BANYERES
el nostre
OCTUBRE 2022

SAINET FESTER. Un miler de persones van
assistir a les representacions de l’obra “Els
apunts del Botànic. Temps de Cròniques”,
escrita per Leo Ferre i guanyadora de l’últim
certamen de sainets o comèdies d’ambient
fester. Pàgina 16

DESENTERRATS. À Punt TV valenciana
ha estrenat ‘Desenterrats’, una sèrie que
combina el thriller i el misteri en la qual
participen Anna Berenguer, Leo Ferre,
Neus Francés i nombrosos figurants del
poble. Pàgina 9

Torna a celebrar-se
l’excursió i l’esmorzar del
9 d’Octubre després del
parèntesi de la pandèmia.
Pàgina 9

Conferència, màgia
i participació del
públic en l’espectacle
“Repositivamente” oferit
en el Teatre Principal.
Pàgina 10

El Centre de Salut
comença a atendre cites
en horari de vesprada de
dilluns a dimecres.
Pàgina 10

Celebració de
l’Homenatge als Majors
i dedicació especial
als matrimonis que
compleixen les noces
d’Or i de Diamant.
Pàgina 11

Alejandro Martínez salva
la vida a una persona que
havia entrat en parada
cardiorespiratòria en
l’Esplanada d’Alacant.
Pàgina 13

Banyeres li dedica un
monument a Jaume I

La inauguració de l’escultura del Rei Jaume I en la plaça dels Plàtans coincidint amb la celebració de la festivitat
del 9 d’Octubre ha sigut el fet més destacat de l’últim mes. El monument, obra de l’artista local Vicent Ferrero,
s’ha convertit, sense voler, en un fet viral per haver transcendit des de les xarxes socials fins a l’àmbit nacional
un comentari sarcàstic i irònic sobre la figura per l’aspecte que presenta en funció de l’angle des d’on se la mire.
Lluny de ser valorada com una obra d’art realitzada per un dels nostres paisans amb major reconeixement i
prestigi en l’àmbit del món de la cultura, sembla que resulta més important tenir en consideració qüestions banals
sobre si el pergamí que té el Rei a la mà pareix una cosa o altra. Tot això amb independència de les opinions
manifestades per uns i altres, totes respectables, sobre si el consistori havia d’haver invertit en un element
d’aquestes característiques per a donar major valor a l’entorn urbà del poble. Pàgines 3, 4 i 5

Torna a l’escenari el
Mariola Rock Solidari amb
la tapa-canya solidària.
Aquesta vegada ha oferit
suport a l’associació Ama
Nepal.
Pàgina 15

L’ONCE reparteix al voltant
de 24.000 euros en
bitllets premiats durant el
mes d’octubre.
Pàgina 15

El banyerí Javi Romero rep
dos premis per la seua
trajectòria futbolística
durant la passada
temporada.
Pàgina 19

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

TRANSPORT
DE VIATGERS
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

Festa rociera de la família Baldó
La família Baldó es va reunir el dia 24 de setembre
en el maset de la filà Contrabandistes per a celebrar
una festa rociera. Vestits per a l’ocasió i amb
grandíssima animació, va ser un reencontre després
del temps de pandèmia. Aquesta família, separada
per la distància, té costum reunir-se de tant en tant,
però la reunió d’eixe dia va tenir més importància
que altres voltes perquè, tal com van contar, els
sentiments els envaïen i, sols amb la mirada, es
sabia de l’important i especial de la celebració.
“Retrobar-se va significar que hi ha opcions de
continuar, que hi ha pròxima pàgina, que la vida
contínua amb tots nosaltres. Per això, hem de ser
conscients de la sort que tenim. Hem de donar valor
a la importància de tindre’ns, de cuidar-nos, de
veure’ns, de contar-nos, de tocar-nos, de sentir-nos.
Sabem que mentre estiguem, hem de gaudir del
nombre més gran de moments possibles. No podem
oblidar a tots els que se n’han anat... per això aquest
retrobament va ser un homenatge a tots ells, perquè
sàpien allí on estiguen que continuem units. Perquè
cada família és única i especial en la seua forma
imperfecta de ser”.

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

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

FARMÀCIES
DE GUARDIA
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De l’1 al 7 de novembre. Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf. 965566345
Del 8 al 14 de novembre. Farmàcia Carrión, Av. Constitució, 11, Telf. 966567115
el 15 al 21 de novembre. Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf. 965566345
Del 22 al 28 de novembre. Farmàcia Carrión, Av. Constitució, 11, Telf. 966567115
Del 29 de nov. al 5 de desem. Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf. 965566345

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

CITES
■ MÚSICA. Concert del grup “El Diluvi”. Presentació del disc “Present”. 5 de
novembre, 19:30 h, Teatre Principal
■ MÚSICA. Concert de Santa Cecília
de l’Agrupació Musical la Nova. 19 de
novembre, Teatre Principal
■ MÚSICA. Concert de Santa Cecília
de la Societat Musical Banyeres de Ma-

riola. 26 de novembre, Teatre Principal
■ TEATRE. Yllana presenta “Gag movie”. 27 de novembre, 18:30 h, Teatre
Principal.
■ TEATRE. Teatre en Anglés. Per als
centres escolars. Dies 3 i 4 de novembre.

Hogar del Jubilado . . . . . . . . . . . . . 966 567 555
Museu Molí Paperer . . . . . . . . . . . . 965 567 770
Museu Arqueológico . . . . . . . . . . . 966 567 896
Área de Acampada
“Molí l’Ombria” . . . . . . . . . . . . . . . 667 553 730

METEOROLOGIA OCTUBRE
Font: Estació meteorològica IES Professor Manuel Broseta

Colegio Alfonso Iniesta
Edificio de la Font Bona . . . . . . . 965 566 269

TEMPERATURA

PLUJA

VENT

Edificio de la Malena . . . . . . . . . 965 566 680

■ La mínima va ser de
18,1 ºC i la màxima de
30,2 ºC.

■ S’han registrat
38,8 litres per m2.

■ Els vents han sigut
normals amb ràfegues
màximes de 51,5 km/h

Colegio Fundación Ribera . . . . . . . 965 566 565
I.E.S. ‘Professor Manuel Broseta’ . . 966 527 675
Escola Infantil Municipal . . . . . . . . 966 567 521
Escola Infantil “El Patiet” . . . . . . . . 965 567 043
Parroquia de Nuestra Señora
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)
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El grup d’excursionistes amb el Castell al fons.

Les Ames de Casa visiten Belmonte
L’Associació d’Ames de Casa va organitzar un viatge a la població de Belmonte, a la
província de Cuenca, declarada Conjunt Històric-Artístic. Sempre amb les explicacions
d’un servei de guies turístics, van tenir ocasió de visitar l’impressionant Castell,
la Col·legiata i fer una ruta pel nucli històric del poble, acabant amb un dinar en
un restaurant. A la vesprada, abans de fer el viatge de tornada, van visitar la Casa
Belmonte, un museu en què es recrea com era i com transcorria la vida quotidiana en
el municipi.

MUNICIPAL
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ÉS OBRA DE VICENT FERRERO

Banyeres inaugura una escultura
dedicada al rei Jaume I

L

a inauguració d’una escultura
del rei Jaume I va suposar l’acte
central de les celebracions del 9
d’Octubre. L’obra, realitzada per Vicent
Ferrero, artista nascut a Banyeres, està
feta en bronze i té 2,30 metres d’altura.
L’acte va ser a la plaça dels Plàtans,
espai elegit per a la ubicació del monument. Va comptar amb la presència
de l’alcalde Josep Sempere i membres
de la Corporació Municipal. També
va estar Joan Baldoví, representant de
Compromís en el Congrés dels Diputats,
així com Vicent Ferrero, fill de l’autor,
qui va representar al seu pare que no va
poder assistir per motius de salut.
En la seua intervenció Josep Sempere
va dir que el monument representava
al rei que va establir l’antic Regne de
València i que el 13 d’octubre de 1249
va donar les viles i castells de Banyeres
i Serrella a Jaufrido de Loaysa i la seua
esposa Jacometa -primers senyors feudals de la població-. Un fragment del
document de donació apareix plasmat
en la part posterior de la base de l’escultura.
Va referir que l’elecció de la plaça
dels Plàtans per a ubicar el monument
havia de veure amb el fet que és el lloc
on conflueixen el carrer que porta el
nom del Rei i l’avinguda dels Furs, nom
amb què es denominaven “els drets i
privilegis que va donar el Rei Jaume als
valencians a diferència dels hi havia en
altres territoris”. Així mateix, va assenyalar que amb aquesta ubicació Jaume
I “presidirà” les entrades de les festes
de Sant Jordi i de la Relíquia “passant
revista a les tropes de la creu i la mitja
lluna i fent memòria de l’època de conquesta que el rei Jaume va protagonitzar
en aquestes terres”.
L’alcalde va subratllar també que amb
aquesta escultura Banyeres disposaria
d’una obra d’art que engalanarà i donarà més valor a la població, una creació que té com a valor afegit que és fruit
d’un escultor originari del poble. Sem-

pere va afegir que Banyeres tenia “un
deute” amb Vicent Ferrero en recordar
que només hi havia una escultura realitzada per ell en la població: la figura de
la Verge de l’Asunción situada al jardí
del carrer Beneixama, en el barri de la
Cope.
VICENT FERRERO: “LA SOCIETAT,
PER AL SEU CREIXEMENT,
NECESSITA INVERTIR EN
EDUCACIÓ I CULTURA”

