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El passat mes de ge-
ner l’Ajuntament de 
l’Alcúdia va aprovar, 

al seu plenari i per unanimi-
tat de tots els grups polítics, 
el nomenament de Vicent 
Madramany Vallés com a 
fill predilecte del poble, un 
nomenament que es va fer 
públic, amb la presència de 
familiars, amistats, repre-
sentants del món coopera-
tiu i de la cultura, autoritats 
municipals i autonòmiques, 
en un acte senzill i emotiu 
en què cada detall estava 
pensat per a retre home-
natge a un alcudià extraor-
dinari.

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

Vicent Madramany Vallés, Fill Predilecte de l’Alcúdia, 
a títol 

pòstum



2 MARÇ de 2019INFORMACIÓ

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)

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

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

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

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

1
 2
 3
4

 5
6

Diumenge - 7
8

 9
10
11

 12
13

Diumenge - 14
15

 16
17
18

Divendres Sant - 19
20

Diumenge - 21
Festiu - 22

  23
   24
  25
  26
 27

Diumenge - 28
Snat Visent - 29

30

Farmàcies de guàrdia mes d’abril
Telèfon informació: 96 222 42 50

HORARI D’AUTOBÚS A  VALENCIA
EIXIDES DE L’ALCÚDIA

DE DILLUNS A DIVENDRES DE DILLUNS A DIVENDRES
7,10 h.*

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

EIXIDES DE VALENCIA

14,30 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.

 Biblioteca municipal 
HORARI

De dilluns a divendres
Matí de 09.00 a 14.00 h.

Vesprada de 16.30 a 20.30 h.

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

HORARI ECOPARC HIVERN HORARI DE RECOLLIDA DE FEMDilluns a divendres de 09.30 a 13.30 h. 
i de15.00 a 18.00 h.

Dissabte de 09.30 a 13.30 h.
Diumenge TANCAT

Depositar les bosses en els contenidors
De dilluns a diumenge de 18:00 a 21:00

El passat 5 de març de 2019 es va pu-
blicar el Reial Decret Llei 7/2019, 
d’1 de març de mesures urgents 

en matèria d’habitatge i lloguer. Després 
de la reforma anterior liberalitzadora 
en matèria d’habitatge que ha provocat 
que els preus del lloguer s’incrementen 
desmesuradament, col·locant el llogater 
en situació d’inferioritat i convertint les 
persones jurídiques (fons voltors, bui-
tres en castellà, principalment), en po-
sició de domini que accentuen amb la 
imposició de clàusules que denominem 
vulgarment lleonines (abusives seria el 
terme jurídicament correcte). L’esperit 
de la nova norma es mou en el marc de 
la protecció, dotant de contingut l’art.47 
de la Constitució (este article referix el 
gaudiment de l’habitatge digne) i està 
en connexió amb la Declaració Univer-
sal de Drets Humans (Art.25 de la De-
claració Universal).

Amb la reforma que al·ludim, 
s’involucra els agents socials, té una vi-
sió més europea i coordina els diferents 
intervinents en els desnonaments (Jut-
jats i Serveis Socials) com referirem, el 
que de facto es produïa en molts òrgans 
judicials, però amb una parca cobertura 
de l’anterior norma.

 
De la nova regulació dels procedi-

ments de desnonament de l’inquilí, des-

taquem:
1.-L’obligació dels Serveis Socials 

d’emetre informe sobre situació 
de vulnerabilitat econòmica i/o 
social, pobresa, necessitats de pro-
tecció (família, menors d’edat, etc.) 
El mateix requeriment de pagament 
judicial haurà d’incloure la possibi-
litat que l’inquilí acudisca als Serveis 
Socials per valorar la seua situació.  
L’òrgan judicial haurà de ser notificat 
de la situació de vulnerabilitat. Així 
donarà lloc la suspensió per part del 
Lletrat de l’Administració de Justí-
cia del procés fins què s’adopten les 
mesures estimades pels Serveis So-
cials (un màxim d’un mes quan es 
tracte d’un llogater particular i de 
tres mesos quan el llogater siga per-
sona jurídica, com ara fons voltors). 
Finalitzat este termini, la suspensió 
s’haurà d’alçar i el procediment se-
guir endavant. La cèdula de citació 
haurà de contenir la identificació de 
Serveis Socials on pot acudir l’inquilí.

2.-Queden prohibits els desnona-
ments oberts (sense data i hora de 
llançament) Esta actuació era habi-
tual quan, després de diversos in-
tents de desnonament, que sí tenien 
assenyalat dia i hora, i havien sigut 
frustrats (per l’activitat de col·lectius 

socials que ho havien impedit o qual-
sevol altra causa) per evitar que es 
frustrara novament, es resolia prac-
ticar el desnonament sense data i 
hora. Esta pràctica finalitza, recollint 
l’Observació General nº7 del Comitè 
de Drets Econòmics, Socials i Cul-
turals de l’ONU, establint-ho com a 
garantia processal.

 
Altra de les novetats introduïdes a 

nivell processal és que en aquells pro-
cediments inferiors a 2.000€ no caldrà 
ni lletrat ni procurador (fins ací no hi 
ha novetat respecte la legislació ante-
rior), l’autèntica novetat radica que els 
procediments sobre lloguers es tra-
mitaran per quantia i no per matèria. 
Quina es la diferència? Doncs, que 
abans per denunciar clàusules abusi-
ves dels contractes de lloguer o tornar 
una fiança l’art.249.1.6º de la LEC (Llei 
d’Enjudiciament Civil) ens obligava al 
judici ordinari, on cal lletrat i procu-
rador, i els costos no justificaven l’inici 
d’accions legals.

 
El nou text introduix modificacions 

també en la Llei de Lloguers Urbans, 
reformant aspectes que a nivell jurídic 
qualifiquem com substantius i afecten:

-Pròrroga legal tàcita. Pretén una 
major estabilitat del contracte de llo-

guer.
-Es corregeix una errada anterior 

i l’actual redacció estableix una prò-
rroga anual fins a cinc anys (7 en el 
cas de persona jurídica) de limita-
ció. 

-Publicitat del contracte. Ja no 
serà necessari inscriure el contracte 
al Registre de la Propietat.

-Rendes. En matèria de control 
de rendes, es preveu a la Disposició 
Addicional Segona que en el termini 
de 8 mesos, es realitzarà un índex de 
preus de referència com instrument 
per l’aplicació de polítiques de viven-
da a les CCAA. 

-Despeses de gestió immobiliària. 
Quan el llogater siga persona jurídica 
estos seran satisfets per la persona ju-
rídica (Apartat 1 del Paràgraf 5 art.20 
Llei Arrendaments Urbans).

 
Al marge del lloguer, esta nova norma 

conté altres novetats referides a la Llei 
de Propietat Horitzontal i altres textos. 
No obstant serà objecte d’explicació en 
pròxim article.

Caldrà reflexionar si la tècnica del 
Reial Decret Llei usada pel Govern es 
l’adequada, donat que aquesta tècnica 
normativa, tal i com es preveu a l’art.86 
de la Constitució, està prevista per a cir-
cumstàncies d’extraordinàries i d’urgent 

necessitat. Es una matèria sensible. La 
nostra opinió es que sí. Si bé es cert que 
s’abusa d’aquest tipus de tècnica legis-
lativa per a normativitzar (legislar) per 
tenir un menor control parlamentari, la 
necessitat d’urgent intervenció social en 
un bé essencial com es la vivenda, justi-
fica plenament aquest ús i actuació. No 
obstant, durant la tramitació parlamen-
tària posterior, no hi ha cap entrebanc 
per tal de presentar esmenes que mi-
lloren o depuren aspectes del primitiu 
text, convalidant o derogant el text. 

Francisco J.García Barba
Soci RPB ABOGADOS

La nova i major protecció dels inquilins. I
Este mes s’ha publicat la nova norma que dóna major protecció els inquilins en els casos de desnonaments (desahu-
cios en castellà) i que està vigent des del dia 6 de març de 2019.
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Setmana fallera de la comissió 
Tirant lo Blanc.

L’Alcúdia celebra el Dia de l’Arbre 
repoblant el Magre.

L’Alcúdia commemora el Dia 
de la Dona Treballadora.

pàg. 13/15 pàg. 27

Andrés de Sales Ferri dóna a 
l’Alcúdia el seu fons bibliogràfic 
sobre Vergara.

Periòdic cultural de 
difusió gratuïta

Director:
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Tanquem la present de-
dició del 752 acabada 
d’estrenar la primavera 

i a punt de començar la cele-
bració de la Setmana Santa 
Alcudiana, de la qual, i per a 
no haver de partir-la en dos, 
els farem un complit repor-
tatge en l’edició del mes que 
ve. Des del Divendres de Do-
lors fins el Diumenge de Pas-
qua, sense oblidar els dossers 
instal·lats per les Confraries, 
el Pregó pronunciat per Javier 
Cebrià, el 75 aniversari de la 
confraria del Sant Silenci i tot 
allò que passe de rellevància  
al llarg de la setmana.

Del que si els informem este 
més és dels actes organitzats 

per la regidoria d’Igualtat al 
voltant del Dia internacional 
de la Dona, Exposicions a la 
Casa de la Cultura, concert 
Els dies i les Dones de Sis 
Veus, projecció del documen-
tal En la bretxa i viatge a Va-
lencia en autobús que posà el 
consistori per a participar a la 
Manifestació del 8 de març.

També trobaran informació 
complida en estes planes de 
la festa de la  Falla Tirant lo 
Blanc, des de la Crida fins a 
la Cremà, així com de la festa 
fallera i del monument en ho-
nor als 175 anys de la Filhar-
mònica Alcudiana que van fer 
usuaris i personal laboral del 
Centre de Dia.

  
A la secció d’esports els par-

lem de “Les Guerreres” del Ri-
bera Alta-l’Alcúdia d’Handbol 
Femení, que a falta de tres jor-
nades de lliga ja s’havien asse-
gurat el passe a la classificació 
de la fase d’ascens a Divisió 
d’Honor Plata, després de 
guanyar per 32 a 18 al Levan-
te UD Marni, en el Pavelló de 
l’Alcúdia. També trobaran no-
tícies sobre gimnàstica Rítmi-
ca, que han començat la tem-
porada amb molt bon peu, i 
els contem que la taekwondis-
ta alcudiana Aida Martínez 
ha tornat a fer-se amb el Sub-
campionat d’Espanya Sènior 
de Taekwondo.

 No podia faltar tam-
poc la crònica del no-
menament de Fill Predi-
lecte, a títol pòstum, de 
Vicent Madramany Va-
llés, que va ajuntar amics, 
familiars i veïns i veïnes de 
l’Alcúdia per retre un me-
rescut homenatge a este al-
cudià, referent cultural del 
nostre país, que ens deixà 
ara fa un any a Perpinyà.

La primavera ha començat 
amb pluges, totes les que no 
havien caigut a l’hivern... 
tant de bo continuen caient, 
però amb trellat!.  

La Redacció 

Editorial

Amb la col•laboració 
de la Conselleria 

d’Educació, 
Investigació, Cultura 

i Esport.

 Generalitat 
Valenciana

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

• Prótesis
• Peridoncia
• Ortodoncia
• Odontopediatria
• Cirugía

El passat 13 de març, a l’auditori 
del Palau de les Arts “Reina 
Sofia”, huit alumnes dels cen-

tres educatius públics de l’Alcúdia 
van recollir el diploma del Premi Ex-
traordinari al Rendiment Acadèmic 
d’Educació Primària: un guardó que 
atorga la Conselleria d’Educació, Cul-
tura i Esport i amb el qual es reconeix 
a aquells i aquelles alumnes que han 
obtingut qualificacions excel·lents en 
totes les seues assignatures, pel que fa 
al curs 2017-2018.

Així doncs, a l’acte de lliurament – 
on van assistir més de 300 alumnes 
de diversos municipis – van rebre el 
premi els següents estudiants: Neus 
Fernández Abel i Núria Ginesta Díaz 
(del CEIP Batallar), Andrea Sanchis 
Castelló (del CEIP Les Comes), Neus 
Marqués Boix, David Sanchis Arenes i 
Sara Chover Climent (del CEIP Here-
tats) i finalment Marta Yuste i Carles 
Ros (del col·legi Sant Andreu).

A l’esdeveniment hi va estar present 

Jaume Fullana Director General de 
Política Educativa, qui va lliurar els 
premis en un acte caracteritzat pel seu 
èxit de públic, ja que hi van assistir, a 
més dels alumnes premiats, els fami-
liars i representants dels centres. Així 

mateix, l’esdeveniment va estar ame-
nitzat per l’actuació de “The Botet’s 
Band”, l’orquestra escolar de percussió 
de l’IES José Rodrigo Botet, de Mani-
ses.

Un total de 8 estudiants dels quatre col·legis de primària 
del poble van rebre el diploma del Premi Extraordinari al 
Rendiment Acadèmic, en un acte organitzat per a l’ocasió 
a l’auditori del Palau de les Arts “Reina Sofia”

Premi Extraordinari al Rendiment Acadèmic per a huit alumnes 
de primària de l’Alcúdia
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EXPOSICIÓ 
Silenci. Casa de la Cultura. Del 
4 al 26 d’abril

Dijous, 2 de maig,  a les 7 de la 
vesprada, a la Casa de la Solera, 
inauguració de l’exposició de 
pintura Montortal, mont on 
naix el sol i canta el rossinyol, 
de Josep Real  amb l’aportació 
dels versos de Teresa Puig la 
Guapa. 

L’exposició estarà oberta fins al 
20 de maig, en horari d’11 a 1 als 
matins, i de 7 a 9 a les vesprades, 
de dimecres a divendres i els 
dissabtes d’11 a 1 del matí.

9a FESTA DEL LLIBRE                                                                                               
Dissabte, 13 d’abril,  al Parc del Patinatge, 9a FESTA DEL 
LLIBRE de l’Alcúdia, des de les 11  fins a les 14.30 hores, i 
de 17 a 20 hores.

Amb la participació de les llibreries de l’Alcúdia, les AMPA’s 
dels centres educatius i de la colla la Rosca i l’escola de tabal 
i Dolçaina, des de les 11 del matí.
Per la vesprada, des de les 6, actuacions musicals a càrrec 
dels grups The Pelicans (versions) i Toni de l’Hostal, orga-
nitzats per l’Associació Cultura Alternativa.

XVII PREMIS ABRIL
Dijous, 11 d’abril,  a les 6 de la vesprada, a la Casa de
la Cultura, lliurament de la XVII a edició dels PREMIS 
ABRIL de literatura infantil i juvenil de l’Alcúdia.

MARÇ de 2019

ABRIL 2019 - Nº 207

MÚSICA
Dissabte, 6 d’abril, a les 8 de la vesprada, a la Casa de la Cultura, 
concert  extraordinari commemoratiu del 175 aniversari de la 
Filharmònica Alcudiana.

Divendres, 12 d’abril, a les 
10.30 de la nit, a la Casa de 
la Cultura, concert íntim amb 
el grup MIKE McKOY SOUL 
SAMURAI QUARTET.

Aquesta proposta musical de 
Mike McKoy, naix a l’any 2017 i 
s’imbueix en ambients més pro-
pers al soul i el blues dels 60 i 70, 
sempre mirant de reüll al Jazz 
que corre per les seues venes. 
En aquest concert es decantarà 
per un variat repertori  que va 
des de Steve Wonder o Marvin 
Gaye fins Bart Bacharach o els 
Beatles.

Preu entrades: 5 €. Venda anti-
cipada, a la Casa de la Cultura, 
des del dilluns 8 d’abril, en 
horari de 9 a 1 als matins i de 
4 a 8 a les vesprades.

