Òpera, que va 
ser un brillant fermall de la vetlada.

Gala solidària contra el càncer 
Malgrat coincidir amb el primer partit d’Espanya al Mundial, la gala d’Academia Inter-
mezzo recapta 2.000 euros per al càncer

Per nové any consecutiu, una 
Unitat de Prevenció de Càncer 
de pell de l’Associació Espan-

yola Contra el Càncer (AECC) es va 
desplaçar a l’Alcúdia en dia de Mer-
cat. Enguany els responsables eren el 
coordinador José Luís de Miguel i la 
doctora Maria Vicente.

Com sempre, l’acció preventiva va 
ser un èxit. Es va fer una revisió a vora 
90 veïns i veïnes que n’estaven inte-
ressades. La immensa majoria de les 
persones visitades es van quedar més 
tranquil·les després de solucionar els 
seus dubtes. Algunes van ser objecte 
de diferents prescripcions i 3 casos es 

van derivar al servei d’oncologia de 
l’Hospital de la Ribera per a continuar 
l’estudi.

Es va fer un esforç per part dels 
membres de la unitat desplaçada per 
tal d’atendre totes les persones interes-
sades. La Junta de l’AECC de Alcúdia 
va estar en tot moment informant i 
donant suport a l’acció preventiva, i 
van aprofitar també per a vendre di-
ferents articles, com ulleres de sol, 
polseres, clauers, loteria... molts dels 
articles fets per elles mateixa,  per tal 
de recaptar fons per a la investigació.

La presidenta l’AECC de Alcú-
dia, Imma Sanchis, ha agraït “la 
col·laboració del ajuntament i la res-
posta dels veïns i veïnes de l’Alcúdia. 
Cal dir que fa 9 anys que una Unitat 
de Prevenció es desplaça al Mercat 
una vegada en estiu i també vénen a 
la nostra seu una o dues vegades en 
hivern, a més de visitar diferents em-
preses com la CANSO o Cítricos Va-
lencianos. També fem tallers de pre-
venció de càncer de pell als coles, este 
any hem estat a Les Comes”.

Una Unitat de Prevenció de Càncer de pell va estar divendres 22 de juny al Mercat de 
l’Alcúdia. Van ser visitades 86 persones. 

Prevenció de Càncer de pell al Mercat



15JUNY  de 2018  POBLE

L’Escoleta del Grup de Dansa 
s’ha convertit ja en un referent 
d’iniciació i manteniment del 

nostre folklore a l’Alcúdia i a les ro-
dalies, sent una de les escoles amb 
un major nombre de membres. Diu-
menge, es reuniren tots es grups de 
l’Escoleta per a mostrar al poble tot 
allò que han treballat durant el curs. 

En primer lloc, el grup LLIGACA-
MES va oferir  la Dansà i la Jota de 

L’Alcúdia. Tot seguit, el grup CAS-
TANYOLES va ballar la Malaguenya 
de Corbera i la Jota d’Hortunes i, a 
continuació, entraren a l’escenari el 
grup ESPARDENYES, amb el Fan-
dango de Tres i la Malaguenya de 
Barxeta. 

Les majoretes de l’escola, el grup 
CALCES, va oferir al públic la Jota 
Redona i el Bolero de L’Alcúdia. I per 
finalitzar, les “xiquetes amb més edat”, 

el grup d’adultes MOCADORS va 
Tancar l’actuació interpretant les Se-
guidilles d’Hortunes i l’Ú d’Aielo. 

Després dels balls va arribar el ca-
pítol d’agraïments: a l’ajuntament de 
L’Alcúdia, a la rondalla del grup de 
Dansa, que actuació rere actuació els 
acompanya amb la seua música; als 
mestres, que desenvolupen esta boni-
ca tasca d’ensenyar als xiquets i xique-
tes, i, com no, a pares i mares.  

Tot seguit, el regidor de Cultura, 
Toni Benavent, va dirigir unes pa-
raules als presents en representa-
ció de l’ajuntament de L’Alcúdia i va 
col·laborar en l’entrega dels diplomes. 
En finalitzar l’acte, es va servir un re-
frigeri i una picadeta al bar dels jubi-
lats per a les xiquetes i l’escola d’adults.

Diumenge 17 de juny se celebrà a la Casa de la Cultura l’espectacle de final de curs de 
l’Escoleta del Grup de Dansa l’Alcúdia.  

Fi de Curs Escoleta del Grup de Dansa

L’activitat, organitzada des de 
la regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament de l’Alcúdia i amb 

la participació dels departaments d’Arts 
Plàstiques de l’IES Els Évols i del col·legi 
Sant Andreu, va començar fa aproxima-
dament un parell de mesos amb el tre-
ball de l’alumnat dels dos centres en els 
conceptes que volien plasmar al mural. 
I és que això és el que precisament es 
buscava: que l’obra resultant fora seua 
de principi a fi.

Així, amb les idees que es van sorgir, 
l’artista Erb Mon va dissenyar un mu-

ral vitalista, que mira cap al futur, amb 
caràcter artístic, inspirat en Miró, i on 
es plasma la trobada entre les persones, 
l’alegria i la festa.

Fruit d’una experiència creativa molt 
interessant en la qual les 40 persones 
que han participat s’han sentit invo-
lucrades i, per tant, han fet seua l’obra 
resultant, i després de quatre dies de 
treball, el mural ja dóna la benvinguda 
a tota la gent que s’acoste fins a l’Àgora 
Jove de l’Alcúdia.

Més sobre Erb Mon
La línia de treball del muralista bra-

siler Erb Mon es basa en l’abstracció, 
el color i el simbolisme. Després 
d’haver treballat intensament a Eus-
kadi amb treballs realitzats per a Hei-
neken Bilbao, el Museu Guggenheim 
o d’haver col·laborat amb l’escriptor 
Harkaitz Cano, entre altres, les seues 
últimes obres giren entorn a compar-
tir i transmetre el valor del seu ofici 
als joves a través de xerrades i del tre-
ball en conjunt en la realització d’un 
mural, amb especial cura en un resul-
tat professional.

Mural participatiu a l’Alcúdia
El pintor i muralista Erb Mon crea, amb la col·laboració d’un grup de 40 persones, 
una obra de street art a l’Àgora Jove.
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El President de la Generalitat va 
valorar positivament els pre-
mis pel seu impuls de la cultu-

ra i la lectura. “Necessitem iniciatives 
com esta ja que una societat que llig 
és una societat més lliure i feliç”, va 
apuntar Ximo Puig en un acte que 
es va celebrar e 28 d’abril, quan ja te-
níem tancada l’edició del periòdic del 
mes de maig i, per tant, els incloem en 
este de juny. 

Premis ‘Una biografia de lectura en 
vídeo’
En esta edició, el Consell Escolar de 
la Comunitat Valenciana ha premiat 
a la Fundació Bromera, amb el reco-
neixement de ‘La cultura de la partici-
pació’; a la Fundació Sambori i Escola 
Valenciana, per ‘L’orientació educati-

va, acadèmica i professional’; a Teresa 
Gisbert Jordá i a Aula Hospitalària 
d’Alacant per ‘L’educació ètica, social 
i cívica’, a la iniciativa ‘De zero a sem-
pre’ amb el guardó ‘A la mirada oberta 
a un món en canvi’ i al Pla Valencià 
de Foment del Llibre i la Lectura ‘Lle-
gim, llegim, llegim’ amb el reconeixe-
ment de ‘Les polítiques educatives’.

Les regidores d’Educació i Festes de 
l’Alcúdia, Pilar Huertas i Oreto Tres-
colí, han estat presents a l’acte, que 
ha comptat amb la més alta represen-
tació institucional del País i que s’ha 
inaugurat amb l’actuació del cor del 
CEIP Trullars de Benifaió i Els Tor-
nejants de l’Alcúdia, els quals elegants 
moviments han lluït encara més en 
el marc esplèndid del Palau de la Ge-
neralitat. Mentre se celebrava l’acte, 

Dani Miquel i els Ma Me Mi Mo Mú-
sics actuaven a la plaça de la Mare de 
Déu.

En acabar el lliurament de premis, els 
Tornejants van fer la seua dansa da-
vant del Palau de la Generalitat i a la 
plaça de la Mare de Déu i els Negrets 
de l’Alcúdia van fer el ball de “Pobre 
negret” i van alçar les campanes ober-
ta i tancada i la Roscana també a la 
plaça. Una jornada primaveral que, 
com deia Miquel Puig, “ha quedat 
redoneta amb les danses de l’Alcúdia”.

Precisament va ser Miquel Puig qui va 
proposar als grups alcudians actuaren 
en este acte, després que el Consell Es-
colar li preguntara per la possibilitat 
de la seua participació. Tanquem esta 
notícia amb un comentari que el mes-
tre, escriptor i dolçainer alcudià va 
compartir en les xarxes socials: “Quin 
goig poder tocar amb Dani Miquel un 
altra vegada. A més, fent la melodia 
que S. Seguí recollí com Els Negritos 
i que des de hui Dani i jo hem decidit 
rebatejar com Els Negrets. Tocata per 
a dolçaina que ja sols es fa a Alzira i 
l’Alcúdia i que acompanya a l’arcana 
i mítica construcció de la Campana 
que alcen Els Negrets”.

El que per a nosaltres és un goig és 
comptar amb alcudianes i alcudians 
que vetllen per mantindre les nostres 
tradicions i per traure-les i compar-
tir-les fora de casa!