A continuació va prendre la paraula
Vicent Ferrero, fill de l’autor, qui va lamentar, en el seu nom, no poder haver
assistit. Va assegurar que sempre havia
volgut poder recordar a Banyeres amb
una escultura i que en aquesta es representava a Jaume I en plena plenitud
com a rei, quan tenia 41 anys, moment
en el qual va donar les viles de Banyeres i Serrella. També va subratllar
la inclusió en el disseny del patró Sant
Jordi, llaurat en l’escut del monarca,
donada la importància que té la figura del Sant per a la població. D’igual
forma va mostrar el seu agraïment a
totes les persones que havien format
part del projecte i va posar de manifest
la seua convicció que una societat i un
poble, per al seu creixement, necessiten invertir en educació i en cultura, posant a aquesta escultura com a
exemple.

La inauguració del monument va ser l’acte central del 9 d’Octubre.

JOAN BALDOVÍ: “DIGNIFICA LA
FIGURA DEL FUNDADOR DEL
NOSTRE POBLE”

El diputat en el Congrés per la coalició
de Compromís va felicitar Vicent Ferrero per l’obra i va dir que l’escultura
“dignifica la figura del que va ser fundador del nostre poble, un poble ni millor
ni pitjor que uns altres, però sí diferent,
amb senyals d’identitat pròpies, com la
llengua, que hem de mantenir i traslladar a les noves generacions”. Baldoví
passa a la pàgina següent

Autoritats junt l’escultura obra de Vicente Ferrero.
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Grup de danses
amb l’escultura
del Rei Jaume.

Intervencions de Vicent Ferrero i Joan Baldoví.

Mirna
Ferrero,
germana
de l’autor,
va assistir
a l’acte.

Ve de la pàgina anterior

va afegir que havíem de sentir-nos orgullosos de formar part del poble valencià
amb independència del pensament o
que es siga d’un partit o l’altre. “Som
un poble on tots caben, pensem el que
pensem”. Joan Baldoví va concloure
dient que “huit-cents anys després de
la fundació de l’antic Regne de València
aquesta escultura dignifica al poble de
Banyeres”.
DANSES I MÚSICA FOLKLÒRICA

Una dansà protagonitzada per integrants del Taller de Danses del Casal
posà fi a l’acte d’inauguració. Al ball es
va sumar també Baldoví, que va aconseguir trenar alguns passos. Mentrestant
es va repartir als presents herbero i coca dolça. Indicar també que durant el
descobriment de l’escultura la Colla de
Dolçainers El Braçal va interpretar “la
Muixeranga” i que la pluja va fer acte
de presència durant l’acte, si bé no va
arribar a provocar la seua interrupció.
L’ESCULTURA PESA 700 KG

L’escultura del Rei Jaume I té un pes
d’uns 700 quilograms i una altura de
2’30 metres al que cal sumar la base,
totalitzant 3,55 metres. Està feta en
bronze a la cera i és inèdita i original,
sent l’única d’aquestes característiques
que existeix. El monarca té a la mà dreta el document de donació dels Castells

i viles de Banyeres i Serrella i en l’esquerra un escut on es plasma la imatge
del patró Sant Jordi. El seu valor es calcula en 65.000 euros.
L’AUTOR

Vicent Ferrero Molina va nàixer a
Banyeres el 20 d’octubre de 1944 i té
fixada la seua residència en la localitat
d’Ibi. És doctor en Belles arts per la
Universitat Politècnica de València, catedràtic de Dibuix, exdirector del Museu de Belles arts d’Alacant, ha format
part del ple del Consorci de Museus
Valencians i del Consell rector de l’Institut de Conservació i Restauració de
Béns Culturals del Territori Valencià,
ha sigut membre del Consell Valencià
de Cultura fins a 2018, sent president
de la Comissió de Patrimoni, i en 2017
va ser guardonat amb el Premi Estatal
d’Escultura Viva atorgat pel Consell Superior d’Investigacions Científiques. Té
en el seu haver una llarga producció
artística i la seua obra està repartida
per Ibi, Albacete, Monòver, Sant Vicent
del Raspeig, Alcoi, Castalla, Petrer, Bocairent, Alacant o el Campello, entre
altres, estant representada en diferents
col·leccions com el Museu de Belles
arts de València o el Museu Enrique
Giner de Nules. També compta amb
obres privades a la Casa Reial, a Madrid, o en les col·leccions dels Museus
Vaticans, a Roma.

MUNICIPAL

El PP no està
conforme en
la gestió del
bo-consum
El Grup Municipal del Partit
Popular ha dit en un comunicat
que el bo-consum promocionat
per la Diputació Provincial i que,
en el cas de Banyeres, suposarà
la distribució de 53.969,00 euros, sols arribarà a 269 persones
que rebran 200 euros cadascuna, una per cada unitat familiar.
Diu que en altres pobles ha arribat a més gent -s’han repartit
quantitats més menudes- i que,
a més, els beneficiaris han hagut
d’aportar una quantitat extra -al
voltant d’un 50% més-, de manera que s’hauria beneficiat més al
comerç local. Per als populars
el que s’ha fet a Banyeres no és
el més just perquè limita molt
la participació i no afavorix tant
al comerç. Per altra banda, diu
també que l’Ajuntament no ha
aportat cap quantitat extra i que
s’ha limitat a distribuir l’ajuda
que se li ha donat.
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GRÀCIES A UNA AJUDA ATORGADA PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT

Distribuïts 269 bons-consum per a
incentivar les vendes en el comerç

D

esenes de persones van demanar a l’Ajuntament poder participar en el “Bo - Consum”
que el consistori finançarà gràcies a
una ajuda atorgada per la Diputació
Provincial d’Alacant per a incentivar
les compres en el comerç local.
La iniciativa s’ha dut a terme distribuint 200,00 euros a cadascuna
de les primeres 269 persones que
han demanat adherir-se a la iniciativa, ja que amb el total de l’import

distribuït pràcticament s’arriba a
l’ajuda concedida per l’òrgan provincial. Això ha motivat que hi haja
persones que no han pogut tindre
accés en haver-se esgotat els bons
disponibles. Aquesta qüestió, unida a les poques dates disponibles
per a fer les compres, ha suposat
crítiques.
Assenyalar que la distribució s’ha
realitzat per unitat familiar, és a
dir, no podia atorgar-se més d’una

ajuda per família.
El següent pas era que cada beneficiari havia de justificar una compra mínima de l’import concedit
-200,00 euros-, per al que hauria
d’aportar factures emeses per comerços locals que acrediten que
s’ha fet la compra.
A més es requeria també que es presentara una relació de les despeses
realitzades, un formulari en el qual es
feren constar les dades bancàries del

titular perquè puga abonar-se l’ajuda
concedida, així com un document bancari que acredite el número de compte
declarat.
Tot apunta al fet que aquest tipus
d’ajudes hauran de fer-se constar en
la pròxima declaració de Renda que
es realitze, tal com ja va passar en altres ajudes que temps enrere es van
canalitzar a través del consistori, com
per exemple va ocórrer amb el “bo
llibre”.

EN MITJANS I XARXES

L’alcalde
i el PP
lamenten els
comentaris
satírics sobre
l’escultura
de Jaume I

L’Ajuntament
comprarà
una bio
trituradora
per a eliminar
les restes
agrícoles
Iglús per a reciclar vidre, disseny d’Ágatha Ruiz de la Prada.

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat
Valenciana ha atorgat a l’Ajuntament de Banyeres de Mariola
una subvenció de 9.140,34 euros que es destinarà a l’adquisició d’una màquina bio trituradora. El plantejament d’aquest
tipus d’iniciatives té com a finalitat promoure alternatives a les
cremes com a mètode d’eliminació de restes agrícoles, evitant que es facen fogueres per
a minimitzar el risc d’incendis
forestals.
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CAMPANYA PROMOGUDA PER ECOVIDRIO

Reciclar vidre i ajudar a
prevenir el càncer de mama
Ecovidrio ha posat en marxa, per huité any consecutiu, la campanya “Recicla
vidre per elles”. La iniciativa té com a
objectiu contribuir a la prevenció del
càncer de mama. Per a això s’han instal·lat dos iglús de color rosa en la cantonada del carrer Mariola amb la plaça
dels Plàtans, i tot el vidre que s’arreplegue serà transformat en una donació

que es destinarà a la Fundació Sandra
Ibarra, organització sense ànim de lucre que impulsa campanyes i projectes
de prevenció, sensibilització i investigació contra el càncer.
Els iglús, d’un cridaner color rosa,
han sigut dissenyats per Agatha Ruiz de
la Prada. També hi ha”miniglús” que
poden adquirir-se a través de la web

miniglu.es. D’igual manera, els beneficis que puguen generar-se es destinaran a la indicada fundació.
D’acord amb la informació facilitada
des del consistori, en 2021 es van reciclar a Banyeres de Mariola un total de
143 tones d’envasos de vidre, la qual
cosa implica uns 20 kg de mitjana per
habitant.