: Toni Benavent
Regidoria de Cultura

TEATRE
Divendres, 5 d’abril,  a les 10.30 de la nit, a la Casa 
de la Cultura, la COMPANYIA de TEATRE el 
MICALET presentarà el seu espectacle EL NOM. 

Vicent és a punt de ser pare per primera vegada als 
quaranta anys.
Quan és convidat a sopar a casa de la Isabel i del Pere, 
la seva germana i el seu cunyat, es retroba amb en 
Claudi, un bon amic de la infància.
Mentre esperen l’Anna, la companya del Vicent, que té 
el costum d’arribar amb retard, li fan tot un seguit de 
preguntes sobre la seua paternitat i el que això compor-
ta sense mai perdre el sentit de l’humor… Però, quan 
sobtadament li pregunten, si ja ha escollit un nom pel 
xiquet, la seva resposta deixa a tots bocabadats. 

Preu entrades: 10 €. Venda anticipada, a la Casa de 
la Cultura, des del dilluns 1 d’abril en horari de 9 a 1 
als matins i de 4 a 8 a les vesprades.

Dimecres, 3 
d’abril, a les 8 la 
vesprada, a la Casa 
de la Cultura, pre-
sentació del llibre 
C O S T U M A R I 
A L C U D I À 
I D’ALTRES 
H I S T Ò R I E S , 
de FERNANDO 
MIQUEL.
Presentarà Francesc 
Martínez Gallego 
i participaran l’au-
tor del llibre, l’al-
calde de l’Alcúdia, 
Andreu Salom i el 
regidor de Cultura 
Toni Benavent.

Dijous, 11 d’abril, 
a les 7.30 de la ves-
prada, a la Casa 
de la Cultura, pre-
sentació del llibre 
FESTES, DANSES 
I PROCESSONS 
ALS ARXIUS 
DE LA CASA 
INSA d’ ORETO 
TRESCOLÍ  i  
ENRIC OLIVARES. 
Presentarà Francesc 
Martínez Gallego 
i participaran els 
autors del llibre, i 
l’alcalde de l’Alcú-
dia, Andreu Salom. 

PRESENTACIÓ DE 
LLIBRES  



5AJUNTAMENTMARÇ de 2019

El plenari de febrer de l’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar el Pla Local Reduït de Prevenció 
d’Incendis Forestals del terme municipal de l’Alcúdia i el Pla Local de Cremes.

Xiquets i xiquetes van ser els grans protagonistes d’un dia esplèndid que se celebrà per 
segona vegada a la ribera del Magre.

L’Alcúdia posseeix una extensió 
forestal de 205 hectàrees fores-
tals, localitzades bàsicament a la 

zona de muntanya, més enllà del Canal 
Xúquer-Túria, a la zona de la Florentina 
i al riu Magre. En novembre de 2017, la 
Conselleria d’Agricultura i Medi Am-
bient va aprovar les normes tècniques 
per a la redacció d’estos plans i va enu-
merar les localitats, com ara l’Alcúdia, 
que estan obligades a redactar-los.

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha inver-
tit més de 4.000 euros en la redacció 
d’estos plans a càrrec d’un enginyer fo-
restal i que es presentà al Consell Local 

Agrari el passat 8 de gener. La vigència 
del pla és de 15 anys i ha de revisar-se 
en el termini de 10 anys des de la seua 
aprovació.

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals
Paco Sanz, regidor de Medi ambient, 

ha destacat la importància que l’Alcúdia, 
encara que disposa d’una superfície fo-
restal no molt elevada, dispose d’un pla 
de prevenció d’incendis que contempla 
29 actuacions distintes amb les seues 
inversions corresponents. “En un con-
text de canvi climàtic amb la possibilitat 
d’increment dels incendis forestals tant 
a la zona de riu, com de la muntanya, 

hem d’estar preparats per afrontar, es-
pecialment de manera preventiva, estes 
situacions”.

El Pla elaborat conté una descripció 
de la superfície forestal del municipi, 
estableix les àrees d’especial protecció i 
prioritat de defensa davant el foc, esta-
bleix un protocol d’actuacions en funció 
dels diferents graus d’alerta i un inven-
tari d’infraestructures.

La part més important del pla abor-
da les actuacions a desenvolupar en el 
període de vigència tant de la prevenció 
de la iniciació (de vigilància i detecció, 
sobre causes estructurals i de conscien-
ciació, informació i divulgació) com de 
prevenció de la propagació (tractament 
de la vegetació, xarxa viària i punts 
d’aigua). En total són 29 les actuacions 
que formen part del pla que es des-
criuen en una sèrie de fitxes.

Finalment hi ha una programació de 
les actuacions al llarg dels 10 anys i un 
resum d’inversions de les distintes ac-
tuacions que serà de 26.950 euros en 

estos 10 anys abans de la revisió.

Nou Pla de Cremes
Al mateix temps que el Pla d’Incendis 

Forestals, l’Ajuntament de l’Alcúdia 
ha redactat un nou Pla de Cremes que 
afecta l’ús del foc en activitats agrícoles 
que es realitzen a menys de 500 metres 
de terrenys forestals. Este pla prohibix 
totalment l’ús del foc als espais forestals, 
amb molt poques excepcions, i regula 
este ús en les zones situades a 500 me-
tres d’estos espais, on estaran prohibi-
des les cremes entre l’1 de juny i el 15 
d’octubre, a l’igual que entre el dijous de 
Setmana Santa i dilluns de Sant Vicent. 
Per a la resta de l’any caldrà demanar 
permís per efectuar cremes en aques-

ta franja, que haurà d’efectuar-se entre 
l’eixida del sol i les 13 hores de dilluns 
a dissabte.

Una vegada aprovat pel Ple, el Pla de 
Prevenció d’Incendis Forestals igual 
que el Pla de Cremes, s’han traslladat a 
la Conselleria perquè done la seua apro-
vació definitiva. Una vegada es compte 
amb l’aprovació definitiva, la intenció 
de l’Ajuntament és difondre ambdós 
plans mitjançant xerrades informatives 
dirigides a la població en general, als 
llauradors, i als propietaris de les fin-
ques i parcel·les pròximes, especialment 
a la urbanització de la Florentina i habi-
tatges disseminats. 

Al voltant de 200 persones par-
ticiparen en el Dia de l’Arbre 
repoblant el llit del riu Magre 

amb espècies de bosc de ribera en una 
cita tradicional que enguany s’ha cele-
brat al riu per segona vegada. Una bona 
part dels participants arribaren al pa-
ratge del riu Magre en bicicleta, després 
de fer un recorregut de més de 5 km pel 
nostre terme. Amb la col·laboració de la 
Fundació Limne foren 300 les espècies 
arbòries i arbustives plantades al llit del 
riu. Es plantaren 70 joncs, 30 arundo 
micrantha, una espècie de canya autòc-
tona, 48 celtis, 48 filirea, 48 baladres i 48 
llentiscles, en distintes zones pròximes 
al riu.

L’any passat es van plantar distintes 
espècies, de les quals han sobreviscut 
unes 80 plantes, un bon percentatge, 
que l’Ajuntament ha cuidat amb distints 
regs, especialment a l’estiu i també amb 
desbrossaments. Enguany s’espera que 
el percentatge de plantes que arrelen 
siga del 50%.

En arribar a l’esplanada que hi ha al 
costat de la zona d’oci del Riu Magre 
a l’Alcúdia, l’Ajuntament havia prepa-
rat una “picadeta”, després de la qual 
el personal de Limne explicà als assis-
tents com havien de plantar els arbres i 
arbusts. Els principals protagonistes de 
la jornada foren els xiquets, que acom-
panyats pels seus pares i altres familiars 

es posaren a la tasca de plantar un arbre 
i envoltar-lo amb una cinta amb el seu 
nom.

El passat mes de novembre es va es-
trenar, al costat del riu, una reforma en 
profunditat de la Zona d’Oci, una ac-
tuació de quasi 50.000 euros, que està 
resultant tot un èxit i de la qual estan 
gaudint moltes persones.

El regidor de Medi Ambient, Paco 
Sanz, va explicar que estàvem a l’espera 
de la tramitació des de Diputació d’un 
altre projecte de recuperació de la Sen-
da del Magre, en els quasi 3 km de riu de 
l’Alcúdia, amb distintes actuacions, amb 
una inversió d’altres 50.000 euros. Tam-
bé que a partir de març entraran en vi-

gor els contractes de manteniment i ne-
teja dels dos espais naturals (Riu Magre 
i Corral de Rafel) a més dels 3 parcs de 
gossos (2 d’ells construïts recentment).

L’Alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, 
va parlar de la importància de fer valdre 
el nostre riu, de gaudir d’ell, en bicicleta 
o caminant i va animar els veïns i veï-

nes de l’Alcúdia a freqüentar esteparat-
ge, sempre amb el màxim respecte a 
l’entorn.

L’activitat va comptar amb la ines-
timable col·laboració de la Fundació 
Limne, Creu Roja l’Alcúdia, l’empresa 
Refor, Protecció Civil, Policia Local de 
l’Alcúdia i els clubs ciclistes locals.

L’Alcúdia aprova el Pla Local de Prevenció d’Incendis 

L’Alcúdia celebra el Dia de l’Arbre repoblant el Magre
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Els actes van començar el diven-
dres 22 de febrer amb la inau-
guració, a la Casa de la Cultura, 

de l’exposició CIENTÍFIQUES INVI-
SIBLES, que dóna a conèixer en un 
llenguatge accessible, directe i actual 
el paper de les dones en la ciència. 
Es tractava d’una exposició desen-
volupada per la Xarxa d’Universitats 
Valencianes per al Desenvolupa-
ment i la Innovació (RUVID), amb la 
col·laboració de la Direcció General 
de l’Institut Valencià de les Dones i 
per la Igualtat de Gènere.

Encara en febrer, el dia 28 de ves-
prada, va tindre lloc a la Casa de la 
Cultura el concert ELS DIES I LES 
DONES de SIS VEUS un grup que 
reuneix sis dones valencianes, proce-
dents de diferents camps de la música, 
però especialment de la nostra música 
tradicional: Maribel Crespo, Eva Dé-
nia, Patxi Ferrer, Lola Ledesma, M. 
Amparo Hurtado i Merxe Martínez. 
Un espectacle que incloïa peces po-
pulars arranjades per a l’ocasió junta-
ment amb temes originals d’inspiració 
tradicional, tot al servei d’una història 
que situa la dona en les diferents eta-
pes del cicle de la vida, amb els poe-

mes de Lola Andrés entrellaçant les 
cançons.

El primer dia de mar es va inau-
gurar l’exposició INTIMITATS PÚ-
BLIQUES, de l’artista plàstica local 
Cristina Castany (La Rulla), que s’ha 
pogut visitar fins al 22 de març a la 
Sala d’Exposicions de la Casa de la 
Cultura. Una mostra que es compo-
nia de dues parts. D’una banda, una 
sèrie de retrats que plasmaven intimi-
tats de les persones retratades, d’altra 
banda  la sèrie FILS, un treball visual 
que naix d’un fil de Twitter que va tin-
dre lloc el Dia Internacional Contra la 
Violència Masclista, on la periodista 
Ana Isabel Bernal-Triviño animava a 
les dones a que feren públiques “eixes 
frases de violència masclista que ens 
han dit i danyat, siga la nostra parella, 
amic, company de treball...”. En dos 
minuts es va convertir en trending to-
pic, doncs va desencadenar una gran 
quantitat de missatges d’allò més feri-
dors i dolents cap a les dones.

La programació va continuar di-
marts 5 de març amb el XXI Marató a 
peu CAMINEM PER LA IGUALTAT, 
organitzat  per l’associació TYRIUS. 

L’endemà, dimecres 6, a les 19.30 a la 
Casa de la Cultura, va tindre lloc el 
Diàleg DONES CIENTÍFIQUES, mo-
derat per la periodista científica  Ma-
ria Josep Picó on s’abordà el paper de 
les dones en el desenvolupament cien-
tífic i tecnològic al llarg de la història.

 
Rosa Noguera (llicenciada en Medi-

cina i doctora en Medicina per la Uni-
versitat de València i Catedràtica en la 
Facultat de Medicina i Odontologia 
de la Universitat de València) i Lucía 
Hipólito (professora del Departament 
de Farmàcia i Tecnologia Farmacèu-
tica i Parasitologia de la Universitat 
de València) van parlar de les seues 
experiències en l’exercici de les seues 
carreres científiques.

Al mateix recinte i a la mateixa 
hora, el dijous 7, es projectava el do-
cumental EN LA BRETXA de Barret 
Films, al qual es conta l’experiència 
en primera persona de set dones que 
exerceixen professions que tradicio-
nalment han estat masculinitzades.

Pel que fa al 8 de març, Dia de la 
Dona Treballadora, no es va progra-
mar cap acte al poble, ja que l’equip 
de govern del consistori alcudià és de 
l’opinió què on s’havia d’estar era a la 
manifestació que es fa a València. És 
per això que, igual que es va fer l’any 
passat, es va organitzat un autobús 
per a facilitar el desplaçament a totes 
aquelles persones que volgueren. 

Per a finalitzar amb els actes pro-
gramats, el dissabte a les 10 del matí 
se celebrarà l’ESMORZAR POPU-
LAR que, any rere any, organitza 
l’Associació de Dones de l’Alcúdia a la 
plaça Tirant lo Blanc. Per últim, a les 
12.30 h al Parc del Patinatge, tindrà 
lloc l’espectacle de titelles CONTES 
EN FEMENÍ PLURAL de Teatre Bu-
ffo, una selecció de contes d’ahir i de 
hui on les protagonistes són les dones.

L’any 2018 va ser «l’any de les do-
nes». La vaga i les manifestacions del 
8M van culminar un seguit de protes-
tes i de lluites feministes enxarxades 
per tot el món i van obrir les portes a 
una nova onada feminista globalitza-
da. Una sinergia que cal aprofitar per 
a seguir reclamant els drets i les discri-
minacions laborals i acabar d’una ve-
gada per totes amb la bretxa salarial, 
el respecte en els mitjans de comuni-
cació, la coresponsabilitat en la vida 
familiar amb el repartiment de les cà-
rregues domèstiques i d’atenció a les 
persones dependents, lluitant contra 
la invisibilitat de les dones en la socie-
tat i exigint mesures que acaben d’una 
vegada amb la violència masclista.

Com cada any, l’Ajuntament de l’Alcúdia ha commemorat el 8 de Març amb una programa-
ció variada que pretén arribar a tots els públics  i que apel·la a la mobilització a favor dels 
drets de les dones, per a seguir contribuint a una societat més justa i igualitària.

L’Alcúdia commemora el Dia de la Dona Treballadora
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L’acte de nomenament oficial, a títol pòstum, va tindre lloc dissabte, 23 de març, a la 
Casa de la Cultura.

El passat mes de gener 
l’Ajuntament de l’Alcúdia va 
aprovar, al seu plenari i per 

unanimitat de tots els grups polítics, 
el nomenament de Vicent Madra-
many Vallés com a fill predilecte del 
poble, un nomenament que es va fer 
públic, amb la presència de familiars, 
amistats, representants del món coo-
peratiu i de la cultura, autoritats mu-
nicipals i autonòmiques, en un acte 
senzill i emotiu en què cada detall 
estava pensat per a retre homenatge a 
un alcudià extraordinari.

