BANYERES
el nostre
ABRIL 2022

AMBAIXADORA MORA. María Jesús Gisbert va
superar amb nota la difícil missió que s’havia
autoexigit: ocupar el lloc d’Ambaixadora del bàndol
moro. Gisbert va representar les ambaixades al
costat d’Octavio García, titular cristià, tots dos amb
grandíssim nivell. Enhorabona. Pàgina 16

SETMANA SANTA. Només la pluja del Dimecres
Sant va afectar la Processó del Silenci, que va
haver de celebrar-se a l’interior de l’església. La
resta d’actes van poder dur-se a terme d’acord
el previst, tant les celebracions a l’interior com
les de l’exterior. Pàgina 6

Els pressupostos 2022
ascendeixen a 8,9 milions
d’euros.

FESTES
INOBLIDABLES

Pàgina 3

Banyeres entra en una
associació de municipis
amb recollida de residus
“porta a porta”
Pàgina 3

Pedro Leal nomenat
secretari general del PSPVPSOE local.
Pàgina 4

Pavimentació de la senda
de l’Almassereta de Pau.
Pàgina 4

Cotxe elèctric per als
Voluntaris de Protecció
Civil i per al personal dels
Serveis Socials.
Pàgina 5

S’autoritza al Consorci
CREA perquè gestione els
residus tèxtils.
Pàgina 5

ANTONIO BARRIENTOS

Era difícil imaginar, mesos arrere, quan la pandèmia ho embargava tot, que la festa renaixeria com si res haguera passat i
que ho faria amb la frescor i vigor amb què ho ha fet. Alçades les limitacions, les entraetes que es van fer en les setmanes
prèvies auguraven un ànim inenarrable per recobrar la normalitat i que la festa tornara a brillar amb llum pròpia. I així ha
sigut, cada acte i cada moment han estat carregats d’il·lusió, entusiasme i emotivitat. La frase que tantes vegades s’havia
sentit: “quantes ganes té la gent” no era una fantasia sinó una realitat i ha sigut una de les conseqüències directes de l’èxit de
les festes de 2022. Quatre dies inoblidables, als quals caldria sumar la celebració de la vespra, amb un ambient inenarrable,
i amb un element que ha acabat per consolidar-se: la carpa de Vil·la Rosario, que ha aportat un plus a l’entorn festiu. La del
2022 serà una edició que serà recordada. També perquè, després de molts anys, totes les filaes tindran capitans per a l’any
vinent, una cosa que resultava inimaginable. Pàgina 15

Revisió anual del Partidor
de les Aigües del Reg
Major.
Pàgina 8

Els Bombers rescaten a un
xiquet que s’havia quedat
tancat en una habitació.
Pàgina 8

Neu en les teulades en
l’inici de la primavera.
Pàgina 9
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AGENDA

BANYERES, abril 2022

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

Capitans, bandereres i autoritats en l’escenari.

Exaltació i Pregó de les Festes
El Teatre Principal va acollir Dilluns de Pasqua l’Exaltació de Capitans i
Bandereres i el Pregó de les Festes 2022. L’acte va començar amb un concert
de música festera de la Societat Musical Banyeres de Mariola i a continuació
van accedir a l’escenari els capitans i bandereres de les diferents filaes.
Després va arribar el Pregó, comés que va estar al càrrec del banyerí Raül
Sanchis Francés, especialista i investigador sobre distints aspectes vinculats
amb la cultura, el folklore i les tradicions i les relacions d’aquestes amb el

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

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

L’Altet: 966 91 94 00

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

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

Raül Sanchis va pronunciar el Pregó.

Policía Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 756
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 528

context històric, social i cultural, així com la seua pervivència en l’actualitat.
Sanchis va fer una “crida” solemne a la “festa” després de dos anys d’espera,
vaticinant que aquestes serien, amb total seguretat, unes festes fantàstiques,
després de tant temps d’incertesa. Integrant de la Societat Musical Banyeres
de Mariola va recordar el seu debut amb la banda en un acte similar en aquell
mateix escenari, va enaltir la figura dels Capitans i Bandereres i va promulgar,
amb entusiasme, la importància de la nostra festa.

FARMÀCIES
DE GUARDIA

TRANSPORT
DE VIATGERS

Del 3 al 9 de maig

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

Del 10 al 16 de maig

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

Del 17 al 23 de maig

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

Del 24 al 30 de maig

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

Centro de Salud . . . . . . . . . . . . . . . 966 527 600
Urgencias Centro Salud . . . . . . . . . 966 527 602
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 979
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .085
Centro de Especialidades
Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 092
Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 718
Casa de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 766
Hogar del Jubilado . . . . . . . . . . . . . 966 567 555

CITES
■ FOLKLORE. XXIII Mostra de Balls
Populars. Grups “Les Folies” de Carcaixent i Aires de Mariola. 14/Maig, 19
h. Teatre Principal
■ DANZA. Marea Danza presenta “Roda”. 22/Maig, 18,30 i 19,30 h. Plaça
Major

■ TEATRE. Companyia La Negra
presenta “Nautilus”. 1/Juny, 12,00 h,
Teatre Principal.
■ LLIBRES. Presentació de “Diari de
silencis. La història de Paulette Weil”,
de Mariló Sanz. 3/Juny, 20,00 h, Casa
de Cultura.