El  grup d´adults  “mocadors”  de 
l´escoleta del Grup de Dansa 
de l´Alcúdia va tindre l’ocasió 

de participar un any més en la Troba-
da  d´escoles d´adults que organitza 
l´escola de danses El convent, i que pa-
trocina l’ajuntament de Cocentaina a la  
plaça de Paquito el Chocolatero.  

Es tracta d’una trobada folklòrica a 
la qual es troben moltes escoles de 
balls tradicionals, en esta ocasió vam 
tindre l’oportunitat de compartir 
l’esdeveniment amb les escoles de dan-
sa Espart i Veta, de la Pobla del Duc; 
Sant Carles, d’Ontinyent; l’Escola de les 
Comarques, les escoles Amics de les 
Muntanyes i La Dulzura, d’Ibi; l’escola 

de Banyeres de Mariola i l’amfitriona, 
l’escola de danses El Convent que diri-
geix meravellosament Araceli Sanjuán 
Molines.

És molt interessant observar les di-
ferents escoles abillades amb els seus 
vestits típics, tota eixa varietat i riquesa 
de la nostra indumentària tradicional, 
però adaptada als gustos i costums de 
cada zona. igual que veure’ls ballar els 
seus balls folklòrics amb eixe estil tan 
particular i característic que impri-
meix cada comarca a les seues gents i 
a la seua manera de ser. Nosaltres per 
a esta ocasió decidim ballar les Se-
guidilles d´Hortunes i l’Ú d´Aielo de 
Malferit, que degueren ser del grat del 

públic assistent, perquè van ser molt 
aplaudits.

No volem acabar este breu comenta-
ri sense donar la gràcies a l´escola de 
danses El convent, per la seua ama-
ble invitació un any més. També la 
nostra gratitud al convent de Sant 
Francesc d´Assis per permetre’ns 
utilitzar tots els anys les seues 
instal·lacions esportives per al nostre 
servei particular.

Recordem que este convent va ser 
dirigit moltíssims anys pel prior José 
A. Manresa Zaplana, el qual va ser i 
segueix sent molt volgut i respectat 
pels ciutadans d’esta ciutat i tam-
bé molt vinculat al nostre poble de 
l´Alcúdia.

En el seu dia el pare Manresa va ser 
un admirador del nostre folklore i 
molt relacionat també amb l’antic 
“Grup de Dansa de l´Alcúdia”. Tam-
bé impulsor i promotor de les esco-
les folklòriques d’adults de Cocentai-
na, les quals han proliferat per tota 
eixa zona. per a ell doncs nostra més 
sincera admiració i també el nostre 
mes grat i entranyable record.

Roscans al Palau de la Generalitat

XXI Trobada de Cocentaina

Els Negrets, els Tornejants, Dani Miquel i la Rosca van representar el nostre poble en l’acte de lliurament dels premis “Una biografia de lectura en vídeo”

El grup d’adults “Mocadors” del grup de Danses de l’Alcúdia a la XXI Trobada d’Escoles 
d’Adults de Cocentaina. Us compartim la crònica de l’acte de mestre del grup d’Adults, Faus-
tino Casanoves

Cursos de dibuix
La Botiga “La Tardor” fa cursos de dibuix i pintura per 

als xiquet i xiquetes durant Juliol (pel matí)

C/ Sant Andreu, 23 . L’ALCÚDIA - Tel.: 608 175 323 Paqui
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Unes 80 persones de totes les 
edats van participar en esta 
tradicional dansà, que va re-

córrer el carrer papa Lino per Rei en 
Jaume i fins a la placeta de Don An-
gel Nogales, on es va encendre la fo-
guera i es va ballar el fandango final.

A més del Grup de Dansa i la seua 
Escoleta, van ballar al ritme de les 
dolçaines i tabals de la Colla La Ros-
ca els festers 2018 Tot d’Un Glop, 
el Grup de Danses la Garrofera de 
l’Alcúdia de Crespins, el Grup Far-
falar de València i el Grup Algadins 
d’Algemesí.

Tot en un acte ben bonic, en una 
nit calorosa on compartir tradició 
musical i el ritual ancestral del foc 
que a tots ens agermana, un bon mo-
ment també per integrar a la festa els 
migrants que estan acollits tempo-
ralment a l’Alcúdia, en un programa 
d’Ajuda Humanitària gestionat per 
Creu Roja, els quals voluntaris els 
acompanyaren en la nit de Sant Joan.

Es tractava d’un sopar de cabasset, 
al qual cada participant duia el 
seu entrepà i els organitzadors, 

la Unió Democràtica de Jubilats i Pen-
sionistes de l’Alcúdia, posaven la pica-
deta, el gelat i la beguda per a tots els 
assistents a la festa, que se celebrà a la 
plaça de Tirant lo Blanc.

Els tiquets s’havien posat a la venda 

per un preu simbòlic de 2 euros. La 
convocatòria era a les 9 de la nit, però 
a les 8 i mitja ja n’hi havia molta gent 
ocupant les seues places, i a les 9 el re-
cinte acotat al bell mig de la plaça esta-
va al complet, amb vora quatre-centes 
persones.

L’ajuntament va estar representat en 
el sopar per alguns regidors i regidores, 

encapçalats per l’Alcalde, Andreu 
Salom i la regidora de Persones Ma-
jors, Oreto Trescolí, que es van en-
comanar de l’alegria de la gent més 
veterana del poble i es van arrancar 
a ballar pasdobles com la resta de ju-
bilats i jubilades.

Dansà de Sant Joan

Sopar i revetlla de Sant Joan

La nit més màgica de l’any es va celebrar la 35a Dansà de Sant Joan, organitzada pel Grup 
de Dansa l’Alcúdia

La Unió Democràtica de Jubilats i Pensionistes de l’Alcúdia va organitzar un sopar amb revet-
lla per a la nit de Sant Joan. 

Ester Giménez, la psicòloga que 
col·labora amb l’associació,  va 
preparar un audiovisual reco-

pilatori de les variades activitats que 
s’han fet al llarg del curs, com ara les 
activitats de la Setmana de la Dona, 
l’exposició posterior o les visites al 

Centre de Dia de L’Alcúdia, en Nadal, 
Falles i Pasqua, unes visites que són 
molt satisfactòries per ambdues parts, 
la dels usuaris del centre i els membres 
de l’associació. 

Cal destacar especialment el Taller 

de Memòria, amb una assistència 
al llarg del curs d’unes 40 persones 
i uns excel·lents resultats. Des de 
l’associació volen recordar que els 
de la memòria són uns tallers pre-
ventius oberts a tota la població de 
l’Alcúdia.

A l’acte va assistir l’Alcalde de 
l’Alcúdia, Andreu Salom, el qual va 
demostrar en tot moment un gran 
interés per dites activitats i va deixar 
palés el seu suport, tant personal 
com institucional.

Recordem a totes les persones que 
l’Associació té la seu en la Casa de la 
Cultura i que està oberta a prestar 
assessorament, informació i suport a 
totes les persones que ho necessiten, 
incloent suport psicològic.

Fi de curs d’ABRAÇ
L’Associació Abraç ( Familiars i Amics de malalts d’Alzheimer) va presentar la memòria de les 
activitats que s’han realitzat al llarg del curs 2017-2018 en la  Sala de Conferències de la Casa 
de la Cultura de L’Alcúdia.
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Dos centenars de persones, 
majoritàriament associa-
des de Dones de l’Alcúdia, 

s’ajuntaren a l’Àgora Jove per a sopar, 
gaudir de l’espectacle, escoltar bona 
música i celebrar una rifa solidària 
amb l’associació Gent del Poble. Els 
acompanyà també una nodrida repre-
sentació de la corporació municipal, 
encapçalada per l’Alcalde, Andreu 
Salom, i la regidora de Benestar So-
cial, Rosa Martínez; i en representa-
ció de la Caixa Rural, el seu president 
Cirilo Arnandis.

En acabar el sopar, va prendre la 
paraula la presidenta de Dones de 
l’Alcúdia, Tere Martorell, qui va anun-

ciar que la Caixa Rural havia fet do-
nació de 600 euros i la venta de la 
rifa suposava 650 més, amb el que la 
quantitat que es dona a Gent del Poble 
com a resultat del sopar és de 1.250 
euros.

“Enguany fa 22 anys, que es diuen 
prompte, que Dones de l’Alcúdia  acu-
dim a esta cita amb molta il·lusió – va 
dir Tere Martorell- esta és la primera 
vegada que en compte d’un berenar 
hem convocat un sopar, i donat l’èxit, 
de segur que repetirem”.  La presiden-
ta va donar les gràcies també als co-
merços de l’Alcúdia, “que any rere any 
contribuïxen molt solidàriament amb 
regals per a sortejar” i als Festers 2018 

“Tot d’Un Glop” que dugueren la ba-
rra durant la discomòbil.

Tot seguit va prendre la paraula 
l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, 
qui va expressar la seua estima i el 
seu reconeixement a l’associació Gent 
del Poble, que “està fent una tasca 
impagable pels joves discapacitats, 
proporcionant-los tallers d’ocupació, 
tallers de formació, esplai i, sobretot, 
molta, molta estima...  De manera que 
nosaltres hem estat , estem i estarem 
sempre al costat de  Gent del Poble.”

L’alcalde va tindre també paraules 
d’agraïment a l’associació organit-
zadora, “L’Associació de Dones de 
l’Alcúdia, presidida per la meua amiga 
Tere Martorell, és un exemple en ma-
tèria de solidaritat. No és una associa-
ció que pense en ella mateixa. És una 
associació que pensa en el poble, en 
les necessitats dels més vulnerables”.

