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Horario: de lunes a viernes de 10:00h a 21:30h, 

Siguenos en nuestras redes sociales:
centrofisioalcudiaFisioterapia Osteopatia Nutricio
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Del 3 al 8 de setembre, 
l’Alcúdia va viure les Fes-
tes Majors en honor a la 

Mare de Déu de l’Oreto, amb actes 
participatius dins la normativa vi-
gent i un comportament modèlic 
de la ciutadania.

La regidora de Festes, Amparo 
Martín, ha tingut una estrena molt 
complicada, ha fet i desfet plans 
fins a última hora i, finalment, ha 
dissenyat una celebració compati-
ble amb la situació sanitària, que 
ens ha permés gaudir dins d’un 
ordre.
 

El tret d’eixida de les Festes Ma-
jors va ser divendres 3, amb la in-
auguració de l’exposició Mediàti-
ques Líquides, del pintor alcudià 
Vicent Marco i el Pregó de Festes, 
protagonitzat per Agustí Machí 
Puig.

Unes Festes Majors atípiques
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TELÈFONS D’INTERÉS
Ajuntament: 96 254 02 66
Policia Local: 96 299 66 40
Guàrdia Civil : 96 253 10 27
Emergències :  112
Protecció Civil:  112
Bombers:  080
Creu Roja:  96 299 71 94
Jutjat de Pau:  96 254 10 83
Centre de Salut:
    Cita prèvia:  96 298 02 28
    Urgències: 96 298 02 25
    Centraleta: 96 298 02 20
 674 82 18 40
Hospital de la Ribera:
   Informació: 96.245.28.00
   Cita prèvia: 96.245.29.00
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:       96.245.29.00                   
INFORMACIÓN:  96.245.28.00
                        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

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.

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.

Farmàcies de guàrdia mes d’octubre
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

GUARDIA 24 H.REFORÇ local de 9 a 21 h.

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 09.30 a 13.30 h.

Vesprada de16.00 a 21.0 h.

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

HORARI ECOPARC HIVERN
(1 OCTUBRE - 31 MARÇ) HORARI DE RECOLLIDA DE FEM

Dilluns 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
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Amb el desenvolupament de les 
noves tecnologies i l’ús quoti-
dià d’internet per a fer qual-

sevol classe de gestió, hem començat 
a sentir parlar del terme  phishing, i 
per desgràcia, cada vegada amb més 
freqüència.

Però què és el phishing? En termes 
clars, el  phishing  és una modalitat 
d’estafa informàtica que es comet 
a través d’internet i que  consistix  a 
“apropiar-se” de les dades i claus, la 
qual cosa permet a l’autor dels fets ac-
cedir als comptes d’un tercer, amb la 
finalitat d’obtenir un benefici econò-
mic il·lícit (per exemple, en efectuar 
compres, transferències o retirades 

en efectiu des dels comptes de la víc-
tima).

Generalment, el  phishing  té lloc 
quan l’autor dels fets utilitza la imatge 
d’una entitat bancària per a sol·licitar, 
mitjançant correu electrònic, que la 
víctima remeta una sèrie de dades, 
generalment clau i contrasenya, per 
tal d’accedir a algun dels seus comp-
tes. També és freqüent que l’estafa es 
cometa mitjançant un arxiu adjunt 
al correu electrònic que rep i obri la 
víctima (spyware  i  malware), amb el 
qual s’aconseguix  accedir a les dades 
bancàries.

Està succeint, a més, que la perso-
na  s’assabenta que està sent víctima 

d’esta  mena d’estafa quan li arriba la 
notificació per part d’un jutjat perquè 
declarare com a investigada o la cita-
ció per a la celebració d’un judici per 
delicte lleu (en funció de la quantitat 
estafada), i això perquè l’autor o autors 
dels fets poden arribar a obrir comptes 
corrents de les víctimes i operar amb 
elles, transferint il·lícitament quanti-
tats d’altres víctimes que després són 
retirades en caixers automàtics, sense 
que cap d’elles se n’adonen fins passat 
un temps. I això amb l’agreujant què la 
mateixa víctima, és sospitosa d’haver 
comés  aquest  tipus de delicte, per la 
qual cosa es pot incoar un procedi-
ment penal contra ella.

Per això recomanem que tan promp-
te com es tinga coneixement què una 
persona està sent víctima d’esta  mo-
dalitat d’estafa, s’interpose la corres-
ponent denúncia i s’informe l’entitat 
bancària.

El nostre despatx té una gran expe-
riència en esta mena de procediments, 
per tant, si vosté necessita que li pres-
tem assessorament jurídic, li podrem 
resoldre qualsevol classe de dubte que 
ens plantege.

Rubén Pascual Cano
Carlet Advocats 

.

Què és el phishing i com ens pot afectar?
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No es pot acabar este 
mes de setembre sen-
se deixar d’assenyalar 

i agrair el respecte i el compli-
ment de les normes, dels veïns i 
veïnes, en els esdeveniments com 
el COTIF i les Festes Majors 2021 
de l’Alcúdia. Eren actes amb gent, 
però totes les persones han com-
plit, estrictament, les mesures 
marcades per la Generalitat Va-
lenciana. Això s’ha pogut veure 
reflectit en el nombre de casos 
positius que hi ha a l’Alcúdia.

Passat el mes de setembre, 
l’Alcúdia acaba amb 4 casos po-
sitius i una incidència del 34,82 
per cent mil habitants. Cada ve-
gada s’està més prop de l’objectiu 
marcat: estar per davall de 25, de 
manera persistent, pel que fa a la 
incidència, per a tindre una esta-

bilitat i una seguretat.

A les nostres planes podran 
trobar les activitats que s’han 
fet durant el mes de setembre a 
l’Alcúdia. Recordarem tant els ac-
tes de les Festes Majors 2021 com 
tots els esdeveniments esportius 
que es van celebrar.

També trobaran l’anunci de la 
suspensió, per segon any, de la 
Fira Gastronòmica i la celebra-
ció de la XIII edició del Congrés 
d’Educació. I parlant d’educació, 
tots els alumnes de 6é de tots els 
col·legis de l’Alcúdia van celebrar 
la Setmana Europea de la Mobi-
litat, convertint-se en agents de 
policia per un dia.

Pel que fa als treballs que s’han 
realitzat durant el mes de set-

embre al municipi, la regidoria 
d’obres està instal·lant una tanca 
metàl·lica a l’avinguda de Carlet. 
Per altra banda, la regidoria de 
parcs i jardins ha fet la poda ru-
tinària dels arbres d’algunes zo-
nes del poble.

Una actuació molt important i 
molt demanada pel veïnat alcu-
dià ha sigut la polvorització, mi-
tjançant un tractament especial, 
amb bacilus thurigiensis, contra 
el mosquit comú, la mosca ne-
gra i el mosquit tigre, per tal de 
reduir al mínim les poblacions 
d’estos insectes.

Assenyalar un fet molt impor-
tant. El nostre punt de vacunació 
massiva, l’Àgora Jove, ja ha tancat 
les portes. Ja no es vacunarà més 
al recinte. D’ara endavant, qual-

sevol persona que quede 
per vacunar-se contra la 
Covid-19 haurà d’acudir al 
Centre de Salut.

De cara al mes d’octubre 
esperem que puguen se-
guir llegint bones notícies 
com ho han pogut fer este 
mes de setembre. S’ha po-
gut comprovar que amb el 
seguiment de les mesures 
i recomanacions sanitàries 
i la vacunació massiva s’ha 
aconseguit minimitzar el 
nombre de casos i la xifra de con-
tagis, inclòs passant per un esde-
veniment esportiu com el COTIF 
i les Festes Majors.

Ens llegim, com sempre, el 
pròxim mes.

La Redacció 
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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

pàg. 14/15 pàg. 26/27pàg. 11

Visita a l’empresa Seipasa.

pàg. 9

L’Alcúdia crea noves borses de 
treball per al Pla d’Ocupació 
Local. 

El COTIF garantia del bon 
quefer.

XIII Congrés d’Educació Josep 
Lluís Bausset.

S’inicien les obres de millora de la urbanitza-
ció de la carretera de Guadassuar. Es tracta 
d’una actuació general pel que fa a paviments 

i instal·lacions que inclou el tram comprés entre 
la rodona del Serrallo (Gasolinera) i la redona de 
l’institut, en tota l’amplària del vial.

Està previst que, a partir de dimarts 5 d’octubre, 
queden tallats tots els accessos a la dita avinguda 
per al trànsit de pas de vehicles, no obstant això, en 
esta primera fase de l’obra, els veïns i veïnes podran 
accedir a peu i en vehicle als seus habitatges.

Així mateix, es podrà accedir al Centre de Salut, el 
Centre de Dia i la Urbanització Ismael Tomàs tant a 
peu com amb vehicle, entrant pel carrer del Xúquer.

En relació amb els comerços que es veuran afec-
tats, en esta primera fase de l’obra, també es podrà 
accedir a peu. En el cas de l’aparcament cobert del 

supermercat Mercadona, hi haurà accés amb 
vehicle, ja que de moment es deixarà un co-
rredor travessant l’avinguda des del carrer 
Alginet. L’empresa constructora avisarà amb 
temps de les restriccions, per exemple en cas 
que no es puga accedir als aparcaments dels 
edificis en períodes concrets.

El trànsit de pas es desviarà per la ronda 
Europa

S’ha de tindre en compte que l’actuació 
inclou la substitució d’instal·lacions en el 
subsòl, cosa que comportarà l’obertura de ra-
ses i impedirà el pas de vehicles. Tot el trànsit 
de pas que utilitza la CV-50 per a desplaçar-se en 
ambdues direccions, cap a Carlet o cap a Guadas-
suar, haurà de desviar-se per la Ronda Europa, que 
circula en paral·lel a l’autovia, tal com indica la foto 
adjunta.

La duració de les obres està prevista entre 6 i 7 
mesos. De segur que les molèsties que l’obra gene-
rarà es veuran compensades amb el resultat final, 
ja que sens dubte millorarà la qualitat de vida dels 
residents en la rodalia de la carretera i permetrà que 
el poble deixe d’estar partit en dos en eixa zona.

Comencen les obres de l’Avinguda 
de Guadassuar
El dilluns 4 d’octubre comencen les obres d’un tram de la CV-50 al seu 
pas per l’Alcúdia, el que va des de la rodona del Serrallo a la rodona de 
l’institut i es coneix com a carretera de Guadassuar.
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Regidora de Cultura
Jaume Prats

TEATRE
Divendres, 22 d’octubre,  a les 22,30 hores, a la Casa de la Cultura, 
triangleteatre presenta l’obra HIPOCONDRIART, de Borja López 
Collado, amb Bruno Tamarit, Gloria Roman i Carles Sanjaime.
Text guanyador del IV torneig de dramatúrgia valenciana 2020.

Paula inaugura una exposició d’art neofigurativa a un museu de recone-
gut prestigi. Tal vegada estam davant la pròxima Jenny Holzer.
Dos homes, al museu, creuen les mirades mentre contemplen un dels 
quadres. A mesura que avança la relació d’aquests dos desconeguts, aviat 
descobrirem que les intencions d’un d’ells son realment fatalistes.
L’obra, es presenta com una radiografia del nostre temps. Vivim una 
època en la que sembla que no som capaços d’empatitzar amb l’altre, 
d’escoltar-nos, d’entendre’ns.

Preu entrades: 5 €. 
Venda anticipada d’entrades, a la Casa de la Cultura,  des del dimarts 
19 d’octubre, de 9 a 13 i de 16 a 20 hores.

MÚSICA
Divendres, 15 d’octubre,  a 22,30 hores, a la Casa de la Cultura, concert de la Spanish Brass i 
Carles Dénia, amb el concert MIRA SI HEM CORREGUT TERRES...

Mira si hem corregut terres… és un projecte basat, d’una banda, en cançons que tenen el seu origen en 
l’etapa històrica en la qual la cultura àrab estava arrelada en la península Ibèrica o que procedeixen de 
la tradició musical de la Corona d’Aragó. D’altra banda, en temes contemporanis però molt populars 
de Raimon, Joan Manel Serrat o La Gossa Sorda.
A tot això cal unir els magnífics arranjaments de Ramon Cardo, un dels músics i compositor de jazz 
més reconeguts en l’àmbit nacional; qui va començar la seua carrera musical a través del folklore 
valencià de mans de sa mare.

