BANYERES
el nostre
FEBRER 2022

SETMANA CULTURAL MUSICAL. El
Conservatori Municipal de Música ha celebrat
una setmana d’activitats en les quals ha
inclòs audicions dels alumnes, un concert, una
exposició de cartells, un taller sobre disciplina
positiva i fins a un taller de ioga. Pàgina 11

DIA DE L’ARBRE. L’empresa Plastic Forte
reuneix més de 400 persones entre
treballadors i famílies per a, en col·laboració
amb l’Assemblea de Creu Roja, plantar més
de 350 arbres en la parcel·la que en el futur
albergarà les noves instal·lacions. Pàgina 13

Descens progressiu de la
incidència de la Covid-19.
Pàgina 3

Diputació atorga dos
vehicles elèctrics.
Pàgina 3

Canvis en el trànsit per
les obres de la Plaça
Major.

Pàgina 4

Nomenaments de càrrecs
polítics en el PSOE i
Compromís.

Pàgina 6

Rodrigo Ferre pregoner
de la Setmana Santa
d’Ontinyent.

Tot solidaritat

La donació de sang que va organitzar el col·legi Fundació Ribera amb el lema “Sang Valentí Diocesà” ha sigut una de les més
participatives de les que s’han dut a terme a Banyeres, amb un centenar de donacions i la concurrència d’una trentena de nous
donants. De fet, la gran confluència va obligar a haver de programar una segona jornada, atés que moltes persones es van quedar
sense poder fer la donació que s’havia previst inicialment per a un únic dia. Part de l’organització va estar a càrrec dels alumnes
de 6é de Primària, que van aprofitar l’ocasió per a rebre formació extra en tot el relacionat amb la sang dins de l’assignatura de
Ciències. També van assistir a xarrades d’experts impartides per personal mèdic, així com de particulars que en alguna ocasió han
necessitat rebre una transfusió. Pàgina 18

Pàgina 8

Demanen 600.000 euros
per a continuar invertint
en els polígons industrials.
Pàgina 10

Desfilades i actes de les
festes de Carnestoltes.
Pàgines 13 i 14

Normes i directrius Covid
a seguir en les festes de
moros i cristians.

Pàgina 16
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SERVEIS
D’INFORMACIÓ
HORARI DE L’ECOPARC:
Dimarts a divendres de 10 a 14 i de
16 a 18 hores
Dissabte i diumenge de 10 a 14 i de
16 a 19 hores

LÍNIA D’AUTOBÚS
BANYERES – ALCOI
Automóviles La Alcoyana
(Alcoi).
Telèfon 965 520 562
BANYERES – VILLENA
Autobusos Montescar
(Villena).
Telèfon 965 801 173
BANYERES – VALENCIA
Estació d’Autobusos de
Valencia.
Telèfon 963 466 266
Autobusos la Concepción.

Telf. 963 499 949 (València)
Telf. 962 380 362 (Ontinyent)

BANYERES – ALICANTE
Estació d’Autobusos de
Alicante.
Telèfon 965 130 700

FERROCARRIL
Estació de RENFE de
Villena: 965 802 594

AEROPORTS
L’Altet: 966 91 94 00
Manises: 961 598 500

AMB LA
COL.LABORACIÓ
DE LA
CONSELLERIA
D’EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I
ESPORT DE LA GENERALITAT

Dues de les dones protagonistes: Pilar Reig i Magdalena Gisbert.

Estrena del documental: ‘Els treballs i les dones’
Les dones són la meitat de la població i sostenen la societat treballant el doble.
S’ha dit tradicionalment que el seu espai és el domèstic i que han de fer les
tasques de casa. I les han fet sempre, però compatibilitzant-les amb la fàbrica,
el camp, les botigues... Les dones del poble relaten en aquest documental
com, al llarg del segle XX, han contribuït al desenvolupament econòmic del
municipi. Amb aquest quart documental del Museu de la Paraula es coneixerà
el preu que han hagut de pagar. Pràcticament, totes deixaven l’escola per a fer

feina en fàbriques o col·laborar en els negocis familiars en uns horaris que es
feien eterns. Els sous depenien de la producció, es patia fred i es feien ferides
de tant treballar. Afortunadament, les companyes feien la feina més lleugera,
procurant un bon ambient. Dones que han treballat tota la vida fent un treball
invisible i que foren capaces de dur endavant famílies i sostenir economies de
subsistència. Dones que han patit i gaudit, en unes vides sense temps per a elles
mateixes, a les quals es deu un reconeixement públic.

HORARIS

TELÈFONS ÚTILS

Biblioteca Pública, de 17 a 20 h. (dilluns a
divendres). Tel. 966 567 766
Biblioteca de la Fundación Valor, de 18 a
20 h. (lunes a viernes).
Biblioteca de l’IES Professor Manuel Broseta: de 8 a 15 h. de dilluns a divendres.
Museu Arqueològic Torre Font Bona:
Dimarts: 13 a 14.
Dimecres a dissabte: 13 a 14 i de 18 a 19.
Diumenge: 13 a 14.

Ayuntamiento . . . . . 966 567 475 - 966 567 315

Museu de la Farmàcia:
Dimarts a diumenge: 12 a 13,30.

Hospital V. de los Lirios de Alcoy . . 965 537 400

Museu Valencià del Paper.
Dimarts: 11 a 13.
Dimecres a dissabte: 11 a 13 i de 17 a 18.
Diumenge: 11 a 13.

La Fábrica de Alcoy . . . . . . . . . . . . 966 527 710

Casa de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 766

■ TEATRE. “Emilia”, per Teatro del
Barrio, 12/març, 19 h. Teatre Principal

Museu de l’Espardenya.
Dimarts: 10 a 11.
Dimecres a dissabte: 10 a 11 i de 16 a 17.
Diumenge: 10 a 11.
Castell:
Divendres, dissabtes i diumenges: de 11 a 14
i de 16 a 18 hores.
Telèfon 965 567 453 (Oficina Turisme).

Polideportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 825

■ EXPOSICIÓ. Cartells anunciadors

Policía Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 756
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

HORARIS CASAL DE LA JOVENTUT
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres
De 9.00 a 14.00 h i de 16.00 h a 19.00 h.
joventut@portademariola.com
Sala d’ordinadors
De dilluns a dimecres de 16.00 a 19.00 h

De l’1 al 7 de març
Farmàcia Carrión, Av. Constitució, 11, Telf. 966567115
Del 8 al 14 de març
Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf. 965566345
Del 15 al 21 de març
Farmàcia Carrión, Av. Constitució, 11, Telf. 966567115
Del 22 al 28 de març
Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf. 965566345
Del 29 març al 4 d’abril Farmàcia Carrión, Av. Constitució, 11, Telf. 966567115

Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 528
Centro de Salud . . . . . . . . . . . . . . . 966 527 600
Urgencias Centro Salud . . . . . . . . . 966 527 602
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 979
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .085
Centro de Especialidades

Oficina de Turisme (Parc Villa Rosario): De
dimarts a divendres de 9 a 14 h. i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h.
Tel: 965 567 453. Dilluns tancat.

FARMÀCIES
DE GUARDIA

TRANSPORT
DE VIATGERS

Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 092
Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 718

CITES
■ MÚSICA. Banda Jove de la SMB. 4/
març, 20 h. Teatre Principal

de les festes. 4 al 13/març. Espai Expositiu del Teatre.

■ DOCUMENTAL. “Les dones i els
treballs”. 5/març. Teatre Principal.

