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perruqueria  HOME - DONA
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46680 Algemesí (VALÈNCIA)
–ZONA EL TEULAR–

Tel. 96 242 15 15 

6é aniversari

Vine a per la teua targeta-descompte en Nadal *Descompte de 12 €
Bones Festes!
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El procés ha acabat. Algemesí ha entrat en la llista exclusiva de 
ciutats que tenen el segell de Patrimoni de la Humanitat. La Festa que 
instauraren els nostres avantpassats i que s’ha anat enriquint al llarg 
de la història ha merescut el reconeixement internacional. No ha sigut 
un premi buscat, sinó que ha arribat per mèrits propis, perquè el món 
ha vist que la nostra Festa, en realitat, és digna de compartir amb tot 
el món.

De generació en generació s’ha instaurat una Festa única, la nostra 
Processó de la Mare de Déu de la Salut. El temps de l’expectació ha 
passat i ara és el moment per a la celebració i les felicitacions. En el 
capítol de l’enhorabona hui s’ha d’incloure a tots els algemesinecs, tin-
dre un record per als qui al llarg de la història han format part d’este 
legat, la presència dels quals ajudà a consolidar i enriquir el que hui és 
la Processó. L’agraïment ha d’incloure també totes les institucions que 
ens han ajudat, que han estat al nostre costat perquè han cregut en 
Algemesí i en les possibilitats de la seua Festa. Durant el procés tot 
han sigut ajudes i voluntat de col·laboració i això també és important 
destacar-ho en estos moments de felicitat i d’alegria per la notícia.

La Unesco reconeix, per unanimitat de tots els països que formen 
part de la institució, amb l’atorgament del títol de Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat, la dimensió ritual, festiva  i de participació 
comunitària de la Festa de la Mare de Déu de la Salut. 

Som un gran poble. Però no ho diem nosaltres. Qui ho diu és la 
comunitat internacional de la cultura que ens ha obert una porta 
per a convertir-nos en un referent més enllà de les fronteres locals, 
autonòmiques i nacionals. El nom d’Algemesí queda per sempre lligat 
a les seues festes i se situa per mèrits propis en el mapa internacional. 

Des de les pàgines del Berca vos convide a celebrar tots junts la 
declaració de Patrimoni de la Humanitat en un acte d’acció de gràcies 
que tindrà lloc a la plaça Major i a la basílica de Sant Jaume el pròxim 
dijous 8 de desembre. 

Vicent Ramón García Mont
Alcalde d'Algemesí

DE GENERACIÓ EN GENERACIÓ 

S'HA INSTAURAT UNA 

FESTA ÚNICA, LA NOSTRA 

PROCESSÓ DE LA MARE DE 

DÉU DE LA SALUT. EL TEMPS 

DE L'EXPECTACIÓ HA PASSAT 

I ARA ÉS EL MOMENT PER 

A LA CELEBRACIÓ I LES 

FELICITACIONS.

SOM UN GRAN POBLE. PERÒ 

NO HO DIGUEM NOSALTRES. 

QUI HO DIU ÉS LA COMUNITAT 

INTERNACIONAL AMB EL SEU 

UNÀNIM RECONEIXEMENT.

Algemesí és Patrimoni 
de la Humanitat

carta de l'alcalde



4 I

Fou el 28 de novembre de 2011. Des de 
Bali aplegaven les primeres notícies de la re-

solució de la sisena reunió del comité inter-
governamental de la Unesco que ens deien 

que s’havia declarat la Festa de la Processó de 
la Mare de Déu de la Salut com a Patrimoni 
Cultural Immaterial de la Humanitat. El màxim 
reconeixement internacional a la Processó ja 
és una realitat.

El treball que s’ha portat a terme per part 
de tota una ciutat durant segles ha tingut la 
seua recompensa des del punt de vista institu-
cional. Major implicació en la consecució d’esta 
fita ha sigut impossible. Totes les persones 
que formen part del Patronat, els balls i per-
sones que participen en la festa; l’arquebisbat, 
l’Ajuntament, la Generalitat, el Ministeri de Cul-
tura, la Diputació; la totalitat de les institucions 
han col.laborat per a fer possible un premi a 
un poble que ha sabut conservar, mantindre 
i potenciar les manifestacions culturals i de fe 
més antigues dels valencians.

Si els valencians tenien en la Festa de la 
Mare de Déu de la Salut un espill on veure el 
reflex de les seues tradicions més ancestrals, 
ara s’obri una finestra al món perquè el nom 
d’Algemesí i la seua Processó siga coneguda 
internacionalment. A la Comunitat Valenciana 
només tenen este reconeixement el Misteri 
d’Elx i el Tribunal de les Aigües. Ara se suma a 
la llista la Festa d’Algemesí.

Reunió de la UNESCO a Bali. (C) UNESCO/R.Samadov

tots som patrimoni

Algemesí ja té 
Patrimoni de la Humanitat

CELEBRACIÓ D’AGRAÏMENT PER LA DECLARACIÓ DE PATRIMONI DE LA 
HUMANITAT DE LA FESTA DE LA MARE DE DÉU DE LA SALUT 

Dijous 8 de desembre

A les 10.30 hores la imatge de la Mare de Déu estarà situada als peus de l’altar major per poder-la venerar tot 
aquell que vulga.

A les 11.45 hores els campaners faran un volteig manual de les campanes per convocar el poble i anunciar la Festa. 
A les 12 de migdia les campanes tocaran l’àngelus i es resarà davant la imatge de la Mare de Déu a l’altar major de 
la Basílica. L’Schola Cantorum cantarà Alabat sia sempre el teu nom... alternant-lo amb l'àngelus.

Una vegada acabat l’àngelus, a la plaça Major, els balls començaran a ballar el primer ball en l’ordre de la proces-
só que vindrà del carrer dels Figueres. Mentres, a l’interior de la Basílica, es representarà el misteri de la Mare de Déu 
de la Salut. La segon actuació de la Muixeranga (i de cada ball) ja es farà a l’interior de la Basílica seguint el mateix 
ordre. Quan acaben de ballar, eixiran per la porta de l’Aire i aniran a la porta de la capella de la Comunió. Així ho 
faran tots els balls fins que acaben de ballar els tornejants.

Els membres de tots els balls aniran ocupant per ordre el seu lloc per a fer l’entrada de la Mare de Déu per la porta 
de la capella de la Comunió.

Un nou volteig de campanes anunciarà que la imatge de la Mare de Déu es trasllada des de l’altar major al seu 
cambril. La creu barroca iniciarà el trasllat i darrere, en dos files, amb la cera, aniran el festers de tots els barris, la 
confraria de la Mare de Déu, els personatges bíblics i el Patronat de la Festa. Els mestres de cada ball (i els mestres 
antics) portaran la imatge de la Mare de Déu al muscle, en les andes menudes. El clero del poble presidirà el trasllat i 
darrere tancarà el seguici l’Ajuntament i les autoritats.

 

Sense debat i per unanimitat. Per als membres de la convenció de la Unesco no hi ha havia 
lloc a cap dubte. Després d’una breu exposició per a explicar en què consisteix la Festa de 
la Mare de Déu de la Salut, s’ha obert el torn de preguntes. Cap pregunta. S’ha passat a la 
votació i s’ha aprovat per unanimitat. A les 3.30 hores del dilluns 28 de novembre de 2011.
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ORTODONCIA A TU MEDIDA

ORTODONCIA INVISIBLE, 
corregimos tus dientes 
sin que nadie lo note ORTODONCIA 

SIN FRICCIÓN, 
aparatos con 
tiempos de 
tratamiento 
muy cortos

c/ Muntanya, 53 · Algemesí 46680 · tel & fax 96 242 18 85

Quiero empezar diciendo ¡gracias!, ¡gracias! y ¡gra-
cias! a todo Algemesí.

Gracias por el esfuerzo de todo el pueblo, por el 
trabajo y por involucrarse en las fiestas de la Mare 
de Déu de la Salut.

Gracias al Patronat de la Festa y a todos los que 
la hacen posible.

Gracias al mundo entero por reconocer y conce-
dernos el título de PATRIMONIO DE LA HUMANI-
DAD en el apartado cultural inmaterial.

Como muixeranguer que soy desde 1973, y como 
alcalde, quiero felicitar a toda la ciudad de Algemesí 
por este merecido y reconocido título para todos 
los algemesinenses.

No puedo dejar de agradecer al Patronat de la 
Festa de la Mare de Déu, a los Misteris i Martiris, 
muixerangues, bastonets, pastoretes, arquets, carxo-
fa, llauradores, tornejants, personajes bíblicos, ciria-
lots, representantes de la iglesia, volants, feligreses 
que nos acompañan y, como no, a los dolçainers y 
tabaleters, a la Societat Musical d'Algemesí y al gru-
po de músicos del bolero que armonizan nuestras 
fiestas. También a los campaneros y a la Schola Can-
torum.

Durante el proceso de preparación y promoción 
de nuestra fiesta han colaborado de forma muy ac-
tiva, con una gran dedicación y cariño muchas per-
sonas. Sin su esfuerzo, quizás esto no hubiese sido 
posible.  Ellos son don Jesús Corbí Vidagany, Juan 
Trull; el arzobispado de Valencia con los arzobispos 
Agustín García Gasco y Carlos Osoro; los concejales 

que han llevado las áreas de Cultura y Turismo, Ga-
briel Palop Sarrías y Rosa María Sebastià Asensi; el 
cronista oficial, Francisco J. Llácer Bueno; el director 
del Museu de la Festa, Julio Blasco Nácher, y Josep 
Machí Moreno, así como la colaboración de todo 
el equipo de Berca TV, a cuyo frente está Andreu 
Alberola. Por último, el impulso del expresidente 
Francisco Camps Ortiz y la exdirectora general de 
Patrimonio, Paz Olmos, así como Carmen Iborra y 
Consuelo Matamoros. También, en esta última fase, 
el apoyo incondicional del presidente de la Genera-
litat, Alberto Fabra Part; la consellera de Turismo y 
Cultura, Lola Johnson Sastre; la directora general de 
Patrimonio, Marta Alonso Rodríguez; y, como no, el 
apoyo del gobierno de la nación con la ministra de 
Cultura, Ángeles González-Sinde Reig, y la directora 
general de Bellas Artes, Ángeles Albert de León. En 
este apartado de agredecimientos mencionar tam-
bien a todo el Ayuntamiento de Algemesí, la corpo-
ración municipal y el departamento de Protocolo.

Todo este trabajo no hubiera sido posible sin el es-
fuerzo de los cuatro barrios –Capella, Muntanya, Santa 
Bárbara y València– y de todos los festeros que han 
mantenido y promocionado nuestra fiesta y devoción 
a la Mare de Déu de la Salut, tutelada siempre por el 
Patronat de la Festa.

ENHORABUENA ALGEMESÍ y gracias a toda la 
ciudad por hacer que seamos internacionales y únicos.

¡Felicidades!
Vicent Ramón García Mont

Alcalde de Algemesí

Todos somos Patrimonio
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JUAN BELTRÁN, MESTRE DE 
LA MUIXERANGA D'ALGEMESÍ

És una notícia molt important per a exportar la Festa. De cara a la Muixe-
ranga, és molt important ja que els castells ja són Patrimoni de la Humanitat. 

RAÜL SANXIS, PRESIDENT DE LA NOVA MUIXERANGA
Espere que este títol no ens condicione massa. És un orgull però no hem de 

perdre la popularitat i la improvisació que han fet evolucionar la nostra Festa. 

TONI TRULL, MESTRE DEL BALL DELS BASTONETS
Hem d'intentar que este títol supose el manteniment de la Festa igual com 

està en l'actualitat. No hem de descuidar el camí que ens ha portat fins ací, el 
treball de tot el poble. 

MARIA VENDRELL, MESTRA 
DEL BALL DE LES PASTORETES

Ens portarà molt de turisme i farà que la Festa de la Mare de Déu de la 
Salut tinga més categoria. Serà un bé per al poble i marcarà la nostra història.

SUSANA PORTALÉS, 
MESTRA DEL BALL DE LA CARXOFA

Hem de continuar almenys com fins ara. Possiblement este reconeixement 
ens obligue a millorar en organització però hem de seguir amb la mateixa 
il.lusió i preparació que fins ara. 

MIRIAM PORTALÉS, 
MESTRA BALL DEL ARQUETS

A més d'un prestigi i un honor per al poble d'Algemesí, este títol ens pro-
tegirà i farà que la nostra Festa perdure en el temps per sempre. 

ADRIÀ MORENO, MESTRE DEL BALL 
DE LES LLAURADORES

La Festa està actualment en un moment molt bo. Amb tot i això, este títol 
ens pot aportar una millora. Ens ajudarà a millorar i polir algunes xicotetes 
errades que encara existeixen. 

La UNESCO declara la Festa de la Mare de Déu de la 
Salut Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat
La revista Berca ha recollit l’opinió de diver-

sos representants dels balls i músiques de la 
Processó de la Mare de Déu de la Salut.

ENRIQUE DAVID, MESTRE DEL 
BALL DELS TORNEJANTS

La nostra Festa ja té la dignitat que es mereix. Espere que este títol 
recorde a la gent que s'acosta a la Festa que cada gest, cada ball, mo-
viment, persona o funció dins la Festa tenen darrere tota una història. 