Preu entrades: 10 €. 
Venda anticipada d’entrades, a la Casa de la Cultura, els dies 6, 7, 13, 14 i 15 d’octubre, de 9 a 13 i 

EXPOSICIÓ
JOIES BOTÀNIQUES DE LA RIBERA I VOLTANT 
 Mostra pictòrica inspirada en la riquesa botànica de la Ribera, de 
l’artista plàstic i professor de Botànica a la Universitat de València 
Gerardo Stübing,

Espai d’imatge de la Casa de la Cultura.
Del  24 de setembre al 15 d’octubre.
Visites: Laborables de 16 a 21 hores.

OCTUBRE 2021- Nº 228

En totes les activitats culturals programades, es guardaran les 
mesures de seguretat COVID 19 que estiguen en vigor.
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Compromís per l’Alcúdia participarà, 
com va fer fa 3 anys, en la manifestació 
per a reclamar una finançament just per 

al País Valencià, que s’ha convocat per al 20 de 
novembre.
  

Per un finançament just que garantisca el 
nostre benestar. Els valencians i les valencianes 
patim des de sempre un finançament injust, tant 
se val qui governara ací i a l’Estat, si PP o PSOE. 
Una situació que, a més, no té comparació: es-
tem per baix de la mitjana estatal de renda per 
càpita però aportem com si estiguérem per da-
munt. És a dir, amb els nostres impostos finan-
cem territoris més rics que nosaltres.

Després de la pressió dels valencians sobre el 
Govern d’Espanya, i molt especialment, del di-
putat de Compromís, Joan Baldoví, la Ministra 
d’Hisenda, María José Montero, s’ha compromès 
a presentar per fi en novembre una proposta de 
reforma del sistema de finançament, anunci que 
ha sigut valorat molt positivament per Compro-
mís. Aquest és un acord que el Govern va signar 
al Pacte d’Investidura amb Compromís i que 
des de la coalició no s’ha deixat de reivindicar 
en cap moment.

 
“Celebrem que en dos mesos es presente la 

primera proposta per a la reforma del sistema 
de finançament, tal com es va comprometre la 

Ministra d’Hisenda amb Compro-
mís. Celebrem la data, novembre, i 
el canvi de postura” ha manifestat 
el portaveu de Compromís al Congrés, Joan Bal-
doví, qui ha reconegut estar molt satisfet després 
d’haver patit en nombroses ocasions la manca 
de suport de la resta de diputats i diputades va-
lencians en la defensa d’un sistema de finança-
ment just per al poble valencià.”

“Han hagut de passar uns anys, però l’acord 
d’investidura signat amb Compromís ha acon-
seguit, no només tindre per fi una data tancada 
per a reactiva la reforma del sistema del finança-
ment, sinó que també ha servit per ampliar 

drets, millorar inversions i aconseguir lluites 
històriques com l’alliberament de l’AP7 o el re-
coneixement del deute històric” ha conclòs el 
diputat valencià.”

Ara caldrà estar molt atents al compliment 
d’aquest compromís de la ministra. Per això és 
molt important la participació de totes i tots en 
la manifestació convocada per la “Plataforma 
per una finançament just” per al pròxim 20 de 
novembre. 

PER UN FINANÇAMENT JUST PER ALS VALENCIANS I LES VALENCIANES

Neteja, recollida de fem i un nou pla d’ocupació

COMPROMÍS PER L’ALCÚDIA

En un titular hem recollit els tres punts més 
destacats del plenari de l’Ajuntament co-
rresponent al mes de setembre. S’ha posat 

en marxa el procediment de contractació de la 
recollida de fem, l’expedient de renovació dels 
contractes de neteja dels edificis públics i, sobre-
tot, un nou pla d’ocupació per als pròxims anys.

La recollida del fem canviarà substancialment. 
L’adequació a les exigents normatives europees 
comportarà la introducció d’un nou tipus de 
contenidor on s’haurà d’abocar la fracció orgà-
nica dels residus que generem als nostres do-
micilis. Però no només això, ja que es pretén 
modernitzar el servei amb el canvi complet de 

tot el parc de contenidors i nous vehicles menys 
sorollosos i més eficients.

El servei de neteja d’edificis públics també 
es renovarà. Després d’un procés de recolli-
da d’informació de totes i cadascuna de les 
instal·lacions municipals, inclosos els centres 
educatius públics, es va decidir que les hores 
de neteja que actualment es dedicaven a cada 
instal·lació eren poques. Bàsicament per dos 
motius: un perquè no s’arribava a complir les 
necessitats que ens expressaven els gestors dels 
edificis i l’altre, i potser el més important, perquè 
les treballadores i treballadors disposen de més 
temps, tinguen millors condicions laborals i, per 

tant, millore la qualitat del servei.
El nou pla d’ocupació va ser el punt 

principal del plenari. Els tècnics de 
l’Agència de Desenvolupament Local 
han estat treballant durant mesos en 
la redacció del projecte. S’han basat en 
l’experiència adquirida al llarg dels plans 
anteriors, millorant els punts febles i 
ajustant el funcionament a les necessitats reals 
d’un poble amb poc d’atur (en l’entorn del 9%) 
però amb franges d’edat i perfils laborals amb 
xifres sensiblement més altes (menors de 30 i 
majors de 45 en concret).

Lamentablement el pla no va eixir aprovat per 

unanimitat. El Partit Popular es posa de perfil. 
Compromís per l’Alcúdia sí el va recolzar perquè, 
tal com van reconéixer en el plenari, s’escoltaren 
les seues propostes i se’ls va donar totes les ex-
plicacions que demanaren. Però el PP ni va fer 
propostes ni va demanar informació. No va fer 
res. Simplement es va limitar a no fer-li costat. 

GRUP MUNICIPAL DEL PSPV DE L’ALCÚDIA

“Encara estàs a temps. Últims dies de matrícula”
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El Departament de Salut Públi-
ca de La Ribera va informar 
el dia 2 de setembre que a 

l’Alcúdia teníem 12 casos actius, el 
que significava una incidència de 
98,51/100.000. La mitjana de la Ri-
bera estava un poc més alta dels 100 
casos per cada 100.000. Encara que 
estàvem bé en general, calia tenir i 
mantenir una incidència per davall 
de 25, de manera persistent, per a 
tindre una estabilitat i una seguretat.

Des de l’ajuntament es va demanar 
tenir molta cura per la proximitat de 
les Festes Majors. Tots els actes pro-
gramats van estar controlats amb les 
mesures covid, però el que importa 
és que cada u mantinguera i les res-
pectara personalment.

A partir d’eixe moment, sempre 
que hi haguera vacunació a l’Àgora 
Jove, es podria anar sense cita prè-
via. Continuava el mes de setembre 
i el departament de Salut Pública 
anunciava que l’Alcúdia continuava 
amb 12 casos i una incidència de 
98,51/100.000.

Passant l’equador del mes, la si-
tuació a l’Alcúdia millorava un poc 
més. En data del 16 de setembre, al 
poble hi havia 8 casos actius el que 
significava tindre una incidència del 
65,67/100.000. A tot el departament 
de la Ribera el nombre total dels ca-
sos era de 108.

Divendres 24, el Departament de 
Salut Pública de La Ribera comu-
nicava que a l’Alcúdia hi havia 6 

casos actius, el que significava una 
incidència de 49,25/100.000. El total 
de casos en tot el Departament de la 
Ribera havia descendit a 102.

Des de l’ajuntament es va voler as-
senyalar i agrair el respecte i el com-
pliment de les normes, dels veïns i 
veïnes, en els esdeveniments com 
el COTIF i les Festes Majors 2021 
de l’Alcúdia. Foren actes amb gent, 
però complint, estrictament, les me-
sures marcades per la Generalitat 
Valenciana.

No era moment de deixar de costat 
tot el treball que s’havia fet fins ara. 
Per tant, es continuava demanant 
que es respectaren les mesures i re-
comanacions sociosanitàries com 
s’ha fet fins ara.

Amb molt bones notícies, l’Alcúdia 
tancava el mes de setembre. A 30 de 
setembre, el Departament de Salut 
Pública de La Ribera anunciava que 
al poble teníem 4 casos actius amb 
una incidència de 32,84/100.000. El 
total de casos en tot el Departament 
de la Ribera era de 62.

Una setmana més, estàvem més 
prop de l’objectiu: estar per davall 
de 25, de manera persistent, pel que 
fa a la incidència, per a tindre una 
estabilitat i una seguretat. Hem de 
seguir com s’ha fet fins ara, per tal 
d’aconseguir-ho.

Cloenda dels punts de vacunació 
massiva

El dimarts 28 de setembre, a les 

12:00 hores va tindre lloc, a l’Àgora 
Jove, una acció d’agraïment, propo-
sada pel Departament de Salut Pú-
blica de la Ribera, per tot l’esforç que 
ha fet el personal sanitari durant la 
campanya de vacunació.

D’altra banda, també s’ha de do-
nar les gràcies a entitats com Creu 
Roja i Protecció Civil, que han estat 

ajudant durant tot este temps als 
sanitaris. Entre totes i tots han fet 
possible que la campanya massiva 
de vacunació haja sigut un èxit.

Eixe mateix dimarts va ser l’últim 
dia que van estar oberts els punts de 
vacunació massiva del tot el Depar-
tament de Salut de La Ribera. D’ara 
endavant, si queda alguna persona 

per vacunar, es vacunarà al Centre 
de Salut.

Cal recordar que el virus enca-
ra està entre nosaltres i no s’han 
d’abaixar els braços. Cada vegada 
estem més a prop d’aconseguir-ho. 
S’ha de seguir complint amb les me-
sures i recomanacions com s’ha fet 
fins ara.

Actualització de les dades de 
la COVID a l’Alcúdia 
Setembre va començar amb 12 casos actius al nostre po-
ble i ha acabat amb 4,  són bones notícies en un mes en 
què hem celebrat les festes i ha començat en curs escolar. 

Eleccions 
municipals 
 2007
E l proper diumenge 27 de maig les alcudianes i els alcudians acudiran a les urnes per a decidir la constitu-ció del proper Ajuntament i del govern autonòmic. En les pàgines interiors els oferim les principals propostes dels tres partits que han presentat la seua candidatura a l'Alcúdia. És hora de votar!

Periòdic mensual gratuït

Any 3. Núm. 37. Maig de 2007

Del 8 al 13 de maig s’ha celebrat a l’Alcúdia la Setmana de les Persones Majors, amb tot un seguit d’activitats que han tin-gut un gran èxit de partici-pació. Els jubilats i els pen-sionistes han gaudit amb les actuacions de gimnàstica, de les corals vingudes d’altres pobles de la comarca i d’un divertit espectacle de varietats. També han gaudit de la millor companyia al voltant de la taula en el tradicional esmorzar amb coques de cansalada.

Setmana de les persones majors

Avda. Antonio Almela, 11 bajo.Telf. 96 254 07 14
L’Alcúdia

• COMPRA-VENTA,
  ALQUILERES,
  TASACIONES,
  HIPOTECAS.
• PROMOCIONES:
   VIVIENDAS DE 1, 2, 
   3 DORMITORIOS,
  ATICOS Y ADOSADOS.
• VIVIENDAS DE 2º MANO
• DUPLEX
• BAJOS COMERCIALES
• TERRENOS:
   URBANOS
   INDUSTRIALES
   AGRICOLAS

La consellera Alicia de Miguel va visitar l’Alcúdia el passat diven-dres 27 d’abril per a inaugu-rar les noves instal·lacions del Centre de Dia. L’alcalde Francesc Signes, acompanyat per la resta de la corporació municipal, junt al president de la Fundació Caixa Rural de l’Alcúdia, Cirilo Arnandis, acompanyaren a la consellera en esta visita a les instal·lacions. 

L’Alcúdia 752

pàg. 12/19

pàg. 10/11

Cocina de mercado. Especialidad en arroces y pescados frescosC/ Massalet, 12  -  46240 CARLET (Valencia)  -  Tel. 96 253 13 82

Inauguració del Centre 
de Dia 

pàg. 8/9

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALSPolígon Industrial La Creu. c/ Gutiérrez Mellado, s/n - 46250 L’ALCÚDIA (València) - Telèfon 96 254 13 76 - Fax 96 254 13 84

ALQUILER, VENDA I REPARACIÓ DE MAQUINARIA
- MANEGUETS HIDRÀULICS- BOBINATGES - ALTERNADORS- MOTOSERRES - MÀQUINES- BOMBES - SOLDADORS- COMPRESSORS

De tots

Maig de 2004

1
pueblo

L’alcúdia 752

L’alcúdia 752

E
nguany, la 

meteorologia 

ha volgut fer-

se de notar en 

forma de pluja, impe-

dint l’eixida a les dues 

confraries del Dijous 

Sant (El Sant Silenci i 

els Serfs de Maria al 

Peu de la Creu). 