■ PRESENTACIÓ. Presentació
del Programa de Festes. Actuació de
La Nova. 13/març, 18:30 h. Teatre
Principal

■ TEATRE .“Porpra”, per Sibil·la Teatre. 6/març, 18:30 h. Teatre Principal

■ CONFERÈNCIA. Juan Castelló
Mora: “Banyeres de Mariola i Bocairent
en el paper de fumar”. 25/març, 20 h,
Casa Cultura - Teatre Beneficència

Hogar del Jubilado . . . . . . . . . . . . . 966 567 555
Museu Molí Paperer . . . . . . . . . . . . 965 567 770
Museu Arqueológico . . . . . . . . . . . 966 567 896

La realització d’activitats està supeditada a la normativa sanitària que es
determine en funció de l’evolució de la pandèmia.

Área de Acampada
“Molí l’Ombria” . . . . . . . . . . . . . . . 667 553 730
Colegio Alfonso Iniesta
Edificio de la Font Bona . . . . . . . 965 566 269
Edificio de la Malena . . . . . . . . . 965 566 680
Colegio Fundación Ribera . . . . . . . 965 566 565
I.E.S. ‘Professor Manuel Broseta’ . . 966 527 675
Escola Infantil Municipal . . . . . . . . 966 567 521
Escola Infantil “El Patiet” . . . . . . . . 965 567 043
Parroquia de Nuestra Señora

METEOROLOGIA FEBRER
Font: Estació meteorològica IES Professor Manuel Broseta i www.meteobanyeres.com

TEMPERATURA

PLUJA

VENT

■ La temperatura més
alta, fins al dia 26, va ser
de 23’7 ºC. La mínima es
situà en 1’2 ºC.

■ Durant el mes es
van registrar 4 litres
per metre quadrat.

■ Els vents van ser
normals. Les ràfegues
més fortes van arribar a
49’9 km/h.

de la Misericordia. Oficinas . . . . . . 966 567 388
Hidáqua . . . . . . . . . 965 567 031 - 966 567 537
Iberdrola (Atención al cliente) . . . . . 901 202 020
Conservatorio Municip. de Música.. 966 568 401

HORARI DE SUMA
Dijous amb cita cridant al 965 292 000

SUMA Gestión Tributaria . . . . . . . . 965 292 000
Casal de la Joventut. . . . . . . . . . . . 966 568 383

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

615 67 16 65
(Pedro Vilanova)
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El públic va omplir la sala de conferències de la Casa de Cultura

Conferència: “Paisatge mil·lenari a
Banyeres”
Ignasi Grau, de l’Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric
de la Universitat d’Alacant, va pronunciar una conferència a la Casa de Cultura el dia
18 de febrer sobre els resultats del projecte de col·laboració entre aquest organisme
i l’Ajuntament a través del Museu Arqueològic Municipal. També es va presentar un
vídeo sobre els últims treballs realitzats en el jaciment de Serrella.

MUNICIPAL
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COMPTABILITZADES DUES NOVES DEFUNCIONS

Progressiva reducció de
casos Covid al mes de febrer
L
a situació de la Covid
durant el mes de febrer
s’ha caracteritzat per
una progressiva reducció de
casos. No obstant això, cal
subratllar que s’han continuat
detectant nous contagis. El
registre de casos actius es
situava al tancament d’aquesta
edició en 74, el que representa
un percentatge de 1.047 per
cada 100.000 habitants, un
nivell semblant al qual es
comptabilitzava a la fi de
desembre.
Cal lamentar que durant el mes
de febrer es van produir dues
noves defuncions, la qual cosa
eleva aquest número a 21, des
que va començar la pandèmia. El
nostre sincer condol als familiars
i amics d’aquestes persones.

Servei
d’orientació
jurídica de
proximitat
Banyeres de Mariola s’incorporarà al servei
d’orientació jurídica de proximitat que està
promocionant la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública i que suposarà la
modernització del Jutjat de Pau per a poder
oferir resposta ràpida a la ciutadania sobre
dubtes jurídics i diversos tràmits administratius, sense la necessitat d’haver de desplaçar-se a la capçalera del partit judicial.
La iniciativa implica la transformació dels
Jutjats de Pau dels 96 municipis de més de
set mil habitants que hi ha en la Comunitat
Valenciana i suposa l’adequació de les seues
oficines, la millora dels espais que ocupen
i el subministrament de la tecnologia necessària per a reduir la bretxa territorial i
digital. Així mateix, s’habilitarà la possibilitat
que puguen oferir atenció i informació a la
ciutadania sobre mediació, com a alternativa
més ràpida, econòmica i eficaç per a resoldre conflictes en cas de litigis, entre altres
aspectes.

Creen una comissió per a estudiar
el traspàs de la titularitat del
Geriàtric a la Conselleria
L’Ajuntament, a petició de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i
Polítiques Inclusives, ha determinat
la composició dels seus representants
en la Comissió Mixta que controlarà
la transferència de personal, infraestructures i equipaments de la Residència de la Tercera Edat i Centre de
Dia, fins ara de titularitat municipal, a

la Generalitat Valenciana.
REPRESENTANTS DESIGNATS

Els representants designats són tres
treballadores del departament de Serveis Socials, l’edil responsable de la
regidoria de Benestar Social i l’alcalde.
Els grups municipals de Compromís i
del PSOE van votar a favor d’aquesta

composició. El PP va optar per l’abstenció en considerar que volia tindre
un representant en la comissió, encara
que haguera sigut com a oient. L’alcalde va explicar que la Conselleria era
qui establia el nombre d’integrants
-cinc- si bé va apuntar que quan es reunira la comissió plantejaria la possibilitat proposada pels populars.

Peugeot 2008 elèctric que ha sigut assignat a l’Ajuntament.

Diputació atorga 2 vehicles elèctrics
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament dos vehicles elèctrics. El primer, que ja ha sigut rebut, és un vehicle elèctric pur o d’etiqueta zero, considerat
per l’organisme provincial com una inversió financerament sostenible. Es tracta d’un Peugeot 2008 Active Pack
Elèctric valorat en 29.000 euros i es destinarà a Protecció

Civil. El segon, emmarcat en una convocatòria d’ajudes dirigides a municipis de població d’igual o menys de 50.000
habitants, serà destinat a serveis generals. En aquest cas
encara no ha sigut entregat, però es sap que el valor que
ha invertit la Diputació en la compra ascendix a 27.397,26
euros.

El geriàtric passarà a mans de la Conselleria
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Els vehicles han d’eixir de la plaça pel carrer Àngel Torró.

CANVIS EN ELS ACCESSOS ALS CARRERS DEL CENTRE

Les obres de la plaça Major causen
canvis en el pas de vehicles i persones
E
l progrés de les obres de reforma de la Plaça Major va
obligar a introduir alteracions
en el trànsit de vehicles i persones
per la zona. Des del 14 de febrer a
les 7 del matí es van modificar els
accessos a la plaça i als carrers circumdants. A la plaça Major només
es podria accedir des del carrer La
Creu i els vehicles només podrien
eixir pel carrer Àngel Torró, és a dir,
quedava tallat l’accés des de la plaça
als carrers Major i Sant Jordi.
Per altra banda, el carrer Felip V
es va quedar amb doble sentit sent
únicament accessible pel carrer Reconquesta. Només podien circular
els vehicles que tinguen cotxeres en
eixe carrer. L’eixida a la plaça Major
quedava tallada.

podria accedir-se des de la plaça
Major. El tram del carrer de Sant
Jordi des del núm. 33 fins a l’inici
va invertir el sentit i es va transformar en carrer amb sentit de baixada. Al passar per davant de la Casa
de Cultura es continuarà pel carrer
Sant Antoni (darrere de l’església)
i pel carrer de la Malena es podrà

Actualitzat el Pla Local
de Prevenció d’Incendis
El Ple Municipal, després d’haver rebut l’informe favorable de la Direcció
Territorial a Alacant de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, ha aprovat el Pla Local de
Prevenció d’Incendis Forestals del poble després d’haver sigut adaptat a la
normativa vigent. Ara serà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat perquè
entre en vigor. Es tracta d’un requisit obligatori per als municipis que tenen
terrenys forestals en els seus termes municipals. Segons dades publicades
per la Conselleria en data 22 de desembre, dels 141 municipis de la província d’Alacant, 46 plans locals estaven en tramitació, 76 estaven aprovats, 3
estaven exempts i 16 en situació de pendent.

