
La residència de la 
tercera edat i centre 
de dia disposarà de 
90 llits 

 pàg. 15

 L’empresa Patrimonios del 
Levante ja té ultimat el projecte de 
construcció de dos edificis amb 36 
habitatges de protecció oficial que 
eixiran a la venda a un preu taxat 
per a joves algemesinencs menors 
de 35 anys. “Residencial Els Somnis” 
com ha sigut batejada aquesta promoció 
d’habitatges, impulsada per l’Ajuntament 
d’Algemesí, s’alçarà sobre un solar muni-
cipal de 256 metres quadrats de propietat 
municipal a la zona residencial del Pla, al 
costat del parc Bernat Guinovart.

La notícia del mes

 pàg. 13Algemesí duplicarà les 
instal∙lacions amb el nou Campus 

Esportiu “Ciutat d’Algemesí”
 pàg. 7 pàg. 10 

Ajuntament i Aneccop 
firmen l’acord per a crear 
un nou polígon industrial 
de 600.000 m2
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P.I. Moncarra s/n · P. O. Box 43 · E-mail: 
compras@mban.net · Web: www.mban.net

Tel.: 96 175 11 71 · Fax: 96 175 26 50
46230 ALGINET (Valencia) España

MBAÑ S.L. invita a los ciudadanos de Algemesí a visitar su exposi-
ción en fábrica donde podrá comprobar un amplio surtido de más 
de 60 muebles distintos.

No pague más de lo que cuesta en fábrica.
Presupuestos sin compromiso.
Conjunto completo desde 100,00 euros.
LES ESPERAMOS

Algemesí

Alginet
FÁBRICA

MBAÑ
FÁBRICA

MBAÑ1 KM

Benifaió
Almussafes

1 KM

Polígono 
Moncarra

HORARIO

de 9 a 13 horas · de 15 a 19 horas
Sábado:

de 10 a 13 horas

Lunes a Viernes:
de 9 a 13 horas · de 15 a 19 horas

AJUNTAMENT  D ’ A L G E M E S Í

Horario de fin de semana  
Viernes de 21:00 a cierre 
Sábados de 21:00 a cierre
Domingos de 17:00 a 20:00

Celebra	con	nosotros	
Cumpleaños,	Bautizos,	

Comuniones,	
Excursiones	
Escolares...

Disfruta	de	la	Comida	
mientras	los	Peques	se	

divierten
Almuerzos	

todos	los	días

Piscina	de	Bolas
Pista	de	obstáculos
Camas	elásticas

Zona	Soft	Play	para	los	peques

Horario	del	Parque:	de	17:00	a	20:00
Horario	Cafeteria:	de	07:00	a	12:00

Recollida de paper i cartró

Primer i tercer 
dijous 

de cada mes
AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ



La zona d’oci és 
ja una realitat

A  
Algemesí ens faltava una zona d’oci 
i, després de diversos anys bus-
cant empreses i iniciatives, aquest 

objectiu molt prompte serà una realitat. 
L’empresa que ha adquirit les antigues instal·lacions de la Copal, entre 
el carrer València i l’avinguda de la Generalitat, ultima ja el projecte 
per a ubicar en aquesta zona urbana una galeria comercial, unida a 
espais d’oci, cinema i un hotel.

El centre d’oci i comercial era una assignatura pendent que ara 
es farà realitat. L’acord entre la Copal i l’Ajuntament va permetre la 
venda dels terrenys tant per a ús residencial com comercial. La inicia-
tiva privada s’ha encarregat de fer els estudis de viabilitat pertinents 
per poder apostar definitivament per Algemesí en un projecte que 
inclou comerços, llocs d’oci, multicines i una instal·lació hotelera de 
qualitat que demanava la nostra ciutat.

La joventut, com no podia ser d’altra manera, ha sigut una de les 
preocupacions importants per a nosaltres. Per als joves, hem organit-
zat set escoles taller, moltes cases d’oficis i cursos de formació per a 
possibilitar que aquells que no continuen els seus estudis tinguen una 
oportunitat de formar-se i d’aconseguir un treball o de crear-se  una 
empresa pròpia, com així ha succeït en centenars de joves de la nostra 
ciutat. També ens ha preocupat construir i mantenir unes instal·lacions 
esportives i culturals adequades i completes que són utilitzades a diari 
per milers d’algemesinencs, gent jove en gran mesura.

Faltava, és cert, eixe espai que puguera servir per a l’esplai dels 
joves, i dels no tant joves, i combinar-ho amb el dret que tenen els 
veïns al descans i a no tindre sorolls ni molèsties els caps de setma-
na. Eixe projecte ja està preparat i serà presentat a la societat en els 
pròxims dies per part dels seus promotors. La zona d’oci és ja una 
realitat.

Emili Gregori Tarazona
Alcalde d'Algemesí
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20 de gener, Dia de Sant Sebastià de 
Vila, jornada en què Algemesí comme-
mora la seua existència com a poble. Ja 
fa al voltant de 760 anys que els veïns 
d’aquella alqueria aconseguiren el seu 
autogovern i , a més, una sèrie de pri-
vilegis que han convertit Algemesí en la 
realitat que és hui en dia.

La Corporació Municipal recordà 
aquesta data tan important tot i res-
saltant els entrebancs per aconseguir 
la independència, així com reme-
morant-ne alguns dels protagonistes 
principals. Tots els anys, per cele-
brar-la, a més d’una processó cívica, 
es fa entrega, al saló de Plens de 
l’ajuntament, del Guardó d’Honor a 
determinades persones, col·lectius o 
institucions que a hores d’ara enno-
bleixen Algemesí.

Aquesta menció honorífica pretén 
premiar la seua destacada trajec-
tòria i la seua aportació a la ciutat 
d’Algemesí. Enguany han sigut guar-
donats: Vicente Tarrazona, Ricardo 
Camarasa i José Vicente Castell.

Vicente Tarrazona és doctor en medi-
cina, especialista en cirurgia pulmonar i 
cardiopulmonar. Autor de diversos tre-
balls científics publicats en revistes espe-
cialitzades internacionals, és cap d’àrea de 
l’Hospital Clínic i professor en la Facultat 
de Medicina de València. Va coordinar 

totes les urgències sanitàries durant la 
pantanada de 1982 des d’Alzira i ha dirigit 
durant anys l’equip sanitari de la Setmana 
Taurina. 

El guardonat va recordar els moments 
difícils en què va iniciar la seua carrera i 
va donar gràcies a tots els qui en aquells 
moments li donaren suport per continuar 
en la seua tasca.

Ricardo Camarasa és enginyer agrícola 
i dirigeix l’empresa dedicada a la recollida, 
transformació i comercialització de cítrics 
Albenfruit, situada a Algemesí, i que ocupa 
25.000 metres quadrats i dóna treball a 
més de 600 persones. 

L’empresari va dedicar el  premi a la 
seua família i amics així com als seus treba-

lladors, i va animar les generacions empre-
sarials futures a instal·lar les seues empreses 
a Algemesí, igual com ell ha fet.

José Vicente Castell és doctor en 
Ciències i Medicina i llicenciat en 
Químiques i Farmàcia. En l’actualitat 
és director de la Fundació per a la 
Investigació de l’Hospital La Fe i cap de 
secció de la Unitat d’Hepatologia i cate-

dràtic de Bioquímicca i Biologia 
Molecular de la Facultat de 
Medicina. És autor de més de 
200 treballs d’investigació i ha 
rebut la Comanda de l’Ordre 
Civil del Ministeri de Sanitat. 
Les seues investigacions propo-
sen estratègies innovadores per 
a la predicció del metabolisme i 
la toxicitat dels fàrmacs que han 
contribuït a descobrir medica-
ments més segurs i eficaços.

Castell va destacar la profun-
ditat dels seues arrels i la impor-
tància del guardó pel gran valor 
sentimental que suposa. 

Per tancar l’acte, l’alcalde de la loca-
litat Emili Gregori, va recordar els fets 
que celebrem el dia de Sant Sebastià de 
Vila i , en relació als premiats, Gregori va 
subratllar que els tres han portat el nom 
d’Algemesí allà on han desenvolupat la 
seua tasca professional.

Redacció
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Algemesí commemora la seua independència amb els Guardons d’Honor 
concedits a Vicente Tarrazona, Ricardo Camarasa i José Vicente Castell

Els tres guardonats durant l’acte.

Francisco de Paula García Vélez és 
el nou responsable de la comissaria de 
la policia nacional  d’Alzira-Algemesí. 
García Vélez es fa càrrec de la comissaria 
després de codirigir l’ «Operació Malaya» 
contra una trama de corrupció urbanísti-
ca a l’Ajuntament de Marbella.

Després del seu pas per Marbella, ha 
sigut destinat a la comissaria d’Alzira on 
ja ha pres possessió com a cap. Com a 
tal, i donat que la comissaria de la capi-
tal de la Ribera Alta és compartida amb 

Algemesí, s’ha presentat formalment a 
les primeres autoritats locals a les que 
ha confirmat que arriba amb esperit de 

quedar-se, malgrat tractar-se d’una plaça 
on s’han succeït alguns canvis de titular 
en els últims anys. 

Alzira serà la segona destinació de 
García Vélez com a comissari després 
de passar un any a Marbella. Abans 
havia desenvolupat pràcticament tota 
la seua carrera a Yecla. Precisament, el 
nou comissari ha justificar el trasllat a 
Alzira per proximitat geogràfica a la seua 
família que continua residint en aquesta 
localitat murciana 

Francisco García, nou comissari de la policia nacional

 Un cirurgià, un empresari i un investigador mèdic són els premis d’enguany

 El nou dirigent policial va mantenir una reunió amb les autoritats municipals

García es va entrevistar amb l’alcalde.
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L’Ajuntament d’Algemesí ha concedit 
la llicència d’obres a l’empresa Meivel per 
iniciar les obres de construcció de les 
noves instal·lacions al Parc Empresarial 
de Cotes, un polígon de la ciutat on en 
l’actualitat s’estan ubicant un total de 90 
empreses.

La fàbrica de recent creació té una 
superfície de 4.000 metres quadrats i amb 
el trasllat d’aquesta coneguda empresa 
d’alimentació a Algemesí, la corporació 
empresarial es planteja iniciar una fase 

d’expansió dels seus productes. Creada 
el 1935, Meivel és famosa per l’elaboració 
i distribució del “Turrón Viena”, el seu 
producte estrela de què es calcula que han 
venut 400 milions d’unitats. L’empresa 
també fabrica torrons, massapans i xoco-
lates. 

La nova empresa d’Algemesí estarà 
dotada amb l’última tecnologia amb la 
finalitat de produir 90 milions de “Turrón 

Viena” a l’any i mig milió de barres de 
torró artesà, a més de poder emmagatze-
mar i servir 4 milions de snacks. També es 
pretén llançar altres línies de productes. 

L’alcalde d’Algemesí, Emili Gregori, 
ha manifestat que el trasllat d’aquesta 
empresa a Algemesí “és una prova més 
del dinamisme econòmic que prota-
gonitza la ciutat i la seua consolidació 
industrial”.