L’alcalde Josep Sempere ha lamentat l’enfocament satíric que
s’ha fet en xarxes socials i en mitjans d’informació sobre l’escultura
de Jaume I. La majoria d’aquestes
informacions i comentaris han fet
referència al fet que, depenent del
lloc des del qual es mire, pot comparar-se el pergamí que porta la
figura del rei amb un membre viril,
comentaris que fins i tot han arribat
a desprestigiar a l’artista.
Per altra banda, el portaveu del
Partit Popular a l’Ajuntament, José
Carlos Molina, ha condemnat també aquestes desqualificacions, que
ha catalogat de “mal gust”. Molina
diu que res ha d’objectar sobre la
qualitat artística de l’obra i que la
seua única crítica té a veure amb la
despesa que ha suposat per al consistori, diners que, segons la seua
opinió, podrien haver-se dedicat a
millorar algunes de les necessitats
que té el poble.
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EN LA FIRA ‘DEL CAMPO’ I TAMBÉ EN ‘ALICANTE GASTRONÓMICA’ CELEBRADA A IFA

Presència de l’Oficina de Turisme
a la ‘Fira de Mostres’ de Villena
E

l cap de setmana del 30 de setembre al 2 d’octubre es va celebrar la Fira de Mostres a Villena,
tradicionalment coneguda com la ‘Feria del Campo’. En ella es van mostrar
aspectes relacionats amb el comerç,
l’agricultura, el motor, la promoció,
l’oci i el turisme que oferixen Villena i
les poblacions de la zona. Entre els pobles presents estava Banyeres, que va
desplaçar un espai de la seua Tourist
Info amb el que va exhibir al nombrós
públic que va mostrar interés alguns
dels aspectes que pot oferir el poble al
visitant.
D’igual manera el cap de setmana anterior es va participar en les instal·lacions d’IFA, Institució Firal Alacantina,
en l’edició 2022 de la fira “Alicante
Gastronómica 2022” en la que, a més
a més, van participar distintes empreses que van tindre l’ocasió d’oferir els
seus productes. Entre les presents en
l’estand de Banyeres van estar Herbero
Rufo, Bon Picat, Serra Mariola Gourmet, Carnisseria David Ferre i Snacks
El Valle.

Cristina Rizo en l’estand de Banyeres a Villena

El públic es va situar als extrems del camp de joc,

Participants en ‘Alicante Gastronómica’ a IFA.

El Club de Pilota intenta promocionar aquest esport al poble.

Partida de pilota valenciana
Les celebracions festives del 9
d’Octubre van incloure en la progra-

mació la celebració d’una partida
de pilota valenciana, modalitat ras-

pall. L’acció la va organitzar el Club
de Pilota local i va comptar amb la

participació de jugadors locals. El
tram de carrer La Creu en el que es

va jugar va ser el pla, on no hi ha
costera.

PUBLICITAT

BANYERES, octubre 2022
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Ajuntament de Banyeres de Mariola

Avançant junts
EL DIA A DIA
A L’AJUNTAMENT

— Suport municipal en el muntatge per a fer possible la
celebració del “Mariola Rock Solidari”
— Neteja de voreres, carrers i espais públics
— Plantació de flors en la zona del Cementeri amb motiu
de Tots Sants
— Ubicació de contenidors de vidre especials amb motiu
de la campanya de recolzament a les pacients de càncer
de mama
— Tramitació de la licitació de la concessió demanial per
a l’explotació del bar-cafeteria del Mercat
— Assignació i distribució de les ajudes del bo-consum
atorgades a partir d’una ajuda de la Diputació Provincial
— Reparació de destrosses causades en la balustrada del
parc municipal de Vil·la Rosario
— Redacció de l’Agenda Local Urbana i l’Agenda Local
2030 per a la creació de plans estratègics que servisquen
per a definir el futur del poble
— Gestió de permisos de Crema 2022-2023
— Desbrossament i millora de la zona de la Ruta dels
Molins
— Edició del llibre “Artefactos hidráulicos en Banyeres
de Mariola: molinos harineros, batanes y otros” de Juan
Castelló

PROGRAMACIÓ

CULTURAL

Concert
EL DILUVI
Presentació del disc “Present”
5 de novembre, 19:30 hores, Teatre Principal
Patrocinat pel Circuit Valencià de Cultura i
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua

YLLANA presenta
GAG MOVIE
Particular i divertidíssim viatge per la història del cine
Diumenge, 27 de novembre,
18:30 hores, Teatre Principal
Patrocinat pel Circuit Valencià de Cultura

CONCERTS EXTRAORDINARIS
EN HONOR DE SANTA CECÍLIA
Teatre Principal
• Dissabte, 19/novembre: AGRUPACIÓ MUSICAL LA NOVA
• Dissabte, 26/novembre:
SOCIETAT MUSICAL BANYERES DE MARIOLA
3 i 4 de novembre.
TEATRE EN ANGLÉS
Per als centres escolars de Banyeres de Mariola

Ajuntament de Banyeres de Mariola
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A CARREC DE LA LA COLLA LA QUARANTAMAULA

El foc i color
del correfoc,
en les
celebraciones
del 9 d’Octubre

Una de les estructures pirotècniques que van formar el correfoc.

L

a Colla de Dimonis de la Quarantamaula va desplegar tot el
seu potencial de foc i color en
el Correfoc que es va celebrar la nit
del 8 d’octubre en el context de la
programació festiva de la celebració
del Dia de la Comunitat Valenciana.
D’aquesta forma el correfoc va poder
eixir al carrer després de la suspensió d’aquest tradicional acte quan
havia d’haver-se fet: durant les festes
de la Malena. En aquella ocasió el
perill d’incendis i la situació d’alerta màxima va desencadenar la seua
suspensió. La Quarantamaula va fer
l’itinerari habitual amb el suport del
so dels grups de percusió i de xirimites que l’acompanyen, movent en la
plaça Major i acabant en l’avinguda
9 d’Octubre.

Multitud de persones van gaudir de l’espectacle.

DE VICENT FERRERO

Presentat el libre de dibuixos
‘De la Mariola a la Mar’
El dia 7 d’octubre es va presentar
en societat el llibre ‘De la Mariola a la
Mar’, de Vicent Ferrero, un treball en el
qual es plasmen escenaris de Banyeres
de Mariola, localitat originària de l’autor; Ibi, on té fixada la seua residència;
Alcoi, d’on és la seua esposa, Mila, a la
qual dedica la publicació; Agres, Biar o
Bocairent, on troba espais que també li
captiven; i Campello, al costat de la mar,
on, segons diu, passa temporades “per
a desconnectar” i trobar equilibri i pau.

Les guinardes de foc en la plaça del 9 d’octubre són un clàssic.

Sopar d’Alcaldes
de Festa
El dia 14 d’octubre es va reunir en un sopar un grup de persones
que han ostentat el càrrec d’Alcalde de Festes al poble en diferents
moments, entre els quals estava el que ocupa el càrrec en l’actualitat,
Fidel Bodí. Com no podia ser d’altra manera, la reunió va transcórrer
amb gran harmonia mentre que la festa va ser la temàtica de la
conversació. La funció d’Alcalde de Festa és una de les responsabilitats
més importants del món de la festa, ja que d’ell depén, amb la
col·laboració de la presidència de la Comissió de Festes i dels
comissionats, la presa de decisions i l’organització dels actes.

ESENARIS DE LA VIDA

L’acte, que va comptar amb la presència de l’alcalde, Josep Sempere, va tindre
l’aportació de José Ferrándiz Lozano,
qui va fer un esbós de l’obra de principi a fi, catalogant-la com una invitació
a gaudir d’unes imatges paisatgístiques
que no eren només el dibuix de diferents
espais sinó la visió d’escenaris de la vida
de les persones. El que va ser director
de l’Institut de Cultura Juan Gil Albert va
destacar que l’obra era un viatge no sols
geogràfic, sinó també sentimental, i que,
com altres expressions de la cultura, es
converteix en un mitjà per a transmetre
les emocions sentides per l’autor.

Moment de la presentació del llibre.

Els assistents van parlar de les coses de la festa.