DOBLE SENTIT

El carrer Major també tindria doble sentit i estaria tallat l’accés a la
plaça Major. Com en el cas anterior,
solament podria utilitzar-se pels
veïns que tinguen cotxeres.
Finalment, al carrer Sant Jordi no

accedir a la Plaça Major (“als quatre cantons”). Els vehicles voluminosos hauran de tindre en compte
l’amplària del carrer de Sant Antoni
(darrere de l’església).
No es descarta que en dates pròximes hi haja nous canvis en el trànsit.
Tot dependrà de l’evolució de les
obres.

Continuen les obres de remodelació de la plaça Major.
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Castell de la redona situada en Les Molines.

Imatge de la Biblioteca Pública.

Ampliació d’horaris de la Biblioteca
La Biblioteca Pública ha ampliat els seus horaris. Està oberta al públic de dilluns a divendres
de 9 a 13:00 hores i de 15:00 a 21:00 hores. D’aquesta forma es dóna més facilitats per a
permetre l’estudi de l’alumnat.

Nous horaris dels museus
Els museus han modificat els seus horaris. Els vigents, que es prolongaran fins al
mes de maig, són els següents:

Commemoració del Dia Mundial
contra el Càncer
L’Ajuntament es va sumar a la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer, el 4 de febrer, per a
contribuir a visibilitzar aquesta malaltia. Per això va enllumenar de color rosa el Castell de la redona del
Castell situada en l’avinguda de Les Molines.
També es va adherir, el dia 21 de febrer, a la celebració del Dia Internacional de la Llengua Materna, en
aquest cas, il·luminant amb el color blau aquest emblema. Aquesta commemoració pretén visibilitzar el
multilingüisme i la diversitat cultural i ressaltar la importància de les llengües maternes com a patrimoni
cultural, identitari i d’integració social.
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Curs de
manipulació
de productes
fitosanitaris
L’Ajuntament ha organitzat entre febrer i
març un curs de manipulador de productes fitosanitaris, nivell bàsic. La duració
és de 25 hores i s’imparteix a la Casa de
Cultura. La normativa vigent estableix que
les persones que facen activitats relacionades amb la utilització o manipulació de
productes fitosanitaris, han de tindre el
carnet que acredite coneixements apropiats per a exercir la seua activitat.

CONCURS AMB SORTEIG DE SIS EXPERIÈNCIES CULINÀRIES

Volta gastronòmica a la Mariola
O
rganitzat per l’Associació
Serra Mariola, fins al dia 14
d’abril és possible participar en el sorteig “Volta Gastronòmica a la Mariola” i participar
en la rifa de sis experiències gastronòmiques. Per a prendre part
es requereix emplenar amb sis segells el document de participació
en el qual tres segells seran, com
a mínim, corresponents a bars o

restaurants, i la resta de qualsevol
monument visitable allotjament o
servei turístic, pertanyent a tres o
més municipis diferents integrants
de l’associació Serra Mariola
(Agres, Alfafara, Agullent, Banyeres de Mariola, Bocairent i Muro).
SIS SEGELLS

Una vegada emplenats els sis segells i les dades de contacte de la

persona participant, el document
s’entregarà en qualsevol de les
bústies que hi ha repartits en els
establiments col·laboradors. El
sorteig serà el 30 d’abril i es retransmetrà a través de les xarxes
socials de l’associació. Hi haurà
sis premis valorats en 50 euros,
aportats per cadascun dels pobles
que formen l’associació, consistents en productes o experiències

gastronòmiques.
ESTABLIMENTS

Els establiments de Banyeres que
participen en la iniciativa són Pinar Gastronòmic, Restaurant Cope Bajo, Rebombori, Restaurant
Pirámide, Serra Mariola Gurmet /
La Frutería, i, com a monuments,
el Castell i els Museus de la població.

SECRETARI GENERAL DEL PSPV-PSOE DE L’AGRUPACIÓ LOCAL

Antonio Miguel Martínez
formarà part de l’executiva
provincial del PSPV- PSOE

Banyerins en el Congrés de Joves PV - Compromís.

IV CONGRÉS DE JOVES PV DE COMPROMÍS

Banyerins en la
Coordinadora Nacional
de Joves País Valencià
El col·lectiu local de Compromís per Banyeres de Mariola ha informat que els
banyerins Maria José Calabuig i Ivan Ferre han passat a formar part de la nova
Coordinadora Nacional de Joves País Valencià. També que Bea Francés, regidora de
l’Ajuntament, s’ha reincorporat a la Comissió de Garanties. Els nomenaments s’han
fet en el IV Congrés de Joves PV - Compromís que es va celebrar el 19 de febrer a la
Sala Gomis d’Ontinyent.

Antonio Miguel Martínez
Vañó, secretari general del
PSPV-PSOE de l’Agrupació
Local de Banyeres, ha sigut
elegit membre del nou comité
provincial que encapçala
Alejandro Soler Mur, el nou
secretari general provincial.
Des de l’agrupació local s’ha
fet pública una nota felicitant
Martínez Vañó per aquesta
designació i desitja-li sort en
aquesta comesa. Cal recordar
que l’executiva banyerina
va donar suport majoritari
a la candidatura presentada
per Soler enfront de la que
encapçalava Toni Francés,
alcalde d’Alcoi.
EL SEU TREBALL

Antonio Miguel Martínez ha
explicat que el seu comés
serà vetlar perquè el treball
del comité provincial arribe
a totes les agrupacions
locals, col·laborant en el que
puga plantejar-se en l’àmbit
provincial. Aprofità també per
a anunciar que Banyeres serà
seu de la pròxima assemblea
que celebrarà el partit en
l’àmbit de la comarca de la
Muntanya, el pròxim 26 de
març.

Antonio M. Martínez elegit membre del comité provincial del PSPV-PSOE.

PUBLICITAT

BANYERES, febrer 2022

7

Ajuntament de Banyeres de Mariola

Avançant junts
EL DIA A DIA
A L’AJUNTAMENT

— Tasques de manteniment i neteja en l’àrea d’acampada del Molí
l’Ombria.
— Obres de rehabilitació en fonts municipals. En la imatge els treballs
realitzats a la Font del Sapo.
— Neteja i renovació d’aigua de l’estany del parc Vil·la Rosario.
— Avanç de les obres de reforma de la Plaça Major.
— Concessió per la Diputació Provincial d’Alacant d’un vehicle elèctric.
— Obres de rehabilitació de camins rurals.
— Progrés de les obres de l’obertura d’un vial i construcció de murs al
costat del Cementeri.
— Edició de la Revista-Programa de les Festes de Moros i Cristians
2022.
— Curs de manipulador de productes fitosanitaris

PROGRAMACIÓ

CULTURAL

Concert

BANDA JOVE

Teatre
Sibil·la Teatre presenta

De la Societat Musical Banyeres de Mariola
Dirigida per Teles Moreno Ferrer

PORPRA
Homenatge a les escriptores
Emilia Pardo Bazán,
M. Aurèlia Capmany i Maria
Beneyto