Aquesta circumstància 

ens ha permès gaudir 

d’una multitudinària 

processó a plena llum 

del dia, donant-nos 

una perspectiva i un 

contrast inusual de 

cara als passos i als 

confrares.

    Però es va comportar 

el dia de la Festa 

Pasqüera, oferint-nos 

un dia de sòl i tempe-

ratura agradable per 

gaudir tots junts de la 

celebració. Com sem-

pre, la festa es va allar-

gar fins ben entrada la 

nit i l’assistència va ser 

massiva.

L
’Ajuntament de 

l’Alcúdia enceta 

una campanya ori-

ginal i innovadora 

per potenciar l’ús de la bi-

cicleta com a mitjà de 

transport  urbà. Es tracta 

d e  s u b v e n c i o n a r 

l’adquisició de bicicletes 

urbanes per a adults per tal 

que es facen servir per des-

plaçar-se pel poble -anar  al 

treball, a comprar, a estu-

diar o a veure els amics. 

   
   A més de l’ajuda 

econòmica –90 euros- 

es regala una cinta re-

flectora i un manual 

Setmana Santa 2004 a L’Alcúdia

MOU-TE EN BICI: 

Campanya per al foment 

de l’ús de la bicicleta

Periòdic mensual gratuït

Num 1. Maig 2004

Recuperació del riu 

Magre. pàg. 7

La restauració de 

l’Hort de Manus 

serà un fet este 

estiu.

¿Qué és L’ALCÚDIA 

QUALITAT?

També és notícia

pàg. 6

pàg. 12

pàg. 18

pàg. 9/11

pàg. 18

Urbanisme

Empreses

El camp valencià es 

queda gelat. pàg. 14

L’Horta

Entrevista a Juan 

Andrés Gonzáles

d’Albena Teatre.
pàg. 22

Cultura

Esports

pàg. 6

Xapa i 
Pintura

Servici

Avgda. de Carlet, 18-bajo

46250 LʼALCUDIA

Tel. Taller 96 254 19 89

Vehicles 

nous i dʼocasió

C/ Balaguer, 112

Tel. 96 253 80 37

CARLET

Av. Guadassuar, 31

Tel. 96 299 63 35

L’ALCÚDIA

- Instalación y Mantenimiento de Redes Telefónicas y Datos.

- Instalación y Mantenimiento de Centralitas 

  (analógicas, digitales, voz IP, etc.).

- Reparación de equipos móviles y fijos.

- Instalación y Configuración de ADSL, Líneas, etc.

- Distribuidores de Telefónica Movistar

- Consultores Homologados de Telefónica.

- Consultores Homologados para Datos e 

  Internet de Telefónica de España.

Club D'aeromodelisme 

L'ABELLA de L'Alcúdia.  

E
l proper dissabte 8 

de maig es celebra-

rá la volta a peu a 

l’Alcúdia organitza-

da pel Club d’Atletisme del 

nostre poble.

Mitja Marató Ciutat de Palma Mallorca.

Informació: a partir del 

dia 2 d’abril  Casa de la 

Cultura de 3 a 8 de la ves-

prada

XVII  Volta a peu a l´Alcúdia

De to
ts

Desembre de 20051 poble L’Alcúdia 752

Inauguració de la nova 
rotonda i de la remodela-
ció dels parcs de la Nória 
i de la Florida.

Curs de cuina amb Juan 
Carlos Galbis.

També és notícia

pàg. 10

pàg. 13

Poble

Entrevista a Martí Asensi, 
professor del Curs de Dibuix 
i Pintura de lʼAlcúdia.

pàg. 14

IV jornades de bolero
pàg. 24

Cultura

L’Alcúdia 752

El passat dia 30 de 
novembre es va cele-
brar la festa en honor 

al patró de l’Alcúdia, Sant 
Andreu, amb diversos actes 
al llarg del dia: volteig de 
campanes, passa-carrer de 
l’escola de tabal i dolçaina, 
carcasses, missa en honor al 
sant, esmorzar popular, jocs 
per als més menuts, picade-
ta, mascletà, missa solemne, 
processó i castell de focs 
d’artifici.

Periòdic mensual gratuït Núm. 20. Desembre de 2005

pàg. 27

Festivitat 
de Sant 
Andreu

Fa u s t i n o 
C a s a n o v e s 
Alapont ha 

celebrat enguany el 
seu 40 aniversari 
com a ballador i afi-
cionat de les danses 
populars, una xifra 
que potser ens dona-
ria peu a començar a 
parlar d’ell ja com a 
mestre en la matèria, 
amb totes les lletres: 
no debades, ell sap 
transmetre molt bé 
la seua afició, i així 
ho va fer durant esta entrevista a sa casa.

pàg. 22/23

Ha nascut un nou 
museu al nostre 
poble. Es tracta del 

Museu de la Música, que 
s’ha instal∙lat a la planta 
baixa de la Casa de la 
Solera gràcies a la donació 
d’instruments feta per qui 
va ser mestre de la 
Filharmònica Alcudiana  a 
partir de 1955, Manuel 
Celdrán Gomáriz.

pàg. 25

40 anys de ballInauguració del museu de 
la música

De tot
s

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES - SUBMINISTRAMENTS INDUSTRIALS

VENDA I REPARACIÓ
- MANEGUETS  
  HIDRÀULICS
- BOBINATGES
- ALTERNADORS
- MOTOSERRES
- MÀQUINES
- BOMBES
- SOLDADORS
- COMPRESSORS

Polígon Industrial La Creu. c/ Gutiérrez Mellado, s/n - 46250 L’ALCÚDIA (València) - Telèfon 96 254 13 76 - Fax 96 254 13 84

Calvo Acacio, 15 baix - 46250 L’Alcúdia (VALÈNCIA) - Telèfon i fax. 96 254 04 01 
www.agenteallianz.com/asseg_sanchis               email:asseg.sanchis.pa@allianz.es                      

SSEGURANCES      ANCHIS, S.L.

Pregunte sense compromís.

VOL PAGAR MENYS IMPOSTOS I TINDRE
UNA JUBILACIÓ 

100% ASSEGURADA?

En breu ho podràs recordar!

On estaves?

    Què feies?

        Com vivies al gener de 2004?

           ... i al desembre de 2005?

      I al poble, què passava?
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Infinites possibilitats sense eixir fora …al teu poble
Compra a L’ALCÚDIA QUALITAT  ho tens tot!

En les ajudes del curs 2020/2021, 
s’han concedit 235 subvencions, 
en règim de concurrència com-

petitiva, fent un total de 33.499,62 € a 

repartir, és a dir, una mitjana de 142,55 
€ per beneficiari.

Per a les beques del curs anterior, 
2019/2020, l’Ajuntament de l’Alcúdia 

va destinar 24.690,37 €, que es van 
repartir entre les  212 sol·licituds que 
complien les bases, el que significava 
una mitjana de 116,46 € per cada per-
sona estudiant que fóra beneficiaria de 
l’ajuda.

L’ajuntament enguany ha augmentat 
una mitjana del 20% totes les beques 
i ajudes a l’educació, però en el cas 
d’estes beques l’augment ha sigut su-
perior. Si es realitza una comparació, 
entre ambdós cursos, s’ha incrementat 
un 10,80% el nombre de sol·licitants, 
fent un total de 23 beneficiaris més, 
entre un any i l’altre. L’ajuntament, per 

la seua part, ha augmentat en 8.809,25 
€ l’import efectiu destinat a les beques 
transport, és a dir, un 35,67% més res-
pecte al curs anterior.

Pel que respecta a com ha variat la 
quantia rebuda per les persones bene-
ficiàries, cadascuna d’elles ha rebut de 
mitjana un 26% més que l’any anterior, 
en una forca que va des de 108,00 € a 

216,00 €, depenent de les despeses que 
haja justificat.

Unes aportacions econòmiques que 
ajuden les famílies amb fills i filles estu-
diant fóra del poble, i que l’ajuntament 
ha considerat oportú incrementar en 
estos temps en que la pandèmia ha 
modificat tant les nostres vides. 

L’Alcúdia destina 33.500 € a beques de 
transport per a estudiants
L’Ajuntament de l’Alcúdia ha publicat la llista definitiva de l’alumnat beneficiari de les 
ajudes transport per al curs 2020/2021. La convocatòria per a les beques transport va 
dirigida als universitaris, alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior i batxille-
rats que no es puguen cursar en el poble. 

El 29 de setembre es va publicar l’anunci de la Resolució Provisional de les Beques Men-
jador de 0-3 anys de l’Alcúdia al tauler d’anuncis com a la web municipal de l’ajuntament.

En ambdós llocs es poden trobar 
les llistes amb les dades sufi-
cients perquè només els inte-

ressats es reconeguen, tal com mana 

la Llei de Protecció de Dades. També 
a estes publicacions s’indica que el 
període d’al·legacions és deu dies hà-
bils, improrrogables, a comptar des de 

l’endemà de la publicació, és a dir, del 
30 de setembre al 14 d’octubre 2021, 
ambdós inclosos.

Este període no solament és per a les 
persones que hagen d’esmenar, sinó 
també si hi ha alguna persona que no 
està d’acord amb la xifra subvencio-
nada o ha sigut exclosa, també ho pot 
indicar.

Per a facilitar este dret s’ha habili-
tat, a la web municipal, un formulari 
d’al·legacions que han de presentar 
les persones interessades o una per-
sona representant en el seu cas, a 
l’Ajuntament de manera telemàtica o 
presencial.

Per a este curs s’han presentat 95 
sol·licituds de les 3 escoles infantils. El 
resultat provisional ha sigut: 81,06% 
(77 sol·licituds) estaven correctes per-
què complien els requisits, 9,47% (9 
sol·licituds) per a esmenar documen-
tació exigida que no havia sigut apor-
tada i 9,47% (9 sol·licituds) no van ser 
admeses per no complir el requisit de 
padró.

Este any s’ha duplicat el percentat-
ge de subvenció, del 10% al 20% de la 
quantitat pagada. Amb esta proposta 
resolutòria, la despesa corresponent 
necessària seria 11.054,25 € per a 
atendre a les 77 sol·licituds admeses. 
En cas d’esmena de les 9 sol·licituds 
esta quantitat ascendiria a 1.373,3 €, 
fent un total de 12.427,55 €.

Resolució provisional de les Beques de  
Menjador de 0-3 anys

Comencen les obres de renovació de la xarxa de l’aigua potable en la vorera dels núme-
ros senars del carrer Santiago Apóstol, en el tram comprés entre els carrers Joan Fuster 
i Doctor Fleming.

L’actuació compren la substitu-
ció de les conduccions existents 
per una nova de major secció i 

capacitat i la pavimentació completa 
de les voreres afectades.

D’acord amb l’empresa adjudica-
tària, està previst que s’inicien els 
treballs la primera setmana d’octubre, 
a partir del dia 4, i que tinguen una 
durada de dos mesos.

L’empresa ha previst tot allò neces-
sari per permetre l’accés dels veïns i 
veïnes als seus domicilis amb els mí-
nims entrebancs possibles i, fins i tot, 
l’accés als garatges particulars sempre 

i quan les circumstàncies dels treballs 
ho desaconsellen. En eixe sentit, se’ls 
mantindrà informats en tot moment 
per si durant algun breu període de 
temps no els vehicles no poden tra-
vessar la vorera.

Recorden, en qualsevol cas, que per 
poder accedir als garatges amb totes 
les garanties legals es necessari trami-
tar el corresponent gual.

Este tipus d’actuació sempre su-
posa molèsties per al veïnat, però 
l’ajuntament està convençut que el 
resultat pagarà la pena en millorar la 
qualitat del subministrament d’aigua 

potable i renovar-se completament la 
vorera. No obstant això des del con-
sistori es demana paciència i es prega 
la màxima precaució durant els dies 
en què estiguen en marxa les obres 
per tal d’evitar qualsevol accident.

Si necessiten realitzar qualsevol 
consulta, prec o suggeriment, te-
nen a la seua disposició l’equip tèc-
nic del departament d’urbanisme 
de l’Ajuntament. En cas d’incident o 
emergència fora de l’horari d’oficines 
no dubtes en contactar amb la Policia 
Local.

Renovació de la xarxa d’aigua potable a 
Santiago Apòstol
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AL’Ajuntament de l’Alcúdia, 
sent conscient de la situació 
econòmica actual i amb la 

finalitat de reduir la taxa de desocu-
pació, que en el cas local incideix de 
manera especial en les persones  me-

nors de 30 i en les majors de 45 anys i 
sense qualificació professional, consi-
dera oportuna la creació de bosses de 
treball per ajudar a la incorporació al 
mercat laboral d’estos grups amb una 
especial dificultat d’accés a una opor-
tunitat laboral.

