JULIOL de 2019

POBLE

Nit D’observació Astronòmica Al Corral De Rafel
Divendres 19 de juliol, el corral de Rafel es va omplir de màgia la cita començà al capvespre,
amb una passejada etnobotànica, de la mà de Vicent Boix, que va anar presentant a ls assistents el paratge i les seues plantes, com ara el rabet de gat, el card, l’herbeta de Sant Joan o
el raïmet de pastor.

T

ot seguit, un agradable sopar
a la fresca, utilitzant les paraules de la regidora fe Festes
i de Paratges, Oreto Trescolí, “sota
la negra nit del Canal i la Garrofera,
amb les candeles enceses del triangle d’estiu: Vega, Deneb i Altair i les
constel·lacions de Cigne, Lira i Àguila
il·luminant les ninetes dels ulls, les olives i els tramussos de damunt la taula,

mentre observàrem el pas rapidíssim
de l’estació espacial internacional per
damunt nostre”.
Tot seguit, les més de 150 persones
participants en esta experiència van
poder fer un passeig per la història de
l’arribada a la lluna d’Armstrong, Aldri i Collins ara fa 50 anys a l’Apolo 11,
de la mà del Dr. Enric Marco Soler de

la Facultat d’Astronomia i Astrofísica
de la Universitat de València
En acabar, el col·lectiu d’astrònoms
de la Safor facilitaren la observació de
prop al telescopi el mar de la Serenitat, l’anell de Saturn, amo del temps,
i la lluentor de Júpiter, senyor de
l’Olimp.

Jornada especial de donació de sang COTIF 2019
El passat dilluns 22 de juliol va tindre lloc la donació de sang especial COTIF que cada
estiu organitza l’AECC l’Alcúdia. 117 persones donaren sang, 6 d’elles per primera vegada, i s’emportaren un passe per al torneig com a obsequi.

A

l mes de juliol, des de fa ja 4
anys, la Junta local de l’AECC
de l’Alcúdia organitza una
donació de sang especial amb la
col·laboració del COTIF, que obsequia a cada donant amb un passe per

al torneig que va començar el passat
diumenge 28 i que enguany complix
el seu 36 aniversari.
Dilluns 22, entre les 17 i les 20:30,
142 persones s’aproparen al Centre

Enric Valor de l’Alcúdia per salvar vides amb la seua solidaritat. Una xifra
que duplica els assistents habituals a
les donacions que tenen lloc durant
l’any, en una acció més necessària que
mai ja que, en estes dates, les vacances
i els viatges fan baixar les reserves de
sang.
Al centre Enric Valor hi va haver un
ampli desplegament amb dos equips
desplaçats des del centre de transfusions, amb dos metges i catorze lliteres per atendre amb fluïdesa la gran
afluència de donants.
Des de l’AECC de l’Alcúdia estan
molt contents i agraïts amb la sempre
magnífica resposta a este tipus de convocatòries i sobre tot a l’organització
del COTIF per la seua inestimable
aportació a esta donació especial.
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