4 de març, 20:00 h. Teatre Principal

6 de març, 18:30 h
Teatre Principal

Exposició

TREBALLS PRESENTATS AL
CONCURS DEL CARTELL DE LES FESTES 2022

Teatre
Teatro del Barrio presenta

EMILIA

4 al 13 de març
Espai Expositiu del Teatre

Escrit, dirigit i interpretar per Pilar Gómez
Premi Max 2018 a la Millor Actriu Protagonista
12 de març, 19:00 h
Teatre Principal

Documental

LES DONES I ELS TREBALLS
4t documental del Museu de la Paraula
5 de març, 19:00 h.
Teatre Principal

Conferència
A càrrec de Juan Castelló Mora

BANYERES DE MARIOLA I BOCAIRENT
EN EL PAPER DE FUMAR
25 de març, 20:00 h
Casa de Cultura - Teatre Beneficència

Ajuntament de Banyeres de Mariola
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Rodrigo Ferre pronunciarà
el pregó de la Setmana
Santa d’Ontinyent
Rodrigo Ferre Bodí serà
el pregoner de la Setmana
Santa 2022 d’Ontinyent.
El banyerí, que exerceix
des del 9 de febrer de
2019 com a diaca en
la parròquia de Santa
Maria d’aquesta població,
va ser proposat per a
desenvolupar aquesta
funció per la Junta de
Germandats i Confraries
de Setmana Santa de
la capital de la Vall
d’Albaida.
La vinculació de Rodrigo
Ferre amb Ontinyent no
li arriba només per les
seues funcions de diaca.
També va ser, durant
prop de quinze anys,
professor de l’assignatura
de religió en l’IES
L’Estació, concretament
des de 1993 a 2007,
segons ha informat el
periòdic d’Ontinyent. Amb
aquest nomenament serà
la primera vegada que un
diaca pregone la Setmana Rodrigo Ferre el dia del seu ordenament en la catedral
de València.
Santa a Ontinyent.

Membres sortints i entrants de la Confraria de Santa Mª Magdalena.

Estatuts i nova junta
per a la Confraria
de la Malena
La Confraria de Santa Maria Magdalena va
celebrar el dia 20 de febrer una assemblea
en la qual, entre altres assumptes, es va
aprovar els estatuts de la institució per a
dotar-la d’autonomia pròpia. També va ser
elegida com a presidenta Carmen Albero
Domenech, que substituirà al qui ha exercit

aquestes funcions en l’última etapa, José Javier Bodí. El dia 22 es va celebrar, com cada
mes, una missa en l’ermita de la Patrona, en
la qual van ser presents un bon número dels
components de la nova junta, la composició de la qual es detallarà en una pròxima
edició.

ACTUALITAT

BANYERES, febrer 2022
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Processó a l’interior de l’església.

Grup de Lourdes.

FOTOS: NACHO ALONSO

Celebració de la festa de La
nostra Senyora de Lourdes

Imposició de la insígnia de l’Hospitalitat Valenciana.

El 12 de febrer es va celebrar per primera vegada en la parròquia la festa de la Nostra Senyora de
Lourdes. La celebració va resultar especialment
simbòlica per la presència del Grup de Lourdes
que anualment participa en les peregrinacions
que s’organitzen a aquest Santuari i va incloure
la processó que recorda a la que esdevé en el
Santuari de Lourdes, lloc que alberga a una de

les majors advocacions marianes del món, molt
vinculada als malalts i a les curacions físiques i
espirituals.
Cal dir que Conchita Ferre, una de les promotores del Grup de Lourdes, va imposar la insígnia
de l’Hospitalitat Valenciana al rector Ramón Micó,
confiant que puga acompanyar a la institució en la
pròxima peregrinació que s’organitze.
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La desocupació afecta a 360 persones
Banyeres va tancar el primer mes de l’any amb un total de 360 persones inscrites sense
treball en les oficines d’ocupació. Segons dades del Servei Valencià d’Ocupació i Formació
(Labora), d’aquest número 270 eren dones i 90 homes, qüestió que dóna a entendre que el
nivell d’atur femení és tres vegades superior al dels homes.
Aquesta dada és inferior a la que es va comptabilitzar el mes de gener de l’any 2021, on el
nombre de persones desocupades es situava en 397 (283 dones i 114 homes).
El sector Serveis és el que major incidència registra, amb 191 inscripcions. Li seguix el de
la Indústria, amb 133 registres. A gran distància apareix l’Agricultura, amb 7 casos, i la
Construcció, amb només 6. La resta de persones desocupades, 23, consta comptabilitzat en
l’apartat de “sense activitat econòmica”. Per grups d’edat 15 persones (6 homes i 9 dones)
són menors de 25 anys; 218 (50 homes i 168 dones) es troben en el tram d’entre 25 i 44
anys; i 127 (34 homes i 93 dones) són majors de 44 anys.

Avís per publicitat enganyosa
L’Ajuntament va difondre un missatge a les xarxes socials per tal d’alertar d’una situació que
estava afectant, de forma principal, al sector del comerç i a les petites empreses. Segons
va explicar, tot apunta al fet que una revista de l’empresa anomenada “Emergencias y
Seguridad Ciudadana” estava demanant col·laboracions als empresaris, insistint a oferir-los la
contractació d’anuncis publicitaris sota recomanació o suport de l’Ajuntament. Utilitzaven, a
més a més, la imatge que s’utilitza per al programa de festes.
Des de l’Ajuntament es va informar que no tenia cap relació ni vinculació amb eixa empresa
i va recomanar que s’anara amb compte en interactuar amb ella.

La Mancomunitat de l’Alcoià i El Comtat
obri la convocatòria del Projecte DAR
La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat ha activat el Projecte DAR (Dones Artistes
Rurals). Aquesta iniciativa està dirigida a promocionar el treball de les dones artistes
de les comunitats rurals, impulsar el seu desenvolupament personal i professional,
promocionar la seua producció artística, generar projectes col·laboratius per a
desenvolupar el treball en equip i fomentar la creació de col·lectius artístics. La idea
forma part de la programació del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana en
col·laboració amb el Centre Del Carme Cultura Contemporània.
De l’1 al 27 de març les dones artistes residents en aquesta zona que puguen estar
interessades podran presentar la seua sol·licitud a través de la pàgina web: www.
proyectodar.es.

Les àrees industrials podrien beneficiar-se de noves inversions.

Sol·liciten ajudes a l’IVACE per a
modernitzar els polígons industrials
El Ple Municipal de l’Ajuntament va aprovar
en una sessió celebrada amb caràcter extraordinari i urgent celebrada el dia 18 de febrer la
participació del consistori en la convocatòria
de subvencions realitzada per l’Institut de
Competitivitat Empresarial (IVACE) per a desenvolupar projectes d’inversió i millora dels
polígons industrials del municipi.
Les ajudes poden arribar a aconseguir el
100% de l’import dels projectes que hauran
d’estar basats en inversions en millora, modernització i dotació d’infraestructures i serveis a dur a terme durant el present exercici.
Els projectes proposats inclouen aspectes

com la instal·lació de fibra òptica i altres serveis, la millora de l’eficiència energètica en la
xarxa d’enllumenat, la dotació de serveis de
prevenció d’incendis, la millora de les àrees
verdes mitjançant la creació de recorreguts
bio saludables i la regeneració paisatgística,
la senyalització de carrers, la millora de les
xarxes de sanejament i la instal·lació d’infraestructures per a incentivar el transport públic.
D’atorgar-se les ajudes sol·licitades els projectes es faran en els polígons dels Molines,
Barraquetes i Les Creus i suposaran, en tot
el conjunt, inversions pròximes als 600.000
euros.