L’empresa de productes alimentaris Meivel s’instal∙la al 
Parc Empresarial de Cotes per iniciar una fase d’expansió

 Fabricaran a Algemesí 90 milions de “Turrón Viena” cada any

Detall de les obres d’instal·lació de Meivel a Algemesí.

• Creada el 1935, Meivel és 
famosa per l’elaboració 
i distribució del “Turrón 
Viena”, el seu producte 
estrela de què es calcula 
que han venut 400 milions 
d’unitats.

• La fàbrica de recent creació 
té una superfície de 4.000 
metres quadrats i amb el 
trasllat d’aquesta conegu-
da empresa d’alimentació 
a Algemesí, la corporació 
empresarial es planteja 
iniciar una fase d’expansió 
dels seus productes. 



La mateixa alegria que desprenia Vicen 
Ferrandis era la que tenien els propietaris 
i empleades de Regals Ibor. En aquesta 
botiga, dies enrere, l’afortunada havia fet 
una compra i omplit la butlleta que una 
mà innocent trià entre més de 300.000 
com la guanyadora dels 6.000 euros que 
sortegen l’Associació de Comerços i 
Serveis d’Algemesí i l’Ajuntament. 

En el mateix establiment Vicen Ferrandis començà a 
carregar els primers paquets. Després es va dirigir a IO 
Joieria, Rosa Esquer Decoració, Moda Infantil i juvenil 
Carmen, Electrodomèstics Faus, Boutique Mia, Viatges 
Chambó, Telehogar Mahiques, Rellotgeria Folch i Esports 
Aliaga.

Enguany ACSA i la regidoria de Comerç han comptat 
amb la col·laboració de més de 150 comerços que són els 
encarregats d’aportar un premi tan suculent. Comerços que 
durant tot el mes de desembre repartiren paperetes entre 

L’alta qualitat dels treballs 
presentats al II Premi Científic 
Tècnic “Ciutat d’Algemesí” 
per a Joves Investigadors 
de la Ribera ha obligat al 
jurat a concedir una menció 
d’honor. No obstant això, 
entre els treballs presentats, el 
jurat va deliberar a favor de la 
investigació feta per la jove 
de Corbera, Elena Jiménez. 
El treball du per títol “Efecte 
de la limitació i addició de 
nitrogen en la vinificació i 
comportament fermentatiu, 
activitat arginasa, expressió 
genèrica i propietats organolèptiques 
del producte”. 

David Peris, natural d’Algemesí, va 
obtenir la menció d’honor del jurat 
amb un treball que s’ha centrat en “el 

Desenvolupament de vacunes recom-
binants per a la prevenció de la malal-
tia de Gumboro i la síndrome del cap 
inflat en les aus”, dues afeccions que, 
segons l’autor del treball, són respon-
sables de pèrdues en la indústria agro-

pecuària mundial d’uns 6.300 
milions d’euros cada any. 

Ambdós treballs presentats 
han consistit en investigacions 
bàsiques o aplicades relaciona-
des amb les àrees científiques 
experimental i tecnològica defi-
nides en els plans d’estudis uni-
versitaris. Precisament, des de 
l’àmbit universitari valencià s’ha 
proposat a l’Ajuntament ampliar 
la cobertura de la convocatòria 
per a donar cabuda als treballs 
de joves investigadors de tota la 
Comunitat Valenciana. 

Aquest premi està organitzat 
per la regidoria de Joventut i compta 
amb la col·laboració de la Universitat 
de València, l’Escola Tècnica Superior 
d’Enginyeria i la Mancomunitat de la 
Ribera Alta.
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La guanyadora en la tenda de Rosa Esquer Decoració.

Vicen Ferrandis gastà els 6.000 euros del 
“Sorteig del milió” en els comerços d’Algemesí

El premi científic distingeix dos joves 
investigadors de Corbera i Algemesí

 La campanya s’ha consolidat entre els comerciants i els consumidors 

 Elena Jiménez guanya el certamen amb un treball sobre la vinificació

els clients en proporció a les seues compres. Una campanya 
organitzada per l’Associació de Comerç i Serveis d’Algemesí, 
ACSA, i la regidoria de Comerç amb l’objectiu de potenciar 
el comerç local.

Les guardonades amb l’acalde, Emili Gregori.



L’Ajuntament d’Algemesí i l’empresa 
Anecoop-Agriconsa han firmat el con-
veni de col·laboració entre les dues enti-
tats per al desenvolupament del polígon 
industrial nou i la seua reparcel·lació per 
a l’obtenció de solars on s’ubicaran, pos-
teriorment, empreses i serveis. L’acord ha 
sigut firmat per l’alcalde d’Algemesí, Emili 
Gregori, el director general d’Agriconsa, 
Juan José Felici i el president del Consell 
d’Administració d’Anecoop, Juan Vicente 
Safont.

Algemesí tindrà un polígon industrial 
nou de més de 600.000 metres quadrats 
de superfície, una extensió que el conver-
tirà en el segon més gran dels que hi ha a 
la ciutat. Anecoop, propietaris dels terrenys 
i l’Ajuntament d’Algemesí han arribat a un 
acord per començar ja la seua urbanitza-
ció i han adjudicat les obres a l’empresa 
Sedesa, que s’encarregarà de fer tots els 
treballs d’infraestructures, millora dels vials 
i accessos perquè els terrenys estiguen ade-
quats per a acollir les empreses futures.

La zona industrial creada s’unirà a la del 
Parc Empresarial de Cotes, amb la qual cosa 
sumaran entre les dues més d’un milió de 
metres quadrats de sòl industrial, totalment 
urbanitzat, que confirmarà a Algemesí 
com la segona ciutat amb un nombre 
més gran d’empreses de les comarques de 
la Ribera. Aquest espai continua el parc 
empresarial i limita amb la carretera que 
uneix Algemesí amb Benifaió, l’autopista i 
l’entrada a l’autopista.

“Aquest augment en la dotació d’espai 
possibilitarà continuar acollint noves 
empreses i l’ampliació d’altres que, al cap 
i a la fi, comporta oferir més llocs de tre-

ball per als algemesinencs i crear riquesa 
en la nostra ciutat”, ha assegurat l’alcalde 
d’Algemesí, Emili Gregori. El primer edil 
ha destacat que l’acord és fruit d’un llarg 
procés de col·laboració entre el consistori 
i Anecoop que es plasma en un polígon 
que permet el creixement d’Agriconsa i la 
ubicació a Algemesí d’altres empreses de 
caràcter agroalimentari. “És un pas més en 
la transformació de la base econòmica de 
la ciutat, ja que els temps actuals reclamen 
canvis constants com són la industrialitza-
ció i la transformació dels productes del 
camp a través de les empreses agroalimen-
tàries”, afirma l’alcalde.

Per la seua banda, Juan Vicente Safont, 
president del consell d’administració 
d’Anecoop, ha destacat la bona sinto-
nia amb l’Ajuntament d’Algemesí al 

llarg d’aquests anys que ha quallat en un 
acord que converteix la ciutat “en el braç 
industrial d’Anecoop. Després de 15 anys 
d’Agriconsa a Algemesí, la factoria necessi-
ta ampliar-s’hi per a atendre altres gammes 
de productes derivats del camp”.

La recent inauguració i desenvolupa-
ment del Parc Empresarial de Cotes va 
servir per a acollir més de 90 empreses 
que en aquests moments estan en obres o 
en procés de projectes i llicències. Aquest 
polígon es va omplir en la primera fase de 
sol·licituds. Ara vindrà a sumar-se aquesta 
zona industrial nova que, com l’anterior, 
disposa d’avantatges afegits com el fet 
d’estar al costat de l’entrada de l’autopista i 
prop de l’autovia que uneix Algemesí amb 
València i Albacete.

Redacció

berca / 7

Representants de l’Ajuntament i Aneccop firmaren l’acord.

El nou polígon d’Anecoop consolida 
el creixement industrial d’Algemesí

 Els 600.000 m2 serviran per a acollir noves empreses i ampliar Agriconsa
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L’empresa Conscea ha iniciat ja les obres que canviaran 
completament l’aspecte intern del mercat municipal. El cèntric 
edifici ubicat precisament a la plaça del Mercat passarà a ser 
un modern espai comercial. L’Ajuntament inverteix un milió 
dos-cents mil euros en les obres de reforma que disposen d’una 
subvenció de la Conselleria d’Empresa de 210.000 euros.

L’envergadura de les obres ha obligat a canviar d’espai les 
actuals parades del mercat que, des de fa unes setmanes, estan 
ubicades a l’interior d’un baix comercial a la plaça del Teular, 

completament preparades per a atendre els algemesinencs amb 
les garanties de qualitat de sempre.

De les 64 parades actuals es passarà a 24, amb la qual cosa les 
parades seran molt més àmplies, alhora que es guanyarà espai per 
a altres serveis. La remodelació completa inclou, a més de les 
parades de venda noves i més àmplies, una millor il·luminació 
del recinte i la instal·lació d’ascensors.També s’hi eliminaran 
les portes que seran substituïdes per cortines d’aire. El projecte 
s’arredoneix amb un canvi en la distribució dels jardins que 
l’envolten. 

Comencen les obres de reforma integral de 
l’interior que modernitzaran el mercat municipal

 Les actuals parades s’han ubicat en un local comercial de la plaça del Teular

L’Ajuntament d’Algemesí ha reeditat el programa d’ajuda 
als nous treballadors autònoms de la ciutat després de la gran 
acollida de l’edició de l’any passat. La cam-
panya municipal d’ajudes a l’autoocupació 
s’ha llançat a través de la regidoria de Treball i 
Formació Professional i per mitjà de l’Agència 
per al Desenvolupament d’Algemesí i és vàlida 
per als professionals que es donen d’alta durant 
l’any 2007. 

Segons el regidor de Treball i Formació 
Professional, Pepe Esteve, la gran acollida que 
ha tingut l’edició del programa d’ajudes per a 
aquells que es van donar d’alta com a autò-
noms el 2006 ha fet que el consistori apostara 
per tornar a posar en marxa el programa.

Durant tot el 2007 els nous autònoms podran presentar la 
seua sol·licitud en el registre del consistori i si es compleixen 
els requisits, l’ajuntament els pagarà el 50% de les quotes a 

la Seguretat Social en el primer any de funcionament de 
l’activitat, el que suposa una subvenció als treballadors autò-

noms d’uns 1.400 euros. 
Amb l’objectiu de potenciar l’activitat 

econòmica local, la iniciativa tracta d’incentivar 
la creació del propi lloc de treball per part de 
treballadors desocupats. 

Aquest programa de l’ajuntament ve a 
sumar-se a altre posats en marxa en el marc de 
la formació dels joves en les diferents escoles 
taller i cursos de formació per a afavorir el seu 
accés al mercat de treball. Amb aquesta nova 
mesura és pretén ajudar a fer més suportable 
el treball dels nous autònoms subvencionant 
un dels gastos més importants durant el primer 

any. A l’ajuda  als emprenedors també se suma la creació d’un 
servei d’informació i assessorament.