La mesura va ser aprovada en el Ple 
ordinari del mes de setembre, celebrat 
dimarts 28, amb  12 vots a favor vots a 
favor (PSPV i Compromís) i 4 absten-
cions del Grup Popular.

 
Tot i que a l’Alcúdia l’atur no és tan 

alt com a la mitjana del país – amb 
dades de setembre de 2020 al muni-
cipi hi ha una taxa de desocupació del 
9%, front al més de 16% nacional- els 
dos col·lectius que més estan patint 
la desocupació son els menors de 30 
anys (11%) i els majors de 45 (8%), és 
per tant a estos dos col·lectius amb di-
ficultats d’empleabilitat a qui van diri-
gides les borses, per tal que obtinguen 
la pràctica professional adequada al 
nivell d’estudis cursats, la qualificació 
professional mitjançant un contracte 
laboral i la reincorporació al mercat 
laboral, en el cas dels majors de 45 
anys.

Les tres borses que es creen son per 
a la prestació de serveis públics de 
competència municipal: Una Borsa 
General, per a tasques sense espe-
cialització en neteja, construcció o 
jardineria, una Borsa d’Especialitats, 
dirigida a oficials de manteniment, 
auxiliars d’ajuda a domicili i monitors 

socioculturals i una Borsa de Titu-
lats per a persones amb diplomatura, 
llicenciatura, grau, cicles formatius 
o batxiller. Les contractacions de les 
dues primeres seran del 100% de la 
jornada i les de Titulats, del 50%, amb 
contractes d’un més en cas de Borsa 
general i 2 en les altres dues.

Per a inscriure’s a qualsevol de les 
tres borses caldrà estar empadro-
nat a l’Alcúdia almenys amb un any 

d’antiguitat i complir amb les bases, 
que es publicaran a la pàgina web de 
l’ajuntament i al BOP.  A partir d’eixe 
moment hi haurà 15 dies pera apun-
tar-se.  A més, es creen dos dades a 
l’any per a la presentació de noves ins-
tàncies d’inscripció i d’actualització 
de puntuació després d’este primer 
termini: 10 dies hàbils a partir del 15 
de febrer i 10 dies hàbils a partir del 15 
de setembre.

L’Alcúdia crea noves borses de treball per al 
Pla d’Ocupació Local
En el Ple ordinari del mes de setembre s’han aprovat les bases reguladores per a la 
creació de tres borses de treball emmarcades dins del Pla d’Ocupació per a desocupats 
menors de 30 i majors de 45 anys.

La regidoria d’obres de 
l’Ajuntament de l’Alcúdia està 
treballant en la col·locació 

d’una tanca metàl·lica a la zona de 
l’avinguda de Carlet.

Esta acció, molt demanada pels 

veïns i veïnes, ajuda a protegir a les 
persones usuàries del carril bici i la 
vorera, proporcionant més seguretat i 
distància amb els vehicles que circu-
len per la calçada.

Poda d’arbres

D’altra banda, la regidoria de parcs 
i jardins de l’Ajuntament de l’Alcúdia 
ha estat fent el treball diari de poda 
d’arbres a diferents zones de la pobla-
ció.

Obres i treballs en parcs i jardins
Col·locació d’una tanca metàl·lica a la vorera de l’avinguda de Carlet

Davant l’elevada presència 
d’insectes al poble, i per posar 
fre a les molèsties causades als 

veïns, durant este mes s’ha fet un trac-
tament especial amb bacilus thurigien-
sis contra mosquit comú, mosca negra 
i mosquit tigre, per tal de reduir al mí-
nim les poblacions d’estos insectes, que 
han proliferat més del que és habitual 
en esta època de l’any.

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

Telefone al 607 33 86 73 - 601 21 59 04 

No tot el món sap on està el teu negoci…

Ací et poden conéixer !!

POBLE SETEMBRE  de 2021

El projecte “Clar i Ras” té com a objectiu la promoció la transparència pública i el bon 
govern mitjançant accions a les xarxes socials i a peu de carrer.

Entre els mesos d’agost i setem-
bre s’han realitzat una enquesta 
en línia, accions de sensibi-

lització pels carrers del municipi i la 
difusió activa d’informació pública a 
través de les xarxes socials.

Este projecte vol sensibilitzar la 
ciutadania de l’Alcúdia sobre els seus 
drets en esta matèria, així com pos-
sibilitar una escolta activa de les de-
mandes d’informació que fa el veïnat i 
la seua transmissió mitjançant les vies 
de comunicació que es trien al procés 
participatiu.

 

El projecte compta amb dos vídeos 
de sensibilització -al començament i 
a la finalització del procés- diverses 
reunions amb els treballadors públics 
de l’Ajuntament i els responsables po-
lítics; un qüestionari en línia i un altre 
a peu de carrer i una campanya de 
sensibilització i escolta activa de veïns 
i veïnes als carrers del municipi. Tota 
la informació sobre les accions rea-
litzades està sent transmesa al veïnat 
a través de les xarxes socials munici-
pals.

En paraules de l’alcalde de l’Alcúdia, 

Andreu Salom, “es tracta d’un projec-
te fonamental per a l’empoderament 
de la ciutadania pel que fa a la gestió 
pública i la millora de la seua capa-
citat d’avaluació de les polítiques pú-
bliques”. Per la seua banda, el regidor 
de Govern Obert, Rubén Grau,  afir-
ma que “l’aposta de l’Ajuntament de 
l’Alcúdia es ferma pel foment de la 
transparència pública i la millora de 
les dinàmiques de comunicació amb 
el veïnat del municipi, perquè sols així 
podrem construir un poble més unit i 
participatiu”. 

L’Ajuntament de l’Alcúdia continua apostant 
per la transparència

El passat dimecres 22, l’alcalde 
de l’Alcúdia, Andreu Salom i el 
regidor de Fira Gastronòmica, 

Ruben Grau, es van reunir amb els re-
presentants de l’Associació Fira Gas-
tronòmica, Lluis Ribera i Vicent Ave-

llán, i van acordar, unànimement, la 
suspensió tant de la Fira gastronòmica 
com del concurs de Putxero valencià 
i postres de Kaki Persimon. La Fira 
Gastronòmica estava programada del 
dia 8 fins al 12 d’octubre i el concurs 

per al dia 4.

La fira és una fita festiva clau del 
nostre municipi, un senyal d’identitat 
local, però també un moviment 
econòmic important. Del concurs de 
Putxero també es pot dir el mateix, és 
una cita que ja té nom propi en el ca-
lendari dels concursos gastronòmics 
de la nostra Comunitat; per tant, ha 
sigut una decisió complicada i molt 
dura per a ambdues parts.

“Ens trobem en una situació sense 
precedents per a la que necessitem 
estar units com a poble- declara An-
dreu Salom- estem treballant des de la 
convicció que el pròxim any podrem 
celebrar la Fira Gastronòmica de 2022 
que totes les alcudianes i alcudians 
mereixem.”

Per la seua banda, el president de 
l’associació Fira Gastronòmica, Lluis 

Ribera, va explicar a la reunió que en 
la situació actual produïda per la pan-
dèmia, i amb les restriccions que esta-
ven en vigor fins al dia 27 i que no es 
podia saber si s’anaven a allargar, era 
impossible celebrar una fira de les ca-
racterístiques de la Fira de L’Alcúdia. 
Calia tenir en compte que eixos dies 
estava prohibit el consum en barra, i 
les degustacions a les casetes i food 
trucks sempre són un dels atractius 
principals de la fira.

Ambdues entitats van estar d’acord 

que calia adoptar mesures que per-
meteren treballar per salvaguardar 
la salut pública, i les recomanacions 
de les autoritats i experts sanitaris i 
el respecte de la distància social per 
evitar el contacte físic feien inviable la 
realització dels actes massius. La Fira 
Gastronòmica comporta actes multi-
tudinaris que són incompatibles tant 
amb la situació actual com futura a 
curt termini segons totes les indica-
cions de les autoritats.

L’Alcúdia suspén per segon any la Fira 
Gastronòmica
L’Ajuntament de l’Alcúdia i l’Associació Fira Gastronòmica han pres la difícil decisió de 
suspendre la Fira Gastronòmica i el concurs de Putxero Valencià i postres de Kaki Persi-
mon que estaven programats per al mes d’octubre.
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Seipasa és una empresa espanyola 
pionera en biotecnologia aplica-
da a l’agricultura. Està especialit-

zada en el desenvolupament i formu-
lació de bioinsecticides, biofungicides 
i bioestimulants per a l’agricultura. 
A més a més, dissenya, registra i co-

mercialitza solucions d’origen botànic 
i microbiològic per a la protecció, la 
bioestimulació i la nutrició dels cul-
tius a escala global.

La consellera d’Agricultura i el secre-
tari autonòmic d’Innovació van visitar 
el laboratori i departament d’I+D+i de 

Seipasa, i van completar un recorregut 
per la planta de producció i centre de 
logística que la companyia posseeix a 
l’Alcúdia, i des del qual es fabriquen i 
distribueixen els seus productes a més 
de 25 països a tot el món.

Durant la visita se’ls va poder mos-
trar i compartir el model de Tecno-
logia Natural aplicat a l’agricultura 
que ha portat a la companyia valen-
ciana a guanyar el Premi Nacional 
d’Innovació 2020, el prestigiós guardó 
concedit pel Ministeri de Ciència i In-
novació.

També van tindre l’oportunitat de 
conéixer els nous projectes en els 
quals està treballant Seipasa i que as-
piren a convertir la seua seu central de 
l’Alcúdia en un centre de referència 
d’investigació aplicada a l’agricultura.

Visita a l’empresa Seipasa 
El passat divendres 10 de setembre, l’alcalde, Andreu Salom, junt amb el director gene-
ral de l’empresa Seipasa, Pedro Peleato, van rebre la visita de la consellera d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà i del 
secretari autonòmic d’Innovació i Transformació Digital de la Generalitat Valenciana, 
Jordi Juan.

Tel.: +34 616 50 50 43
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Quaranta-nou donants es presen-
taren dilluns 20 de setembre a la 
Ludoteca Municipal de l’Alcúdia, on 
l’equip mòbil del Centre de Transfu-
sions de la Comunitat Valenciana es 
va desplaçar per rebre les donacions 
d’alcudians i alcudianes.

D’estes persones, 48 van ser aptes 
per a la donació. 47 eren antics do-
nants i una persona va ser la prime-
ra vegada que donava.

Donació de sang del mes de setembre

El 4 de setembre coincidint amb el 
segon dia de les Festes Majors, el 
voluntariat del Banc d’Aliments, 

gràcies a la col·laboració ciutadana, va 
arreplegar mes 1.500 kg d aliments, què 
es repartiran durant el mes d’octubre a 
famílies de la nostra localitat. Xifres que 
ens enorgulleixen a tot el voluntariat 
i ens donen ànim per continuar treba-
llant i aportant la nostra xicoteta ajuda a 
famílies que ho estan passant malament. 
Volem agrair als supermercats que han 
fet possible esta donació i ens han cedit 
l’espai durant tot el dia.

Reiterem l’agraïment a tot el veïnat 
que aportaren la seua solidaritat i apro-
fitem per a fer una crida al voluntariat 
per a esta causa solidària que és el Banc 
d’Aliments.

 
Totes les persones que estiguen inte-

ressades a col·laborar poden posar-se 
en contacte amb nosaltres a través del 
correu  electrònic bancaliments@lalcu-
dia.org

Comptem amb vosaltres!
Gràcies, moltes gràcies!

Banc d’Aliments l’Alcúdia

El Banc d’Aliments arreplega una tona 
i mitja de menjar
L’Alcúdia es un exemple de compromís i solidaritat amb les persones que mes ho ne-
cessiten 
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La regidora de Sanitat i Benestar 
Social, Àngels Boix, ha llegit el 
manifest en què s’ha recordat el 

nombre de víctimes que, malaurada-
ment, ascendeix a 35 des de l’inici de 
l’any.

“Totes i cadascuna de les persones 
que formen la societat, tenim part de 
responsabilitat en les causes que sus-
tenten la violència - ha afirmat la regi-
dora - reproduint actituds masclistes i 
discriminatòries”.

Abans de guardar un minut de silen-
ci, la regidora ha recordat que el 016 
és un telèfon totalment gratuït que 
no deixa rastre a la factura telefònica 

i atén, exclusivament, situacionsde 
possible violència de gènere, oferint 
informació i assessorament a les víc-
times.