ACTUALITAT
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EL CENTRE EDUCATIU VA ACOLLIR UNA EXPOSICIÓ DELS CARTELLS QUE VAN PARTICIPAR PER A ANUNCIAR LA SETMANA

El Conservatori de Música ha celebrat
una Setmana Cultural Musical
Entre les activitats
va haver-hi un
taller de ioga dirigit
a tot l’alumnat
del centre. El va
impartir Macarena
Albero

E

l Conservatori Municipal de
Música ha celebrat la “Primera
Setmana Cultural Musical” del
14 al 18 de febrer. El programa va incloure diferents activitats. Entre elles
va haver-hi un taller de ioga dirigit a
tot l’alumnat del centre. El va impartir
Macarena Albero i en ell es va intentar
“connectar” el cos, la respiració i la
ment.
També es va organitzar una audició
a càrrec de l’alumnat adult. “Una manera de mostrar a l’alumnat més jove
les habilitats adquirides amb l’instrument”, van explicar fonts de l’organització. D’igual forma es va oferir un taller
sobre “disciplina positiva” dirigida als
pares i mares d’alumnes “per a explicar
mètodes no punitius per a encoratjar
als alumnes i ajudar-los a desenvolupar
habilitats socials”. I també es van fer audicions de cada especialitat en la qual
els alumnes van interpretar una peça en
presència dels seus companys i sota la
supervisió del professorat.
Així mateix, va actuar al Teatre Principal la nova banda del taller Sedajazz,
la “Happy Band”, formada per xiquets
i xiquetes de 8 a 14 anys, una formació infantil nascuda de la inquietud
del col·lectiu de músics per despertar
l’amor a la música i potenciar el talent
des de la base educativa.
Indicar, finalment, que el centre educatiu va acollir una exposició dels cartells que van participar per a anunciar
la Setmana Cultural Musical i dir que la
guanyadora del concurs va ser Ángela
Molina Gisbert.

Exposició de cartells.

Audició de l’alumnat adult.

Taller sobre disciplina positiva.

MORENET

Taller de ioga.

Concert de la Happy Band.
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ACTIVITAT DIRIGIDA ALS TREBALLADORS DE L’EMPRESA I A LES SEUES FAMÍLIES

Plastic Forte organitza el ‘Dia de
l’Arbre’ per a plantar 350 exemplars
L’acció tenia com a
objecte col·laborar
amb la reforestació
de la zona,
contribuir a millorar
l’entorn i crear un
espai natural

L

’empresa Plastic Forte, en col·laboració amb Creu Roja, va organitzar el dia 26 de febrer, dissabte, un “Dia de l’Arbre” per a plantar
més de 350 arbres en la parcel·la en
què en el futur es situaran les noves instal·lacions de la fàbrica.
L’acció tenia com a objecte col·laborar amb la reforestació de la zona,
contribuir a millorar l’entorn i crear un
espai natural per al gaudi dels empleats.
A la iniciativa van ser convidats el personal de l’empresa i les seues famílies en
un intent d’unir llaços entre familiars,
companys i empresa. Va ser una activitat
grupal per a compartir una experiència
i tindre un bon record.
Plastic Forte i Creu Roja van proporcionar els arbres que es van plantar en
el recinte. Des de l’empresa es va informar que es tractava d’un esdeveniment
dirigit a tots els públics i el va recomanar participar de manera especial, si es
tenien xiquets. La mercantil va convidar
a esmorzar a tots els participants i va
demanar que es feren fotos, ja que es
va organitzar un concurs per a premiar
la millor foto de l’esdeveniment amb un
cap de setmana per a dues persones en
un luxós hotel situat a la Vall de Guadalest.
El programa va començar a les 9:30
del matí amb la preparació del material.
Després es va anar rebent als participants en un punt d’informació on es va
distribuir el material. La plantació es va
fer en els clots que prèviament s’havien
realitzat en el perímetre de la parcel·la.
Per a finalitzar l’empresa va obsequiar
amb un record a tots els participants.

L’activitat la va organitzar Plastic Forte amb la col·laboració de Creu Roja.

Moltes famílies van participar en la iniciativa i van plantar el seu arbre.

L’empresa va convidar a esmorzar a tots els participants.

Va ser un dia de germanor entre companys de treball, famílies i empresa.

L’esdeveniment va reunir a més de 400 persones.

CARNETOLTES

BANYERES, febrer 2022

Disfresses recordant els contenidors blaus de paper i cartó.
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El groc simbolitza la recollida d’envasos.

ELS ALUMNES VAN VESTIR DISFRESSES INSPIRADES EN LA RECOLLIDA SELECTIVA

El reciclatge va estar present en el
Carnestoltes del CEIP Alfonso Iniesta

D

esprés d’un any d’absència a
causa de la pandèmia, el col·legi
Alfonso Iniesta va programar el
dia 24 de febrer la tradicional desfilada
de carnestoltes en la que van participar
els alumnes del centre. Organitzats per
grups en funció de l’aula i curs al qual
pertanyien, alumnes, professors i col·laboradors de l’AMPA van desfilar amb
disfresses inspirades en el reciclatge i
la recollida selectiva, una qüestió que
tracta d’inculcar-se en els col·legis des
d’edats primerenques promocionant
l’educació ambiental.
Després d’eixir del centre educatiu, la
desfilada va transcórrer per un itinerari
format pels carrers Pizarro, Gregorio
Molina, Passeig de la Font del Cavaller
i retorn de nou al col·legi a través del
carrer Llavadoret. Desenes de mares,
pares i familiars van assistir al pas de la
comitiva, que en aquesta ocasió va fer
el trajecte amb l’ambientació musical
proporcionada per un equip de so.

No van faltar els poals del fem orgànic.

Els participants portaven distintius al·lusius al reciclatge.

La desfilada va omplir els carrers de colorit.
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Va tornar la festa del carnestoltes després d’un any d’absència.

La celebració va donar ambient a la vesprada del dissabte.

La comitiva al complet per l’avinguda de “Els Furs”.

AMB TEMÀTIQUES SOBRE LA SOSTENIBILITAT I LA IGUALTAT DE GÈNERE

Torna el Carnestoltes després d’un
any sense celebració

E

l dia 26, dissabte, es va celebrar la desfilada
de Carnestoltes que va organitzar l’Ajuntament a través del Casal de la Joventut. Amb
l’acompanyament de la banda de música de l’Agru-

pació Musical la Nova, la comitiva va començar el
recorregut al carrer Laporta, a l’altura del Centre de
Salut, per a acabar al parc Vil·la Rosario. L’activitat
es va complementar amb un concurs fotogràfic de

L’itinerari va seguir un ordre diferent per les obres de la plaça Major.

disfresses en el qual es valoraria si eren de creació
pròpia, l’ús de materials reciclats, i si la temàtica
estava relacionada amb els objectius de desenvolupament sostenible com el benestar i la salut, la

igualtat de gènere, el consum i la producció responsable o l’acció climàtica. Les fotos s’enviarien
al Casal fins a l’1 de març i es votarien en les xarxes
socials entre el 2 i el 4 de març.

Mares i pares van acompanyar als més menuts.

Persones de totes les edats van participar.

El Casal va organitzar un concurs fotogràfic per a
premiar les disfresses

L’Agrupació Musical la Nova va tancar la desfilada.

ACTUALITAT

BANYERES, febrer 2022

Grup de participants en l’excursió
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L’esport de l’esquí va ser una de les activitats.