La banda sonora de l’homenatge la 
va posar VerdCel, amb les seues ver-
sions de dos cantautors valencians 
fonamentals de la nova cançó: Rai-
mon i Ovidi Montllor. Treballaré el 
teu cos, Montserrat, l’escola de Ribera, 
Si com lo taur o El meu poble Alcoi 
anaven fluint entre els parlaments que 
posaven l’accent en diverses facetes o 
èpoques de la vida del nou Fill Predi-
lecte. Inici del càntic en el temple va 
ser la peça que va tancar l’homenatge.

Els primers a prendre la parau-
la van ser els portaveus dels tres 
grups polítics amb representació en 

l’ajuntament, que havien decidit de 
manera unànime el nomenament: 
Paco Sanz, per Compromís per 
l’Alcúdia, Juan Manuel Arnandis, pel 
PP i Paco Martínez, pel PSPV.

Com que Vicent Madramany va ser 
un referent en la internacionalització 
del món corporatiu, destacant-se la 
seua tasca com a gerent de la Coope-
rativa Agrícola de l’Alcúdia, o el fet 
que posteriorment fóra destinat per 
ANECOOP a Perpinyà amb l’objectiu 
d’obrir el mercat europeu als conreus 
agrícoles locals, el següent a parlar va 
ser Cirilo Arnandis, president de la 
CANSO.

Seguint la trajectòria vital de 
l’homenatjat, es va recordar que va 
obrir el Centre d’art contemporani “À 
cent mètres du centre du monde” en 
2004, on s’han exposat les obres de re-
conegudes figures internacionals, sen-
se oblidar els nostres reconeguts artis-
tes valencians, com ara Manuel Boix, 
Adrià Pina, Armengol o Artur Heras.

Precisament va ser Artur Heras qui 
va prendre la paraula a continuació, 
en nom propi, perquè els unia una 

relació d’amistat sincera, però també 
per donar veu dins de l’acte als artistes 
plàstics valencians.

No podia faltar tampoc en l’acte un 
amic i admirador de Vicent Madra-
many, company en la fundació del 
PSPV de l’Alcúdia, a més d’impulsor 
i primer signant de la comissió crea-
da per demanar el seu nomenament 
com a fill predilecte de l’Alcúdia, l’ex 
alcalde Paco Signes, què revetla que la 
mort de Madramany ha deixat pen-
dent el seu projecte de construcció 
d’un segon espai d’art contemporani 
a València, que s’haguera dit “A 555 
quilòmetres del centre del món”.

El govern de la Generalitat també va 
voler estar present a l’acte, tot i que el 
president Puig no va poder acudir per 
motius d’agenda, va enviar el seu su-
port a través de Vicent Soler i Marco 
conseller d’Hisenda i Model Econò-
mic de la Generalitat Valenciana i 
també amic de Vicent Madramany, a 
qui va definir com “un lluitador des 
dels anys difícils de la dictadura, per 
un país culte, modern, tolerant i orgu-
llós de la seua valenciania”.

L’últim parlament de l’acte va ser 
el de l’alcalde, Andreu Salom, que 
va recordar, entre altres coses, que 
Vicent Madramany va ser el primer 
regidor de Cultura de la democràcia 
a l’ajuntament de l’Alcúdia i que “ha 
dut el nom de l’Alcúdia molt lluny i de 
motes maneres”.

Tot seguit, Salom va lliurar a Plàcid 
Madramany, germà de l’homenatjat, 
un quadre pintat per a l’ocasió per un 
dels artistes alcudians que ha exposat 
a la galeria de Perpinyà i coneixia i 
s’estimava Vicent, Adrià Pina.

Vicent Madramany Vallés, Fill Predilecte de l’Alcúdia
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Actualment, s’han estat polvoritzant diverses 
zones i parcs del municipi (com ara els vol-
tants de la Casa de la Cultura i del CEIP Bata-

llar) fent ús d’un vinagre concentrat d’alcohol de cereal 
al 20%: un producte innocu i respectuós amb el medi 
ambient amb el qual s’evita l’aplicació d’altres químics 
que poden ser perillosos o tòxics per a la ciutadania 
(els únics productes de la descomposició d’aquest vi-
nagre són anhídrid carbònic i metà, presents en la na-
tura).

També s’han realitzat diverses millores 
al carril pròxim a la CV-50 (direcció 
l’Alcúdia - Carlet). Ací, s’han canviat 

totes les bombetes dels fanals presents a la via 
(un total de 62), a més de les bases circulars de 
les lluminàries que han sigut substituïdes per 
altres planes.

Les intervencions han continuat a 
l’Avinguda Antoni Almela, on les arrels 
de molts dels arbres presents estaven 

deteriorant el paviment en diverses zones 
d’aparcament. Per resoldre aquest problema, 

s’ha optat per instal·lar una malla electrosol-
dada prop de la base de cada arbre, sobre la 
qual es va tornar a pavimentar amb formigó. 
Així doncs, s’evita que les arrels tornen a bom-
bar el sòl.

Per últim, s’ha intervingut als 
canals i la bassa del monument 
de la Nòria, on s’han instal·lat 

unes noves rajoles de ceràmica, més 
grans i de color blau, gràcies a les 
quals es faciliten les accions de nete-
ja (anteriorment, els productes uti-
litzats podien fer saltar la pintura de 
la base dels canals). Aprofitant la in-
tervenció, també s’han repintat totes 
les parets laterals d’estes parts.

La regidoria instal·lat també una nova zona 
de jocs al Parc de la Fira Gastronòmica, en 
la part més propera a la sèquia Reial  on 

s’han substituït les anteriors instal·lacions de fusta 
per jocs més actualitzats.

El nou element, a més del seu cridaner disseny, 
compren dos tobogans nous. A més a més, es con-
tinua tenint en compte la seguretat dels xiquets i 
xiquetes: és per això que a l’espai també s’ha dut 
a terme una pavimentació amb lloses de cautxú 
(d’1 metre cada llosa) amb les quals es pretén que 
tots els menuts i les menudes puguen gaudir dels 
jocs amb més seguretat.

Divendres 22 de març, 
l’empresa encarregada dels 
tractaments contra les pla-

gues va començar a fumigar tots els 
pous i les trapes de la xarxa pública de 
clavegueram: una acció amb la qual 
es pretén disminuir la població de 
panderoles i que enguany s’ha hagut 
d’avançar degut a l’oratge calorós i sec 
que hem tingut a l’hivern.  Les tas-
ques de fumigació s’han centrat, per 
a començar, al llarg del carrer Major, 
plaça del País Valencià i voltants, en-
cara que continuaran realitzant-se al 
llarg de les pròximes setmanes.

L’Ajuntament ha adquirit cinc 
noves escales d’alumini, a les 
quals s’ha dedicat un pressupost 

de 5.600 euros,  que seran utilitzades 
per a dur a terme les tasques correspo-
nents al Cementeri Municipal. 

Les escales han sigut escollides 
tenint en compte que les persones 
usuàries puguen arribar amb comodi-
tat als quatre nivells de nínxols, dispo-
sats en distintes altures (ja que els més 
antics estan construïts amb una altu-
ra més elevada que els actuals). Així 
doncs, de les cinc escales, una d’elles 
és de 10 graons, altres dos són de 8 i 
les altres dos restants són de 6 graons.

Pel que fa a l’estructura d’aquestes 
noves escales, el fet que siguen 
d’alumini és de gran avantatge, ja que 

pesen molt poc i són més fàcils 
de transportar. Així mateix, en la 
seua part inferior inclouen unes 
rodes amb les quals també es fa-
cilita el seu transport, sense que el 
seu equilibri es veja perjudicat.

També, en la part superior, hi 
ha disponible una estructura des-
tinada a dipositar diferents tipus 
de materials (com, per exemple, 
ferramentes): un disseny que tam-
bé facilita les tasques que s’han de 
dur a terme. D’esta manera, i per 
tots els avantatges que presenten, 
s’ha pensat - pròximament - a 
substituir les antigues escales per 
altres iguals i del mateix material 
que les noves adquirides.

L’Ajuntament, des de la regidoria d’Obres Públiques i Manteniment d’Edificis 
Municipals, continua també les seues tasques per millorar els parcs municipals. 
L’últim mes s’ha intervingut al Parc de la II República, on s’han repintat les di-

verses instal·lacions de fusta presents al lloc.
Així mateix, s’han cobert amb vernís aquestes mateixes parts del parc, amb l’objectiu 

de mantenir més temps i en millors condicions l’espai infantil situat front al col·legi 
Heretats. Aprofitant 
estes últimes interven-
cions, també s’ha optat 
per substituir totes les 
peces deteriorades per 
nou material amb la 
finalitat que els xiquets 
i les xiquetes puguen 
continuar gaudint de 
les instal·lacions sense 
cap perill.

Polvorització ecològica per a la brossa dels parcs Canvi de lluminàries al carril bici de la CV-50

Intervencions a l’avinguda Antoni Almela
Millora de l’aspecte del Monument  
la Nòria

Nova zona de jocs al Parc de la Fira Gastronòmica

Tractament preventiu contra les panderoles. 

Noves escales d’alumini per al Cementeri Municipal

Per tal de millorar l’aspecte ge-
neral o l’accessibilitat de l’antiga 
plaça de la Malva, hui plaça 

Cervantes, s’han dut a terme diverses 
intervencions:

En primer lloc, s’ha procurat anive-
llar tot l’espai amb un nou paviment 
de formigó, eliminant també tots els 
obstacles presents al lloc com les vo-
reres presents als límits de la plaça, 
què dificultaven la circulació. No obs-
tant això, s’han mantingut les 8 places 
d’aparcament disponibles, les quals 
han sigut novament senyalitzades.

També s’han instal·lat, als mateixos 
espais d’aparcament, una sèrie de de-

limitadors de cautxú per 
a les rodes dels cotxes i 
s’han respectat els arbres 
presents a la zona, millo-
rant-se els escocells de 
cadascun amb un recobri-
ment d’àrids i pedres de-
coratives per evitar caigu-
des o acumulació d’arena 
al voltant, entre d’altres 
aspectes.

Al mateix lloc, s’han reu-
bicat els contenidors del fem, situats 
en un dels costats de la plaça per no 
interferir en la circulació dels vehicles 
ni dels vianants. Aprofitant aquestes 

últimes obres a la plaça, també s’ha 
dut a terme un estudi de l’entorn per 
saber quines noves intervencions es 
poden realitzar en un futur pròxim 
per millorar la zona.

Intervenció a la plaça Cervantes

Millores al Parc de la II República

La regidoria d’Obres Públiques i manteniment d’Edificis Municipal fa contínuament intervencions en el nostre entorn, detalls que de vegades ens passen 
des percebuts, però que, en el seu conjunt, contribueixen a fer-nos la vida més agradable, els contem quines han sigut les últimes actuacions.

Intervencions en Places, Parcs i Carrers

També la Regidoria d’Obres 
Públiquess’ha encarregat de 
col·locar, als 350 contenidors repar-

tits pel municipi, uns adhesius amb infor-
mació sobre l’horari per poder tirar el fem 
(de 18.00 hores de la vesprada a les 21.00 
hores de la nit). Respectar este horari és 
important, ja que s’evita l’aparició de pro-
blemes com olors desagradables, sobretot 
quan fa més calor.

No obstant això, es recorda que l’horari 
pot variar depenent de l’època i les distintes 
festivitats celebrades al llarg de l’any, en els 
quals casos s’avisarà de manera específica a 
la ciutadania.

Els nous adhesius també contenen un codi QR a través del qual es pot acce-
dir a més informació sobre l’Ecoparc de l’Alcúdia, on s’han de dur els mobles, 
electrodomèstics, objectes lluminosos i altres tipus de deixalles que no poden 
deixar-se als contenidors.

Horaris per tirar el fem als contenidors 
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La Conselleria d’Infraestructures, 
Obres Públiques i Habitatge 
ha comunicat a l’ajuntament 

l’aprovació, el passat 26 de març, 
del projecte per a la construcció 
d’una nova redona en la CV50, just 
en l’encreuament de la ronda que 
circumval·la el polígon La Creu amb 
la carretera de Carlet, al costat de les 
naus de l’empresa Madeplax.

Es tracta d’una antiga reivindicació 
de l’Ajuntament de l’Alcúdia que va 

ser traslladada a la Direcció General 
de Carreteres. Cal tindre en compte 
que la rodona garantirà la seguretat 
dels conductors ja que se situarà en 
un tram recte on resulta vertadera-
ment perillós el gir cap a la ronda o 
la incorporació des d’aquesta cap a la 
carretera.

També els usuaris i usuàries del ca-
rril bici entre l’Alcúdia i Carlet es vo-
ran beneficiats per la construcció de la 
redona, ja que el projecte contempla 

l’adequació de l’actual via a la nova 
infraestructura amb els corresponents 
passos de vianants.

L’Ajuntament ja va posar en marxa 
temps enrere les corresponents ex-
propiacions de terrenys amb la inten-
ció d’afavorir l’inici immediat de les 
obres. Amb l’aprovació del projecte ja 
es pot procedir a la signatura de tota 
la documentació per tal de començar 
la construcció tan aviat com siga pos-
sible.

Se situarà en l’encreuament del carrer Gutiérrez Mellado amb la carretera de Carlet

La Conselleria d’Obres Públiques aprova el 
projecte d’una nova redona en la CV50

L’Ajuntament de l’Alcúdia ha 
aprovat la creació del Consell 
Sectorial de l’Entrà de la Mare 

de Déu de l’Oreto, l’òrgan de partici-
pació que organitzarà i coordinarà 
l’acte més important i popular de les 
Festes Majors de l’Alcúdia. Dotze re-
gidors i regidores votaren a favor de la 
proposta que va defensar la regidora 
de Festes i Tradicions, Oreto Tresco-
lí. Els 4 representants de Compromís, 
van votar en contra.
  

El portaveu de Compromís es va 
desmarcar del consens general al con-
siderar que la vicepresidència que el 
reglament atorga al rector de la pa-
rròquia s’oposa a la separació entre 

estat i església que se consagra a la 
Constitució. Per a Paco Sanz, el pro-
blema està en la fórmula triada, Con-
sell Sectorial. Sembla que si es diguera 
patronat o associació, no tindrien cap 
problema, fins i tot Sanz afirmà que el 
seu grup havia consultat  a experts i 
estos els havien dit que no era eixa la 
fórmula més convenient.

 D’altra banda, tots els experts con-
sultats  pel grup socialista, així com la 
secretaria del mateix ajuntament de 
l’Alcúdia afirmen que sí és la fórmula 
adient, tant a nivell legal com admi-
nistratiu. I la regidora Trescolí expli-
cava la vicepresidència del rector de la 
parròquia ja que “el paper de l’església 

és clau en una festa d’arrels religioses 
i que, per tant, deu tindre veu i vot en 
el consell, en totes aquelles qüestions 
d’àmbit estrictament religiós”.

Un Reglament que compta amb el 
consens de totes les parts partici-
pants

Després d’infructuosos intents de 
diferents regidors de Festes i de Cultu-
ra dels darrers 20 anys,  Oreto Tresco-
lí ha aconseguit dur endavant un am-
biciós projecte que va mamprendre 
només començar la legislatura, amb el 
qual es definix un òrgan de participa-
ció en el que totes les parts implicades 
en la festa tenen veu i vot.

 

Segons va explicar en el plenari la 
regidora “l’entrà és una festa viva que 
representa a moltes sensibilitats i el 
projecte del consell sectorial és un fidel 
reflex de la realitat que es viu al carrer 

cada 7 de setembre... El procés ha estat 
difícil i després de més de dos dècades 
hem aconseguit, per fi, consensuar un 
model de consell que regirà el seu fun-
cionament”.

El plenari aprovà la creació del Consell Sectorial de l’Entrà i el seu reglament en el plenari 
de març, amb els vots a favor dels grups socialista i popular i en contra dels 4 membres de 
Compromís.