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
Museu Arqueológico . . . . . . . . . . . 966 567 896
Área de Acampada

METEOROLOGIA ABRIL

“Molí l’Ombria” . . . . . . . . . . . . . . . 667 553 730

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

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

TEMPERATURA

PLUJA

VENT

■ La temperatura més
alta va ser de 25,3 ºC.
La mínima es situà en
-1,7 ºC.

■ Durant el mes es
van registrar 160
litres per metre
quadrat.

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

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

HORARIS POLIESPORTIU
Dilluns: 17:00 a 22:00 h
Dimarts a divendres: 9:00 a 12:45 i 17:00
a 22:00
Dissabte: 8:00 a 13:45 i 15:45 a 20:15
Diumenge: 8:00 a 13:45
Tancat: 6/Des vesprada, 7, 8, 24, 25 i
31/Des
Telèfon reserva pistes: 651 933 381

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)
Els cotxes van impactar frontalment.

EL NOSTRE BANYERES.
Director: Luis Peidro.
Gerent: Javier Llopis.

Accident amb quatre ferits

COORDINACIÓ I REDACCIÓ: PEDRO VILANOVA

Quatre ferits va ser el balanç d’un accident de trànsit ocorregut el dia 14 d’abril
en el km. 18 de la carretera Alcoi-Banyeres. Els dos turismes afectats van impactar
frontalment i els bombers van haver d’excarcerar als dos conductors, que van quedar
atrapats. La carretera va haver de tallar-se fins que van ser retirats els cotxes afectats.
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AMB EL VOT A FAVOR DE COMPROMÍS, L’ABSTENCIÓ DEL PSOE I LA NEGATIVA DEL PP

Aproven un pressupost de 8,9 milions d’euros

A

l L’Ajuntament va aprovar en
el ple que va celebrar el dia 29
d’abril els pressupostos per a
l’exercici 2022. El document ascendeix
a 8,9 milions d’euros i representa un
increment del 3,61% respecte al que es
va aprovar l’any anterior. Va ser secundat amb els vots favorables de Compromís, l’abstenció del PSOE i la negativa
del Partit Popular.
En l’exposició l’alcalde va explicar
que la convocatòria del ple de pressupostos, al qual se li uneix també la
plantilla de personal i un programa
anual de licitació de contractes, s’havia
realitzat amb una certa urgència a causa de l’estret marge que permetien les
últimes novetats legislatives aparegudes
en matèria de reducció de la temporalitat del personal. Va dir que això va
ser el causant del poc temps que s’ha
disposat per a estudiar l’esborrany que
es va presentar als grups polítics, per la
qual cosa va demanar disculpes als dos
grups de l’oposició.
Seguidament, va referir el detall dels
diferents capítols de despeses i ingressos. Va assenyalar que les partides pressupostàries de despeses havien sigut
ajustades amb el màxim control i que es
vetlava per continuar apostant en aspectes com l’educació, la cultura, l’esport i
l’atenció benèfica.
Va exposar que les inversions estaven
condicionades a la diferència entre els
ingressos i despeses corrents i que, com
els impostos i taxes continuaven congelats des de l’anterior legislatura, el marge per a poder fer inversions era cada
vegada menor, per la qual cosa bona
part d’aquestes havien sigut plantejades
mitjançant una modificació pressupostària paral·lela que permetera utilitzar el
romanent de tresoreria.
El portaveu del PSOE va expressar la
seua queixa per l’escàs temps disponible per a poder estudiar l’esborrany. De

Crítica al
tancament
del bar del
mercat
El portaveu del PP, José Carlos
Molina, va difondre una nota de
premsa en la qual criticava que
el bar del Mercat continue tancat
després de 9 mesos i que l’Alcalde
haja argumentat que hi ha qüestions més prioritàries que gestionar, com per exemple la licitació
de les noves aules d’infantil i
trinquet en la Font Bona. En la
nota Molina opina que és possible
fer les dues coses i diu que es
mostra molt poca sensibilitat amb
les persones “especialment amb
les dones que utilitzaven el servici
per comoditat i per gaudir d’un
moment de relaxació i companyia, tant abans com després de la
compra”.

Celebració del Ple de Pressupostos.

fet, va referir que aquest es va facilitar
en el transcurs de la comissió informativa que es va celebrar just abans de les
festes de moros i cristians i que només
va disposar dels dies festius per al seu
estudi, ja que la següent comissió, en la
qual es va dictaminar el document, es va
celebrar l’endemà a la finalització de les
festes. No obstant això, va comentar que
el contingut del pressupost hauria sigut
“similar” si haguera sigut plantejat pel
seu grup polític. Fernando Sempere va
trobar a faltar el suport de la Diputació
en les aportacions que podria fer al Fons
de Cooperació Municipal i va aplaudir la
publicació de les vacants de la plantilla,
d’acord amb la nova normativa sobre
personal. Després de manifestar la seua
abstenció, va demanar que tractara de
complir-se el màxim de les inversions
previstes, malgrat que faltava poc més de
mig any perquè acabe l’exercici.
El PP, que va votar en contra, va ser
molt més dur. El seu portaveu José Carlos Molina va qualificar de “molt greu”
que les comissions de pressupostos