ACTIVITAT DE LA SECCIÓ DE PIONERS DEL GRUP SCOUT EDELWEISS

Viatge a Valdelinares i Montanejos

L

a secció de Pioners del grup
scout Edelweiss va organitzar
un viatge a l’estació d’esquí de

Valdelinares el cap de setmana del
12 i el 13 de febrer per a fer distintes activitats. La iniciativa va incloure

una estada a les pistes en la que els
excursionistes van poder gaudir dels
esports de la neu i de rutes turísti-

96 55 666 55

ques a la natura a la població pròxima de Montanejos. Fonts dels Pioners van apuntar que l’experiència

havia sigut molt enriquidora i que
esperaven poder repetir-la en anys
vinents.
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NOMÉS CANVIARÀ L’ITINERARI DE LES ENTRAETES PER LES OBRES DE LA PLAÇA MAJOR

Beatriz Francés: Les festes es faran
amb la “màxima normalitat possible”
L

a presidenta de la Comissió de
Festes de Sant Jordi i edil de Festes, Beatriz Francés, ha confirmat
que les festes de moros i cristians es
faran amb la “màxima normalitat possible” amb les normes de precaució dictades per la Conselleria de Sanitat per la
presència de la pandèmia.
Francés va referir que caldrà vetlar
perquè no es produïsquen episodis de
gran aglomeració de gent, posant com a
exemple el que es produïx quan s’acompanya als Capitans a l’Ajuntament, abans
de la missa major, un moment en el que
es concentren no sols els Capitans sinó
també músics i festers. També va apel·lar
a la consciència de cada persona perquè,
quan finalitze cada acte, utilitze la mascareta, tal com marca la normativa, en cas
d’aglomeracions.
L’edil va dir que “calia donar gràcies per
poder fer les festes” i que només es podria
continuar gaudint d’elles si s’actua amb
responsabilitat. “És millor no abaixar la
guàrdia per a no haver de lamentar-nos

després”.
Respecte als itineraris dels diferents actes va explicar que serien els tradicionals
i que únicament s’havien plantejat canvis en les “Entraetes” per les obres que
s’estan fent en la plaça Major. Va dir, en
aquest sentit, que s’havien proposat tres
possibilitats que haurien de votar les filaes.
La primera era posar com a punt d’inici
el maset de la filà Pirates (carrer Major),
seguir pel carrer Laporta, girar pel carrer
Sant Pere o Germanies i seguir per l’avinguda dels Furs fins a acabar en la plaça
dels Plàtans.
La segona era començar en l’avinguda de
la Constitució -a l’altura de Casa Gilo/Pintures Paco- fins al carrer Laporta i continuar amb el mateix itinerari que l’anterior
amb final en la plaça dels Plàtans.
La tercera opció era començar en la rotonda nova (final de l’avinguda 9 d’Octubre), pujar per l’avinguda Ramón y Cajal
fins a arribar a l’avinguda dels Furs i acabar també en la plaça dels Plàtans.

Beatriz Francés, regidora de Festes.

Normes i recomanacions Covid dictades
per la Direcció General de Salut Pública
■ DIRIGIDES A REGULAR LES CELEBRACIONS POPULARS I LES FESTES
La Direcció General de Salut Pública i Addiccions de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va fer públiques en
data 14 de febrer les normes i recomanacions per a la realització
de celebracions populars. A continuació es detallen les normes
generals així com les específiques per a les festes de moros i
cristians.
NORMES I RECOMANACIONS PER A LES CELEBRACIONS
POPULARS:

1. OBJECTIUS
Assimilar tots els actes i activitats festives a la normativa sanitària vigent que siga aplicable
en cada cas; generar un model festiu sanitàriament responsable; Comptar amb moviment associatiu compromés amb la
realitat sanitària; desenvolupar sempre que siga possible les activitats a l’aire lliure; i promoure l’ús responsable de mascareta.
2. NORMES I RECOMANACIONS GENERALS
Amb la finalitat d’aconseguir la celebració d’actes festius
sanitàriament segurs, és necessari seguir les normes i recomanacions generals previstes en la normativa vigent, tant les
mesures i obligacions generals per a la ciutadania, les mesures
i obligacions per a establiments i activitats en general, així com
aquelles en relació amb activitats específiques com ara esdeveniments i celebracions amb concentració de persones i festivals
de música o les mesures relatives a establiments d’hostaleria i
restauració.
L’ús de la mascareta s’ajustarà al que marque la normativa vigent, i es recomana el seu ús continuat encara que no siga obligatori, especialment quan les circumstàncies l’aconsellen. En
els casos d’aglomeracions el seu ús és obligatori. Es difondran
recomanacions per a evitar que acudisquen als esdeveniments
persones amb símptomes compatibles amb COVID-19.
En espectacles pirotècnics, balls, actuacions professionals
de grups musicals i disc- joquei i actuacions esporàdiques o

amateur de cant, encara a l’aire lliure, ha de promoure’s l’ús de
màscara i assegurar ventilació suficient.
a) Activitats en seus festeres
Les activitats habituals de les seus festeres es desenvoluparan
aplicant les mesures de seguretat relatives a l’ús de la màscara i
la correcta ventilació dels locals. Les seus festeres tipus C aplicaran les mesures addicionals establides en la normativa que
corresponguen a l’activitat per a la qual estiguen autoritzades.
Si es realitzen activitats anàlogues a les d’hostaleria i restauració, s’estarà al que es disposa en la normativa sanitària vigent.
b) Dinars, Esmorzars, Berenars, Sopars
Es faran preferentment a l’aire lliure, mitjançant la instal·lació
de carpes amb un màxim de dos laterals o en carrers delimitats
prèvia concessió de permís municipal. En tot cas assumiran la
normativa específica d’hostaleria i restauració en el moment de
la celebració.
c) Elaboració i subministrament d’aliments per empreses
externes
S’hauran d’implantar mesures que permeten mantindre les
distàncies en les cues als llocs de menjar ambulant.
d) Desfilades i ofrenes
L’ús de la màscara serà obligatori per al públic que puga assistir, excepte per a les persones menors de 6 anys. No s’exigeix
l’ús de màscares a les persones participants.
e) Cercaviles
Es recomana l’ús de màscara, tant per a participants com per
al públic que puga assistir, excepte per a les persones menors
de 6 anys.
3. NORMES I RECOMANACIONS PER A la REALITZACIÓ
D’ACTES DE MOROS I CRISTIANS
Les demarcacions de l’espai on se celebren les activitats estaran
senyalitzades amb normes i recomanacions per a la prevenció de
la COVID-19.
Es recomana que cada organització compte amb la figura del
coordinador/a COVID, persona amb formació suficient que co-

neix la normativa sanitària vigent i disposa de criteris per a aplicar-la en el desenvolupament de les diferents activitats.
En absència del coordinador/a COVID, és recomanable que
s’haja explicat prèviament les recomanacions que cal seguir per
al desenvolupament dels actes i que quede una altra persona encarregada de la supervisió del compliment de les mesures.
Es difondran des de l’organització crides al públic i participants
a celebrar uns actes festius responsables.
Es recomana que les activitats es realitzen a l’aire lliure en espais delimitats i en cas de fer ús de carpes amb un màxim de dos
laterals, per a assegurar el desenvolupament de les activitats en
exterior amb ventilació suficient.
a) Entrades, dianes, actes d’arcabusseria, ofrena i altres desfilades
No s’exigeix l’ús de màscares a les persones participants sempre
que es desenvolupe a l’aire lliure. L’ús és obligatori per al públic
que puga assistir.
Es recomana establir itineraris que eviten aglomeracions, que
podran modificar-se per a complir amb aquesta finalitat.
Es procurarà que els músics es situen separats prou de les i els
festers participants, mantenint la separació també entre ells.
S’organitzaran els punts de reunió previs a l’acte i l’horari de
desfilada amb la finalitat d’evitar en la mesura del possible aglomeracions de participants.
El desplaçament enmig de transport col·lectiu es farà seguint les
normes d’ús del mitjà de transport.
Està prohibit llevar-se la màscara en el mitjà de transport. La comitiva participant es dissoldrà de manera progressiva i ordenada.
b) Ambaixades
Es recomana que es realitzen a l’aire lliure o en espais on estiga
assegurada una ventilació suficient i es permeta una distància de
seguretat entre el públic i les persones participants.
No s’exigeix l’ús de màscares a les persones participants sempre
que es desenvolupe a l’aire lliure. El públic haurà de fer ús de la
mascareta.