Després de la intervenció de Salom, 
i abans de procedir a la rifa de tots els 
obsequis donats per diferents empre-
ses i entitats del poble, va arribar el 
moment artístic. La gent de “Ballant i 
Repicant” van posar el seu art a l’abast 
dels presents, amb diversos aires fla-
mencs i balls de sevillanes, que van ser 
molt celebrats.

“Des de l’ajuntament seguirem do-
nant suport a Gent del Poble, però és 
molt important també comptar amb 
el suport social -ens comentava Rosa 
Martínez- agraïm esta iniciativa de 
les Dones Progressistes de l’Alcúdia, 

i també del poble en general, perquè 
ha hagut un gran recolzament, s’han 
apuntat més de dues-centes persones, 
han hagut obsequis de molts comer-
ços per al sorteig. Els 1250 euros que 
s’han aconseguit són importants”.

L’associació Dones de l’Alcúdia celebrà un Sopar Solidari amb Gent del Poble, amb 
actuació de sevillanes i discomòbil

Sopar a benefici de Gent del Poble

El president de la Generalitat clausurà a l’Alcúdia l’Assemblea de les Cooperatives 
Agroalimentàries de la Comunitat Valenciana. Va ser el seu primer acte oficial després 
de la Votació de la moció de censura a Mariano Rajoy.

El president de la Generalitat, Ximo 
Puig, va destacar la importància del 
sector agrari i les cooperatives agroa-

limentàries valencianes en la consolidació 
de la “proposta internacionalizadora” de la 
Comunitat.

A la taula de clausura de l’assemblea 
acompanyaven Ximo Puig el president de 
la Federació de Cooperatives Agroalimen-
tàries de la Comunitat Valenciana, Cirilo 
Arnandis i l’alcalde de l’Alcúdia,  Andreu 
Salom.

Salom va recordar en el seu parlament 
la tradició cooperativista de l’Alcúdia, així 
com la puixança actual de la CANSO i el 
reviscolament econòmic que ha significat la 
D.O. Kaki de la Ribera per al sector en la co-
marca. Per la seua banda, el president de les 

cooperatives va fer un discurs reivindicatiu, 
alhora que va posar en valor la iniciativa del 
sector i va demanar al president del Consell 
un major recolzament front a la política 
agrària comuna. 

En el seu torn, Puig va assenyalar que 
l’agrari és un sector “modern” i “capaç de 
competir”, per la qual cosa és necessari 
“continuar obrint nous mercats i consoli-
dant els que ja tenim”.

Així mateix, el president va recordar 
que la Generalitat ha engegat una Llei 
d’Estructures Agràries acordada amb el sec-
tor i que ha de ser aprovada en Les Corts. 
“Del que es tracta és que hi haja una visió 
estructural, que el conjunt de la societat 
valenciana i el conjunt de la política valen-
ciana, crega en el futur de l’agricultura”, va 

afegir.
D’altra banda, el cap del Consell 

va fet referència a la infrafinacia-
ció de la Comunitat Valenciana 
en la Política Agrària Comuna i 
va incidir que, en el cas de tenir 
més ajudes, el món rural valencià 
tindria capacitat de construir un 
entorn “més favorable i de tenir 
més oportunitats”.

La visita a l’Alcúdia va ser el 
primer acte oficial de Ximo Puig 
després de la votació que va fer 
fora del govern d’Espanya Maria-
no Rajoy. Abans de la cloenda de 
l’assemblea, els periodistes pre-
guntaven el president sobre este 
fet històric

Ximo Puig amb el món cooperatiu
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Des d’una mestra, un fotògraf, 
una dependenta de Mercado-
na de perfumeria, la fornera, 

una infermera, una administradora 
de finques, un mecànic d’avions, entre 
altres.

Ja que teníem una mare professo-

ra de l’institut del poble, aprofitarem 
per a desplaçar-nos allí tot el matí del 
dilluns dia 18 de juny. On alguns dels 
alumnes i la mateixa mare ens prepa-
raren un circuit de psicomotricitat en 
el gimnàs, a l’aula d’anglés van veure 
un xicotet vídeo. S’ho passaren d’allò 

més bé.
Volem donar les gràcies a 

tots els pares i mares que han 
col·laborat amb nosaltres. És 
com cada any, una experièn-
cia molt bonica!!

Durant el tercer trimestre un dels centres d’interès que treballem a la nostra escola 
són els oficis. Aleshores hem aprofitat per a rebre els pares dels nostres alumnes i 
ens contaren allò que fan a la seua feina.

En què treballen els nostres pares?

Aquest curs hem gaudit de la 
presència  d’un auxiliar de 
conversa  americà anomenat 

Antonio Mèndez. Hem organitzat di-
verses activitats dins de la classe en  les 
quals Antonio ha participat ajudant 
als xiquets en la pronunciació i do-
nant orientacions per fer les converses 
més reals i  motivadores. Els xiquets li 
han fet mil preguntes i han conegut els 
seus costums als Estats Units i sobre-
tot s’han adonat de que són capaços 
de fer-se entendre en un altra llengua, 
la qual cosa estem segures de que els 

ajudarà a augmentar la seua curiositat 
de seguir aprenent a dir coses en un 
altra llengua. Let’s keep on learning 
English!!

Hello, My name is Antonio Men-
dez and I´m from the United States. 
I have been working as an auxiliar 
de conversa at CEIP Heretats since 
January. My role as a native speaker 
of English is to assist the English tea-
chers at Heretats with various exer-
cises and activities in the English 
classes. Some of the activities I´ve 
done include: Bingo, Mix-Mix, Simon 

Says, What´s Missing, Twister, Res-
taurant Roleplay, Giving Directions, 
Who´s Who´s, Pass the Ball, Let´s 
Go Shopping and more.

I also assist with conversation, pro-
nunciation, spelling and writing with 
the children. I´ve brought groups of 4 
to 5 children during class for conver-
sation and writing practice.

Això és el que ens ha contat Anto-
nio, que traduït és:

“Hola, el meu nom és Antonio Mén-
dez i sóc dels Estats Units. He estat 
treballant aquest curs com auxiliar de 
conversa al CEIP Heretats des de ge-
ner. El meu paper com a parlant natiu  
ha estat ajudar a les mestres d’anglés 
en diferents activitats en les seues 
classes. Algunes de les activitats  que 
hem realitzat són: Bingo, Simon Says, 
What’s missing, Twister, Restaurant 
Role-Play, Giving directions, Who is 
who?, Pass the ball, let’s go shopping... 
etc.

També he treballat amb els xiquets 
en converses, pronunciació, lletrejar 
i escriure. He agafat grups de 4 ó 5 
alumnes en classe per practicar amb 
ells l’expressió oral i escrita”.

Auxiliar de conversa  al CEIP Heretats
El passat 13 d’abril, el CEIP Batallar va ser partícip d’una gran sorpresa a l’alumna del 
centre, Marta Martínez Miquel. La fundació Pequeño Deseo va fer complir el desig de 

“El vent de Llevant -ens conta la seua 
autora, Nadia Carrasco- és un poema 
que naix d’observar la bellesa dels sons 
d’un vent de llevant que braolava al 
voltant d’un arbre caigut per alçar-lo 
del terra… Un Fuster en observar tal 
bellesa decidí unir per sempre al vent i 
la fusta construint un instrument que 
anomenà flauta, i que enardit amb la 
creació junt a un amic Ferrer decidiren 
fer-ne altres instruments més, i així 

van nàixer el clarinet, l’oboè, el fagot 
i el saxòfon, que esperaven que unes 
mans feren brollar pel metall i la fus-
ta, mostrant el seu amor, al bell vent de 
llevant”.

El darrer dilluns de maig  presentaren 
en l’escoleta infantil el poema, anome-
nat “El vent de llevant”, maridat bellís-
simament amb un quintet de música 
de cambra, del professor Paco Váz-

quez  que interpretaren meravellosa-
ment “La La Land”: a la flauta Emma 
Prats, al clarinet Carmen Chisvert, 
a l’oboè Thalia Pérez, al fagot Sergio 
Briz i al saxòfon Paula Arnandis. 
També estaven presents els profes-
sors del centre professional de Música 
Rafa Doménech i Elena Pina, que  els 
dugueren un regalet a tots els xiquets 
i xiquetes.

Moltes xiquetes i xiquets en escoltar 
la música, sorpresos entre “Hala, hala, 
hala...”, seguien el tempo amb mans i 
cos. “Fou divertidíssim veure les seues 
entusiasmades caretes i, sobre tot, quan 
de ritme hi ha als seus menuts cossets” 
– afirma l’autora del poema-. 

La presentació va concloure presen-
tant el poema “El ball de les roselles”, 
els instruments feien el vent que les 
mou i els xiquets movien un paperet 
roig com si foren floretes i totes juntes, 
grans i menudes, ballaren amb el vent 
com un camp de roselles entre música 
i rialles. 

Dilluns 28 de maig l’alumnat de l’escoleta assistí a un concert d’instruments de cam-
bra amb poemes de Nadia Carrasco escrits per a l’ocasió.

“El vent de Llevant” a l’escoleta infantil
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El passat 31 de Maig els alumnes 
de 3er. cicle de LES COMES 
anàrem d’excursió a la platja 

de la Malvarrosa. En esta ocasió uti-
litzàrem el tren, el metro i el tramvia. 
Eixírem de l’Alcúdia en el tren de les 
9:05 i en arribar a València, baixàrem 

en l’estació de Jesús. Allí, férem trans-
bord i agafàrem el metro d’una altra 
línea de, que ens va deixar en l’estació 
Marítim-Serreria, on agafarem el tra-
mvia fins a la platja de la Malvarrosa.

