BANYERES
el nostre
FEBRER 2021

MARILÓ MARTÍ BALLESTER es va proclamar
tercera millor nadadora d’Espanya en la disciplina
de cinc mil metres lliures. Va guanyar la medalla
de bronze en el Campionat d’Espanya de Llarga
Distància celebrat en el centre d’alt rendiment de
Sant Cugat. Pàgina 19

AULA ANFITEATRE del CEIP Alfonso Iniesta. El
col·legi, en col·laboració amb l’AMPA del centre,
ha instal·lat una aula a l’aire lliure en la qual es
garanteixen les distàncies de seguretat i, per
descomptat, la ventilació. Útil per a temps de
Covid i per al bon temps. Pàgina 13

Reparen la coberta de
l’edifici que ocupa el Taller
Ocupacional i el Motoclub.
Pàgina 6

Creen una zona per a
fomentar el compostatge
en l’avinguda 25 d’Abril.
Pàgina 8

Educadors ambientals
ajudaran a informar sobre
la gestió dels residus.
Pàgina 8

Donen nom a quatre
carrers del nucli urbà.
Pàgina 9

Pla Resistir per a
ajudar a autònoms i
microempreses.

Pàgina 10

Desinfecció de carrers
La situació de la pandèmia a la fi de gener es va fer insostenible i va convertir a Banyeres en una de les poblacions de la
província més afectades pel virus, amb uns percentatges pròxims als 3.500 casos per cada 100.000 habitants. Davant tal
circumstància es va demanar que els Bombers de les Brigades Rurals de la Generalitat es desplaçaren al poble per a col·laborar
en les tasques de desinfecció i neteja que ja s’estaven fent al municipi mitjançant la contractació d’una brigada de quatre
persones, expressament per a aquesta comesa. Els bombers van utilitzar líquids desinfectants amb els quals van ruixar un
bon nombre de carrers en un intent que la Covid-19 no s’expandira amb tanta facilitat. Amb l’arribada del mes de febrer i
seguint la tònica general de la majoria dels territoris, el nombre de contagis va començar a disminuir així com els casos actius.
Lamentablement la dada no es va correspondre amb el nombre de defuncions, que va tornar a pujar fins a acumular un total de
quinze des que va començar la crisi sanitària. Pàgines 3 i 4.

El Casal de la Joventut
posa en marxa un canal de
YouTube.
Pàgina 11

Els col·legis celebren el Dia
de la Pau.
Pàgina 12

Concurs fotogràfic “Amor
en temps de pandèmia”.
Pàgina 14

Es suspenen
oficialment les Festes de
Moros i Cristians.
Pàgina 15
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ELS PROPIETARIS EN LA ZONA DE L’ANSARÍ HAN HAGUT DE FACILITAR LES MATRÍCULES

Comença a funcionar
la barrera d’accés al
Parc Natural

SERVEIS
D’INFORMACIÓ
HORARI DE L’ECOPARC:
OCTUBRE A MARÇ: Dimarts a divendres: de 10 a
14 h i de 16 a 18 h
ABRIL A SETEMBRE: Dimarts a divendres: de 10
a 14 h i de 17 a 20 h
TOT L’ANY: Dissabtes i diumenges: de 10 a 14
h, vesprades tancat. Dilluns i festius: tancat

El dia 1 de març estava previst que començara a
funcionar la barrera que s’ha instal·lat en l’accés al parc
natural de la Serra Mariola situat al costat de la finca Ull
de Canals, on està el Centre d’Interpretació del parc.
Així ho han informat algunes de les persones que, en
ser propietàries d’alguna finca a l’interior del parc,
tenen necessitat de passar amb regularitat per aquest
punt. Per aquest motiu han hagut de facilitar les dades
de la matrícula dels seus vehicles en l’oficina del Centre
d’Interpretació, atés que un dispositiu automàtic llig
les matrícules i permet l’obertura de la barrera cada
vegada que detecta un vehicle que prèviament ha rebut
l’autorització de pas.
Aquest sistema té com a objecte controlar el pas de
vehicles a l’interior del parc, garantint que els propietaris
puguen accedir a les seues propietats i evitant que
vehicles que no estan autoritzats puguen travessar el
perímetre d’aquest entorn natural.

TRANSPORT
DE VIATGERS
LÍNIA D’AUTOBÚS
BANYERES – ALCOI

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

Barrera instal·lada en el camí d’accés al parc.

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:
Hivern: Dimecres i dijous: 13 a 14 i 17 a 19.
Divendres a diumenge: 12 a 14 i 19 a 20

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.
Hivern: Dimecres a dijous: 12 a 14 i 16 a 19.
Divendres: 12 a 14 i 17 a 19.
Dissabte i diumenge: 10 a 14 i 17 a 19.

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

Museu de l’Espardenya.
Hivern: Dimecres i dijous: 11 a 13 i 16 a 17.
Divendres a diumenge: 10 a 12 i 16 a 17.
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

Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

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.
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

Manises: 961 598 500

HORARI DE SUMA
Dijous amb cita cridant al 965 292 000

Del 2 al 8 de març

Farmàcia Carrión, Av. Constitució, 11, Telf. 966567115

Del 9 al 15 de març

Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf. 965566345

Del 16 al 22 de març

Farmàcia Carrión, Av. Constitució, 11, Telf. 966567115

Del 23 al 29 de març

Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf.

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

L’Altet: 966 91 94 00

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

Policía Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 756

FARMÀCIES
DE GUARDIA

Automóviles La Alcoyana
(Alcoi).
Telèfon 965 520 562

CITES
■ EXPOSICIÓ. VI Biennal d’Arts
Plàstiques. Del 25/03 al 25/04. Espai
Expositiu del Teatre
■ LLIBRES. Presentació del llibre
“Un crimen otoñal” de Pep Payà.
26/03, 19 h, Casa Cultura.

■ TEATRE/MÀGIA. “Viaje a la Luna”,
27/03, 18:30 h. Teatre Principal.
■ FESTA. Presentació Programa de
Festes. 4/04, Teatre Principal

Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 092
Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 718
Casa de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 766
Hogar del Jubilado . . . . . . . . . . . . . 966 567 555

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

Museu Molí Paperer . . . . . . . . . . . . 965 567 770

METEOROLOGIA FEBRER

Museu Arqueológico . . . . . . . . . . . 966 567 896

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

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

TEMPERATURA

PLUJA

■ La temperatura més alta ■ Durant el mes
va ser de 21,7 ºC. La mínima s’han comptabilitzat
2,4 litres per metre
es situà en 3,1 ºC.
quadrat.