FESTA
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ÉS LA SEGONA VEGADA QUE ES CONVOCA

La Confraria de Sant Jordi
organitza el Concurs de
Dibuix de les Festes
La Confraria de Sant Jordi ha fet públiques les bases del II Concurs de Dibuix
organitzat amb motiu de les Festes de
Moros i Cristians.
Podran participar tots els xiquets i
xiquetes del poble que cursen ensenyament Infantil, Primària i Secundària i
el tema versarà exclusivament sobre el
Patró Sant Jordi en la població. Es valorarà la creativitat i l’originalitat.
Els participants tindran llibertat de
procediment i tècnica plàstica, sempre
que no oferisca dificultats de reproducció. El format podrà ser tant vertical
com horitzontal i la grandària del paper
serà A4 com a mínim.
IDENTIFICATS AMB TÍTOL
Festers de la filà Marrocs el 25 d’abril de 2019.

ARXIU

PETICIÓ DE PÓLVORA, PISTONS I LLOGUER D’ARMES

Inscripcions per a poder
disparar en les festes
de moros i cristians
El dia 3 de març (dijous) de
15 a 18:30 hores a l’Ajuntament,
serà el segon dels dos dies en
què podran realitzar-se les
inscripcions per a poder disparar
en les festes de moros i cristians
2022. El primer dia en què va
poder fer aquest tràmit va ser el
26 de febrer.
Per a inscriure’s cal indicar el
nom, cognoms, si s’és portadortirador, portador o tirador, i
si l’arma és pròpia, llogada o
cedida. Cal aportar fotocòpia
del DNI, fotocòpia de la llicència
d’avantcàrrega en vigor, fotocòpia
del certificat de superació del
curs de formació o d’experiència
en el dispar, fotocòpia del
certificat BOP de l’arma si és
pròpia, fotocòpia de la guia de
pertinença de l’arma legal si
aquesta és pròpia, o document
temporal de cessió de l’arma (si
l’arma no és pròpia).
Els festers que hagen aportat
aquesta documentació en anys
precedents i estiga en vigor
no serà necessari que tornen
a presentar-la. Si algun dels
documents estiguera caducat
s’haurà d’aportar el nou en vigor
per a obtenir còpia.
Els preus són els següents:
pólvora 35 euros/kg, pistons 8
euros (caixa de 100 unitats),

lloguer d’arcabussos o una altra
arma 30 euros, i lloguer de
cantimplora 8 euros. El pagament
de la reserva es farà en efectiu

en el moment de la inscripció.
La recollida d’armes serà el 19
d’abril en la seu de la Comissió
de Festes, de 19 a 20:30 hores.

Els dibuixos es presentaran sense
signar i estaran identificats amb un
títol o lema. S’acompanyaran d’un
sobre tancat, subjecte per la part posterior, figurant en l’exterior el títol
o lema. A l’interior es consignarà el
nom i cognoms de l’autor, la data de
naixement, el domicili, el telèfon i el
curs escolar.
S’atorgaran premis en funció de diferents categories. La primera categoria
serà la d’Educació Infantil amb un únic
premi. La segona categoria, referida a
Educació Secundària, tindrà tres premis: un per al primer i segon curs, un
altre per al tercer i quart curs i un altre
més per al cinqué i sisé curs. La tercera
categoria serà la d’Educació Secundària
i inclourà un premi únic per als cursos
de primer i segon i un altre per als de
tercer i quart.
Els treballs i els sobres identificatius

Cartell anunciador del concurs.

podran depositar-se en la seu de la Confraria de Sant Jordi els dies 25 de març
(divendres) de 19:30 a 21 hores, el 27
de març (diumenge), d’11:30 a 13 hores; i el 3 d’abril (diumenge), d’11:30
a 13 hores.
EL JURAT

El jurat el formaran la presidenta, la
secretària i dos tècnics de dibuix de la
junta directiva de la Confraria de Sant
Jordi. El premi es comunicarà el dia 23
d’abril, dia de Sant Jordi, per via telefònica a les xiquetes i xiquets que resulten
premiats. A continuació es faran públics
per l’entitat.
Les bases al complet poden veure’s en
la pàgina web de la Confraria.
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ES VAN REGISTRAR 30 NOUS DONANTS

Un centenar de donacions de sang
en el col·legi de la Fundació Ribera
L’acció es va
dur a terme de
manera conjunta
en altres 46
col·legis Diocesans
de la Comunitat
Valenciana

E

l col·legi Fundació Ribera va organitzar el 15 de febrer, dimarts,
una campanya de donació de
sang dins del projecte d’Aprenentatge
Servei anomenat “Sang Valentí Diocesà”. L’objectiu, a més del desenvolupament curricular de l’assignatura
de Ciències, era prestar un servei a la
societat i, en aquest cas, aconseguir el
màxim nombre possible de nous donants i donacions, crear consciència
social i donar exemple “com a bons
ciutadans”. El repte es va complir gràcies al centenar de donacions que es
van fer i la captació d’una trentena de
nous donants.
DOS JORNADES

La iniciativa estava programada perquè es desenvolupara al llarg d’una jornada, però la gran resposta va obligar a
haver d’ampliar-la un dia més (al 17 de
febrer, dijous), ja que van ser moltes les
persones les que es van quedar sense
poder donar sang per la impossibilitat
de poder atendre a totes en un únic dia.
L’acció es va dur a terme de manera
conjunta en altres 46 col·legis Diocesans de la Comunitat Valenciana i va
estar coordinada pels alumnes de 6é
de Primària, que van tindre l’ocasió
d’aprendre en què consistix una donació de sang i màximes com que “la sang
és fonamental i que no es pot comprar
ni fabricar. Només la pots aconseguir
mitjançant una transfusió” o que “ser
donant beneficia a moltes persones, per
exemple, a tots els que per accident,
malaltia o similar, la necessiten de manera imprescindible”.
Els alumnes, a més, van rebre diferents xarrades d’experts impartides
per personal mèdic i sanitari, així

Es va utilitzar l’aula de major grandària del centre.

El Centre de Transfusions va instal·lar l’equip
necessari per a possibilitar les donacions,

com per particulars que havien necessitat transfusions, aspecte que va
suposar una “ampliació” dels seus
estudis de l’assignatura de Ciències
en tot el relacionat amb la sang.

Cues de gent solidària per a participar en la
iniciativa.