es convocaren just abans i després de
les festes “per a no tindre temps per
al seu estudi”. Va qualificar aquest fet
d’actitud “dictatorial” i va dir que “mai
s’havia vist una cosa igual”. Va utilitzar
expressions com “abús de poder i insensibilitat” i que no era “ni ètic ni moral”. A partir d’eixe moment va analitzar
cadascuna de les partides comparant
les previsions de l’exercici anterior, la
despesa o ingrés produït durant l’any
i les previsions fixades, enjudiciant cadascuna d’elles. Va criticar de manera especial el capítol de personal, els
increments produïts, o les previsions
previstes en multes. Va parlar d’estancament en alguns departaments, com
el d’Obres, i va qualificar de falta de rigor a tot el document. Va referir també,
després d’al·ludir a les previsions en els
impostos i taxes sobre obres, que calia
fer un nou Pla General d’Urbanisme per
a dotar de més sòl industrial i que les
empreses no marxaren de Banyeres.
Josep Sempere va contestar la intervenció del PP rebatent les seues asseve-

S’utilitzaran 1,16
milions del romanent
En la mateixa sessió en la qual es
van aprovar els pressupostos 2022 es
va acordar també una modificació de
crèdits per a utilitzar part del romanent de tresoreria disponible per a dur
a terme inversions. Soles el grup municipal de Compromís va votar a favor.
S’usarà un saldo d’1,16 milions
d’euros i, segons es va explicar, el destí serà la realització de diferents remodelacions i inversions en carrers, com
per exemple la instal·lació d’un monument al Rei Jaume I de l’artista local
Vicente Ferrero, en la plaça dels Plàtans; inversions en immobles com la
compra de terrenys i finques en diferents punts; desenvolupament d’obres
de millora en els polígons industrials
per a complementar les ajudes que
puga atorgar l’Institut Valencià de
Competitivitat Empresarial; inversions
en el capítol d’eliminació de residus i
neteja; la part municipal que correspondrà al projecte que s’ha previst per
a dur a terme una adequació integral

del poliesportiu; les inversions que es
prevegen dins dels projectes de participació ciutadana; el condicionament
i neteja de camins rurals; el desenvolupament d’inversions en urbanització
i infraestructures, on es contemplen
treballs d’asfaltat i formigonat en diferents punts; la realització d’inversions
en immobles municipals; i les aportacions que hauran de fer-se a la Diputació Provincial per la dotació de noves
infraestructures.
Des del grup socialista es va dir
que era positiu poder utilitzar el romanent per a fer inversions que, en
bon número, estaven previstes en el
programa electoral del seu partit. No
obstant això, va lamentar no haver
tingut temps suficient per a poder
estudiar l’expedient en profunditat,
el que va motivar la seua abstenció.
El grup popular va votar en contra
al·legant la falta de temps per a poder
analitzar, d’igual forma, el contingut
de l’expedient.

racions i criticant els plantejaments realitzats pel popular sobre les previsions
fixades per a les diferents partides.
També va dir que no es tractava de pujar les partides de despeses ni de comparar-les amb les de l’any precedent
sinó que calia plantejar les necessitats
reals en cada exercici, que a vegades
no havien de ser iguals o semblants a
l’anterior. L’alcalde va assegurar que el
departament d’Obres no estava estancat
i que quedava molt de terreny industrial

per desenvolupar, només que bona part
d’aquest estava en mans privades. Si bé
va reconéixer el poc temps disposat per
al seu estudi, va insistir en la necessitat d’haver d’adaptar-se a la nova normativa sobre personal i poder complir
els terminis establits. Així mateix, va
lamentar que el portaveu popular no
plantejara cap pregunta o dubte en les
comissions informatives, recordant que
era una cosa que sí que havia fet el grup
socialista.
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Banyeres formarà part de
l’Associació de Municipis
per a la Recollida
Selectiva Porta a Porta

Antonio Martínez, a l’esquerra, amb Pedro Leal, a la dreta.

Pedro Leal elegit secretari
general del PSOE local
Pedro Leal Francés ha sigut elegit nou secretari general de l’agrupació socialista de Banyeres de Mariola.
La votació va tindre lloc en el transcurs del congrés
local que es va celebrar el 3 d’abril, diumenge en la
seu del PSOE. Leal substitueix en el càrrec a Antonio
Miguel Martínez, que ha estat al capdavant de l’agrupació en els últims huit anys.

Banyeres formarà part de l’entitat anomenada “Associació de Municipis Valencians per a la Recollida Selectiva Porta a Porta”, una iniciativa que està sent
impulsada per diferents poblacions de la Comunitat Valenciana que utilitzen
aquest tipus de recollida selectiva i que seria gestionada, des del punt de vista
administratiu, per la Mancomunitat de la Ribera Alta, que s’ha prestat per a
efectuar la gestió burocràtica.
L’entitat tindria com a objecte la promoció d’aquest sistema de recollida de
fem, l’intercanvi d’experiències entre els municipis i la promoció del mètode per
a garantir la seua sostenibilitat, entre altres.
Els grups de Compromís i PSOE van votar a favor mentre que el PP va votar
en contra, argumentant que Banyeres no tenia res a veure amb la Ribera Alta i
que pertanyia a la mancomunitat de l’Alcoià-Comtat. L’alcalde va explicar que
aquesta era una qüestió que res tenia a veure i que la Ribera Alta únicament
havia oferit els seus mitjans per a poder desenvolupar la gestió administrativa, la
qual cosa alliberava la resta de pobles que s’associaren a haver de fer aquestes
funcions. Va recordar, al mateix temps, que en l’associació s’integrarien municipis de tots els signes polítics, inclosos alguns del PP que també utilitzen aquest
sistema.