VENT

■ Els vents van ser
normals. No obstant van
haver ràfegues que van
arribar a 75,6 km/h.

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

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

615 67 16 65
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El quadre representa una espardenya.

Donen una pintura al Museu de l’Espardenya
El Museu de l’Espardenya ha fet públic que recentment va rebre la donació d’una
pintura en la qual es plasma la imatge d’una espardenya. El quadre ha sigut
donat pels familiars de Primitivo Pla Alberola i passarà a enriquir i diversificar
la col·lecció permanent que alberga aquest centre cultural. Des de la institució
s’ha mostrat el públic agraïment per aquesta interessant aportació que, d’aquesta
manera, passa a formar part del patrimoni del poble.

COVID
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LA INCIDÈNCIA PASSA DE QUASI 3.500 A POC MÉS DE 225 CASOS PER CADA CENT MIL HABITANTS

Febrer registra una important
reducció de casos Covid

E

l mes de febrer ha evidenciat una important reducció de casos de Covid-19 d’acord amb el que
ha passat en la pràctica totalitat del país. Després
de l’escalada experimentada durant el mes de gener
que va fer que els casos actius foren pròxims als 250,
situació que va implicar una incidència màxima de
3.452 casos per cada 100.000 habitants, febrer s’ha
caracteritzat per una disminució de la pressió de la
malaltia, tancant aquesta edició amb la informació que
s’oferia el dia 26 de febrer i que situava la incidència
en 16 casos actius i un percentatge de 226,37 per cada
100.000 habitants.

Casos actius

TORNEN A PRODUIR-SE DEFUNCIONS

Desgraciadament han tornat a comptabilitzar-se
defuncions. A principis de febrer van tornar a
comunicar-se morts a causa de la malaltia, el que
va fer que el seu número augmentara fins al total de
quinze. El nostre condol a totes les famílies afectades.
NO RELAXAR LA GUÀRDIA

Malgrat la reducció de casos, les autoritats
sanitaries continuen insistint que no s’abaixe la
guàrdia a partir d’ara i que continuen complint-se
totes les mesures sanitàries per a intentar mitigar
l’efecte de la pandèmia.

Bombers
Forestals
desinfecten
carrers
Una dotació de Bombers Forestals de la
Generalitat Valenciana es va desplaçar el
27 de gener a Banyeres per a fer treballs
de desinfecció en un bon nombre de
carrers. Des del consistori es va demanar
la seua col·laboració a la vista de l’alta
incidència de contagis de Covid-19 que es
registrava en eixos moments al poble.
El servei es va dur a terme ruixant el
paviment amb una mescla de líquids
amb detergents i desinfectants. Es
complementava, d’aquesta manera, les
labors de neteja extraordinària que
desenvolupa diàriament un equip de
quatre persones contractat pel consistori
i que actua en espais públics i centres
escolars.

Contagis per dia
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Personal sanitari desplaçat a domicilis per a posar la vacuna..

ES VAN POSAR EN EL CENTRE DE SALUT

Vacunen al col·lectiu de
la gent més major
E
Un home de 101 anys, rebent la vacuna al Centre de Salut.

l Centre de Salut va iniciar la
setmana del 15 de febrer la campanya de vacunació contra la Covid en el col·lectiu de persones de més
edat. Des del centre s’avisava per telè-

Manifest dels grups polítics
demanant responsabilitat
individual i col·lectiva
El dia 28 de gener, quan el nombre de casos actius de Covid-19 estava en la cota més elevada, els tres
grups polítics amb representació
a l’Ajuntament, Compromís, PP i
PSOE, van llegir un manifest conjunt
demanant la màxima responsabilitat
individual i col·lectiva davant els nefastos efectes que estava causant la
pandèmia i el gran nombre de contagis que s’estava produint.
En el manifest, llegit per components dels tres grups, es va dir
que si les persones no eren prou
responsables, no seria possible

combatre a la Covid-19, malgrat les
mesures restrictives que s’estaven
aplicant.
“Des de l’Ajuntament volem traslladar ànim i suport”, indicava,
mentre insistia en la necessitat que
“vos cuideu i ens cuidem” per al
que és necessari complir les normes sanitàries. Afegia que per a poder gaudir del que volem “hem de
continuar vius i en salut”.
CONSEQÜÈNCIES

En el manifest es va deixar patent
que les conseqüències de la pandè-

mia estaven sent “terribles” en tots
els sectors, que els hospitals estaven
col·lapsats i que era imperiós ajudar al personal de la sanitat, per la
qual cosa calia ser realment “conscients” de la realitat que s’estava
travessant i acatar les directrius que
s’havien marcat.
La lectura va concloure mostrant
les condolences a totes les persones
que en aquesta època han perdut
éssers volguts, tant per Covid com
per altres circumstàncies, i demanant un minut de silenci per totes
les víctimes.

fon a les persones per a indicar el dia i
hora en què havien d’acudir. També es
demanava que no es cridara al centre
per a preguntar per les vacunacions
per a evitar col·lapsar les línies. Les

vacunes es van posar en el Centre de
Salut, però, quan per motius de salut
la persona no podia acudir, els sanitaris anaven al domicili per a aplicar el
tractament.

Es suavitzen les mesures
anti-Covid
L’evolució de la pandèmia de la Covid-19 i la reducció de casos actius en
la majoria dels territoris s’ha traduït en
l’adopció de noves mesures per part
de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana. L’entrada en vigor
estava prevista el dia 1 de març i que
s’aplicara durant els catorze dies següents.
Pel que fa a les terrasses de l’hostaleria i
la restauració, la nova normativa determina que aquestes poden estar obertes fins a
les 6 de la vesprada i tindre un màxim de
quatre persones per taula. Els comerços,
d’altra banda, poden estar oberts fins a les
8 de la vesprada i els establiments d’alimentació, farmàcies i altres comerços de
productes essencials podran continuar

amb el seu horari habitual.
Respecte a la limitació de grups en espais, s’estableix un màxim de 4 persones
en espais públics i reunions en espais
privats limitades al mateix nucli de convivència.
Pel que fa al confinament perimetral de
grans ciutats, queda eliminat a partir del
primer cap de setmana del mes de març.
No obstant això es manté el confinament
perimetral del territori valencià i la limitació de la mobilitat nocturna a partir de
les 22 hores.
Finalment, en relació amb l’esport a
l’aire lliure, podrà practicar-se en instal·lacions esportives obertes, sense contacte i com a màxim en grups de quatre
persones.