ACTUALITAT

BANYERES, octubre 2022
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EL RODATGE D’ALGUNES ESCENES ES VA FER EN EL MUNICIPI

À Punt emet la sèrie ‘Desenterrats’
amb participació de gent de Banyeres
E

l canal de televisió valenciana
À Punt emet des de fa unes setmanes la seua nova producció
“Desenterrats”, una sèrie de ficció que
es situa entre els gèneres del thriller i
el misteri i que consta de deu capítols
rodats majoritàriament a Alcoi en espais
com el cementeri, un refugi de la guerra
civil o la Font Roja, encara que inclou
també altres escenaris, alguns d’ells
radicats a Banyeres, com la casa rural
del Teularet de Carmen, en el carrer
Felip IV, que representa la casa d’un inspector jubilat, o el Molí l’Ombria, on,
segons s’explicava, el rodatge va resultar especialment complicat, ja que es
va fer al desembre de l’any passat, dins
del riu, de nit i amb unes baixíssimes
temperatures.
‘Desenterrats’, que es va presentar en
el centre cultural IVAM CADA d’Alcoi el
passat 18 d’octubre, es desenvolupa en
un sanatori aïllat a la muntanya on els
pacients, que no tenen memòria, són
sotmesos a un estrany experiment. Tot
canvia quan un d’ells comença a recordar. L’equip que compon la sèrie és íntegrament valencià entre els quals cobren
protagonisme alguns banyerins. Destaca
en gran manera Anna Berenguer, que
compta amb un dels papers principals:
representa el personatge d’Helena, una
jove pacient que acaba d’arribar al sanatori on descobrix espais que ningú coneix després d’entaular amistat amb una
altra pacient, Natàlia, a la qual espenta
per a descobrir la veritat sobre les coses
que va recordant.
Altra de les persones de Banyeres vinculades a la producció és Leo Ferre, que

Anna Berenguer interpreta el paper d’Helena.

està al capdavant de l’equip de la Direcció d’Art, secció que s’encarrega del disseny de tots els elements i escenaris que
apareixen en la sèrie. També forma part
de la producció Neus Francés, component del departament de Direcció, així
com un nombrós grup de figuració que
ha participat en algunes escenes en les
quals es necessitava la presència de més
persones.
Cal assenyalar que els Ajuntaments
d’Alcoi, així com el de Banyeres, han
cooperat prestant i donant suport logístic
a la producció. D’igual manera, nombroses empreses locals han col·laborat subministrant materials i articles que eren
necessaris per a poder dur a terme el
projecte.

Una de les escenes en el cementeri amb gran presència de figuració.

La sèrie es va presentar en l’IVAM CADA d’Alcoi.

Les autoritats van comandar l’excursió.

La participació va superar les 300 persones.

L’excursió i l’esmorzar són ja un clàssic.

La fi de la ruta conclou amb un esmorzar.

L’excursió del 9 d’Octubre
Més de tres-centes persones van participar en l’excursió del 9 d’Octubre, una tradició que s’ha représ després del parèntesi que va suposar la pandèmia. L’itinerari va arrancar en la plaça Major a les 8 del matí i va consistir en un recorregut
que va portar als participants fins a la zona de les Barraquetes per a, des d’allí, seguint l’itinerari de l’antiga via del ferrocarril, dirigir-se fins a l’ermita de Sant Antoni. Arribats a aquest punt es va tornar a Banyeres pel camí que uneix l’ermita amb
la població. Consumat el recorregut es va oferir un tradicional esmorzar de coques al parc municipal de Vil·la Rosario.
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Visita
guiada
per la
Ruta dels
Molins
Fabián Villena i Toni Bright en el Teatre Principal.

El públic va participar de manera activa en els trucs de màgia.

Conferència i màgia per a
fomentar la felicitat i millorar
les relacions
Fabián Villena, positivista intel·ligent, i Toni Bright, mentalista, van oferir el 6
d’octubre la conferència-espectacle “Repositivamente” en el Teatre Principal.
L’activitat, subvencionada per la Diputació d’Alacant, va ser organitzada per les
regidories d’Indústria i Promoció Econòmica del consistori. En ella es van aportar
conceptes pràctics contrastats científicament dirigits a millorar la felicitat i les
relacions de les persones, tot això combinat amb trucs màgics -en els quals va
col·laborar el públic- que van rebre l’aplaudiment dels assistents.

Organitzat pel departament de Museus de
l’Ajuntament, el dia 2
d’octubre, diumenge, es
va organitzar una visita
guiada per la Ruta dels
Molins, des del Molí Sol
al Molí l’Espenta, explicada per Isaac Montava
Belda.

Visita guiada per la Ruta dels Molins.

El Centre de Salut atén consultes
per les vesprades
El Centre de Salut obri des del 17 d’octubre, de dilluns a
dimecres, en horari de vesprada, de 17 a 20 hores. Això permetrà que les persones que ho necessiten puguen sol·licitar atenció durant aquest interval de temps. L’accés durant
aquest horari serà a través de la porta situada al carrer Fra
Leonardo (porta d’urgències). Les consultes que es dispensen seran amb cita prèvia amb el metge o pediatra assignat,
així com d’infermeria. Els telèfons en horari de vesprada són
966527603/04.
El servei d’urgències continuarà com sempre, a través
de l’accés del carrer Fra Leonardo. El telèfon d’urgències
966527602. Aquest servei es prestarà durant tot l’any excepte

del 26 de desembre al 8 de gener de 2023 i durant els mesos
de juliol, agost i setembre.
El personal que atendrà aquest servei és el que a continuació es relaciona. Dilluns: Dra. Pepa Martínez, Dra.
Ana Llinares, Dra. Ariana Jordá (pediatria), Pilar Belda (infermeria), Macu Orta (infermeria), Ángela Verdú
(matrona) i Rocío Alfaro (treballadora social). Dimarts:
Dra. Cristina Pérez, Dra. Laura Callejas (pediatria),
Águeda Catalá (infermeria) i Lourdes Alonso (infermeria). Dimecres: Dr. Juan Carlos Guardiola, Dra. Inma
Soler, Mª Ángeles Vañó (infermeria) i Jezabel García (infermeria).

ACTUALITAT

BANYERES, octubre 2022

Van homenatjar als matrimonis que complixen les noces d’Or i de Diamant.
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Aquest esdeveniment es celebra des de fa anys.

El dia de l’Homenatge als Majors
Al voltant de sis-centes persones
van participar en el tradicional
“Homenatge als Majors” que es
celebra al poble arribat el mes
d’octubre. Els actes van incloure
una missa a l’església dedicada de
manera especial a aquest col·lectiu, acte en el qual va actuar el
Cor Joiós, una cercavila amb la
participació de la banda de música
de la Societat Musical Banyeres
de Mariola i un dinar en el maset
de la filà de Moros Vells, amb la
degustació d’una paella gegant.
Va organitzar l’esdeveniment la
regidoria de Benestar Social amb
la col·laboració de Creu Roja,
l’Associació d’Ames de Casa, el Cor
“Joiós” i les comparses de Moros

Vells i Estudiants.
Es va homenatjar de manera especial als matrimonis que enguany
complixen els 50 anys de matrimoni (Noces d’Or) i els que fan
60 anys de matrimoni (Noces de
Diamant). Encara que no tots van
poder assistir, l’homenatge va ser
per a tots. Compliran o han complit
enguany les Noces d’Or: Bartolomé
Francés Beneyto i Mercedes Ferre
Albero, Vicente Pérez Vañó i Carmen Llopis Blanes, Vicente Silvestre
Agredas i Mercedes Silvestre Vicedo, Ramón Miró Albero i Milagros
Ballester Sanchis, José Bodí Vañó i
Purificació Belda Francés, José Jorge Belda Calabuig i Mª Magdalena
Gisbert Ferre, Francisco Domenech

Calabuig i Carmen Sanjuán Molina,
Fernando Sanchis García i Amparo
Vicedo Ferre, Antonio Herrero
Pérez i Josefina Francés Martínez,
Pascual Martínez Martínez i Milagros Miralles Belda, Francisco
Salas Montilla i Francisca Molina
Albero, Juan Gil Galvañ i Natividad
Ramón Mataix, Francisco Jiménez
Marín i Encarnación Francés Miró,
Joaquín Martínez del Toro i Carmen Ribera Albero, Lorenzo Liñán
Alfaro i Carmen Ferre Silvestre,
Juan Esteve Valor i Amparo Silvestre Beneyto, Joaquín Aracil Francés
i Luisa González Rodríguez, Alberto
Belda Francés i Teresa Valero Blanes, Pascual Miguel Valdés Francés
i Rosa Domenech Francés, José Ri-

bera Vañó i Lucía Mercedes Reche
Carrasco, Mateo Martínez Navarro
i Mª Dolores Vañó Cerdà, José Mª
Sempere Pons i Damiana Rosers
Pajarón, Eliseo Aracil Ferre i Mª
Isabel Samper Sempere, José Agulló Navarro i Josefa Miralles Belda i
Miguel Blanquer Martí i Mª Ángeles
Blanquer Calatayud.
D’igual forma les felicitacions per
les Noces de Diamant van ser per
a Francisco Molina Francés i Odile
Beneyto Pascual, José Ferre Francés
i Carmen Segura Domenech, Fidel
Vicedo Calatayud i Amelia Francés
Mataix, Rafael Miró Gisbert i Ducilia
Martínez Redondo, Julián Molina
Francés i Felicidad Ramos Giraldo,
Gilberto Sirera Albero i Josefa Vi-

cent Tortosa, Juan Albero Belda i
Ernestina Cortés Sempere, Alberto
Sempere Navarro i Carmen Castelló
Belda, Joaquín Amorós Verdú i María Francés Albero i Vicente Dobón
Albero i Elvira Albero Iborra.
Com a complement a aquestes
celebracions el 15 d’octubre es va
oferir l’espectacle “A la llum de la
lírica” on van actuar la soprano
Saray García i el tenor Pascual
Andreu, un concert en el qual es
va viatjar a través dels temes més
coneguts del món dels musicals,
l’òpera i la sarsuela. Aquesta actuació la va patrocinar la Diputació
Provincial d’Alacant dins de la
Campanya de difusió de Música i
Teatre.