La reunió va servir també per a aprovar la gestió
duta a terme per l’anterior executiva. El nou secretari
local va agrair la confiança depositada pels afiliats i va
marcar el camí a seguir en el nou mandat que tindrà,
com a primeres qüestions, confeccionar una llista per
a concórrer a les pròximes eleccions municipals i seguir amb el model actual de gestió.
La senda ha sigut pavimentada.

Senda de l’Almassereta de Pau
La senda de l’Almassereta de Pau que comunica el carrer Mestre Serrano amb el
Barranc Fondo ha sigut pavimentada amb una plataforma de formigó, millorant
aquesta zona de pas per a vianants. Es tracta d’un camí que només pot ser utilitzat
per les persones, no estant autoritzat el pas de vehicles. L’obra va estar preparada
perquè poguera ser usada pels nombrosos festers que utilitzen aquest camí per a
accedir al Barranc Fondo, el tercer dia de les festes de moros i cristians.

Arriben a la fi els comunicats
d’incidència de la Covid-19
L’Ajuntament va informar a través de les xarxes socials i la pàgina web
municipal que deixa de publicar les comunicacions Covid que feia durant la
pandèmia. La mesura s’ha prest després de comprovar que la Conselleria de
Sanitat no ha modificat les dades des del 30 de març.

Demanen revisar la il·luminació
de la zona de la Pedrera
El Grup Municipal del PP ha sol·licitat que es comprove per què hi ha fanals apagats en el tram de la carretera Alcoi-Banyeres a la Pedrera i que la
llum de tota aquesta zona, de to groguenc, siga substituïda per llum blanca.
L’alcalde va explicar que l’apagat d’intervals de fanals era una decisió que es
va adoptar en legislatures en les que governava el PP com a mesura d’estalvi
energètic. Pel que fa al canvi a llum blanca va dir que l’ajuntament realitza
aquestes accions per barris en funció de les convocatòries d’ajudes que de
manera periòdica arbitren les administracions superiors.

Campanya de prevenció del
càncer de mama
El Centre de Salut Pública d’Alcoi ha comunicat que, des del dia 25 de
març, està en marxa al poble la campanya de prevenció i detecció precoç del
càncer de mama. En la iniciativa poden participar totes les dones que tinguen
entre 45 i 69 anys.
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Pla local de gestió
de residus domèstics
i assimilables
El Ple Municipal ha acordat aprovar el “Pla local de gestió de residus domèstics i assimilables” amb caràcter inicial i sotmetre-lo a informació pública. Els
grups municipals de Compromís i PSOE van votar a favor mentre que el PP es va
abstenir. El portaveu popular va aprofitar l’ocasió per a recordar la seua posició
sobre el sistema de recollida de fem “porta a porta” i va insistir a dir que hi havia
altres opcions, com la del cinqué contenidor, criticant a l’alcalde per no haver
optat per aquesta solució. L’alcalde va contestar que l’elegida era l’opció tècnica
i efectiva més adequada per a un municipi com Banyeres i va recordar els arguments repetits en reiterades ocasions sobre els avantatges d’usar aquest sistema.

El nou vehicle ja està operatiu.

En servei el nou vehicle de
Protecció Civil i Benestar Social
Ja ha entrat en servei el vehicle Peugeot 2008 elèctric que la Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat
a l’ajuntament. El turisme ha sigut retolat per a estar
a la disposició del personal de l’Agrupació de Vo-

luntaris de Protecció Civil i del dels Serveis Socials
Municipals de la regidoria de Benestar Social, els
qui l’utilitzaran per al desenvolupament de les seues
comeses.

Una de les assemblees de barri en les que es va explicar el “porta a porta”

Deleguen en el Consorci “CREA” la recollida i
gestió de roba usada i residus tèxtils
L’Ajuntament ha acordat delegar en el Consorci CREA el servei de recollida selectiva i gestió de roba usada i residus
tèxtils. Aquest servei no tindrà costos per a l’ajuntament i la seua posada en funcionament pretén l’obtenció dels beneficis
mediambientals, socials i econòmics que pot comportar afavorir el reciclatge d’aquests articles. L’alcalde va referir que
aquesta mesura era ideal per a la roba que ja no tenia ús i va suggerir que els veïns continuaren donant les peces que
encara poden ser utilitzades a serveis com el que presta el rober de Càritas Parroquial.

Reglament de sistema de carrera professional
horitzontal
Operaris en el muntatge del castell en la plaça Major.

PER A NO PERJUDICAR EL NOU PAVIMENT

Nova base per al
castell de fusta
La rehabilitació de la placa Major ha obligat a haver de rectificar la base sobre la
qual s’assenta el castell de fusta, de manera que no afectara el nou paviment que s’ha
instal·lat. Al mateix temps es va aprofitar per a reforçar l’estructura.

El consistori ha acordat aprovar, de manera inicial, el Reglament del “Sistema de Carrera Professional Horitzontal i
Avaluació de l’Acompliment del personal de l’Ajuntament”, un mecanisme amb el qual es podria dotar d’un complement
retributiu al personal municipal que està sent aplicat en altres municipis i que està relacionat amb diferents aspectes,
com el desenvolupament personal, trajectòria, actuació professional, coneixements, aptituds, etcètera. L’expedient ha
sigut sotmés a informació pública i remés a la Subdelegació del Govern als efectes que corresponga.