MUNICIPAL
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LA POBLACIÓ ESTRANGERA ES SITUA EN EL 5,71% DEL TOTAL

Banyeres registra un
total de 7.113 habitants
B

anyeres ha remuntat habitants
després de l’última revisió del
padró municipal. D’acord amb
les dades facilitades pel departament
d’Estadística de l’Ajuntament, a data 31
de desembre de 2020 la població era de
7.113 habitants, situant-se en el mateix
registre que es va comptabilitzar a la
fi de 2017. D’aquesta xifra, el nombre
d’espanyols era de 6.707, el 94,29%,
mentre que el d’estrangers es situava en
406, el 5,71% del total.
Per sexes, en l’apartat d’espanyols,
és una mica més nombrós el nombre
de dones, amb 3.368, mentre que es
comptabilitzen 3.339 homes. No passa
el mateix en els estrangers, on es comptabilitzen 234 homes i 172 dones.
També és destacable l’augment de
veïns de procedència estrangera, ja que
el número comptabilitzat a la fi d’any
-406 persones- és el més alt de la franja dels últims 25 anys. De fet, en 1996
només es comptabilitzaven 7 persones
d’origen estranger, lluny de les 406 que
apareixen en l’actualitat.
Aquesta tendència és contrària en el
cas dels espanyols, on el seu número
ha anat decreixent de manera progressiva. Seguint la comparativa anterior,
en 1996 el nombre d’espanyols era de
7.040, el 99,90% de la població, mentre que en l’actualitat aquest ha baixat
fins als 6.707, la qual cosa representa el
94,29% del total d’habitants.

BAIXEN ELS NAIXEMENTS

En 2020 es van comptabilitzar 55
naixements, deu menys que els que es

L’Ajuntament ha aprovat el
Pla d’Actuació Municipal
enfront del risc d’incendis
forestals del terme
municipal. L’objectiu
és establir els aspectes
relatius a l’organització i
el procediment d’actuació
i ús dels recursos i serveis
titulars del consistori i dels
que puguen ser-li assignats
per altres administracions
públiques o per altres
entitats públiques o privades,
per a poder fer front a les
situacions de preemergència
i a les emergències per
incendis forestals en l’àmbit
del terme municipal que
puguen produir-se.
HOMOLOGACIÓ

Banyeres va recuperar habitants durant l’any 2020.

van registrar en 2019 (66), però nou
més que els que va haver-hi en 2018,
on es va produir la cota més baixa
dels últims anys, amb tan sols 46.
Per contra es van produir 69 defuncions, dada que guarda una certa similitud amb els últims anys (66
en 2019, 72 en 2018, 65 en 2017 o

70 en 2016).
El moviment padronal derivat de
les diferents causes d’altes (naixements, omissions, procedents d’altres municipis, procedents d’altres
països, correccions, etc.) va suposar un total de 213 moviments. Per
contra, les diferents baixes (a altres

Demanen suport a l’IVACE per a
millorar els polígons industrials
L’Ajuntament ha demanat a l’IVACE
(Institut Valencià de la Competitivitat
Empresarial), suport per a finançar
projectes d’inversió per a millorar, modernitzar i dotar d’infraestructures als
polígons industrials existents en el municipi, en concret, als polígons de Les
Creus, Les Barraquetes i Les Molines.
Es pretén, amb aquesta mesura, obtenir
finançament per a invertir en aquestes
àrees, de manera que puguen oferir millors serveis a les empreses que formen
el teixit industrial.
L’any passat l’IVACE va deixar en
suspens les línies d’ajuda en haver de
destinar recursos econòmics a les diferents línies d’actuació obertes per la
Generalitat per a lluitar contra la Covid.
Això motivà que no pogueren atendre’s
els projectes que van remetre els ajuntaments en aquell moment. Enguany,
després de l’obertura de la convocatòria, Banyeres de Mariola ha tornat a
presentar els mateixos projectes que va
plantejar l’any passat, decisió que s’ha
dut a terme amb el consens de tots els
grups polítics.

Aprovat
el Pla
d’Actuació
enfront
del risc
d’incendis
forestals

Àrea industrial de Les Barraquetes.

municipis, defuncions, duplicats,
inclusions indegudes, etc.) va implicar 191 moviments. Finalment els
registres que van ser conseqüència
de modificacions (canvis de domicili, correccions, renovació d’estrangers, variacions territorials, etc.)
van suposar 596 registres

Aquest document havia
d’enviar-se a la Comissió
de Protecció Civil de la
Comunitat Valenciana
a efectes de la seua
homologació, si bé
s’establia un termini de
deu dies des de la seua
publicació en el Butlletí
Oficial de la Província
per a poder presentar-se
al·legacions
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Parades instal·lades en l’exterior del Mercat abans de la pandèmia.

EL MERCAT EXTERIOR ESTÀ PATINT GRANS PÈRDUES DES DE L’INICI DE LA PANDÈMIA

Suprimixen el pagament de taxes
als llocs i negocis de carrer

L

’Ajuntament, donada la situació
de paràlisi econòmica que estan
patint molts negocis a causa de
la reducció de l’activitat que està suposant la pandèmia, i posant la vista,

en aquest cas, en les parades de venda
ambulant que s’instal·len en el mercat
exterior, les quals han vist minorada
de manera substancial la seua capacitat de negoci, ha acordat en sessió

plenària suprimir el pagament de les
taxes que abonen al consistori per instal·lar-se en la via pública.
En concret, l’ordenança que ha
quedat suspesa fins a nova deter-

minació és la denominada “taxa per
instal·lació en terrenys d’ús públic
local de llocs, barraques, casetes de
venda, espectacles, atraccions o esbarjo, indústries de carrer i ambu-

lants i rodatge cinematogràfic”. Tots
els grups polítics representats en el
consistori, Compromís, PP i PSOE es
van mostrar favorables a l’adopció
d’aquesta mesura.

Reparen la teulada
de l’edifici del Taller
Ocupacional
La teulada de l’immoble que alberga
al Taller Ocupacional i al Motoclub ha
sigut reparada recentment per a resoldre els problemes de filtracions de
pluja que l’afectaven i el mal estat de
conservació que presentava.
Els treballs han tingut un cost pròxim
als 25.000 euros i han comptat amb
una subvenció de la Conselleria
d’Igualtat de 14.880,82 euros.
El que fa al Taller Ocupacional, aquest
dóna servei a uns dotze alumnes i té,
entre altres objectius, afavorir la inserció sociolaboral, millorar l’autonomia
sociopersonal i la qualitat de vida dels
seus usuaris, desenvolupar les seues habilitats, augmentar la seua autoestima i
afavorir la seua adaptació social.