Redacció

Els autònoms que es donen d’alta l’any 2007 també podran optar 
a les ajudes municipals per fer front les quotes de la Seguretat Social

El mercat s’ha reubicat a la plaça del Teular.

Les obres ja han començat.
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L’alcalde d’Algemesí, Emili 
Gregori, ha assenyalat que, des-
prés d’una reunió amb la direcció 
de l’àrea de salut de la Ribera el 
passat mes de gener, es va abor-
dar la dotació d’especialitats per a 
Algemesí, amb la finalitat d’evitar 
desplaçaments a Alzira i major 
comoditat per als veïns. “Es va 
acordar la implantació d’un centre 
sanitari integrat on atendre con-
sultes de ginecologia, planificació 
familiar, traumatologia, dermatolo-
gia, oftalmologia i odontologia”.

Gregori assegura que l’actual 
Centre de Salut de la plaça de la 
Ribera necessita més espai tant per 

atendre en la recepció, com per a 
atendre aquests serveis nous: “Per 
això, l’Ajuntament ja ha adquirit 
tot el dret de volada del solar 
contigu al Centre de Salut de la 
plaça de la Ribera per poder dur 
a terme l’ampliació. Així doncs, 
aquest espai ja s’ha posat a dispo-
sició de l’empresa per planificar la 
futura construcció”.

Algemesí té en l’actualitat dos 
centres de salut, un en la plaça 
de la Ribera i un altre al parc de 
Salvador Castell que fa poc va ser 
reformat i va tornar a obrir les 
seues portes amb les instal·lacions 
renovades.

L’Ajuntament pacta la creació de diverses consultes 
d’especialitats mèdiques per al centre de la plaça de la Ribera

 El consistori aporta el terreny necessari per a l’ampliació del Centre de Salut

• Atendre consultes de ginecologia, 
planificació familiar, traumatolo-
gia, dermatologia, oftalmologia i 
odontologia.

Premis de valencià per a les empreses
La novena edició dels guardons municipals per l’ús i dignificació 

del valencià adreçada a les empreses de la ciutat ha correspost 
enguany a Brakesport en l’apartat d’empreses ja consolidades. 
El jurat ha considerat que “amb l’ús habitual en totes les seues 
instal·lacions, projectes i escrits dirigits als seus clients potencia i 
dignifica la llengua en l’àmbit municipal”.

En la modalitat d’ús del valencià aplicat a les noves tecnologies 
el premi ha sigut exaequo per a La Porta de Xarol i la Clínica 
Veterinària Ordàs per haver afegit en les seues pàgines web el 
valencià, així com en els programes de gestió i la interacció amb 
els seus clients a través de la xarxa. Els premiats juntament amb l’alcalde i el regidor de Cultura.
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El Campus Esportiu Ciutat d’Alge-
mesí convertirà la zona dedicada a 
l’esport en la nostra ciutat en la més 
gran i completa de la comarca de la 
Ribera i una de les més importants de 
la província de València. El projecte 
ampliarà i completarà les instal·lacions 
de la zona: el Poliesportiu Municipal, 
la Piscina Coberta i el Pavelló Cobert 
9 d’Octubre.

D’aquesta forma, es realitzarà un 
complexe de piscines a l’aire lliure, 
una piscina olímpica, zona de jocs 
infantil, un camp de futbol amb 
grades, zona d’escalfament per al 
camp i edifici d’accés amb taquilles i 
vestidors, camp de tir i arrossegament, 
un nou pavelló cobert, un altre edifici 
de vestidors per a donar servei als dos 
pavellons, gimnàs, zona de rocòdrom, 
pista d’educació vial, circuit de cotxes 

teledirigits, camps de futbol-7 amb 
un edifici de vestidors, nova pista de 
tenis i pàdel i l’ampliació de la pista 
de cros.

Tot açò vindrà acompanyat amb 
espais per als aparcaments de vehi-
cles i un edifici polivalent dotat amb 
servei de cafeteria i restaurant i un 
espai d’accés i control d’usuaris. Amb 
tot açò es passarà de 14 espais per a la 
pràctica esportiva a 35 instal·lacions en 
l’actual zona esportiva d’Algemesí.

L’alcalde de la ciutat, Emili 
Gregori, ha manifestat que “Algemesí 
disposa en l’actualitat de les millors 
instal·lacions esportives de la Ribera, 
esportistes d’Alzira i altres pobla cions 
venen a diari a practicar diversos 
esports ací, però ara volem anar més 
enllà i fer el millor espai esportiu de 
València”.

Algemesí tindrà 18 instal∙lacions esportives 
més amb el nou campus esportiu

 Un complexe de piscines, camp de futbol amb grades i de futbol-7 i un nou pavelló cobert, 
principals actuacions en la zona esportiva d’Algemesí

Les instal·lacions exis-
tents en l’actualitat:
1. Pista d’atletisme
2. Camp de futbol
3. Pista polivalent
4. Pista de bàsquet
5. Mini trinquet
7. Pistes d’esquaix
8. Pistes de tenis
9. Gimnàs
10. Vestidors
11. Consergeria i w.c.
12. Pista de cross
13. Pavelló cobert 
14. Piscina coberta

Les instal·lacions projec-
tades en l’ampliació que 
s’afegiran:
15.  Accés i control
16. Edifici Polivalent per 
a reunions, conferències, 
magatzems i bar-restaurant
17. Complex de piscines a 
l’aire lliure (piscina olímpica 
(50x25m) i piscines lúdiques
18. Zona de jocs infantils 
19. Camp de futbol amb 
grades (zona d’escalfament 

per al camp de futbol)
20. Edifici on situarem 
l’accés, taquilles i els vesti-
dors del camp de futbol
21. Camp de tir i arrosse-
gament
22. Quadres per a l’estada 
dels cavalls durant la 
competició de tir i arrosse-
gament
23. Pavelló cobert per a la 
pràctica esportiva
24. Edifici de vestidors
25. Gimnàs
26. Zona de rocòdrom
27. Zona d’educació vial
28. Circuit de cotxes tele-
dirigits
29. Camps de futbol-7 (zona 
d’escalfament per futbol-7)
30. Edifici de vestidors per 
als camps de futbol-7
31. Pista de tenis, col·locada 
junt les 4 pistes existents
32. Pistes de paddle
33. Zona verda
34. Ampliació de la pista de 
cross
35. Zones d’aparcament
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L’alcalde, Emili Gregori, i el dipu-
tat de Patrimoni, Francisco Chirivella, 
han inaugurat el nou Casal de Festes 
d’Algemesí. Amb una inversió muni-
cipal de 829.000 euros, a la qual se 
suma una subvenció de la Diputació de 
600.000 euros, la sala inaugurada acollirà 
les activitats periòdiques de l’associació 
de jubilats i està preparada per a albergar 
tota una varietat d’actes com conferèn-
cies, reunions o projeccions. 

L’Ajuntament d’Algemesí va adqui-
rir l’any 2003 l’antiga sala Rex. Durant 
aquest període de temps, l’espai ha aco-
llit diversos actes i celebracions fins que 
el passat mes de juliol van començar les 
obres del recinte per a convertir-la en 
una moderna sala polivalent destinada a 
ser la seu d’activitats diverses tant muni-
cipals com dels diversos col·lectius locals. 
En sis mesos s’ha fet realitat una sala poli-
valent destinada a activitats municipals i 
d’entitats locals.

Per a l’alcalde d’Algemesí, Emili 
Gregori: “el Casal de Festes és un espai 
cèntric i versàtil, creat per a ser un punt 
de trobada i un centre d’ús intens per 
part de la societat algemesinenca, una 
obra de gran qualitat que permet ser un 

verdader espai polivalent”. El diputat de 
Patrimoni, Francisco Chirivella, ha asse-
gurat que la Diputació ha sigut “sensible 
a aquest gran projecte perquè la insti-
tució està al servei dels ciutadans per a 
millorar la seua qualitat de vida”.

El Casal de Festes d’Algemesí és una 
sala de mil metres quadrats ubicada en 
el carrer Nou del Convent, al cor de 
la ciutat, amb capacitat per a preparar i 
servir catering, dotada d’aire condicionat, 

projectors, accés per a minusvàlids i una 
elevada capacitat de públic.

Algemesí converteix l’antiga sala Rex 
en el nou Casal de Festes

Un moment de la inauguració.

• L’Ajuntament d’Algemesí 
va adquirir la sala l’any 
2003

• El Casal de Festes és 
una sala de mil metres 
quadrats ubicada en el 
carrer nou del Convent.

 La sala està també preparada per a albergar actes com conferències, reunions o projeccions
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El primer centre d’oci d’Algemesí 
es farà al solar de l’antiga Copal

Els antics magatzems de la Copal acolliran una zona d’oci 
que inclou establiments de restauració, cinemes, una instal·lació 
hotelera i una galeria comercial. En aquesta zona estan 
projectades a més un total de 7.500 metres quadrats de zones 
verdes i places d’aparcament soterrani.

Des de l’Ajuntament s’ha considerat convenient aquesta ubi-
cació per tractar-se “d’una zona integrada en el nucli urbà de 
la ciutat, però suficientment aïllada com per a no molestar els 
veïns ja que es tracta d’espais molt amplis”.

El projecte inclou sales de cinema

Els escolars participen en la campanya 
divulgativa ecològica del dia de l’arbre

L’Ajuntament d’Algemesí 
ha portat endavant la campanya 
escolar promoguda per la regi-
doria de Medi Ambient amb 
l’objectiu de conscienciar els 
més menuts de la importància de 
conservar l’entorn mediambiental 
de la ciutat. Aquestes campanyes, 
que duen fent-se des de 1993, 
s’organitzen amb motiu del dia 
de l’arbre.

La campanya es va iniciar 
amb una repoblació d’arbres al 
paratge de la Xopera, on vora 30 
xiquets del col·legi Blasco Ibáñez 
van plantar diverses espècies 
autòctones. Aquestes plantacions, no 

obstant, enguany s’han reduït a causa 
que durant molt anys s’han dut a 

terme campanyes semblants en 
el mateix espai. 

És per això que en aquesta 
campanya només ha participat 
un col·legi. La resta de centres 
prenen part en altres activitats 
com ara les xerrades que es pro-
gramen en la mateixa Xopera, 
on es projecten diapostives per 
a mostrar-los els diferents arbres 
monumentals que hi ha al terme 
municipal. A més, els parti-
cipants s’emporten a casa una 
planta aromàtica a fi de plantar-la 
i aprendre a cuidar-la. Tot amb 
la intenció de augmentar la seua 

conciència mediambiental.

Els escolars participen en una de les activitats programades. 

 Les instal·lacions disposaran de cinemes, pista de birles, un hotel i una galeria comercial

La zona d’oci d’Algemesí inclou espais dedicats a cafeteries i restaurants com llocs d’esplai i jocs



La residència per a la tercera edat i centre de dia es cons-
truirà en un terreny municipal ubicat a la zona residencia 
del Pla i tindrà 90 llits distribuïts en dues plantes. El projecte 
de l’edifici, que ocuparà més de cinc mil metres quadrats 
construïts entre les diverses plantes, ja està definit. La planta 
baixa disposarà de consultes de medicina general, infermeria 
i fisioteràpia, dos box per a tractament de rehabilitació, sala 

de rehabilitació, cuina, menjador, menjador assistit, tres sales 
polivalents, a més dels serveis de recepció, control i una 
àmplia sala polivalent.