L’Entrà de l’Alcúdia ja té Consell i reglament

El dia va ser esplèndid, a les 10 
del matí esperava els alcudians 
la primera de les guies que els 

acompanyaria durant part del matí, 
amb la qual coneixerien la història 

del poble i algunes anècdotes, com ara 
que el malnom dels vilafamesins és 
“culrojos”, i els ve, diuen, d’un intent 
col·lectiu de menejar la Roca Grossa, 
una pedra de gres roig que pesa unes 

2100 tones y té un volum de 832 me-
tros cúbics. Evidentment no van po-
der menejar-la i van acabar caient de 
cul i tacant-se’l de roig!

El grup visità  l’església de 

l’Assumpció, que començà a cons-
truir-se a finals del segle XVI, es va 
ampliar en el XVIII i es rematà amb 
una cúpula en el XIX, i amb elements 
molt interessants a nivell artístic, com 
un retaule del segle XVII, el sòcols de 
ceràmica del XVIII, o les petxines de 
la cúpula. Tot seguit, continuà la puja-
da fins al castell i el barri musulmà del 
Quartijo, amb unes vistes impressio-
nants del terme.

Cap a les 12, al Palau del Batlle, una 
antiga casa senyorial gòtica bastida 
entre els segles XIV i XV, esperava al 

grup una segona guia per a descobrir-
los els secrets del Museu d’Art Con-
temporani, el més antic d’Espanya 
–segons va dir- i el segon en impor-
tància després del de Conca.

Un dinar al mesó de la plaça i un 
passeget fins a l’autobús per a baixar 
el menjar van completar l’excursió. La 
visita estava organitzada pel Bloc de 
Progrés Jaume I de l’Alcúdia, que pa-
trocinava per als seus associats tant el 
viatge com les visites i les guies turís-
tiques, de manera que només havien 
d’abonar el menjar. 

Dissabte 30 de març un autobús amb tots els seients ocupats eixia de l’Alcúdia a les 8 del 
matí camí de Vilafamés, a la Plana Alta de Castelló, un dels pobles més bonics del nostre país, 
amb un conjunt històric que va ser declarat BIC (Bé d’Interés Cultural) en l’any 2005.

Excursió a Vilafamés del Bloc de Progrés
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Amb esta gira, que va co-
mençar el 13 de febrer a Cas-
telló de Rugat i va recórrer 16 

pobles socis del Fons, es van donar a 
conéixer les experiències viscudes per 
les treballadores de la Cooperativa 
de Producció Artesanal Padre Rafael 
González (Coopraporago) en el Can-
tó de Biblián de l’Equador i com ha 
canviat la situació social i laboral de 
les 120 artesanes de la “Palla Toquilla”, 
que han participat en este programa 
de cooperació, i la de les seues famí-
lies.
 

L’objectiu ha sigut la capacitació 
d’estes artesanes per a treballar d’una 
forma diferent, afavorint el seu des-
envolupament sostenible com a coo-
perativa. Es dona la circumstància 
que les Toquilleres ja ens van visitar 
a l’Alcúdia en començar la seua coo-
peració amb el Fons Valencià, en 

2015, així ara ens van poder comparar 
com ha evolucionat la seua siruació: 
S’explicaren les millores en la qualitat 
de vida de les treballadores artesanes 
gràcies a la formació integral de les 
sòcies i l’enfortiment de les seues ca-
pacitats de producció, comercialitza-
ció i millora de les infraestructures i 
maquinària.

La delegació d’estes treballadores 
estava formada per Martha Cecilia 
Lema i Lourdes Carmelina Cárdenas, 
Vicepresidenta i sòcia de la Coope-
rativa Coopraporago, i la participa-
ció de la tècnica de Suport Social del 
Cantó de Biblián, Estefania Crespo, 
qui va ajudar a comprendre el projec-
te d’enfortiment sòcio- productiu de 
la cooperativa.

  
“Ens havien enganyat moltes vega-

des perquè ens organitzàrem i van 

explotar el nostre treball, però amb 
l’Alcalde Guillermo Espinosa i l’ajuda 
del projecte del Fons Valencià, ens 
hem organitzat i amb la formació que 
hem rebut ja no permetem que ens 
enganyen” van ser les paraules d’una 
emocionada Martha Lema, Vicepre-
sidenta de la Cooperativa enfront de 
més de 40 persones que van assistir a 
l’acte, presentat per Rosa Martínez, re-
gidora de Benestar Social de l’Alcúdia 
i membre de la Junta del Fons Valen-
cià i el seu Gerent, Esteve Ordiñana.

   
Com que era l’última etapa del seu 

viatge, i a l’endemà tornaven a Equa-
dor, les artesanes van oferir els seus 
productes per si algú volia adquirir-
los, i cal dir que se’n tornaren a casa 
molt lleugeres d’equipatge, perquè van 
poder vendre totes es existències que 
portaven. 

El 27 de febrer el Bloc de Progrés Jaume I de l’Alcúdia va acollir el final de la “minigira” de 
les artesanes de la “Palla Toquilla” d’Equador, que forma part del  projecte #InSostenible 
del Fons Valencià per la Solidaritat.

Les “Toquilleres” de Biblián  tornen a l’Alcúdia de la mà del Fons Valencià

Unes 80 sòcies es van ajuntar 
eixos dos dimarts a la sala 
del Llar de la Caixa Rural, on 

pel mòdic preu de 2 euros tenien un 
berenar de xocolate amb rotllo i dret 
a la participació en la rifa, organitza-
da amb multitud de regals donats a 
l’associació per diferents empreses del 
poble.

Al berenar del dia 5 va acudir 
l’alcalde, Andreu Salom, acompanyat 
per la regidora de Benestar Social, 
Rosa Martínez, que van gaudir amb 
les Dones de la xocolatada i van regala 
a totes les assistents un bolígraf i una 
llapissera de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

En arribar el temps de Carnestoltes, són moltes les associacions alcudianes que encara 
conserven el costum de celebrar xocolatades, entre elles l’associació Dones de l’Alcúdia, 
que enguany les va fer els dies 19 de febrer i 5 de març. 

Xocolatades de Carnestoltes de les Dones de l’Alcúdia
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Com cada any, usuaris i personal tècnic del Centre de Dia de l’Alcúdia han plantat la 
seua falla, que en esta ocasió han volgut dedicar a l’Associació Musical Filharmònica 
Alcudiana, amb motiu del seu 175 aniversari.

L’elecció del tema ha sigut tot 
un encert, i la falleta ha quedat 
d’allò més vistosa. No li falta-

va detall, fins i tot estava present el 
logotip que la Filharmònica ha creat 
per a celebrar l’efemèride. Les Muses 
de la Música i la Junta de l’associació 
musical van ser els convidats d’honor 
i es van mostrar molt emocionats en 
sentir l’estima dels nostres majors per 
la Banda.

També la Falla Tirant lo Blanc de 

l’Alcúdia va estar representada pel seu 
president, Fran Serra, la Fallera Major, 
Maica Molina, la Fallera Major Infan-
til Sofia López i altres membres de la 
comissió, que van imposar la insígnia 
de la Falla al President i Fallera Major 
del Centre de Dia, Pascual Crespo i 
Tina Martínez.

Compartint la festa amb els residents 
van estar l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu 
Salom, i la regidora Gemma Pina, en 
representació de l’Ajuntament, i Jose 

Luis Boix en representació de la Caixa 
Rural, acompanyats per la directora 
del Centre, Míriam Calero.

Entre música festera i l’alegria 
d’usuaris i familiars, es va encendre 
la traca que donava foc al monument, 
del qual es va indultar un ninot que 
representava un músic de la nostra 
Filharmònica. Després, la tradicional 
xocolatada amb bunyols va posar el 
punt i final a la cremà. 

El Centre de dia dedica la seua falla a la Filharmònica Alcudiana

El passat plenari es portà per al seu debat i aprovació la creació del CONSELL SECTORIAL DE 
L’ENTRÀ DE LA MARE DE DEU DE L’ORETO.

- Compromís per l’Alcúdia consi-
dera que l’acte de l’Entrà de la Mare 
de Deu de l’Oreto que se celebra el 
7 de setembre, és un acte d’especial 
rellevància per a l’Alcúdia, que re-
cull les nostres tradicions i de la que 
formen part les principals mostres 
del nostre patrimoni cultural. Com-
promís va manifestar en el plenari 
que s’ha de treballar per a que la 
Festa de l’Entrà siga declarada Bé 
d’Interés Cultural.

- Compromís per l’Alcúdia con-
sidera que és necessari establir 
un òrgan de coordinació i orga-
nització de l’Entrà que garantis-
ca la conservació i manteniment 
d’aquestes tradicions tan arrelades a 
la nostra població i al mateix temps 
li done la dignificació i rellevància 
degudes. Un òrgan en el que ne-
cessàriament participen tots els 
agents involucrats d’una o altra 
manera en la mateixa, començant 
per l’Ajuntament i la Parròquia i 
passant pels distints components i 

grups que participen en l’Entrà.

- En l’acord de Govern en-
tre Compromís i PSPV-PSOE 
d’aquesta legislatura recull entre 
els seus punts aquest compromís, 
referit a l’Entrà: “Posar en marxa el 
Patronat de l’Entrà on participaran 
els distints grups que formen part del 
seguici, així com els grups munici-
pals i aquells tècnics que de manera 
consensuada es proposen. Les seues 
normes i funcionament seran igual-
ment consensuats entre tots els par-
ticipants.”

- Davant la necessitat de creació 
d’un òrgan de coordinació Compro-
mís per l’Alcúdia va realitzar distin-
tes consultes amb especialistes en la 
matèria i va estudiar a fons les dos 
alternatives existents: crear un òr-
gan en l’esfera pública com un Con-
sell Sectorial Municipal (proposta 
del PSOE) o buscar una fórmula en 
l’esfera privada, com un Patronat, 
una Associació... (en el sentit de 

l’acord de govern entre els dos par-
tits).  

- La fórmula aprovada de Con-
sell Sectorial Municipal, al ser un 
Òrgan Col·legiat Administratiu, 
resulta incompatible, des del nos-
tre punt de vista, amb donar cà-
rrecs i competències al rector de 
l’Església o necessitar el vist i plau 
de l’alcalde i el rector per a distintes 
assumptes. Igualment la separació 
de l’Església i l’Estat al nostre país 
no resulta coherent amb ostentar la 
Vicepresidència d’un òrgan públic. 
Des del nostre punt de vista el rector 
podia formar part d’eixe organisme, 
però no com a vicepresident amb 
competències.

- Per això proposàrem que si el 
que es pretenia era donar un paper 
rellevant a l’Església, es buscarà 
una fórmula jurídica en l’àmbit 
privat, on sí pogueren participar 
l’Ajuntament, l’Església i els distints 
components de l’Entrà. Figures com 

el Patronat (tal i com deia l’acord 
de govern), o algun altre organisme 
similar de l’àmbit no públic, serien 
la fórmula adequada, que a més li 
donaria la dignificació i rellevància 
necessàries. 

- Compromís per l’Alcúdia la-
menta que aquest tema s’haja 
aprovat sense el consens necessari 
per propiciar un vot unànime de 
l’Ajuntament, un consens al que 
Compromís haguera desitjat arribar, 

però malgrat tots els nostres esfor-
ços la proposta va ser presentada de 
manera unilateral. Les nostres pro-
postes ni tan sols van ser contesta-
des.  

- Compromís per l’Alcúdia vol re-
conèixer i agrair l’important paper 
i contribució de diferents grups i 
persones que participen en l’Entrà 
cada any, destinant temps i diners a 
preparar amb il·lusió la seua partici-
pació en la festa.  

Compromís per L’Alcúdia vol que l’Entrà de la Mare de Deu de L’Oreto siga 
bé d’interés cultural
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El divendres dia 30, al 
mercat de l’Alcúdia, la 
Junta Local de l’AECC 

va montar un estand informa-
tiu emmarcat en la campanya 
“Contra el càncer de còlon: 
assenta’t!”, un estand molt cri-
daner perquè comptava amb 
un vàter que simbolitzava la 
prova de  sang oculta en fe-
mta, una prova fonamental 
per a la detecció en una fase 
inicial d’este tipus de càncer, el 
segon en mortaldat tant 
en homes com en dones, 
però superable en el 90% 
dels casos si es detecta 
prompte.

En la Comunitat Valen-
ciana es diagnostiquen 
cada any al voltant de 
4.000 casos, es registren 
unes 1.600 defuncions i 
més d’11.000 valencians 
el patixen en l’actualitat. 
Així i tot, menys del 50% 
de la població en risc, ho-
mes i dones entre 50 i 69 
anys, es realitza la prova.

És per això que l’AECC 
ha llançat esta campanya 
per incidir en la impor-
tància del test TOSH com 
a mesura de prevenció, 
per detectar a temps este 
tumor i les lesions pre-
malignes que el causen i 
curar-lo, mitjançant una 
prova que és indolora, rà-
pida i eficaç.

 
Sota el lema “Contra el 

càncer de còlon: assenta’t. 
Un minut, una vida” l’AECC 
ha llançat els vàters a peu 
de carrer en vàries localitats 
valencianes com Alginet, 
Almussafes, Sueca, Sollana, 
Carlet, Torrent, Bolbaite, 
Riola i l’Alcúdia, per infor-
mar, conscienciar i allunyar 
les pors de la gent a esta pro-
va senzilla i quotidiana que 
pot salvar la seua vida.

L’AECC ha encetat una campanya de sensibilit-
zació i informació contra el càncer de còlon i la 
Junta Local de l’Alcúdia ha tret un vàter al mercat 
per conscienciar de la importància de fer-se les 
proves de detecció.

Contra el càncer de còlon: assenta’t!

Dijous, 24 de gener, va tindre lloc a la Sala de Conferències de la Casa de la Cultura la 
xarrada “Influència de les emocions en el nostre benestar”, a càrrec de Sandro Liñana, 
especialista en el mètode Desbloqueig Energètic Emocional Profund (DEEP), que ha estat 
seguida de tres tallers amb la intenció de posar a l’abast de veïns i veïnes de l’Alcúdia al-
gunes ferramentes per a millorar el seu benestar emocional i físic.

La regidora de Benestar Social, 
Rosa Martínez, ens explicava 
que s’acompanyen els tallers 

amb esmorzars saludables “entrepans 
farcits de vegetals, de formatges, de 
lactis, coques casolanes, fetes per les 
Dones de l’Alcúdia... hem eliminat els 

greixos saturats, l’oli de palma, addi-
tius, conservants... per a beure tenim 
sucs naturals, aigua. Estem enllaçant 
benestar mental, benestar d’emocions, 
amb la salut física”

Amb estes premisses, s’han organit-

zat 3 tallers  a la Casa del Llaurador 
en tres dissabtes de febrer i març, amb 
les temàtiques Aprén a gestionar les 
teues emocions, Gestió dels conflictes 
emocionals en família i Relacions de 
parella i el seu aprenentatge

Tots tres han estat molt ben valo-
rats per les persones assistents, que 
consideren que l’experiència ha estat 
enriquidora. I és que, si ens parem a 
pensar-ho, això de l’educació emo-
cional i la gestió de les emocions són 
conceptes prou moderns. Com més 
anys tinga la persona que estiga lle-
gint açò, menys possibilitats tindrà 
d’haver rebut cap ajuda en este sentit, 
el que li haja ensenyat la vida a base 
d’equivocar-se i patir prou. De segur 
que hi han altres maneres menys do-
loroses i més positives de viure però, 
de vegades, ens cal que algú ens faça 
caure en el compte d’on tenim el curt-
circuit. 