XAVIER RICHART, 
MESTRE DE DOLÇAINA

Podria aportar un gran coneixement exterior de la nostra Festa. És 
molt important que Algemesí mostre el camí de com han de fer-se les 
coses.

VICENT BORRÁS, ESCOLA 
MUNICIPAL DE TABAL I DOLÇAINA

Suposa un recolzament indiscutible de tot el que és la Festa i de cada 
persona que participa en ella.

XIMO BORRÁS, PRESIDENT 
DE LA SOCIETAT MUSICAL SANTA CECÍLIA

Suposarà que la Festa aplegue a molts més llocs i que la gent la co-
nega més enllà de les nostres fronteres.  

 

Campanyes de la Policia Local     
 
Vista la problemàtica actual de la nostra ciutat referent a l'escassa protecció que presenten els 
ciutadans quan es donen casos d'aparcaments indeguts i la inseguretat que presenten per als 
vianants enfront del trànsit rodat, és d'interés del  departament de Policia Local d'Algemesí 
informar que durant els pròxims mesos es van a realitzar unes campanyes amb la finalitat de 
potenciar la prevenció i protecció dels vianants enfront d'accidents.
 
S'inicien campanyes de:
 
● Prevenció d'atropells en el nucli urbà, junt amb el control de velocitat en tot el nucli urbà
● Campanya sobre la problemàtica d'estacionaments
● Campanya de seguretat en els nostres jóvens
● Campanya de conscienciació als propietaris d'animals
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Amb l’arribada de la tardor, la Llacuna del Samaruc rep noves aportaci-
ons d’espècies autòctones que necessiten un atenció especial per a facilitar 
la seua posterior reintroducció en els aiguamolls valencians. En esta ocasió, la 
Conselleria de Territori i Medi Ambient ha dut a terme, en col.laboració amb 
l’Ajuntament d’Algemesí, una solta de 3.000 nous exemplars de punxoset.

El punxoset utilitza la vegetació de l’aigua per a fer els seus nius i, a més, la 
qualitat de l’aigua de la reserva algemesinenca té totes les condicions neces-
sàries per a crear el seu hàbitat, perquè es manté a 18 graus de temperatura, 
i este peix necessita una aigua que no supere els 22 graus. El punxoset és un 
peix que s’alimenta d’elements del medi que l’envolta i és ovípar. La femella 
pon ous en la vegetació i el mascle cuida la posta.  

PUBLICITAT 
BERCA

NACIONAL E INTERNACIONAL

Plaza Carbó, 7 bajo · 46680 Algemesí
Tels.: 649 84 80 95 / 96 248 22 59

MENSAJERÍA URGENTE

Reparto de correspondencia y publicidad

DOCUMENTACIÓN
PAQUETERÍA
SERVICIO DE RECOGIDAS
CONTROL DE SEGUIMIENTO

La Llacuna del Samaruc rep 3.000 exemplars de punxoset 
per aconseguir la seua supervivència

institucional

Els membres de l’Agenda Local 21 d’Algemesí han triat el vídeo 
guanyador del primer concurs de vídeos del Fòrum 21 sobre residus i 
reciclatge, organitzat per la Regidoria de Medi Ambient i l’Agenda Local 
21, per a triar una imatge animada per a la campanya de conscien-
ciació ecològica sobre el reciclatge de residus. El jurat estava format 
per l’alcalde de la ciutat, Vicent Ramón García Mont, i sis membres del 
Fòrum 21.

El jove algemesinenc Vicent Girbés Trull, de 20 anys d’edat, ha sigut el 
guanyador d’este certamen amb un treball que porta per títol «Fem?». 
El premi és de 321 euros en metàl.lic i una figura commemorativa de 
l’artista local Juan Vilches.

El vídeo, de tres minuts de duració, té un clar component divulgatiu 
amb moltes imatges del dia a dia a la ciutat. Repassa l’origen i la compo-
sició del fem domèstic, el seu impacte, i analitza el que ocorre si no se 
separen els residus adequadament. El treball videogràfic assenyala també 
la importància d’intentar aprofitar al màxim la vida útil dels materials i 
prioritzar-ne la reducció i reutilització. Finalment, recorda com separar 
els residus destinats a cada un dels tipus de contenidors existents.

Vicent Girbés Trull guanya 
el concurs de vídeos de l’Agenda Local 21
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El Teatre Municipal acull la presentació de Celia Fernández Tomás i Aleixandra 
Moreno Ribes com a fallera major i fallera major infantil d’Algemesí.

El Teatre Municipal ha sigut l’escenari de la presentació de Celia Fernández 
Tomás com a fallera major d’Algemesí i d’Aleixandra Moreno Ribes com a fallera 
major infantil de la ciutat. 

L’acte ha suposat el relleu en el càrrec de les falleres majors de 2011, Jessica 
Lluch Cubells i Emi Camarasa García, les quals, juntament amb les respectives 
corts d’honor, es van acomiadar de forma emocionada d’un any de regnat al 
capdavant de les falles algemesinenques.

Els moments més intensos de les presentacions de les noves falleres majors 
de la ciutat es van produir quan l’alcalde d’Algemesí, Vicent Ramón García Mont, 
va imposar les bandes que acrediten el càrrec de fallera major 2012 a Celia Fer-
nández Tomás, i de fallera major infantil 2012, a Aleixandra Moreno Ribes.

Junt amb Celia Fernández, la Cort d’Honor estarà formada per al nou exercici 
faller per Aida Moreno Ribes, de la falla de Víctor Pradera-Ferran d’Aragó; Alba 
Alandete Larriu, de la falla Santa Bàrbara; Sandra Sáez Benavent en representació 
de la falla plaça Cabanilles; Carla Llorca Fontana, de la falla del Cid; Carmen Ven-
drell Tortosa, de la falla Ideal Terrassa; Estela Cañaveras López de la falla Crist de 
l’Agonia; Rebeca Armengol Izquierdo, de la falla El Pla; María Miguel Valenciano, de 
la falla Bernat Guinovart, i Noelia Casterá Asensi, de la falla Nou Mercat.

La Cort d’Honor de la fallera major infantil, Aleixandra Moreno, està compos-
ta per Isamar Borrás Peiró, de la falla Víctor Pradera-Ferran d’Aragó; Aida Fayos 
López, de la falla Santa Bárbara; Estela Girbés Giménez en representació de la 
falla plaça Cabanilles; Lucía Vidal Barrera, de la falla del Cid; Aitana Marín Sanchis, 
de la falla Crist de l’Agonia; Elena Rosell García, de la falla El Pla, i Melania Rubio 
Moreno, de la falla Bernat Guinovart.

Celia Fernández Tomás i Aleixandra Moreno Ribes 
presentades com a Falleres Major de la ciutat

El Partit Popular és el partit més votat a 
Algemesí en les eleccions generals

El dia 20 de novembre se celebraren 
eleccions per a elegir diputats i senadors 
a Corts Generals. Una jornada electoral 
que va transcórrer amb total normalitat 
a la nostra ciutat. A Algemesí estaven cri-
dades a les urnes un total de 20.892 per-
sones i n'acudiren als col.legis electorals 
16.124, és a dir, un 77.18% de la nostra 
població, quasi un 3% menys que en els 
comicis generals de l’any 2008. 

El Partit Popular ha sigut la forma-
ció política més votada a Algemesí amb 
9.278 vots, fet que suposa un 58.03% 
dels vots totals.

El Partit Socialista ha aconseguit 3.392 
vots a Algemesí, el 21,21% dels vots de-
positats a les urnes a la nostra ciutat. 

La tercera força en vots en estes elec-
cions ha sigut Esquerra Unida amb 1.090 
vots, –el 6,81% dels electors– mentre la 
coalició Compromís aconsegueix 1.004 
vots, el 6,27% del total de vots emesos. 
Unió, Progrés i Democràcia, obté 722 
vots. 

Pel que fa al Senat també la força més 
votada a la nostra ciutat ha sigut el Partit 
Popular.

2011
Total votants 16.124 77,18% 
Abstenció 4.768 22,82% 
Vots nuls 136 0,84% 
Vots en blanc 144 0,90% 

Candidatures Vots 
PP 9.278 58,03% 
PSOE 3.392 21,21% 
EUPV-EV 1.090 6,81% 
COMPROMÍS-Q 1.004 6,27% 
UPyD 722 4,51% 
ESPAÑA 2000 82 0,51% 
ERPV 73 0,45% 
EB 48 0,30% 
UxV 48 0,30% 
PACMA 46 0,28% 
CDL 15 0,09% 
PH 14 0,08% 
RPS 13 0,08% 
PCPE 12 0,07% 
UCE 7 0,04%

Percentatge de vots
PP 58,03% 
PSOE 21,21% 
EUPV-EV 6,81% 
COMPROMÍS-Q 6,27% 
UPyD 4,51% 
ESPAÑA 2000 0,51% 
OTROS 1,73% 
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Un estudi sobre la toponímia d’Algemesí 
recull i analitza 1.300 noms de llocs del 
terme municipal

L’Ajuntament d'Algemesí ha editat el llibre De nominibus loci algeme-
siensibus. La toponímia d’Algemesí, de Francisco Llácer i Federico Esteve. Es 
tracta d’una obra de 420 pàgines, un treball amb què Llácer va guanyar el 
premi d’investigació cultural Cabanilles. En la seua edició han col.laborat 
l’Acadèmica Valenciana de la Llengua i la Cooperativa Agrícola d’Algemesí, 
Copal.

El llibre tracta sobre els topònims, els noms dels llocs d’Algemesí, i està 
dividit en dos parts. En la primera es parla dels topònims d’origen àrab. La 
segona se centra en els llocs dels noms relacionats amb l’aigua: rius, séquies, 
motors; i en els camins i partides del terme municipal. El llibre es tanca amb 
un índex de noms que arreplega els 1.300 topònims locals que comprén 
l’estudi.

El valor d’esta publicació és que cada topònim compta amb una fitxa 
descriptiva en la qual, a més, aclareix dubtes o omissions d’estudis anteriors 
sobre l’origen o evolució de la paraula en qüestió. Estos comentaris estan 
acompanyats pels mapes realitzats per Federico Esteve i per fotografies 
dels espais més emblemàtics del terme.

«En este projecte, s’hi han dedicat quatre anys 
d’entrevistes als agricultors i als caps dels sectors de la 
Cooperativa d’Algemesí, obres cultes de bibliografia es-
pecialitzada i fonts literàries antigues, però, sobretot, mol-
tes visites i passejades pel terme municipal», ha assegurat 
l’autor Francisco Llàcer.

PROGRAMACIÓ
DIVENDRES 16 DESEMBRE .....................................................................................
20.00 h RODA DE PREMSA INFANTIL: «Tota la veritat sobre els Reis Mags»
Espectacle amb actuacions musicals per a tota la família al Teatre Municipal. Entrada lliure. 
4 GENER ......................................................................................................................
18.00 h PLAÇA MAJOR. Entrega de cartes als ambaixadors.
5 GENER ......................................................................................................................
17.15 h PLAÇA EL PLA. Arribada dels Reis Mags en helicòpter 
A les 19.30 h. NIT DE REIS D'ALGEMESÍ. Carrers dels Arbres i de la Muntanya. 
En arribar a la Basílica, es farà l'adoració i la benvinguda a la plaça Major.

 
AGRADECIMIENTO
Desde el Ayuntamiento de Algemesí queremos agradecer a la empresa Helipistas por facilitar 
gratuitamente el helicóptero en el que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente llegarán desde 
su palacio hasta Algemesí el próximo jueves 5 de enero de 2012 a la plaza del Pla.

Reis 2012 
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Encantats de tornar-te a saludar!
Volem informar-te que el CIAJ continua amb la seua tasca lúdica, formativa i infor-

mativa. Durant estos mesos hem treballat a programar activitats, cursos i tallers que 
s’adapten a la situació real que vivim. Per això, pensem que realitzar tallers d’inserció 
laboral amb col·laboració amb l’ADL, realitzar tallers de reforç escolar, i xarrades 
formatives i informatives, sense deixar de banda l’oci, és una bona idea. T'hi apuntes?

Estes són les activitats setmanals del CIAJ programades fins a final d’any:

Pensant en el futur

A més, tenim programat un CAMPIONAT DE FUTBOLÍ durant els dies 10 i 17 de
desembre. El període d’inscripció gratuïta està obert fins al 5 de desembre.

A més, des del dia 26 fins al dia 30 de desembre rea-
litzarem al nostre centre la “Setmana Nadalenca”, amb 
projeccions de cinema jove, tallers de manualitats recicla-
des i vesprades de jocs. Podeu trobar tota la informació 
a la pàgina web de l’Ajuntament d’Algemesí, aproximant-
vos o telefonant al centre i també a través de Facebook 
i Twiter.

Finalment, volem afegir, que la nostra festa de Ha-
lloween va ser tot un èxit. Des del centre volem agraïr la 
participació dels nombrosos assistents i la col·laboració 
del monitors.

Si este any no hi has pogut vindre, t’hi esperem l’any 
pròxim!