Tant la primera com la segona planta de l’edifici estaran 
ocupades per les diverses habitacions, totes elles equipades 
amb sala de bany, a més de dos banys geriàtrics per planta. 
L’àtic disposarà a més d’una sala d’estar i un solàrium. El 
soterrani, per la seua banda, tindrà una bugaderia i 47 places 
d’aparcament de vehicles. 
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Vista de la nova residència.

La residència per a la tercera edat i centre de dia 
d’Algemesí disposarà de 90 llits

 L’edifici estarà equipat amb tots els serveis i s’ubicarà a la zona del Pla

Les instal·lacions serviran com a centre de dia i residència.

780 PAPERERES BEN EMPLEADES

LA TEUA CIUTAT NETA

AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
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La festa de la Mare de Déu de 
la Salut ha sigut protagonista 
a Fitur, la Fira Internacional 
de Turisme que cada any té 
lloc a Madrid. Algemesí ha 
participat en aquest gran 
aparador turístic amb un 
espai propi dins de l’estand 
de la Diputació de València 
que, a través de la marca 
València, Terra i Mar, ha 
servit per a promocionar el 
conjunt de la província de 
València.

L’estand d’Algemesí ha mostrat als 
milers de visitants, que durant quatre 
dies han passat pel recinte firal, tots 
els detalls de la festa. Així, gràcies a 
un documental elaborat per Berca 
Televisió, tots els visitants han des-

cobert com cada mes de setembre la 
tradició, la fe i la cultura desfilen pels 
carrers de la ciutat. Aquest documen-
tal, emés amb anterioritat per aquesta 
casa, fa un repàs a la trilogia que con-
forma les celebracions en honor a la 
Mare de Déu de la Salut. 

El vídeo mostra l’espectacularitat 
d’una festa que ha experimentat 
un clar ressorgiment en les últimes 
dècades. A més, la vistositat dels balls 
que conformen la processó eviden-
cien l’innegable valor antropològic  
d’aquesta manifestació viva de la cul-
tura valenciana que ara ja coneixen 
en molts racons del món. Altra festa 
mostrada a Fitur ha sigut la incompa-
rable Setmana de bous que té lloc a la 
plaça Major els últims dies del mes de 
setembre.

Redacció

Algemesí mostra les seues festes a la Fira 
Internacional de Turisme de Madrid

Com ja és habitual, quan s’acosta la festivitat 
de Sant Antoni, és costum que els veïns acudis-
quen amb els animals domèstics a la tradicional 
benedicció. És un bon moment per veure tots els 
animals que conviuen en la nostra ciutat. Hi ha 
de tota classe i grandària, ja siguen utilitzats com 
a animals de companyia o per al treball. Tots ells 
desfilen per a l’ocasió per la plaça Major, a les 
portes de la basílica de Sant Jaume, i reben la 
benedicció en forma d’aigua aspergida.

Un any més Algemesí no ha sigut una excep-
ció i una bona part dels propietaris d’animals 
domèstics, i d’altres que no ho són tant, han 
tingut l’oportunitat de traure els gossos, gats, 
peixos, cavalls i altres espècies perquè San Antoni 
els protegisca i els lliure de malalties.

Milers d’animals reben la benedicció 
de Sant Antoni a la plaça Major

 A Fitur es donà a conéixer la Setmana Taurina i la processó de la Mare de Déu de la Salut

 La cita tornà a ser massiva a Algemesí

Un moment de l’acte que tornà a reunir a milers de persones.

Estand d’Algemesí en una fira.
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M.A.R. Consulting
Método Asesoramiento Responsabilidad

Asesoría de Empresas

ALZIRA
Avda. Santos Patronos, 35
entresuelo-C
96-245 95 28

ALGEMESÍ
Ferran d’Aragó, 59 

Baix
96-248 32 25

Algemesí

sempre 

neta

AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ

La constructora començarà al mes de maig a fer els edificis 
d’habitatges per a joves algemesinencs a la zona del Pla

 L’Ajuntament iniciarà en breu la campanya informativa per poder optar a un dels 36 pisos 
que es construiran al costat del parc Bernat Guinovart

L’empresa Patrimonios del Levante 
ja té ultimat el projecte de construcció 
de dos edificis amb 36 habitatges de 
protecció oficial que eixiran a la venda 
a un preu taxat per a joves algemesi-
nencs menors de 35 anys. “Residencial 
Els Somnis” com ha sigut batejada 
aquesta promoció d’habitatges s’alçarà 
sobre un solar municipal de 256 metres 
quadrats de propietat municipal a la 
zona residencial del Pla, al costat del 
parc Bernat Guinovart.

Es tracta d’una iniciativa de 
l’Ajuntament d’Algemesí per a poder 
facilitar l’accés a una vivenda digna als 
joves de la nostra ciutat. Els terrenys 
han sigut adquirits a l’Ajuntament per 

l’empresa guanyadora del concurs a un 
preu taxat. La constructora farà els dos 
edificis i es fixarà un preu d’adquisició 
que inclou un pis, una plaça de garatge 
i un traster. 

La constructora té previst començar 
les obres el pròxim mes de maig i fina-
litzar pel gener de 2009. L’Ajuntament 

d’Algemesí obrirà els pròxims dies un 
procés per informar sobre les condicions 
per a poder optar a un d’aquests habi-
tatges. Així mateix rebrà les sol·licituds 
i adjudicarà posteriorment els pisos 
segons les instàncies presentades pels 
joves algemesinencs. 

Redacció

Recreació dels edificis que començaran a construir-se dins de dos mesos.

• Podran accedir a 
aquests pisos els joves 
algemesinencs menors 

 de 35 anys.

• Es  fixarà un preu 
d’adquisició que inclou un 
pis, una plaça de garatge 

 i un traster.
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Programa de millores a la ciutat

Ampliació camí de Berca, accés al col·legi Maristes

 Resum de les últimes actuacions municipals

Ampliació i asfaltat del camí de l’Androna

Ampliació i asfaltat de l’accés a l’Ecoparc i zona rural Ampliació i asfaltat camí Copal a la Xara i al Carrascalet

Millora accés al Parc Empresarial de Cotes des de la gasolinera Millora del camí de la Travessera del Barranquet millores a la ciutat
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Millora del camí Xara-CementeriMillora de la travessera de Xara a Benifaió

Nova tanca de seguretat a l’Ecoparc Nova tanca de seguretat al parc Bernat Guinovart

Tanca de protecció i reg per aspersió a la Plaça d’Espanya Avinguda de la Generalitat. Renovació i millora del vial, 
nou enllumenat i carril-bici

millores a la ciutat



La Nova Muixeranga d’Algemesí 
ha anunciat la instauració del premi 
“Muixeranguer d’or”, l’organització 
d’un concert de rock en valencià i un 
concurs gastronòmic de plats elaborats 
amb els colors de l’agrupació entre 
altres activitats que serviran per a cele-
brar el desé aniversari de la Nova.

Carla Pelechano va anunciar el 
calendari d’actes a desenvolupar 
al llarg de l’any. D’una banda han 
recordat, per mitjà de la ubicació 
d’un monument, el lloc, a la Capella 
de la Troballa, on es va dur a terme 
el primer assaig de la colla.  D’altra 
banda, també pretenen organitzar 
un nou taller de muixerangues o 
participar en la pròxima edició de la 
fira Expo-Algemesí. Tot això, sense 
deixar de potenciar la seua presèn-

cia tant en la huitena edició de la 
Trobada de Muixerangues com en 
les processons dels pròxims 7 i 8 de 
setembre. En els dies previs a la Mare 
de Déu es volen organitzar activitats 
que ajuden a estudiar i entendre el 
fenomen muixeranguer.

El president de la Nova 
Muixeranga, Jaume Adam, 
va destacar l’esforç i la 
il·lusió del grup, i el treball 
de difusió de la muixeran-
ga duta a terme en ciutats 
com Madrid, Barcelona, 
Còrdova, Elx o València. 

Per la seua part, l’alcalde 
d’Algemesí, Emili Gregori, 
va assenyalar el compromís 
de tots els balls per conti-
nuar la tradició de la ciutat. 

“Algemesí és coneguda per unes tra-
dicions que es remunten fins a segles 
passats i la Nova Muixeranga, igual 
que els altres balls, tenen la missió de 
conservar eixe esperit i continuar la 
tradició”. 
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La Nova Muixeranga instaura un premi i programa 
diversos actes amb motiu del desé aniversari

La Nova Muixeranga en un dels actes de l’aniversari

L’artista algemesinenc, Juan Carlos 
Forner, serà l’encarregat de pintar el pas 
inferior conegut com el Pont Roig amb 
un disseny propi amb la temàtica de la 
pantanada d’octubre de 1982. La neces-
sitat de neteja i pintura  d’aquest espai 
ha motivat Forner a plantejar una obra 
pública més ambiciosa, una alternativa 
a l’escultura, “amb uns colors intensos 
interelacionats pel tema a tractar, els 

colors a utilitzar seran purs al màxim 
amb composició per masses, intentant 
maximitzar el suport on executar l’obra 
d’art i les intervencions artístiques 
públiques alternatives”.

Es tracta de rehabilitari i decorar 
aquest pas inferior del Pont Roig que 
està construit amb encofrats de for-
migó, amb diferents nivells, mentre 
les baranes de ferro que serveixen de 

protecció als vianants s’integraran en el 
projecte a través de la combinació de 
colors. 

Pel que fa a la temàtica escollida, el 
jove pintor algemesinenc considera que 
es tracta de les inundacions més greus 
que continuen en la memòria de tots 
els algemesinenc. De fet, el disseny que 
s’executarà vol simbolitzar les fortes 
pluges, la tromba d’aigua amb fang, el 

desconcert de la gent, l’ajuda 
i la solidaritat que es van 
viure en els dies posteriors 
com també la ciutat malmesa 
i les reparacions.

El pintor algemesinenc 
preveu que el treball estiga 
finalitzat en els primers dies 
del mes d’abril.

Redacció

El pas inferior del Pont Roig serà pintat amb un motiu 
al∙legòric que recorde les inundacions d’octubre de 1982

 El disseny és obra del pintor algemesinenc Juan Carlos Forner

Dissenys al·legòrics que es pintaran al pont Roig.
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Una delegació de l’Ajunta-
ment d’Algemesí, encap-
çalada per l’alcalde de 
la ciutat, Emili Gregori, 
ha mantingut una reunió 
amb una representació 
d’empresaris del polígon 
industrial de Xara, que 
ha inclòs una visita a les 
instal·lacions comunes i a 
les empreses: Asfri frigorí-
fics, Cristalleria Carreres, 
Planta de reciclatge Bou i 
Maquinària Calabuig.

“Es tracta de continuar amb la 
ronda de visites iniciada en les diver-
ses zones empresarials i barris de la 
població per a arreplegar en aquest cas 
les necessitats d’infraestructures i anali-
tzar, amb els empresaris de la ciutat, el 
creixement industrial que està experi-
mentant Algemesí”, ha assegurat Emili 
Gregori.