Alguns companys, no havien pujat 

mai ni en tren ni en tramvia i els va 
resultar emocionant. Altres, es passa-
ren tot el trajecte anant d’ací cap a allà 
agafant-se de les barres de seguretat y 
jugant, fins que el mestres els cridava 
l’atenció. 

En arribar a la platja, després d’hora 
y mitja de viatge, esmorzàrem i final-
ment  arribàrem al mar, on nadàrem 
i jugàrem a molts jocs. Feia molt bon 
dia per a estar a la platja i l’aprofitarem. 
També trobarem conxes i algun que 
altre carranc. 

A l’hora de dinar, anàrem a un parc 
molt gran i molt bonic que estava 
prop de la platja. Tenia molt bona 

ombra i moltes coses per a jugar. En 
acabar, ens férem un gelat de lo més 
bo en una gelateria.
 
Va ser una excursió genial on tot el 
món s’ho va passar molt be, i per això 
seria que  però tornàrem un poc can-
sats. 

Per a repetir l`any que ve !

Elvira Calatayud

Excursió a la Malvarrosa

El dia 31 de maig es va realitzar 
al pati de l’escola una exhibició 
de partides simultànies d’escacs 

de l’alumnat front a Lucia Follana Al-
belda, una jove promesa de 13 anys 
del món dels escacs.

Lucia amb la seua edat ja ha estat 
campiona provincial sub-10 de Va-
lència, campiona provincial sub-12 i 
subcampiona autonòmica femenina. 
Este mes de juny, ha participat amb 
l’equip de la Comunitat Valenciana en 
el campionat nacional per equips en 
categoria sub-16.

L’alumnat ha disfrutat participant 
i veient les partides i en tot moment 
han estat en silenci i respectant als 

jugadors. Amb esta iniciativa es vol 
promoure la pràctica d’un esport, 
que amb les seues característiques 
lúdiques i intel·lectuals, és apropiat 
per ajudar a l’alumnat a desenvolu-
par nombroses habilitats mentals, les 
quals ajudaran a optimitzar els seus 

processos d’aprenentatge.

El centre vol donar les gràcies a 
Lucia i a son pare, a Manolo (mestre 
de l’activitat extraescolar d’escacs) i 
a l’AMPA (com a organitzadora) per 
plantejar esta activitat tant enriqui-
dora

La jove campiona d’escacs Lucia Follana juga una sèrie de partides simultànies amb 
l’alumnat al pati del centre

Partides simultànies d’escacs a Batallar

Les aules del nostre col·legi estan 
buides i els corredors en silen-
ci, els nostres xiquets i xiquetes 

ja gaudeixen d’unes merescudes va-
cances, que els serviran per a tornar 
a setembre amb les piles carregades. 
Acabem un curs satisfets per tin-
dre l’oportunitat de veure els nostres 
alumnes créixer i feliços d’haver com-
partit amb ells un any més.

I com a cloenda, el dia 15 de juny 
tota la comunitat educativa, profes-
sors, famílies i alumnes, ens reunírem 

a l’Església per a celebrar l’Eucaristia 
i, en acabar, gaudírem d’un sopar tots 
junts organitzat per la nostra APA. 
Però per a alguns, aquest fi de curs és 
més especial. En acabar l’Eucaristia, 
celebràrem la graduació dels nostres 
alumnes de 4t d’ESO, que després 
d’un grapat d’anys amb nosaltres dei-
xen l’escola per a emprendre un nou 
camí. Els nostres millors desitjos per 
a ells en la nova etapa que comencen, 
cada pas que doneu esteu més a prop 
de la vostra felicitat. A més, el dia 18 
de juny continuaren les celebracions 

per als més majors de l’escola, agafa-
ren un vaixell per a fer un creuer pel 
Mediterrani, un viatge que sense cap 
dubte mai oblidaran.

No podem deixar passar l’oportunitat 
per desitjar-los a tots els xiquets del 
nostre poble que tinguen un estiu fan-
tàstic.  Ens veiem al setembre!

Col·legi Sant Andreu Apòstol

Després d’uns mesos intensos, farcits d’aprenentatges i vivències compartides amb com-
panys i professors, aplega el mes de juny per a dir-nos que un altre curs ha acabat. 

Fi de curs al Col·legi Sant Andreu Apòstol.
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Coordina: Ximo Puig

Regidoria d’Esport

AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA

EDITA

PENYA CICLISTA 
EL CUC
Dissabte 7 de juliol, L’Alcúdia, Alberic, 
Càrcer, Anna, Sellent, L’Alcúdia.

Dissabte 14 de juliol, Guadassuar, 
Garrofera, Palmeral, Sumacàrcer, 
Antella, Guadassuar.

Dissabte 21 de juliol, Alzira, Clot del 
Negre, Assut de Carcaixent, Sumacàrcer, 
Alzira.

Dissabte 28 de juliol, Chera, Sot de 
Chera, (zona parc natural geològic).
Dissabte 30 de juny, Rutòmetre d’estiu.

Horari zona esportiva  i Pavelló: De dilluns a divendres: De 17 a 22 hores 
Dissabtes: de 9 a 14 hores i de 16 a 21 hores. Diumenges: de 9 a 14 h. 
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D’una banda, la part posterior 
de les banquetes dels/ de les 
jugadors/es, en les dels locals 

i les dels visitants, en panells blancs i 
rojos –els colors de la Unió Esportiva 
– s’han escrit una sèrie de frases que 
conviden els espectadors dels partits 
de futbol a comportar-se d’una mane-
ra exemplar:
• Açò és un joc i val per divertir-se
• La bona educació és un regal, fes-lo
• No perdes la calma

• Anima i gaudeix
• Respecta els àrbitres
• Anima’ns a tots, pel nostre esforç
• Ací no hi ha enemics
• No dones lliçons

El regidor d’Esports, Paco Martí-
nez, ens explica que “la meua inten-
ció és allunyar la violència i les males 
formes dels nostres camps de futbol. 
L’Alcúdia és un pobles de persones 
educades i de gent serena, i això cal 

demostrar-ho en tots els llocs. No és 
suficient amb el fair play dins del te-
rreny de joc, hem de traslladar el fair 
play a les grades. Els energúmens han 
de sentir-se incòmodes en un camp de 
futbol del nostre poble”.

Les grades del camp dels Arcs tam-
bé estan canviant: seients una mica 
més còmodes i en roig i blanc, s’han 
posat en una de les grades i, només 
es puga, es posaran altra. Mentres-
tant, els treballs de manteniment de 
les instal·lacions esportives també 
estan emprant els colors de la Unió 
Esportiva. Segons Gemma Pina, re-
gidora d’Obres Públiques, “es tracta 
d’identificar-nos amb els nostre club, 
de fer surar uns colors, de tindre 
una referència per animar i gaudir 
de l’esport; i es tracta també de fer el 
possible per tindre les infraestructu-
res del poble el millor mantingudes 
possible”.

Sens dubte,  tal i com afirma 
el club en la seua pàgina de 
Facebook, és la recompensa 

al treball i al sacrifici de tots els 
integrants d’este enorme equip 
que, faltant dos partits per a que 
acabe la competició acumulava 
27 victòries consecutives.

La victòria de la UE en els Arcs 

sobre el Bellreguard per 7 a 0 i 
l’empat del Ciutat de Xàtiva amb 
el Carcaixent va classificar au-
tomàticament els alcudians com 
a campions, fent numèricament 
impossible que en les dues jor-
nades que quedaven ningú no els 
descavalcara del primer lloc de la 
taula.

   

Enhorabona a tots els jugadors, 
que han fet vibrar l’afició en una 
temporada d’ensomni i han dut 
l’escut de la UE l’Alcúdia al lide-
ratge, i al cos tècnic format per 
Pablo Crespo Segura, David Se-
rrano Martín i Clemente Roncero 
Diaz. 

Des de les regidories d’Esports i d’Obres Públiques s’ha enllestit el projecte de convertir 
la zona poliesportiva en un espai per a la bona educació i en un espai amb els colors dels 
seus usuaris habituals: en el cas dels camps de futbol, la Unió Esportiva l’Alcúdia.

A falta de 2 jornades, l’Infantil “A” de la UE l’Alcúdia ja s’havia proclamat campió 
del Grup III de la Regional Preferent Infantil, en una temporada magnífica per a 
l’escola de futbol alcudiana, que ha vist com dos dels seus equips, el Benjamí A 
i l’Infantil A, acaben com a campions dels seus respectius grups

Els colors de la Unió Esportiva, els colors de la bona educació

L’Infantil A s’alça amb el títol

El dissabte 9 de juny se celebrava 
a Sagunt el Trofeu Autonòmic 
Federació Bàsic, en el qual, Alba 

de la Fuente va quedar 5a classificada.

El diumenge 10 de juny, al Trofeu 
Autonòmic Federació Valenciana de 
Conjunts, Sara, Roser, Neus, Irene i 
Laura, membres del Conjunt Aleví, 
van aconseguir el títol de  Subcampio-
nes Autonòmiques, medalla de Plata i 
copa.

D’altra banda, el Conjunt Cadet for-
mat per Oreto, Marta, Laia, Carla i 
Núria, va ser 6é classificat autonòmic.

Una jornada que posava punt i final 
a una gran temporada per a estos dos 
conjunts.

El cap de setmana de 9 i 10 de juny es van celebrar el Trofeu Autonòmic Federació, amb 
bons resultats per a les gimnastes alcudianes.

Gimnastes alcudianes a l’autonòmic
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Dissabte 9 es va celebrar el final 
de curs de l’Escola de Pilota 
Valenciana de l’Alcúdia, amb 

la participació de tots els jugadors lo-
cals i la invitació de l’Escola de Pilota 
Valenciana d’El Puig, una de les mi-
llors escoles en l’actualitat. 