Felicitació a filaes per la gestió de residus
La regidoria de Neteja i Residus Urbans ha remés una felicitació a les comparses i festers “per l’òptima” separació de
residus realitzada durant les festes de Sant Jordi. En la circular fa especial menció als Moros Nous, seguit dels Moros
Vells, per “l’excel·lent” separació i posterior lliurament. Afig en la nota que la resta de filaes ha fet una bona feina i que
només dues hauran de millorar considerablement. Des de la regidoria es dóna l’enhorabona a totes els filaes i li les
anima a continuar fent-ho igual o millor en pròximes celebracions.
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SETMANA SANTA
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Processó de Rams i Palmes.

Missa del Diumenge de Rams.

Inici del Via Crucis.

El Crist cap a l’església.

Concentració entorn del Foc.

Processó de l’Encontre.

LA PROCESSÓ DEL SILENCI ES VA VEURE AFECTADA PER LA PLUJA, PER LA QUAL COSA ES VA HAVER DE FER EN L’ESGLÉSIA

Celebració de la Setmana
Santa amb normalitat
S

uperades les restriccions de la pandèmia, Banyeres va celebrar
els actes de la Setmana Santa amb normalitat. La programació
va començar el Diumenge de Rams, amb la Benedicció i la Processó de Rams i Palmes i la missa que es va celebrar a la plaça Major.

La Processó del Silenci es va veure afectada per la pluja, per la qual
cosa es va haver de fer en l’interior de l’església. Els actes del Dijous
Sant van ser també al temple, amb la missa dels xiquets, la celebració
del Sopar del Senyor i les oracions. El Divendres Sant va acollir el Via

Crucis, l’oració dels xiquets entorn de la Creu, la Solemne Celebració
de la Mort del Senyor i la Processó del Sant Enterro. Finalment, el
Dissabte Sant es va fer la concentració entorn del Foc, la Vigília Pasqual i la processó de l’Encontre.

PUBLICITAT

BANYERES, abril 2022
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Ajuntament de Banyeres de Mariola

Avançant junts
EL DIA A DIA
A L’AJUNTAMENT

— Instal·lació de la carpa a Vil·la Rosario per als dies de les
festes de moros i cristians.

— Contractació de disco-mòbils i conjunts musicals per als dies
de la festa.

— Obertura de la plaça Major al trànsit de persones coincidint
amb les festes.

— Reparació de camins afectats per les pluges.
— Contractació dels concerts de l’Octavari de Sant Jordi.

PROGRAMACIÓ

CULTURAL
LLIRAUCA 2022

XXIII MOSTRA DE BALLS POPULARS
Actuació del Grup Les Folies de Carcaixent i del
Grup de Danses Aires de Mariola

Diumenge 5 de Juny,
Parc de Vil·la Rosario

Dissabte 14 de maig, 19 hores.
Teatre Principal

ENCONTRE DE BOIXETS FIRETA D’ASSOCIACIONS
A les 11:30 h. ANA CANET presenta

PER QUÈ LES ZEBRES TENEN RATLLES
I ALTRES CONTES DE LA SABANA
Marea Danza presenta:

Contacontes per a xiquets i xiquetes.

Peça coreogràfica amb la qual la companyia Marea
Danza recupera el folklore valencià i l’acosta a la
creació contemporània.

A les 12:00 h. VICENT CAMPS presenta

RODA

FUSTERANISMES

Mitjançant un fil conductor, dos actors-rapsodes i un músic ens introduiran dins l’univers poètic de Joan Fuster, en un espectacle
on s’escoltaran recitats i cantats els seus
versos.100 anys del naixement de l’autor.

Diumenge 22 de maig, 18:30 i 19:30 h (2 passes)
Plaça Major

A les 13:00 h.

TRISTES ARMES SI NO SÓN LES
PARAULES
Llirauca 2022
Presentació del nou llibre

DIARI DE SILENCIS.
LA HISTÒRIA DE PAULETTE WEIL
De Mariló Sanz

Divendres 3 de juny, 20 h
Casa de Cultura - Teatre Beneficència

Ajuntament de Banyeres de Mariola

Lectura de poemes de Miguel Hernández.
Amb la col·laboració de l’IES Professor
Manuel Broseta.
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Marxa
canina

Dia de la Patrona
de Calzadilla de
los Barros

La Associació de
Mascotes de Banyeres
de Mariola (AMABA)
ha organitzat la “V
Marxa Canina” el dia
22 de maig, diumenge,
de 9.30 a 11.30 hores.
L’itinerari començarà
en el Molí l’Ombria i
seguirà pel Molí Sol, la
Casa de l’Aigüa i retorn
al punt de partida.

El passat 25 de març es va celebrar una missa
en la Capella de la Comunió coincidint amb
el dia de la Verge de l’Encarnació, patrona de
Calzadilla de los Barros. Van assistir un bon
nombre de persones amb arrels en aquella
població pacense.