PUBLICITAT
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Ajuntament de Banyeres de Mariola

Avançant junts
EL DIA A DIA A
L’AJUNTAMENT

— Instal·lació d’una zona de compostatge comunitària per a
ús de les famílies.
— Col·locació de dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics
en l’avinguda del Tren.
— Licitació del contracte de serveis del servei de neteja d’edificis municipals. En procés.
— Licitació de l’obra de reconstrucció de l’edifici de l’antic
Cine Mariola. En procés.
— Elaboració dels Pressupostos municipals per a l’any 2021.
— Reparació de la coberta de l’edifici del Taller Ocupacional
i de la seu del Motoclub.
— Instal·lació d’engrunsadors infantils.

PROGRAMACIÓ
Exposició
VI BIENNAL D’ARTS PLÀSTIQUES “ART NOSTRE”
Del 25 de març al 25 d’abril.
Inauguració: dijous 25 de març a les 19 h.
Espai d’Exposicions del Teatre.
Presentació del llibre
“UN CRIMEN OTOÑAL”
De Pep Payá. Divendres 26 de març, 19:00 h.
Casa de Cultura - Teatre Beneficència
TEATRE-MÀGIA
Dissabte, 27 de març, 18:30 h. Teatre Principal
Companyia NACHO DIAGO presenta:
“VIAJE A LA LUNA”
Espectacle de màgia per a públic familiar
Patrocinat pel Circuit Valencià de Cultura

CULTURAL
INTERVENCIÓ PLÀSTICA A LA BIBLIOTECA
PÚBLICA MUNICIPAL
ABRIL, MES DEL LLIBRE
A càrrec de l’artista plàstica Isa Sosa.
El projecte es realitzarà per fases i busca
donar al pati de la Biblioteca un aire nou.

PRESENTACIÓ DE LA
REVISTA-PROGRAMA DE FESTES
Diumenge 4 d’abril (Diumenge de Pasqua)
Teatre Principal
Música
ELENA GRAU TRIO
Acompanyada de Raül Pons i Alfredo Cortell
Versions acústiques de temes d’ara i de sempre des del
pop fins al rock. Participant en el programa “La Voz”
Teatre Principal
Dissabte, 10 d’abril. 19:00 h.
Teatre Professional
L’Horta Teatre presenta:
FAMÍLIA NORMAL
Espectacle per a públic adult. Dirigit per
Pau Pons amb text de Núria Vizcarro
Interpretat per Verònica Andrés,
Rosanna Espinós i Laura Pellicer
Teatre Principal
Diumenge, 18 d’abril, 18:30 h.

Ajuntament de
Banyeres de Mariola
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Instal·lada una zona de compostatge comunitària.

Dos operaris durant la instal·lació de la infraestructura.

EL COMPOST QUE S’OBTINGA POT USAR-SE EN CULTIUS, JARDINS I PLANTACIONS

Habiliten una zona de compostatge
en l’Avinguda 25 d’Abril
D

es del dia 3 de febrer Banyeres disposa d’una zona
destinada a compostatge comunitari en l’avinguda 25 d’Abril.
El consistori va anunciar que s’activaria en poc temps, una vegada que

les famílies que vagen a participar
feren el curs online per a saber com
s’ha de procedir per a reciclar el
fem orgànic. Segons s’ha explicat,
del resultat del procés s’obtindrà
un compost de gran qualitat que

podrà ser utilitzat per les famílies
participants per a ús propi.
El compost que s’obtinga pot
usar-se en cultius, jardins i plantacions. Aquest tipus de tractament
implica una reducció d’emissions

DELEGAT EN EL CONSORCI CREA

Educadors ambientals
informaran a la ciutadania
sobre com gestionar els residus
L’Ajuntament ha delegat en el Consorci
CREA la prestació del servei d’educadors
ambientals que està previst en el nou
Pla Integral de Residus de la Comunitat
Valenciana, així com l’adhesió al servei
consorciat d’educadors ambientals per a
millorar la gestió dels resíduos, acceptant
les condicions dels plecs de licitació així
com les possibles millores que s’obtinguen a conseqüència del procés de licitació que es duga a terme.
La missió d’aquests educadors serà informar i resoldre els dubtes que puguen
plantejar-se a la ciutadania, al comerç i a
les empreses en tot el relacionat amb la
gestió dels residus i l’economia circular a
nivell local. Des d’aquesta perspectiva es
considera que l’educació ambiental juga
un paper clau i la labor dels educadors

pot ser clau per a ajudar a aconseguir la
implicació de tots per a aconseguir els
estrictes objectius que marca la Unió Europea en matèria de gestió de residus.
El seu treball tindrà un caràcter de
“proximitat” i es desenvoluparà en el
marc d’una planificació, enfocat a diferents actors locals com la ciutadania,
àmbit educatiu, restauració, comerç,
mercats, indústries i empreses. No sols
conscienciaran en matèria de residus sinó que també resoldran dubtes i actuaran
com un canal per a la recepció d’aportacions i suggeriments ciutadans.
Aquesta labor contribuirà al fet que
puga fer-se millor la recollida selectiva
d’acord amb els plantejaments de la recollida de fem “porta a porta” que s’espera posar en funcionament.

de CO2, ja que no es requereix maquinària per a recollir els residus ni
es necessita transportar aquests a
plantes de reciclatge per al seu posterior tractament. A més el compost
que s’obté és natural, sense haver

sigut sotmés a cap procés contaminant. Els materials i recursos de
la terra tornen a formar part d’ella
en un cicle continu de reutilització,
que és la base de l’economia circular.

El PP demana més neteja i
millora en zones de parcs
El Grup Municipal del PP ha difós
diferents notes de premsa al llarg
de les últimes setmanes en què
planteja diferents assumptes i
reclama solucions a l’Equip de
Govern. Entre els temes exposats
sol·licita que es netegen diferents
pintades existents en les proximitats
del col·legi Alfonso Iniesta, en
concret en el mur que delimita el
parc Vil·la Rosario; que es prenguen
mesures davant el mal estat que
presenta el parc situat enfront de
l’IES Professor Manuel Broseta, on
apareix mobiliari deteriorat i espais
sense netejar; o que es millore el
manteniment de la zona canina
situada al parc de la “ESE”, per
a la que demanen una font i més
enllumenat, entre altres.

Restes d’un banc al parc situat enfront de l’IES.

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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Carrer de la Travessa.

Carrer de la Caseta Rogeta.

Carrer de la Música.

Carrer de la Cotonera.