Tallers de benestar emocional
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Dissabte, dia 2 de març,  a les 10 del matí va sonar el tro anunciador de l’inici del mes 
faller, disparat per les falleres Majors Maica Molina i Higueras i Sofía López Escribano, 
que començaven així un dia molt especial, el de la Crida Fallera

Crida Fallera 2019

A les  7 i mitja de la vesprada, la 
comissió de la falla Tirant lo 
Blanc, acompanyà les seues 

falleres en cercavila des del casal fallar 
fins a la plaça de l’Ajuntament, amb la 
música de l’Escola de Dolçaina i Tabal 
i la Colla la Rosca.

Arribats a la Casa Consistorial, les 
Falleres Majors van pujar al Balcó del 
primer pis, en companyia de l’alcalde 
de l’Alcúdia, Andreu Salom i la regi-
dora de Festes, Oreto Trescolí. Allí 
van fer els quatre parlaments, convi-
dant al veïnat de l’Alcúdia i als visi-
tants a gaudir de les festes falleres, i 

l’alcalde va fer lliurament de la cau de 
l’Alcúdia a la Fallera Major.

En finalitzar, foto amb els presidents 
major i infantil al saló de plenaris, cas-
tell de focs i tornada en cercavila cap 
al casal de la plaça Tirant lo Blanc.

L’escriptor Guillem Bohigues va 
presentar el seu poemari Des-
nudo manchado y sin café a 

la planta baixa de la Casa de la Cul-
tura. A la taula el van acompanyar el 
regidor de cultura, Toni Benavent i 
l’alcalde, Andreu Salom, que va cri-
dar l’atenció del públic sobre el joc de 
paraules  DesNudo i MaNchado de 
la portada del llibre, amb eixa N co-
muna que està una mica desplaçada 
cap amunt, de manera que si llegeixes 
apresa Manchado esdevé MACHA-
DO.

I és que, segons Salom, “Guillem 
comparteix amb Machado l’enorme 
poder de la paraula. Perquè Guillem 
parla. En prosa o en vers. Parla res-
pectant l’eina que li permet parlar, 
respectant, acaronant, mimant a la pa-
raula... I és que el treball de Bohigues 
és una indagació sobre l’ànima a partir 
dels assumptes més terrenals, l’amor, 
la vida, la mort, la injustícia, l’afecte, 
la camaraderia”.

 
Un jove de 25 anys amb molt que dir

Guillem Bohigues va estudiar en 
l’Alcúdia fins acabar el Batxillerat en 

Els Évols, llavors ingressà en el doble 
grau en Dret i en Ciències Polítiques 
i de l’Administració Pública, que va 
cursar entre 2011 i 2016, amb una es-
tada Erasmus a Istanbul entre 2014 i 
2015 i unes pràctiques, que va fer en 
2017, en l’Ambaixada espanyola en 
Andorra la Vella.

A banda d’estudiar, des de molt jove-
net li ha atret la política i ha dut una 
militància activa, n’ha format part 
de  plataformes vindicatives, com ara 
la Plataforma Cívica contra el Ma-
croabocador de la Ribera, ha escrit 
en blogs i periòdics les seues opinions 
sobre qüestions candents, com el joc 
de partits, els mitjans de comunicació 
públics o la memòria històrica.

Guillem va relatar la seua necessitat 
de plasmar «tot el que passa pel seu 
cap» i la gran oportunitat que ha sig-
nificat per a ell publicar este primer 
llibre. D’una manera poètica i meta-
fòrica, l’autor parla sobre les emocions 
amb un estil inspirat en grans clàs-
sics castellans, com ara Machado o 
Hernández, amb poemes alguns dels 
quals va poder escoltar el públic de la 
veu del mateix autor.

Desnudo, manchado y sin café és el títol de la primera obra publicada per l’alcudià Guillem 
Bohigues en l’editorial Punto Rojo que es va presentar l’últim divendres de març

Presentació del poemari de Guillem Bohigues

L’escriptora alcudiana de contes i poesia infantil Nadia Carrasco va oferir un “conta-
poemes” infantil, dijous 21 de març, a la ciberaula de l’Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe, per celebrar el Dia Internacional de la Poesia.

Amb esta activitat, que va tin-
dre com a públic els xiquets 
i xiquetes hospitalitzats i les 

seues famílies, es pretenia traure els 
malalts i malaltes de la seua rutina i  
crear per una estona un món màgic, 

el que ens oferixen les lletres i les his-
tòries literàries.

L’activitat fou possible gràcies a 
l’Hospital Universitari i Politècnic 
La Fe i la col·laboració de Creu Roja, 

Caixa Rural de l’Alcúdia i Caixa 
Rural d’Albal, i s’emmarcava en una 
sèrie d’activitats que pretenen com-
binar art i oci per tal d’amenitzar 
la situació d’hospitalització de xi-
quets i xiquetes .

Nadia Carrasco acosta la poesia a xiquets i 
xiquetes de l’Hospital La Fe
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Setmana fallera de la comissió Tirant lo Blanc
Dia de la plantà

Cercavila, dinar de germanor i campionat de truc

Fallajocs, premis de pintura i partida de pilota valenciana 

La falla Tirant lo Blanc va plantar el dia 15 el 
seu monument “La mar ja està en falles”, una 
crítica al canvi climàtic que representa una 

pujada del nivell del mar en què les falles acaben 
submergides.

El monument era obra dels artistes fallers Vi-
dal Garrrido i Manuel Soriano, este últim veí de 
l’Alcúdia, i un any més es va plantar a la manera tra-
dicional, és a dir, al tombe.  El monument infantil, 
un any més, era obra de l’artista Rafa Real, també 
veí del nostre poble, amb el lema “Els reis de la casa”.

 
Un cop feta la feina de la plantà, va tindre lloc al 

casal la nit del karaoke. 

El segon dia de falles a l’Alcúdia, 
després de la despertà i 
l’esmorzaret a la carpa, tots els 

membres de la Falla Tirant lo Blanc, 
engalanats amb la indumentària tradi-
cional valenciana i acompanyants per 
la xaranga A caramull, recorregueren 
en cercavila els carrers del poble.

A continuació, va tindre lloc el dinar 
de germanor i a les 5 de la vesprada 
es va celebrar el primer campionat de 
truc faller, en el qual resultaren cam-
pions la parella formada per Quique 
Mateu i Cristóbal Rodríguez.
 
A la nit, sopar, al que assistiren 

l’alcalde Andreu Salom, la regidora de 
festes Oreto Trescolí i el regidor Juan 

Manuel Arnandis, i després festa amb 
l’actuació d’Electra Orquestra.

La programació d’actes del tercer 
dia de falles estava dirigida als 
més menuts. Durant tot el matí, 

xiquetes i xiquets pogueren gaudir 
dels castells inflables i pintacares de 
Cel i Animació, tot amenitzat per la 
Xaranga A Caramull.

Després de dinar, al carrer Joan XXIII 
a l’altura del Casal Faller, tenia lloc 
la II Exhibició de Pilota Valenciana 
infantil entre les escoles de pilota de 
l’Alcúdia i de Carlet. Tot seguit, a la 
carpa de la plaça Tirant lo Blanc, els 
més menuts pogueren gaudir del ja 
tradicional “Fallajocs” amb el grup 

format per Jessy, Aitana, Gema, Xaro 
i Esdres que realitzaren divertides i 
mogudes coreografies.

Al descans, les Falleres Majors Maica 
Molina i Sofia López lliuraren els pre-
mis del II Concurs Escolar de Pintura 
Fallera en les diferents categories:

Categoria C (10-12 anys): Ismael Or-
tega Abel, del col·legi Sant Andreu

Categoria B (6-9 anys): Mar Galdón 
Amat, del col·legi Sant Andreu

Categoria A (3-5 anys): Abril Varona 
Badal, del col·legi Heretats

Els premis infantils 3-5 anys als di-
buixos més divertits van ser per a Noa 
Gallego Contreras, Alejandra Marti-
nez Molla i Júlia Belda.

A la nit, la comissió de la Falla Tirant 
lo Blanc havia preparat la nit dels 80, 
una festa temàtica amb discomòbil 
per a tots els assistents.
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Ofrena Floral a la Mare de Déu de l’Oreto 

19 de març, Sant Josep

Després de la desper-
tà i de la xocolatada 
amb bunyols amb 

què la Fallera Major, Maica 
Molina, va obsequiar a tot el 
veïnat que va voler acudir a la 
carpa, ales 12 del migdia ves-
tits amb indumentària tradi-

cional, els fallers i falleres van 
recórrer els carrers del poble 
en cercavila, per un moment, 
la pluja amenaçà la festa, però 
van ser quatre gotes que no 
van aiguar l’ambient.

A les 5 de la vesprada co-

mençava l’Ofrena de Flors a 
la Mare de Déu de l’Oreto en 
la seua capella, Maica Molina 
i Sofia López, ofrenaren a la 
Mare de Déu els seus rams 
com a Falleres Majors de 
l’Alcúdia en un acte al qual 
participaren els i les usuàries 
del Centre de Dia per pri-
mera vegada, afegint un plus 
d’emotivitat.

L’últim dia de les Falles co-
mençava a les 11 del matí 
amb una cercavila fins 

l’església, acompanyat de tabal i 
dolçaina, per assistir a la missa 
en honor a Sant Josep. Enguany, 
com a novetat, una imatge del 
Sant amb el Jesuset en braços 
presidia l’altar major.

En acabar, van tornar en cercavi-
la fins la plaça on van llançar una 
particular “mascletà manual” en 
què els membres de la comissió 
llançaven coets i masclets. Tot se-
guit, van celebrar l’últim dinar de 
germanor de les Falles 2019, una 
paella gegant, acompanyats pel 

rector de l’Alcúdia, Miguel Àngel 
Herrera.

Cap a les 8 de la vesprada, la Fa-
llera Major Infantil, Sofia López, 
va procedir a indultar el ninot 
que guardarà per a sempre. Va 
escollir l’arbre que coronava la 
Falla Infantil, acompanyada pel 
President Infantil Pablo Moreno 
Molina i també per Oreto Tres-
colí, regidora de festes. Tot seguit 
van prendre foc a la traca que 
cremaria el monument.

A continuació va arribar el torn 
de la Falla gran, la Fallera Major, 
Maica Molina, va indultar la si-
rena, acompanyada pel president 

Fran Serra i per l’alcalde Andreu 
Salom. 
Per posar el punt i final a la festa 
del foc, es va disparar un castell 
de focs. Com ja és tradició, quan 
les flames amainaren, tota la co-
missió es va agafar de les mans 
formant un cercle al voltant de 
la falla fins que no quedaren més 
que les cendres.

Diversos membres de la corpo-
ració municipal van estar pre-
sents en este dia tan especial i 
l’agrupació de voluntaris de Pro-
tecció Civil de l’Alcúdia va ser 
l’encarregada de vetlar per la se-
guretat de tots els assistents.
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Amb la fira, els estudiants po-
dran trobar un espai on com-
partir els seus coneixements 

sobre tecnologia o la informàtica de 
manera entretinguda amb jocs com 
el “Kahoot”, al qual podran accedir 
col·lectivament a través del seu telèfon 
mòbil.

La pròxima setmana, la informàti-
ca i la tecnologia arriben amb força a 
l’Alcúdia de la mà de la II Fira Inter-
centres: un esdeveniment educatiu i 
també social, organitzat per al dime-
cres 10 d’abril i on es podran trobar 
tota una sèrie d’activitats destinades 

als estudiants de secundària de l’IES 
Els Évols i d’altres centres participants 
en el projecte, com els dels munici-
pis Navarrés, Algemesí, Guadassuar, 
Carlet, Enguera, Càrcer i l’Alcúdia de 
Crespins.

Així doncs, el programa d’activitats 
s’estén al llarg de tot el matí del dime-
cres, incloent-hi una visita al Museu 
de la Música i el Museu Etnològic 
(els dos a la Casa de la Solera), on 
l’alumnat accedirà per torns. Poste-
riorment, els alumnes continuaran el 
seu trajecte fins al Parc del Patinatge 
i a la Casa de la Cultura, els espais on 

es duran a terme els diversos tallers 
educatius amb els quals es pretén que 
els estudiants puguen desenvolupar la 
seua imaginació.

D’aquesta manera, destaca la realit-
zació del taller “Kahoot”, una activitat 
plantejada a manera de concurs on els 
alumnes de tots els instituts podran 
aprendre nous conceptes o fer un re-
pàs d’aquells que ja coneixen sobre la 
tecnologia i la informàtica de forma 
entretinguda i participativa gràcies a 
una aplicació a la qual podran acce-
dir en eixe moment a través del seu 
telèfon mòbil.

Aquest joc, amb el qual els estu-
diants també participaran per torns, 
està plantejat com un concurs amb 
una senzilla estructura de preguntes 
on primer es mostrarà la resposta, 
amb l’objectiu que els alumnes sàpi-
guen seleccionar la pregunta correcta. 
Aquells que siguen més ràpids i hàbils 
seran els guanyadors en un joc on, no 
obstant això, el que més importa és 
el fet de compartir els seus coneixe-
ments sobre la matèria.

Altres dels objectius d’aquest projec-
te social és també fer comprendre als 

alumnes que hi tenen moltes possibi-
litats presents al seu entorn per poder 
produir tota una sèrie d’artefactes sig-
nificatius en una societat on la cièn-
cia té un paper imprescindible en la 
cultura contemporània (sense oblidar 
altres conceptes també de gran im-
portància en el món educatiu com la 
creativitat, la crítica o la diversitat). 
Amb tot això, també es busca que 
els joves siguen capaços d’apropar-se 
a solucions creatives pel que fa a de-
safius col·lectius i problemes del seu 
entorn en relació amb el món tecno-
lògic.

L’esdeveniment, organitzat per l’IES Els Évols i amb el patrocini de l’Ajuntament de l’Alcúdia, tindrà lloc dimecres 10 d’abril, en horari de 09.00 h a 
14.00 hores.

II Fira Intercentres de Tecnologia i Informàtica

El dissabte 9 de març camina-
rem per la Senda dels Pepes, en 
Onda, a la comarca de la Plana 

Baixa. La senda no comportava molta 
dificultat i poguérem gaudir del pai-
satge  amb camla, també visitarem el 
castell, que es conserva en molt bon 
estat. A més a més , passejàrem pel 
poble i ens refrescàrem en la terrassa 

d’un bar.

Diumenge 24 de març anàrem a Nà-
quera, comarca de Camp de Túria, 
pujarem a La Creu, per sendes amb 
un grau de dificultat un poc major. Un 
consell: no eixiu mai del camí marcat, 
pot ser siga més complicat. Des de La 
Creu divisàrem vistes esplèndides, 
amb el poble al fons.

Properes eixides programades : 
- 14 d’abril ( diumenge), farem una 
ruta de migdia a Vilamarxant, amb 
93m de desnivell, caminarem per vora 
riu i farem uns 16 km.

- 5 de maig (diumenge), anirem a 
Olocau, al castell, torre. Dinarem en 
els bonics Llacs de Llíria.

- 18 de maig (dissabte), caminarem 
pel Barranc de l’Encantà i vorem els 
camps plens de cireres, farem 12 km 
amb un desnivell de 460m.

Des d’Amics i Amigues de la Mun-
tanya, del Bloc Jaume I de l’Alcúdia,  
aconsellem federar-se. L’organització 
no es fa responsable de les imprudèn-
cies. Cal dur roba, calçat adequat, su-
ficient aigua i menjar.