Els locals competiren amb es-
forç i qualitat davant els pugencs, 

que s’endugueren les partides fent 
notar la gran quantitat d’hores i 
d’entrenaments que passen habitual-
ment als trinquets. L’Escola de Pilota 
Valenciana de l’Alcúdia té per davant 
el bonic repte de créixer i convertir-
se en la millor escola de la Ribera del 
Xúquer.

Amb l’arribada del mes de juny, se succeïxen les celebra-
cions de final de curs dels diferents centres educatius i esco-
les esportives, celebracions en què els xiquets i xiquetes de-
mostren allò que han aprés en les diferents competències 
en les hores dedicades al llarg del curs escolar

Fi de curs de Pilota Valenciana 

503 nadadors van participar eixe cap 
de setmana al Campionat Autonòmic 
Màster que es va celebrar a Benidorm. 
11 d’ells eren del nostre club.

3 homes: Jose B. Martinez (plata als 
400 lliures) Antonio Abel (bronze als 
100 i 200 braça) i David Primo (plata 
als 50 esquena i or als 50 papallona).

8 dones: Estrella Armengol ( or als 
200 i 400 estils i plata als 100 papa-
llona), María Primo ( or als 200 i 400 
estils i or als 100 papallona), Carmen 
Mª Fernández (or als 50 papallona, 
plata als 100 braça i bronze als 200 
estils), Rocío Soler (or als 200,400 i 
800 lliures), Pilar Bas (or als 200 es-
tils, plata als 200 braça i bronze als 
100 braça), Tatiana Pla ( plata als 200 
braça), Isabel Benito (or als 100 papa-
llona y plata als 50 lliures) i Mª José 
Cubel (or als 100 lliures, plata als 50 
lliures y bronze als 50 esquena).

  
La nadadora del Neptuno-l’Alcúdia 

Maria Primo va establir un nou rècord 
autonòmic en la categoria premàster 

en la prova de 100 papallona en parar 
el cronòmetre en 1:08.80.

Final Provincial dels Jocs Esportius. 
Gandia 9-10 De Juny

Fantàstica actuació del alevins en la 
Final Provincial del Jocs Esportius ce-
lebrada a Gandia. 10 nadadors (5 xics 
i 5 xiques) van participar de manera 
destacada obtenint la quarta posició 
per equips elles i la desena ells.

 
Nuria Ribes or als 200 braça (2:48.91) 

i als 100 braça (1:19.16) i plata als 400 
estils (5:39.58); Candela Blasco bron-
ze als 200 lliures (2:23.31) i plata als 
400 lliures (4:59.91); Kathleen Boulet 
bronze als 100 braça (1:22.87) i el re-
lleu femení 4x100 estils, plata. 

També una nova mínima nacional 
per a Kathleen en la prova de 100 lliu-
res (1:05.68).

 
I encara que no pujaren al pòdium 

els nostres xics continuen millorant 
notablement les seues marques i cada 
vegada es troben en millors llocs en 

la classificació. Tots ells i totes elles 
s’encarreguen d’aconseguir els punts 
que fan que el nostre club estiga sem-
pre en la part més alta de la classifica-
ció per equips. 

VII Trofeo Real Club Natación Del-
fín. València 16-17 De Juny

També s’ha celebrat a la pisicina 
del Parc de L’Oest de València el VII 
Trofeu del C.N. Delfin en el que s’han 
donat cita 683 nadadors vinguts fins i 
tot de Milan (Itàlia) i 86 màsters. Els 
nostres van aconseguir la dècima po-
sició per equips d’ un total de 39 que 
pogueren puntuar. 

Pujaren al pòdium: Ximo Gil (bron-
ze als 100 braça), Núria Clemente (or 
als 100 braça), l’equip femení (bronze 
als 4x50 estils), Maria Primo (plata 
als 200 papallona) i Kathleen Boulet 
(bronze als 100 papallona) i alguns 
milloraren les seues millors marques 
personals, però també va ser una 
oportunitat de nadar a una piscina de 
50m, preparant les següents competi-
cions 

Campionat Autonòmic d’Aigües 
Obertes. Borriana 23 De Juny

El Club Natació NEPTUNO-
L’ALCUDIA s’ha proclamat campió 
autonòmic absolut masculí al Cam-
pionat Autonòmic d’aigües obertes 
que s’ha disputat a Borriana.

 
Alfonso Leal va aconseguir l’or a la 

categoria júnior 2 i Manuel Leal el 
bronze a la mateixa categoria.

En dones,  Lucia Salcedo bronze 
júnior 2 , Rocío Soler bronze sènior i 
Maria Primo plata sènior.

  
CLUB NATACIÓ NEPTUNO 

L’ALCUDIA

Un mes ple d’èxits per al Club Natació Neptuno – l’Alcúdia
Campionat Autonòmic Màster 9-10 de Juny
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La participació va ser extraor-
dinària: més de 300 esportistes es 
van donar cita. No és estrany per 

dos raons: el Gran Open, patrocinat per 
la Reial Federació Espanyola de Caça i 
la Federació de Caça de la Comunitat 
Valenciana, és la competició de més 
prestigi del circuit espanyol; i, en segon 
lloc, per la qualitat organitzativa de La 
Terrerola, acostumada als grans esdeve-
niments.

La nostra Associació de Caçadors La 
Terrerola ha comptat amb el suport de 
la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament 
de l’Alcúdia, així com d’algunes empre-
ses del nostre poble.

L’Associació de Caçadors La Terrerola, que és l’associació esportiva més antiga de 
l’Alcúdia, ha organitzat el 
Gran Open Universal de 
Blancs a Braç, que es va cele-
brar al Camp de Tir de Riba-
Roja de Túria els dies 16 i 17 
de juny. 

El Gran Open Universal i La Terrerola

En nom de la nostra escola, Sin Moo 
Sam Rang Do Spain (Hapkido L’Alcúdia), 
volem donar les gràcies a tots els alumnes 
adults, juvenils, infantils, pares, mares, 
familiars dels xiquets, instructors i assis-
tents de mestre, que van fer posible este 
entrenament especial de la vella escola de 
Corea, a la platja de Cullera. 

Moltes gràcies per dipositar la vostra 

confiança en la nostra escola amb 
seu nacional a L’Alcúdia.

Els interessats a poder formar 
part de la nostra família, poden 
cridar al 611 482 339, Andrés 
Roig, 6é Dan i president d’esta 
escola.

www.hapkidolalcudia.es

Classe avançada

Visita al Monestir de Sant Jeroni

El passat dissabte 9 de juny, Les 
Amigues i Amics de la Mun-
tanya anàrem a visitar el Mo-

nestir de Sant Jeroni de Cotalba, en 
Alfauir, i desprès pujarem a les ruïnes 
del seu castell.

Enclavat en la comarca de La Safor, 
este monestir és símbol del passat 
comú, de la història de La Vall, dels 
llocs que van ser el seu senyoriu i 

d’aquells sobre els quals va exercir la 
seua influència. Hem de destacar La 
Torre de les Tres Campanes i el dobles 
Claustres Renaixentista superposat.

Ens va impressionar l’escala de cara-
gol gòtica de l’església i a l’eixir al jardí 
romàntic ens quedarem bocabadats, 
molt ben cuidat, envoltat de llacune-
tes i de vegetació, amb un pontet en-
voltat de plantes variades. 

Quan va acabar la visita guiada per 
totes les seues estances, esmorzàrem 
en el seu pinar i des d’allí anàrem al 
poble d’Alfauir per a disposar-nos a 
pujar a les ruïnes del seu castell. Les 
vistes des d’allí són impressionants. 
Recomanem esta eixida  als amants de 
la natura i de la cultura.

Les Amigues i Amics de la Muntanya del Bloc de progrés Jaume I han visitat el Monestir 
de sant Jeroni de Cotalba, en Alfauir. Ens ho conta Rosa Martínez.

Venda d’instruments i 
d’accessoris.

Tot tipus de llibres, mètodes 
i partitures.

Papereria, joieria i altres tipus 

      MARIA HERVÀS BONAFÉ
C/ Major, nº 10  - 46240 Carlet (València) 

Tel: 687.70.68.46 - 96.201.25.40
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EL COTIF 2018 COMENÇA EN COMPTE ENRERE

El COTIF informa:

• La Diputació de València va aco-
llir la presentació del torneig de fut-
bol sub-20 de l’Alcúdia, en el qual 
col·labora amb una aportació econò-
mica per a l’organització i l’ampliació 
de les grades d’Els Arcs

• La Selecció Valenciana s’enfrontarà 
a l’Argentina, Rússia, el Marroc i Uru-
guai, entre d’altres, en un esdeveni-
ment esportiu que «impulsa el futbol 
base i femení», segons destacà la di-
putada Isabel García.

Un COTIF que en aquesta ocasió 
«torna a ser referent amb l’ús del VAR 
que tan de moda està aquests dies 
amb la celebració del Mundial, i que 
a partir d’agost arribarà a les grans 
competicions de futbol nacionals». 

En paraules d’Eliseu Gómez, pre-
sident del torneig, «el COTIF és el 
Mundial dels valencians», del qual 
destacà que «després de 35 anys tots 
volen jugar a l’Alcúdia». Pel que fa a les 
novetats, Gómez avançà la construc-
ció d’un nou camp per al futbol base, 
una altra ampliació de l’aforament 
després de la realitzada amb ajuda de 
la Diputació i la publicació d’un llibre 
d’extraordinari amb prop de 400 pàgi-
nes que recull la història d’aquests 35 
anys de COTIF.