El polígon industrial de Xara es troba 
ubicat a la part posterior de la via de 
ferrocarril on s’han dut a terme tres fases 
de creixement empresarial. L’alcalde ha 

anunciat l’inici d’una nova expansió de 
Xara, la quarta fase, a la carretera que 
uneix Algemesí amb Alginet, així com 
una important zona comercial en el 
conegut com a Camí Reial, a l’eixida 
d’Algemesí en direcció a Benifaió, zona 
molt pròxima al polígon.

Des de l’Ajuntament es vol comptar 
amb les diverses opinions a l’hora 
d’emprendre aquestes importants obres 
de creixement tant industrial com 
comercial en aquests espais, a fi de pla-
nificar i desenvolupar de forma correcta 
la pròxima expansió de la zona.

L’alcalde d’Algemesí es reuneix amb empresaris 
del polígon de Xara i anuncia una pròxima expansió 

industrial i comercial a la zona

AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ

www.algemesi.net

Vista aèria del polígon industrial de Xara.
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La Biblioteca Municipal ha 
acollit una nova edició de l’Escola 
Municipal de Pares i Mares, que ha 
abordat durant tot el mes de febrer 
la difícil etapa de l’adolescència. 
Al voltant de 40 pares i mares 
han format part d’aquesta escola 
que pretén ajudar-los a portar 
endavant una tasca gens fàcil, 
educar els joves. Des de la Unitat 
de Prevenció Comunitària de 
Drogodependències s’ha elabo-
rat un conjunt d’activitats amb 
la intenció de millorar la relació 
entre els pares i els fills adoles-
cents.

En aquesta ocasió l’Escola 

Municipal de Pares d’Algemesí 
aborda l’adolescència, l’etapa 
conflictiva entre la infància i 
l’edat adulta, un llarg període de 
canvis fonamental en el procés de 
maduresa.

Les sessions de treball han 
tingut lloc les vesprades de tots 
els dimecres del mes de febrer 
al saló d’actes de la Biblioteca 
Municipal. Entre els temes 
proposats per a l’escola de pares 
estaven: la comunicació amb els 
seus fills, com fomentar la seua 
autonomia, el pas a la maduresa 
com a èxit de l’adolescència i la 
importància de les amistats.

Més de 40 pares aborden l’adolescència en 
l’Escola Municipal de Mares i Pares

La plaça de la Vila s’ubicarà 
darrere de l’edifici de 
l’ajuntament. Es tracta d’una 
zona pública oberta entre el 
parc de Salvador Castell 
i la plaça Major, i ocuparà 
una superfície superior als 
tres mil metres quadrats. 
Aquesta reforma interior 
possibilitarà la creació de 
200 places d’aparcament 
de vehicles al soterrani de 
la nova plaça.

L’equip tècnic i jurídic ja 
ha finalitzat els seus treballs i ha 
presentat el projecte definitiu a 
l’Ajuntament. El disseny de la nova plaça 
en el centre de la ciutat és incorporar 
positivament la major part de l’espai, 
obrint-la fins a l’antic Patronat, utilitzant 
les línies de delimitació de l’espai interior 
d’acord, en la majoria dels casos, amb les 
estructures dels habitatges afectats.

Aquest projecte és una antiga aspi-

ració de la qual es parla des de fa més 
de 25 anys. Una reforma interior del 
centre urbà que servirà per a crear un 
pàrquing de dues plantes de soterranis 
amb una capacitat estimada en 200 vehi-
cles. Açò permetrà per una banda donar 
una resposta al problema de trànsit del 
centre, a més de servir per finançar les 

obres d’aquesta nova zona oberta 
d’esplai dels algemesinencs.

Primer els ciutadans
La intenció és que la plaça siga 

un punt de trobada per als veïns 
d’Algemesí, al temps que la solu-
ció urbanística de la zona ofereix 
la possibilitat de solucionar una 
bona part del problema de trànsit 
amb la creació d’unes 200 places 
d’aparcament.

“Indubtablement, aques-
ta zona és deficitària en places 
d’aparcament i és una molèstia 
contínua per a les persones haver 
de baixar de les voreres perque hi 

ha cotxes mal aparcats”, assegura el regi-
dor d’Urbanisme, Ciprià Teodoro, qui 
també assenyala que des de l’Ajuntament 
s’aposta per un disseny “trencat de la plaça 
que aniria en la línia de la tipologia de 
barri antic, fugint de les formes rectilínies 
anteriors”.

La plaça de la Vila possibilitarà la creació 
de 200 places d’aparcament al centre de la ciutat

 La creació d’una nova zona per a vianants oberta al centre de la ciutat

Les activitats es van desenvolupar a la Biblioteca Municipal.

Imatge d’un aparcament.
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El percentatge d’estrangers a Algemesí està per 
baix de la mitjana de la província de València

 La policia nacional i local han tramitat 328 ordres d’expulsió d’immigrants irregulars

Algemesí és una de les ciutats de les 
comarques de la Ribera Alta i Baixa 
amb un menor índex d’immigrants. 
Algemesí, amb un 7% de població 
estrangera, està per baix inclús de la 
mitjana de la província de València 
que se situa en un 9’4%. L’estudi ha 
sigut publicat pel diari Levante-EMV, 
segons les fonts oficials de l’INE. 

Les poblacions amb més immigrants 
a la Ribera són Cullera, amb un 13’1%, 

Alberic que registra un índex de 8’8% 
i Alzira que supera lleugerament el 8%. 
En la part més baixa se situen Sueca, 
Alginet i l’Alcúdia. Les localitats de 
Carcaixent, Guadassuar i Carlet per 
damunt del 7%. València ciutat té un 
12% de població estrangera resident.

El 40% de la població estrangera 
que es troba a Algemesí procedeix de 
països europeus, segons indica l’estudi 
publicat pel diari valencià.

50% DESCUENTO EN TODOS LOS TRATAMIENTOS. HASTA EL 30 DE ABRIL

 TRATAMIENTO DE VARICES: 
 Láser Vascular
 Escleroterapia

 TRATAMIENTO DE LA CELULITIS

 BLANQUEAMIENTO DENTAL 
Y ORTODONCIA

 TRATAMIENTOS CON LASER: 
 Varices
 Fototerapia anti-acné
 Fotodepilación Médica 
 Manchas de la piel 
 Telagiectasias Fotorejuvenecimiento

 ELIMINACIÓN DE ARRUGAS (frente, surco 
nasogeniano, peribucales, entrecejo...):

 Botox 
 Rellenos con Ac. Hialurónico Peelings 

Médicos
 Láser

 TRATAMIENTO DEL ACNÉ: 
 Peelings médicos
 Terapia antiacné local 
 y sistémica
 Fototerapia antiacné

 TRATAMIENTO DEL SOBREPESO: 
 Mesoterapia 
 Termolipolisis 
 Dietas personalizadas
 Tratamiento integral

 AUMENTO DEL VOLUMEN LABIAL

tel: 96 201 45 05MEDICINA ESTÉTICA

El ciclista, doble campió del món 
i guanyador d’una Volta a Espanya, 
Abraham Olano,  ha visitat Algemesí a fi 
de mantindre una reunió amb els respon-
sables municipals i recórrer la població per 
a establir el punt de meta de l’etapa de la 
Vuelta que finalitzarà en aquesta ciutat.

L’etapa onzena de la Vuelta a Espanya 
partirà d’Oropesa per a recórrer 190 qui-
lòmetres i finalitzar a Algemesí el 12 de 
setembre. Els corredors entraran pel parc 
Salvador Castell, recorreran aquest espai 

per a enllaçar amb la ronda del Calvari; 
la Vuelta rodejarà el monument a la 
Muixeranga i finalitzarà en la zona resi-
dencial del Pla, concretament al final 
del carrer Albotaina, tocant al parc de 
Bernat Guinovart.

En aquesta zona s’ubicarà la meta 
i tota la caravana de patrocinadors 
i premsa que acompanya la Vuelta 
Ciclista a Espanya, ja que en les voltants 
es troben el poliesportiu municipal i el 
pavelló cobert.

Abraham Olano estudia el recorregut del final 
d’etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya a Algemesí

Cullera ............................................... 13’1%
València ............................................. 12’1%
Alberic ................................................. 8’8%
Alzira ................................................... 8’1%
Carcaixent ........................................... 7’3%
Guadassuar ......................................... 7’2%
Carlet ................................................... 7’2%
Algemesí ................................................ 7%
L’Alcúdia .............................................. 5’7%
Sueca ..................................................... 5%
Mitjana de la província de València . 9’4%
Font: INE

Olano i Gregori durant la reunió celebrada a 
l’Ajuntament.
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És la del pa acabat de coure una 
de les olors més agradables que 
hom guarda en la memòria. I és el 
de forner uns del oficis més antics 
del món. Malgrat tot, el pa sempre 
serà un aliment d’obligada presèn-
cia en les nostres taules.

Rafael és una d’eixes persones que 
s’han dedicat tota la seua vida professio-
nal a treballar de forner. La casa número 
6 del carrer Pedron (hui la Parra) va 
ser el seu lloc de naixement. Era fill 
de Francesc Hurtado Vendrell 
(1870-1927), llaurador, i de Vicenta 
Mª Sifre Caballero (1879-1965), 
natural de Benicull. 
Vicenta, la mare, 
va ser una dona 
molt peculiar. A 
més d’haver tingut 
cinc fills: Vicenta 
(1901), Francesc 
(1902), Àngela 
(1910), Natàlia 
(1917) i al remat 
Rafael (27-3-
1920), va ser dida 
de quatre criatures 
més. Cal recordar 
que una dida era 
una partera que, a 
més d’alletar el seu 
nadó, alimentava 
també el fill d’una 

altra dona que no tenia llet, que patia 
problemes de salut o que havia faltat a 
conseqüències del part. La gent reco-
neixia la importància d’aquella materni-
tat circumstancial i ben sovint s’establia 
una relació íntima entre les famílies,  
fins al punt que l’infant assistit en la 
lactància considerava com a germans 
de llet els fills de la seua dida. Amb 
l’arribada de la llet comercial substitu-
tiva de la materna, aquella important 
funció assistencial de les dides acabà per 
desaparéixer. Recapitulant: Vicenta, a 
més de mare natural de cinc fills, va ser 
dida de Mercedes Cubells Borràs, 
de Teresa Chalmés (de Benifaió), 

de Salvador Asensi Saoret de Coll i  
de Maria Segura Montrull, filla de 
l’acadèmic Vicent Segura Ballester.        

Rafael, més conegut com Pepe el 
Gallo, es va escolaritzar al col·legi Rei en 
Jaume, del mestre Josep Ortiz Llacer, 
l’Escolà, al carrer del Forn de Barberà. 
Als 10 anys abandonà els estudis per a 
guanyar-se la vida: dues pessetes diàries. 
Treballava d’aprenent a la pastisseria del 
popular Tiburci Herrero Gàlbez 
(1885-1953), al carrer de la Muntanya, 
cantó al carrer de Colon –hui Acadèmic 
Segura-, un dels pocs comerços 
d’aquella època que encara funcio-
nen, ara en mans de les seues nétes. 