12

ACTUALITAT

BANYERES, octubre 2022

Viatge a València per a celebrar el 70 aniversari
Les nascudes -només dones- l’any 1952, que al llarg de
2022 celebren el 70 aniversari, van organitzar el passat
18 de setembre un viatge a València emulant l’exitós viatge
que van fer a la Marina quan van complir els 65 anys. El
bon ambient regnant no va ser obstacle perquè es tinguera
en la memòria a les quintes que han faltat, per a les que
va haver-hi un emocionant record.
L’itinerari va ser molt complet i va incloure escenaris
que moltes expedicionàries no coneixien. La ruta es
va fer amb guia, que va explicar cada lloc, qüestió que
va fer que les visites foren molt més interessants. La
van iniciar en el Palau del Marqués de Cervelló, seu de
l’Arxiu Històric Municipal, va seguir pel Mercat de Colón,
d’estil modernista reconvertit en espai de terrasses i
va continuar per una ruta a través d’edificis exponents
del modernisme pel centre de la ciutat. El grup es va
traslladar a continuació fins al Palau de les Arts i les
Ciències on va visitar l’interior de l’Àgora i el seu centre
d’exposicions. Seguidament, va visitar l’Almoina, al costat
de la Catedral, així com la Mare de Déu dels Desemparats
i la porta romànica de la Catedral. A continuació es va
desplaçar fins a un restaurant situat en El Palmar, al costat
de l’Albufera, on va ser el dinar, i a la vesprada es va
visitar Port Saplaya i un mirador pròxim al Biopark, des
del qual es veuen espectaculars vistes. Un dia complet del
qual totes van gaudir.

Celebració
dels nascuts
en 1947
El dia 23 d’octubre, diumenge, va tindre lloc una missa en
l’ermita del Sant Crist en record
dels difunts de la Quinta de
l’any 1968, que es correspon
amb els nascuts en 1947. L’acte,
que va reunir a persones que
al llarg del present any hauran
complit o compliran els 75
anys, es va complementar amb
una visita al Cementeri, on es va
depositar un centre de flors. La
celebració va tindre continuïtat
amb un dinar de germanor en
la finca Ull de Canals, on es va
gaudir de la companyia i amistat entre els assistents, i on va
haver-hi temps per a rememorar vivències, records i anècdotes.

Taller per a millorar la ment
Dins de les activitats programades amb motiu de la Setmana
de les Majors, Creu Roja va organitzar un taller anomenat
“Cervell actiu, moviments que milloren la ment”. L’activitat, amb
inscripció gratuïta, estava programada per al 30 de setembre a
les instal·lacions que té Creu Roja en l’avinguda de L’Estació.

Patrona de la Guàrdia Civil

Despertà de l’Aurora

La nit de l’1 al 2 d’octubre (dissabte al diumenge) es va celebrar la Despertà de l’Aurora.
Aquesta tradició centenària, que encara lluita per
continuar vigent any arrere any al poble, es va celebrar amb participació de públic i músics, amb
els càntics i interpretació d’una melodia característica per diferents carrers del municipi. Aquest
costum constituïx l’acte que precedix al rés del
Rosari de l’Aurora.

La Guàrdia Civil va celebrar el 12 d’octubre el dia de la seua
patrona, la Mare de Déu del Pilar en el Dia de la Hispanitat. La
institució no va fer enguany la tradicional recepció en la caserna,
però sí que va acudir, amb la companyia d’autoritats municipals,
a la missa que es va celebrar a l’església per a commemorar
l’efemèride. La missa va ser en acció de gràcies i en intenció del
Cos de la Guàrdia Civil i pels difunts de la Benemèrita.

Presentació dels comuniants
El dia 23 d’octubre, diumenge, va tindre lloc a l’església de
Santa Maria la presentació dels quaranta-nou xiquets i xiquetes
que l’any que ve prendran la Primera Comunió. L’acte va
incloure el ‘Lliurament de la Missió’ a les Catequistes i es va
produir coincidint en el dia en què es celebra el Domund, terme
amb el qual es coneix a Espanya la ‘Jornada Mundial de les
Missions’. Enguany, en el qual es complixen 200 anys de servei
de la missió, s’ha triat com a lema “Sereu els meus testimonis”.

ACTUALITAT
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Campanya
humanitària
de Càritas
Parroquial

. L’ACTE VA TRANSCÓRRER A TRAVÉS DELS CARRERS DEL BARRI ANTIC DE LA CAPITAL

Càritas Parroquial ha dut
a terme durant el mes
d’octubre una campanya
per a arreplegar material
humanitari. La intenció
és ajudar a persones que
estan en trànsit en la
frontera de Bòsnia i Sèrbia,
ajudar als refugiats que
estan en els campaments
de Grècia, donar suport a
temporers agrícoles, ajudar
a persones sense casa a
Alacant i col·laborar en les
necessitats que es plantegen
en el poble. A més a més,
continua arreplegant roba en
el Rober Solidari, en el que
hi ha una bústia en la qual
es pot depositar el material
les 24 hores del dia. Així
mateix, ara que ve el fred,
es demanen mantes, donant
l’opció de què si es fa una
donació de 5 euros Càritas
els invertix en la compra
d’una manta.

L
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La Nova en el 75 aniversari de la
confraria del ‘Ecce-Homo’

Concert de
cloenda del
50 aniversari
de la Coral
La Coral Mariola, que està
de celebracions per a
commemorar els cinquanta
anys de la seua creació,
ha anunciat que ja està
preparant el que serà el
concert de cloenda del 50
Aniversari. Aquest concert
tindrà un repertori format
per cançons del muntatge
musical que va fer en la
dècada dels 70 “Cantaré”, en
el que va participar bastant
gent. Des de la Coral s’ha
convidat a participar a tots
els membres que han format
part de la institució en algun
moment.

’ Agrupació Musical la Nova va participar el
22 d’octubre en la processó extraordinària
que va realitzar la confraria del del “Ecce-Homo i Redención de Alicante” commemorativa del seu 75 aniversari. L’acte va transcórrer
a través dels carrers del barri antic de la ciutat i
en el seu transcurs es va comptar amb la visita de
Pablo Olivas, compositor de l’obra “Franciscanos
de San Antonio”, que interpreta la banda. També
es van interpretar per primera vegada les marxes
“Costaleros de Nuestra Señora de la Amargura”,
de Gabriel García, i “Ecce Homo de Alicante”,
de Luis Molina. Cal indicar que membres de la
junta directiva de la banda van formar part de la
presidència de la processó, mostra de la unió que

hi ha entre la institució musical i la confraria, una
relació que dura ja per espai de quinze anys.
FELICITACIÓ PEL 25 ANIVERSARI

Assenyalar, d’altra banda, que el president de
la institució, Bartolomé Francés, va rebre en
nom de la Nova la felicitació pel 25 aniversari de
l’entitat en el transcurs de la 54 assemblea que
va organitzar la Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana FSMCV que es va
celebrar, també el 22 d’octubre, en la localitat
de Canet d’en Berenguer. En eixe acte es van
reconéixer també els aniversaris d’altres bandes
que complien 50, 75, 100 i fins i tot 150 anys
d’història.

Homenatge de la FSMCV pel 25 aniversari.

Alejandro Martínez va recuperar
a un home que estava en parada
cardiorespiratòria

El grup expedicionari va gaudir de l’ambient de la capital turística.

Viatge dels alumnes
del Taller Ocupacional
a Benidorm
Els alumnes del Taller Ocupacional
van fer un viatge a Benidorm el cap de
setmana del 15 i el 16 d’octubre acompanyats de familiars i de l’educadora
del centre. Van ser en total 26 persones, que van gaudir de la platja i de les
instal·lacions de l’hotel.
Els alumnes també van fer compres
en diferents botigues del centre de la
ciutat i van gaudir del “XXV Certamen

Internacional de Cuarentunas” que es
va celebrar eixe cap de setmana a Benidorm i en el que van participar al
voltant de 500 components de distintes agrupacions de tunes procedents
de diferents punts d’Espanya, Portugal
i Holanda.
Aquesta activitat s’emmarca dins de
l’àrea d’integració sociocomunitària
que desenvolupa el centre.