Ens veiem al CIAJ!
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Comença a la Casa de la Joventut un nou curs de teatre. La companyia Xana Teatre serà l'encarregada 
d´impartir les classes al CIAJ (al costat del teatre Jaume I) el primer i l'últim dimarts de cada mes. 
Les classes d'interpretació seran en horari de 20.00 a 22.00 h i estaran destinades als amants de les 
arts escèniques de 16 a 99 anys. No importa si no has tingut mai contacte amb el teatre, ja que el curs 
s'adapta a qualsevol nivell. A dia de hui la matricula està oberta i els interessats es poden passar en 
persona per la Casa de la Joventut o bé contactar per telèfon (962019805) o per correu-e (ciajalgeme-
si@algemesi.net) amb el CIAJ.

Asesoría de empresas

46600 ALZIRA
Avda.Sants Patrons, 35 

entresuelo
96 245 95 28

46680 ALGEMESÍ
C/ Ferran d'Aragó, 59-bajo

96 248 32 25

46270 VVA. DE 
CASTELLÓN

C/ Pérez Cabello, 1-1º
96 245 20 66

José de Gracia Tort
economista

Vicent Esteve Jorques
graduado social

Tel.: 96 242 25 19
Mòbil: 670 66 36 45

C/ Organista Sos, 6-A

Residus 
Orgànics
Depositeu el fem dins 
del contenidor amb les 
bosses ben tancades 

de 20 a 22 hores.

Tenim el regal 

perfecte!

• FOTODEPILACIÓ

• RAJOS UVA

• TRATAMENTS FACIALS

• UNGLES DE PORCELANA I GEL

• DEPILACIÓ ELÈCTRICA I CERA

• CAVITACIÓ

MUSEU DE LA FESTA DESEMBRE 2011/GENER 2012
EXPOSICIONS PERMANENTS EXPOSICIONS TEMPORALS

FESTA DE LA MARE DE DÉU 
DE LA SALUT

Ajuntament d’Algemesí

LA PLAÇA DE BOUS 
D’ALGEMESÍ. MUSEU TAURÍ
Ajuntament d’Algemesí

De dimecres a dissabte: 
Matí d'11.00 a 14.00 hores

Vesprada 
de 17.30 a 19.30 hores

Dimarts, diumenges i festius: 
Matí d'11.00 a 14.00 hores

Vesprada tancat
Dilluns: tancat

Horaris

AULA PERMANENT 
DE NATURA

"LA DOLÇA EINA DE LA NOSTRA FESTA"
ALGEMESÍ DE L'ESCOLA PROVINCIAL DE DOLÇAINA 
A L'ESCOLA DE TABALET I DOLÇAINA (1974-2011)

Ajuntament d'Algemesí
Regidories de Turisme i Cultura

Exposició taurina: VICENTE BARRERA. 
LA ELEGANCIA DEL VALOR

Organitza: Ajuntament d'Algemesí, Regidoria de Turisme i 
Museu Taurí de València, Caja Murcia

Des del 21 d'octubre

Desembre:
Dijous 15 de desembre · 19.00 hores: INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ GENT 
DEL POBLE. Exposició fotogràfica de Fotoaficionats d'Algemesí. Organitza: 
Regidories de Cultura i Turisme.
Gener 2012:
Divendres 14 de gener· 19.00 hores:  INAUGURACIÓ DE L'EXPOSICIÓ 
TAMICES. Tintes, olis i acrílics sobre llenç, taula i paper, de Patricia Niclòs. 
Organitza: Regidories de Cultura i Turisme.

UNA BANDA, UN POBLE
175é aniversari de la Banda 

Simfònica d'Algemesí

Des del 26 de novembre

"LA TRASLATIO" ICONOGRAFIA 
DE "LA TRASLATIO" 

DE SANT JAUME

IX Congrés Internacional 
d'associacions 

Compostel·lanes.
València 2011

Des del 15 
de desembre

"GENT DEL 
POBLE"

Exposició 
fotogràfica de 
Fotoaficionats 

d'Algemesí

EXPOSICIÓ PICTÒRICA DE PATRICIA NICLÒS
"TAMICES"

Des del 14 de gener de 2012

Tintes, olis i acrílics sobre llenç, taula i paper

Curs de teatre
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La celebració de la festivitat de Santa Cecília ha tingut 
enguany un caràcter especial per a la Societat Musical 
d'Algemesí que este any commemorara el 175é aniver-
sari de la banda de música. Enguany, a més, s'incorporen 
tretze nous músics a la banda simfònica.

Les activitats s'iniciaren amb les audicions de l'escola 
de música “José Moreno Gans”. Així mateix, s'han in-
corporat tretze nous músics en un acte ja tradicional. 
La Societat ha obert una exposició retrospectiva sobre 
el 175é aniversari de la Banda Simfònica d'Algemesí. Es 
tracta d'un dels actes centrals de la celebració. Sota el 
títol “Una banda, un poble”, els membres de la societat 
han fet un repàs a tres segles de música a la ciutat en 
una mostra que romandrà oberta al públic al Museu 
Valencià de la Festa. 

La Societat Musical d'Algemesí celebra Santa Cecília 
i el 175é aniversari de la banda amb una exposició que 

recorre tres segles de música en la ciutat

María Ángeles Navarro entrega a la ciutat 
l’escut en agraïment al poble d’Algemesí

La filla del pintor local Daniel Navarro Valenzuela, M. Ángeles Navarro Perucho, ha sigut l’encarregada 
d’entregar  un quadre de l’escut de la localitat pintat sobre tela i fet a mà per ella mateixa, en agraïment 
a la ciutat d'Algemesí per la confiança depositada en son pare durant la seua trajectòria professional. 

M. Ángeles Navarro Perucho ha remarcat que la donació de l’obra al consistori es fa en agraïment 
de tota la família a la ciutat d’Algemesí «per la confiança que els veïns i les veïnes d’este municipi van 
depositar en el pintor Daniel Navarro Valenzuela, mon pare, durant tota la seua trajectòria professional 
com a pintor-decorador i mestre de pintors», ha explicat. 

Daniel Navarro Valenzuela va ser un gran pintor d’Algemesí que va desenvolupar diverses tècniques 
com l’oli, l’aquarel.la; va realitzar diversos treballs en pa d’or, dibuixos infantils, xinesos, etc. Encara hui 
moltes de les cases del municipi mostren en les parets, al sostre o al mobiliari treballs d’este artista.

En els temps difícils és quan més necessitem expressar
els bons sentiments i la solidaritat.

L'Ajuntament d'Algemesí vos desitja el millor Nadal 
i que l'any 2012 ens porte de regal benestar, salut i treball per a tots.

Adoració dels Mags, de Francesc Ribalta.
Algemesí, església parroquial de Sant Jaume

associacions



 I 13

L’Ajuntament d’Algemesí ha rebut l’aprovació 
de la sol·licitud de subvenció presentada en 2011 
per a desenvolupar el projecte denominat «Esco-
la Taller Museu Valencià de la Festa II». Es tracta 
d’un projecte mixt d’ocupació i formació que té 
com a finalitat millorar, per mitjà de la formació, 
les possibilitats de treball dels jóvens desocupats 
que hi ha en el municipi. El cost total del projecte 
serà d’1.117.843 euros, dels quals, 976.243 euros 
estaran subvencionats pel SERVEF i pel Fons So-
cial Europeu en un 80% del projecte, i 141.600 
euros seran d’aportació municipal. 

L’objecte d’esta nova Escola Taller és adequar 
el Museu Valencià de la Festa, donar suport a les 
exposicions temporals, mantindre i rehabilitar al-
gunes de les zones verdes de la ciutat, així com 
les àrees naturals del Samaruc i la Xopera. Els 
alumnes destinataris han de tindre entre 16 i 25 
anys i han d’estar inscrits com a demandants i 
sol·licitants d’ingrés en escoles taller del servei 
d’ocupació del SERVEF. 

En total, 35 jóvens algemesinencs es forma-
ran en alguna de les especialitats següents: jardi-
neria, pintura, particions i acabats interiors, man-
teniment d’interior d’edificis i fusteria. Per cada 
una d’estes especialitats hi haurà set alumnes 
treballadors.

El projecte consta de quatre fases amb una 
duració de sis mesos cada una, en les quals, per 
mitjà de la realització d’obres o serveis d’interés 
general i social, «els alumnes-treballadors podran 
dur a terme un treball efectiu, que junt amb la 
formació rebuda, els proporcionarà una qualifica-
ció professional i afavorirà la seua inserció laboral 
en un mercat de treball tan difícil com l'actual», 
ha indicat el regidor de Treball, Antonio F. Saá. 
Durant la primera fase del projecte els alumnes 
rebran una beca de formació, i durant les altres 

tres fases formalitzaran un contracte de formació. 
L’inici d’esta escola taller està previst per a 

abans del 31 de desembre d’enguany i finalitzarà 
l’últim semestre de 2013.

El SERVEF i el Fons Social Europeu inverteixen 
976.243 euros en esta nova iniciativa d’ocupació municipal

La nova Escola Taller Museu Valencià de la Festa II oferirà formació i treball a 35 jòvens

Els joves tenen una oportunitat de formació i treball a la nova escola taller

Què necessites?
te frega una porta, te goteja l'aixeta, has de 
pintar el corredor, necessites un finestral, se 
t'ha trencat un cristall, vols una prestatgeria 

pladur, una pedra de marbre, tombar un tabic, 
netejar la teua oficina, arreglar alguna llum?

ACI te donem SOLUCIÓ a açò i a més.

C/ Cervantes, 64 - Algemesí • 650 408 834

www.bercatv.com

Ara 
Berca TV 
també en 

Facebook

L’OBJECTE D’ESTA NOVA ESCOLA TALLER ÉS ADEQUAR 
EL MUSEU VALENCIÀ DE LA FESTA, DONAR SUPORT A LES 
EXPOSICIONS TEMPORALS, MANTINDRE I REHABILITAR 
ALGUNES DE LES ZONES VERDES DE LA CIUTAT, AIXÍ COM 
LES ÀREES NATURALS DEL SAMARUC I LA XOPERA. 

institucional
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Les associacions i entitats d’Algemesí han 
decidit elegir María Vendrell i la Societat Musi-
cal d’Algemesí perquè se’ls atorgue el Guardó 
d’Honor 2012. Esta és la proposta que va ser 
aprovada en la Comissió Informativa de Cul-
tura, per la qual cosa serà referendada en el 
pròxim Ple municipal del dia 30 de novembre 
de 2011. Este reconeixement se’ls entregarà el 
pròxim dia 20 de gener, com és habitual, dins 
dels actes de celebració de la independència 
de la ciutat.

El guardó a títol individual es concedeix 
a María Vendrell Ferrís per la seua labor de 
dedicació altruista a tots els algemesinencs 
en l’organització, participació i direcció de di-
versos grups lúdics i teatrals, així com la seua 
presència en centres assistencials sempre que 
se li ha requerit. També es valora la seua par-
ticipació constant en actes benèfics i, sobretot, 
per introduir en el món de la Festa de la Mare 
de Déu de la Salut  moltes generacions de 
xiquets com mestra del ball de les Pastoretes.

El guardó a títol col.lectiu es concedeix a 
la Societat Musical d'Algemesí pel treball rea-
litzat al llarg de 175 anys a favor de la música 
i per ser una de les pioneres en el món de les 
bandes de música de la Comunitat Valenciana, 
amb el que això comporta per a la conser-
vació i dignificació del patrimoni cultural va-
lencià i la difusió del nom d’Algemesí. A més, 
es valora la seua actitud positiva a l’hora de 
col.laborar en tots els actes que li proposen 
i la important labor que ha dut a terme en 
l’ensenyament musical dels jóvens de la ciutat. 

El guardó d’honor és una distinció que 
atorga l’Ajuntament d’Algemesí anualment 
com a homenatge a una persona i a un col.

lectiu en reconeixement a la seua labor cívica, 
intel.lectual o per les qualitats personals, mo-
rals o exemplars que té la persona o entitat. 
En el procés d’elecció participen totes les as-
sociacions i entitats locals que, primerament, 
suggereixen els noms i després, voten entre 
quatre candidats.

María Vendrell i la Societat Musical d’Algemesí 
rebran el Guardó d’Honor d’Algemesí

Les associacions trien la mestra del ball de Pastoretes, María Vendrell, i la Societat 
Musical, que celebra el 175é aniversari de la banda de música, per a atorgar-los el 
guardó de la ciutat

En primer terme María Vendrell amb els seus Pastorets en plena Processó.

Actuació de la banda simfònica en les festes de la Mare de Déu.