Les persones interessades poden con-
tactar amb el Bloc de Progrés Jaume I 
(666998372- 646988075)

Rosa Martínez, membre de la junta del Bloc de Progrés Jaume I, ens fa la crònica de les 
últimes eixides de senderisme del grup D’Amics i Amigues de la Muntanya i ens avança 
les pròximes excursions programades

Últimes eixides dels Amics i Amigues de la Muntanya
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L’Alcúdia continua apostant per 
la lectura. el dijous, 14 de març, 
va tindre lloc el Certamen de 

Lectura en Veu Alta: un acte celebrat 
de vesprada al Saló d’Actes de la Casa 
de la Cultura del municipi i en el qual 
ha participat l’alumnat de les escoles.
 

La convocatòria - dirigida princi-
palment als alumnes de Primària i Se-
cundària i presentada per l’escriptora 
i artista Anna Moner – estava orga-
nitzada en quatre categories, tenint 
en compte els nivells educatius dels 
centres. Es van presentar els col·legis 
Heretats, Les Comes i Sant Andreu i  

l’IES Els Évols.

Per a cadascun dels quatre grups hi 
havia assignat un llibre, el qual va ser 
llegit en veu alta pels diversos estu-
diants. D’esta manera, a Primària es va 
treballar al voltant dels nivells “Teula-
dins” (3r i 4t curs) i “Blavets” (5è i 6è 
curs) amb la lectura dels llibres: El rei 
de la casa (de Josep Franco), El gran 
amor d’una gallina (de Concha López 
Narvaez), La delicada de Gandia (de 
Vicenta Llorca) i Una família de por 
(de Francesc Gisbert). D’altra banda, 
l’alumnat de secundària va organit-
zar-se en dos grups: els “Passerells” 

(1r i 2n curs) i “Oronetes” (3r i 4t 
curs). En esta ocasió, els llibres amb 
els quals van treballar foren: Retorn 
a l’illa blanca (de Laura Gallego) i Els 
dimonis de Pandora (de Silvestre Vi-
laplana).

De cadascun dels grups es va selec-
cionar un representant i un suplent 
per a representar a l’Alcúdia en la 
fase final del Certamen. En el cas de 
la categoria “Teuladins”, el represen-
tant serà Joan Porta (del CEIP Les 
Comes), i el suplent Rafa Vallés (del 
col·legi Sant Andreu). De la categoria 
“Blavets” la seleccionada és Sara Ior-
dache (també del CEIP Les Comes), 
mentre que Júlia Escribà (del CEIP 
Heretats) serà la suplent. Dels “Pas-
serells” ha sigut elegit com a repre-
sentant Arnau Soler (del col·legi Sant 
Andreu), amb Rosa López (de l’IES 
Els Évols) com suplent. Finalment, 
del grup “Oronetes” les representants 
seran: Elena Vila, Andrea Zornoza i 
Ana Martínez (del col·legi Sant An-
dreu) i els suplents: Lucía Cui, Paula 
Monteagud i Ana Sarahy (de l’IES 
Els Évols).

Els certàmens escolars de lectura 
en veu alta formen part del projecte 
cultural De Viva Veu, iniciat per la 
Fundació Full i Feets Gestió de Pro-
jectes SL (amb la col·laboració dels 
ajuntaments adherits al projecte). 
Es tracta d’una experiència literària 
amb la qual els escolars també poden 
potenciar la lectura en valencià, am-
pliant el seu vocabulari i lèxic. A més 
a més, no s’oblida el fet que els objec-
tius que es pretenien aconseguir són 
els mateixos per a tots i totes: és a dir, 
despertar en els xiquets i les xiquetes 
l’interès i el gust per llegir més, així 
com altres atributs també rellevants 
en l’àmbit educatiu, com ara la pràc-
tica de l’entonació, millorar la com-
prensió lectora o treballar els aspectes 
gramaticals.

Certamen de lectura en veu alta “De Viva Veu”
Dijous 14 de març l’alumnat de quatre centres alcudians va participar al Certamen de 
Lectura en Veu Alta a la Casa de la Cultura. De cadascun dels col·legis es va seleccionar 
un estudiant amb el seu corresponent suplent per representar a l’Alcúdia en la fase 
final (Comunitat Valenciana) del Certamen.
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Escola Infantil Municipal: Mercat,  Carnestoltes i falles

Observaren i recorregueren les 
parades del mercat que es-
taven obertes amb les seues 

mestres explicar-los els distints ali-
ments. Per finalitzar la visita tots els 
xiquets van provar i esmorzar dife-

rents tipus de fruites. Als mestres, 
mares i iaios els encantà la visita i els 
xiquets gaudiren d’una excursió grati-
ficant.
  
Gràcies a que vam tindre un dia mag-
nífic, el passat divendres dia 1 de 
març, es va celebrar la festa de  Car-
nestoltes al parc de la Vaca. Enguany 
el tema per a la disfressa van ser ELS 
INSECTES. Un tema d’especial interès 
per als  xiquets i xiquetes.

Cada aula es va disfressar d’un insecte 
diferent, els més menuts de marieta, 
els de 1-2 anys  de papallona, cargol 
i libèl·lules. Els de 2-3 anys  lluernes, 

formigues i abelles.
 
Començant pels músics, Vicent Boix, 
Joan Camps i Pep. Seguit dels xiquets 
i les seues mestres, feren una desfilada 
cap al parc de la Vaca on ballaren i be-
renaren tots junts.

Va ser un dia molt especial per a tot 
l’alumnat. Ho van fer tots molt bé i es 
van divertir molt! 

Per a continuar la festa, es va fer el 
tradicional esmorzar faller. Aprofi-
taren el bon temps per eixir al pati i 
sentir musica fallera. Tots els alumnes 
venien amb brusa i mocador faller i 
passaren un matí molt divertit.

El passat  dimecres dia 29 de febrer, els alumnes  de 2-3 anys  van fer una excursió 
al Mercat  Municipal del poble, una eixida divertida que, a més, pretén fomentar els 
hàbits alimentaris saludables.

Ceip Batallar
La Futbolista Débora Garcia 
visita Batallar

Carnestoltes amb estrelles, planetes i extraterrestres

El passat 7 de març, per a comme-
morar el dia de la dona, l’alumnat 
del Ceip Batallar va rebre la visita 
Dèbora Garcia, jugadora del Valèn-
cia CF femení i internacional amb la 
Selecció Espanyola.

Dèbora va compartir la seua ex-
periència personal com a dona en el 
món del futbol, les barreres que va 

superar per arribar a l’elit del futbol 
femení espanyol i l’esforç per acon-
seguir qualsevol desig.

Al mateix temps, animà l’alumnat 
a estudiar per anar preparant el seu 
futur.

El professorat i l’alumnat del cen-
tre volen donar-li públicament les 
gràcies a Dèbora.

Enguany, la temàtica per a Carnes-
toltes del centre ha estat l’Univers. Hi 
hagué disfresses de tota classe; estre-
lles, extraterrestres, ovnis,  coets espa-
cials, Sols i astronautes.

Es va fer una cercavila molt diverti-
da pels voltants de l’escola, acompan-
yants de la batucada sorollosa que va 
muntar l’alumnat de 6é.

Una vegada al Centre, els esperava 
el tradicional xiringuito per part de 
l’alumnat de 6é i que va ser un èxit de 
participació amb la degustació, de tot 
tipus de menjars.

El seu mestre, Josep Tébar, 
els va encomanar la missió 
d’organitzar el seu viatge de 

fi de curs. Durant estos mesos han 
hagut de fer enquestes als alumnes 
que ja l’havien fet, han fet gràfics 
per vore els resultats, contactaren 
amb l’agent de viatges i feren una 
reunió amb ell per a informar-se 
de com era el viatge. Després pre-
pararen una exposició per a expli-
car als pares i mares com anava a 
ser l’excursió, les activitats, l’hotel, 
la documentació necessària, el cost 
aproximat… Tot el procés l’han fet 
utilitzant les ferramentes de Goo-

gle i la web Genially, incorporant 
així les TIC al seu aprenentatge. 

Com a producte final del projec-
te han elaborat unes guies infotu-
rístiques dels Pirineus en format 
ebook amb la web BookCreator. A 
les guies expliquen la història dels 
Pirineus, què vore, què fer, què 
menjar, on dormir, com arribar… 
tot un munt d’informació que està 
a la disposició de tots, futurs alum-
nes que aniran de viatge i població 
en general, ja que ho tenen penjat a 
la web del CEIP Heretats. 

Enhorabona cracks!

QR GUIES:

És el títol del projecte portat a terme per els/les alumnes de 6é B del col·legi 
Heretats. 

Ceip Heretats: Un viatge inoblidable



19MARÇR de 2019  COL•LEGIS ACTIUS

Els passats 6 i 7 de març vàrem 
celebrar al col·legi Les Comes el 
Dia de la Dona. El primer dia, 

dimecres 6, ens va visitar la cantant  
Gem, per a interpretar-nos algunes 
cançons del seu àlbum “ Dent de lleó “.  

En finalitzar el concert els alumnes de 
4rt, 5é i 6é van fer amb ella una sessió 
de preguntes sobre la seua carrera ar-
tística. Parlàrem dels temes d’igualtat 
en el món de la música. Gem opinava 
que hauria d’haver més visibilitat per 

a les dones cantants.
La vesprada de dia següent,  del di-

jous 7, vingueren al nostre centre 3 
dones que escriuen poesia. Les tres 
eren de l’Alcúdia però de diferents 
generacions. Ens parlaren sobre el 
món de la poesia però també des del 
punt de vista de la igualtat. Ens llegi-
ren poemes que elles mateixes havien 
escrit, que ens van agradar moltíssim, 
per que parlaven dels nostre poble, de 
València, etc.

Pensem que commemorar aquest 
Dia Internacional de la Dona, és im-
portant perquè encara queda molta 
desigualtat entre homes i dones, com 
ara els salaris, la visibilitat, etc. També 
cal continuar recordant lo mal que és 
la violència de gènere que mata cada 
any a moltes dones. 

Esperem que açò s’acabe prompte.
Sara Moumni  i Inés Bonafé

Reporteres del CEIP Les Comes: 8 de març, 
Dia Internacional de la Dona

Un any més el nostre col·le ha 
celebrat els carnestoltes eixint 
el divendres 4 de març  en 

cercavila pels carres del voltant de 
l`escoleta i fent molt de soroll, amb 
tota mena d’instruments musicals .  
Ho hem passat molt bé i els xiquets 
han disfrutat junt amb les seues famí-
lies d’un dia espectacular més bé de 
primavera que de l’època de l’any en 

què ens trobem .
Tot començà amb l’arribada el di-

lluns del bufó de la cort del rei Car-
nestoltes que va vindre a veure com 
estaven els xiquets i les xiquetes a 
l’escola.  Ell és el seu enviat especial, 
l’ encarregat d’assegurar-se que tenim 
les disfresses a punt, qui està  ani-
mant-nos i qui ens porta les consignes 
per fer una bona rebuda a la reina i el 

rei de carnestoltes. Les consignes han  
consistit en pintar-nos el nas de color 
roig, una corbata de paper, un davan-
tal, i moltes coses més.   

La disfressa d’enguany any ha estat 
relacionada amb el projecte que estem 
realitzant este trimestre. “Els  Instru-
ments musicals i compositors de re-
nom”. 

El  que hem aconseguit amb esta 
festa és valorar el carnestoltes com a 
tradició popular, potenciar la imagi-
nació i la creativitat dels xiquets i de 
les xiquetes y gaudir de la festa amb 
els companys i les seues famílies.  

Ens hem disfressat de notes musicals 
requeteguapos i guapes¡  

I quasi sense adonar-nos estem ja en 
falles! i com no, la temàtica de la falla 
va de músics especials i instruments 
musicals.

Els alumnes es van vestir de fallers 
i falleres amb la vestimenta corres-
ponent, feren un xicotet recorregut 
pel voltant de l’escoleta, muntàrem 
la falla a la porta i desprès ens vàrem 

fer  un esmorzaret popular amb el que 
les famílies portaren per a compartir i 
estava súper bo!  També es va fer suc 
de taronja de la terreta i  per acabar la 
festa una gran globotada on s’ho pas-
sarem d’allò més bé.

Finalment, realitzàrem el trasllat de 
la nostra falleta  a la plaça en compan-
yia de la falla del poble, com sempre 
fem , perquè tots pogueren veure-la, 
per a després cremar-la el dia de San 
Josep. Cal  fer menció especial als pa-

res que van ser els encarregats d’alçar 
tan bonic monument, tot aquell que 
passava no podia quedar indiferent!

L’escoleta d’Encarna Landete .(edu-
cant en valors)

Telèfon: 620689727- 696521439 
 Dia de portes obertes  el dia 29 de 

març de 10 a 13 hores!  vos esperem 

Carnestoltes i falles 2019
L’Escoleta d’Encarna Landete

Des de ja fa un grapat d’anys, els 
alumnes de 5é i 6é del nostre 
col·legi realitzen una estada 

d’immersió lingüística a Faura. Des-
prés de comprovar any rere any l’èxit 

de l’activitat, decidirem que aquest 
curs també podíem programar-la per 
a alumnes una miqueta més menuts. 
El dia 11 de març, 2n i 3r de Primària 
del Col·legi Sant Andreu arribava a 

Faura, fins al Saint George School amb 
una maleta ben carregada d’il·lusió i 
ganes d’aprendre i divertir-se. 

L’experiència no va defraudar a nin-

gú. Han estat tres dies per a millorar 
l’anglés, jugar i compartir experièn-
cies no sols amb els seus companys, 
sinó també amb xiquets i xiquetes 
d’altres col·legis.

Ha sigut una activitat ben enriqui-
dora per a tots, han gaudit al màxim. 
Esperem poder repetir els pròxims 
cursos. 

Col·legi Sant Andreu Apòstol

Els alumnes de 2n i 3r de Primària ha passat tres dies a la Saint George School de Faura 
per continuar aprenent anglés en un entorn diferent del que estan acostumats.

Tres dies d’immersió lingüística al St George School



20 MARÇ de 2019ELECCIONS 2019

El passat plenari es portà per al seu debat i aprovació la creació del CONSELL SECTORIAL DE 
L’ENTRÀ DE LA MARE DE DEU DE L’ORETO.

Estudiats els articles que es-
tablien la reglamentació del 
dit consell i una vegada apor-

tades les nostres consideracions al 
respecte en la comissió informativa, 
que es van tindre en compte en la 
redacció del mateix, considerem que 
este reglament arreplega la realitat 
de l’Entrà en el nostre poble. 

Arreplega i dóna veu i vot a totes 
les sensibilitats que de alguna o al-
tra manera viuen la nostra Entrà de 
la Mare de Déu de l’Oreto, sempre 

sense oblidar que es tracta d’un acte 
Cívic-religiós.

Donat que pensem que era fona-
mental no deixa passar l’oportunitat 
de crear este Consell  per a poder 
dignificar, mes si cal la nostra Entra, 
i com a fruit  del diàleg i el consens 
la nostra opció com a grup munici-
pal va ser la de donar suport a esta 
iniciativa

Per això, junt amb el PSPV, vo-
tàrem a favor de la creació de este 

Consell, que finalment i desprès 
d’un enriquidor debat, es va apro-
var pel plenari amb 12 vots a favor, 
de PSPV i PP i 4 vots en contra, de 
Compromís.

Ens alegrem, com a grup munici-
pal i com a veïns de l’Alcúdia, que 
este CONSELL, que durant tants 
anys s’ha intentat realitzar, hi haja 
pogut crear-se abans de finalitzar 
esta legislatura.