REUNIÓ DE COMUNITATS DE REGANTS

Obertura del Partidor de les Aigües
Els Sindicats del Reg Major de Banyeres, Bocairent i Beneixama van realitzar
la tradicional obertura de la porta de tres claus del Partidor de les Aigües per
a comprovar l’estat d’aquesta instal·lació hidràulica i reunir-se, més tard, en la
celebració d’un dinar en la Venta el Borrego. Aquest ancestral costum sol tindre
lloc l’últim dissabte de cada mes de març, encara que pot designar-se una altra
data si fera falta. En aquesta ocasió va ser posposada al dissabte següent pel
temporal de pluges que s’anunciava i que al final es va confirmar.

L’interior del Partidor durant la revisió a la instal·lació.

Autoritats i regants van assistir a la cita.

+

Hazte socio de la
Cruz Roja
Harás Bien

Leer. Dar paseos. Pintar
Jugar con los nietos
Ver la televisión
Ser voluntario de Cruz roja
La ventaja de ser jubilado es que tienes tiempo
para hacer lo que te gusta.

ACTUALITAT

BANYERES, abril 2022

Neu en
l’inici de la
primavera
E

ls últims vestigis del temporal de
pluja que es va estendre durant
bona part del mes de març i que
es va prolongar durant els primers dies
d’abril, juntament amb una imprevista baixada de les temperatures, es va
traduir el 6 d’abril en una inesperada

nevada que va deixar neu en teulades,
vehicles i les muntanyes que envolten
Banyeres, com la Penya la Blasca, l’Alt
de la Barcella i el Capollet de l’Àguila.
Va ser un “anòmal” inici de la primavera amb temperatures gèlides que no es
recordava des de feia temps.

Teulades blanques en l’inici de la temporada.

Exalumnes de brodat amb la protagonista.

Xocolatada per a celebrar la
jubilació de Luisa Tortosa
Al voltant de quaranta exalumnes de Luisa Tortosa
Gimeno de brodat a màquina es van reunir amb la que
va ser la seua professora per a celebrar que ha arribat

a la jubilació. La cita va consistir en la degustació d’una
xocolatada amb tonyes en la seu de la Confraria de
Sant Jordi. Va ser un matí de germanor i molts records.

Els Bombers
rescaten a un xiquet
que es va quedar
tancat en l’habitació
Una dotació del Servei de Bombers es va desplaçar el
dia 11 d’abril al poble per a alliberar un xiquet de 3 anys
que s’havia quedat tancat a la seua habitació. El succés
es va produir en el domicili familiar, situat en el número
10 del carrer Beneixama. Segons es va informar, la
porta va quedar bloquejada sense que poguera obrir-se,
tant des de dins com des de fora, el que va motivar una
situació d’angoixa que va provocar que es cridara al 112
d’Emergències. Els Bombers van desplaçar un vehicle
“autoescala” que els va permetre pujar al balcó i rescatar al menor. L’acció es va produir des del carrer Àngel
Torró, des del que podia accedir-se directament al punt
on estava el xiquet.

L’autoescala va permetre accedir al lloc on estava el xiquet.

9

10

ACTUALITAT

BANYERES, abril 2022

VA INTERPRETAR MÚSICA FESTERA I ESTRENAR
‘AL-TAMBORET’

Concert benèfic de
la Nova a favor de
l’Alzheimer
L’Agrupació Musical la Nova va oferir un concert de música festera
el dia 3 d’abril. Va ser amb caràcter benèfic a favor de l’Associació
d’Alzheimer. Amb el lema “La nostra Música” va interpretar obres
dedicades als seus components o familiars d’aquests i també es va
estrenar la marxa mora de Sergio Moles “Al-Tamboret” dedicada a
Carlos Vicedo. La Nova actuarà el dia 29 de maig a les 19 del matí a
l’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA).

La recaptació va ser entregada a l’Associació d’Alzheimer.

ELENA VILANOVA

Concert de
Música festera
dels Moros Vells

La Societat Musical Banyeres de Mariola en el maset dels Moros Vells.

MORENET

El maset de la filà dels Moros Vells va tornar a ser
escenari del tradicional concert de música festera
que ofereix cada Diumenge de Rams la Societat Musical de Banyeres. Sota la direcció d’Enrique Alborch
va incloure obres d’Alexis Jornet, José M. Ferrero i
Amando Blanquer. Va comptar com a director convidat a Juan Carlos Sempere Bomboi, president de
l’Agrupació de Compositors de Música de Moros i
Cristians. En el repertori es va incloure l’estrena de
“Xavi capità”, de Ricard Silvestre, i de “A la meua
iaia”, de Jordi Pérez.

FESTA

Esquadra de Maseres.

BANYERES, abril 2022
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Piquet de Contrabandistes.

AL VOLTANT DE QUATRE MIL PERSONES ES CALCULA QUE VAN PARTICIPAR EN LA DESFILADA L’ENTRADA

Entrada apoteòsica
A

l voltant de quatre mil persones es calcula que van
participar en la desfilada de l’Entrada, entre festers i
músics. Primer ho van fer les filaes del bàndol cristià i
a continuació les del bàndol de la mitja lluna. A mitjanit es va
fer la Retreta, en la que es van cremar els fanals festers en la
plaça Major. Per fi, els capitans -els més longeus de la història

pel temps que han hagut d’esperar-, van poder desfilar davant
el públic. Abans, al matí, l’Ofrena de Flors al Patró ja havia omplit
de colorit els carrers. També durant la matinal es van interpretar
els himnes, es va hissar la Senyera i es va celebrar el concurs d’interpretació de bandes amb el següent repartiment de premis: 1r la
banda de la Pobla del Duc (Marrocs), 2n La Primitiva de Castell de

Castells (Contrabandistes) i 3r la Unió Musical de Bocairent (filà
Maseros).
El dia anterior es va celebrar la vespra, amb el Trasllat de Sant
Jordi des de la seua ermita fins al temple, els sopars de filà i una
nit que pràcticament va enllaçar amb l’endemà, amb festa en la
carpa de Vil·la Rosario.
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FESTA
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Moros Nous en l’Entrada.