EL GUARDÓ D’HONOR ÉS UNA DISTINCIÓ QUE ATORGA L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ ANUAL-
MENT COM A HOMENATGE A UNA PERSONA I A UN COL.LECTIU EN RECONEIXEMENT A LA 
SEUA LABOR CÍVICA, INTEL.LECTUAL O PER LES QUALITATS PERSONALS, MORALS O EXEM-
PLARS QUE TÉ LA PERSONA O ENTITAT. EN EL PROCÉS D’ELECCIÓ PARTICIPEN TOTES LES ASSO-
CIACIONS I ENTITATS LOCALS QUE, PRIMERAMENT, SUGGEREIXEN ELS NOMS I DESPRÉS, VOTEN 
ENTRE QUATRE CANDIDATS.

associacions
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CLUB DE TENIS ALGETENIS
ESCOLA DE TENNIS 

CURS 2011-2012
DE DILLUNS A DIVENDRES
● ESCOLA DE TENNIS:
 INICICIACIÓ: 1h
 PRECOMPETICIÓ: 1:30h tennis+30min de preparació física
 COMPETICIÓ: 2h tennis+1 preparació física
 ADULTS: 1h particular o en grup
 HORES: de 17:30h a 21h
 RECOLLIDA DELS ALUMNES ALS COL.LEGIS
 5/6 ALUMNES MÀXIM PER PISTA
 DISPUTA DE COMPETICIONS AMISTOSES I FEDERADES
● CLASSES DE PÀDEL:
 CLASSES PARTICULARS O EN GRUPS
 HORES: de 15h a 17:30h i de 19h a 21h

DISSABTES I DIUMENGES
● ESCOLA DE TENNIS
 TOTS ELS NIVELLS 1h DE TENNIS
 HORES: de 10h a 14h
 1 HORA DE TENNIS + JOCS ESPORTIUS
 ALUMNES DE 3 A 14 ANYS
 6/7 ALUMNES MÀXIM PER MONITOR
 ADULTS: classes particulars o en grups (4 màxim)
 DISPUTA DE COMPETICIONS AMISTOSES
 CAMPIONAT DE L’ESCOLA DE TENNIS
● CLASSES DE PÀDEL
 CLASSES PARTICULARS O EN GRUPS
 HORES: de 9 a 11h i de 13 a 14h

INFORMACIÓ: www.algetenis.com                 TELÈFON: 635 586 467

El Ayuntamiento de Algemesí congela los impuestos 
locales de IBI urbana y rústica para el 2012

Con esta medida se prentende ayudar a las familias algemesinenses y apoyar a los autónomos 
y a los empresarios sin dejar de lado el apoyo a nustras entidades deportivas y culturales 
para no perder nuestra identidad

El Ayuntamiento de Algemesí, un año 
más, congela el impuesto municipal del IBI de 
rústica y de urbana, que son los que afectan 
en mayor medida a los bolsillos de los ciu-
dadanos. Desde la llegada al gobierno local 
del Partido Popular no se han subido estos 
impuestos en ninguna ocasión, incluso, han 
rebajado dos veces el IBI de rústica y se ha 
devuelto en otra ocasión. 

En los dos últimos años no se ha modifi-
cado el valor catastral, con lo cual durante el 
2010 y 2011, al igual que el próximo 2012, 
los vecinos de Algemesí pagarán lo mismo, y 
no variará ni en un céntimo dicho importe. 

Con esto el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Algemesí efectuará un gran 

esfuerzo para no perjudicar el bolsillo de sus 
ciudadanos y, así, en la elaboración de los 
nuevos presupuestos no mermará los ser-
vicios y las ayudas que presta a sus vecinos .

La concejala de Hacienda, Vicen Castell, ex-
plica las cuentas de 2012 para tratar de ayudar 
a las familias a soportar mejor la actual situación 
de crisis que afecta a toda la nación y también 
nuestra localidad. 

Tanto el alcalde de Algemesí, Vicent Ramón 
García Mont, como la concejala de Hacienda, 
Vicen Castell, son conscientes de la importan-
cia que tienen nuestras empresas, comercios y 
autónomos para salir de esta situación de crisis 
lo antes posible , sin que esto llegue a afectar a 
las prestaciones habituales, como los servicios de 
limpieza, la recogida de basura, el mantenimien-

to de calles y caminos rurales, y las prestaciones 
sociales y sanitarias. Todo ello manteniendo el ac-
tual sistema de seguridad. 

Hay que tener en cuenta que los ingresos y 
transferencias del Estado han hecho que en los 
últimos años el presupuesto local se haya visto 
rebajado en más de 8 millones de euros, lo que 
dificulta la ejecución de los presupuestos porque 
se han de mantener los mismos servicios con 
menos dinero.

ESTE AÑO 2011 HEMOS PA-
GADO LO MISMO QUE EN EL 
2009 Y EN EL 2010 SIN APLICAR 
SUBIDAS Y SOPORTANDO DOS 
PUNTOS MÁS DE IVA.

Prepara el teu hivern!: 

L'emoció del calor,

amb un ambient més natural...

i amb un 60% menys de consum

institucional
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DIA ACTIVITAT HORA LLOC

Dijous 1

AMES DE CASA TYRIUS. Visita cultural guiada al Museu de la Festa, a càrrec de 
Julio Blasco, director del museu 17.00 hores Museu de la Festa

Celebració del Dia Internacional del Discapacitat 19.00 hores Teatre Municipal

ANY CABANILLES. CONFERÈNCIA. 
«La literatura valenciana del Barroc». Vicent J. Escartí 20.00 hores Sala d'actes del Casino Lliberal

Divendres 2

APYLDEA. Visita al betlem de la Catedral i al del guanyador del 1r premi de 
l'Asociación de Belenistas de València.
Concert Solidari, a càrrec de SOLMARAL. Preu: 5 € 
Venda d'entrades: Informació: CC.HH Maristas 19.30 hores Teatre Municipal

Circuit de Monòlegs i Café Teatre d'Algemesí, organitzat per Xana Teatre
Todo sobre mi pene, d'Arteatre. Preu: 5 € 23.30 hores El Molí (c/ Lluís Vives, 6)

Dissabte 3

Frontenis. Algemesí A - Alcàntera 16.00 hores Poliesportiu municipal Joan Girbés

Futbol regional preferent. Racing d'Algemesí - Ciutat de Gandia 18.00 hores Estadi Municipal

ABONAMENT A. Mandíbula afilada, T'estime produccions. Preu: 8 €
Venda d’entrades: Venda anticipada: En internet: www.entradas.com; 
tel.: 902115577. En taquilla: dia de l'espectacle, de 21.30 a 22.25 hores

22.30 hores Teatre Municipal

Circuit de Monòlegs i Café Teatre d'Algemesí, organitzat per Xana Teatre
Coito imposible, de Xana Teatre. Preu: 5 € 22.30 hores Xara (Polígon Xara, c/ Pla, 3)

Diumenge 4

DIA DEL MAJOR. Activitats del'Associació de Jubilats Tot el dia

ABONAMENT B. Màgia. El imposibilista. Sergi Bucka. Preu: 8 €. Venda d’entrades: En 
taquilla: dia de l'espectacle, de 18.00 a 18.55 hores 19.00 hores Teatre Municipal

Circuit de Monòlegs i Café Teatre d'Algemesí, organitzat per Xana Teatre
Porque me fumé, d'Arteatre. Preu: 5 € 19.00 hores Una altra cosa (av. del País Valencià, 62)

Concerts d'Advent: Música Folk, a càrrec del grup Deyaví 20.00 hores Basílica de Sant Jaume

Dimecres 7 Inauguració del Betlem a la plaça Major 20.30 hores Plaça Major

Divendres 9

CINE. No habrá paz para los malvados. Preu: 4 €. Venda d’entrades: En taquilla: el 
dia de la projecció, una hora abans que comence 22.30 hores Teatre Municipal

Circuit de Monòlegs i Café Teatre d'Algemesí, organitzat per Xana Teatre
Coito imposible, de Xana Teatre. Preu: 5 € 23.30 hores El Molí (c/ Lluís Vives, 6)

Dissabte 10
Presentació de la Fallera Major de la Falla El Pla 20.00 hores Teatre Municipal

Circuit de Monòlegs i Café Teatre d'Algemesí, organitzat per Xana Teatre
El vuelo del moscardón, de Xana Teatre. Preu: 5 € 23.30 hores Xara (Polígon Xara, c/ Pla, 3)

Diumenge 11

Celebracions amb cor: Missa Gregoriana d'Advent, Cor de Gregorianistes 9.00 hores Basílica de Sant Jaume

TEATRE MUSICAL. Som de la pelitrúmpeli d'Al Tall a escena. Preu: 10 € adults i 
5 € menors de 12 anys. Venda d'entrades: de dilluns a dijous, oficines de l'Schola Cantorum, 
de 18.00 a 20.00 hores. Divendres, Teatre Municipal, de 18.00 a 20.00 hores. Dissabte, Teatre 
Municipal, d'11.00 a 13.00 hores. Organitza: Nova Muixeranga

12.00 hores Teatre Municipal

Hanbol Primera Divisió. Maristes Algemesí - Benidorm 12.00 hores Pavelló 9 d'Octubre

TEATRE MUSICAL. Som de la pelitrúmpeli d'Al Tall a escena. Preu: 10 € adults i 5 € 
menors de 12 anys. Venda d'entrades: de dilluns a dijous, oficines de l'Schola Cantorum, de 
18.00 a 20.00 hores. Divendres, Teatre Municipal, de 18.00 a 20.00 hores. Dissabte, Teatre 
Municipal, d'11.00 a 13.00 hores. Organitza: Nova Muixeranga

18.00 hores Teatre Municipal

Circuit de Monòlegs i Café Teatre d'Algemesí, organitzat per Xana Teatre
Monólogos cómicos, de Xana Teatre. Preu: 5 € 19.00 hores Una altra cosa (av. del País Valencià, 62)

Concerts d'Advent: O Magnum Mysterium, Cor de Cambra Madrigal 20.00 hores Basílica de Sant Jaume

Dimarts 13

APYLDEA. Visita cultural a València 16.00 hores

AMES DE CASA TYRIUS. Curset de cuina de Nadal 2010 16.30 hores La Llar

Presentació de llibre · APYLDEA. Pòquer de reinas, llibre de poesia guanyador del 
premi Alcap 2010 de Castelló, a càrrec de Pedro José Moreno, president d'Amigos de 
la Poesía. 

19.30 hores Sala d'actes de la Societat d'Agricultura 
de València

Dimecres 14 Presentació del llibre: La sombra de la conciencia, de Rafael Hervás Perelló 19.30 hores Restaurat Molí (c/ Lluís Vives)

Dijous 15
Inauguració de l'exposició «Gent del Poble». Fotoaficionats d'Algemesí 19.00 hores Museu Valencià de la Festa

ANY CABANILLES. CONFERÈNCIA. 
«Joan B. Cabanilles i l'Algemesí del seu temps». Francisco Llácer 20.00 hores Sala d'actes del Casino Lliberal

Divendres 16

Presentació de llibre · APYLDEA. Palabras, d'Isabel Pérez. L'acte estarà amenitzat amb 
poesia, música i humor pel grup Palabras. 19.00 hores Sala d'actes del Casino Lliberal

Presentació / Animació lectora infantil. Entre cel i terra, de Fina Girbés, a càrrec 
d'Anna Ballester 19.00 hores Biblioteca Municipal

Roda de premsa infantil: "Tota la veritat sobre els Reis Mags"
Espectacle amb actuacions musicals per a tota la família. Entrada lliure. 20.00 hores Teatre Municipal

Dissabte 17

Concerts de Nadal: Retaule de Nadal. Cor de xiquets de l'Schola Cantorum 
d'Algemesí

12.00 hores Basílica de sant Jaume

Basquet. Coasport Va De Basquet - El Perelló 17.00 hores Pavelló cobert 9 d'Octubre

Basquet. Chem Mecanitzats va de basquet - El Perelló Casa Eusebio 19.00 hores Pavelló cobert 9 d'Octubre

Presentació de la Fallera Major de la Falla Bernat Guinovart 20.00 hores Teatre Municipal

CONCERT. Flamenco Fusión. Asociación Nuevo Amanecer. Preu: 6 €
Venda d’entrades: Venda anticipada: En internet: www.entradas.com; 
tel.: 902115577. En taquilla: dia de l'espectacle, de 21.00 a 21.55 hores

22.00 hores Teatre Municipal

Diumenge 18
ABONAMENT A. Concert de Cap d'Any. Orquestra Simfònica de la Ribera. Preu: 8 
€. Venda d’entrades: Venda anticipada: En Internet: www.entradas.com; 
tel.: 902115577. En taquilla: dia de l'espectacle, d'11.00 a 11.55 hores

12.00 hores Teatre Muncipal

desembre 2011
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Diumenge 18

Presentació de la Fallera Major Infantil de la Falla Bernat Guinovart 17.00 hores Teatre Municipal

III Festival de Villancicos. Coro Maristas Algemesí. Preu: 7 €. Venda d’entrades: En 
taquilla: dimecres 14, de 17.30 hores a 19.30 hores 19 hores Teatre Municipal

Concerts d'Advent: Esposa e Mare de Déu (Música del Misteri d'Elx) , Schola Can-
torum d'Algemesí 20.00 hores Basílica de Sant Jaume

Dimecres 21 Mostra de Nadal dels alumnes del Centre Professional de Música i Dansa Cabanilles 18.00 hores Sala d'actes Moreno Gans

Dijous 22
Club de lectura. Charing Cross Road, d'Helene Hanff 18.30 hores Biblioteca Municipal

Concerts de Nadal: XXXVIII Concert de Nadal. Schola Cantorum d'Algemesí 22.00 hores Basílica de Sant Jaume

Dissabte 24 Celebracions amb cor: Missa de Gall, Cor Cabanilles 24.00 hores Basílica de Sant Jaume

Dilluns 26
ESPECTACLE MUSICAL. Màgical, el gran secret. Preu: a partir de 8 €
Venda d’entrades: des del 2 de novembre i fins a esgotar les entrades, al Teatre Muni-
cipal, de dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 hores

17.00 h (1a sessió)
20.00 h (2a sessió) Teatre Municipal

Dimarts 27
ESPECTACLE MUSICAL. Màgical, el gran secret. Preu: a partir de 8 €
Venda d’entrades: des del 2 de novembre i fins a esgotar les entrades, al Teatre Muni-
cipal, de dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 hores