Rafael, amb una 
cistella, venia pel 
carrer rosquille-
tes, ensaïmades i 
dolços. Així que 
acabava la venda 
itinerant, el 
xiquet rematava 
la jornada laboral 
a l’obrador que 
Tiburci tenia a 
la part alta de 
l’edifici. A més 
de fer comandes, 
ajudava l’amo en 
l’elaboració dels 
productes: pas-
tissos, bombons, 
caramels..., i 

Rafael Hurtado Sifre, El Gallo, 
forner de tota la vida

 SOCIETAT

Des del neolític, en què la huma-
nitat va descobrir l’agricultura 
i la possibilitat de transfor-
mar els fruits de la terra, el pa 
sempre ha estat considerat la 
base de l’alimentació. Però el 
progrés ha anat  canviant els 
costums i la forma d’alimentar-
nos. L’abundància, la moda 
i, sobretot, la dictadura de la 

dietètica, entre d’altres, han 
estat factors que han influït en 
la reducció del consum del pa. 
Un grup considerable de forns 
tradicionals han tancat portes 
i els que encara queden, amb 
imaginació, oferint productes 
de qualitat, lluiten, amb dura 
competència contra les grans 
superfícies comercials.

Grup Scout fundat pel mestre Ortiz. Rafael és el 3r de dalt de la bandera cap a l’esquerra.
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s’encarregava  d’abaixar-los als apara-
dors. Segur que pel camí, al recer de 
mirades escrutadores, algun que altre 
bombó o caramel –tot s’hi valia- aca-
baria en la panxa de l’aprenent a pastis-
ser. Això pensaria l’amo, ja que –com 
reconeix Rafael- Tiburci, amb clau 
d’humor, sovint el feia cantar mentre 
baixava les escales amb tanta llepolia.

Passats dos anys, el xiquet se n’anà 
a treballar al forn que Elisa Rosell 
Barberà tenia a la placeta del Rector. 
El jornal augmentà a tres pessetes; però 
la jornada laboral es va allargar: s’havia 
d’alçar tots els dies de nit per a poder 
començar el treball a les 4:30 del matí. 
Només tenia 12 anys! 

En arribar els treballadors, Enric, 
el marit d’Elisa, ja havia encés el forn i 
tenia la pasta feta. Calia doncs, fényer-
la, és a dir, fer els pans i donar-los 
forma. Tot seguit, es col·locaven en 
caixes o en posts a l’alcabó, al pis supe-
rior, damunt del forn, perquè la calor 
facilitara la correcta fermentació. En 
fermentar, el pa s’enfornava. La cocció 
durava entre 20 i 30 minuts aproxi-
madament, tot depenia de la grandària 
dels pans. Acabats de coure, conforme 
eixien del forn, es posaven en paneres 
–unes cistelles grans de vímet - per a 
dur-los als clients. Rafael recorda que 
la primera panera tenia com a destina-
ció obligada les paradetes del mercat, on 
acudien jornalers del camp a aviar-se el 

saquet. Després Rafael tornava i carre-
gava i amb la panera a coll, carrejant 
unes 30 peces de pa, anava per les cases 
repartint la mercaderia. En buidar-la, 
tornava a carregar-ne. I així durant 
tot el matí fins que es feia l’hora de 
dinar. Rafael recorda que, quan duia la 
panera i veia un municipal, ho passava 
malament, com si un cuquet s’instal·lara 
en la panxa i no el deixara tranquil. I 
és què a voltes, de forma arbitrària, el 
funcionari se l’enduia a l’Ajuntament, 
on pesaven els pans que portava. 
Comprovat que no hi havia frau i que 
tot estava en regla, el deixaven anar. I 
ell, ja més tranquil, reprenia la faena.

Diàriament del forn d’Elisa també 
eixia un home en un carro plenet de 
pa per a distribuir-lo entre la clientela. 
Aleshores, el de Elisa era el forn que 
més pa feia del poble: tots els dies pas-
saven per la màquina de pastar quasi 
600 quilos de farina. El pa de mig quilo 
es venia a 35 cèntims i el de quilo, a 
65. Eren temps en què un gallet tenia 
el seu valor!

Després de dinar  i de fer una beca-
deta, Rafael tornava al forn a repartir 
rosquilletes per les botigues i acostar-
se al Carrascalet en bicicleta a dur pa 
i rosquilletes. A mitjan vesprada Rafael 
estava ja de tornada a casa. 

No arribà a durar dos anys l’expe-

riència. La decisió  municipal de pro-
hibir la venda ambulant d’aliments per 
motius d’higiene el deixà sense faena. 
L’Ajuntament i els flequers, per ajudar 
els afectats d’aquella dràstica decisió, 
acordaren donar-los faena. Així Rafael 
pogué treballar de forma rotativa en 
diversos forns: el de Cardona, a la 
plaça dels Àngels; el d’Agustinet, al 
carrer de València; el de Mentirola, 
al carrer de Cervantes; el del tio Toni 
Tormo, al carrer de sant Benet... 

Al cap d’uns mesos d’anar pegant 
bacs, el xicot –ja més espigat– es posà a 
treballar de seguit al forn d’Aleixandre, 
antic Forn de Barberà, dirigit per Jesús 
Martinez Tórtola. Allí estigué un 
parell d’anys, fins que el 1935 passà al 
forn de Cerdà, al carrer de Gamieta.

La primavera del 1938, als 18 anys 
acabats de complir, Rafael hagué d’anar-
se’n a la guerra. Era un  d’aquells xiquets 
tristament coneguts com la quinta del 
biberó. Presoner al front d’Aragó, i 
després de passar per un camp de con-
centració, acabà la guerra en el bàndol 
franquista. La família, no havent rebut 
informació d’ell durant mesos, el donà 
per mort i es posà de dol. En finalitzar 
la conflagració, empalmà amb el servei 
militar  fins l’any 1943. 

De retorn a Algemesí, Rafael es 
posà a treballar al forn d’Aleixandre. 
Com havien canviat les coses! La 
postguerra no podia amagar una trista 
realitat: la fam. A penes hi havia farina 
i el pa es va convertir en un producte 
de luxe, només a l’abast d’una mino-
ria privilegiada. La faena de forner, 
doncs, es va reduir considerablement. 
Es torrava cacau, moniato, carabassa, 
ceba, pimentó, albergínia...  tot allò 
que la gent del camp plantava per a 
subsistir. En comptes d’aquell pa blanc, 
blanet i esponjós, per la boca del forn, 
més negra que mai, entrava  l’avorrida 
coca de dacsa, dura com un cudol, i 
unes cassoles  d’arròs viudes de pro-
teïnes,  caricatures d’aquelles altres 
barroques, dignes d’un orfebre. De 
dolços, la mínima expressió i només en  
festes molt assenyalades: bodes, batejos 
i comunions.

A la fi, Rafael pogué tindre un forn 
en propietat: el de la Barrera, al carrer de 
Berca. Sa mare, fent un gran esforç i lli-
gant-se a un prèstec bancari, li’l comprà 

Primera comunió de Rafael. Any 1927.

Vicenta Mª, la Dida, mare de Rafael. Any 1938.
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a Ernest Ferragut Domingo el 1947 per 
14.000 duros. No obstant això, no 
començà a funcionar fins a l’inici dels 
50, el temps que durà la bona reforma 
que necessitava, reforma que contem-
plava una reproducció idèntica del forn 
morú de mitja esfera, tot de rajola.

Al carrer de Berca, també conegut 
com el carrer del Pou, la gent sabuda 
el considera l’arrel, l’origen del poble. 
No cal incidir en la importància que 
té el dia de la Festa Major, en especial 
en la processoneta del matí. Doncs bé, 
els anys 50, 60 i fins i tot part dels 70 
del segle passat, el carrer de Berca tenia 
un encant especial, era un carrer viu i 
dinàmic. Si considerem la placeta del 
Carbó com un apèndix del carrer de 
Berca, poden dir que allí hi havia de 
tot. Començant per la placeta, tenies 
primer la rellotgeria de Llorens i després 
d’Armengol, la tenda d’electrodomèstics 
d’Enric Trull, la taverna de Rafael 
abans del Tombao, la tenda de roba dels 
Llorca, la tintoreria de Faus, la consulta 
del metge don Miguel Tortajada, la far-

màcia de don Josep Castell, la barberia 
de Villar, la sastreria de Ferrís, el cine 
Jardín –moments inoblidables aquelles 
nits d’estiu!-, la barberia de Jacobo 
Redondo i el taller de  Llorca el llan-
terner, el de reparació dels sabater Lluís 
Sampedro, la casa de les mongetes de la 
senyora Pepa –on venien conills i ous-
, el forn de Pepe el Gallo abans de la 
Barrera, la botiga de mobles del fuster 
Domingo, el negoci del sucrer Garcia, 
la consulta del metge jove don Arcadio 
Masià, la botiga de les germanes Garcia 
–les Danieles- on venien de tot: que-
viures, fils i botons,  passamaneria,  
mocadorets...-, la botiga de Sant Roc 
–primer de Brines i després de Jesús i 
d’Elvireta–, la carnisseria de Llopis i, 
com no! recordar allà, al cap del carrer,  
just al cantonet de la capella, Daniel 
Tortajada i el seu carret de mà amb 
fruites i verdures! 

Quan Rafael començà a treballar en 
aquell forn del carrer Berca l’any 1953, 
el poble ja començava a recuperar-se 
dels efectes de la guerra; els forners 

ja tenien farina. I 
ell ja havia fet niu. 
El 1951 s’havia 
casat amb Vicenta 
Botella Esteve, 
de la família de les 
Vicaries, del carrer 
Nou. A l’any 
nasqué Josep; anys 
després, Vicenta, 
la filla. 

Des del primer 
dia, les coses roda-
ren bé. Al forn hi 
havia molta faena  
i el matrimoni 
hagué de treballar 
de valent. A Rafael 
li feia costat la seua 
parella, una dona de 
molta empenta, tre-
balladora incansable 
i animosa. Vicenta 
feia de tot: igual 
pastava, fenyia i 
enfornava paleta en 
mà, que es carrega-
va a coll un sac de 
farina o es posava 
al cap una caixa de 
fusta de 3 metres 

de llargària tota plena de pa. Una dona 
excepcional, que es multiplicava per 
atendre la casa, la família i el negoci. 

Rafael recorda que el treball del 
forner era molt sacrificat. Alçar-se a la 
matinada. Netejar i preparar les caixes 
de fusta amb la seua tela per a posar 
el pa. Triar la farina per als diferents 
tipus de pa i passar-la pel sedàs. Pastar, 
fényer i donar-li forma als pans: grans, 
menuts, rodons, de petaca, llargs, 
curts... Deixar-los fermentar. Encendre 
el forn amb llenya i espigons. Rentar-
lo i escombrar-lo, sempre vigilant la 
temperatura perquè el pa no s’ablanara 
durant la cocció, i començar a coure. 
Havia d’estar feta la primera fornada 
de pa per a quan arribaren els primers 
clients, la gent del camp, molt mati-
nera. En acabar de coure el pa de la 
casa, s’havia de coure el que portaven 
les clientes, així com les verdures, les 
cassoles d’arròs al forn i els dolços que 
duien. La puja, és a dir, el pagament 
que havien de fer les clientes per coure 
els seus productes al forn, se solia fer en 
metàl·lic. Només la del pa, en ocasions, 
es pagava en gènere. 