Una altra novetat, en la línia de les 
polítiques d’Igualtat per les quals ha 
apostat la Diputació, és el cartell de 
l’esdeveniment, que mostra la prime-
ra imatge femenina en la història del 
COTIF. La protagonista és Núria Es-
coms, una jove futbolista del Llevant 
UD que juga en la Selecció Valencia-
na Sub-12. Núria, com altres xiques 
i xics valencians que somien amb el 
futbol, «tenen al COTIF seu país de 
nunca jamás», com va definir el tor-
neig l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu 
Salom.

EL FUTBOL VALENCIÀ ES DÓNA CITA A LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA A LA PRESENTACIÓ OFICIAL DEL TORNEIG
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El mestre Sergi Pastor va triar per a la primera part del tradicional Concert de Primavera 
un episodi simfònic de Ferrer Ferran, Ciudad Sorpresa, i la fantasia per a Saxòfon alt de 
Claude T. Smith, amb David Canet López com a Saxòfon solista.

L’associació d’espectadors i espectadores de Teatre de l’Alcúdia La Butaca ha donat a conéixer els noms dels guanyadors de la segona edició dels seus 
Premis de Teatre

David va fer una magnífica inter-
pretació, que va ser fortament 
ovacionada pel públic assistent. 

Este jove alcudià, que s’ha format al cen-
tre professional de música de l’Alcúdia, 
ha decantat la seua vida professional cap 
a el món científic i la investigació però, 
com deia el programa del concert “mai 
ha abandonat la música, i continua dis-

frutant i fent-nos disfrutar en compan-
yia del seu saxòfon”.

La vetlada va ser presentada per dos 
parelles, una en cada part del concert:  
Carla i Francesc Rivero, i Roser López 
i Carles Ros. Abans de començar la se-
gona part del concert, el nou president 
de la Junta Directiva de la Filharmòni-
ca, Ramon Martorell Puig, va parlar 

en públic per primera vegada després 
d’assolir el càrrec i va cridar al president 
dels darrers 11 anys, Vicent Avellán 
Bisbal, per a donar-li una placa i agrair 
la seua labor al front de l’associació mu-
sical.

La segona part de concert va començar 
amb l’estrena absoluta del pasdoble que 
Leo Pérez Valls li dedica a son pare, Vi-
cent Pérez Pla. Ens consta que Leo Pérez 
estava contentíssim de com havia sonat 
la seua obra en esta primera interpre-
tació pública. El director, en acabar la 
peça, va fer pujar a l’escenari al compo-
sitor, que va rebre una gran ovació.

Després va sonar Alpina fanfarre, de 
Franco Cesarini, i dos temps de la Si-
mfonia The Divina Comedy de Robert 
W.Smith: The Inferno i The Ascension, 
per acabar amb el pasdoble Agüero, de 
José Franco Ribate.

Una vegada acabada la temporada teatral 2017-2018 de la 
Casa de la Cultura de l’Alcúdia i realitzades les votacions 
per als segons Premis de Teatre de La butaca, ací teniu 

els resultats de les votacions que han tingut un total de 112 par-
ticipants:

Premi al millor espectacle: Shakespeare en Berlín, d’Arden 
Producciones.

Shakespeare en Berlín ha estat escrita i dirigida per Chema Car-
deña. És la història de tres amics, vinculats al cinema alemany 
d’abans de la segona guerra mundial que comparteixen la vida 
alegre dels anys 30. Una nit ocorre un succés que marcarà el destí 
de cadascun d’ells.

Premi a la millor actriu: Lola Moltó, pel paper de Mª Elisa de 
Boluda i Agramunt en l’espectacle Pels pèls.

Premi al millor actor: Alfred Picó, pel paper del comissari Se-
rrano en l’espectacle Pels pèls.

Pels pèls és una comèdia policíaca per a morir-se de riure i on 
el públic decideix qui és l’assassí. A l’Alcúdia la poguérem veure 
en la versió i direcció de Santiago Sánchez i la producció  L’Om 
Imprebís i Olympia Metropolitana.

L’associació d’espectadors i espectadores alcudiana vol destacar 
dues coses: primer, l’alta participació en les votacions i, segon, que 
el públic que decideix els premis és un públic que vota amb conei-
xement de causa, perquè en la seua majoria és abonat de la tota 
la temporada teatral i, per tant, hi ha assistit a tots o quasi tots els 
espectacles.

La Butaca pensa que és necessari reconèixer el treball fet pels 
actors, les actrius i les persones que participen en els espectacles 
valencians, posar en valor tot l’esforç que s’ha de fer per a oferir 
al públic grans treballs, de vegades arriscats i sempre amb pocs 
mitjans econòmics.

Des de la Butaca volen donar les gràcies a tots els que heu parti-
cipat per a fer la tria dels premiats, una tasca no gens fàcil per l’alt 
nivell dels actors, de les actrius i dels espectacles que hem pogut 
gaudir aquesta temporada en la Casa de la Cultura. També volen 
felicitar els premiats, un reconeixement al treball fet amb tot el cor 

que, a més, ve de part del públic.

Els premis es lliuraran a novembre en un sopar que s’anunciarà 
pròximament i al qual conviden a assistir a totes les persones que 
tinguen el gust de participar.

Concert de Primavera de la Filharmònica Alcudiana

II Premis de teatre La Butaca
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Vora 150 alumnes i 8 professors del Centre Professional de Música oferiren un musical 
que conquerí la Casa de la Cultura. A Rockambolesc es combinaven moments pura-
ment teatrals amb interpretacions de música en directe.

La presentació de la segona novel·la d’Anna Galbis regala màgia, somriures i sorpreses al 
públic assistent.

La història tracta de com una 
jove amb il·lusions i somnis a la 
fi aconsegueix el que vol: formar 

un grup de rock amb les seues ami-
gues. Hi ha una espècie de retrat de la 
realitat jove adolescent-mare respon-
sable. Discussions, rebel·lia, disgus-
tos... A la fi, la mare, que en principi es 
nega absolutament, comprén que un 
dia ella també va ser jove i que també 
tenia il·lusions. El que passa és que les 
responsabilitats de la vida adulta fan 
que te n’oblides i que et convertisques 
en una “mare renegona”.  Per això rec-
tifica i recolza a la seua filla en el seu 
somni.

La història llança diferents missat-
ges. El principal és: Si somies amb 
força ho aconseguiràs tot. No deixeu 
que ningú apague la llum que porteu 
dins. També parla sobre la importàn-
cia del talent, però també del treball i 
la formació, per a aconseguir el que et 
proposes. 

Els temes que sonaren són tots mú-
sica dels 60 al 80. Van sonar els temes 

més importants de: Miguel Ríos, The 
Rolling Stones, Concha Velasco, Fór-
mula V, Dúo Dinámico, Led Zeppelin, 
Abba, Jeanette, Olé Olé, Los secretos, 
The Beatles, Deep Purple, Tony Ro-
land, Queen, Mocedades, Mecano i 
Alaska.

“Cada any muntem un festival dife-
rent per a acabar el curs. En esta ocasió 
hem escrit este musical perquè volíem 
ensenyar els alumnes la música pop i 
rock de les dècades dels 60 als 80, èpo-
ca clau en el desenvolupament d’estos 
estils – explica Elena Pina-  Volíem 
ensenyar un altre tipus de música, ja 
que nosaltres treballem un repertori 
més relacionat amb la música clàssi-
ca i la música popular. Volíem també 
que els pares gaudiren d’un espectacle 
complet, que els portara a recordar la 
seua joventut i també a reviure en pri-
mera persona algunes de les escenes 
del teatre”. 

La codirectora i guionista del musi-
cal, ha afegit que fer un projecte d’estes 
característiques és molt enriquidor 

per als alumnes, professors, pares, 
mares i membres de la comunitat 
educativa del centre. “Ens uneix a tots 
en un mateix objectiu i, això, fa escola 
i fa poble-afig Pina- Estem molt con-
tents amb el resultat i les felicitacions. 
Estem molt orgullosos del treball que 
hem realitzat”.

Fitxa Tècnica de Rockambolesc:
Cor: 130 alumnes d’iniciació, pre-

paratori i ensenyaments elementals 
(d’entre 4 i 12 anys).

Les Protagonistes són cinc alumnes 
de diferents edats de l’assignatura de 
cor d’ensenyaments professionals: 
Maria Boluda, Anna Cortés, Anna 
Serrano, Mireia Benavent i Silvia Sal-
vador.

Músics (6 dels quals són professors 
del centre): Rafa Doménech (saxòfon 
tenor), Jesús Sanfélix (trompeta), Jor-
ge González (piano), Toni Molina (ba-
teria), Ximo Marqués (guitarra elèc-
trica), Aleix Sanchis (baix elèctric) i 
Aitor Garrido (trombó).

Arranjaments: Rafa Doménech amb 
la col·laboració de 9 alumnes de 5é 
d’Ensenyaments professionals, que 
també fan de staff

Tècnics de so i llums: Jose Juárez, 
Carlos Talón i Rubén Tortosa.

 
Disseny gràfic: Lia Ferrando.
 
Altres col·laboradors: Ampa del 

Centre professional, Ajuntament i Fil-
harmònica Alcudiana.

Organitzadors: Centre professional 
de música de l’Alcúdia.

Guió original: Elena Pina

Idea original i Direcció: Óscar Do-
ménech i Elena Pina. 

Ja en la presentació del seu primer 
llibre, allà per octubre de 2016, ens 
va demostrar com d’entretinguda 

pot ser una presentació literària. Esta 
segona no ha decebut ningú, diferent a 
la primera, però en la mateixa línia de 
fer passar una estona agradable als as-
sistents i no deixar en cap moment que 
es perda l’interés.