El banyerí Alejandro Martínez
Huertas, que té fixada la
residència a Sant Vicent del
Raspeig i que és voluntari
de la Unitat Mòbil de Creu
Roja d’Alacant, va realitzar
una intervenció decisiva en
el passeig de l’Esplanada
d’Alacant, salvant a un home
que havia entrat en parada
cardiorespiratòria.
Segons la nota difosa a través
de les xarxes socials per la
delegació provincial de Creu
Roja Espanyola, Alejandro, que
no estava en eixe moment de
servei, es va trobar casualment
amb un home que havia
patit una indisposició fins
al punt que havia perdut el
coneixement i no tenia pols.
L’home, que havia sigut atés
en un primer moment per la
Policia Local i per una dona
que passava per allí, va ser
sotmés a massatge cardíac per
part d’Alejandro i, després de
quatre cicles, va aconseguir
que recuperara la respiració,
moment en el qual va arribar
un equip SAMU per a fer-se
càrrec del malalt.

Alejandro Martínez és voluntari
de Creu Roja.

FELICITACIÓ

Creu Roja Alacant ha traslladat
públicament la felicitació i
admiració a Alejandro pel seu
valor i per la rapidesa de la
seua intervenció, la qual cosa va
permetre que el pacient poguera
aguantar fins que va ser atés pels
serveis d’emergència. Així mateix,
va desitjar a l’afectat una bona i
satisfactòria recuperació.

Dr. J. IGNACIO GIMENO ABAD
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

■

CIRUGÍA ARTROSCÓPICA

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

■

TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA
CONSULTA

Pintor Cabrera, 8 - bajo (CM Estación)
03005 Alicante - T. 965 12 55 00
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ACIF MARIOLA, CASAL OVIDI MONTLLOR I VICENT BERENGUER, PREMIATS

El Col·lectiu Serrella
lliura els Premis
9 d’Octubre
T

ancada ja aquesta edició del periòdic, el dia 29 d’octubre estava
previst que el Col·lectiu Serrella
celebrara a la Casa de Cultura-Teatre
Beneficència la XVI edició dels Premis 9
d’Octubre, tres guardons amb els quals
tracta d’homenatjar a les entitats i persones que vetlen per la promoció de la
llengua valenciana en el desenvolupament de les seues activitats.
Enguany el “Premi Col·lectiu Serrella” ha sigut per a ACIF Mariola Verda
de Bocairent, per la seua contribució,
des que es va fundar en els anys 90, a la

vigilància i cura de la serra Mariola, a
més de la seua contribució en l’extinció d’incendis que han afectat aquestes
comarques.
La segona de les mencions, anomenada “Premi Àngela Sempere”, s’ha atorgat al Casal Ovidi Montllor per ser un
dels motors culturals més importants
de la ciutat d’Alcoi i de la comarca.
També pel seu vincle amb Acció Cultural del País Valencià, que acaba de
complir 50 anys com a entitat.
Finalment, s’ha distingit amb el “Premi Barcella” a Vicent Berenguer Micó,

poeta banyerí, traductor i editor establit
a València, pels anys de vinculació al
Col·lectiu Serrella i per la seua callada
tasca, però constant, com a redactor
i corrector de la revista Barcella, que
enguany compleix els 25 anys.
L’acte havia d’incloure una conferència de Rafael Delgado Artés, Doctor
Enginyer Forestal i professor de la Universitat Politècnica de València sobre
el tema “Els grans incendis forestals en
la nova realitat territorial. Oportunitats
i conflictes per afrontar un repte del
segle XXI”.

NOVA JUNTA DIRECTIVA

Insígnies de la
Confraria de
Santa Llúcia
La nova junta directiva de la Confraria de Santa Llúcia que presidix
Jordi Molina i que prepara ja les celebracions que tindran lloc al
mes de desembre, va rebre les insígnies de la institució després
de l’eucaristia que es va celebrar l’1 d’octubre a la vesprada a
l’església de Santa Maria. Els components de l’entitat van celebrar a
continuació un vi d’honor al qual va seguir un sopar de germanor en
la Venta el Borrego.

Junta de Santa Llúcia amb la insígnia de la Confraria

MORENET

L’ACTE VA CONSISTIR EN UN DINAR

Dia del Voluntariat
de Creu Roja

Xiquets i xiquetes formant la Senyera valenciana

HO VA FER AMB L’ORGANITZACIÓ DE DISTINTES ACTIVITATS

Festa del 9 d’Octubre en el
CEIP Alfonso Iniesta

Creu Roja Banyeres, annexionada en aquesta tasca a la població de
Bocairent, va celebrar l’1 d’octubre el Dia del Voluntariat. L’acte
va consistir en un dinar al qual van acudir els voluntaris dels dos
pobles que col·laboren en la institució, a més dels responsables
de la junta directiva. També va estar l’alcalde de Bocairent, encara
que no ho va fer amb motiu institucional, sinó a títol personal,
com a cooperant de la institució. El dinar es va fer a Ull de Canals
i després es va organitzar una visita al Centre d’Interpretació de
la Serra Mariola, ubicat també en aquesta finca. D’acord amb
l’informe anual editat recentment per Creu Roja, a l’assemblea
local hi ha inscrites 153 persones voluntàries de les quals 7 van
causar “alta” al llarg de l’any passat. L’equip humà de la institució
treballa de forma altruista donant suport a trasllat de persones
amb discapacitats i malalts, acompanyament a persones majors,
suport escolar a xiquets i xiquetes, distribució d’aliments, i suport
administratiu a persones immigrants, entre altres.

La celebració del 9 d’Octubre no va resultar indiferent per al col·legi Alfonso Iniesta. Ho va fer amb l’organització de distintes
activitats, entre elles la configuració d’una gran Senyera, formada per tots els xiquets i xiquetes, que es van vestir de diferent
color, en funció de les distintes aules, per tal de poder formar la imatge de la bandera. Ho van fer mentre interpretaven la cançó
de Jaume I i utilitzant instruments casolans confeccionats en les classes de música.

Ruta a Banyeres dins de la
‘Volta a la Mariola’
Dins de les activitats que organitza
l’Associació Serra Mariola, el 20 de
novembre a partir de les 10 del matí
es programarà la ruta “Banyeres i la
llegenda de Sant Jordi”. Per a partici-

par cal inscriure’s en l’Oficina de Turisme, telèfon 96 556 74 73 o enviant
un correu electrònic a banyeres@
serramariola.org. Aquesta ruta està
inclosa en la “Volta a la Mariola Tar-

dor 2022” en la que s’han programat
rutes pels distints pobles que formen
part de l’associació: Alfafara, Bocairent, Muro, Agullent, Agres i Banyeres
de Mariola.

Part dels assistents al dinar de germanor
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LA CITA ROCKERA VA COMPLIR LA VII EDICIÓ

Banyeres
va tornar a
acollir
el Mariola
Rock Solidari
B

anyeres va tornar a acollir al
“Mariola Rock Solidari”, complint la VII edició. Va ser el
dissabte 22 d’octubre a l’esplanada
del parc municipal Vil·la Rosario i va
tindre les actuacions del grup local
Licor Col·lecta així com Maluks, Juantxo Skalariak & La Rude Band, Sons
of Aguirre & Scila i Tesa la Khaleesi.
Al principi s’esperava que poguera
actuar també Llibertat Kondicional,
però al final va quedar en suspens la
seua participació per un problema de
salut d’un dels seus integrants.
Com en altres ocasions durant la matinal es va organitzar una “canya-tapa”
solidària en la qual van col·laborar les
Mestresses de casa i l’Associació d’Alzheimer, així com un ampli desplegament d’activitats per als més xicotets
entre les quals va haver-hi tallers i jocs
d’inflables, així com una paella al migdia, activitats també de caràcter solidari,
amb prop de dos-cents comensals.
El Mariola Rock, organitzat pel

L’ONCE
repartix
més de
200.000
euros en
premis
L’ONCE va repartir 200.000
euros a Banyeres en
assignar 20.000 euros a
cadascun dels deu bitllets
que van resultar afortunats
amb el número 09324 del
dissabte dia 15 d’octubre.
Els cupons van ser venuts
per Miguel Ángel Revert
Martínez en diferents punts
del poble. Aquest colp de
sort es produïa després
que el 13 d’octubre l’ONCE
repartira també un suculent
premi. En aquesta ocasió
van ser 3.886,47 euros i
el cupó el va vendre Jordi
Martínez Jordá. Enhorabona
a tots els afortunats.