Com que el matrimoni no s’acabava 
la faena, hagueren de contractar un 
ajudant per a fényer i fer de paler. Tres 
bons xicots passaren pel forn del Gallo: 
el primer Joan Maravilla, el Conill; 
després Ferran Esteve, Carrana, i, per 
últim, Jaume Albiac.

Però quan l’activitat augmentava de 
veres era en vespres de festa. En Nadal 
es feien els pastissets de moniato, de 

Rafael Hurtado Sifre i el seu amic Vicente 
Vendrell Vendrell, junts feren la guerra i la mili 
a l’Àfrica (Melilla i Nador).

Foto de casament. 31 de maig de 1951.
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carabassa i els torrons de cacau. El dia de sant Blai, els rotllos. 
Per Setmana Santa, l’arnadí i els pastissets de moniato i de cara-
bassa. En arribar Pasqua, les tradicionals mones. Per sant Joan, la 
festa del barri, els típics  dolcets, com Lluís Martínez recordava 
en un poema:

Com és vespra de sant Joan,
en el forn de la Barrera
les dones fent cua van
per fer dolços de primera.
                          
Coques fines, fogassetes, 
magdalenes olioses,
rotllets d’aiguardent, galetes,
coques d’aire i saginoses.

I per a celebrar les onomàstiques es feien tortaes, bescuits, 
braços de gitano, rotllets d’anís, coca boba, coquetes escudella-
des, rossegons, pastissets de fregitó de tomaca, tonyina i pimentó 
i d’espinacs... En Pasqua es van arribar a fer més de 3.000 mones. 
Moltes les compraven clients no habituals i altres, fins i tot, se les 
duien a València, per a familiars i amics. A banda, les que por-
taven a coure eren una bona colla de clientes. Aquella activitat 
febril haguera estat impossible sense l’ajuda ocasional, impagable, 
d’amics i amigues: Salvador Girbés, Joan Ferragut, Vicent 
i Lluïsa Alcaide, Teresín Hervàs, Empar Moreno, i la 
de les estimades Angels Pellicer, Empar Adam, Paquita, 
Pepica, Maria, Francesc –germà de Rafael- Angelita Ros, 
molt treballadora i molt volguda, i Josep i Vicenta, els fills del 
matrimoni, que, de menudets, ja trafegaven pel forn. 

El 1985 a Rafael li arribà la jubilació. Tot i que el fill es va fer 
càrrec del negoci, Rafael encara va seguir tirant-li una maneta, 
fins que el forn es va tancar a principi dels 90, en què el xicot 
decidí abandonar l’ofici i buscar-se’n un altre de menys sacrifi-
cat.

Els dies assolellats es fàcil veure Rafael passejant pel parc. 
Camina a soles, segur que amb el record de Vicenta, la seua 

Vicenta col·locant les mones de Pasqua. 1962.

Vicenta, Angelita, Teresa i Vicenta La Paua. 1962.

companya, que va faltar l’any passat. Persones que els 
han conegut, han assegurat que tots dos eren bona gent. 
És clar, estaven fets de molt bona pasta. 

Recordant Rafael i Vicenta recordem també tots els 
forners del poble, que han dedicat la seua vida a un dels 
oficis més nobles i antics del món. “El cel –deia Pablo 
Neruda– és una gran panaderia”. 

Lluís Escartí 
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Emili Gregori. Un alcalde 
honest per a un Algemesí 

modern i competitu

L’actual alcalde d’Algemesí Emili 
Gregori es presenta a la reelecció al 
capdavant d’una llista renovada i jove. 
Un nou impuls per a consolidar 
la projecció moderna i competiti-
va d’Algemesí. Gregori, amb el seu 
caràcter mesurat i incansable, manté 
l’esperit  de treball i sacrifici que ens 
ha demostrat en tots aquests anys. 
Juntament amb el seu equip ha sabut  
portar el nom d’Algemesí mes enllà de 

les nostres fronteres tot i situant la nostra ciutat en un lloc capda-
vanter pel que fa als serveis de cara als ciutadans.

Gràcies a l’esforç dels socialistes, en pocs anys, Algemesí 
ha sabut fer la transició tranquil·la i harmònica d’una població 
eminentment rural a una ciutat que despunta econòmicament  
i empresarialment  fins a convertir-se en la segona ciutat amb 
més empreses de tota la comarca. Les últimes actuacions  en 
matèria industrial, com la de Xara,  Sepes,  la Cooperativa 
o Agriconsa, amb més dos milions de metres quadrats ens 
demostren el vertader impuls socioeconòmic de la nostra 
ciutat. 

Sens dubte es pot afirmar, que  en els darrers anys  s’han pro-
duït canvis significatius en el teixit social productiu del nostre 
poble. La tendència a l’alça de l’activitat comercial ha anat de 
la mà de l’expansió urbana consolidant un model de creixement 
tranquil i   imparable. Actuacions urbanístiques con les del Pla, 
o el futur eixample de Gégena  marquen la dinàmica assossegada 
de creixement urbà. Som un model de ciutat, motiu d’orgull per 
als seus ciutadans i encara que  hi ha que s’avergonyia de viure a 
Algemesí.  

Emili Gregori amb el seu treball, la seua dedicació i el saber 
fer les coses, ha aconseguit atraure cap a Algemesí inver-
sions, que tan sols en aquesta legislatura superen els 42 milions 
d’euros, o siga 7 mil milions de les antigues pessetes provinents 
de les distintes administracions públiques com la Diputació, les 
diverses Conselleries, de l’Estat Espanyol o la Unió Europea en 
la nostra ciutat. Açò es palesa en els nous polígons industrials, en 
el proveïment d’aigua potable i per al reg, el Casal de Festes, el 
Casino Liberal, el mercat municipal...

L’aposta d’Emili Gregori per a modernitzar  la ciutat  
s’ha vist materialitzada en pocs anys en els carrers i en 
una administració municipal més apropada i dinàmica. 
Igualment, en poc de temps, la nostra població  ha sigut l’enveja 
d’altres quant a instal·lacions esportives es refereix. La piscina 
coberta, el pavelló cobert, el millor Teatre Municipal de la 
comarca, la recuperació del Casino Liberal, la reforma integral del 
mercat, el Casal de Festes, i un llarg etcètera. No són promeses, 
s’han invertit més d’un milió i mig d’euros per fer  realitat aquestes  
instal·lacions municipals. No s’ha perdut el temps. 

La integritat de Gregori en tots aquestos anys ens ha demostrat 
que es pot confiar en ell com a persona i com a alcalde. Ha sabut 
coordinar l’esforç i el treball del seu equip sense  cap escàndol 
ni corrupció, i amb una gran honestedat, de la qual cosa no tots 
poden presumir. Per tot això, ara més que mai, Emili Gregori 
és la persona que garanteix l’estabilitat del govern municipal per 
assegurar encara més el progrés de l’Algemesí del segle XXI .

El benestar dels 
nostres majors

De totes les deficiències en infraestructures que patim, 
sens dubte, la més preocupant, és la falta de residències 
per a acollir els nostres majors.

Diem que és la més preocupant, per l’enorme deute que 
tenim cap a les persones que, amb moltíssim esforç i sacrifi-
ci, han construït la societat de què, ara, disfrutem.

Diem que és la més preocupant, per la necessitat de 
suport que tenen alguns d’estos majors i les seues famílies, 
incapaços d’atendre, en condicions, les seues necessitats més 
elementals.

Només assumir les responsabilitats de portaveu, Vicente 
R. García, va tindre ja la seua primera reunió amb la 
Consellera de Benestar Social, Alicia de Miguel, per a 
reclamar-li la construcció d’una Residència i d’un Centre 
de Dia per a majors. Eixa primera trobada s’ha repetit diver-
ses vegades fins a l’actualitat. De fet, l’última va ser el 26 de 
març de 2007.

En totes elles, la Conselleria ha manifestat el seu interés 
per col·laborar amb l’Ajuntament en l’assumpte. Sempre han 
dit el mateix: “Que l’Alcalde cedisca un terreny adequat i 
nosaltres finançarem, en bona mesura, la seua construcció”.

I què és un terreny adequat per a la Conselleria? Un 
terreny que, com a mínim, tinga 7.000 metres quadrats. 
Menys, seria un empastre, sense lloc suficient i plena de 
barreres arquitectòniques.

I què ha fet l’equip de govern? Canviar la qualificació 
d’un terreny d’uns 2.700. Per a què? Òbviament per a 
llavar-se la cara davant de les pròximes eleccions.

Per tant, que no diguen que volen construir la residència. 
Ens consta que a ells la Consellera els ha dit exactament el 
mateix que a nosaltres. Si hagueren tingut interés, la prime-
ra cosa que haurien fet a l’eixir del despatx fa quatre anys 
haguera sigut cedir el terreny necessari i llançar-li un envit a 
la Conselleria. Terrenys tenen de sobra. Per tota la ciutat. 
Interés, NO.

El Partit Popular d’Algemesí té, com una de les seues 
principals metes, la construcció d’una Residència adequa-
da. Per això pensem en un solar de, almenys, 12.000 metres 
quadrats. En eixe solar construirem una Residència per a 
Majors amb una xicoteta secció, independent, per a inter-
ns amb dependència (que tant ho necessiten). Compartint 
servicis, hi haurà un Centre de Dia on els nostres majors 
estaran atesos durant el dia, podent passar la nit amb les seues 
famílies. El Centre de Dia tindrà, a la vegada, una secció, 
independent, per a malalts d’Alzheimer. Esta última és una 
reivindicació ja inajornable d’un col·lectiu cada vegada 
major de ciutadans que patixen, sense pràcticament ajudes 
públiques, les  conseqüències d’esta terrible malaltia.

En resum, sense mesclar necessitats molt diferents 
entre si, optimitzar els recursos que poden ser comuns 
(metges, personal sanitari, psicòlegs, fisioterapeutes,  neteja, 
catering, vigilància, ...).

PSPV - PSOE



Els coneixereu 
pels seus fets

Aquesta dita, malgrat ser tan coneguda com antiga, mai 
ha deixat de ser actual. En aquests darrers mesos abans de 
les eleccions tots els partits oferim, il·lusionem, projectem i, 
fins i tot, alguns prometen. Però són els fets els que han de 
demostrar el que som i no les paraules. 

Vivim uns temps de crispació adobats per constants mani-
festacions i contramanifestacions. També som testimonis diaris 
de debats desaforats en què no sé sap ben bé quins fils intenten 
moure els dos grans partits de Madrid. Estaran preocupats pel 
benestar de la ciutadania? Estaran preocupats pel la sequera 
que patim? Estaran preocupats pels problemes que tenen els 
joves per a accedir a la vivenda? Es preocupen pel futur dels 
nostres fills? I pel futur dels nostres majors? Es preocupen per 
aplicar mesures serioses i compromeses per a la lluita davant 
del canvi climàtic? Es preocupen per la greu crisi agrària que 
tants anys patim? Per un sistema sanitari eficaç per als usuaris 
i per als treballadors?