Aspecte de l’avinguda dels Furs.

Cristians obrint la desfilada.

Esquadra de Contrabandistes.

Xirimiters dels Moros Vells.

Trasllat de Sant Jordi.

Fanal dels Cristians, guanyador del primer premi.

Guanyadors 2022 fanals: Cristians, Maseros i Moros Vells

Concurs de carrosses: 1rs moros Vells.

Concurs de carrosses: 2n Jordians.

FESTA

BANYERES, abril 2022

L’oficial dels Moros Vells va guanyar el primer premi.

Els Jordians, segons en la Diana.

AMB PREMIS PER A MOROS VELLS, JORDIANS I MARROCS

Diana repleta de públic

D

esprés de dos anys d’absència retornava
la Diana als carrers així com el concurs
de caps i esquadres oficials que l’ha
convertit en un acte tan especial. Amb una plaça
Major plena de públic, les diferents esquadres
van oferir el seu repertori de moviments davant
l’atenta mirada de la Comissió de Festes, qui va
haver d’analitzar diferents aspectes per a poder
valorar el repartiment de punts i, per consegüent,
la distribució dels premis.
L’esquadra oficial dels Moros Vells va ser que la que
es va emportar el premi, fent-ho al ritme del pasdoble
“De Sant Jordi als Moros Vells”, escrit per Rafael Baldó i estrenat aquestes festes. El segon lloc va ser per a
l’esquadra de la filà Jordians i el tercer lloc per a la filà

Marrocs. Els tres caps d’esquadra van pujar al castell
de fusta per a rebre els preuats guardons.
El dia de Sant Jordi va incloure els actes religiosos en
honor del Patró que organitza la Confraria de Sant Jordi. En la matinal d’aquest dia es va celebrar la missa
major que va presidir Jesús Murgui, bisbe emèrit
d’Oriola - Alacant. El programa religiós va tindre continuïtat a la vesprada, després de la desfilada infantil,
amb la solemne processó, concloent amb un castell
de focs artificials. Després la imatge de Sant Jordi va
tornar a l’interior del temple, on se li van cantar els
gojos després que apareguera a l’altar.
Com cada nit, la festa es va traslladar a última hora
fins a la carpa instal·lada al parc Vil·la Rosario, prolongant-se fins a l’alba.

Esquadra de Marrocs, tercer premi en la Diana.
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Cap de l’esquadra Moros Vells, primer premi.

Cap de l’esquadra Marrocs rebent el premi.

Cap de l’esquadra Jordians en rebre el guardó.

Imatge de Sant Jordi disposada per a l’inici de la processó.

Festers preparant-se per a l’inici de la processó.

El lateral de l’església replet de festers.

Festers arribant a la plaça Major.

Estudiants en el final de la processó.

Sant Jordi accedint a l’església.

Espectacular imatge del castell de focs artificials.

antonio barrientos

FESTA
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Parlament entre capitans que desencadena la lluita.

El “Barranc Fondo” replet de festers.

DIA MOROS I CRISTIANS

“La
vida
és un
tercer
dia”

E

l dia de “Moros i Cristians”,
per al qual algú, amb bon criteri, va editar adhesius amb la
llegenda “la vida és un tercer dia”,
va ser també una jornada pletòrica.
Va arrancar de nou amb la Despertà
a la qual va seguir la Diana, aquesta vegada sense la responsabilitat
que suposa per a caps i esquadres
oficials la celebració del concurs de
caps i esquadres, com va pasar el dia
anterior.
Després de la Diana va arribar el moment de l’esmorzar en el Barranc Fondo
i el començament de la primera de les
dues batalles, la que finalitzaria amb la
presa del Castell pel bàndol moro. Cal
destacar l’estrena de María Jesús Gisbert com a ambaixadora mora, primera
vegada que una dona exercix una comesa com aquesta al nostre poble.
A la vesprada va arribar el moment
de la reconquesta. En aquesta ocasió
la fortalesa era alliberada per les hosts
cristianes després de consumar-se el
duel entre els capitans dels dos bàndols
i els dos ambaixadors.
Després va arribar el torn de les dues
ambaixades humorístiques, aquesta vegada al castell de fusta situat en la plaça
Major, amb la participació d’Estudiants
i Moros Nous, en primer lloc, i Pirates,
a continuació.

La guerrilla pretén la conquesta del Castell.
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L’ambient en l’entrada del poble era indescriptible.

Grup de festers durant l’esmorzar.

Festera ballant la bandera.

L’itinerari està poblat de punts de reunió.

Quadrilla de Pirates.
Moros davant la “Cova de Gadafi”.

Estudiants saludant al personal.

Ambaixada humorística dels Moros Nous i els Estudiants.

Castell replet de públic per a presenciar les ambaixades.

Ambaixada humorística de la filà Pirates.