17.00 h (1a sessió)
20.00 h (2a sessió) Teatre Municipal

Dimecres 28
ESPECTACLE MUSICAL. Màgical, el gran secret. Preu: a partir de 8 €
Venda d’entrades: des del 2 de novembre i fins a esgotar les entrades, al Teatre Muni-
cipal, de dilluns a divendres, de 17.00 a 20.00 hores

17.00 h (1a sessió)
20.00 h (2a sessió) Teatre Municipal

Diumenge 29 Concerts de Nadal: El Messies 16.00 hores Basílica de Sant Jaume

Divendres 30
Animació lectora infantil. Adreçat a xiquets/tes des de 3r d'Infantil a 3r de Primària 18.00 hores Biblioteca Municipal

AMES DE CASA TYRIUS. Viatge de Cap d'Any a Gandia. (Dies 30, 31 des. i 1 gener)

Dissabte 31
Sant Silvestre. Carrera pel centre de la ciutat 20.00 hores Eixida: Plaça Major

Celebració de l'entrada a l'Any Nou 00.00 hores Plaça Major

Dimecres 4 Entrega de cartes als ambaixadors 18.00 hores Plaça Major

Dijous 5
Arribada dels Reis Mags 17.15 hores Plaça del Pla

NIT DE REIS D'ALGEMESÍ. Carrers dels Arbres i de la Muntanya. 
En arribar a la Basílica, es farà l'adoració i la benvinguda a la plaça Major. 19.30 hores

Divendres 6 Celebracions amb cor: Missa Gregoriana d'Epifania, Cor de Gregorianistes 19.00 hores Basílica de Sant Jaume

Dissabte 7
Frontenis. Algemesí A - Benifaió 16.00 hores Poliesportiu municipal Joan Girbés

Futbol. Algemesí CF - Ayorense 17.00 hores Estadi Municipal

Diumenge 8 ABONAMENT B. Concert d'Any Nou. Orquestra Simfònica de la Ribera. 
Preu: 8 €. Venda d’entrades: En taquilla: dia de l'espectacle, d'11.00 a 12.55 hores

12 hores Teatre Municipal

Dijous 12

AMES DE CASA TYRIUS. Conferència: «Prevenció i Codi europeu contra el càncer», a 
càrrec de la Dra. Empar Mayordomo Aranda de l'Associació Espanyola contra el càncer 17.00 hores Sala d'actes del Casino Lliberal

ANY CABANILLES. CONFERÈNCIA. 
«Sobre la producció musical de Joan B. Cabanilles». Vicent Ros 20.00 hores Sala d'actes del Casino Lliberal

Divendres 13 APYLDEA. Visita guiada al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM), 
per visitar l'exposició de Vicente Blasco Ibáñez. Després, visita a l'Exposició del Ninot. 10.15 hores Museu Valencià de la Il·lustració i la 

Modernitat (MuVIM) · València

Dissabte 14

Basquet. Coasport Va De Basquet - Hugo Sport Guadassuar 17.00 hores Pavelló cobert 9 d'Octubre

Futbol regional preferent. Racing d'Algemesí - Alginet 18.00 hores Estadi Municipal

Basquet. Chem Mecanitzats va de basquet - Ciutat d'Albaida 19.00 hores Pavelló cobert 9 d'Octubre

Inauguració de l'exposició «Tamices», de Patricia Niclòs 19.00 hores Museu Valencià de la Festa

Presentació de la Fallera Major de la Falla Santa Bàrbara 20.00 hores Teatre Municipal

Diumenge 15 Presentació de la Fallera Major Infantil de la Falla Santa Bàrbara 17.00 hores Teatre Municipal

Dijous 20
DIA DE 
SANT SEBASTIÀ

AMES DE CASA TYRIUS. Conferència: «Salud cardiovascular», a càrrec d'una 
representant de l'Escola d'Infermeria 17.00 hores Sala d'actes del Casino Lliberal

Dia de Sant Sebastià. Missa 19.00 hores Basílica de Sant Jaume

Dia de Sant Sebastià. Acte d'entrega de corones de llorer als bustos de Doménech 
Gamieta i Bernat Guinovart 20.00 hores Parc de Salvador Castell

Dia de Sant Sebastià. Acte d'entrega dels Guardons d'Honor d'Algemesí 20.30 hores Teatre Municipal

Dissabte 21

Frontenis. Algemesí A - Benifaió 16.00 hores Poliesportiu municipal Joan Girbés

Futbol regional preferent. Racing d'Algemesí - Castellonenese 18.00 hores Estadi Municipal

Presentació de la Fallera Major de la Falla Víctor Pradera 20.00 hores Teatre Municipal

Diumenge 22

Handbol primera divisió. Maristes d'Algemesí - Córdoba 12.00 hores Pavelló 9 d'Octubre

Sant Antoni. Benedicció dels animals 13.00 hores Plaça Major

Presentació de la Fallera Major Infantil de la Falla Víctor Pradera 17.00 hores Teatre Municipal

Dilluns 23 AMES DE CASA TYRIUS. PLA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT. Taller: 
«Expertes en activitat física i salut», a càrrec de la Dra. Amparo Pelechano 17.00 hores Aulari del Teatre Municipal

Dijous 26 PRESENTACIÓ ASSOCIACIÓ. Algemesí Solidari 19.30 hores Sala d'actes del Casino Lliberal

Divendres 27 FESTIVAL BENÈFIC. A benefici de Manos Unidas Teatre Municipal

Dissabte 28

Futbol primera regional. Algemesí CF - Guadassuar 17.00 hores Estadi Municipal

Presentació de la Fallera Major de la Falla Crist de l'Agonia 20.00 hores Teatre Municipal

ABONAMENT A. L'apartament Borja, Artics Produccions. Preu: 8 € Venda d’entrades: 
Venda anticipada: En Internet: www.entradas.com; tel.: 902115577. En taquilla: dia de l'espectacle, de 21.30 a 22.25 
hores

22.30 hores Teatre Municipal

Diumenge 29
Presentació de la Fallera Major Infantil de la Falla Crist l'Agonia 17.00 hores Teatre Municipal

ABONAMENT B. Dansa espanyola i flamenc. Mediterráneo. Preu: 8 €. Venda d’entrades: 
En taquilla: dia de l'espectacle, de 18.00 a 18.55 hores 19 hores Teatre Municipal

Dilluns 30 AMES DE CASA TYRIUS. PLA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ DE LA SALUT. Taller: 
«Expertes en activitat física i salut», a càrrec de la Dra. Amparo Pelechano 17.00 hores Aulari del Teatre Municipal
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L'Agrupació Empresarial d'Algemesí, EMPAL, i l'Ajuntament d'Alge-
mesí, a través de la Regidoria de Promoció Industrial han organitzat, 
amb la col.laboració de l'empresa Esteve Barberá Esteve, SL, una acció 
de depòsit de paper i de destrucció selectiva que va permetre que es 
destruïren 4 tones de paper, i que les empreses que ho van desitjar 
obtingueren un certificat de destrucció confidencial.

EMPAL amb la col.laboració del Departament d'Informàtica de 
l'Ajuntament d'Algemesí han organitzat una acció formativa sobre els 
usos i aplicacions dels certificats amb les administracions públiques 
per a ampliar el coneixement de les empreses respecte a les diferents 
possibilitats que faciliten estos certificats.

Activitats EMPAL

EMPAL, junt amb les agrupacions empresarials de Moncada i Paterna i el 
Parc Científic de la Universitat de València, ha organitzat la Jornada «Universitat-
Empresa, binomi clau per a la innovació i la productivitat», on s'han presentat 
les diferents formes de col·laboració que existeixen entre el Parc Cientific de 
la Universitat de València i les empreses, a través de casos pràctics d'èxit, tant 
d'empreses instal.lades en el mateix Parc Científic, com d'altres externes que 
han millorat la seua productivitat i competitivitat gràcies a la col·laboració amb 
instituts d'investigació, spin-off's, professors universitaris, etc.

Dins del programa de visites a empreses que du a terme l'Ajuntament i 
l'Agrupació Empresarial d'Algemesí, EMPAL, li ha tocat el torn a Fratti, SL. Esta 
empresa està situada en el Polígon de Xara i es dedica a la preparació de pre-
parats alimentaris per a organitzar esdeveniments, a més de disposar de servei 
de catering. A més, recentment han sigut els adjudicataris de la concessió del 
restaurant Poliesportiu Joan Girbes.

APYLDEA (Associación de Poesía y Literatura)
16 de desembre de 2011 a les 19.00 hores en la sala d’actes del Casino Lliberal, 

presentació del llibre de poesia Palabras, d’Isabel Pérez

La presidenta de l’Associació poeticoliterària, i la seua Junta, desitgen
 a tots els socis i simpatitzants Bon Nadal i feliç any nou!   

associacions
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Tratamientos:  Aumento del volumen labial, 

relleno de arrugas, mesoterapia, plataforma 

vibratoria, manchas, celulitis, verrugas, 

LPG, remodelación corporal sin cirugía, 

rejuvenecimiento cara, manos y escote, 

BOTOX, hipersudoración, estrías, varices, dietas, 

depilación láser médico y análisis clínicos.

FINANCIACIÓN 100% SIN INTERESES

CONTACTO:
C/ Mossen Blanch, 6 (Algemesí)

Tel.: 96 201 45 05
email: institutomediderm@yahoo.com

Web: www.mediderm.net SEGURIDAD, EFICACIA Y CONFORT

FINANCIACIÓN 100% SIN INTERESES

CONTACTO:

C l í n i c a  d e  M e d i c i n a  E s t é t i c a

Renueva tu piel por completo

SEGURIDAD, EFICACIA Y CONFORT

Elimina manchas, arrugas y cicatrices del acné

Del 2 a l’11 de desembre, huit persones del 
nostre poble conviuran amb els habitants de 
Baasneere i compartiran amb ells la seua forma 
de viure, les seues necessitats, les preocupacions 
i les alegries. Durant la seua estada ajudaran 
també en els treballs finals de condicionament 
extern del pou i, a la seua tornada, ens contaran 
a tots l’experiència viscuda.

Aprofitant el desplaçament a Baasneere, 
hem llençat tres campanyes en les quals podem 
participar tots.

Una és «Una llibreta i un boli», que es du a 
terme en les escoles del poble, i que pretén que 

el xiquet que vulga, compre dels seus diners un 
boli i una llibreta en què pot posar una foto 
seua i el seu nom. Estes llibretes les repartirem 
entre els xiquets de Baasneere. 

L’altra campanya és una «recollida d’ulleres 
de sol», que es farà en totes les òptiques del 
poble, per a portar-les allí. Llevat dels mesos 
d’estiu, que plou molt, la resta de l’any és total-
ment sec i arriben a tindre seriosos problemes 
als ulls durant els desplaçaments, a causa de la 
pols que s’alça amb el vent.

La darrera està dirigida al comerços del po-
ble. Tots els comerços que vulguen rebran uns 
adhesius en els quals es llig: «Comerç col.labo-
rador amb Algemesí Solidari. Construcció d’un 
pou a Baasneere 2012». Els comerços podran 
utilitzar el logo en la seua publicitat i aportaran 
20 € al projecte.

S’ha impulsat l’associació Algemesí Solidari, 
que recolzarà l’agermanament amb Baasneere 
i altres activitats que facen que el nostre po-
ble siga cada vegada més sensible a les injusti-
cies i desigualtats del nostre món. El dia 26 de 
gener a les 19.30 hores hi haurà la presenta-
ció de l’associació i s'hi podrà veure i escoltar 
l’experiència viscuda en la construcció del pou 
a Baasneere. Si algú vol rebre informació per 
a fer-se’n soci, ho pot demanar en l’adreça de 
correu electrònic algemesi.solidari@gmail.com. 

AGERMANAMENT ALGEMESÍ – BAASNEERE

ASSOCIACIÓ DE 
DISCAPACITATS 

D'ALGEMESÍ

RECORDA QUE HEM DE SER 
RESPECTUOSOS AMB LES 
PLACES D'APARCAMENT PER A 
GENT AMB MOBILITAT REDUÏDA
ADISALGE
C/Nou del Convent, 71

Si algú vol col·laborar econòmica-
ment amb el projecte, ho pot fer al 
compte d’Algemesí Solidari de la Caixa 
Rural: 3117-0001-98-2049437615

UNA «LLIBRETA I UN BOLI», 
QUE ES DU A TERME EN LES 
ESCOLES DEL POBLE, EL XI-
QUET QUE VULGA, COMPRE 
DELS SEUS DINERS UN BOLI I 
UNA LLIBRETA.