El ple de
l’Ajuntament ha
acordat donar nom
a quatre carrers
del municipi
E

l ple de l’Ajuntament ha acordat donar nom a quatre vies
urbanes del nucli urbà que estaven pendent de nominar. Les noves
nomenclatures es van aprovar amb
la conformitat de tots els grups polítics.
D’aquesta manera es va donar el
nom de “Carrer de la Música”

al carrer que té intersecció amb
el número 39 de l’avinguda de
la Constitució. D’igual manera
es va disposar que la via que té
intersecció amb el número 41 de
la citada avinguda de la Constitució
tinguera el nom de “Carrer de la
Cotonera”.
D’altra banda es va utilitzar el

terme de “Carrer de la Travessa”
per a nomenar la que transcorre
de forma paral·lela a l’esquena del
Carrer La Creu (accés al col·legi
de la Fundació Ribera des del
carrer València); i el de “Carrer
de la Caseta Rogeta” a la qual té
un itinerari circular entre el carrer
València i el carrer de la Travessa.
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DESTINAT A FINANÇAR DESPESES CORRENTS

Activen el Pla Resistir d'ajuda als
sectors més afectats per la pandèmia
L

'Ajuntament ha sol·licitat participar en el Pla Resistir, programa
posat en marxa per la Generalitat
Valenciana per a ajudar econòmicament als sectors econòmics que estan
sent més afectats per les restriccions
sanitàries derivades de la pandèmia,
situació que ha obligat a tancar negocis, reduir horaris d'obertura o limitar
l'activitat, amb les consegüents pèrdues
econòmiques que això ocasiona.
Els destinataris seran persones autònomes o microempreses amb un
màxim de 10 persones treballadores
en els sectors beneficiaris de la convocatòria, que exercisquen l'activitat
o tinguen el seu domicili fiscal en el
terme municipal de Banyeres de Mariola.
La quantia màxima destinada a atendre aquestes subvencions ascendeix a
173.062 euros dels quals el 62,5% del
cost total, 108.163,75 euros serà sufragat per la Generalitat Valenciana, el
22,5%, 38.938,95 euros, serà a càrrec
de la Diputació Provincial d'Alacant i el
restant 15%, 25.959,30 euros, l'aportarà l'Ajuntament, imports que estaran
condicionats a la seua efectiva dotació
pressupostària. Si després de la con-

La restauració ha sigut un dels sectors més afectats.

cessió de les presents ajudes, quedara
excedent de recursos sense utilitzar,
podrien dedicar-se a complementar les
ajudes atorgades o dedicar-les a altres
activitats afectades per la pandèmia i
que no hagen sigut contemplades específicament en els sectors inicialment
previstos.
Els imports que rebran els beneficiaris

seran una quantitat fixa de 2.000 euros
per cada autònom o microempresa,
amb un màxim de 10 persones treballadores i el volum de negocis de les quals
anual o el balanç general anual de la
qual no supere els 2 milions d'euros,
i una quantitat fixa de 200 euros per
persona treballadora afiliada a la Seguretat Social a data 31 de desembre

de 2020 contractada per les referides
microempreses o autònoms.
Seran despeses subvencionables les
despeses corrents pagades en el període comprés entre l'1 d'abril de 2020
i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. Entre ells es troben
els arrendaments de local comercial;
compres de mercaderies i aprovisio-

naments que no siguen inventariables; subministraments com a energia
elèctrica, aigua, gas i comunicacions;
reparacions i conservació; peces, recanvis i consumibles d'oficina; serveis
de professionals independents com a
assessories, gestories, informàtiques
o similar; equips de protecció individual; primes d'assegurances; publicitat
i propaganda; interessos d'hipoteques
vinculades a l'establiment; lloguer de
vehicles; entre altres.
Els interessats podran presentar
les seues sol·licituds en el termini de trenta dies naturals a comptar
des de la publicació de les bases en
la pàgina web, xarxes socials i en el
tauler d'edictes electrònic de l'Ajuntament, en la Base de dades Nacional
de Subvencions i en BOP de la província d'Alacant. Aquestes es realitzaran
preferentment per mitjans electrònics, podent fer-ho directament o a
través d'un representant que dispose
de certificat electrònic, ajustant-se a
les bases, model de sol·licitud i annexos que estaran accessibles en la seu
de l'Ajuntament www.portademariola.com, Departament de Promoció
Econòmica.
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El Casal de la Joventut presenta un
canal de YouTube

Vehicles de Creu Roja pels carrers de Banyeres.

PER A REDUIR EL TEMPS DE TRASLLAT A L’HOSPITAL

El PP planteja que hi haja
un servei d’ambulància

E

l Grup Municipal del PP ha plantejat que
s’estudie que hi haja un servei d’ambulància al poble que puga atendre una
urgència immediata sense haver d’esperar que
haja de desplaçar-se un SAMU des d’Alcoi o
des del lloc en què es trobe en eixe moment.
El seu portaveu, José Carlos Benítez, ha fet
aquesta proposta arran d’un contratemps que
va passar recentment en un centre de treball i
va suggerir que se celebrara una reunió amb
els empresaris i amb la Creu Roja local per a

estudiar si hi ha viabilitat.
L’alcalde Josep Sempere va dir que podria
estudiar-se aquest tema i plantejar la qüestió
en la pròxima reunió que celebrara el Consell
d’Indústria. No obstant això va catalogar de
“complicat” que poguera tindre’s un servei
d’aquest tipus durant les 24 hores del dia. Va
recordar que Creu Roja havia actuat en casos d’emergència en alguna ocasió, però que
aquest tipus de servei no era comparable al
que fan els professionals del SAMU.

El Casal de la Joventut ha presentat un canal
YouTube en el que publicarà tots els esdeveniments, cursos, programes de formació i resta
d’activitats que organitze.
El Casal és un centre d’informació que depén
de la regidoria de Joventut que està a disposició
de tota la ciutadania. En ell els joves, de forma
especial, poden obtenir informació de molts
temes que poden ser-los d’interés.
A través d’ell es pot disposar de referències
sobre educació, formació acadèmica, beques,
ajudes, cursos d’idiomes i convocatòries de
la Junta Qualificadora de Coneixements del
Valencià.
També oferix informació sobre compra d’habitatge, ajudes per a lloguers, rehabilitació de
cases, etc. Així mateix desenvolupa campanyes
de sensibilització sobre el medi ambient, diversitat, violència de gènere, suport escolar,
voluntariat al poble, voluntariat europeu i

molts altres temes.
Gestiona també la tramitació del “carnet jove” i dóna suport en temes d’associacionisme,
com tramitar l’alta d’una associació. D’igual
manera col·labora amb la “Xarxa Jove” i amb
la Mancomunitat de l’Alcoià-Comtat per a fer
activitats promogudes per l’Institut Valencià
de la Joventut com poden ser conferències,
cursos, exposicions, etc.
El Casal compta amb una àmplia programació d’activitats d’oci i esportives: pilates, ioga,
zumba, càrdio, aeròbic, balls i altres disciplines. D’igual forma programa activitats juvenils
com trobades, excursions i viatges; i promou,
a més, l’Escola de Música Moderna oficial de
Rock School, amb classes de guitarra elèctrica, guitarra clàssica, acústica i harmonia
moderna, entre altres disciplines, donant la
possibilitat d’obtenir la titulació oficial de cada especialitat.