La campanya va tractar de motivar
a la gent perquè acudira a la donació i va estar dirigida a institucions,
associacions, empreses i particulars.
Tant els alumnes com el conjunt de

Els alumnes van fer campanya en diferents
àmbits, entre ells el Centre de Salut,

la comunitat educativa es van mostrar satisfets amb el resultat perquè
la campanya implicava “salvar vides” i perquè l’èxit de la iniciativa va
ser el resultat d’un “esforç i treball

conjunts”. Es dóna la circumstància,
d’altra banda, que la primera donació
que es va fer a Banyeres de Mariola
va ser, precisament, en la Fundació
Ribera, l’any 1969.
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PREMI ESPECIAL QUE S’ENTREGA EN RECORD I HOMENATGE A L’ESPORTISTA, QUE VA FALTAR EN 2013

‘Matins
al poli’,
per a
fomentar
l’activitat
física

Lydia Sempere rep el trofeu
‘María de Villota a la superació’
L
ydia Sempere va rebre el 19 de febrer, divendres, el trofeu “María
de Villota a la superació 2021”. El
lliurament va ser a Madrid a les Sales de
Cinema de Kinépolis (Ciutat de la Imatge) dins de la Gala de Campions 2021
que organitza la Real Federació Espanyola d’Automobilisme, esdeveniment
en què es donen els guardons a tots els
campions de la passada temporada en
les diferents disciplines.
El “Trofeu María de Villota a la superació” constitueix un premi especial
que s’entrega en record i homenatge a
l’esportista, que va faltar en 2013. En
aquesta ocasió la beneficiària va ser Lydia Sempere, que en 2021 va participar
en el Campionat d’Espanya de Turismes
i que és promotora del projecte “Pilotar
Sense Barreres”, inspirat en joves amb
disfunció auditiva, però que no els impedeix véncer la por.
“UNA GRAN IL·LUSIÓ”

La banyerina va declarar que havia
sigut “una gran il·lusió rebre un premi
tan especial que simbolitza el llegat de
María de Villota, un referent per a mi
com a dona pilot”. Lydia va agrair a la
Real Federació Espanyola d’Automobilisme haver pensat en ella i a l’afecte
mostrat sempre per la família De Villota, especialment a Isabel, germana de
María, de qui va rebre el trofeu.
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La regidoria d’Esports
ha posat en marxa els
“Matins al Poli” amb una
programació dirigida a
ajudar a mantindre la
forma física. Els horaris i
activitats són els següents:
Dimarts: de 9:15 a
10:00, circuit d’habilitat
i força; de 10:00 a
10:45 h, gimnàstica de
manteniment per a majors
de 50 anys; i d’11:00
a 11:45 h, pilates amb
bebés.
Dimecres: de 9:15 a 10:00
h, zumba.
Dijous: de 9:15 a 10:00 h,
hit; de 10:00 a 10:45 h,
pilates; i d’11:00 a 11:45
h, recuperació postpart.
I divendres, de 9:15 a
10:00 h, zumba.
Les inscripcions mínimes
per taller són de 5
persones. Per a inscriure’s
i obtenir més informació
es pot contactar amb
la consergeria del
Poliesportiu en el
WhatsApp 651 93 33 81

Lydia va rebre el premi de mans de la germana de María de Villota.

Un incendi calcina
2.000 m² en una
zona de bancals

L’incendi es va produir al costat del camí del Molí Roig.

El sinistre va afectar una zona d’uns 2.000 metres quadrats.

El dia 23 de febrer al matí es va produir un
incendi en una àrea d’uns 2.000 metres quadrats
situada al costat del camí que uneix el polígon
Els Molines amb les Creus de l’Aigua (camí del
Molí Roig). En l’extinció van intervenir diverses
dotacions de bombers procedents dels parcs d’Ibi
i d’Alcoi, així com una brigada forestal amb seu a
Biar, Guàrdia Civil i Policia. Fonts autoritzades van
informar que el foc no va afectar zona boscosa i
que va poder ser conseqüència d’una crema de
restolls.

Dr. J. IGNACIO GIMENO ABAD
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

www.ignaciogimeno.com
VITHAS HOSPITAL INTERNACIONAL MEDIMAR
Avda. Denia, 78 - 2ª planta - 03016 ALICANTE
Tel.: 965 16 22 00 - Ext. 8056

■

CIRUGÍA ARTROSCÓPICA

■

TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA

CONSULTAS

Avda. Conde Lumiares, 37 bajo (CM Lumiares) - 03010 Alicante - T. 965 25 46 12
Pintor Cabrera, 8 - bajo (CM Estación) - 03005 Alicante - T. 965 12 55 00
Jaime Segarra, 2 - bajo (Clin. Alicante) - 03010 Alicante - T. 966 35 99 66
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FRUIT D’UNA VIDA DEDICADA A LA RECUPERACIÓ DELS CASTELLS

Donació de llibres
de Cristóbal Albero

L

a família de Cristóbal Albero Francés ha donat a l’Ajuntament 80 exemplars del llibre “Mis amigos los castillos” i
90 del titulat “Desde lo alto de la torre. Banyeres de Mariola”, obres que va escriure Cristóbal Albero deixant patent la
seua profunda estima pel Castell i el seu poble.
Cristóbal Albero va dedicar bona part de la seua vida a gestionar la
reconstrucció i rehabilitació del principal monument de Banyeres
de Mariola. La seua labor i la dels seus col·laboradors va propiciar
que la fortalesa, que estava en estat de ruïna, recuperara l’esplendor.
El seu fill Cristóbal, que parlava en nom de tota la família, va
referir que el seu pare sempre comptava la impressió que li va
produir un greu accident que va passar a Sax a conseqüència d’un
despreniment. “Estic segur que aquell episodi li va causar un gran
impacte i li va fer veure que el nostre Castell, que estava en molt mal
estat, podria acabar causant un incident similar, pel que calia buscar
solucions”.
Allò va passar a meitat de la dècada dels 60, temps en què el seu
pare formava part de l’ajuntament de l’època. “Van començar a
moure fils per a veure què es podia fer. Van viatjar a Madrid, a
Patrimoni Nacional, per a plantejar el problema en primera persona.
Sembla que les gestions van forjar i van començar a tramitar-se les
primeres ajudes”.
Però aquestes no van ser suficients i va caldre moure’s també en
l’àmbit local buscant suports en les empreses i en la gent del poble
“perquè el Castell era de tots”. Va ser en els anys 1966-67 quan va
començar a gestar-se tot. “Les ajudes van començar a ser una realitat
i els suports rebuts van possibilitar que començara la reconstrucció.
En 1969 va finalitzar la restauració de la Torre de l’Homenatge i el fet
va ser objecte de celebració. Dèsset anys després, després de molts
més esforços, van concloure les obres de restauració”.
Aquell fet sense precedents per a un poble com Banyeres va ser
de gran notorietat i rellevància, tant en àmbits provincials com
nacionals, i va promoure que Cristóbal Albero fóra nomenat
president provincial de l’Associació d’Amics dels Castells. “Aquesta
designació li va portar a promocionar diferents iniciatives, entre
elles la celebració del Dia dels Castells, cada any en un castell
diferent de la província, qüestió que va donar molta publicitat a
aquests monuments. La idea era «obrir els castells a la societat» i
que tots els ciutadans comprengueren la importància que havien
tingut i tenien en la història dels nostres pobles i que era important
fer coses per conservar-los, una labor que va prolongar durant
anys”.
L’alcalde Josep Sempere va dir que era un “gran honor” que
Banyeres haguera tingut entre els seus veïns a una persona que
havia dedicat tant a la recuperació dels castells, sens dubte els
nostres monuments “més lluïdors”, i que haguera fet tant esforç a
recuperar no sols el de Banyeres, sinó també el dels altres pobles.
Sempere va agrair a la família la donació d’aquests llibres i va dir
que es destinaran a qüestions protocol·làries, culturals i a oferir-los
a personalitats que ens visiten.

Cristóbal i Dolores Albero amb l’alcalde Josep Sempere i l’edil de Patrimoni, Beatriz Francés.

L’alcalde va mostrar els últims descobriments
arqueològics haguts al Castell.

La família ha donat els llibres llegats pel seu pare a
l’Ajuntament.