Abans d’entrar a la sala, una taula que 
molt bé haguera pogut estar plena de 
dolços, presentava els exemplars del lli-
bre. Impossible no acostar-se i dotore-
jar, els exemplars cridaven l’atenció tant 
com si foren llepolies.

A la taula de la sala de conferències 
l’acompanyava una bona amiga, Marta 
García,  periodista com ella i també amb 
sentit de l’humor, un ingredient fantàs-
tic per a comunicar amb el públic. A un 
costat, un arbre blanc amb tires de tul 
penjades, que al final de la presentació 
ha demostrat el seu sentit: es tractava de 
l’arbre dels desitjos.

De quins desitjos? Dels que els pre-
sents han volgut escriure en unes tar-
getes molt romàntiques, amb la silueta 
d’una papallona, que els ha repartit... 
una nòvia! Sí, Eva Maria, vestida, pen-

tinada i maquillada com si fos el dia 
de la seua boda, va repartir les targetes 
perquè tothom poguera escriure els seus 
desitjos o penjar-los en l’arbre.

I és que el llibre va de bodes, o més bé 
d’una organitzadora, el que ara es diu 
event planner & designer, que es veu en 
una situació un tant incòmoda: orga-
nitzar la boda d’un amor d’adolescència 
amb una xica més jove, més exòtica i 
més espectacular que ella... A partir 
d’ahí, ja es poden imaginar que es donen 
tota classe de situacions.

En acabar la presentació, Anna Gal-

bis va signar exemplars, que per als qui 
els van adquirir a la presentació anaven 
acompanyats d’una bossa amb confeti i 
una  piruleta en forma de cor. En obrir 
el llibre, crida l’atenció la dedicatòria:

“Este llibre està dedicat a les iaies, 

eixes magues incansables que aboquen 
pols d’estrelles sobre les nostres vides 
cada vegada que ho necessitem. Atalía, 
Pilar, Eloína, gràcies per ajudar-me a 
créixer per fora i per dins”.  

Èxit rotund de Rockambolesc

Confeti en mis zapatos
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Les bandes alcudianes al 50é aniversari de la Federació de Societats 
Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV)

La Banda Juvenil va participar a 
Alacant en “l’Homenatge a les 
escoles de música de la Comu-

nitat Valenciana”, que es realitzà a la 
Plaça de Bous d’Alacant amb l’objectiu 
de retre un homenatge a la tasca peda-
gògica de totes les escoles de música.

El plat fort de l’homenatge fou ba-
tre el rècord Guinness en la modalitat 
“Major lliçó simultània de música”. 
Per a fer-ho es va programar una lliçó 
de música en què hi van participar 
més de 5.000 alumnes d’entre 8 i 16 
anys d’Escoles de Música de 199 so-
cietats musicals de la Comunitat. El 
rècord vigent estava en una lliçó on hi 
van participar 2.489 persones. De ma-
nera que es va superar  amb escreix.

El tema de la lliçó va ser “Introduc-
ció al sistema Soundcool”, una nova 
eina de creació musical col·laborativa 
desenvolupada per la Universitat Po-
litècnica de València (UPV) amb la 
col·laboració de la FSMCV, i basada 
en la utilització de tecnologia com ara 
telèfons mòbils i tablets. Jorge Sastre, 
director del projecte Soundcool, va 
ser l’encarregat de realitzar esta lliçó 
de música tan poc convencional.

 
L’acte va ser la primera emissió en  

streaming de la televisió autonòmica 
À Punt des d’Alacant i es va poder se-
guir en www.apuntmedia.es.

La Banda Simfònica i la Banda de 
Veterans contribuïren a superar 10 
rècord Guinness Musicals Mundials

14.000 músics de 420 societats mu-
sicals de les tres províncies de la Co-
munitat Valenciana van convertir les 
graderies de Mestalla en un escenari 
de rècords. Es van batre 10 dels 15 
als quals s’aspirava en l’esdeveniment, 
inclòs el de la desfilada més gran de 
bandes de la història.

Els 10 rècords Guinness que es van 
batre

Es van batre els rècords Guinness 
en les categories de major ensemble 
de saxofons, oboés, corn anglés, bom-
bardins, trompa, clarinets, trompetes 
i trombó, el ensemble més gran de 
percussió corporal, així com la major 
desfilada, que va tenir lloc als voltants 
de Mestalla. Es van quedar pendents 
els Guinness dels ensembles de fagots, 
flautes, fiscorns, tubes i la banda més 
gran, que seguix en poder de músics 
noruecs des de 1964 amb 20.000 mú-
sics.

Per a la certificació dels Rècords i 
el control dels assistents, la FSMCV 
comptà amb la participació del ma-
gistrat José María Tomás i Tio, presi-
dent de la secció segona de l’Audiència 
Provincial de València, també amb 
l’Auditor acreditat en el ROAC Igna-
cio A. Benedito Cercós i amb més de 
500 voluntaris supervisors-contro-
ladors (cadascun d’ells s’encarregava 
de controlar grups de 50 músics per a 
certificar que participaven activament 
en la consecució del rècord).

La Banda Juvenil ajuda a batre el Guinness de “Major lliçó simultània de música”

La regidora Oreto Trescolí acompanyà al Palau de la Música l’associació Gent Major i 
gaudí de l’actuació de la Banda de Veterans

Dissabte 16 de juny es va cele-
brar al Palau de la Música de 
València el XIV festival de 

Cors i Bandes de Música organitzat 
per la Federación de Associaciones 
de Ciudadanos Mayores de la Comu-
nidad Valenciana (CIMA), a la qual 
pertany l’Associació Gent Major de 
l’Alcúdia.

Al festival actuaren el Cor Amat, de 

València; el Coro Rondalla Aromas, 
d’Albatera; la Rondalla i Coro Adagio, 
de València, la Coral Polifònica l’Alfàs 
Canta, de l’Alfàs del Pi i l’Agrupació 
Musical de Veterans de la Ribera del 
Xúquer, amb seu a l’Alcúdia.

La regidora de Festes i Gent Ma-
jor, Oreto Trescolí, va acompanyar 
al festival a l’Associació Gent Major, 
de l’Alcúdia, i va poder gaudir de 

l’actuació de la banda dirigida per Ós-
car Doménech, que per a l’ocasió, es 
van fer acompanyar pel cantant Luis 
Escudero,  amb un repertori de pas-
dobles que va fer famosos en el seu dia 
Manolo Escobar.

L’actuació va començar amb el pre-
ludi d’El Tambor de Granaderos, de 
Ruperto Chapí, per a continuar amb 
els pasdobles  La morena de mi copla, 
Viva Almería i Madrecita Maria del 
Carmen. L’intermedi de La boda de 
Luis Alonso donà pas a tres pasdobles 
més, tots molts celebrats pel públic 
assistent: Mujeres y vino, En tierra ex-
traña i Viva España.

Com que la banda de Veterans era 
l’última a actuar en esta matiné fes-
tiva, van finalitzar la seua actuació i 
amb ella el concert amb l’Himne de 
la Comunitat Valenciana, del mestre 
Serrano.

La Banda de Veterans al XIV Festival CIMA 
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Costumari alcudià

El mes passat assis-
tirem a l’acte de 
nomenament de fill 

predilecte de l’Alcúdia a en 
Joan Martin Gallur, no cal 
dir que el saló de la casa 

de la Cultura estava de gom a gom, i si ressaltar 
que la decisió del seu nomenament va ser unàni-
me de tots els membres de l’Ajuntament, i cada 
u dels representants dels tres grups polítics que 
el componen exposaren els motius per a la seua 
decisió favorable.

Sempre és agradable comprovar que les dites 
i els refranys no sempre ho encerten, es diu que 
ningú es profeta en la seua terra i ací podem 
dir amb orgull que això no passa en este poble, 
L’Alcúdia una volta més demostra que sap re-
conèixer els mèrits a les persones que s’ho me-
reixen.

Quan u coneix molt de temps a una persona 
sol dir que l’ha vist nàixer, jo no ho podria dir 
d’ell, en canvi ell a mi sí, ja que té entre huit o nou 
anys més que jo, però la nostra relació d’amistat 
ha estat llarga i agradable, ja de xiquet i rellevant 
al meu germà major que havia passat tres anys al 
Banc de València, vaig conviure tres mesos, de 
grum, en eixa entitat.

Ell era de la Penya Terremoto, que feren les 
festes de l’Aurora i anys després les festes ma-
jors. Pocs anys després, la meua penya, la Penya 
Xe, seguint el seu exemple, férem el mateix, de 
l’Aurora en 1956 i de la Mare de Déu en 1963.

Un parell d’anys més tard, l’Ajuntament convo-
cà eleccions municipals dels tres terços que com-
ponien els regidors, el terç social, més conegut 
com el de la mànega (deien que l’alcalde es treia 
de la mànega els elegits) el terç sindical, i el terç 
familiar, que era pràcticament l’únic que podia 

considerar-se democràtic i apolític, perquè par-
ticipaven tots els caps de família sense distin-
ció de credo. (el terç sindical, a l’època, com la 
majoria del cens de treballadors era el sindicat 
agrari solien ser llauradors els elegits, i així pas-
sà eixe any, en canvi a les següents eleccions ja 
n’hi havia majoria de treballadors industrials, i 
foren dels sindicats industrials els elegits. Parle 
dels sindicats verticals, clar.) A les eleccions fa-
miliars no solien presentar-se massa persones, 
però eixe any, per a dos elegibles n’hi havia huit 
candidats, entre ells Joan Martin i jo, que vaig ser 
el segon elegit perquè ell tragué més vots com 
és natural. El meu cas va ser més sorprenent, jo 
era novençanet i creia que no em coneixia ningú.