Demanen ajudes per a finançar la reparació
dels danys causats per fenòmens meteorològics
L’Ajuntament ha participat en la convocatòria d’ajudes realitzada pel Ministeri de
Política Territorial i Funció Pública destinada
a mitigar els danys que es van produir a causa
de diferents fenòmens meteorològics produïts en l’àmbit del territori nacional entre
l’1 d’abril de 2019 i el 31 de març de 2020, i
que, en el cas de la nostra població, va estar
afectada pels danys que va provocar el temporal “Glòria”, esdevingut entre el 18 i el 26 de

gener de l’any passat.
El consistori ha presentat diferents expedients en els quals s’inclouen diferents
memòries econòmiques on es recullen els
danys que va causar aqueix temporal i que van
afectar vies públiques i equipament urbà, edificis, xarxa d’enllumenat públic i camins de titularitat municipal. Entre els danys més substancials que es van produir cal destacar els que es
van originar en l’edifici del saló Mariola.
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Els col·legis
van celebrar el Dia de la Pau
Grup d’alumnes de la Fundació Ribera amb un panell del Dia de la Pau.

E

Cursa solidària en el col·legi Alfonso Iniesta.
Productes donats per l’alumnat amb motiu de la cursa solidària.

Els escolars de la F. Ribera han fet jocs i activitats al voltant de la Pau.

ls centres escolars van organitzar
diferents activitats amb motiu de
la celebració del “Dia de la Pau”.
En el CEIP Alfonso Iniesta es va programar la “IV Cursa Solidària”. Enguany
va ser a benefici de l’Assemblea Local
de Creu Roja, i els escolars van aportar donatius consistents en aliments no
peribles i productes de neteja. Per altra
banda el col·legi Fundació Ribera va fer
activitats escolars relacionades amb el
lema de Santa Teresa de Calcuta per a
l’any 2021: “La Pau comença amb un
somriure”.
EL “Dia Internacional de la Pau i la no
violència” es celebra des de 1964 i està
reconegut per l’ONU des de 1993. Eixe
dia es commemora la mort de Gandhi,
líder nacional i espiritual de l’Índia, assassinat a tirs en 1948 per un integrista
hindú.
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Alumnes en el transcurs d’una classe a l’aula exterior.

13

Aspecte que presenta la nova infraestructura educativa.

GARANTEIX LA VENTILACIÓ NATURAL I LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT

El CEIP Alfonso Iniesta
crea una aula al pati
E

l col·legi Alfonso Iniesta, que
alberga alumnes d’Infantil i
Primària, ha instal·lat, amb el
suport de l’AMPA, una aula al pati,

a la que han anomenat aula “amfiteatre”. Dotada amb 25 seients i 25
taules, garanteix, segons s’informa
des de la direcció del centre, les

distàncies de seguretat i la ventilació natural per la total ubicació en
l’exterior.
Aquesta aula ofereix un recurs ido-

ni per a aquest curs, afectat per la
situació derivada de la Covid, amb
independència que puga continuar
utilitzant-se més endavant, una ve-

gada s’aconseguisca superar la pandèmia. Això sí, podrà prestar servei
sempre que ho permeta la climatologia.

14

ACTUALITAT

BANYERES, febrer 2021

Fotografia de María Encarna Belda.

Fotografia de Mariola García.

Imatge remesa per Karla Nohelia Balboa.

Amb motiu del 14 de febrer, jornada en la qual es commemora el “Dia dels Enamorats”, el consistori va organitzar el
concurs fotogràfic “L’amor en temps de pandèmia”, amb l’únic
objectiu de transmetre responsabilitat i una nota de color a la
situació de pandèmia que s’està vivint a causa de la Covid-19.
Amb tal objecte es va plantejar la remissió de fotografies que

Concurs
‘Amor en
temps de
pandèmia’
plasmaren els sentiments sobre el moment actual i la seua
relació amb l’amor. El certamen es va realitzar fent ús de les
xarxes socials, en concret les de Banyers de Mariola Turisme.
El primer premi va ser per a Karla Nohelia Balboa, d’Avilés;
el segon per a Mariola García Pérez; i el tercer per a María
Encarna Belda Ferre

ACTUALITAT

BANYERES, febrer 2021
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L’últim acte de l’Exaltació i del Pregó de Festes es va celebrar en 2019.

EN LÍNIA AMB LA DECISIÓ QUE VA AVANÇAR LA UNDEF

S’acorda la suspensió de les festes
L

a Comissió de Festes de Sant Jordi es va reunir el dia 20 de febrer
per a acordar la suspensió de les
festes de Moros i Cristians 2021, fet que
a priori resultava més que evident no
sols per l’evolució de la pandèmia, sinó
també perquè a principis de mes la presidència de la UNDEF va difondre un comunicat en què s’informava de la reunió
que es va mantenir amb la titular de la
conselleria de Sanitat, Ana Barceló, on

es constatava que durant els primers
sis mesos de 2021 seria impossible
celebrar les festes, donada la situació
dels contagis, les variants del virus i el
procés de vacunació.
ASSEMBLEA PER
VIDEOCONFERÈNCIA

L’acord de la Comissió de Festes es va
adoptar en el transcurs d’una assemblea ordinària celebrada mitjançant el

sistema de videoconferència. Com era
d’esperar es va tindre en consideració
el comunicat que va fer la UNDEF, però
també es va voler escoltar l’opinió de
les diferents filaes, dels representants
de les bandes de música i de la Confraria de Sant Jordi, així com la de les
diferents Capitanies.
A la suspensió dels festejos, que no
a l’«ajornament» com es va determinar l’any precedent, es va unir l’acord

que els titulars de les Capitanies continuaran sent els que haurien exercit els
càrrecs si les festes s’hagueren pogut
celebrar l’any passat o enguany.
D’igual forma s’ha informat que la
Confraria de Sant Jordi programarà
els actes religiosos relacionats amb les
festes, sempre seguint les restriccions i
normes que dicten les autoritats sanitàries i que estiguen vigents en aqueix
moment.