«RECOLLIDA D’ULLERES 
DE SOL», QUE ES FARÀ EN 
TOTES LES ÒPTIQUES DEL 
POBLE

associacions
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-Autocares
-Microbús
-Doble piso
-(16 a 75 pax)

-Autocar adaptado 
para minusválidos
- Todo tipo de servicios 
discrecionales

TRANSVAL 
AUTOCARS

C/ Juan Gil Albert, 4
46250 L’ALCUDIA

Apdo. Correos, 55

Tel. 96 254 08 39
Fax 96 254 04 15

Móvil: 670 097 120

e-mail: 
presupuestos@
transval-sa.com

www.transval-sa.com
POL. COTES B-MOLINER, 34 · 46680 ALGEMESÍ 

Mª CARMEN GARCES 96 244 83 41 · JOSE L. MAIQUES 630 38 70 88

COMIDA DE NAVIDAD
COMIDA DE EMPRESA 

6 entrantres + plato principal (a elegir) + postre 
+ dulces navideños + cava (bebida incluida)

Reserva

Nivell Bàsic: A1 i A2 del“ CADRE EUROPÉEN COMÚN DE RÉFÉRENCE” (CECR)
Places 25
Hores 30 h
Preu 65 € 
Durada del curset De l'11 de gener de 2012 fins al 25 d’abril de 2012
Dies Els dimecres de 18 h a 20 h
Lloc En el Teatre Municipal (1r pis)

Inscripció: Enviant les dades per correu electrònic a: 
agermanamentsalgemesi@hotmail.es

Plaç d’inscripció Fins al 31 de desembre de 2011 o fins a l'ocupació de le places.
Novetat Possibilitat de fer una immersió lingüística.
Impartirà el curs professorat titulat.
Es donarà prioritat als socis.

El comité es reserva el dret de suspendre el curset per falta de participants.

EL COMITÈ D’AGERMANAMENT D’ALGEMESÍ OFEREIX PER AL PROPER GENER 
2012 UN CURS DE FRANCÉS PER A ADULTS MAJORS DE 20 ANYS

associacions
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Aprofitant que estem en els inicis de la 
temporada d’esquí i que ens trobem en un 
mes on la neu ja comença a fer acte de 
presència a molts punts del país, vull aprofi-
tar per a aclarir un concepte al voltant d’este 
sòlid element. LA NEU NO ÉS BLANCA però 
és que, a més, pel mateix motiu els núvols 
no són blancs i, el que és més curiós... tam-
poc el pèl dels óssos polars és blanc. Sí, com 
ho estan llegint. Pot ser que a molts de vos-
tés els sorprenguen estes afirmacions però, 
tot és un problema d’efecte òptic i visual. 

Anem per parts. Sense entrar en massa 
detalls tots sabem que la neu és aigua con-
gelada, però... per què els ‘cubitos de gel‘ del 
frigorífic són transparents i en canvi la neu és 
blanca? Molt senzill. Quan les volves de neu 
cauen, atrapen xicotetes bombolles d’aire, 
que són les responsables de descompon-
dre la llum quan esta les travessa. Si mes-
clem tots els colors de l’arc iris, el resultat 
donarà el color blanc. Així que la llum blanca 

Sabies que?

que veiem prové de la dispersió que pro-
duïx l’aire entre els vidres de la neu. És 
un efecte paregut al que provoquen les 
minúscules gotes d’aigua en els núvols, 
que fa que es vegen també blancs, ja 
que estes gotetes actuen com vidres 
que descomponen la llum.

I no m’oblide tampoc dels óssos po-
lars que, per cert, tenen la pell negra. El 
seu pèl és transparent (és una càmera 
d’aire, està buit). Precisament este aire 
difon el blanc de la llum com ho fa la neu 
(cosa que els ajuda a mimetitzar-se), i 
com ja sabeu, la neu no és blanca... és 
transparent.

Per últim, només he de recordar-vos 
que a la pàgina web municipal (www.al-
gemesi.es), a més d’articles com este, 
en la secció ORATGE teniu tota la previ-
sió meteorològica personalitzada per al 
nostre municipi, estació meteorològica 
a temps real, webcam en directe, etc. 

Sabíes que la neu
    no és blanca?

per Jovi Esteve

I una dada més. En l’últim episodi de 
pluges i GOTA FREDA que va afectar la 
nostra Comunitat entre els dies 17 i 22 
de novembre (i on vam arreplegar 108 
l/m2 al nostre poble), este servici va re-
gistrar més de 3.000 visites només en 
estos 6 dies!! Gràcies a tots. 

RASTRE BENÈFIC del 3 al 17 de desembre
Organitzat per l'Associació de Familiars i Amics 

d'Alzheimer Algemesí ASFAL

INAUGURACIÓ 3 DE DESEMBRE 
AL SALÓ D'EXPOSICIONS DE L'AJUNTAMENT 

D'ALGEMESÍ · 19 hores

Horari: 
de dilluns a divendres de 17 a 20 hores 
dissabtes d'11 a 13.30 h i de 18 a 20 h

Diumenges i festius tancat

Si tens qualsevol objecte en bon estat i vols 
col·laborar estem al C/ de la Pau, 1

o al telf.: 96 242 64 09

associacions
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 Tel 24 horas 

96 242 84 86

C/ Fentina, 1 Pol. Ind. Xara ·  46680 Algemesí

TANATORIO CIUDAD 
DE ALGEMESÍ

Xarrada dels perills 
de les xarxes socials

Què són les xarxes socials? Per què agraden tant 
als nostres fills? Són perilloses? Què podem fer 
per a evitar perills?

Ignasi Campillos Pastrana, psicòleg especialista en 
addiccions tòxiques i comportamentals, ens parlarà 
dimecres, 18 de gener, a les 19 hores, en la sala 
d'actes de l'institut, sobre l'ús que fan d'Internet els 
nostres fills i els perills que poden córrer.

Organitza: AMPA de l’Institut Sant Vicent Ferrer
Duració de la xarrada: 2 hores
Dies: 18 de gener (dimecres)
Horari de vesprada: de 19.00 a 21.00 h
Preu de l’activitat: debades
Adreçada a pares i alumnes: entrada lliure
Informació: Secretaria de l’Institut (962 421 424) i 
ampasantvicentferrer@gmail.com
Més informació
http://ampasantvicentferrer.blogspot.com/
www.iessantvicent.com

Taller de blocs

Aprendrem a crear un bloc i dotar-lo 
de continguts (textos, vídeos, fotos, 
enllaços), subscripcions i retroalimentació.

Aprén a usar la millor eina d'autoedició!
 
Organitza: AMPA de l’Institut Sant Vicent 
Ferrer
Duració curs: 8 hores, repartides 
en 2 sessions.
Dies: 21 i 28 de gener (dissabte)
Horari de matins: de 9.30 a 13.30 h
Preu de l’activitat: 10 euros
Màxim d’alumnes: 20. Matrícula per ordre 
d’inscripció
 
Informació: Secretaria de l’Institut (962 421 
424) i ampasantvicentferrer@gmail.com
Més informació
http://ampasantvicentferrer.blogspot.com/
www.iessantvicent.com 

Curs de valencià 
de nivell superior

Organitza: AMPA de l’Institut Sant Vicent Ferrer
Duració curs: 60 hores, repartides de 30 sessions.
Inici: 16 de febrer al 7 de juny
Horari de vesprades (de 17.00 a 19.00h)
Preu de l’activitat: 80 euros i inclou material 

necessari per al curs que es facilitarà el primer dia 
del curs.
Màxim d’alumnes: 25. Matrícula per ordre 
d’inscripció. Afanyeu-vos si voleu tindre plaça!
Informació: Secretaria de l’Institut (962 421 424) i 
ampasantvicentferrer@gmail.com
Més informació
http://ampasantvicentferrer.blogspot.com/ 
www.iessantvicent.com
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Se aplica como 
un esmalte 

y dura como un gel

Brillo y acabado impecable 
durante 14 días

¡Se quita en minutos 
(De verdad)...sin limar!

SHELLACTM

LLUÍS VIVES, 24 · 96 242 09 33

associacions

lumara

saló de perruqueria i estètica 
NATALIA I ARANTXA

vos desitja 
BONES FESTES

Enguany els Moviments Infantils 
i Juvenils d'Algemesí tornen 
a celebrar la vinguda de la Llum 
de Betlem, el lema de la qual 
aquest any és LUCENTI.

La celebració serà el dimarts 20 
de desembre a les 20.30h 
en Sant Pius X.
 

Els polígons industrials de Cotes d’Algemesí i l’Oest de Múrcia ja estan 
agermanats. La sala de plens de l’Ajuntament d’Algemesí ha sigut testimoni 
de l’acte de la firma de ratificació del protocol d’agermanament per part de 
Francisco Cabrera, president del polígon industrial Oest de Múrcia; José Ramón 
Sanfélix, president del polígon industrial de Cotes d’Algemesí; Lorenzo Mella-
do, alcalde d’Alcantarilla; José María Tortosa, regidor d’Ocupació i Empresa de 
l’Ajuntament de Múrcia; el regidor d’Indústria d’Algemesí, Mariano Clemente, i 
l’alcalde de l’Ajuntament d’Algemesí, Vicent Ramón García Mont.

Amb este acte, ambdós polígons han acordat col.laborar per a enfortir 
les relacions tant culturals com socials i econòmiques. Ambdós polígons com-
partiran experiències, iniciatives i solucions a problemes comuns, alhora que 
aplicaran el màxim suport a iniciatives d’aliança estratègica entre les empre-
ses dels dos parcs empresarials i, en conseqüència, intensificaran les relacions 
econòmiques i empresarials.

El parc industrial Oest és un dels motors econòmics de Múrcia amb més 
de 1.000 empreses que donen ocupació a prop de 15.000 persones. Per la 
seua banda, el polígon industrial de Cotes està destinat a ser un protagonista 
econòmic per a Algemesí amb més de 600.000 metres quadrats que ja compta 
amb un ampli ventall d’empreses dels diversos sectors productius.

El polígon de Cotes d’Algemesí i el 
polígon Oest de Múrcia s’agermanen per 
a intensificar les relacions empresarials
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Amb motiu de la mort de Josefa Es-
teve Trull, el 20 de gener de 1942, segons 
la disposició testamentària de la senyo-
ra Pepa, la propietat de la casa va pas-
sar als seus diversos hereus. Finalment, 
va ser destinada per a seu de la futura 
fundació de les Germanes de la Divina 
Providència amb l’objectiu que la vivenda 
es conservara, així com que pervisquera 
el record de la senyora Pepa. A finals de 
1942 D. Bernardo ja va reunir en la casa 
un grup de jóvens, germen de la funda-
ció de les Germanes de la Divina Provi-
dència, que va ser erigida canònicament 
per decret de l’arquebisbe D. Prudencio 
Melo y Alcalde, el 10 de desembre de 
1943, amb el nom de Missioneres de la 
Divina Providència, auxiliars parroquials, 
que prengueren possessió oficialment de 
la casa, el 2 de gener de 1944. Sor Vicen-
ta Ferrer Niclós (Algemesí, 1892-1975) 
va ser nomenada mare superiora de la 
nova comunitat, de la qual formaven part 
sor Josefa Camarasa Moreno, sor Ampa-
ro Girbés Borrás, sor Enriqueta Ricarte 
Torres, sor Gema Osca Medes, sor Tere-
sa Carrasco Vila i sor María Ahuir Niclós. 
En aquell temps era rector D. Juan Belda 
Gómez.

La seua missió, a més d’auxiliar la par-
ròquia, segons els desitjos del fundador, 
va ser atendre les barriades més humils 
d’Algemesí. Primerament, van fundar la 
capella de la Providència (Poble Nou) en 
el barri del mateix nom, que va ser beneï-
da el 29 de juliol de 1945; ocupava l’espai 
de la cotxera dels autobusos d’Algemesí-
Alzira. Posteriorment, en 1947, van aten-
dre també el Carrascalet, en la xicoteta 
capella dedicada a la Mare de Déu del Pi-
lar, a la qual es van afegir, una vegada der-
rocada, diverses parcel·les, amb què s’hi 
va construir el nou edifici de l’església de 
la Mare de Déu del Pilar, hui parròquia, 
que va ser inaugurada en 1953. L’origen 
de l’advocació es deu a D. Felipe Espada 
Burró, natural d’Osca, que era alguatzil 
de l’Ajuntament d’Algemesí, que es va 
instal·lar en una xicoteta casa al Carras-
calet, i era propietari d’una litografia de la 
Mare de Déu del Pilar que havia portat 
de Saragossa en 1890. En 1962 l’església 
va ser elevada a la categoria de parròquia 
i D. Rafael Oliver Gomar (1963-1968), 
natural de Carcaixent, en va ser el primer 
rector.

En 1959, les germanes, van construir 
al costat de la casa de la senyora Pepa la 

Don Bernardo Asensi Cubells, natural d'Algemesí, 
canonge de la catedral de València. (Foto reproduïda 

per Carmelo Fayos)

societat

Carrer de Berca, núm. 20 
Tercera etapa

EN EL NÚMERO DEL PASSAT MES DE JULIOL, NÚM. 193, VAM FER REFERÈNCIA A DOS DE 
LES ETAPES DE LA MENCIONADA CASA I DEIXÀREM PER A ESTA OCASIÓ LA TERCERA 
ETAPA A CAUSA DE L’ESPAI LIMITAT DE LA REVISTA.

D. BERNARDO ASENSI I LES GERMANES DE LA DIVINA PROVIDÈNCIA
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capella de les Missioneres. La capella, presidida 
per una imatge de la Mare de Déu de la Salut, 
està decorada amb una pintura al fresc rea-
litzada pel pintor Rafael Cardells Camarlench. 
Als peus del presbiteri, s’hi troba la tomba on 
descansen les restes mortals del canonge, D. 
Bernardo Asensi Cubells, fundador de l’orde, 
mort el 7 d’agost de 1962.