Com ell va dir ningú pot acreditar més mèrits 
per a ser fill d’Alcúdia, encara que no haja nascut 
ací, ha fet en creixents més que ningú pel poble 
i per al poble, ací ha plantat un arbre, i el millor 

de tot, s’ha casat amb una gran dona -darrere 
un home gran sempre hi ha una gran dona- i ha 
criat i creat una gran família, ha sigut dansador, 
poeta, presentador, pregoner, confrare, i espe-
cialment volgut pallasso. A veure qui posa més!

Tinc l’orgull, i així m’ho reconeix ell, de ser el 
que l’impulsà perquè publicara els guions del Pa-
llassades, el seu primer llibre, i ja en van tres. I 
que no pare, perquè als seus noranta-dos anys, 
encara ens fa disfrutar amb el seu bon humor 
i bonhomia. Jo tinc la satisfacció de trobar-me 
junt amb ell en el grup de iaios, que han creat 
Migue Puig i el meu fill Dani, “Iaieries”, per a 
contar contes i romanços als xiquets, i disfrute 
com un xiquet de sentir les seues històries, ver-
sos i relats.
A seguir, Joan.

Ferran Miquel Martínez

JOAN MARTIN GALLUR

La Traca

La raça és una catego-
ria biològica que els 
científics utilitzen per 

entendre la diversitat humana 
i, alhora, la seu inextricable homogeneïtat. Però 
és també una realitat social que es construeix en 
diferents laboratoris. Un és el de les ciències so-
cials, que construeixen la categoria, per exemple, 
per a fer les seues classificacions poblacionals. Un 
altre és el de la política, que l’empra per empentar 
l’exclusió social o per emplenar el rostre del cap de 
turc. Açò últim és molt freqüent: consisteix en des-
viar l’atenció, en posar-li un parany, una enganyifa, 
a l’opinió pública.

Quan hi ha problemes interns o, simplement, 
quan els problemes són complexos i hom consi-

dera que no cal explicar-los perquè ningú no els 
entendrà, el que es fa es posar una diana damunt 
un grup humà particular i assenyalar-lo com a di-
ferent. Construir una raça social. Les races socials 
no tenen res a vore amb les biològiques. Res de res.

Quan, per exemple, tenim al damunt una crisi 
econòmica i, alhora, es retalla l’Estat del Benestar 
(sanitat, educació, serveis socials, etc.), és més que 
evident que les classes populars van a patir i molt. 
Aleshores, cal dir-li a eixe grup social que la culpa 
de tot la tenen els moros, o els negres o els gitanos 
o els eslaus, que són qui els lleven la feina, que com-
peteixen amb ells pels serveis socials, que s’enduen 
les ajudes estatals. Problema desviat. Feina feta.

 
Qui així actua crea un extraordinari odi social. 

Però soluciona el seu problema (posem per cas, 

mantenir-se en el poder o accedir-ne). És molt pos-
sible que, en solucionar un problema, estiga creant-
ne un altre: deportem els immigrants!, diuen. Cal-
dria que contestaren a continuació: qui pagarà les 
pensions d’ací vint anys, quan la població jubilada 
supere (si tirem els immigrants) a la població ocu-
pada?

Els problemes complexos no tenen solucions 
senzilles. Però la senzillesa del discurs públic atra-
pa més voluntats que les subtilitats i els matisos del 
discurs complex. És millor l’eslògan fàcil: America 
for the Americans; España per als espanyols i així 
successivament.

 
He escoltat: jo no soc racista, però no suporte els 

moros. El racisme social es veu des d’una prudent 
imprudència. Queda mal dir que eres racista. Però 

no queda tan mal mirar de reüll als moros: ja saps, 
són musulmans i per això propers als terroristes ji-
hadistes, no volen integrar-se, que se’n vagen a sa 
casa que està al costat, etc. I qui diu moros, diu... 
Fem un cens de gitanos romanesos, com demana 
Mateo Salvini, el ministre de l’Interior italià? Algú 
s’anima a fer un cens per dur algú (ací jueus n’hi ha 
pocs) als camps de concentració (que es deien de 
treball, però eren d’extermini)?

Ací ningú és racista, però l’odi racial i la xenofò-
bia suren. No hi ha peròs que valguen!

Paco Martínez Gallego

Jo no soc racista, però...

Montortal 

En 1914, d’Argentina 
havia vingut un senti-
ment sensual, sublim, 

el Tango.
Patricio, ric, jove i templat 

feia sospirar a les xiques fa-
drines.

Fill únic era l’hereu de la fortuna de la viuda de 
Valls, dama distingida sempre vestida de negre.

- Mamà, voldria aprendre el ball del Carib el Tan-
go.

La senyora mare va parlar amb un professor de 
ball argentí.

Ana María era l’altre personatge de la història.
Cinquanta quilos de pes ben repartits, un escot 

atractiu, les cames fetes amb un torn, era una Ve-
nus.

La boqueta roja com una rosella, els ulls dos 

grans ametles amb les parpelles negres i els iris blau 
cel li donaven un aire de reina.

Van ballar els dos el Tango. Impossible sentir ma-
jor emoció.

- És un ball molt interessant - va dir la xica.
- Un ritme singular que desperta passions - va res-

pondre Patricio.
Es van enamorar i es van casar. A la boda van as-

sistir les finances i la política. Els nóvios guapos i 
elegants feien la parella de moda.

Van eixir a ballar un Tango al mig de la sala i tots 
els invitats van aplaudir el ball tan espectacular.

Festes amb amics eren un disfrutar de la vida per 
la parella feliç, benvolguts i admirats.

- “S’ha declarat la guerra!”. El crit va fer tremolar 
de por a la població. Quina calamitat! es deia.

Ana Maria presumia passejant amb el marit 
d’uniforme d’oficial militar.

A Patricio el van destinar al front a l’avantguarda, 
primera línia de foc.

I unes setmanes després els va arribar un comu-
nicat terrible.

“El tinent Patricio Valls ha sigut ferit greu”.
Ana Maria davant de les amigues es mostrava or-

gullosa del marit.
Ella era la més important de la pel·lícula.
- Patricio anirà amb un bastó en una mà i en l’altra 

recolzada en el meu braç - deia veient-se ella com 
l’heroïna.

La senyora mare va ser a Capitania a preguntar 
pel fill.

- El tinent Valls ha estat molt greu però està fora de 
perill i prompte estarà a casa.

Efectivament no va tardar a arribar una ambulàn-
cia i amb una llitera van abaixar un cos embolicat 
amb una tela blanca.

Ana María va pegar un crit: Patricio és Patricio!.
La cara desfigurada per una gran cicatriu. Un dels 

ulls tapat amb una tela negra modelant la conca 
buida.

- Senyor!, li falten les dues cames - Ana María va 
mirar el seu marit horroritzada.

- Ana María, Ana María – murmurava Patricio 
com demandant perdó.

Però Ana María, havia eixit corrent, fugint.
- Ana María - va implorar l’infeliç amb humilitat.
Algú va entrar amb violència, els blancs cabells 

rebolicats i, es va abraçar Patricio.
Li va banyar la cara i el coll amb besos i llàgrimes.
- Mamà, ai mamà!
- Fill meu, fill meu!

                                               Josep Real 
 Alcalde de Montortal

“El Tango” 

Els noms comuns VES-
TUARI i VESTIDOR es 
confonen a vegades pel 

fet que els seus dos diferents 
conceptes s’agrupen en castellà 

en una sola paraula.
Hem de tindre clar que en valencià són dos ter-
mes ben diferents, cadascun amb el seu signifi-
cat propi i privatiu.

VESTUARI és el conjunt de peces de vestir de 
què disposa algú mentre que VESTIDOR és el 
lloc o dependència destinat a vestir-se, desves-
tir-se i canviar-se de roba.
Vegem els termes en uns exemples:

Miquel té un vestuari complet: té des d’esmòquing 
fins a granota d’esquí.
En el teatre on treballe tenen tant de vestuari que 

han hagut de llogar un local contigu.
Tot el vestuari de molts indis es limita a una 
simple tela de cordó.
Marta no té cap element de color verd en el 
seu vestuari.

Al poliesportiu hi ha vestidors de dones i 
d’hòmens.
Ara, als aeroports, hi ha vestidors per a can-
viar bolquers.
En les botigues que tenen vestidors de cortina 
sempre pots endur-te alguna grata sorpresa.

Abans, les cases nobles tenien el vestidor contigu 
al dormitori.

Combinem ara els dos substantius en una ma-
teixa frase perquè quede ben marcada la di-
ferència de sentit entre ells.

 Tot el meu vestuari el guarde en una 
armariada en el vestidor.
En els vestidors del camp de futbol hi 
ha ben poca varietat: tot el vestuari es 
limita a una sèrie d’uniformes.

També hi ha un adjectiu de la família 
que no solem usar correntment. Es 
tracta de VISTENT.
Vistent denota la bona aparença 
d’una peça de vestir. Seria equivalent 
als termes «aparent» o «mudador». 
Apliquem-lo en uns exemples:
 

On t’has comprat eixe fulard tan vistent?
Sempre serà més vistent una falda llarga que un 
pantaló texà de la marca més cara.
L’harmonia de colors és molt vistent.
A vegades és més vistent la insinuant picardia 
d’un escot que el vestit més sumptuós.

VESTUARI, VESTIDOR I VISTENTFilant prim   Ximo Martínez Ortiz
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