En el comunicat conjunt emés per la
Comissió de Festes i la Confraria de Sant
Jordi, es fa una crida per a mantindre la
màxima responsabilitat, sobretot en els
dies en què s’haurien celebrat les festes. Es demana evitar celebracions amb
familiars i amistats que no complisquen
les mesures marcades per a les reunions
en l’àmbit privat i que la gent “es cuide” per a poder celebrar les festes “tots
junts” quan arribe el moment.

Càritas va fer una
crida amb motiu del
Dia Mundial de la
Justícia Social
El dia 20 de febrer es va celebrar el Dia Mundial de
la Justícia Social. Amb aquest compromís es pretén
donar suport a la labor de la comunitat internacional
per a erradicar la pobresa i promoure l’ocupació
plena i el treball decent, la igualtat entre els sexes
i l’accés al benestar social i a la justícia social per
a tots.
Amb tal motiu Càritas va fer una crida per a recordar que la pandèmia està exposant a les persones
més vulnerables, per la qual cosa la justícia social és
més necessària que mai. Va dir que les persones en
situació de sense llar, migrants i refugiades, són les
que veuen els seus drets més vulnerats.
Càritas va recordar que treballa cada dia per a
aconseguir una vida digna per a tots i que l’habitatge
és la primera barrera de protecció per a preservar
la salut, la vida i la dignitat, i que el fet de no tindre
casa acaba matant.

Erika Albero en el programa “Valencians al món”
La nit del 3 de febrer, el programa de la televisió valenciana À Punt “Valencians al món” va incloure entre els seus convidats a Erika Albero,
que viu a Mèxic. En l’aparició va fer un recorregut turístic per alguns dels atractius de la zona on resideix i va parlar de la seua trajectòria
artística al món de la música i de l’últim disc que ha editat amb el títol “Todas las canciones que me hicieron llorar”.
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AMB CONNEXIONS PER A INFORMAR DE COSTUMS, TRADICIONS I DADES D’ACTUALITAT

Banyeres va estar en directe en
el programa “Bona vesprada”

B

anyeres va ser protagonista el
dia 3 de febrer del programa “Bona vesprada” de la televisió valenciana “À Punt” que presenten Màxim
Huerta, Maria Fuster i Joan Espinosa, amb
connexions en directe amb diferents punts
del poble per a donar conéixer alguns dels
costums, tradicions i dades de l’actualitat
local.
Mari Carmen Soriano, modista que va
estar nominada als Premis de les Arts Escèniques Valencianes va estar en l’estudi
del programa compartint tertúlia amb els
presentadors i va explicar algunes de les
característiques dels trages de les festes
de Moros i Cristians del poble. També va
parlar de la seua trajectòria al llarg de
més de trenta-cinc anys en el camp de la
vestimenta artística.
Va haver-hi distintes connexions amb
Banyeres de Mariola. En la primera,
Daniel Vilanova i la seua dona, María
José Calatayud, van explicar el funcionament del “Molí de la Farina”. Després, Leo Ferre va parlar de la Llegenda de Sant Jordi, el Drac i la Princesa,
que enguany compleix el 40 aniversari; Miguel Ángel Terol va explicar la
ruta dels Molins i el paratge del Molí
l’Ombria; Ramón Cruz i Jami Blanes
van parlar del Molí de l’Espardenya i
de l’art de l’espart; Andrés Millán va
contar dues històries sobre tradicions
locals com són la pastora i el porquet
de Sant Antoni; i Ismael Ribera i Sento
Sempere van parlar del Mariola Rock
Solidari, aquest últim en connexió des
de la República Dominicana.
Ernestina Cortés va contar, des del Museu Valencià del Paper, experiències de
joventut sobre la importància de les dones
en la indústria paperera i va mostrar com
es feien les bosses de paper. Des de París
va intervenir Laura Albero, on està fent el
doctorat. Va comentar alguns dels aspectes dels seus estudis sobre nanociència i
nanotecnologia i va relatar l’experiència
viscuda quan es va incendiar la catedral
de Notre Dame, que es podia veure des
del centre on desenvolupa el seu treball
d’investigació. A continuació va participar
Miquel Payá, parlant de la tradició musical
local.
Després, Mari Carmen Francés, de la
Llibreria Baldomero, va explicar detalls
d’articles d’impremta i material d’oficina
que hui estan en desús. Al mateix temps
va reivindicar que el públic comprara en
el comerç local invertint en el seu propi
poble. Així mateix va aconseguir el compromís de Màxim Huerta perquè visite
Banyeres en la pròxima “Fireta del Llibre”
que puga organitzant-se. Mari Carmen va
rebre la nominació “ambaixadora Bona
Vesprada” del programa.
Finalment van intervindre les germanes
Maria Admirable i Maria Ascensión Gimeno, propietàries d’apartaments de turisme
rural, comentant la riquesa i la varietat de
les rutes i excursions que poden fer-se des
de Banyeres, amb passejos tranquils per
espais naturals i rutes més tècniques per
als més exigents.

Mari Carmen Soriano en l’estudi amb Màxim Huerta i Maria Fuster

M. Carmen Francés, de Llibreria Baldomero, “ambaixadora Bona Vesprada”.

Daniel Vilanova i María José Calatayud en el Molí de la Farina.

Leo Ferre va parlar de la Llegenda de Sant Jordi.

Miquel Àngel Terol explicà el Molí l’Ombria.
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L’espart i el Museu de l’Espardenya amb Ramón Cruz i Jami Blanes.

Històries i tradicions locals relatades per Andrés Millán.

Ismael Ribera parlant del Mariola Rock Solidari.

Sento Sempere, des de la República Dominicana, promotor del Mariola Rock.

Ernestina Cortés rememorà la indústria paperera i el treball de les dones.

Laura Albero, des de París, explicà el seu treball científic.

Miquel Payà va parlar de les tradicions musicals del poble.

M. Admirable i M. Ascensión Gimeno comentaren les rutes que poden fer-se.
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Detinguda una parella per
presumptes maltractaments a
un bebé de 3 mesos

Concentració organitzada el 8 de març de l’any passat.

Mariola Violeta
proposa fer una
“concentració virtual”

L

’Associació Mariola Violeta ha fet una
crida amb motiu de la proximitat del
dia 8 de març, Dia Internacional de la
Dona. En ella proposen, atés que la situació
sanitària de la pandèmia motivarà que la jornada reivindicativa siga diferent de la d’altres
ocasions, la realització d’una “concentració
virtual”. Per a fer-ho demanen que s’envien

fotos o vídeos que incloguen frases, cites, dibuixos, etc., d’àmbit feminista al perfil de Facebook de Mariola Violeta, o per correu electrònic a l’adreça associaciomariolavioleta@
gmail.com. També preguen que els enviaments
es facen com a màxim fins al 5 de març per a
poder temps per a organitzar la seua publicació, el dia 8 de març.