Consell Sectorial de l’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto

Fisioterapia - Pilates suelo
Pilates aéreo - Pilates máquina

Carrer Bollene, 3 - 46250 L’Alcúdia (Valencia)
Tel.: 672 17 92 33 - 96 065 41 68
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L’Alcalde i candidat del PSPV va presentar davant l’assemblea local del partit la llista comple-
ta de les 20 dones i hòmens que l’acompanyaran en la papereta electoral que presentaran 
els socialistes alcudians a les eleccions del pròxim 26 de maig. Segons va explicar Salom, “es 
tracta d’una llista pensada per a gestionar l’Ajuntament des del primer minut”.

20 candidats i candidates a les Corts Valencianes i al Parlament Europeu 
participen en un acte de Compromís per l’Alcúdia en el procés de primàries

34.558 persones, el 71% del cens, han participat en aquestes primàries de 
Compromís

Un exercici de democràcia directa i participació ciutadana on es va posar 
de manifest tota la diversitat política de la coalició en un acte àgil i fresc, 

La candidatura socialista queda 
encapçalada per Andreu Salom 
acompanyat, en segon lloc per 

Oreto Trescolí, actual regidora de 
Festes i Tradicions. Trescolí és llicen-
ciada en història de l’art i professora a 
l’IES de Guadassuar. Ha escrit múlti-

ples publicacions relacionades amb el 
folklore i les tradicions a la comarca 
de la Ribera. En tercer lloc hi figura 
Rubén Grau, graduat en gestió i ad-
ministració pública, el qual ha estat 
al capdavant de l’àrea d’Innovació de 
l’Ajuntament i de les Activitats Econò-

miques durant esta legislatura. Maria 
Àngels Boix, diplomada en educació 
social i graduada en infermeria, de-
buta en una candidatura socialista 
ocupant el quart lloc i en cinquena 
posició apareix Berto Bohigues, que 
ja va ser regidor d’Obres Públiques durant l’etapa de Francesc Signes al 

capdavant de l’Ajuntament i que se 
reincorpora a la política municipal 
amb voluntat d’aportar la seua vasta 
experiència de gestió.

En sisena posició Salom ha si-
tuat a Isabel Madramany, seguida 
d’Aurelio Amat i en vuité lloc apareix 
Rosa Martínez, que ha estat regidora 
de Serveis Socials durant les darrere 
quatre legislatures i que ha considerat 
oportú continuar una legislatura més 
perquè, segons ha explicat Andreu 
Salom “encara té moltes coses que 
aportar a l’Alcúdia i la seua expe-
riència és un actiu del qual el PSPV 
de l’Alcúdia no podem prescindir”.

La novena posició l’ocupa Guillem 
Bohigues, seguit d’Amparo Martín 
i del músic Jaume Prats en el lloc 
número 11. Maria José Retamino, 
Lidia Avellán, Loli Ballestero, Mar-
cos Porta, Sara Ribera i Adrià Boix 
completen els 17 llocs d’una candi-

datura que tanquen, en les posicions 
de suplents, el professor de la Uni-
versitat de València Paco Martínez, 
el productor teatral Toni Benavent i 
l’arquitecta tècnica Gemma Pina, tots 
tres regidors durant esta legislatura 
que acaba i que no poden continuar 
en llocs d’eixida per motius professio-
nals.

Salom ha explicat que es tracta d’una 
candidatura amb un 65% d’afiliats al 
partit socialista i que compleix els re-
quisits de paritat entre homes i dones, 
amb una mitja d’edat de 42 anys. 7 
membres de la llista tenen menys de 
30 anys, altres 6 entre 30 i 50 i 7 més 
de 50 anys. “Es tracta d’un grup de 
persones amb una àmplia represen-
tació de tots els grups socials per gè-
nere, edat i formació, plens d’il·lusió 
i perfectament preparats per enllestir 
des del primer moment l’elevada exi-
gència que comporta estar al capda-
vant d’una àrea de gestió” segons ha 
explicat el candidat i alcalde.

Recentment va tindre lloc a l’Alcúdia un 
acte amb 20 candidats i candidates de les 
Primàries de Compromís, que va demos-

trar els valors d’una força política valencianista, 
d’esquerres, ecologista i feminista.

En torns de 4 minuts, presentats per la candi-
data a l’alcaldia Vero Roig i per l’anterior candi-
dat i actual Primer Tinent d’Alcalde, Paco Sanz, 
des del President de les Corts Enric Morera 
Català, passant pel parlamentari europeu Jordi 
Sebastià Talavera, pels diputats i diputades de les 
Corts Graciela Ferrer, Isaura Navarro, Paco Gar-
cia Latorre i Juan Ponce, els diputats provincials 
Josep Bort, Xavier Rius i Pilar Moncho Matoses, 
i altres candidats i candidates, exposaren els 
seus projectes i els motius que els han impulsat 
a presentar-se a les primàries. Els 17 candidats a 

diputats de les Corts Valencianes i els 3 candi-
dats a encapçalar la llista al Parlament Europeu, 
exposaren de 5 en 5, les seues propostes.

 
Cal destacar la singularitat única de les pri-

màries de Compromís en les ha pogut partici-
par qualsevol persona amb més de 16 anys i que 
compartisca els valors de Compromís. L’altra 
singularitat i valor d’aquestes primàries és que 
les votacions decideixen, no sols els primers 
candidats de les llistes, sinó la totalitat de la seua 
composició.

 
En total 34.558 persones, el 71% del cens, han 

participat en aquestes primàries de Compromís. 
Mónica Oltra ha obtingut el 87% dels vots com a 
candidata a la Presidència de la Generalitat. Els 
joves Fran Ferri, per València, Aitana Mas, per 

Alacant, i Vicent Marzà, per Castelló, van ser els 
grans triomfadors de les primàries de Compro-
mís. Seran els candidats per cadascuna de les 3 
circumscripcions.

 

En definitiva, un procés que fomenta la demo-
cràcia interna on, al contrari de la resta de partits 
que elegeix els seus candidats de dalt a baix, són 
les pròpies persones inscrites les que ordenen i 
prioritzen els candidats i candidates.  

El PSPV de l’Alcúdia aprova per aclamació 
la llista presentada per Andreu Salom a les 
eleccions municipals

Compromís celebra un acte obert de primàries a l’Alcúdia
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ABRIL 2019- Núm.  41
de l’esport Regidor: : Francesc Martínez Gallego

Coordina: Ximo Puig

Regidoria d’Esport

AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA

EDITA

HANDBOL
Sènior Femení
Diumenge 7 d’abril, a les 12 del matí, al pavelló municipal d’es-
ports, CB Ribera Alta L’ALCÚDIA contra BM MORVEDRE B.  

EMBA L’ACÚDIA
Sènior Masculí
Dissabte 13 d’abril, a les 19 hores, al pavelló municipal, EMBA 
L’ALCÚDIA contra CB Almussafes.

Junior Masculí
Dissabte 13 d’abril, a les 16.45 hores, al pavelló municipal, EMBA 
L’ALCÚDIA contra Acadèmia Petraher B.

Cadet Masculí
Dissabte 13 d’abril, a les 12.15 hores, al pavelló municipal, EMBA 
L’ALCÚDIA 04 contra CB Tavernes de la Valldigna.

Infantil Masculí
Dissabte 6 d’abril, a les 10.15 hores, al pavelló municipal, EMBA 
L’ALCÚDIA 06 contra Enguera Basket.

U.E. L’ALCÚDIA
Dissabte, 13 d’abril, a les 5 de la vesprada, al camp 
municipal dels Arcs, U.E. L’ALCÚDIA contra CD 
Contestano.

PENYA CICLISTA EL CUC
Diumenge, 7 d’abril, XVIII Trobada BTT  a l’Alcúdia.

Dissabte  13 d’abril, Alzira, san Blas, Rafelguaraf. l’Ènova, 
Alzira.

Dissabte  20 d’abril, Guadassuar, senda pujada de la Bassa, 
Altamar, Bous, Canyes, Guadassuar.

Dissabte  27 d’abril, Recorregut Trobada BTT.  d’Alginet.

CLUB FRONTENNIS L’ALCÚDIA
Dimecres, 3 d’abril, a les 7,30 de la vesprada, als frontons municipals, CF 
L’ALCÚDIA, contra Alzira comarcal.

CLUB NATACIÓ NEPTÚ
Dissabte 13 i diumenge 14 d’abril, Copa de Clubs de la Divisió d’honor,  
a Castelló.
Aquesta és la competició més important a nivell de clubs.

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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Durant els últims anys ha aug-
mentat considerablement el 
nombre de practicants dels 

esports urbans, entre ells, el skate. Un 
dels elements que componen la in-
fraestructura per a la pràctica d’aquest 
esport és el bowl. 

Els bowls són piscines més o menys 
arrodonides que permeten multitud 
de combinacions al skaters. Un bowl 
ben dissenyat pot oferir a una perso-
na  roller/skater un ampli ventall de 
possibilitats de moviments, piruetes i 
acrobàcies.

 La pista de skate de l’Alcúdia estarà 
ubicada enfront de l’Insitut Els Èvols, 

en els sector 4 i 6, en una parcel·la de 
660 metres quadrats que té frontera 
amb la carretera de Guadassuar. Al 
costat de la pista de skate, hi haurà 
altres dues zones associades als de-
nominats esports urbans; una zona 
per a la pràctica de la calistènia i una 
altra per al patinatge. La resta de la 
parcel·la serà una zona enjardinada.

Les obres a realitzar, segons el pro-
jecte realitzat per l’Oficina Tècnica del 
nostre Ajuntament, consisteixen en 
l’execució d’un bowl per a la pràctica 
del skate, així com les obres comple-
mentàries referides a drenatges, bases, 
enllumenat, urbanització i paviments, 

que siguen necessàries per a la seua 
correcta posada en ús.

La jornada 23 de la Segona Di-
visió Nacional Femenina es ju-
gava a casa per a les xiques del 

Ribera Alta l’Alcúdia. Era un partit 
important, perquè una victòria els as-
segurava la classificació per a la fase 
d’ascens. No va ser un camí de roses, 
la primera part se’ls va resistir, però 
van acabar imposant-se per 32 a 18 al 
Levante UD Marni en una segona part 
en què arrasaren.

Amb este resultat, i a  tres jornades 
de finalitzar la Lliga, les de l’Alcúdia 
s’han assegurat matemàticament la 
seua participació a la fase d’ascens i 
mantenen viva la lluita pel liderat de 
la lliga autonòmica, en la qual el Ribe-

ra Alta l’Alcúdia es troba molt igualat 
amb el Mare Nostrum de Torrevieja, 
qui compta amb l’avantatge del gol 
average i continua sense fallar en els 
seus partits.

Serà la quarta vegada que l’equip 
femení d’handbol dispute esta fase 

d’ascens, les anteriors van ser a Sant 
Quirze del Vallés, Saragossa i Mataró, 
i en les dues últimes van haver de re-
nunciar a pujar de categoria per man-
ca de pressupost. Tant de bo enguany 
ho aconseguisquen!

L’escola de Hapkido Jin Jung 
Kwan Comunitat Valenciana, 
amb seu en L’Alcúdia, va assistir 

a Madrid, a la primera Convenció or-
ganitzada per l’escola de Hapkido Jin 

Jung Kwan Espanya, on van participar 
mes de 70 persones de tot el territori 
nacional.

De la Comunitat Valenciana, van 

assistir com a delegat Juan José Mo-
reno, acompanyat d’11 alumnes, que 
van compartir amb tots una jornada 
excepcional.

Ordenació proposta de la parcel·la

L’Alcúdia tindrà un parc de patinatge dissenyat per a la pràctica de skateboarding o qualsevol altra activitat 
sobre rodes menudes (roller, bmx, scooter). 

Després de la victòria de dissabte 23 de març davant el Llevant UD Marni, les guerreres 
del Ribera Alta l’Alcúdia d’handbol femení s’han classificat matemàticament per a la fase 
d’ascens a la Divisió d’Honor Plata, que tindrà lloc els propers dies 10, 11 i 12 de maig.

Un SKATEPARK per a l’Alcúdia

El Ribera Alta l’Alcúdia torna a jugar la fase 
d’ascens a Divisió d’Honor Plata

L’escola de Hapkido de l’Alcúdia viatja a Madrid
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Era el punt d’inici de la tem-
porada on totes les gimnastes 
competien per primera vegada 

amb els seus nous balls, realitzant un 
excel·lent treball.

Els resultats foren bons, encara que 

esperen que siguen millor al llarg de 
la temporada:
 • Bronze a l’Equip aleví fed. avançat  
format per Sara Iordache I Laura 
Mico
  
 • Plata a l’equip infantil fed avançat 

format per Roser Marín I Natàlia Os-
tyak

• Plata a l’equip cadet A fed med. for-
mat per Marta Belda I Oreto Gonzá-
lez

 • Or a l’equip cadet B fed med. format 
per Alba de la Fuente i Noa Calonge.

• Plata a Alba Sòria en la seua cate-
goria.

A la vesprada, les xiquetes del grup 
d’escola van participar en Carlet en la 
gal·la benèfica “Ballem per Vosaltres” 
a favor de la investigació del càncer 
infantil, on les xiquetes van estar bri-
llants i  van fer gaudir dels seu balls al 
temps que s’ho passaren d’allò més be.

Va ser impartit pel mestre del 
Club Hapkido L´Alcúdia 
Juan José Moreno cinturó 

negre 3r Dan de hapkido Jing Jung i 
responsable de l´escola en la Comu-
nitat Valenciana amb l´ajuda de Pilar 
i Marcos .

El taller va durar tot el matí. Per co-
mençar Juan Jose va explicar en què 
consistia esta activitat de defensa per-
sonal.  

En este primer taller damunt del ta-
tami es van practicar vàries tècniques, 
primer una tècnica bàsica de resolu-

ció d´agarres i defensa contra 
agressió en terra, i després la 
tècnica de colpeig de braços i 
cames.

Ja s´està preparant el següent 
taller per a després de pasqua

Començament de temporada del Club de Gimnàstica Rítmica de l’Alcúdia
L’últim dissabte de març, el grup de competició del club de Gimnàstica Rítmica de 
l’Alcúdia van participar en la II fase del Trofeu Mediterrani, en Alberic.

Dissabte 30 de març es va fer el I taller de defensa personal femení. 
I Taller de defensa personal per a dones

L’alcudiana Aida Martínez Gon-
zález es va proclamar subcam-
piona d’Espanya Sènior de Tae-

kwondo, per tercer any consecutiu, al 
campionat que va tindre lloc el dissab-
te 9 de març al Centre de Tecnificació 
d’Alacant, una competició classifica-
tòria per al Mundial de Manchester 
del proper 15 de maig, del qual eixiran 

les lluitadores que acudiran als Jocs 
Olímpics de Tòquio 2020.

Aida Martínez, estudia Veterinària i 
està becada al Projecte FER per a es-
portistes d’alt nivell, compta amb una 
gran trajectòria i un brillant palmarès 
gràcies a èxits com la medalla d’or al 
campionat d’Espanya sub21 al 2016, el 

d’Europa sub-21 de Bulgària en l’any 
2017 o de l’Open Absolut de Sèrbia al 
mateix any.

Quant al subcampió  de Espanya 
júnior  2018 y campió autonòmic sè-
nior 2019, l’alcudià Fabio Vives, no 
ha arribat a fer pòdium en el nacional 
en 2019, on va arribar fins a  quarts. 
La també alcudiana Neus Doménech, 
que també va fer un bon combat, no 
va passar a la següent ronda.  En qual-
sevol cas, el fet de tindre tres represen-
tants en el Campionat d’Espanya Sè-
nior dóna una idea del magnífic nivell 
dels taekwondistes alcudians.