L’Alcúdia recorda a les víctimes de 
violència masclista
L’últim divendre de mes, a les 12 del migdia, membres de la corporació, treballadors i 
treballadores de l’ajuntament, policia local, veïns i veïnes, s’han reunit per mostrar la 
seua repulsa a la violència masclista i la solidaritat amb les víctimes i les seues famílies.
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Botigues, bars, comerços, tendes, restaurants, 
empreses i tot tipus de servicis al teu servici…

Disfruta comprant al teu poble

Hi havia gran expectació i 
incertesa alhora que tam-
bé nombrosos entrebancs 

i dubtes en la decisió de portar en-
davant l’actual edició del Torneig. 

El COTIF s’enfrontava a la major 
prova mai viscuda al llarg de la 
seua longeva història i la va supe-
rar amb nota (cum laude). I si hi 
ha una paraula que defineix les ac-
tuacions respecte de la Covid en la 
passada edició del COTIF aquesta 
és NORMALITAT.

Normalitat, però també Civis-
me i Responsabilitat han caminat 
de la mà entre la gran quantitat 
d’aficionats que es varen donar 
cita a les instal·lacions dels Arcs 
per gaudir de la XXXVII edició 
del COTIF.

El Comité Organitzador va pre-

vindre, amb especial cura, l’ús de 
totes les mesures oportunes per 
tal d’aconseguir un espai com-
pletament segur: proves PCR al 
personal empleat, la presa de tem-
peratura en entrar a l’estadi els 
aficionats, l’ús de la mascareta en 
tot el recinte, la reserva de grans 
espais on poder menjar i beure...

A més a més, s’ha treballat, col-
ze a colze, amb el coordinador 
del Centre de Salut, Fran Ojeda 
que amb la tasca de control diària 
dels jugadors per a evitar focus 
de possibles contagis ha ajudat a 
augmentar el grau de seguretat del 
Torneig.

La tasca no se cenyí sols als 
dies de competició sinó que tam-
bé als dies posteriors en què ens 
posàrem en contacte amb els clubs 

per fer-ne seguiment. I, poder dir 
que afortunadament, no s’ha pro-
duït cap cas de contagi entre els 
jugadors ni tampoc entre els afi-
cionats.

I, com no, hem de destacar 
l’alt grau de compromís dels jo-
ves membres del COTIF en 
l’organització i participació en el 
COTIF PROMESES. 

El COTIF, sens dubte, es conver-
tí en l’espai més segur i ha esdevin-
gut un model digne de ser imitat.  

I, ara què? Quin és el futur per a 
la XXXVIII Edició?

És clar que l’esperança ha de ser el 
motor que empente l’Organització 
a millorar més encara, si és possi-
ble. 

- El COTIF Sub-20 tornarà a 
enfrontar Seleccions Nacionals 
que ara es varen veure privades de 
participar-hi.

- El COTIF Femení complirà 10 
anys i és clar que esdevindrà una 
gran festa amb el millor futbol fe-
mení del moment.

- El COTIF PROMESES ja serà, 
de manera regular una competició 
internacional.

Somnis, il·lusions, organització, 
eficàcia, compromís, ganes de tre-
ballar per viure a l’Alcúdia el mi-
llor futbol jove del món. 

El COTIF garantia del bon quefer

ELCHE CF  CAMPIÓ COTIF 2021

Hi havia gran expectació i incertesa alhora que també nombrosos entrebancs i dubtes 
en la decisió de portar endavant l’actual edició del Torneig. 

El COTIF informa:
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Campió: CDB SIA MASSANASSA

Campió: ELCHE CF Subcampió: UD ALZIRA

Campió: CD CASTELLÓ

Campió: València CF

Campió: ELCHE CF

Subcampió: UD ALZIRA

Millor Jugador: Antonio Pérez 
(Pipa) Elche CF

Millor Porter: Fernando Monto-
ya (Elche CF)

Millor Entrenador: Jose Luis Vi-
dal (Alzira UD)

Màxim Golejador: Avelino Sán-
chez (Elche CF)

Millor Àrbitre: Vicente Gil Cos-
colla

Equip més Esportiu: CD Castelló

Campió: CD CASTELLÓ

Subcampió: ELCHE CF

Millor Jugadora:  Maria 
Macias Lillo (Elche CF)

Màxima Golejadora:  
Inés Rizo (Elche CF)

Campió: València CF

Subcampió: Villarreal CF

Millor Jugador:  Adrià Sales (Valencia CF)

Màxima Golejador:  Iker Argandoña (Valencia CF)

Vuit ideal: Rubén Florencio (Valencia CF) - Mario Ferri (Valencia CF) - 
Íker Argandoña (Valencia CF) - Adrià Sales (Valencia CF) - Xavi Gime-
nez (Sel Ribera Costera) - Óscar Albiol (Villarreal CF) - Rayane Wilfried 
(Levante UD) - Fode Minite Sabater (Levante UD)
Ent – Vicente Anposta (Valencia CF)

Campió: CDB SIA MASSANASSA
Subcampió: SOCCER TEAM

Millor Jugador:  Álvaro Tarraso
(E1 Valencia)

Màxima Golejador:  Rafa Montes (Sel 
Ribera Costera)

Vuit ideal: Iván Cano (CDB Sia Massa-
nassa) - Alberto Durban (E1 Valencia) 
- Joel Rodríguez (Soccer Team) - Mario 
Carbonell (CDB Sia Massanassa) - Álva-
ro Tarraso (E1 Valencia) - Rafa Montes 
(Sel Ribera Costera) - Adrià Cambra (Sel 
Ribera Costera) - Kevin Mboune (CDB 
Sia Massanassa)
Ent – Jaime Martinez (CDB Sia Massa-
nassa)

Fernando Montoya (Elche CF), Mario López (UD Alzira), Vitalii 
Kholod (Rukh), Javier Pamies (Elche CF), Marko Sapuga (Rukh), 
Robert Carril (Villarreal), Martín Tejón Faulí (Valencia CF), Héctor 
Osca (Alzira), Anderson Duarte (Uruguay), Avelino Sánchez (Elche 
CF), Antonio Pérez (Elche CF)

Anna Reina (Castellón), Jodi 
Ülkekul (Castellón), Uxue 
Mendía (Elche), Ana Isabel 
Prieto (Castellón), Ana Be-
lén Gómez (Elche), Carlo-
ta Díaz (Castellón), María 
Macías (Elche), Carmen 
Domínguez (Elche), Judit 
Sánchez (Valencia CF), Mi-
lagros ‘Mili’ Menéndez (El-
che), Inés Rizo (Elche

ONZE IDEAL COTIF SUB-18

ONZE IDEAL COTIF FEMENÍ

COTIF FEMENÍ

RESULTATS: COTIF SUB-18

COTIF PROMESES ALEVÍ

COTIF PROMESES BENJAMÍ
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Va tindre lloc el divendres 3 
de setembre al Pavelló Muni-
cipal, on es van dur a terme 

activitats dirigides a xiquets i xiquetes 
de 4 a 12 anys amb jocs i exercicis de 

gimnàstica rítmica bàsica per edats, a 
més de treballs manuals i maquillatge.

Eixe mateix dia, a la vesprada, es van 
disputar les semifinals del trofeu Josep 

Lluis Bausset de Pilota Valenciana. Els 
encontres enfrontaven a Manolo de 
Silla i Juanvi de Quart contra Salva 
d’El Puig i Carlos d’El Puig. L’altra 
semifinal enfrontava a Dani d’Alginet 
i Tonyo de l’Alcúdia contra Juanjo de 
Tavernes i Carlos de Beniparrell.

El cap de setmana començava amb 
la 18a Exhibició d’aeromodelisme. Va 
tindre lloc en el camp de vol del Club 
d’Aeromodelisme l’Abella. El dissabte 
va continuar amb el Torneig triangu-
lar de billar a tres bandes a la Seu del 
Club de Billar de l’Alcúdia.

A la vesprada es van disputar dos 
encontres. El primer, l’11é Torneig de 
Festes Majors de l’Alcúdia de Futbol 
Sala, al Pavelló Municipal. Dins d’este 
torneig, es van jugar tres partits: dos 
semifinals i la final. Les dos semifinals 
enfrontaven a l’Alcúdia F.S. vs. Car-
caixent F.S. mentre que l’altre partit el 
van jugar l’Alberic F.S. vs. Benifaió F.S.

L’altre encontre que es va disputar, la 
vesprada del dissabte 4, va ser la par-
tida de Pilota Valenciana als frontons 
municipals. Una partida que va fer 
que es vegueren les cares l’Escola de 
Pilota de l’Alcúdia contra l’Escola de 
Pilota de Carlet.

Eixe mateix dia, de vesprada també, 
es va jugar el 1r Trofeu Família Vete-
rans 2021. Un encontre que va tindre 
lloc al Camp de Futbol Municipal dels 
Arcs, on es van enfrontar els Veterans 
de l’Alcúdia contra els Veterans de 
l’Alcàsser.

Per finalitzar els esdeveniments es-
portius del dissabte 4 de setembre, es 
va jugar el Torneig de pretemporada 
d’Handbol femení al Pavelló Munici-
pal. Van tindre lloc les dos semifinals. 
Maristes Algemesí vs. Ribes i el C.H. 
Viscoconfort l’Alcúdia vs. Mislata B.

ESPORTS SETEMBRE de 2021

ESPORTS EN FESTES
Este any, les Festes Majors 2021 han estat plenes d’esdeveniments esportius per a tots 
els gustos i totes les edats. El tret d’eixida dels actes i esdeveniments esportius el va 
donar la jornada de Portes Obertes del Club de Gimnàstica Rítmica de l’Alcúdia.



17ESPORTSSETEMBRE de 2021

El diumenge 5 es va disputar el Trofeu Josep Lluis 
Bausset de Pilota Valenciana als frontons muni-
cipals. Una partida d’exhibició que va enfrontar 

a Julio d’Alginet i Pascual de La Pobla contra Carlos de 
Massalfassar i Roberto de Beniparrell.

El cap de setmana del 10 al 12 de setembre, van tindre 
lloc les jornades de Tir i Arrossegament pavelló polies-
portiu. L’alcalde, Andreu Salom i el regidor de cultura, 
Jaume Prats van fer entrega dels premis.

Eixe mateix cap de setmana, Enrique Mateu es va pro-
clamar subcampió del Campionat Provincial de Colom 
a Braç 2021, a Cheste. Un cap de setmana rodó per 
a l’alcudià, ja que el diumenge va quedar tercer en la 
Copa d’Espanya.

L’últim acte esportiu, inclós en els esdeveniments del 
Gaudir de l’Esport en Festes, va tindre lloc el dissab-
te 18 de setembre. Es va disputar el torneig de bàsquet 
“Memorial Paco Gimeno” al Pavelló Municipal de 
l’Alcúdia. L’alcalde Andreu Salom, va fer l’entrega dels 
trofeus als equips.
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La regidora de Festes, Amparo 
Martín, ha tingut una estrena 
molt complicada, ha fet i desfet 

plans fins a última hora i, finalment, 
ha dissenyat una celebració compati-
ble amb la situació sanitària, que ens 
ha permés gaudir dins d’un ordre.
 

El tret d’eixida de les Festes Majors 
va ser divendres 3, amb la inaugura-
ció de l’exposició Mediàtiques Líqui-
des, del pintor alcudià Vicent Marco 
i el Pregó de Festes, protagonitzat 
per Agustí Machí Puig, una persona 
molt vinculada amb la festa, ja que 
és el portador de la Mare de Déu en 
l’Entrà, a més de formar part de la 
muixeranga Els Negrets de l’Alcúdia, 
i va ser regidor de Festes de 2003 a 
2011. Amb este bagatge, Machí va fer 
que el públic s’endinsara en el seu pro-
pi imaginari de la festa, acompanyat 
per una posada en escena que com-
binava la sobrietat de la paraula amb 
imatges en vídeo mapping. 

El dia quatre va ser el més ple 
d’actes esportius, amb els diferents 

tornejos de Festes organitzats per 
clubs com ara el d’Handbol, de futbol 
sala i de veterans, el club de billar i el 
trofeu Josep Lluís Bausset de Pilota 
Valenciana. De tots ells podeu trobar 
les  imatges a l’apartat d’esports.

Diumenge 5, al matí, va ser prota-
gonista la Colla la Rosca de tabals i 
Dolçaines, amb un concert al parc de 
la Diputació i, a la vesprada, la Run 
Càncer va omplir els carrers del po-
ble, primer amb la Marxa solidària i 
després amb la carrera de federats. Un 
any més, l’Alcúdia s’ha superat quant a 
la quantitat recaptada. En 2021 s’han 
recollit 10.660 € que l’AECC destinarà 
a la investigació contra el càncer.