Les germanes, continuant la seua labor en 
favor dels més pobres, en 1960, al raval de Sant 
Roc, al costat de la mota del riu, van fundar la 
missió de San Francisco Javier. La missió d’estes 
germanes es va estendre fins a València, on, a la 
parròquia de Sant Pascual, de la qual eren auxi-
liars, estaven a càrrec d’una guarderia infantil 
en 1966 quan eren rectors D. Rafael Ferrándis 
Vilanova (1892-1974) i D. Emilio Aliaga Girbés. 
Més tard, en 1986, van fundar a Bonrepòs i Mi-
rambell una altra guarderia infantil que encara 
continua hui la seua activitat.

A la mort de sor Vicenta Ferrer Niclós en 
1975, la va substituir com a mare superiora sor 
Josefa Camarasa Moreno (Algemesí, 1920). A 
mitat del mes de juny del 2011 va ser nomena-
da mare superiora sor Rosa Choque Antonio, 
amb residència en la casa-guarderia de Bon-
repòs. 

Com el lector haurà observat, contínua-
ment estem fent referència a D. Bernardo 
Asensi Cubells. Qui era D. Bernardo? 

D. Bernardo havia nascut a Algemesí el 16 
d'abril de 1889. Ordenat prevere l’11 de fe-
brer de 1913, va arribar a ser canonge de la 
catedral metropolitana de València, dignitat de 
mestrescola. Va ser el promotor del procés de 
beatificació de la hui Beata Josefa Naval Girbés 
i va ser nomenat posteriorment vicepostula-
dor i autor de la seua biografia Flor parroquial. 
Quins motius portarien a D. Bernardo a escriu-
re la seua biografia? Anteriorment, en 1920, D. 
Enrique Pérez Thous, rector d’Algemesí (1914-
1921), havia escrit Josefa Naval Girbés. Sus virtu-
des y sus empresas, dins de la col.lecció «Flores 

catequísticas». Sabem que per esta època, D. 
Bernardo inicià les entrevistes amb les deixe-
bles que havien conegut personalment la sen-

yora Pepa a fi de demanar informacions per 
a realitzar-ne la biografia. També sabem que 
D. Prudencio Melo y Alcalde, arquebisbe de 
València, va aprovar el 6 de febrer 1931 una 
«Novena a la Santísima Trinidad por mediación 
de la sierva de Dios Josefa Naval Girbés, virgen 
de Algemesí». Els treballs sobre la biografia es-
taven molt avançats però, a causa dels esdeve-
niments que van tindre lloc en els anys trenta 
del passat segle, estos treballs es van veure pa-
ralitzats. En 1936, després de diversos registres 

realitzats per membres del Comité Local en la 
casa de D. Bernardo Asensi, van trobar tots els 
escrits preparats sobre la biografia de la sen-
yora Pepa amagats en una caixa. Prèviament 
revisats pel Comité, van ser tornats a la seua 
procedència i se salvaren providencialment. En 
fi, tot el que hui sabem sobre la beata Josefa 
Naval és gràcies als afanys realitzats per D. Ber-
nardo i a les deixebles de la senyora Pepa que 
van anar contant-li la seua vida. Esdeveniments 
històrics que van tindre el seu origen en la mo-
desta vivenda del carrer de Berca, núm. 20.

A la mort de D. Bernardo va ser nome-
nat capellà de la Germanes de la Divina Provi-
dència, D. Salvador Domingo Salvador (1912-
2004).  

El dimarts 28 de juny de 2011 va ser pre-
sentat en el Teatre Espanyol hui Teatre Mu-
nicipal, el documental El sabor de la sal: Pepa 
Naval, beata seglar. La presentació va ser a cà-
rrec del rector Mn. Jesús Corbí Vidagañ, amb la 
presència del bisbe auxiliar, D. Enrique Bena-
vent Vidal; del senyor alcalde, Vicent Ramón 
García Mont, i del degà de la catedral de Va-
lència, D. Emilio Aliaga Girbés. De la realització, 
se n’encarregà l’empresa San José, relacionada 
amb l’associació Lumen Dei, de la República 
Argentina. Les principals escenes es van rodar 
en l’interior de la casa del carrer de Berca, núm. 
20. La realització del documental va ser una 
idea d’Inmaculada Llopis Aliaga, d’Algemesí.

Per a finalitzar, cal dir que D. Bernardo 
Asensi Cubells va ser una de les persones 
d’Algemesí més importants del segle XX per 
la labor desenvolupada a la diòcesi de València 
i a Algemesí. Per això l’Església ha reconegut les 
seues virtuts i l’ha declarat «siervo de Dios». Va 
morir a Algemesí a l’ombra de la casa núm. 20 
del carrer de Berca. 

Carmelo Fayos Borràs

societat

Mare Vicenta Ferrer Niclòs, fundadora 
de les germanes de la Providència. 

(Foto reproduïda per Carmelo Fayos)
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Com a estudiós de la història local –va ser 
cronista d’Algemesí de 1949 a 1955–, Segura 
de Lago va publicar diversos articles –alguns 
amb el pseudònim de Pere de Puigvert– en el 
diaris “Levante” i “Las Provincias” i en les revis-
tes del poble “Imperio”, “Algemesí Boletín Mu-
nicipal” i “Marjal”. El seu treball d’investigació a 
l’arxiu parroquial escorcollant els llibres de ba-
teig, casament i defunció va donar com a fruit 
la publicació d’un llibre amb un grandíssim valor 
antropològic: “Llinatges d’un poble valencià, Al-
gemesí”. Per la seua trajectòria professional i per 
l’estima i la dedicació que sempre va demostrar 
pel seu poble, Joan P. Segura de Lago mereix 
ser recordat en el centenari del seu naixement. 

Fill del metge Benet Segura Ballester i de 
Natàlia Lago Morell, Joan Pere Segura de Lago 
va nàixer a les set i mitja del matí del dia cinc 
de novembre de 1911 en la casa número 41 
del carrer de la Muntanya. Tres dies després, va 
ser batejat pel coadjutor de l’església de Sant 
Jaume, Joan Baptista Niclòs Esteve; actuaren de  
padrins el seu oncle Pere Segura Ballester i sa 
tia Miracle Lago Morell. 

Joan P. Segura va realitzar estudis primaris i 
de batxillerat elemental als escolapis d’Algemesí 
i de batxillerat superior a l’institut 
Sant Pau de València (actualment 
Lluís Vives). L’apotecari Joaquim Pé-
rez deia que Segura Lago, de ben 
jove, tenia molt clar que volia ser ar-
quitecte. En acabar el batxillerat, te-
nia decidit anar-se’n a Madrid a fer la 
carrera. Però, per anar-hi millor pre-
parat, va creure convenient rebre 
un curs de dibuix i de matemàti-
ques en una acadèmia de València. 

A Madrid conviu amb altres 
estudiants del poble: Josep Palanca, 
Vicent Machí, Joan Escartí, Antoni 
Poblador i, especialment, amb Joa-
quim Pérez, l’amic íntim. Allí va viure 
l’arribada de la República i aquells 
temps convulsos entre partidaris i 

detractors del nou sistema democràtic. En les 
dades biogràfiques que apareixen en el llibre 
que l’associació Joan Girbés dedica al popular 
apotecari –“Joaquim Pérez en el record”, pà-
gines 10, 11 i 12–, s’explica, amb més detalls, 
aquesta època estudiantil dels dos amics a la 
capital d’Espanya.

Va ser a Madrid on Segura de Lago va co-
néixer la que seria la seua dona, Manuela Es-
tefania Camino, una jove natural de Salamanca 
que vivia en la mateixa finca on ell havia trobat 
hostatge. La guerra els va sorprendre a Madrid i 
allí es van casar el dia quinze d’octubre de 1937. 
L’any 1940, ja finalitzada la guerra, Joan Segura 
va acabar la carrera i la parella se n’anà a viure a 
València. Un any després, el 1941, Joan guanyà la 
plaça d’arquitecte municipal d’Algemesí. 

A banda de les obres realitzades a la nostra 
ciutat, i que ja hem comentat, va elaborar el Pla 
General de l’any 1956, una treball important i 
laboriós. És molt interessant vore com Segura 
de Lago va reflectint en diversos plànols –set 
en total– el creixement del poble agafant unes 
dades concretes: 1250 –pocs anys després de la 
conquesta de Jaume I–, 1400, 1600 –l’Algemesí 
que acabava d’assolir la seua independència i 

que va acollir el pintor Ribalta quan vingué a 
pintar les taules de l’altar major de sant Jaume– 
1800 –l’Algemesí que prompte sofriria la inva-
sió napoleònica–, 1900, 1930 i 1955.

Joan Segura va tindre una actuació di-
recta en un fet força emotiu per a la majoria 
d’algemesinencs, modelar la nova imatge de la 
Mare de Déu de la Salut que havia de substituir 
la talla original, lamentablement desapareguda 
l’any 1936. Joan Segura la va modelar en fang.  
Però com volia que no fóra obra sol d’una per-
sona, var demanar la col.laboració a un grup de 
persones. Cadascú va modelar un trosset de 
la imatge, que després va modelar en fusta un 
artesà local, Salvador Toldrà, picapedrer d’ofici, i 
que és la que es troba en la Capella.           

Cal ressaltar una altra actuació de Segura de 
Lago en la dècada dels anys quaranta. La seua 
perspicaç observació, els seus coneixements i 
l’interés per les coses del poble van servir per a  
millorar la tècnica que empraven aquells mes-
tres de cadafal en la construcció de la plaça de 
bous: els Petit, Sarpador, Suñer, Fayos, Andreu, 
Ferrero, Canut, Lluch, Verdeguer, Espada, Nà-
cher, Nyesples, Benisuera i Pellicer, que han que-
dat lligats per sempre a la memòria col·lectiva 

gràcies al poeta Lluís Martínez 
Domínguez. La nova, la definitiva 
configuració de la plaça de bous, 
tal com hui la coneixem, es deu, 
doncs, a l’aportació de Joan Segu-
ra de Lago.            

Segura era una persona amb 
una extraordinària capacitat de 
treball. A més de ser arquitecte 
d’Algemesí, també ho va ser del 
Puig, Llosa de Ranes, Sedaví, Solla-
na i Puçol. En tots aquests pobles, 
i en moltíssim més –impossible 
d’enumerar per manca d’espai– el 
nostre personatge ha anat deixant 
la seua empremta. La més desta-
cada de totes, la restauració d’un 
dels indrets més emblemàtics per 

Arquitete, cronista i estudiós de la història local, Segura de Lago ha sigut un dels personatges 
singulars de l'Algemesí del segle XX

societat

Joan Pere Segura de Lago
EL 5 DE NOVEMBRE PASSAT ES VA COMPLIR EL CENTENARI DEL SEU NAIXEMENT. COM A 

ARQUITECTE MUNICIPAL, VA PROJECTAR I DIRIGIR MOLTES OBRES IMPORTANTS AL NOSTRE 

POBLE: L’ERMITA DEL CRIST DE L’AGONIA I LA CRIPTA (1944); LA CAPELLA DE LA TROBA-

LLA (1947); EL CEMENTERI DE COTES (1948); L'ESTADI MUNICIPAL DEL CAMÍ DE GUADAS-

SUAR (1950); L’EDIFICI DE LA CAIXA D’ESTALVIS -ACTUALMENT BANCAIXA (1955); EL CINE REX 

(1956); L’ESGLÉSIA DE MARIA AUXILIADORA (1956); L’EDIFICI DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA 

DEL CARRER DE SANT JOSEP DE CALASANÇ (1962); L’AMPLIACIÓ DEL MONESTIR DE FONS 

SALUTIS AMB L’ESGLÉSIA, L’ANY 1966; L’EDIFICI DEL PASSATGE SEGURA, QUE CONNECTA EL 

CARRER DE LA MUNTANYA AMB LA PLAÇA DEL MERCAT (1973)... 
Joan P. Segura als 20 anys.

Natàlia Lago Morell, mare de J. Segura. Joan P Segura. Darreries anys 40.
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als valencians, el monestir de Santa Maria del Puig, iniciada l’any 1943.
Joan Segura va deixar constància del seu quefer a la ciutat de Va-

lència amb la restauració de la Catedral i del Col.legi del Patriarca, tots 
dos l’any 1968; al passeig de l’Albereda, el projecte i direcció de l’Arxiu 
General del Regne de València, l’any 1965, la piscina Vedri i el restaurant 
Les graelles, a més d’un nombre considerable de finques particulars. A 
la Pobla de Vallbona va dirigir la construcció de l’església de la Santíssima 
Trinitat i Sant Josep. I a Alcalà de Henares, l’edifici de l'Archivo General 
de la Administración del Estado, l’any 1970.                