Primera Jornada de lliga a l’Alcora
El dissabte 2 de Març se celebrà en 

l’Alcora la primera jornada de lliga 

2019, amb  la participació del club de 
taekwondo l’Alcúdia GARRUT, que va 
obtenir molt bons resultats:

Precadet,  Paula Roca  -  OR,   Albert 
Marqués  - PLATA  i  Sergi Tetuán - 

PLATA

Cadet,  Lucia Carrillo -   OR

Júnior,     Willam Margoum -  BRON-
ZE

Junt amb Aida, dos esportistes alcudians més del Club de taekwondo Garrut  participa-
ren també en el campionat d’Espanya Sènior, Fabio Vives i Neus Doménech.

Aida Martínez, subcampiona d’Espanya de Taekwondo
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Inma és titulada en magisteri i té 
una clara vocació pels més men-
uts i per la docència. S’ha llançat 

l’aventura d’auto publicar el seu pri-
mer llibre, amb molta valentia. “Llave 
maestra al corazón” és un recull de 
poemes i escrits breus. “És un llibre 
que ha nascut fruït de la necessitat 

d’expressar sentiments, pensaments, 
dubtes, preocupacions i temors d’una 
dona jove al segle XXI- deia Alba 
Sanchis en la seua presentació-  Uns 
escrits que no només parlen de l’amor 
i el desamor, sinó de la realitat d’una 
generació, la de l’era digital, on la vida 
passa tan ràpid que el que costa és pa-

rar-se a pensar i a sentir la pròpia veu”.
 

Després de la presentació, la perio-
dista va passar al format entrevista, i 
va anar llançant preguntes a l’autora, 
un format que va resultar molt àgil i 
en el qual ens vam assabentar que la 
necessitat d’abocar el que sentia  va 
assaltar Inma quan vivia a Escòcia, 
que primer va començar a publicar a 
les xarxes socials i, en veure que tenia 
acceptació, es va atrevir a fer una au-
toedició, i que ara mateix ja va per la 
tercera edició del llibre. També que la 
seua obra “reflexa unes relacions hu-
manes desvirtuades a l’era virtual, on 
la banalitat i la fugacitat de l’instant 
estan desbancant l’entrega i el com-
promís”.

Tot seguit, l’autora va llegir alguns 
dels poemes que composen el seu 
primer llibre, i també algun d’inèdit, 
acompanyada a la guitarra per altra de 
les seues cosines, Carla Sanchis.

Inma Vendrell veïna de Benimodo però de mare alcudiana, va presentar la seua opera 
prima a la casa de la Cultura, amb la seua cosina, la periodista alcudiana Alba Sanchis, 
com a mestra de cerimònies. 

Inma Vendrell presenta el seu primer llibre “Llave maestra al corazón”

L’acte va ser presentat per An-
drés de Sales, director de l’arxiu 
de Religiositat Popular de 

l’Arquebisbat de València, autor de 82 
llibres sobre història d’esglésies, festes 
locals, escultors, pintors i arquitectes, 
a més de nombroses investigacions 
històriques, artístiques i de devoció 
popular de València. Entre tots estos 
llibres, trobem “Francisco Verga-

ra Bartual, Vida y obra”, publicat en 
la col·lecció Fulls d’Investigació de 
l’Ajuntament de l’Alcúdia, en 1998, en 
el qual va aprofundir en la biografia de 
l’escultor. 
 

“Des del 98 s’han fet ja 5 edicions del 
llibre, augmentat i corregit – comen-
tava l’alcalde, Andreu Salom- i don 
Andrés de Sales, en agraïment a eixa 

correspondència que havia hagut per 
part de l’Ajuntament de l’Alcúdia, em 
va dir fa poc més d’un any que volia 
donar al poble de l’Alcúdia tola la bi-
bliografia que ell tenia sobre l’escultor 
Francesc Vergara i Bartual”.

El religiós suecà va fer entrega tam-
bé del gravat original fet per Pietro 
Campana l’any 1753 sobre l’escultura 
de Sant Pere d’Alcàntera de Vergara, 
un gravat que –segons va explicar- va 
trobar a Roma per casualitat, molt 
deteriorat, que ha sigut restaurat i, 
des d’ara, formarà part  del patrimoni 
alcudià.

A més de l’alcalde, acompanyant 
Mossén Andrés de Sales Ferri a la 
taula estaven el regidors de Cultura i 
Patrimoni, Toni Benavent, la regidora 
de Festes i Tradicions, Oreto Trescolí. 
Tots ells van coincidir en la impor-
tància de donar a conèixer la figura 
de Francesc Vergara Bartual, nascut 
a l’Alcúdia l’any 1713 i mort a Roma 
el 1761, un artista molt desconegut 
en general per els alcudians, i van 
avançar la intenció de posar-li el seu 
nom a una plaça o un carrer del poble.

Per finalitzar l’acte, se signaren els 
documents que formalitzaven la do-
nació per part de la corporació muni-
cipal i del donant, Mossén Andrés de 
Sales Ferri Chulio.

La Casa de la Solera va acollir l’acte de donació del fons bibliogràfic d’Andrés de Sales 
Ferri sobre l’escultor nascut a l’Alcúdia Francesc Vergara, que comprén 62 llibres de di-
ferents èpoques, alguns d’ells descatalogats, i d’un gravat restaurat sobre la seua obra 
més important, l’escultura de Sant Pere d’Alcàntera.

Andrés de Sales Ferri dóna a l’Alcúdia el seu fons bibliogràfic sobre Vergara
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*Gimnàsia i *gim-
nasi són incorrec-
tes. Cal dir gim-
nàstica i gimnàs, 

respectivament.
Conjunt d’exercicis físics destinats a 
desenvolupar el cos o a reeducar-lo:

> Li han recomanat que faça gim-
nàstica al gimnàs. 
> Gimnàstica correctiva 
> Gimnàstica de manteniment

Disciplina esportiva consistent en 
l’execució exacta i harmònica d’una 
sèrie de moviments corporals definits 
precisament:

> Un campionat de gimnàstica
> Gimnàstica artística

Pràctica o exercici que desenvolupa 
una determinada facultat:

> El joc d’escacs com a gimnàstica de 
la ment

Gimnàstica rítmica: Gimnàstica fe-
menina que es practica amb acom-
panyament musical, i que es compon 
d’exercicis amb pilotes, cércols, maces 
o cintes.

Com es diuen, en valencià norma-
tiu, *adelantar, *adelantament i 
*adelante?

*Adelantar, *adelantament o *ade-
lante! són incorrectes. Les opcions 
correctes serien, respectivament, 
avançar, avançament i avant! (o en-
davant!). 
Vegem usos i exemples:
-Moure cap avant, posar més avant:

> Avançar un peu
> Avançar l’alfil
> Un dels manifestants s’avançà i 
prengué la paraula.

-Passar davant (d’algú):

> 
L’atleta 
r o m a -
n é s 
avançà 
la resta 
de corredors.

-Fer un avançament: 
> El cotxe avançà l’altre vehicle en 
un canvi de rasant.
-Avantatjar, sobrepassar:
> Avança tot el món en bondat.
-Anticipar; i anticipar-se:
> Avançar una idea, una proposta.
> S’ha avançat a les nostres propos-
tes.

-Fer que (alguna cosa) tinga lloc 
abans, anticipar-ne la data establerta:

> Avançar la reunió.
> Avançar el pagament d’un deute.

-Donar (diners, el sou) de bestreta, 
anticipadament:

> Avançar diners a algú.
-Acostar a l’acabament:

> No han avançat gens la faena.
-Anar avant, progressar, en l’espai, en 
una faena, en una carrera: 

> La ciència avança constantment.
-Anar, un rellotge, més de pressa del 
compte, anar davant de l’hora exacta:

> El rellotge s’avança.

DEPUREM BARBARISMESFilant prim   Ximo Martínez Ortiz

La Traca

Greta Thunberg gau-
dia de l’agost suec de 
2018, més càlid del 

que era habitual, i va pensar 
que els seus pares tenien raó, que és molt impor-
tant estudiar per llaurar-se un futur. Però, de sobte, 
es va fer la pregunta: i per a què volia estudiar si 
el planeta està anant-se’n a fer punyetes. Greta té 
quinze anys i està encetant, amb la pregunta inno-
cent i l’activisme decent, una revolta juvenil contra 
el canvi climàtic. Una revolta que ha esdevingut 
mundial.

No sé si es tractarà d’una altra revolta postmo-
derna, de durada limitada en funció de quant tri-
garà a sorgir l’assumpte mediàtic que substituïsca el 
seu motiu. Damunt, no ho té fàcil: els majors solen 

menysprear les iniciatives dels joves, com si es trac-
taren, sistemàticament, de capricis de la pubertat; 
coses d’adolescents.

Greta i tots els que li fan costat diuen que els ma-
jors no tenim paraula. Que hem pres compromi-
sos per frenar les contaminacions que acceleren el 
canvi climàtic en cimeres lluïdes i, a continuació, 
les resolucions en qüestió s’han quedat en paper 
mullat. I no es tracta només del great Donand 
Trump, que va decidir traure el seu país de l’Acord 
de París per al Canvi Climàtic que obligava a la 
reducció d’un 26% de les emissions contaminants 
dels països signataris. Trump representa a una por-
ció d’escèptics (assassins en diferit, en realitat) que 
creuen que és preferible el creixement econòmic 
basat en combustibles fòssils i en estratègies conta-

minants al que anomenen (per devaluar-la) la uto-
pia verda. Hi ha molts com ell. A ca nostra també 
hem escoltat discursos escèptics i també hem assis-
tit a incompliments flagrants. En 2017 Espanya va 
ser examinada per l’Índex d’Actuació Climàtica i va 
suspendre. Rotundament. Podem vanagloriar-nos: 
esta volta sí, estàvem al nivell dels EEUU., Rússia, 
Corea o el Japó. Som una gran potència... conta-
minant!

Greta, doncs, té raó. Que el planeta està experi-
mentant un canvi dràstic està provat (augment de 
la temperatura mitjana global, augment dels fenò-
mens climàtics extrems, etc.), que el canvi climàtic 
es veu accelerat per les emissions contaminants 
d’efecte hivernacle està provat; que les conseqüèn-
cies sobre la humanitat del canvi climàtic són ne-

fastes i produïxen pèrdues socials, mediambientals 
i econòmiques, està provat. Però Greta sap que 
també està provada, històricament, la tossudesa 
dels dirigents polítics que s’estimen més el pa per a 
hui i la fam per a demà.

Ací els xiquets i les xiquetes ixen al carrer amb 
cartells i escridassant. I els majors s’ho miren 
com una festa, com un aplec de neurones joves i 
d’hormones en fase de desplegament. Ací els ma-
jors no arriben a entendre l’ordre de priorats dels 
problemes. I el cas és que Greta ha intentat ensen-
yar-nos: sense planeta, tota la resta d’assumptes es 
queden penjats del fil de l’absurd. 

Paco Martínez Gallego

Greta i nosaltres

Montortal 

Amparin, una xica de 
València, va arribar 
a Montortal.

L’amiga Pepica l’havia convidat a passar uns dies 
de vacances en sa casa de l’antiga població.

- Ací Amparin, no hi ha aparadors ni moltes coses 
com en la capital.

- Pepica, en este lloc es veu l’explosió de la prima-
vera. La renovació de la vida vegetal, el fort perfum 
del gesmil ens fa fruir els sentits.

En el colorit de tants geranis i dompedros es veu 
la mà de Déu com a Creador d’esta meravella.

- Estic contenta que t’agrade este humil poblet – 
va dir Pepica, impressionada per les paraules de 
l’amiga de la capital.

- Mira en eixe taronger, hi ha un niu de pardalets 
camuflats entre les branques.

Que cosa tan perfecta!!, la construcció del niuet, el 
color verd dels pardalets, com les fulles del taronger.

- Són gafarrons, solen fer quatre o cinc niuades de 
quatre gafarronets.

La mareta està en l’arbre del costat vigilant quan 
passa alguna persona prop. Els gafarronets com-
prenen el perill i estan quiets i callats.

- Que naturalesa tant sabia – va exclamar Am-
parin que mai havia vist de prop tanta perfecció de 

la vida.
- Ha sigut sempre així? - va preguntar a la seua 

amiga Pepica.
- Està escrit en el llibre del Gènesi, és a dir del 

principi de la vida en el món.
Van arribar a casa Ximo que era el marit de Pe-

pica. Es dedicava a la cria de conills per a vendre 
al mercat de l’Alcúdia.

Van anar a la granja de Ximo per ensenyar a la 
xica de València els conills.

- Quants conills tens Ximo?
- Hi ha dotze conilles, dos mascles i les cries, en 

total dos-cents animals.
- No pots tindre més quantitat?
- Amb els que tenim podem viure prou bé – va 

dir Ximo.
- Però perquè voleu tindre tant de temps lliure?
- Dona, per a poder gaudir un poc de la vida si 

tenim salut. Ens alcem tard, jo arregle els conills i 
Pepica la casa, són dues horetes. Anem a la terrassa 
del bar i ens fem el vermut i saludem a les persones. 
Després de dinar fem les dues horetes de sesta en el 
llit. A la vesprada al Casino, jo jugue unes partides 
al truc i Pepica amb les amigues al burro. A casa 
jo toque la guitarra i fem el soparet. Veiem una 
pel·lícula a la tele i, al catre.

- Ximo si tingueres mil conills, po-
dries ser ric.

- Ric per a què?
- Podries obrir una gran carnisse-

ria.
- Quant de temps faria falta per a 

tot això?
- Home, si tot anara bé, uns 

deu anys. Després podríeu vendre 
l’empresa i ser rics.

- Rics per a què?
- Podríeu descansar en un poblet 

tranquil. Fer-se el vermut, després de 
dinar les dues horetes al llit. Xarrar 
amb les persones, jugar a les cartes, 
tocar la guitarra.....

- Amparin, ja tenim tot això i mes, 
perquè esperar deu anys i treballant 
com animals.

No Amparin, gràcies.
 

Josep Real
 Alcalde de Montortal

 “Rics per a què”

Jo, filla d’esta terra, desig del destí,
aguantar voldria i rebre en l’encalçada

altra vida car esta se’n fuig pel verí.

Jo, fruita de ma terra, regia de dia,
“encà” respira el  color  maravedí 

 el llaurador perpetu que en mi confia.

Jo, renda de ma terra durant cent anys,
 ara soc oblidada al foc de la pira

per ser cega al vertader causant del dany.

Jo, encís d’aquesta terra, il·lusa pregària 
per donar solució al desencant del guany

faré el que siga sens forma rutinària.
 

Jo, ama de ma terra, continuar viva
em ve cara amunt i en recta solitària 
allén de frontera en sina col·lectiva.

Jo, sang de la meua terra, amb penúria amarga
d’estranys remeis i pegats que al camp captiva
marxe per marges i enganys de cama llarga.

Jo, amic de ma terra, del pobre destre, 
lacerat el llom i les mans  sense paga

per lliurar el millor producte al crepuscle.

Jo, saba de ma terra, seca de planys,
ara veig l’escletxa clara per comprendre
el mal, motiu i causa del romput regany.

Jo, buida i arraconada, sense preu,
ja no seré de casa la clau del pany,

potser un record a l’Olimp del menyspreu.

  Pepe Benavent

Sense preu la collita
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Cooperativa Agrícola Ntra. Sra. del Oreto Coop. V.
Avda. Coop. Verge de L’oreto, 1
46250 L’ALCÚDIA (Valencia)
Tel. 96 254 10 98
Abierto de lunes a sábados
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