Nombrosos mitjans de premsa, ràdio i televisió, tant d’àmbit nacional com provincial i
comarcal, van donar la notícia de la detenció
d’una parella per provocar, presumptament,
nombroses fractures al seu bebé de tres mesos.
La parella va ser arrestada, segons es va informar, després que el bebé ingressara a través del
servei d’Urgències a l’Hospital Verge dels Lliris
d’Alcoi, lloc en què es va activar el protocol de
possibles maltractaments en l’àmbit domèstic.
Davant la gravetat de l’estat que presentava,
va haver de ser traslladat a l’hospital Clínic de
València on va ser hospitalitzat en l’UCI pediàtrica d’aquest centre.
Després de prestar declaració davant la magistrada del jutjat de Primera Instància i Ins-

trucció n. 4 d’Alcoi, es va decretar el seu ingrés
en presó provisional, comunicada i sense fiança
en el centre penitenciari de Fontcalent, quedant
en situació d’investigats en una causa oberta
per un delicte de lesions greus i un delicte de
violència domèstica habitual, sense perjudici
d’ulterior qualificació.
D’altra banda s’investiga també la mort, el
mes de gener passat, d’un germà bessó del
bebé, que en principi es va produir per causes
naturals. Els progenitors, tenen una altra filla
de quatre anys. La dona té 20 anys i l’home 25.
La notícia ha provocat una gran consternació en tots els àmbits, però de manera
especial en Banyeres, on la família té fixada
la residència.

Campanya de sensibilització sobre
la importància de les dones
La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat, en
col·laboració amb la Mancomunitat del Xarpolar, ha estat treballant en una campanya de
visibilització del treball de la dona a les nostres
comarques. Fruit d’això el departament d’Igualtat té previst llançar el 8 de març, coincidint
amb la commemoració del Dia Internacional de
la Dona, un vídeo per a reivindicar la importàn-

cia que ha tingut i té el treball de les dones en
la societat. Per a la seua confecció ha demanat
col·laboració de dones residents a les pobles
de l’àmbit geogràfic d’aquestes mancomunitats
perquè aportaren testimonis dels treballs que
han desenvolupat en els seus diferents municipis en qualsevol àmbit de la societat: en la llar,
en el camp, en l’artesania, en les empreses, etc.
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Activitat al poliesportiu. Arxiu

Organitzen
activitats
esportives
matinals en el
poliesportiu
La regidoria d’Esports ha programat un paquet d’activitats per
a aprofitar les instal·lacions del
poliesportiu en horari matinal,
entre les 9 del matí i el migdia,
de dimarts a divendres, sempre
que les condicions sanitàries que
determina l’evolució de la pandèmia puguen permetre-ho.
Sota el títol “Matins al Poli”
s’han previst activitats de gimnàstica de manteniment, zumba,
circuits de força i d’habilitats,
recuperació post part, tallers de
pilates i activitats de caminar.
Els interessats i interessades
poden obtindre més informació
en la consergeria del Poliesportiu
o trucant al telèfon 651 93 33 81.

Mariló Martí va pujar al tercer lloc del podi.

La nadadora, en el centre, amb dos companys d’equip.

EN LA DISCIPLINA DE 5.000 METRES LLIURES

Mariló Martí, bronze en
els Campionats d’Espanya
M

ariló Martí Ballester, que
milita en el Club de Natació
Mataró, es va proclamar el
dia 31 de gener tercera millor nadadora d’Espanya en la disciplina
de 5.000 metres lliures, després de
guanyar la medalla de bronze en el

Campionat d’Espanya de Llarga Distància celebrat en les instal·lacions
del Centre d’Alt Rendiment de Sant
Cugat.
El temps de Mariló va ser 1:00:16,
a poc més de 3 minuts de la segona
classificada, María de Valdés, del

Club Natació Liceu, i a 5 minuts de la
medalla d’or, Jimena Pérez, del C.D.
Gredos San Diego, qui va aconseguir
un nou rècord d’Espanya rebaixant
en quasi 5 segons la marca que tenia
Mireia Belmonte, absent en la prova.
Amb aquest resultat la banyerina

aconsegueix un nou èxit en la seua
trajectòria esportiva, contribuint en
aquesta ocasió a què el Club Natació
Mataró poguera escalar llocs en la
classificació per equips del campionat, en concret fins al lloc n.11 de la
categoria femenina.
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DAVANT L’ABSÈNCIA DELS TRADICIONALS DESFILES

Concurs fotogràfic amb
motiu del carnestoltes

Disfressa “Tradició mexicana més a prop que mai”.

E

l Casal de la Joventut va organitzar un concurs
fotogràfic per a celebrar, en certa forma, la festa
de carnestoltes. Segons es va explicar des d’aquest
centre juvenil “es volia mantindre l’alegria que ofereixen
els carnestoltes malgrat les circumstàncies excepcionals i
adverses que estem vivint”. També es volia contribuir a la
consecució dels objectius de desenvolupament sostenible
marcats en l’Agenda 2030, per la qual cosa les condicions per a participar en el concurs estaven lligades a la
temàtica dels objectius de desenvolupament sostenible
següents: producció i consum responsables i acció pel
clima. Els participants ho van fer enviant fotografies al correu
electrònic del Casal o mitjançant Whatsapp. El dia 16 es van publicar les fotos rebudes en les xarxes socials i a partir d’eixe moment es va obrir un torn de votacions. El dia 18 de febrer a última
hora va finalitzar el recompte de vots i el dia 21 es van publicar
les fotos dels guanyadors amb el nom dels autors.
Els premis van consistir en material escolar i dos vals de
50 euros a gastar en productes de botigues de la localitat
(categories infantil i juvenil); i un altre del mateix valor per a
la categoria d’adults, per a celebrar un sopar o dinar, tot això
en establiments del poble.
Els premis per a la categoria juvenil van ser per a Paula
Ferre Albero per la disfressa “Tradició Mexicana més a prop
que mai” i per a Laura Domenech Company per la disfressa
“Mestres heroïnes”. En la categoria infantil van obtindre
premi M. de la Mar Sempere Rosales per la disfressa “L’hort
ecològic”, Laura Jornet Sempere per la disfressa “Per un
planeta ple de floretes” i Teresa Domenech Botella per la
disfressa “Espantaocells”. No va haver-hi participació en la
categoria d’adults.

Disfressa “Mestres heroïnes”.

Disfressa “L’hort ecològic”.

Disfressa “Per un planeta ple de
floretes”.

Disfressa “Espantaocells”.