Col·lectiu Mussol amb el suport de la
regidoria de Joventut, va tornar a tindre una finalitat d’índole solidària. En
aquesta ocasió, si hi ha benefici, serà
per a Ama Nepal, una associació sense
ànim de lucre que desenvolupa iniciatives a Espanya i en Nepal i que té entre
els seus objectius vetlar per la protecció
dels drets humans i la conservació del
planeta potenciant la inclusió, la protecció de la dignitat i la llibertat de les persones, tot això amb especial dedicació a
la infància, a la joventut, a la dona i a les
minories ètniques des d’una perspectiva
de gènere i coeducació.

Tapa canya matinal solidària.

El Mariola Rock va comptar amb l’actuació de cinc bandes. La matinal inclou jocs infantils.
.
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GUANYADORA DE L’ÚLTIM CERTAMEN DE SAINETS D’AMBIENT FESTER

Èxit de la representació de ‘Els apunts
del Botànic. Temps de Cròniques’
A

l voltant de mil persones van gaudir de les tres escenificacions que es van realitzar en el Teatre Principal de l’obra
“Els apunts del Botànic. Temps de Cròniques”, escrita per
Leo Ferre i guanyadora de l’últim certamen de sainets o comèdia
d’ambient fester organitzat per l’Ajuntament i la Comissió de Festes
de Sant Jordi.
La representació, que va disposar sobre l’escenari un elenc d’una
trentena de persones entre papers principals, músics i figurants, al
que cal sumar un ampli equip humà que ha col·laborat en la confecció de decorats, vestuari, perruqueria, maquillatge, tècnics, etc.
L’obra va narrar en to d’humor les vicissituds que va viure el botànic Antonio José de Cavanilles quan en 1791 va visitar Banyeres.
Cavanilles, que complia un encàrrec del rei Carles IV consistent
en recórrer el Regne de València per a estudiar la seua botànica,
l’agricultura i altres aspectes com la geografia física i humana, va
ser víctima d’una trama per a tractar que els seus informes sobre la
localitat foren els més positius possibles, qüestió per a la qual es va
ordir una confabulació amb resultats inesperats.

Una trentena d’actors i actrius van participar en l’obra.

La trama està repleta de situacions còmiques.

L’obra narra les vicissituds viscudes pel botànic Cavanilles.

El vestuari i els decorats han sigut especialment cuidats.

L’obra va incloure escenes del tot inesperades.

Les representacions van acollir a un miler d’espectadors

L’alcalde, l’escrivà, el regidor i el capellà en els seus papers.

Tots volien que Cavanilles s’emportara una bona impressió del poble
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FORMADA PELS NASCUTS EN 1972

L’Associació dels Reis Mags té nova junta
E
ls nascuts l’any 1972, és a dir, els
que al llarg de 2022 han complit
o compliran els 50 anys, configuren la junta de l’Associació dels Reis
Mags, entitat que s’ocupa d’organitzar
els actes relacionats amb l’arribada dels
Mags d’Orient.
MIG CENTENAR DE PERSONES

La junta la integren mig centenar de
persones. Miguel Ángel Santonja López
és el president. Al costat d’ell estan Mª
Luisa Francés Ivars (vicepresidenta),
Ana Ribera Navarro (vicepresidenta
2a), Llanos Castillo Cruz (secretària),
Isabel Mª Cantos Albero (vicesecretària
1a), Sandra Sempere Aracil (vicesecretària 2a), Jordi Baldó Gisbert (tresorer), Agustín Martínez Domenech (vicetresorer), Merce Martínez Ferrando
(vicetresorera) i Rosa Doménech Pérez
(arxiu).
VOCALIES

Ocupen les vocalies: Sergio Francés
Dobón, Pepi Ivars Rodríguez, Procesa
Sánchez Millán, M. Teresa Ferre Ballester, José Juan Sánchez Tomás,Pilar
Ferre Francés,Juani Martínez Catena,
Ana Navarro Mahiques, Mª Ángeles Ballester Terol, Ramón Ballester Albero,
Eloy Domenech Montava, Mª Fernanda
Marti Albero, Mª del Carmen Muñoz
Torres, Encarni Ferre Ferre, Jorge
Antonio Molina Beneyto, Puri Albero
Ribera, Mari Reme Gil Ribera, Lourdes Vañó Calabuig, Francisco Ramón
Clemente Conejo, Alvaro Cerdá Ferre,
Julio Frances Pla, Fernando Molina
Santonja, José Luís Hernández Horcajada, Vicente Albero Berenguer, Pilar
Bodí Ferre, Pedro Pablo Leal Francés,
Inmaculada Cortés Albero, Jose Igna-

La junta de l’Associació dels Reis Mags

cio Martí Navarro, Maite Ferre Serrano, Nuria Molina Molina, José Jorge
Pastor López, María Julia Martínez
Blanes, Víctor José Francés Belda, Obdulia Gisbert Gil, Jorge Molina Rubio,
Daniel Vilanova Calatayud, Juan José
Terol Pascual, Águeda Pujalte Hernán-

dez, Luis Ramón Cruz Pascual i Mariola Sirera Belda.
Des de la junta s’ha posat de manifest la bona disposició de la “quinta”
per a afrontar la tasca encomanada.
De fet, s’ha assegurat que es “respira
molt bon ambient” i que “hi ha bona

Concert de ‘El Braçal’ i ‘El Regall’
El grup “El Regall” d’Ontinyent va tornar la visita a la Colla de Dolçaines i Tabals el Braçal de Banyeres amb motiu dels
concerts de la XIX Campanya de Concerts d’Intercanvi que promociona la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters amb la col·laboració de la Generalitat Valenciana, l’Institut Valencià de Cultura i la Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana. La primera actuació va ser a la sala Gomis d’Ontinyent el passat 30 de setembre. La segona
es va celebrar a la Casa de Cultura de Banyeres el dia 2 d’octubre.

química” per a portar avant el repte
que se’ls planteja, tant que segons van
explicar, diversos dels càrrecs van sorgir de manera espontània i voluntària
quan des de l’Alcaldia se’ls va convocar per a demanar-los el seu suport en
aquesta comesa.

MISSA I DINAR

Els nascuts en 1972 celebraran una
jornada de germanor el dia 5 de novembre. S’oficiarà una missa en el
cementeri en memòria dels sis difunts
que té la quinta i després hi haurà un
dinar en el restaurant Mariola.
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LA PRESENTACIÓ ES FA FER EN EL CAMP D’ESPORTS VALOR

El Banyeres Unió Esportiva ha
inscrit onze equips

E

l Banyeres Unió Esportiva va
fer el dia 24 de setembre l’acte
de presentació de la temporada
2022-2023. Va ser en el Camp d’Esports
Valor en presència d’autoritats, membres de la junta directiva i nombrós públic, en un acte que va conduir Vicent
Molina.
Pel que fa al futbol base la temporada
2022-23 es presenta amb un format de
“rècord”, ja que comptarà amb més de
160 components en edats que van des
dels 4 fins als 18 anys. Això ha propiciat que s’haja formalitzat la inscripció
d’un total d’11 equips, el màxim en la
història del club segons s’ha dit des de
la institució.
Els equips d’iniciació, fora de competició oficial, els formaran el Querubí, sota la direcció d’Iván Ribera, i
dos grups de Prebenjamí: l’equip “A”
l’entrenarà Carlos Francés (jugador de
l’equip Juvenil que s’inicia en les funcions de tècnic), i el “B”, que estarà a
càrrec de Borja Ribera, donant continuïtat al treball realitzat durant el curs
passat.
En la competició oficial de Futbol 8, el
Benjamí “B” debuta en lliga de la mà de
Borja Ribera, sent la primera experiència d’aquests joves jugadors en competició. Pel que fa al Benjamí “A” repetirà
Jesús Barceló com a entrenador, donant
continuïtat a l’evolució i creixement del
grup. Per altra banda l’equip Aleví, que
va aconseguir el campionat de lliga en
la temporada passada, posarà fi al cicle
del Futbol 8 i es prepararà per al seu
pas al Futbol 11 amb Iván Ribera al capdavant.

El club afronta la nova temporada amb gran il·lusió.

CARMEN PLA MAESTRE

La presentació es va fer en el Camp d’Esports Valor.

CARMEN PLA MAESTRE

PRINCIAPALS NOVETATS

En Futbol 11 estaran les principals novetats. L’Infantil, que jugarà ja en “camp
gran”, estarà dirigit per Borja Ribera.
Serà un curs d’especial dificultat perquè
els jugadors hauran d’aprendre a dominar les noves distàncies i espais.
En la categoria Cadet, on hi haurà
dos equips per primera vegada en la
història, el conjunt “A” serà comandat
per Aitor Jornet, que passa al Futbol 11
després del bon paper realitzat en temporades passades en Futbol 8. Per altra
banda, el cadet “B” serà dirigit per Vicente Tormo. El club confia que aquests
equips facen una bona campanya, malgrat el complicat que suposa aquesta
categoria.
Iván Ribera dirigirà al Juvenil, un
equip que, segons diuen, tindrà el “nucli fort” en els jugadors de segon any.
Des del club s’ha posat de manifest la
seua confiança i il·lusió en el paper que
puga exercir aquest grup al llarg de la
nova campanya.
Finalment, els Séniors estaran comandats per Manuel Marín amb el suport
d’Antonio Martínez. L’equip es presenta
replet de joventut i il·lusió i es confia
que aquesta siga, per fi, la temporada
“bona” amb la que tant de temps es
porta somiant. De fet, en el club s’espera que aquest siga l’any del “pas endavant”.