FESTA

BANYERES, abril 2022
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Octavio García és l’ambaixador del bàndol cristià.

Moment de la lluita amb gran realisme.

María Jesús Gisbert és la nova ambaixadora mora.

DEBUT DE MARÍA JESÚS GISBERT COM A AMBAIXADORA MORA

Ambaixades plenes de realisme i autenticitat

L

es ambaixades cobren cada vegada més realisme, el que
es traduïx en un Castell abarrotat de públic i amb presència de
gran nombre de visitants de diferent procedència. Les d’enguany

han tingut com a principal atractiu el debut de María Jesús Gisbert, ostentant el càrrec d’ambaixadora del bàndol moro. Cal destacar la gran
feina realitzada per María Jesús, així com el treball d’Octavio García,

al capdavant dels cristians. Els dos van oferir una representació carregada d’autenticitat, tant en la fase dels parlaments com en la de la
lluita, el que va meréixer els aplaudiments del públic.
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FEIA ANYS QUE NO HI HAVIA CAPITANS EN TOTES LES COMPARSES

La festa tindrà deu
capitanies l’any que ve
L

a sorpresa va arribar el quart i
últim dia, el del “Sant Crist”, en
conéixer-se la nominació de deu
capitans, un per filà, per a les festes
de l’any que ve. Feia molt de temps
que no es registrava un “ple” de capitanies voluntàries.
La majoria de les capitanies es van
alçar en el Morer i en el Sant Crist.
Faltaven dues, les de les filaes Jordians i Califes, que van sorgir en
l’últim instant i que es van alçar en la
plaça Major, coincidint amb el Ball de
les Banderes.
El dia 25 d’abril es va caracteritzar
per un sol radiant i un temps primaveral. El fet que s’anunciaren tantes
capitanies va desbordar la zona del
Morer, que presentava un aspecte impressionant, replet de gent.
Va ser en el Morer on es van alçar
els primers capitans i on la festa es
replantejava, plena d’il·lusió, amb
vista a l’edició del 2023. Des d’aquest
punt els festers van disparar l’arcabusseria fins a passar per l’ermita
de Sant Jordi, on van fer sonar els
arcabussos amb salves d’honor, tornant-ho a fer en els dos recintes del
Cementeri, en un acte que és “únic”
en l’àmbit dels pobles que celebren
festes de moros i cristians.

Aspecte que presentava “el Morer”, replet de gent.

Cristians disparant davant l’ermita de Sant Jordi.

Salves d’honor en el Cementeri.

Marrocs fent sonar els arcabussos en el camp sant.

ELS ESMORZARS

Després de la missa en el Camp Sant
va arribar el moment dels esmorzars
i l’alçà de capitans davant l’ermita del
Sant Crist, on van signar en el Llibre
d’Or. A continuació, després d’una
nova tanda d’arcabusseria, María Jesús Gisbert, ambaixadora mora, va
representar la Conversió del Moro al
Cristianisme, el popular “Despojo”,
davant l’ermita de Santa Maria Magdalena. Després del “Ball Moro”, va
continuar l’arcabusseria fins a arribar a la plaça Major. La fi de festa va
arribar a la vesprada, amb el Ball de
les Banderes, l’homenatge als Capitans i el trasllat dels Sants Jordiets.
El programa festiu va concloure a la
nit, amb una cordà en la plaça Major,
després que el dia anterior es celebrara una de caràcter infantil.

Missa en el Cementeri.

FESTA
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Festeres dels Maseros durant l’esmorzar en el Sant Crist.

Califes davant la taula.

Moros Nous iniciant el camí per a baixar del Sant Crist.

Components del “Ball Moro”.

Aspecte que presentava la plaça després del Ball de Banderes.

Estudiants en el “Trasllat del Sant Jordiet”.

Contrabandistes ballant la bandera.

Escenificació del “Despojo” per M. Jesús
Gisbert.

Cordà des de les altures.
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ANTONIO BARRIENTOS

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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L’ÚLTIMA
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Cristians: Joaquín Albero Navarro i Susana i Álvaro
Albero Barceló.

Estudiants: Lara Beneyto i Mª Amparo Francés.

Maseros: Ana i Santiago Montesinos Baño.

Contrabandistes: Vicente Molina Navarro, Laura García
Manzanaro i Toñi García García.

Jordians: Un grup d’amics format per músics i festers.

Moros Vells: Família Aragonés Albero.

Moros Nous: Obdulia, Mari Carmen, Eva, Paloma, Carmen
i Xisco, rememorant la capitania de Ismael Gisbert i
Pilar Carbonell.

Marrocs: Sonia Rico, Montse Hernández, Míriam
Cardona, Laura Pla i Gloria Navalón.

Pirates: Un Grup de nets i besnets de Fernando Blanes.

Capitanies
de la
il·lusió

D

eu d’un total de deu
seran les capitanies que
tindran noms i cognoms
per a les pròximes festes de
2023. La majoria dels protagonistes van ser alçats l’últim dia
en El Morer i en el Sant Crist,
encara que en algun cas la decisió es va prendre a última hora
i la notícia es va fer pública ja
en la plaça Major. Feia anys que
no es donava un fet com aquest i
dóna una idea de la il·lusió amb
què s’han viscut aquestes festes i
el prometedor panorama que es
presenta per a l’any que ve.

Califes: Alba Aguado i Verónica Valero.