Joan Segura va ingressar en Lo Rat Penat en la dècada dels trenta. 
Però va ser a les darreries dels quaranta quan es va significar com un 
membre actiu i qualificat. Durant la dècada dels cinquanta va participar 
en diverses ocasions com a conferenciant en els cicles sobre temàtica 
valenciana que s’organitzaven en la seu de l’entitat. L’any 1958 va ser no-
menat vicepresident de Lo Rat Penat i l’any 1961, president. Va substituir 
en el càrrec Nicolau Primitiu. Durant els onze anys que va durar la seua 
presidència, la institució valencianista va viure els millors moments des 
de la postguerra. A la seua mort, l’any 1972,  el va substituir Emili Beüt, 
durant el mandat del qual va esclatar el conflicte lingüístic i els defensors 
de la unitat de la llengua hagueren d’abandonar l’entitat. Durant la seua 
permanència en Lo Rat Penat, Joan Segura de Lago es va relacionar 
amb personatges de la vàlua intel·lectual d’Enric Valor, Carles Salvador, 
Nicolau Primitiu, Almela i Vives, Soler i Godes, Sanchis Guarner, Joan Fus-

societat
ter, Martí Domínguez, Agustí Alaman, Joan Bta. Porcar, Vicent Andrés 
Estellés, Matilde Salvador, Maria Beneyto, Francesc de Paula Burguera... 

El dia vint-i-set de novembre de l’any 1972, Juan P. Segura de Lago 
es dirigia a l’estació a agafar el tren que el portaria a Algemesí. Però en 
arribar a la plaça de bous, va tindre un infart a  conseqüència del qual va 
morir. Tenia 61 anys d’edat. Aleshores portava entre mans dos projectes 
importants per al nostre poble: la construcció del passatge que en un 
primer moment s’anomenaria Morell, cognom dels seus avantpassats 
per via materna, i la publicació del llibre amb els resultats de la investiga-
ció realitzada en l'arxiu parroquial. El passatge el finalitzaria l’arquitecte 
J. Joaquín Pérez Alarcón i acabà anomenant-se passatge de Joan Segura. 
El llibre es va publicar l’any 1975 gràcies als seus amics, especialment 
Martí Domínguez i Joaquim Pérez, que arreplegaren el material i li pe-
garen l'última empenta, i al nostre Ajuntament i a la institució Alfons el 
Magnànim, que el varen patrocinar.

S’ha complit el centenari de naixement d’un home que mereix ser 
recordat per la gent del seu poble. 

Lluís Escartí 

Nota: qui vulga tindre més informació sobre el tema, pot consul-
tar el butlletí Berca núm. 33, pàg 20-23 i el pròleg del llibre “Llinatges 
d’Algemesí”, ja esmentat, l'autor dels dos és Joaquim Pérez.  

Joan P. Segura amb uns amics: J. Asensi, J. Pérez, M. Domínguez, 
J. Pascual, C. Blasco i J. Gómez, 1950.

J. Segura en el casament de la neboda Mª Carme. 
Amb el germà Benito, la dona i el nebot Juanjo, 1968.

JOIERIA I RELLOTGERIA
Reserva ara els teus regals de Nadal i gaudiràs 

d'un descompte del 10% per anticipar les 
compres. OFERTA VÀLIDA fins al 15 de desembre

C/ Cervantes 1 · Algemesí · Tel 96 242 16 19
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Som Patrimoni de la Humanitat
La ciutat d’Algemesí ha aconseguit situar-se en el 

cim del reconeixement cultural de tot el món. La con-
secució de patrimoni cultural de la humanitat és la fita 
més important de la nostra història. 

És per això que els socialistes volem donar l’enho-
rabona, en primer lloc, a tots els ciutadans i ciutadanes 
que cada any aporten el seu esforç, la seua dedicació 
i la seua il·lusió per a continuar bastint la nostra festa. 
En segon lloc, a tots els mestres i integrants dels balls 
que fan possible que la tradició es mantiga viva i conti-
nue creixent de generació en generació. Per últim, i per 
extensió, a la resta de veïns i veïnes del nostre poble 
que segueixen amb gran interès l’esdevenir de la nos-
tra festa major.

L’èxit és vostre i de ningú més.

Pressupostos municipals 
a corre-cuita
El govern d’Algemesí ens ha fet empassar els pres-

supostos de 2012 amb moltes presses. Segurament, 
aquests són els pressupostos més importants dels 
darrers anys, perquè el 2012 es presenta difícil i tots 
haurem de fer un esforç suplementari per mirar de fer 
possible la recuperació econòmica. 

Atesos a aquestes circumstàncies especials, no ha-
guera estat de més que des de l’oposició haguérem 
pogut ampliar el temps de revisió i de debat per poder 
aportar idees i alternatives, com seria de rigor en una 
institució democràtica. El PP local però, ha decidit, en 
un acte de poca transparència, que els pressupostos 
passaren sense pena ni glòria, a corre-cuita i sense 
deixar temps a l’oposició perquè poguérem fer propos-
tes en pro del bé comú. Hi ha coses que no canvien.

Eleccions generals
Des del PSPV d’Algemesí volem, en primer lloc, fe-

licitar el Partit Popular per la seua victòria i, en segon 
lloc, agrair la confiança dels ciutadans que han recolzat 
la candidatura socialista en les passades eleccions. 

Els socialistes continuarem treballant cada dia per 
donar suport a totes les persones que estan vivint mo-
ments de dificultat. Seguirem aportant les nostres idees 
i la nostra feina per fer possible la recuperació de l’ocu-
pació sense que això supose perdre cap dret, ni cap 
pas enrere en la consolidació de l’estat de benestar.

Els millors desitjos per al 2012
Els i les socialistes aprofitem per desitjar-los que 

passen unes bones festes de Nadal i esperem que 
2012 siga un any que valga per a redreçar el rumb i per 
a encarar el futur amb optimisme.

Enhorabuena Algemesí
Los ciudadanos y las ciudadanas de Algemesí estamos 

de celebración por la declaración de nuestra fiesta, la Fes-
ta de la Mare de Deu de la Salut, como Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO.

El último fin de semana de noviembre de 2011 pasará 
a la historia como la fecha de la declaración internacional 
más importante que podía conseguir nuestra fiesta.

Desde el Partido Popular queremos agradecer el traba-
jo y el esfuerzo de muchas generaciones de algemesinen-
ses que han hecho posible este éxito conjunto, de todos.

Gracias por sumarte al cambio
Agradecer a los ciudadanos de Algemesí, por la parti-

cipación en las elecciones generales del 20 de noviembre, 
ya que se ha alcanzado más de un 77%, muy por encima de 
todas las medias.

Algemesi decidió sumarse al cambio, y el Partido Popu-
lar ha vuelto a vencer, tras el triunfo por mayoría absoluta 
logrado en las pasadas elecciones del mes de mayo, vol-
viendo a ser la opción más votada, triplicando en votos al 
siguiente. 

Con 9.278 votos y el 58’03% de los apoyos, Algemesí ha 
confiado en nuestro proyecto y en el del futuro Presidente 
del Gobierno, Mariano Rajoy.

NNGG de Algemesí, 
más activos que nunca

NNGG es la forma en la que nos organizamos los jóve-
nes del Partido Popular de Algemesí. En estos momentos 
hemos llegado a 100 afiliados, jóvenes como tú, compren-
didos entre los 16 y los 29 años.

Todos tenemos en común las mismas inquietudes y el 
compromiso por trabajar por impulsar políticas de juven-
tud que mejoren la calidad de vida los jóvenes de Algemesí.

Te animamos a que participes con nosotros de esta apa-
sionante reto, para ello solo tienes que ponerte en contacto 
con nosotros a través del correo info@nnggalgemesi.org.

Desde el Partido Popular queremos aprovechar para 
desearos una Feliz Navidad y nuestros mejores deseos 
para el año 2012.
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Endeutar Algemesí 
fins al límit

El gran escriptor i poeta Mario Be-
nedeti en un dels seus poemes parla 
dels distints significats que pot tindre 

una mateixa paraula. En concret la paraula castellana 
‘anima’ és pot referir a l’ànima com concepte espiritual 
i sinònim de la castellana ‘alma’ i també pot ser la part 
interna del canó per on surt el projectil d’una pistola.

El vocable ‘crack’ del anglès també té distintes ac-
cepcions, i així, si parlem d’esport, ens referim a algú de 
qualitats excepcionals com ara, Messi, Rafa Nadal o Pau 
Gassol, mentre que si parlem en termes d’economia ens 
referim a l’enfonsament de les finances, com el Crack 
del 1929, que tantes similituds té amb l’estafa i crisi que 
estem vivim hui en dia.

Per a Esquerra Unida, el nostre alcalde i l’equip de 
govern del seu partit, comprenen les dos definicions de 
la paraula crack; crack financer pel gran deute que han 
aconseguit acumular (en 2009 eren 13 milions d’euros, 
2.100 milions de pessetes), i que hui encara els devem. 

I un crack ruïnós per les brillants renegociacions 
d’aquest deute perquè ens han apujat els tipus d’interès 
a pagar per Algemesí. Els veïns i veïnes del nostre poble 
pagarem ara 3,5 milions d’euros més als bancs gràcies a 
la capacitat negociadora del nostre alcalde.

Al gràfic podeu observar l’increment que aquesta ge-
nial operació ens ha suposat. Imaginem que a les sucur-
sals del Dexia Sabadell i al BBVA entitats beneficiades li 
posaran estora roja quan entre.

Eleccions generals 2011
Per finalitzar aquesta columna, és d’agrair la confian-

ça que els nostres conciutadans han dipositat en Esquer-
ra Unida i que ha permès de passar de 2 a 11 diputats a 
les Corts, tot i que el dèficit democràtic de la nostra llei 
electoral implica que tenint 6 vegades menys vots que 
el PP, tinguem 16 vegades menys diputats, però estem 
segurs seran la veu valenta de tots els treballadors i tre-
balladores i dels qui defensem el manteniment de l’estat 
del benestar.

ESQUERRA UNIDA els desitja molt bones festes na-
dalenques amb tots els seus, així com volem transmetre 
la nostra felicitació a tot el poble, a tots els veïns i veïnes, 
pel reconeixement de la Festa de la Mare de Déu com a 
Patrimòni Immaterial de la Humanitat.

Contacta i participa: eualgemesi.blogspot.com. 
C/ muntanya 12 entresol.
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Álvaro Puchades Sáez, de 26 anys d’edat, és el nou campió de boxa amateur de la Comunitat 
Valenciana. El púgil algemesinenc està a punt de passar a la categoria professional de pes superlleuger. 

Els últims combats com a neoprofessional que ha disputat, amb nou victòries i sols una derrota per 
punts, han motivat eixa possibilitat de convertir-se en professional de mans del seu entrenador Fernan-
do Riera, que va ser olímpic en el seu dia.

Álvaro Puchades està decidit a afrontar la professionalitat amb l’esperit esportiu que el caracteritza. 
Dels huit als quinze anys practicà el futbol. Als dèsset anys es va aficionar a la boxa i debutà un any 
després. Ara enceta una carrera esportiva amb el seu títol autonòmic davall del braç. 

Álvaro Puchades guanya el campionat autonòmic 
amateur i es planteja el pas a professional de boxa

Jordi Simón ha aconseguit proclamar-se subcampió en la categoria de Mini GP 90 del Bressol de 
Campions Bankia 2011, última prova de la temporada celebrada en el circuit de la localitat d’Oliva. En 
esta ocasió el nostre pilot partia des de la posició preferent –pole position–  i aconseguia dominar la 
carrera de principi a fi.

Este resultat és fruit de l’esforç i de l’entrenament constant del pilot de tan sols 10 anys d’edat, 
el qual, sobre ser el seu primer any en la categoria ha aconseguit pujar al pòdium en quasi totes les 
proves disputades.

El Bressol de Campions Bankia està considerat com el millor planter de motociclisme a escala 
nacional, on competeixen pilots de totes les parts del territori nacional i també de l’estranger. De cara 
a l’any que ve, el jove pilot pujarà a la categoria de Mini GP 140 en què espera donar el cent per cent 
i continuar collint triomfs com fins al moment. 

La mala sort en una caiguda en l’anterior prova, disputada fa escasses setmanes, va fer que no 
poguera alçar-se finalment amb el campionat i es va haver de conformar amb el subcampionat de la 
categoria a tan sols 8 punts del primer classificat.

L’algemesinenc Jordi Simón es proclama subcampió 
del «Bressol de Campions Bankia 2011»

En este campionat es donaven cita 
l’elit d’este esport a Pontevedra. Allí es 
trobaven, entre altres, els actuals cam-
pions del món. Cal destacar la partici-
pació en este europeu –representant a 
l’equip espanyol– del triatleta algemesi-
nenc, Vicente Toldrà, Paneta, que en la 
categoria de veterans finalitzà en el 17é  
lloc, sent el 6é de l’equip espanyol a fi-
nalitzar la competició.

Campionat d’Europa 
de Triatló



COPAL 
LOGÍSTICA, S.L.

PROMOCIÓN 
DE NAVIDAD 

Abierto a todo el público
C/ Copal, 1 ·  962480500 ·  www.copal.es

» Descuento de un 2% para socios con tarjeta de la Cooperativa y clientes 
con tarjeta de Caixa Rural d’Algemesí.

» Servicio de gasóleo B y C a domicilio.
» Pago en efectivo y con todo tipo de tarjetas bancarias.
» Servicio de centro de lavado.

Cada vez que realices un 
repostaje y cojas tu ticket, 
podrás participar en un 
sorteo diario de 20 € en 
combustible y un lavado 
automático gratis.

•Si las dos últimas cifras de tu número 
de ticket coinciden con las dos últimas 
cifras del sorteo de la once del mismo 
día, podrás canjear tu premio en la 
oficina de la gasolinera.

(01/12/11 al 08/01/12)

Un repostaje al mejor precio