A part de la labor dels tècnics assenyalats el Banyeres U.E. tindrà a Óscar
Moncho en les labors d’entrenador de
porters, un treball de gran responsabilitat pel decisiu i transcendental que és
una posició com la de porter.

La junta directiva ha informat que
els objectius són similars als de temporades passades: “formar persones
amb profit a través del futbol i infondre
valors com la disciplina, la solidaritat,
l’esforç i la camaraderia, tot combinat

amb la millora de la competitivitat com
a valor afegit, fruit del creixement individual i col·lectiu”.
Des del club s’ha volgut agrair públicament el suport que es rep des d’institucions, empreses i col·laboradors

per a poder desenvolupar el projecte
esportiu i donar suport al futbol local.
També s’ha reconegut la labor de Cristina Ferre Gisbert pel disseny de la samarreta que es lluirà en aquesta nova
temporada.

Disputada una nova edició
del torneig ‘Amics del Vòlei’
El Club de Voleibol Banyeres va organitzar el dissabte 24 de
setembre la XII edició del “Torneig Amics del Vòlei”, una
jornada en qùè nombrosos equips, de distintes procedències,
van gaudir de jugar a aquest esport i d’intercanviar
experiències amb practicants del voleibol. La jornada va
consistir en una sèrie maratoniana de partits que sols es va
parar a l’hora de dinar -al restaurant Piràmide-. El nombre
de participants va ser d’uns huitanta arribats des de Xàbia,
Castelló, Canals, Xàtiva, Ibi, Olleria i València, a més de
Banyeres.

Participants en el torneig “Amics del Vòlei” a les portes del Restaurant Piràmide.
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HA REBUT DOS GUARDONS PER LA SEUA TRAJECTÒRIA EN L’ÚLTIMA TEMPORADA

Javi Romero premiat en la Gala
de l’Esport de Bocairent i jugador
revelació de la FFCV
E

l futbolista banyerí Javier Romero
Bodí, militant en l’equip del C.E.
Bocairent des de fa tres temporades, ha rebut dos premis en les últimes
setmanes que fan valdre la seua trajectòria esportiva.
Romero va ser nominat i premiat en
la XVII edició de la Gala de l’Esport celebrada a Bocairent. La menció el va
acreditar com el millor jugador de la
passada temporada, en la que va aconseguir ser el màxim golejador del seu
grup, amb 35 gols, una xifra molt per
damunt per les obtingudes per la resta
de jugadors. D’igual manera es va valorar la seua qualitat futbolística, aspectes
com la disciplina i la serietat, el sentit
de la responsabilitat, la implicació i
altres aspectes com l’estima que tenen
per ell els companys de l’equip, els directius i l’afició.
PROTAGONISTA EN LA GALA DE LA
FEDERACIÓ

El jugador amb el president del C.E. Bocairent, directiva i familiars.

Javi Romero va ser també un dels protagonistes de la gala que va organitzar
la Federació de Futbol de la Comunitat
Valenciana a la ciutat d’Alzira en la que
es van lliurar els premis de la institució
als millors esportistes del territori valencià. En aquest cas la FFCV va considerar la vàlua i la gran temporada feta
pel jugador, motiu que va fer que Salvador Gomar, president de la Federació, li
donara el trofeu al jugador revelació de
la primera edició de la Nostra Copa, en
la que el Bocairent va arribar a la quarta
eliminatòria fins que va ser eliminat per
un equip d’Ontinyent que milita en la
categoria Preferent, i màxim golejador
del grup de Segona Regional -com s’ha
dit amb 35 dianes- en la que està englobat l’equip.
En el lliurament dels premis Romero

va estar acompanyat pel president del
C.E. Bocairent, Ramón Francés, membres de la junta directiva i familiars.
Ramón Francés ha subratllat la gran
projecció del banyerí, el qual, a pesar
de tindre sols 22 anys, acumula gran
experiència per haver estat en distints

equips com el Vila-real, Alcoyano, Villena, Banyeres Promeses, CE Base Ontinyent i Bocairent -en l’actualitat-. Francés
ha volgut donar-li públicament l’enhorabona i animar-lo a continuar sumant
i ampliant premis i reconeixements per
la seua trajectòria futbolística.
Javi Romero amb el president de la Federació Valenciana de Futbol.

Dia de
convivència
a Banyeres
Els membres del Club Ciclista
de la població de Catral va
triar Banyeres de Mariola
per a celebrar el dia de
convivència que celebra cada
any. Els de la Vega Baixa van
elegir el nostre poble per a fer
rutes en Mountain Bike i en
vehicle, captivats pels paratges
que envolten al municipi,
elegint a l’Hotel-Mesón El
Castillo com a punt per a
establir el “cuartel general”
de l’expedició.
En la Gala de l’Esport amb l’alcalde de Bocairent.
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ES COMPLEIX EL DESIG DEL PINTOR

Miguel Martí dóna a Banyeres
una col·lecció de 37 quadres
M

iguel Martí Vallejo, fill de Miguel Martí Ferre, famós
pintor que era originari de Banyeres, va consumar el
15 d’octubre un dels desitjos del seu pare: cedir una
part de la seua obra al poble que li va veure néixer. L’acte va ser a
l’Espai Expositiu del Teatre en presència de l’alcalde Josep Sempere,
diversos membres de la Corporació Municipal i familiars i amics de
l’artista. Va consistir en la signatura del document que acreditava el
lliurament del llegat i la visita a la mostra dels quadres, allí exposats.
La col·lecció pictòrica està formada per un conjunt de trenta-set
obres realitzades en diferents èpoques. Inclou paisatges en els
quals es plasmen imatges de la ciutat de València, ambients de
típiques barraques valencianes, temes de flors, escenes de platja,
imatges de vaixells, una representació del Castell i Sant Jordi,
paisatges que recorden el riu Vinalopó i fins a un autoretrat, entre
altres.
VA MORIR EN 2020

Miguel Martí va faltar el 16 de juny de 2020 quan tenia 88 anys.
Malgrat residir a Gandia mai va oblidar les seues arrels, recordant
a familiars, amics i a la seua filà de Maseros. Periòdicament,
exposava en la Fundació Valor i va pronunciar el Pregó de les
festes en 2007
Es va formar artísticament a l’Escola de Formació Professional
i Dibuix Artístic de València, d’on va passar finalment a la Citi
Internationale d’Université de París. La seua trajectòria es troba
plagada de premis i esments, com el Goerlich-Miquel del Cercle
de Belles arts de València, el Gran Premi d’Europa d’Estrasburg,
el Gran Premi de Mauleon (França), o el Premi Ciutat de Bolonya,
entre molts altres.
Va fer multitud d’exposicions al nostre país així com a l’estranger,
tant en galeries com en centres públics, radicats a París, Cannes i
Estrasburg, Tonsberg (Noruega).
La seua obra està repartida en col·leccions privades radicades
en llocs com Àustria, Granada, Cuba, els EUA, Holanda, el Japó,
etc., i exposada en institucions com el Museu d’Art Contemporani
Hispànic de San Francisco, el Museu Històric Municipal de
València, o Ajuntaments com el de Dénia, Gandia i Banyeres.

Moment de la firma del document del llegat.

Familiars i amics van assistir a l’acte.

Editat un llibre sobre els ‘molins fariners,
els batans i altres’
Juan Castelló Mora va presentar el dia 14 d’octubre el llibre
“Artefactos hidráulicos en Banyeres de Mariola: molinos harineros, batanes y otros”. Editat per l’Ajuntament amb el suport
de la Diputació Provincial d’Alacant, l’acte va comptar amb la
introducció de l’alcalde, Josep Sempere. Aquesta obra arreplega
la investigació duta a terme per l’autor relacionada amb l’estudi
i divulgació de tots els artefactes, tant paperers com fariners o
d’altra índole, que es van aprofitar de l’aigua del Vinalopó per

a poder funcionar. En el llibre s’exposa l’evolució de la indústria dels molins, un examen de què eren els batans i un apartat
dedicat a la fabricació de l’aiguardent, qüestió que ha sigut poc
estudiada i que, encara que no ho parega, va tenir un gran pes
específic en l’economia de la província. Segons s’explica en el
llibre, a Banyeres es podia comptabilitzar l’existència de quinze
molins fariners, tres batans, set nòries i fins a cinc fàbriques
d’aiguardent.

L’alcalde i l’autor del llibre.