Eixa mateixa vesprada, al carrer pea-
tonal de Les Comes , els amants del 
rock van poder gaudir de l’actuació 
del grup alcudià The Pelicans. A la 
nit, el Parc de la Florida va acollir la 
Nit de dansa a l’Alcúdia, organitzada 
per Grup de Dansa, que va resultar 
redona.

Unes Festes Majors atípiques
Del 3 al 8 de setembre, l’Alcúdia va viure les Festes Majors en honor a la Mare de Déu de 
l’Oreto, amb actes participatius dins la normativa vigent i un comportament modèlic 
de la ciutadania.
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Dilluns 6 de matí, els personatges 
de l’Entrà de 2019, Ma teresa Torró, 
Andrés Madramany i Agustí Torró, 
acompanyats per l’alcalde, Andreu 
Salom, la regidora de Festes, Amparo 
Martín,  i tabals i dolçaines de la Colla 
la Rosca, anaren al Centre de Dia i re-
citaren els versos del pregoner, Pelegrí 
de Montagut i Maria per a les perso-
nes usuàries, enguany a l’aire lliure per 
primera vegada, a causa de les normes 
sanitàries per la pandèmia.

A migdia, junt al Mercat Municipal, 
es va podere gaudir de la mascletà 
patrocinada per la CANSO i la Caixa 
Rural de l’Alcúdia, en honor als sants 
Abdó i Senent i Sant Isidre.

De vesprada, al Centre Enric Valor, 
les Dones de l’Alcúdia van organitzar 
el recital poètic Kalpavriksha, a càrrec 
de Nadia Carrasco, un espai de  pau i 
sensibilitat.

Unes festes sense “palcos”, revetlles 
ni discomòbils

De vesprada i a la nit, la plaça Tirant 
lo Blanc va ser el centre neuràlgic de 
la festa amb diferents espectacles per 
a menuts i grans. A destacar, dissabte 
quatre, l’espectacle infantil “Toy’s, una 
historia de juguetes” i, a la nit, “La 
Fuerza del destino”, un tribut al grup 
de pop espanyol Mecano. 

Diumenge, la plaça Tirant lo Blanc 
va acollir un tribut a Alejandro Sanz 
amb la veu de Fran Valenzuela, en 
l’espectacle “Lo que fui es lo que soy”.
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Dilluns 6, va ser possiblement el 
dia de més èxit, amb la representació 
d’El reino del león, en horari infantil, 
i l’actuació del mentalista Toni Pons, a 
la nit. Totes les actuacions tenien un 
aforament màxim de 800 persones a 
la plaça, i pràcticament es van omplir 
en cada representació, complint totes 
les recomanacions sanitàries. 

Com a alcalde- afirma Andreu 
Salom-  estic orgullós del comporta-
ment de la ciutadania alcudiana. Tant 
la regidora de festes com jo mateixa 
sabíem que no era fàcil oferir festa i 
espectacles i, alhora, demanar con-
tenció. Però el poble de l’Alcúdia ha 
demostrat una vegada més un com-
portament exemplar, són molt grans”.

Tant dins com fora dels espectacles, 
l’ambient del poble va ser festiu però 
tranquil. “Hi ha hagut dies en què la 
Policia Local no ha rebut ni una sola 
telefonada- comentava l’alcalde- això 
vol dir que les festes han sigut les més 

tranquil·les en molts anys”. 

La falta més sentida: l’Entrà

Per segon any consecutiu no s’ha 
pogut celebrar l’acte més important de 
les festes, l’Entrà de la Mare de Déu de 
l’Oreto. El Consell de l’Entrà ho va de-
cidir en agost, amb mot de pesar per 
part de totes les persones que hi for-
men part. Va ser una decisió raonada i 
raonable, i presa per unanimitat. Tant 
de bo siga l’última vegada en molts 
anys que s’haja de suspendre.

 
Tampoc no s’ha fet el tradicional i 

multitudinari trasllat de la imatge ni 
la processó del dia 8, encara no era 
el moment. Però si s’ha pogut córrer 
a migdia la Traca Quilomètrica, altre 
dels actes més populars i genuïns de 
les festes roscanes, acabada en una 
tronadora mascletà i que van disparar 
els germans Caballer, així com el cas-
tell de festes ja a la nit, que va tancar 
estes atípiques Festes Majors. 
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Des del dijous 23 fins al 30 
de setembre se celebrà la 
7a edició de la Setmana 

Europea de l’Esport, una iniciati-
va de la Comissió Europea per a 
combatre el sedentarisme. Des del 
nostre centre preparàrem algunes 
activitats per animar els nostres 
alumnes a adquirir hàbits de vida 
més saludables. 

Els xiquets i xiquetes de totes les 
etapes assistiren a diferents tallers 
d’esports (taekwondo, tennis taula, 
escacs, ioga), així com a un taller 
de Reanimació Cardiopulmonar. 
A més, tot el centre participà en 
la iniciativa “Kilòmetres de soli-
daritat” que du a terme Save the 
Children, en un concurs de foto-
grafia amb la temàtica ESPORT 
EN FAMÍLIA i, durant tota la set-
mana, estiguérem prenent fruita a 
l’esmorzar gentilesa de la CANSO. 
També tinguérem dues eixides per 
a gaudir de l’esport a la natura: 
Ràfting a las Hoces del Cabriel i 
multiaventura a l’Albufera d’Anna. 

Una setmana plena de nous apre-
nentatges i molta diversió. De se-
gur que, tant els nostres alumnes i 

mestres com les famílies de l’escola 
han donat un passet endavant en 
la millora dels seus hàbits de vida 

saludable.
Des de l’escola us animem a totes 

i tots a gaudir de l’esport!

Esport i Salut al Col·legi Sant Andreu
El nostre col·legi celebra la Setmana Europea de l’Esport amb diferents activitats per 
promoure l’activitat física i els hàbits alimentaris saludables entre la nostra comunitat 
educativa.

Durant el present curs, vos ani-
mem a seguir prenent totes 
les mesures  sanitàries per a 

combatre la COVID 19 com el curs 

passat. Les mesures  seran les matei-
xes, la mascareta serà obligatòria a les 
aules per  a l’alumnat de Primària, es 
prendrà la temperatura en les entrades 

del  Centre, seguirem utilitzant el gel 
hidroalcohòlic, ….. Entre tots i totes 
seguirem lluitant i ajudant a l’escola 
a minimitzar la pandèmia que estem 
vivint. Sabem que ho fareu igual de bé 
com ho féreu el curs passat.

 Enguany, després d’11 anys, les au-
les prefabricades es retiraran, ja que 
estan acabades les aules del Pla Edi-
ficant. En el nou espai s’hi han cons-
truït tres aules i uns serveis.

A més a més, encetem un nou pis 
al gimnàs, finançat per l’Ajuntament 
de  l’Alcúdia dintre dels pressupostos 
participatius del 2020.

Esperem que el suport i la 
col·laboració de les famílies i la resta 
d’institucions que formen part de la 
comunitat educativa del col·legi Bata-
llar, ens ajuden a tindre un bon curs 
escolar i tornar prompte a  eixa nor-
malitat tan desitjada.

El CEIP Batallar comença un curs esperançador
Comencem un nou curs, un nou curs ple de reptes i noves il·lusions per a treballar amb 
el nostre alumnat.

L’escola va començar el passat 8 
de setembre. En arribar ens tro-
barem amb diferents novetats.

Al llarg del curs passat començaren 
les reformes al col·legi per ampliar-
lo, fent més aules i diferents espais 
a l’edifici de Primària, com ara una 
biblioteca nova, un menjador nou, 
diverses aules i a més una pista de 
futbol i dues escales d’emergència. 
Actualment continuen les obres, però 
ja quasi estan a punt de ser acabades i 
prompte podrem gaudir de les noves 
instal·lacions.

Per altra banda hi ha una altra no-
vetat i és que un gran nombre de la 
plantilla de mestres ha canviat. Hi ha 
10 mestres nous a l’escola.

Una altra novetat és que al centre 
s’ha recuperat l’activitat que l’alumnat 
de 6é solia fer cada any per la setma-
na de la mobilitat amb la policia local 
del poble. Dijous, dia 23 de setembre, 
va vindre un policia local a l’escola i 
va fer una xicoteta xerrada sobre les 
normes viàries relacionades amb el 
patinet elèctric. En acabar la xerrada 
eixirem per les  rodalies  de l’escola i 
per a actuar com a agents de trànsit 

i imposar sancions als vehicles mal 
estacionats o que presumptament es-
taven cometent una infracció.

I finalment com a darrera novetat 
és que les normes COVID han variat 
respecte al curs anterior. Ara cada 
curs es considera grup estable de con-
vivència i no podem compartir espais 
amb cursos diferents. Dins de l’aula ja 
podem treballar en grup i podem es-
morzar al pati. Però hem de mantenir 
les normes d’higiene amb molta nete-
dat de mans i sempre amb mascareta.

L’alumnat de 6é 
A. CEIP LES COMES. 

Els reporters de Les Comes
L’inici de curs i les novetats al centre 
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L’Alcúdia és una de les locali-
tats que sempre aposta per una 
millora cap a un transport més 

sostenible, segur i saludable. Amb la 
Covid-19 present, són poques les ac-
tivitats que poden realitzar-se a causa 
de les restriccions i mesures sociosa-
nitàries.

No obstant això, l’ajuntament amb 
la col·laboració de la Policia Local 
de l’Alcúdia, i en una actuació trans-
versal que implica les regidories de 
Mobilitat, Seguretat, Medi Ambient 

i Educació, ha dut a terme una sèrie 
de xerrades i activitats amb l’alumnat 
de 6é de primària de tots els col·legis 
del poble, per conscienciar i posar en 
marxa els coneixements adquirits.

El cap de Policia Local de l’Alcúdia, 
Alfredo Borrás va ser l’encarregat 
d’iniciar les xerrades sobre seguretat 
viària. En estes xerrades s’exposava a 
l’alumnat la normativa de seguretat 
viària, així com l’ús correcte del pa-
tinet elèctric, un dels últims mitjans 
de transport que han sorgit al mercat 

i que tants debats, sobre l’ús adequat, 
han fet sorgir entre la població.

En la següent activitat, l’alumnat va 
adquirir protagonisme. Acompanyats 
sempre d’un oficial de la Policia Lo-
cal i del professorat, l’alumnat va eixir 
del col·legi per convertir-se en agent 
de policia. Es tractava d’una activitat 
mitjançant la qual els xiquets i les xi-
quetes senyalitzaven totes aquelles 
infraccions que veien al carrer. Amb 
una denúncia informativa, advertien 
a totes aquelles persones que, amb el 
seu vehicle, havien comés una infrac-
ció.

Estes activitats es van realitzar cada 
matí durant la setmana de la mobi-
litat europea, en tots els col·legis de 
l’Alcúdia llevat de Batallar, ja que di-
vendres 24 ,que era el dia que els to-
cava, la pluja va impedir la eixida i es 
va haver d’ajornar. El dimecres 22 de 
setembre va ser el Dia sense cotxes i 
com és habitual es va tallar el trànsit 
de vehicles, per tot el centre urbà.

La finalitat d’estes actuacions és 
conscienciar all veïnat sobre la mobi-
litat sostenible i segura, ja que aporta 
molts beneficis al medi ambient, però 
també a la salut de totes les persones 
que la compleixen.

L’alumnat de l’Alcúdia actua com agents de trànsit 
amb motiu de la setmana de la mobilitat europea
L’Ajuntament de l’Alcúdia, ha preparat com cada any xerrades i activitats per a l’alumnat 
de 6é de primària amb motiu de la setmana de la mobilitat sostenible que va tindre lloc 
del 20 al 24 de setembre.

Vos que contestem els teus
dubtes en este espai?

Fes les teues consultes a través
del WhatsApp:

Sobre instal·lacions Fotovoltàiques
i subvencions, al núm 617 220 450

Sobre electricitat en general,
al núm 622 413 513
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Estem immersos en una aventu-
ra apassionant!!

Ni més ni menys que sobre-
viure a una pandèmia mundial i res-
sorgir  d’aquesta; perquè sí, no tenim 
dubte, ja estem eixint de tot aquest 
malson. 

9 de setembre i la música marca que 
ja és hora d’entrar a l’escola: ni els ter-
mòmetres a l’entrada, ni les mascare-
tes, ni la distància de seguretat, poden 
ocultar les rialles, el nerviosisme, les 
salutacions, ni tan sols  uns quants 
plors…

Totes i tots amb la mateixa finalitat, 
començar un nou curs i, per primera 
vegada després de  18  mesos, amb la 
il·lusió de què cada vegada estem més 
a prop de la fi d’aquesta “quimera”.

Aquest curs l’encetem amb nous 

reptes, amb noves aules, amb nous, i 
no tan nous, mestres i alumnes, amb 
nou equip directiu, amb nova empre-
sa de menjador, amb la tornada de 
l’Escola Matinera…,  i tots ells amb 
moltes ganes de treballar per l’escola 
i amb l’escola.

Iniciciem  aquest setembre del 21 
amb el gran repte de celebrar,  tal 
com  es mereixen Heretats i totes 
aquelles persones que han format i 
formem d’aquesta gran Comunitat 
Educativa, el nostre 40 aniversari.

Perquè tots junts, mestres i mestres 
jubilats, alumnes i exalumnes, perso-
nal no docent, pares i mares, Ajun-
tament i entitats locals,  veïns  i veï-
nes…, tots junts #SomHeretats 

Heretats cap a la “Nova normalitat”

Tant la formació rebuda com el 
“job shadowing” realitzat estan 

emmarcats dins dels nostres 
projectes Erasmus +:

“Aules del futur i plurilingüisme in-

tercultural” i “ Innovació educativa i 
plurilingüisme en la Formació Profes-
sional”, projectes que pertanyen tant a 
l’àmbit de l’educació escolar com al de 
la formació professional.

Totes les accions realitzades ens han 
proporcionat una visió molt més am-
plia de la dimensió europea, i ens ha 
servit per a formar-se en noves tecno-
logies i noves metodologies que ens 
ajudaran a innovar en la nostra pràc-
tica diària.

Unes experiències molt enriqui-
dores, que esperem tornar a repetir 
prompte.

Inaugurem nou curs escolar 2021-
2022 amb molts nervis. Continuem 
mantenint les pautes sanitàries esta-
blertes per la Conselleria de Sanitat, 
com la mascareta, el gel hidroalcòho-
lic, temperatura, distància social,...i 
protocols COVID. Però molt ilusio-
nats i amb moltes ganes.

IES Els Évols
Durant estos darrers mesos de juliol i agost, part de l’equip directiu i professorat de l´IES 
ELS ÉVOLS ha participat en diversos cursos de formació Erasmus en Finlàndia i Islàndia, 
i també ha realitzat visites in situ a un centre soci de Turquía.

El dilluns 27 de setembre, 
l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu 
Salom i la regidora d’educació, 

Rosa Martínez van visitar l’IES Els 
Évols per rebre el professorat dels 
distints països que participen en 

este projecte.

L’Erasmus Plus K2 és un projecte de 
mobilitat escolar en el qual es realitza-
ran diverses mobilitats d’alumnats als 
4 països participants –Portugal, Grè-
cia, Turquia, Polònia i Espanya- per a 
treballar aspectes com ara la diversitat 
culinària, la diversitat religiosa, la di-
versitat lingüística, etc.

L’alumnat eixirà una setmana a estos 
països per a treballar estos aspectes i 
després ho posaran en comú.

L’última setmana del mes de setem-
bre, el professorat dels cinc països, va 
estar a l’Alcúdia per a programar les 
diferents activitats que estan incloses 
dins d’este projecte.

Projecte  Erasmus PLUS K2
Desenvolupant de la competència intercultural entre l’alumnat com a forma d’evitar els 
conflictes culturals.
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La corporació municipal, acom-
panyada de la Colla La Rosca 
i la Filharmònica Alcudiana i 

representants de les entitats que te-
nen la seu a la mateixa Casa, eixiren 
en cercavila des de l’ajuntament fins 
a la porta de la Casa de la Música, 
on s’interpretaren uns pasdobles i es 
llançà un xicotet castell de focs.

Els actes d’aniversari s’allargaran fins 
a novembre. S’anirà informant el veï-
nat, a través de les xarxes municipals, 
dels diferents esdeveniments.

Llorens protagonitza l’obra, al 
costat de Sergio Caballero, di-
rector de l’espectacle, un dels ac-

tors i directors teatrals més coneguts 
de la Comunitat Valenciana. 

Estrenada enguany en la Mostra de 
Teatre d’Alcoi, l’abraçada dels cucs és 
una comèdia sobre la mort convertida 
en un cant a la vida.

Fa dos anys que la dramaturga va-
lenciana Paula Llorens va escriure 
l’obra, però no havia trobat la manera 
de posar sobre l’escenari un tema tan 
complex. I és que el que es narra en 
aquesta tragicomèdia és la història de 
dues persones que estan decidides a 
posar fi en les seues vides.

Sinopsi:
Miguel, un professor de literatura 

amant de Larra que odia els joves, 
desperta un dia en la mateixa habita-
ció d’hospital que Clara, una jove que 

ha oblidat com somriure.

En realitat, tots dos detesten la seua 
vida i el món en general, per això, 
tractaran d’eixir d’ací i acabar amb el 
que havien començat. Ara bé, per a 
fer-ho, per a poder-se’n anar, hauran 

d’enganyar la seua doctora i fingir que 
estan bé. El que no saben és que serà 
en eixa mena de ‘metamorfosi’ que 
experimentaran quan a poc a poc co-
mençaran a sentir empatia i estima l’u 
per l’altre. Un fet que possiblement els 
canviarà la vida.

30 Aniversari de la Casa de la Música

Teatre: L’abraçada dels cucs

El dissabte 25 de setembre es va celebrar el primer dels actes programats per comme-
morar els trenta anys de la Casa de la Música.

Divendres 17 de setembre, va tindre lloc a la casa de la Cultura la representació de l’obra 
“L’abraçada dels cucs” de la companyia Cactus Teatre, l’últim treball de l’actriu Paula 
Llorens, autora també del text teatral. 

TODO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN

Abrimos a las 7 de la mañana
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El Congrés d’Educació Josep 
Lluís Bausset va arribar a la 
seua tretzena edició sota el 

títol “Educació inclusiva, societat 
exclusiva?”. Han sigut, doncs, 13 
anys de reunions caracteritzats 
pels múltiples punts de vista i 
anàlisis exhaustius sobre el pas-
sat, present i futur de l’educació, 
oferts per notables personalitats 
del món de la docència. Este any, 
el congrés ha tornat a ser un espai 
d’intercanvi d’idees desenvolupat 
al llarg de dos dies – 24 i 25 de set-
embre – al llarg dels quals es varen 
programar quatre ponències on 

es va aprofundir en temes com la 
formació i la divulgació de noves 
metodologies educatives. Tot en 
un espai de reflexions com este 
que va comptar, aproximadament, 
amb uns 200 assistents presencials 
i més de 500 en línia.

L’inici de l’esdeveniment va tin-
dre lloc divendres 24 de setem-
bre, dia en el qual - a més de l’acte 
inaugural - es va van celebrar les 
dues primeres conferències. A 
l’obertura del Congrés van partici-
par l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu 
Salom, el secretari autonòmic 

d’Educació i investigació, Miquel 
Soler i el vicerector de Projecció 
Territorial i Societat de la Univer-
sitat de València, Jorge Hermosi-
lla.

La primera de les conferències 
va ser la titulada “Neuroedu-
cació, inclusió i DUA” a càrrec 
l’Especialista en educació inclusi-
va i professora del Màster de neu-
roeducació avançada de la UAB, 
Coral Elizondo. Si un dels reptes 
actuals és garantir una educació 
inclusiva, equitativa i de qualitat, 
la neurociència, amb els seus estu-
dis sobre el cervell, les investiga-
cions de la psicologia cognitiva i 
el marc DUA, ens oferixen pautes 
per a aconseguir-ho.

La segona de les ponències va 
arribar amb la mateixa força, 
caracteritzant-se per ser un dels 
moments més reivindicatius del 
Congrés. Titulada “La revolució 
tranquil·la”, la conferència va ser 
impartida per l’economista actual-
ment adjunt a la secretaria gene-
ral de CCOO, director adjunt del 
programa modular de Relacions 
Laborals de la UNED i membre 
del consell assessor de la fundació 
Alternativas, Bruno Estrada. “La 
translació de preeminència entre 
les religions i la ciència, la socialit-
zació del coneixement, la llibertat 
de la dona, la progressiva (i incom-
pleta) desalienació del treball... es 
tracta d’una revolució tranquil·la, 
un intent d’aconseguir un nou 
reencontre entre l’optimisme his-
tòric i la raó.”

XIII Congrés d’Educació Josep Lluís Bausset
La Casa de la Cultura de l’Alcúdia va acollir, divendres 24 i dissabte 25, el 13é Congrés 
d’Educació Josep Lluís Bausset, al qual van participar notables personalitats del món 
educatiu i que va tindre vora 800 inscripcions.
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Inspirada en la botànica de 
la nostra comarca, l’obra de 
Stübing ens mostra la sor-

prenent riquesa en ecosistemes 

que atresora la Ribera, des de la 
vegetació costanera fins a la de 
muntanya, amb un gran nombre 
d’endemismes, i ho fa des d’un 

punt de mira i una tècnica que 
atrapa l’espectador.

La fotografia alternativa, en la 
qual s’enquadren estes obres, re-
presenta una hibridació de les 
tècniques fotogràfiques empra-
des en els segles XIX, XX i XXI. 
Amb tècniques digitals actuals es 
preparen els negatius de contacte 
analògics, típics del segle XX, que 
després es positiven sobre el paper 
amb tècniques del XIX, com ara la 
cianotipia o la platinotipia.

Un procés ben complicat que 
aconseguix uns resultats molt 
atractius. L’esposició es pot vis-
titar fins el 17 d’octubre a l’espai 
d’imatge de la Casa de la Cultura.

Dissabte - 25 de setembre - 
va ser el torn de Joan Bua-
des – Escriptor i professor 

de llengua i literatura - i d’Andrea 
Francisco, doctora en Ciències de 

la Comunicació i en Educació.

El primer d’ells va defensar la 
ponència “Educar, per a què? Mes-
tres lliures en l’era de l’antropocé” 
on, entre d’altres, plantejà la pre-

gunta: “Per què tractem l’escola 
com una espècie d’ONG messiàni-
ca especialitzada a superar les mil 
i una insatisfaccions que destil·la 
el nostre món, des de la falta de 
respecte general fins a la salva-
ció del planeta? A què treu cap 
que pràcticament s’haja extingit 
la idea de ser mestres?”. Va posar 
punt final al congrés la conferèn-
cia ”Sexualitats, Gènere i educa-
ció feminista”, la qual autora va 
plantejar interessants dinàmiques 
realitzades en les aules, tendents a 
la reflexió sobre allò que en sexua-
litat es considera com a “normal”.

Després de la parada obligada de 
2020, el congrés ha tornat a ser un 
espai de debat on es destaca la im-
portància de la reflexió i l’anàlisi 
sobre el paper de la comunitat 
educativa en relació amb la socie-
tat, incloent-hi la seua evolució 
històrica i les opinions envers el 
futur de l’educació.

* Totes les sessions del Congrés 
poden trobar-se íntegres al canal 
www.lalcudiatv.es de l’Ajuntament 
de l’Alcúdia. 

Exposició “Joies Botàniques de 
la Ribera i voltants”
Divendres 24, coincidint amb el primer dia del Congrés, es va presentar a la Casa de la 
Cultura, l’exposició de fotografia alternativa “Joies Botàniques de la Ribera i voltants” 
de Gerardo Stübing, cedida pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la 
Universitat de València.
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La Traca

La socialdemocràcia 
sempre ha mirat al 
nord. La fortalesa del 

SPD Alemany, d’una ban-
da, i les bondats -reconegu-

des arreu- del model escandinau de redistribució 
i benestar, ho han fet necessari. El nord alemany 
i suec van ser decisius en la Transició espanyola: 
apostaren pels dirigents joves del socialisme local 
en comptes d’aferrar-se als líders que provenien de 
la Guerra Civil i que havien passat la llarga post-
guerra en l’exili. Olof Palme o Helmut Schmidt van 
insuflar  energies -i finançament- en un PSOE que 
pugnava per convertir-se en un partit de masses i 
en desbancar en l’espai de l’esquerra democràtica a 
un PCE que havia estat el gran referent de la lluita 
contra la dictadura de Franco. 

Ha passat el temps, però la socialdemocràcia del 
nord segueix marcant el pas. En plena campanya 
electoral alemanya, el candidat del SPD sorprèn a 
tothom amb un nou concepte polític directament 
agafat de l’ètica: el respecte.  Es fa escoltar: en les 
enquestes va per davant de la resta de partits, in-
closa la poderosa CDU. Va a contracorrent, perquè 
la major part dels discursos polítics actuals -en 
Alemanya i per tot arreu- solen basar-se en qües-
tions de naturalesa identitària: en afalagar el que 
eres. No en el disseny de projectes comuns. No en 
picar la pedrera del bé comú. No. Es basen en dir-li 
a l’elector que les seues emocions són les que deuen 

guiar la mà que diposita el seu vot. Jo soc més es-
panyol que tu. Jo soc més valencià que tu. Jo soc 
més homosexual que tu. Jo soc més heterosexual 
que tu. Jo soc més racista que tu. Jo soc més antira-
cista que tu. Jo soc més feminista. Jo soc més anti-
feminista. Jo, jo, jo, jo. El que un dia vaig anomenar 
la “societat selfie” ha entrat de ple en política. Les 
idees sobre el nosaltres -sobre un nosaltres neces-
sàriament heterogeni- es fan fum i tot el que era 
sòlid s’esvaeix en l’aire.

El candidat del SPD, Scholz li diuen, poc atrac-
tiu telegènicament, parla de respecte. Em comptes 
de fer un discurs que recull identitats diverses, el 
funda en un concepte central que té la virtud de 
vincular tota eixa diversitat. Respecte a diversos ni-
vells. Respecte a les formes, per començar. Això vol 
dir que en política no caben les diatribes personals 
contra l’adversari. El que ens separa, ve a dir, d’un 
rival polític són les idees i confrontar-les és neces-
sari i només pot fer-se des del respecte a la dignitat 
personal. El respecte presideix les relacions huma-
nes i el debat d’idees, de parers respecte a les polí-
tiques públiques, està servit. És el contrari del que 
és habitual: mireu, si no, el parlament espanyol on, 
cada volta que hom demana la dimissió d’un man-
datari ho fa per raons personals o “argumentant” 
personalment. 

El segon nivell és el discursiu. La gent, tothom, 
mereix respecte i no ser tractats com un sac 
d’emocions sense raó. L’ésser emocional desborda 

el racional; aleshores apel·lem al racional per evitar 
desbordaments. No podem tractar, ve a dir, a les 
persones com si fossen gallines sense cap. Alesho-
res, els discursos no busquen la víscera; busquen el 
cervell. Cal establir una conversació pública sobre 
idees vinculades al futur de la comunitat. En època 
d’individualisme rampant, no és fàcil parlar del bé 
comú, perquè la tendència de tothom és a pensar 
en el benefici particular. El respecte es confron-
ta amb l’egolatria. Però és atractiu: torna a parlar 
d’utopia, és a dir, de la possibilitat de viure millor 
del que vivim i de construir recolzant-nos en els 
demés, en tots els demés (i deixant que els demés 
es recolzen en nosaltres). Fins i tot, apel·la a una 
intuïció social: què faríem sense els altres si som 
éssers gregaris?

El tercer nivell és el de les propostes de polítiques 
públiques concretes. El què fer o el què farem quan 
arribem al govern, es basa també en el respecte. 
Quina política social: de respecte als joves que bus-
quen la primera feina, als parats de llarga durada, 
a les dones que cobren menys fent la mateixa feina, 
als pensionistes, etc., etc. Això té traducció fàcti-
ca: polítiques de joventut i polítiques econòmiques 
que garantisquen la inserció laboral dels joves; po-
lítiques de conversió del treball temporal en estable 
i de garantir sous dignes (el respecte que mereix 
qualsevol treballador); d’equiparar i prestacions 
entre sexes; de garantir les pensions i elevar-les en 
funció del cost de la vida, etc., etc. 

En matèria de polítiques públiques, el concepte 
de respecte està enlairant un ample consens social. 
Després de tanta “solució” pandèmica a base de lli-
bertat de canya i botelló, és a dir, de falta de respec-
te a la dignitat de les persones, que mereixen prote-
gir-se i ser protegides contra la malaltia, el respecte 
cotissa a l’alça. És fàcil d’entendre i cal posar un 
exemple local: en dictadura, ací es podia anar de 
canyes, de cassalles i de botelló (no s’estilava, però 
aqueix és altre assumpte), mentre que no es garan-
tia la salut pública (només cal recordar el temps 
que va tardar la vacuna contra la polio i els milers 
d’espanyols que s’hi veieren afectats).  I això era una 
falta de respecte. Scholz diu que en democràcia les 
tornes deuen canviar.

El respecte té una condició inexcusable. Si és, és. 
No hi ha exclusió possible. Per tant, sí, respecte a 
l’immigrant, respecte al diferent, respecte al que 
ens agrada i al que no ens agrada. Perquè, en defi-
nitiva, el jo deixa de ser el melic del món i la políti-
ca es desplaça vers el nosaltres. 

Que el respecte esdevinga una idea política és 
realment sorprenent. Sempre havia pensat que 
era la base del debat polític (de qualsevol debat) 
i que no era patrimoni de ningú. I ara és possible 
guanyar eleccions convertint-lo en bandera. Com 
d’arraconat l’hem tingut per a que emergeisca  com 
un recent nascut, amb el plor de la benvinguda.

Paco Martínez Gallego

Respecte

Montortal 

Era en 2.015, uns quants 
jóvens de Montortal van 
vindre al Centre Social.

Juan, fill de Maria i net del 
meu amic  Aurelio  Ruano, em 

va dir:
-  Alcalde, escrius moltes històries al Periòdic 

l’Alcúdia 752. Ens podries escriure la història de 
l’indi Caballo Loco?.

- Clar que si, amb molt de gust.

“Caballo Loco”
El seu verdader nom era “Terra Salvatge”. Per als 

indis vol dir “Unió amb la Naturalesa”.
Amb  12  anys d’edat havia matat el seu primer 

bisó. Als 16 va eliminar un guerrer enemic. Tenia 
24 quan el van anomenar cap de la tribu Sioux.

Portava el vestit adornat amb 240 metges de ca-

bells. Cadascuna era un símbol per una acció vale-
rosa. El casc amb plomes d’àguila fins als peus.

Caballo Loco era admirat no sols per la valentia i 
bravura en el combat. Sinó per la defensa de la for-
ma de vida del poble Sioux.

No deixava els colons blancs que ocuparen la pra-
deria dels Sioux. Ni que acabaren amb els bisons. 
Posaven en risc el territori indi.

Va ser un dels caps indis que comandava la batalla 
de Littel Big Horn. En esta batalla va ser exterminat 
el 7è de Cavalleria americà.

Caballo Loco cap sioux i el general Custer van ser 
dues vides paral·leles. Els dos lluitaven per la seua 
nació. Per la seua terra.

Els dos van morir en combat en 1877.
Els jóvens al Centre Social estaven  encan-

tatsamb esta història.
- Ha sigut molt bonica la història de Caballo Loco – 

va dir Aurelio, nét d’Antonio i Paqui.
Ramón Cortés cantant de “Rumba” va preguntar:
- Ens agradaria ser com Caballo Loco, podem ser-

ho?
- Cal preguntar-nos:
- “Que puc jo fer pel meu poble”?
- No, “que pot fer el poble per mi”?
- “El que res fa, això tindrà”.

Caballo Loco va ser un exemple. Va defendre la 
puresa del poble Sioux.

Va arribar a sacrificar la seua jove vida – 37 anys – 
per salvar al seu poble.

Sols una persona en la història del món ha superat 
tot això, “Jesucrist”. 

 
  Josep Real

Caballo loco

Sent una profunda  emoció
quan només desitge, amb els ulls clucs,

albirar la fonda transparència de la teua mirada,
i adrece el pensament allunyant els misteris del mon.

Es en eixe instant quan he descobert
la  llum irradiant  de l’esperança

que bat en el parpelleig dels teus ulls,
 tan àgils en  cada gest,

 la tendresa immaculada de l’essència.

Immòbil, vetlle callat, el curt i infinit instant.
Vinc de trepitjar descalç camins i veredes incertes.
A la fi he mirat el cau, mes enllà del vellut del cel

que estén el blau de totes les marors.
I Tu, vagues pel tel com un pèndol 

que va i torna entre la immensitat de l’univers.
Em recorde de tots els residus

allí viscuts des de la fragilitat del ser.
Taste el suc lacrimal de les pupil·les
però, estàs a gust a bord de la nau

amb la llum fugaç que t’asseca les ninetes
i trenca l’intens secret de l’ànima.

Àurea als nostres ulls coronada de mel,
de colors verds i blaus, caiguts en l’estança

que et fan sentir net i pur.

Ets el Sol sortint cada dia
en un punt ben definit 

a l’abast de les mirades  i els llavis,
amerant tots els sentits
entre somnis celestials,

que brollen ben endins i vaguen
al bell mig d’aquell Instant.

Llàntia encesa.
 Laberint on els ulls es perden.

I, de sobte, es fa present un perfum penetrant
que t’envolta i t’abstrau.

Amb aquestes màgiques claus
estenem els braços en so d’oració,

cercant la tendresa, fosca i llunyana
en la llotja de l’arborada.

Vessem tots els anhels ocults 
a la cambra càlida de la teua mirada.

Què difícil descriure, 
tram a tram, cada glop de la vivència!

Vitols  i càntics als llavis;
navili estimat carregat de boira

 i murmuris amb dolcesa a banda.
Només, potser, els ulls revelen
 quant estimes i quant somies.

Com poder desxifrar el cànon dels teus fits a l’aire
per a entendre l ’emprompte fugaç de la teua mirada?
                                                                    Pepe Benavent

A l’ampar de 
la mirada de la 
Mare de Deu de 
l’Oretoen el seu 

trasllat  
intermitent

Els mesos de l’any són: ge-
ner, febrer, març, abril, 
maig, juny, juliol, agost, 

setembre, octubre, novembre i desembre.
Les seues corresponents abreviatures són: gen. / 

febr. / març / abr./ maig / juny / jul. / ag. / set. / oct. 
/ nov. / des. /.

Les estacions de l’any són: l’hivern, la primavera, 
l’estiu i la tardor

Tant els mesos com les estacions de l’any s’escriuen 
amb minúscula, excepte quan formen part del nom 
d’una festivitat o d’un fet històric, en què s’escriuen 
amb majúscula inicial.

Ex.: vindrà a l’octubre; pel maig cada dia un raig, 
a la tardor plourà molt.

Però: la celebració del 9 d’Octubre; la Primavera 
de Praga; el Maig del 68.

CASC i NUCLI ANTIC

CASC, bàsicament, és una peça 
que recobreix el cap de possibles 
ferides o colps, que fan servir les 
persones que van amb moto, les 
que treballen a les obres urbanís-
tiques, les que treballen a les mines, al parc de bom-
bers, a l’exèrcit, etc. 

NUCLI ANTIC: la part originària d’una població 
(també barri antic o part antiga), però no “*casc 
antic”.  

VARIS ≠ DIVERSOS
Varis = variat, variable

1. VARIS , INCORRECTE QUAN EQUIVAL A 
‘DIVERSOS’
Varis, vàries són incorrectes amb el significat quan-
titatiu de ‘diversos’, ‘uns quants’, ‘un cert nombre 
de’, que és el valor més habitual amb què el trobem 
usat, com a calc del castellà ‘varios, varias’:
> Hi han assistit diverses personalitats del món del 

teatre (i no: Hi han assistit *vàries personalitats del 
món del teatre)
> Este cap de setmana hi ha hagut diversos acci-
dents a causa del mal oratge (i no: Aquest cap de 
setmana hi ha hagut *varis accidents a causa del 
mal oratge) 
> La bibliografia inclou set llibres de diversos autors 
(i no: La bibliografia inclou set llibres d’autors *va-
ris / *varis autors).

2. VARIS = ‘VARIAT’, ‘CANVIANT’
L’únic ús correcte de varis, vàries és com a plural 

de l’adjectiu qualificatiu vari, vària, que es limita 
a l’àmbit molt formal o literari, perquè equival als 
adjectius més corrents variat, variable o canviant 
(“un humor vari” = ‘variable’, ‘canviant’; “un vestit 
de colors varis” = ‘variats’).

Això vol dir que, en la pràctica i fora d’aquests 
usos molt literaris que, de fet, en la llengua més 
quotidiana expressem amb variat o variable, ‘varis’ 
és probablement sempre un calc incorrecte i subs-
tituïble per diversos o uns quants.

Filant prim   Ximo Martínez Ortiz

DELS MESOS DE L’ANY
HUI PARLAREM...
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