El Bloc d’Algemesí ja feia esment en l’article del Berca 
anterior a l’Estatut de la vergonya que han aprovat el PP i 
el PSOE per als valencians. I de nou, volem manifestar que 
a nosaltres el que més ens preocupa són els ciutadans i les 
ciutadanes. Tots els partits poden dir el mateix, però nosaltres 
ens podem referir a fets concrets. Un exemple evident és el 
govern de la Generalitat del PP que s’ompli la boca dient 
que estima molt el poble valencià. Però, quan arriba la veri-
tat resulta que per a constituir l’Orquestra de la Comunitat 
Valenciana han escollit només al 30% de músics de l’Estat 
Espanyol (inclosos els valencians) i la resta, el 70%, són músics 
d’arreu del món, sense comptar el director i la intendent que 
també són forasters. Tal vegada, després de tant de temps 
d’enganyar-nos declarant que volen tant i més als valencians, 
la realitat demostra que per als governants del PP no hi ha 
músics valencians de suficient nivell per a formar la nostra 
l’Orquestra. Fets com aquest són els que provoquen que des 
del Bloc dubtem molt de les paraules del PP. Els fets són els 
fets; com hem dit “els coneixereu pels seus fets”.

Algemesí necessita un canvi. Hem viscut bons anys i 
tenim un bon poble. Però la democràcia necessita alternança 
en el poder. Però no una alternança a qualsevol preu i cap a 
qualsevol costat. El Partit Popular està fent una gestió lamen-
table i esgarrifosa tant a la Generalitat com en molts pobles 
veïns (recordeu els PAI’S per a “forrar-se”, l’especulació, els 
favors als amics de la “rajola”...). Per un altra banda, altres 
partits que es presenten per primera vegada no tenen cap 
experiència en el govern. Però, el Bloc té l’experiència 
necessària, tal i com ho demostren les reeixides xifres de 
l’àrea de Cultura que hem aconseguit en els últims anys amb 
l’IMCA, on la resposta dels ciutadans i ciutadanes és el millor 
aval.  Però aquesta experiència que tenim, la combi-
narem en la pròxima cita electoral amb la joventut i 
força progressista que Algemesí necessita per a tren-
car amb l’immobilisme i evitar l’obscurantisme. 

2003 - 2007 
Una legislatura intensa 

Quan ens presentarem a les anteriors eleccions municipals de 
l’any 2003, teníem la convicció que era fonamental trencar el bipar-
tidisme existent. Pensàvem i així ens ho ha demostrat el temps, que 
la política de pactes entre partits, és enriquidora per a la nostra ciu-
tadania, ja que reforça la transparència i la participació. En una legis-
latura assossegada, l’acord municipal que signàrem amb el PSOE i el 
BLOC, s’ha demostrat positiu per als veïns i veïnes del nostre poble, 
tot i que encara queden alguns projectes pendents. El Compromís 
d’EU amb l’equip de govern, ha estat seriós i responsable, però, 
també ha requerit un esforç per a superar els entrebancs habituals de 
qualsevol pacte entre distints partits polítics, amb interessos i punts de 
vista fins i tot divergents.

Malgrat la nostra xicoteta representació, un regidor, la feina que 
hem desenvolupat ha quedat demostrada en les propostes i projectes 
duts a terme. Al llarg d’aquest període hem presentat més de 20 
mocions, algunes d’elles presentades pels components de l’equip de 
govern, que s’han debatut i aprovat als plenaris. Mocions a favor de 
la Pau i contra la guerra, mocions en contra del transvasament des de 
Corts de Pallars i en defensa d’un Xúquer Viu. Mocions de recolza-
ment als músics i cantants en valencià, per la defensa de l’agricultura, 
per la igualtat d’homes i dones, contra la violència domèstica, contra 
els atemptats a entitats culturals del País València. En definitiva, hem 
estat el grup municipal que més mocions ha presentat.

Però no sols hem presentat mocions, també hem fet un treball 
intens com a col·lectiu i com a grup municipal. Després d’una anàli-
si exhaustiva del nou PGOU, potser el fet més singular de l’actual 
legislatura, presentàrem 20 al·legacions (el grup municipal que més 
al·legacions presentà), de les quals varen ser acceptades més del 
60%.

En les regidories que varem assumir, Hisenda i Medi Ambient, 
la transparència, la participació, l’impuls de nous projectes i un tre-
ball constant han estat la dinàmica habitual. La remodelació de la 
Xopera, la millora i el seu manteniment constant, tant de la zona 
recreativa con del bosc de ribera; la proposta per a la seua ampliació, 
fins a la zona de les piragües, que ben prompte començarà; l’aula de 
la natura, amb material audiovisual i didàctic al Convent; la millora 
i el manteniment de la Llacuna del Samaruc, que ha estat declarada 
microreserva de flora i fauna, en són clars exponents. A més, la crea-
ció del Consell Municipal de Medi Ambient, l’inici de la Agenda 
Local 21 (AL21), i el seu fòrum ciutadà; l’elaboració de l’ordenança 
solar, pionera en la nostra comarca, la  instal·lació de panells  per 
a una centraleta fotovoltaica als terrats del Consell Local Agrari, la 
creació del voluntari Ambiental i una ordenança de protecció de 
l’arborat són també importants mesures mediambientals. A l’apartat 
d’Hisenda, hem aconseguit la introducció de bonificacions fiscals per 
a les famílies nombroses, bonificacions en l’impost de Construcció 
a les vivendes que incorporaren energies alternatives, abaixada de 
l’Impost de Béns Immobles i control i mesura en les despeses.

La nostra veu també s’ha fet oir en les altres àrees i regidories del 
nostre Ajuntament, preocupats per la seguretat dels vianants, dema-
nant mesures de contenció del trànsit; en matèria de comunicació, 
amb propostes per a racionalitzar les despeses, i així una llarga llista 
d’activitats, propostes, i tot, per un Algemesí millor.

ESQUERRA UNIDA, AMB TU, 
PER UN ALGEMESÍ DE QUALITAT
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La gimnasta d’Algemesí 
Cristina Hervás Mont conso-
lida a poc a poc la seua carrera 
esportiva. Aquesta jove pro-
mesa de la gimnàstica continua 
acumulant èxits. A la medalla 
de plata aconseguida el 2003 al 
campionat d’Espanya i revalida-
da el 2004,  se sumen ara altres 
trofeus que vénen a confirmar 
la vàlua d’aquesta xiqueta.

El palmarés de Cristina 
s’amplia ara amb el subcampio-
nat d’Espanya en la modalitat 
de cércol, a la qual també s’ha 
d’afegir la tercera posició en la 
modalitat de corda. Dos premis 
aconseguits al campionat cele-
brat a Roquetes de Mar.

No obstant, Cristina no és l’única 
promesa algemesineca en aquest esport. 
Una altra jove, Mireia Esteve, comença 
a despuntar i ja acumula diversos trofeus 
d’àmbit nacional. Recentment, Mireia 
i Cristina han aconseguit proclamar-se 
subcampiones al Campionat d’Espanya de 
Gimnàstica Rítmica per conjunts. Les dues 
formen part del conjunt infantil d’Alzira.

Amb aquest equip s’enfrontaren a 37 
equips de tota Espanya que competien 
per guanyar la medalla d’or. Un premi 
que aconseguí a les Illes Canàries l’equip 
de Lleó. La victòria d’aquest equip va ser 
presenciada per més de 3.000 persones 
que acudiren a animar les 1.000  gimnas-
tes participants en una competició que es 
va prolongar durant  tres dies.

Cada equip havia de realitzar dos 

exercicis gimnàstics: un amb 
maces i un altre amb les mans. 
L’equip d’Alzira, on compe-
teixen les joves d’Algemesí, 
aconseguí amb aquests exer-
cicis classificar-se per a la final 
on realitzaren una magnífica 
actuació. Així doncs, millora-
ren la seua posició final i, de 
terceres, acabaren segones al 
campionat.

Aplegar ací no ha sigut 
fàcil. Prèviament l’equip es 
va classificar al campionat 
provincial celebrat a Llíria. 
Allí quedaren segones. Una 
posició que es va repetir 
a l’autonòmic disputat a 
Burjassot.

Enguany, l’equip també ha par-
ticipat en diverses competicions a 
Saragossa i Múrcia. Des de la regidoria 
d’Esports de l’Ajuntamernt d’Algemesí 
han col·laborat, precisament, per tal 
de facilitar els desplaçaments fora de la 
Comunitat Valenciana.

Redacció
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Les dues gimnnastes mostren les medalles.

Cristina Hervàs i Mireia Esteve consoliden la seua carrera 
amb el subcampionat d’Espanya de gimnàstica rítmica

     Des de Caritas Arxiprestal d’Algemesí us volem oferir el següent 
poema anònim per tal d’afavorir una refl exió en cadascú de 
nosaltres, que ens porte a ser conscients de la realitat i situació de 
la dona al nostre món i afavorisca canviar algunes de les nostres  
actituds vers la recuperació de “les dues ales de la Humanitat”.

Per cada dona forta cansada d’aparentar debilitat, hi ha un 
home dèbil cansat de semblar fort. 

 Per cada dona cansada d’haver d’actuar com una ximple, hi ha 
un home aclaparat per haver d’aparentar que ho sap tot.

Per cada dona cansada ha de ser qualifi cada com a 
“emocional”hi ha un home a qui se li ha negat el dret a plorar i a 
ser delicat.

 Per cada dona catalogada com a poc femenina quan 
competeix,  hi ha un home obligat a competir per tal que no es 
dubte de la seua masculinitat.

Per cada dona que se sent lligada pels seus fi lls, hi ha un home 

a qui se li ha negat el plaer de la paternitat.

Per cada dona que no ha tingut accés a un treball o a un salari 
satisfactori,  hi ha un home que ha d’assumir la responsabilitat 
econòmica d’un altre ésser humà.    

Per cada dona que desconeix els mecanismes de l’automòbil, hi 
ha un home que no ha aprés els secrets de l’art de cuinar.

Per cada dona que dóna un pas endavant cap al seu propi 
alliberament,  hi ha un home que redescobreix el camí cap a la 
llibertat.

Les relacions de Jesús amb la gent, amb els marginats 
i especialment amb les dones, són sorprenents, absolutament 
innovadores i estan carregades de sentit alliberador i inclusiu ; 
comuniquen amor i són plenes d’una compassió que dignifi ca.

En Jesús el masculí i el femení no estan renyits, sinó 
amistosament integrats i reconciliats. Senyor, ajudan’s a rescatar la 
feminitat per re-animar la Terra.

CARITAS   A L G E M E S Í

     Des de Caritas Arxiprestal d’Algemesí us volem oferir el següent 
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Recollida de paper i cartró

Primer i tercer 

dijous 
de cada mes

AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ




