BANYERES
el nostre
JULIOL 2021

TOTS ELS ACTES RELIGIOSOS DE LA MALENA
S’han celebrat a l’església. Finalment es va
descartar qualsevol tipus de celebració a
l’entorn de l’ermita de la Patrona, atesos els
protocols contra la Covid-19.
Pàgines 13 i 16

TANCA EL BAR LAS VEGAS. El sector de
l’hostaleria local es queda sense un dels
seus establiments més representatius
després que haja abaixat la persiana el bar
“Las Vegas” per la jubilació del seu titular,
Arturo García. Pàgines 18 i 19

L’augment de casos Covid
porta a Banyeres al “toc de
queda”.
Pàgina 3

Els bombers tornen a
desinfectar carrers i espais
públics.
Pàgina 3

Diputació finançarà
diverses obres dins del Pla
+Cerca.

Pàgina 6

Fan públic el projecte de
la remodelació de la Plaça
Major.
Pàgina 8

Suspenen les festes de la
Relíquia de Sant Jordi.
Pàgina9

Voluntaris fan tasques
de prevenció d’incendis
forestals.

Pàgina 11

HA MORT DON RICARDO

Comiat amb aplaudiments

Desenes de persones van acomiadar entre aplaudiments les restes mortals de Don Ricardo Díaz de Rábago i Verdeguer, que va ser
capellà del poble durant 45 anys, l’últim d’ells “in solidum” fins que es va jubilar en 2019. El sacerdot, que tenia 81 anys, va morir
el dia 3 de juliol a l’hospital de Manises després d’una llarga malaltia. L’endemà va ser traslladat a Banyeres, on es va instal·lar la
capella ardent en el tanatori San José i, posteriorment, en la Capella de la Comunió, llocs als quals es van acostar nombrosos veïns
per a donar-li el seu últim adéu. A la vesprada es va oficiar el funeral que va ser presidit per l’arquebisbe Antonio Cañizares i al
qual van assistir també nombrosos sacerdots. A continuació va ser inhumat en el Cementeri Municipal de Banyeres després que la
família, originària de Cullera, accedira que descansara a les portes de la Serra Mariola, un lloc que sempre li va captivar. Pàgina 4 i 5

Concerts d’estiu de la
Societat Musical i de la
Nova.
Pàgina 16

Més de noranta persones
reben la Confirmació.
Pàgina 15
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Curs
d’interpretació
pianística

SERVEIS
D’INFORMACIÓ
HORARI DE L’ECOPARC:

En els últims dies s’ha celebrat el 1r curs de
Tècnica i Interpretació Pianística “Banyeres
de Mariola” organitzat per AEMAR (Associació
per a l’Educació Musical i Artística). El gran
mestre Maurizio Moretti es va encarregar
de les lliçons magistrals amb l’assistència i
organització del professor Francis Blanes.
Les masterclass es van desenvolupar a
les aules del col·legi Fundació Ribera i el
Conservatori Municipal de Música va ser
habilitat per a l’estudi diari de l’alumnat.
L’activitat es va complementar amb la
realització de tres concerts: el primer, el 2 de
juliol, en el Teatre Principal, en el qual van
actuar alumnes i alumnes; el segon, el 3 de
juliol, a l’església de Santa Maria, que va ser
oferit pels professors; i el tercer, de nou en el
Teatre Principal, que va suposar la clausura
del curs.

Dimarts a diumenge:
de 10 a 14 i de 17 a 20 hores.
Dilluns: tancat

TRANSPORT
DE VIATGERS
LÍNIA D’AUTOBÚS
BANYERES – ALCOI

BANYERES – VILLENA
Autobusos Montescar
(Villena).
Telèfon 965 801 173
BANYERES – VALENCIA
Estació d’Autobusos de
Valencia.
Telèfon 963 466 266
Autobusos la Concepción.

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

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

FERROCARRIL
Estació de RENFE de
Villena: 965 802 594

AEROPORTS

Concert a l’església oferit pel professorat.

HORARIS

TELÈFONS ÚTILS

Biblioteca Pública, de 17 a 20 h. (dilluns a
divendres). Tel. 966 567 766
Biblioteca de la Fundación Valor, de 18 a
20 h. (lunes a viernes).
Biblioteca de l’IES Professor Manuel Broseta: de 8 a 15 h. de dilluns a divendres.
Museu Arqueològic Torre Font Bona:
Hivern: Dimecres i dijous: 13 a 14 i 17 a 19.
Divendres a diumenge: 12 a 14 i 19 a 20

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

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

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

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

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

Museu de l’Espardenya.
Hivern: Dimecres i dijous: 11 a 13 i 16 a 17.
Divendres a diumenge: 10 a 12 i 16 a 17.
Castell:
Divendres, dissabtes i diumenges: de 11 a 14
i de 16 a 18 hores.
Telèfon 965 567 453 (Oficina Turisme).

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

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

Oficina de Turisme (Parc Villa Rosario): De
dimarts a divendres de 9 a 14 h. i dissabtes, diumenges i festius de 10 a 14 h.
Tel: 965 567 453. Dilluns tancat.
HORARIS CASAL DE LA JOVENTUT
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres
De 9.00 a 14.00 h i de 16.00 h a 19.00 h.
joventut@portademariola.com

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

HORARI DE SUMA
Dijous amb cita cridant al 965 292 000

De l’1 al 15 d’agost
Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf. 965566345
Del 16 al 31 d’agost
Farmàcia Carrión, Av. Constitució, 11, Telf. 966567115

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

Sala d’ordinadors
De dilluns a dimecres de 16.00 a 19.00 h

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

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

FARMÀCIES
DE GUARDIA

Automóviles La Alcoyana
(Alcoi).
Telèfon 965 520 562

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

CITES
■ ESPORTS. 24 Hores Esportives. 31
i 31 de juliol. Poliesportiu Municipal.
■ ESPECTACLE. Ramonents presenten “Flipa!”. 03/set, 19 h, Vil·la Rosario.
■ ESPECTACLE. Musical dels anys 80
i 90. Orquestra “No comment”. 04/set,
23 h. Vi·la Rosario.

■ MÚSICA. Concerts del Museu del
Paper i Jazz amb la Manco presenten
Jazz Films. 10/set, 22:30 h. Vil·la Rosario.
■ MÚSICA. València Brass Band presenta “Metalls de Cinema”. 25/set, 19
h. Vil·la Rosario.

Casa de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 766
Hogar del Jubilado . . . . . . . . . . . . . 966 567 555

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

Museu Molí Paperer . . . . . . . . . . . . 965 567 770
Museu Arqueológico . . . . . . . . . . . 966 567 896
Área de Acampada
“Molí l’Ombria” . . . . . . . . . . . . . . . 667 553 730
Colegio Alfonso Iniesta

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

Edificio de la Font Bona . . . . . . . 965 566 269

TEMPERATURA

PLUJA

VENT

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

■ Fins al dia 27, la
temperatura més alta va ser
de 38 ºC. La mínima es situà
en 13,9 ºC.

■ Durant el mes, fins
al dia 27, s’havien
comptabilitzat 3,4
litres per metre
quadrat.

■ Els vents van ser
normals. Les ràfegues més
fortes van arribar a 56.3
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
SUMA Gestión Tributaria . . . . . . . . 965 292 000
Casal de la Joventut. . . . . . . . . . . . 966 568 383
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Espectacular
avaria en
la xarxa de
distribució
d’aigua
El dia 1 de juliol a la nit es
va produir una espectacular
avaria en la xarxa de
subministrament d’aigua
potable del carrer Sant
Miquel, provocant la inusual
imatge d’una columna
d’aigua, que recordava a
un guèiser, d’uns sis metres
d’altura. La fuga d’aigua
va poder ser finalment
controlada després de la
intervenció dels tècnics de
l’empresa responsable del
servei d’aigua potable.

Imatge del “guèiser” que es va formar al
carrer Sant Miquel.

COVID
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SE LI HA APLICAT PER PRESENTAR UN ELEVAT PERCENTATGE DE CASOS COVID

Banyeres amb toc de queda
B

anyeres és una de les 77 localitats de més de 5.000 habitants a
les quals se li va imposar el “toc
de queda” d’1 a 6 de la matinada en el
període comprés entre el 26 de juliol
i el 16 d’agost, en presentar un major
risc epidemiològic per Covid-19. La decisió es va adoptar després que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV) ho autoritzaraa petició de la Generalitat davant l’increment
de casos Covid que s’havia produït en
els dies precedents, que en Banyeres
era de 664 casos per cada 100.000 habitants. A aquesta mesura s’unia man-

tenir en tota la Comunitat Valenciana el
límit de 10 persones en les reunions socials per l’augment de casos diaris per
la major interacció social, sobretot en
la població més jove, la qual cosa estava
dificultant el control de la pandèmia.
La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, es va mostrar
satisfeta amb la decisió adoptada per la
sala del TSJ perquè s’alineava amb “una
causa comuna: combatre el virus”. Va
dir que la limitació de la mobilitat i de
les reunions socials “són eines que ja
s’han demostrat eficaces per a tallar les
cadenes de transmissió del coronavirus

i l’aval de l’alt tribunal de la Comunitat
Valenciana així ho confirma”.
A la província d’Alacant, la mesura
va afectar l’Alfàs del Pi, Alacant, Banyeres de Mariola, Benidorm, Callosa
d’en Sarrià, Callosa de Segura, Calp,
Dénia, Gata de Gorgos, La Nucia, Muro de Alcoy, Ondara, Pego, Santa Pola,
Sant Vicent del Raspeig, Sax, Teulada i
la Vila Joiosa.
El toc de queda suposa la prohibició
o restricció, establida per institucions
governamentals, de circular lliurement
pels carrers d’una ciutat o estar en
llocs públics, romanent els habitants

únicament en els domicilis excepte excepcions de necessitat o urgència que
són: a) Adquisició de medicaments,
productes sanitaris i altres béns de
primera necessitat. b) Assistència a
centres, serveis i establiments sanitaris. c) Assistència a centres d’atenció
veterinària per motius d’urgència. d)
Compliment d’obligacions laborals,
professionals, empresarials, institucionals o legals. e) Retorn al lloc de residència habitual després de realitzar
algunes de les activitats previstes en
aquest apartat. f) Assistència i cura a
majors, menors, dependents, persones

amb discapacitat o persones especialment vulnerables. g) Desenvolupament
d’activitats cinegètiques vinculades al
control de la sobreabundància d’espècies cinegètiques que puguen causar
danys als ecosistemes, en els cicles
productius de l’agricultura i la ramaderia i en la seguretat viària. h) Per causa
de força major o situació de necessitat.
i) Qualsevol altra activitat d’anàloga
naturalesa, degudament acreditada. j)
Repostar en gasolineres o estacions de
servei, quan resulte necessari per a la
realització de les activitats previstes en
els punts anteriors.

DESPRÉS DE DOS MESOS DE
TRANQUIL·LITAT

Juliol ha tornat a
registrar casos
actius
D

esprés de dos mesos molt tranquils -maig i juny- on la incidència
de la Covid va ser pràcticament nul·la, el mes de juliol s’ha
caracteritzat pel ressorgir de casos, igual que ha passat en la major
part del país. Fins al tancament d’aquesta edició durant el mes de
juliol es van arribar a comptabilitzar un màxim de 48 casos actius,
el que suposava un percentatge de 679 per cada 100.000 habitants.
Aquest percentatge va disminuir substancialment el dia 27, en el qual
es van comunicar 29 casos i una incidència de 410 per cada 100.000
habitants.

Bombers i voluntaris de Protecció Civil en el parc Vil·la Rosario.

ELS BOMBERS VAN ACTUAR AMB LA COL·LABORACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL

Desinfecció en carrers i
espais públics
Els dies 9 i 10 de juliol es va tornar a
veure a Banyeres una dotació de Bombers
Forestals de la Generalitat Valenciana fent
tasques de desinfecció en carrers i espais públics. La prestació d’aquest servei
s’està fent a conseqüència de l’increment
de casos actius de Covid-19 que s’estava
detectant des de feia dies i que, com en la
major part de la geografia, estava incidint
de forma especial en les franges d’edat
més joves. Davant aquesta circumstància,
l’Ajuntament va demanar a la Generalitat
que enviara efectius per desinfectar zones
de gran concurrència per part de la població. D’aquesta forma es va treballar en distints carrers, en els accessos al Centre de
Salut, en el poliesportiu, en Vil·la Rosario
i en el Mercat i Correus, entre altres. Els
bombers van actuar amb la col·laboració
d’efectius locals de Protecció Civil, que es
van acompanyar als llocs en què havien de
desinfectar, alhora que van col·laborar a
l’hora de controlar el pas de vianants i vehicles mentre feien els treballs.

Gràfic amb l’evolució dels casos actius de Covid en Banyeres.

Decretada l’alerta
sanitària per calor
E

Bombers fent desinfecció en les proximitats del Centre de Salut.

l Departament de Salut d’Alcoi va advertir el 12 de juliol que
eixe dia s’arribaria al nivell roig d’alerta sanitària per calor als
municipis d’Alfafara, L’Alqueria d’Asnar, Agres, Alcosser de Planes,
Alcoi, Almudaina, Banyeres de Mariola, Beniarrés, Benilloba, Benillup,
Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gorga, L’Orxa, Millena, Muro
d’Alcoi i Planes. Es va demanar seguir els consells d’actuació que
marca la Generalitat Valenciana davant una alerta d’aquest tipus (anar
amb compte amb el sol entre les 12 i les 16 hores), utilitzar cremes
protectores, beure molta aigua suprimint l’alcohol i la cafeïna, menjar
amanides, fruites i verdures, etcètera. D’altra banda, eixe dia van
patrullar dos equips de Previfoc de vigilància forestal davant el risc
d’incendis.
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religiosos, apareixent en la pàgina de
l’Arxidiòcesi de València i en la revista
“Paraula” de l’Arquebisbat de València, entre altres.
CONDOLENCES

Des de l’Ajuntament es va difondre
una nota en la qual s’expressaven
les sinceres condolences a la família, amistats i a la Parròquia. “Han
sigut més de 40 anys com a capellà,
treballant en l’acompanyament espiritual de la nostra comunitat local i
arxiprestal”. La Comissió de Festes
de Sant Jordi s’uneix també a aquest
pesar, ja que, D. Ricardo, ha format
part de la institució com a Assessor
Religiós durant quatre dècades. Gràcies per tanta dedicació al nostre
poble. Descanse en Pau”. Assenyalar
que l’Alcalde i representants dels diferents partits polítics van assistir a
les exèquies celebrades a l’església,
fent públiques també les seues condolences.
ACOMPANYAMENT MUSICAL

REPORTATGE GRÀFIC: SILVESTRE

La missa córpore in sepulto es va celebrar en la parròquia.

Mor Don Ricardo, rector de
Banyeres durant 45 anys
E

l diumenge 4 de juliol van ser inhumats en el cementeri del poble les restes mortals de Ricardo Díaz de Rábago i Verdeguer, de 81
anys, que va ser capellà de la localitat

durant 45 anys, fins al moment de la
jubilació. La missa funeral es va celebrar en la parròquia de Santa Maria
i la va presidir l’arquebisbe Antonio
Cañizares. La defunció es va produir

el dia anterior, dissabte, a l’hospital de
Manises, després d’una llarga malaltia.
L’acte fúnebre va ser retransmés
a través de TV Intercomarcal i per
l’emissora municipal Ràdio Banyeres
per a poder donar cobertura a moltes
persones que haurien volgut assistir,
la qual cosa haguera sigut impossible
per les restriccions que marca la Covid-19. La comitiva fúnebre va accedir a l’església per la porta principal,
després que les restes del sacerdot
estigueren durant unes hores en la capella de la Comunió i, amb anterioritat, en el tanatori San José de Mariola,
on va poder ser visitat per nombrosos
veïns. Després de la celebració religiosa va ser acomiadat amb aplaudiments a l’eixida del temple, mentre
components del grup scout Edelweiss,

del que era un dels seus fundadors,
entonaven la cançó que dóna nom a
aquesta agrupació.
Encara que inicialment la inhumació estava previst que es realitzara a
Cullera, localitat de la que era natal,
finalment la família va accedir que fora a Banyeres, on vivia des de 1974.
El principal argument va ser que ací
estarà a les portes de la Serra Mariola,
un espai que, igual que la Font Roja,
sempre li va captivar.
NOTÍCIA EN MOLTS MITJANS

Mitjans informatius comarcals i
provincials, tant d’Alacant com de
València, en format de paper com en
digital, es van fer eco de la defunció
de D. Ricardo, donant cobertura al
fet. La notícia també es va publicar
en els mitjans vinculats als estaments

L’arribada del fèretre a l’església va
comptar amb l’acompanyament musical de l’Agrupació Musical La Nova,
des d’on també es va expressar el seu
més sincer condol a la família, amics
i a la parròquia de Santa Maria per la
seua defunció. “Sempre quedarà en
el nostre record les misses de Santa
Cecília, els Octavaris de Sant Jordi,
la benedicció en la inauguració i reinauguració de la nostra seu social,
la benedicció de la nostra bandera o
la benedicció de la nostra escola de
música”, van expressar en les xarxes
socials.
PESAR GENERAL

Van ser multitud les manifestacions
de condol mostrades per confraries,
institucions i entitats vinculades i no
vinculades a la parròquia. Servisca
com a exemple la que va difondre el
grup scout Edelweiss, del qual D. Ricardo va ser promotor i fundador.
“Sempre estarem agraïts per haver-nos
brindat l’oportunitat de viure l’escoltisme. La seua estima i dedicació constant al grup ens ha transmés un estil
de vida que ens fa superar-nos cada
dia per a ser millor persones, estimar
als altres sense jutjar-los, fer una bona acció cada dia i confiar en Déu.
El seu esperit inquiet i ambiciós per
viure noves experiències ens ha permés conéixer el món i comprendre-lo
des d’un punt de vista diferent. El recordarem sempre cantant “Montañas
y pinares” en el Menejador, buscant
Edelweiss als Pirineus, fent focs de
campament, viatjant a Taizé o preparant llums i so. Li estem eternament
agraïts. Una abraçada ben forta. No és
un adéu per sempre, és un adéu per
un instant”.
REPIC DE CAMPANES ‘D’AGONIES’

L’arquebisbe Antonio Cañizares durant la cerimònia religiosa.

Membres de la Confraria del Sagrat
Cor de Jesús i del Santíssim Sagrament
de l’Altar van fer repicar les campanes
de manera manual amb l’antic toc denominat “d’agonies” en homenatge a
D. Ricardo. Aquest toc es realitzava antigament quan el capellà eixia de l’església amb el Santíssim Sagrament per
a atendre algun malalt que demanava
la confessió, els Sants Olis i la comunió. Amb el temps es va perdre aquesta
tradició passant a denominar-se toc
“d’avís de difunt”.
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Autoritats i familiars a l’eixida de l’ofici fúnebre.

Les restes mortals de D. Ricardo en l’itinerari des de la
capella a l’església.

La vida li va portar de Cullera a Alcoi i després a Banyeres
Ricardo José Díaz de Rábago i Verdeguer va nàixer a
Cullera el 24 de novembre de 1939. Era el xicotet de
quatre germans. Als tretze anys va entrar en el Seminari,
on va viure la seua adolescència i joventut. Va destacar
en el vessant artístic: música, dibuix... i era habitual que
s’ocupara de l’attrezzo dels teatres, facetes que després
desenvoluparia, d’una forma o altra, al llarg de la seua
vida.
En el Seminari va estudiar filosofia i teologia i sent
seminarista va ser enviat a la localitat valenciana de Chiva,
on va entrar en contacte amb la vida parroquial. Va ser allí
on va decidir que volia ser capellà de poble, però també
l’atreia la vocació d’ensenyar, igual que al seu pare, que era
mestre.
Després d’acabar els seus estudis i rebre l’ordenació
sacerdotal a Moncada en 1965 va donar la seua primera
missa a Cullera i després va ser destinat a la parròquia de
San Mauro i San Francisco d’Alcoi, la qual cosa va suposar
un canvi molt gran: passar d’un ambient de poble de la
costa mediterrània a un altre de muntanya, amb la Serra
Mariola a la porta de casa.
A Alcoi es va ocupar també dels scouts i amb ells va
descobrir els Pirineus i la passió per la muntanya. Va
començar a exercir com a professor de dibuix en l’institut
vivint la realitat dels obrers alcoians i observant de prop la
industrialització.
Al cap de 10 anys va ser nomenat rector de Banyeres de
Mariola, començant a exercir com a tal el 24 de novembre
de 1974, quan tenia 35 anys. Va decidir quedar-se en aquest
poble la resta del seu ministeri sacerdotal i va renunciar
a diferents càrrecs, responsabilitats i honors que se li van
proposar, romanent en aquest lloc al llarg de 45 anys.
La seua labor va començar coincidint amb el final de

la dictadura franquista i els inicis de la transició a la
democràcia. En aquella època va desplegar una intensa
activitat pastoral, potenciant activitats de catequesi,
litúrgiques, de caritat i de visita als malalts. També va ser
artífex de la fundació, en 1975, del Grup Scout Edelweiss.
Li va agradar molt viatjar, conéixer món i comparar altres
realitats a les quals vivia. Va potenciar les peregrinacions
al Santuari d’Agres, a Taizé, a Lourdes, a Terra Santa...
Va treballar amb laics i amb els scouts, especialment en
el Consell de Pastoral, i es va preocupar molt per les
Confraries. Va ser arxipreste de la Mariola i va col·laborar
amb les monges de la Fundació Ribera, del patronat de la
qual va ser president.
Va ser impulsor de nombroses accions sobre el patrimoni
parroquial executant diferents projectes amb el suport
i col·laboració de confraries i diferents organismes:
construcció dels locals parroquials, ermita de Sant Jordi,
rehabilitació de les ermites del Sant Crist i de la Malena,
monument a Sant Jordi, edificis escolars de la Fundació
Ribera, ornamentació del Temple Parroquial, reparació de
la teulada i de la Cúpula de l’església, rehabilitació de la

Capella de la Comunió...
Es va implicar en l’activitat social de la localitat en diferents
àmbits. També va participar en l’agermanament de Banyeres
amb Campan, qüestió que va fer que fóra nomenat Mariolle
d’Honor en aquell poble. Va viure també situacions
especialment complicades, com quan es va ocupar la
capella amb motiu de la vaga del Grup Mataix.
Va ser molt actiu en el món de la festa de moros i cristians
i va col·laborar amb assiduïtat amb la Comissió de Festes
de Sant Jordi així com amb la Confraria de Sant Jordi,
impulsant els actes religiosos relacionats amb la festa.
Destacar en aquest sentit l’arribada de la segona Relíquia
de Sant Jordi en 2003 o l’organització de les Jornades
Musicals de l’Octavari, entre altres.
Va ser el titular del col·legi Fundació Ribera i una de
les persones que es van implicar perquè en Banyeres hi
haguera un institut de secundària, on va impartir classe
de religió fins a la seua jubilació com a professor. De
1997 a 2008 va organitzar la subseu “Mariola” de l’Escola
d’Animació Juvenil Don Bosco perquè joves de la comarca
obtingueren el títol de monitors juvenils.
Va ser president de la Fundació Valor on s’instal·laria una
biblioteca i s’acolliria el llegat d’Alfonso Iniesta. “Va donar
vida” a la institució dotant-la d’una sala d’exposicions, un
saló de recepcions i un pati. També va crear la Fundació
Llar de Mariola en Ull de Canals, vinculada a la defensa del
medi ambient i a la sostenibilitat del medi rural.
En 2018 va acceptar ser sacerdot “in solidum” amb D.
Ramón Micó, actual rector, fins que va cessar definitivament
en les seues funcions en 2019, per jubilació obligatòria.
Font: “Don Ricardo” de Vicent Ferre. “Banyeruts
amb nom propi”. Programa de Festes 2019
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Diputació d’Alacant subvencionarà
cinc projectes al 100%
L

a Diputació Provincial
d’Alacant ha anunciat a
través del Butlletí Oficial de
la Província la concessió de diverses subvencions per a desenvolupar projectes d’inversions al
poble. Les ajudes s’emmarquen
dins de la convocatòria realitzada per l’organisme provincial
dins del “pla +CERCA” que té
com a destinataris les 141 poblacions que hi ha a la província
i en el qual s’han tingut en consideració criteris de població,
densitat i superfície, entre altres
paràmetres.
Les ajudes que s’han atorgat a
Banyeres finançaran al 100 per
100 les inversions que s’han previst i tindran com a objecte la reparació de la coberta del Museu
de la Farmàcia, que presenta un
mal estat de conservació, per al
que s’han previst 8.576,91 euros.
També s’espera poder dur
a terme la rehabilitació de les
àrees recreatives i d’esplai de
dues fonts municipals, com ho
són la Font del Sapo o la Font del
Cavaller, amb una inversió de
48.400,00 euros.

Les actuacions inclouen canvis en la rotonda de la Av. Ramón i Cajal - Nou d’Octubre.

Així mateix s’ha previst que es realitze un vial i que es construïsquen
murs per a delimitar el recinte del
cementeri, havent-se habilitat una
dotació de 96.800,00 euros.
Finalment es té intenció d’adequar
la rotonda per la qual s’accedix a
la població a través de l’avinguda
Ramón y Cajal, el que implicaria
un canvi substancial de l’actual infraestructura, cosa que permetria
millorar la seguretat i la circulació
de vehicles, per al que s’ha disposat
un pressupost de 34.564,24 euros.
D’altra banda des de la Diputació
s’ha comunicat que es subvencionarà també una inversió consistent
en la realització de vestuaris i lavabos al parc de Vil·la Rosario, amb un

Invertiran en
el Museu de la
Farmàcia, en les
fonts, es delimitarà el
recinte del cementeri
i es renovarà la
rotonda de l’Av.
Ramón i Cajal
pressupost de 48.202,85 euros, si
bé s’està a l’espera que s’habilite la
consignació pressupostària corresponent.

Es vol rehabilitar el passeig de la Font del Cavaller.
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Ajuntament de Banyeres de Mariola

Avançant junts
EL DIA A DIA A
L’AJUNTAMENT

— Reparació del camí dels Clotets
— Finançament de les despeses dels actes de la programació de
La Malena
— Presentació del projecte de la remodelació de la Plaça major.
— Accions formatives finançades per la Diputació relacionades
amb els mètodes anticonceptius, el sexting, els comportaments
assertius, agressius, passius i socials.
— Instal·lació de barreres de seguretat en el camí a l’altura
del Molí Sans, valorades en 14.606,40 euros, a càrrec de la
Conselleria d’Agricultura.
— Renovació de les dues banderes de la Torre del Castell: la
nacional i l’autonòmica.
— Noves accions de neteja en la zona del Sant Crist.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT
— Per a reparar la coberta del Museu de la Farmàcia, 8.576,91 euros.
— Per a reparació de les àrees recreatives de Fonts Municipals, 48.400,00 euros.
— Per a fer un vial i murs de delimitació del Cementeri, 96.800,00 euros.
— Per a fer l’adequació de la rotonda de l’accés per l’avinguda Ramón i Cajal, 34.564,24 euros.

PROGRAMACIÓ
Divendres, 3 de setembre

Ramonets presenten “FLIPA!”
Ramonets presenten en el seu nou espectacle i disc,
“Flipa!”’, una crida a l’optimisme, a veure allò bo de
les coses, a ballar, a aprendre que “quasi tot està a
les nostres mans” i a reivindicar que allò fonamental
és que els xiquets i xiquetes es divertisquen i juguen.
Espectacle subvencionat pel Circuit Valencià de
Cultura i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.
19 hores,
Parc Municipal de Vil·la Rosario

CULTURAL
Divendres, 10 de setembre
Els Concerts del Museu Valencià del Paper i Jazz
amb la Manco presenten

Jazz Films
22:30 hores, Parc Municipal de Vil·la Rosari

Dissabte, 25 de setembre

València Brass Band
presenta

“METALLS DE CINEMA”
Espectacle subvencionat pel Circuit
Valencià de Cultura
19:00 hores,
Parc Municipal de Vil·la Rosario

Dissabte, 4 de setembre
Espectacle de música dels anys 80 i 90

ORQUESTRA NO COMMENT

23:00 hores, Parc Municipal de Vil·la Rosario

Ajuntament de
Banyeres de Mariola
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INCLOURÀ UNA ZONA CENTRAL “PER A LES PERSONES” AMB PAS DE VEHICLES PEL PERÍMETRE

Fan públic el projecte de la Plaça Major
L
’Ajuntament ha fet públic el pro-

jecte que aprofitarà per a dur a
terme la remodelació de la Plaça
Major, una obra que està subvencionada per la Vicepresidència Segona i
Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica amb una dotació de
255.000 euros.
Com ja es va anunciar la plaça serà
“per a les persones” si bé permetrà
el pas de vehicles a través del seu
perímetre. S’ha explicat que es van
desestimar les propostes inicials que
“impedien o farien variar el desenvolupament d’actes a la plaça”, amb
especial referència als d’índole festiu
i, després d’escoltar l’opinió de comerciants i restauradors de la zona,
que tenien com a petició fonamental que es permetera la mobilitat de
vehicles i que se’ls donara un temps
d’aparcament, s’ha ultimat el projecte
definitiu.
La reforma i adequació inclourà dos
vessants, una d’índole arquitectònica
i altra que fa referència a la mobilitat.
Respecte a la primera, la remodelació
dotarà a aquest espai d’una geometria
clara i regular que donarà la màxima
importància a la façana de l’església, principal element de l’entorn pel
seu valor arquitectònic i la seua permanència en el temps. D’igual forma
es plantegen importants millores en el
pavimentat, que en l’actualitat presenta importants signes de deterioració.
La intervenció que es planteja inclou
la col·locació d’una plataforma pavimentada amb lloses de granit (sobre
solera de formigó), un material que
s’utilitzarà també per al disseny de les
lluminàries que conformaran els límits
de la plaça i aportaran una identitat
pròpia que en aquests moments no
té aquest espai. “Es crearà, d’aquesta
manera, un escenari que donarà una
imatge personal a la nova configuració
d’aquest espai públic”.
Pel que fa a la mobilitat, l’espai central es recuperarà per a les persones,
ja que no serà accessible als vehicles,
emplaçant en ell les terrasses dels
bars. Segons s’explica, això donarà
major tranquil·litat a clients, veïns,
vianants i, també a les persones que
assistisquen a les celebracions religioses, en referència a les “eixides de
missa”. D’altra banda la Plaça Major
continuarà tenint trànsit per a connectar amb els carrers Ángel Torró, Felip
V, Major i Sant Jordi mitjançant un vial

Els carrers adjacents tindran
zones d’aparcament limitat.

Disseny de planta de la futura
Plaça Major.

perimetral.
Per a facilitar la mobilitat dels vehicles, es fixaran dues zones de càrrega
i descàrrega (inici dels carrers Àngel
Torró i Felip V) i els carrers adjacents:
plaça de l’Ajuntament, plaça de la Malva, aparcament del Clot i laterals de
l’església (carrers de Sant Jordi i de
la Malena) seran zones d’aparcament
amb temps limitat en horari comercial, la qual cosa facilitarà compres,
consumicions i gestions en la zona.
Fora de l’horari comercial quedarà
sense limitació horària (al migdia i a
la nit). No obstant això, a cinc minuts
a peu està el pàrquing de la Malena,
amb 60 places d’aparcament dispo-

nibles.
Per a l’equip de Govern la remodelació de la Plaça Major és una necessitat
urgent a la vista de l’estat de conservació del paviment i del caos de vehicles
que la inunden, amb l’objectiu de recuperar un espai per a la ciutadania.
“Es camina cap a una altra concepció
d’espais públics, on les persones són
el centre i l’objectiu de l’ús i gaudi de
les places i els carrers, tal com passa
en poblacions dels voltants i en tots els
àmbits geogràfics. Primerament es va
fer la remodelació de l’escalinata de
l’església. Amb aquesta nova actuació
s’espera millorar la Plaça Major que el
poble mereix”.

Imatge de la plaça en l’actualitat.

Cicle ‘Documenta memòria 2021’ i ‘Rural Film Fest’
Els dies 13 i 14 de juliol es va celebrar en la Casa de Cultura - Teatre Beneficència “Documenta
memòria 2021”. El primer dia es va projectar el
documental “La bomba Carraixet”, un reportatge del grup Carraixet i de l’atemptat que va patir
a València, prop de les Torres dels Serrans, quan
estaven actuant. El segon dia es van projectar dos
documentals referits a Enric Valor, un dels referents
de la recuperació i la normalització de la llengua
valenciana: “Enric Valor. El valor de les paraules”
y “Enric Valor. Homenatges”, un homenatge al narrador i gramàtic de la veïna localitat de Castalla
a través de dos documentals produïts per Canal 9
(2011) i per À Punt (2018).

RURAL FILM FEST I PROJECCIÓ DE
COSTUMARI DE LA MARIOLA. QUEFERS I
TRADICIONS

Per altra banda, coincidint amb el tancament
d’aquesta edició, Banyeres de Mariola estava
previst que albergara el nové festival internacional Rural Film Fest, del 26 de juliol a l’1
d’agost, al parc Vil·la Rosario i amb entrada lliure. Es projectarien 31 curtmetratges, 5
migmetratges i 3 llargmetratges procedents de
disset països, amb obres de ficció, animació i
documentari, així com 7 curtmetratges seleccionats per als més menuts i que es podrien
veure el dia 31 de juliol a les 19 h, a la Casa de

Cultura.
Entre els documentals valencians que es projectarien estaria el treball etnogràfic dirigit pel
banyerí Josep Miquel Martínez i produït per
l’Ajuntament del poble a través del Museu de
la Paraula “Costumari de la Mariola. Quefers i
tradicions”. La peça, de 30 minuts, mostra costums dels habitants del municipi i de l’entorn,
tradicions que han desaparegut o perduren,
com ara fer embotit i rebolcar la llonganissa,
collir olives i portar-les a l’almàssera, cuinar
borreta i bajoques farcides, vestir-se de festa
i de músic, rentar la roba al llavador, ventar i
garbellar, trenar espart i molts costums més.

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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VA TENIR EN COMPTE EL CONTACTE QUE VAN MANTENIR REPRESENTANTS DE LA UNDEF AMB LA CONSELLERA DE SANITAT

Suspenen oficialment les festes de
moros i cristians de la Relíquia
L

es festes de moros i cristians de
la Relíquia de Sant Jordi s’han
suspés de forma oficial. La celebració, que enguany hauria sigut
els dies 4 i 5 de setembre, ha quedat definitivament suspesa després
que així ho acordara la Comissió de
Festes de Sant Jordi en la junta ordinària que va fer el dia 8 de juliol.
La Comissió es va reunir amb la
intenció de valorar la situació i va
tenir en compte el resultat del contacte que van mantenir representants de la UNDEF amb la consellera
de Sanitat, en el que va quedar patent que continuava presentant-se
una situació sanitària complicada,
amb mesures que impedirien que
les festes se celebraren amb normalitat.
ACTES RELIGIOSOS

Únicament es celebraran, com
va passar en les últimes edicions
de les festes, els actes religiosos
que organitza la Confraria de Sant
Jordi, encara que complint les mesures i limitacions que dicten les
autoritats sanitàries en cada moment concret.
ES DEMANA RESPONSABILITAT

Des de la Comissió de Festes s’ha
recomanat que es guarde la màxima
responsabilitat i, sobretot, en els

Formació de la filà Maseros, en les festes de la Reliquia de 2019.

dies en què haurien fet les festes.
Es demana evitar celebracions amb
familiars i amistats que no complisquen les mesures sanitàries en
l’àmbit privat. “Cal cuidar-se per a
poder celebrar les festes tots junts

quan arribe el moment”.
Des de la Comissió de Festes i la
Confraria de Sant Jordi s’ha posat
de manifest el desig que tot passe
i que es puguen tornar a celebrar i
festejar les festes com sempre.

Pirates disparant en el Cementeri, el 25 d’abril de 2019.

ELS INTERESSATS HAURAN DE COMUNICAR-HO ABANS DEL 31 D’AGOST.

Prova psicotècnica per a tindre
el permís d’armes d’arcabusseria
La Comissió de Festes de Sant Jordi
està preguntant a les diferents filaes
quants festers voldrien fer el psicotèc-

nic per a obtenir o renovar el permís
d’armes amb vista a poder disparar
en actes d’arcabusseria de les festes

de moros i cristians. Els interessats
hauran de comunicar-ho abans del 31
d’agost.
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EN EL CAMÍ QUE VA DES DEL MOLÍ ROIG A LA CARRETERA VILLENA-ONTINYENT

Instal·len proteccions de
fusta a l’altura del Molí Sans
L

a Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica
ha invertit 14.606,40 euros en la millora del camí que uneix el Molí Roig amb
la carretera CV-81 Villena-Ontinyent. La
inversió ha consistit en la instal·lació
de proteccions de fusta reforçades amb
metall a l’altura del Molí Sans, punt on
la calçada travessa per damunt del riu
Marjal, just quan falta poc perquè desemboque en el riu Vinalopó, del que
és afluent.
Aquesta actuació complementa als
treballs que es van fer l’any passat també per la Conselleria en aquest tram
del camí. En aquella ocasió es va construir un mur de protecció per a consolidar talussos i es van talar arbres que
presentaven perillositat. D’igual forma,
l’Ajuntament també va fer millores consistents en l’augment de l’ample de la
calçada i la consolidació dels marges,
amb una inversió de 34.424,50 euros.
Des del consistori es recorda als
usuaris que circulen amb vehicle que
les característiques d’aquesta via d’accés són les que corresponen a un camí
asfaltat i que el límit de velocitat és de
60 km/h.

Les proteccions milloren la seguretat viària al camí.

Els treballs els ha contractat Agricultura.
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PODIA PARTICIPAR-SE FINS AL 25

Inclouen nou
inversions en
l’enquesta
dels projectes
participatius

Voluntaris de Protecció Civil i personal que col·labora en la vigilància ambiental.

L’ACTIVITAT ESTÀ COORDINADA PER PROTECCIÓ CIVIL

Una vintena de persones vigila
les muntanyes aquest estiu

L

’arribada del mes de juliol coincideix amb l’inici de la campanya
estival de prevenció d’incendis
forestals. Enguany són una vintena de
persones les que s’ocupen de dur a terme
tasques de vigilància, una activitat que està coordinada per l’agrupació municipal
de voluntaris de Protecció Civil.
La particular orografia de la població converteix a Banyeres en un punt estratègic per a
realitzar aquest tipus de labors, gràcies al seu

privilegiat camp de visió sobre les diferents
àrees muntanyenques que la circumden, com
les serres de la Fontanella, amb la Penya la
Blasca com a referència, l’Alt de la Barcella,
La Solana i la Serra Mariola.
D’altra banda, cada vegada més són les persones que trien Banyeres com a punt de partida de nombroses rutes per a fer senderisme,
el que obliga també a fer labors d’informació.
Són molts els senderistes que parteixen des
del Molí l’Ombria, amb accés directe a la Ruta

dels Molins i a la serra de la Fontanella; des
de la finca Ull de Canals, on està l’oficina del
parc de la serra Mariola, des d’on mouen excursions cap a la zona de la Font de la Coveta;
o des del Poliesportiu, del qual inicien itineraris a través de la Mallaeta i altres rutes.
El voluntariat ambiental es fa al llarg de juliol i agost durant els caps de setmana, al ser
els dies en què es registra major presència de
visitants. També es fa els dies en què es decreta alerta màxima per risc d’incendis forestals.

El Teatre Principal durant un concert.

Subvencionen millores en la infraestructura
escènica i dotar de climatització
La Generalitat Valenciana, a través
de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esport, ha concedit a l’Ajuntament de
Banyeres una subvenció de 32.127,43
euros per a reformar i modernitzar
les instal·lacions i equipaments del
Teatre Principal.
En concret es preveuen millores en
la zona de l’escenari, on es situen els

decorats i les bambolines, així com
la instal·lació de climatització, servei
que no té en l’actualitat.
Aquesta acció permetria adequar
el teatre a un funcionament eficient,
promocionant l’estalvi energètic en
el condicionament de la sala i en l’espai escènic, ajustant-se a les condicions actuals d’eficiència energètica

i sostenibilitat exigibles en un edifici
d’aquestes característiques.
El Teatre Principal va ser sotmés a
una rehabilitació integral l’any 2000
després que fóra adquirit pel consistori. S’utilitza en tota mena d’esdeveniments entre els quals destaquen
representacions teatrals, concerts,
festivals, homenatges, etc.

Fins al dia 25 de juliol podia participar-se en
l’enquesta organitzada per l’Ajuntament amb motiu
dels Projectes Participatius 2021. L’enquesta podia
presentar-se en el Casal de la Joventut o en l’Oficina
de Turisme, aportant el DNI.
En aquesta fase es podia indicar quin o quins
projectes dels proposats tindrien preferència en la
seua execució, podent triar-se més d’una proposta.
Diversos dels projectes que es van suggerir estaven
relacionats amb la reparació i arranjament de
camins rurals per a accedir a diferents punts del
terme municipal: a la Solana, a la zona Serrella-La
Mata, a la Solaneta i a la zona Vinyals-El Vincle.
Altres estaven vinculats a l’àmbit de l’educació:
millorar les instal·lacions de l’Escola Infantil
Municipal dotant-les de gronxadors, paviment, folrat
de pilars, zona de bebés, arener, hort...; o fer un
parc d’educació viària per a aprendre les normes de
circulació.
També es va plantejar millorar el pati que hi ha en
els baixos de l’Oficina de Turisme, un espai que
habitualment s’utilitza com a “camerino” de les
activitats que s’organitzen a l’esplanada del parc
Vil·la Rosario, dotant-lo de pèrgola, pavimentat i
banys.
Així mateix, dins del recinte de Vil·la Rosario, es va
proposar millorar la zona del parc infantil “gran”,
dotant-lo de nous gronxadors, tanques de fusta,
arener, etc.
Finalment, es va suggerir també que es condicionara
la pista exterior coberta del poliesportiu a l’esport
del bàsquet, incloent en ella dues pistes de
minibàsquet i una pista de bàsquet.
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VEÏNS I PROTECCIÓ CIVIL EL VAN APAGAR

Conat d’incendi prop
del Molí l’Ombria
Veïns de la zona i membres de Protecció Civil van apagar un conat
d’incendi que es va produir el dissabte 3 de juliol al voltant de les
13:15 hores en les proximitats del Molí l’Ombria, al costat del camí
que dóna accés a aquest espai natural des de la carretera de BiarBanyeres. El foc va poder ser apagat gràcies a la intervenció d’aquestes
persones i perquè els veïns disposaven d’extintors, aspecte que va ser
decisiu per a poder tallar l’avanç del foc.
Fonts de Protecció Civil van explicar que el sinistre podria haver sigut
provocat pel llançament d’algun cigarro des d’un vehicle, ja que el foc
va ser detectat poc després que s’observara el pas d’un turisme.
La casualitat va fer que en eixe mateix moment coincidiren en el lloc
els veïns i els voluntaris, que mentre parlaven, van observar l’inici de
les flames. De no haver sigut així, de segur que el foc hauria pres grans
dimensions. Després de l’extinció, Protecció Civil va disposar vigilància
per a actuar si es detectava algun rebrot.

Dotacions policials i de bombers davant el bar La Moreneta.

ES VAN DESPLAÇAR FINS AL LLOC DUES DOTACIONS DE BOMBERS

Es crema una fregidora
en el bar La Moreneta

U

n incendi en el bar restaurant
“La Moreneta” va causar l’alarma el dia 2 de juliol (divendres)
quan eren poc més de les 3 de la vesprada, moment en què nombrosos
comensals eren atesos en l’establiment
coincidint amb l’horari dels dinars. El

sinistre va ser provocat per una fregidora, que es va incendiar sobtadament.
Després de tractar de sufocar el foc
amb mitjans propis es van desplaçar
fins al lloc dues dotacions del Servei
d’Extinció d’Incendis, així com patrulles de la Guàrdia Civil i de la Policia

Local, que van perimetrar la zona i
controlar el pas de vehicles, ja que l’establiment està al costat de la carretera
CV-795 que circumval·la el poble. El
foc va poder ser controlat amb rapidesa
sense que s’hagueren de lamentar mals
majors.

El foc es va poder apagar en rapidesa.

La gent es va reunir en la plaça de l’Ajuntament.

XARXES SOCIALS

Concentració en repulsa de
l’assassinat de Samuel
El dia 10 de juliol es va celebrar
una concentració en la plaça de
l’Ajuntament com a repulsa per l’assassinat de Samuel Luiz, jove gallec
de 24 anys veí de Culleredo, que va
morir assassinat després de rebre
una brutal pallissa a La Corunya el

dia 3 de juliol. Segons testimonis,
el jove va ser víctima d’una agressió
homòfoba mentre parlava amb una
amiga per videoconferència. El crim
es va produir enmig de la Setmana
de l’Orgull LGBT i va provocar reaccions de moltes figures públiques i

líders d’aquest moviment, amb manifestacions organitzades en desenes
de ciutats, portant a milers de persones en protesta per l’assassinat de
Samuel i altres atacs recents a persones LGBT amb motivació homofòbica en el territori espanyol.

MALENA
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Sopar eivissenc
en la programació
de la Malena
Dins de la programació de la Malena 2021, el dia 2 de juliol,
divendres, es va celebrar un sopar eivissenc al pati del col·legi
de la Malena, cita en la qual el comú denominador va ser la
indumentària de color blanc que van vestir tots els assistents.
Els que van concórrer tenien màxima il·lusió per gaudir d’un
esdeveniment d’aquestes característiques, si bé les limitacions
imposades a causa de la pandèmia van fer que la vetlada resultara molt més tranquil·la del que ho haguera sigut en altres
condicions de “normalitat”.
AJORNAT EL SOPAR DEL 9 DE JULIOL I L’ACTUACIÓ
DE TITO PONTET

D’altra banda, el sopar que estava previst que se celebrara el
divendres 9 de juliol i que incloïa l’actuació del grup Tito Pontet
va quedar ajornat. Així es feia públic un dia abans després que
la Comissió de Festes de la Malena i l’Ajuntament consideraren
que celebrar un sopar en aquells moments, malgrat complir la
normativa vigent, comportava un risc de contagi per la no utilització de la màscara mentre es consumeix menjar i beguda.
La decisió es va prendre per “responsabilitat” i, segons van
expressar en la nota difosa, “perquè la salut dels nostres veïns
i veïnes està per damunt de qualsevol acte i celebració”. Van
concloure indicant que si les circumstàncies sanitàries tornen a
ser favorables, es buscarà una nova data per a celebrar el tercer
“Sopar a la Fresca” que, com s’ha dit, en aquesta ocasió comptava amb l’actuació de Tito Pontet.

Trasllat de “La Malena” des de l’ermita a l’església.

A CAUSA DE L’INCREMENT DE CASOS COVID

Traslladats els actes
religiosos de La Malena
de l’ermita a l’església

L

a Confraria de Santa Maria Magdalena, responsable dels actes
d’àmbit religiós que es celebren al poble en honor de la Patrona, va informar el dia 13 de juliol,
davant l’increment de nous casos de
Covid-19 que s’estava produint, que

tots els actes que estaven previstos
en l’ermita de la Santa passarien a
celebrar-se a l’interior de l’església.
D’aquesta manera, la imatge de la
Malena es traslladadaria a l’església
per a fer tota la Novena i la Missa Major.

AFORAMENT LIMITAT

L’aforament per a accedir a l’església seria limitat i dependria de la normativa sanitària que s’aplicara a cada
moment. Així mateix serien aplicables
les mesures de seguretat i higiene que
correspongueren.
El sopar es va celebrar al pati de la Malena.

Suspesos els Balls Populars, les
Danses i l’Homenatge als Majors
La vespra de Balls Populars que
estava previst que es celebrara el
dijous dia 22 de juliol, així com les
Danses que havien de fer el dissabte dia 24 i l’Homenatge als Majors
que estava previst per al diumenge
dia 25, tot això en el context del
programa d’actes a celebrar amb

motiu de la Malena, van ser suspesos.
Així ho va fer públic la Comissió de Festes de la Malena atés
que la normativa vigent de la
Conselleria de Sanitat establia
que no poden fer-se activitats en
les quals hi haguera interacció

amb públic.
La resta de programació es va
mantenir, tant els actes religiosos
com els culturals, ja que en ells no
es contemplava la participació del
públic, que estaria assegut en tot
moment, amb mascareta i guardant les distàncies.

Actuació de ‘La Pato’ amb poc públic
L’espectacle de l’orquestra “La
Pato” que es va celebrar el dissabte
dia 24 de juliol va posar fi a la
programació lúdica de Santa Maria
Magdalena, de la que estava encarregada la Comissió de Festes de
La Malena. L’actuació no va tindre
gran resposta per part del públic,

pot ser perquè no fóra massa apetible assistir a una revetlla sense poder-se menejar de la cadira, i també perquè al final es va decidir no
posar barra per a servir begudes, a
causa dels nombrosos casos actius
de Covid que hi havia en aquell moment. Probablement si s’haguera

pogut posar barra, l’assistència
haguera sigut molt més gran.
Ara falta decidir si més endavant
es pot organitzar el “Sopar Malena
Carnival” en el que estava previst
que actuara el grup “Tito Pontet”,
que també es va haver de suspendre.
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Homenatge a J.Francisco Mira per la seua labor al capdavant de la banda.

MORENET

La Societat Musical durant el Concert d’Estiu.

MORENET

AMB COMIAT DEL DIRECTOR I DE LA JUNTA DIRECTIVA

‘Concert d’Estiu’ de la Societat Musical
L
a Societat Musical Banyeres de
Mariola va interpretar un fantàstic
“Concert d’Estiu” amb la col·laboració de la Coral Mariola. La banda va
oferir una cuidada selecció d’obres sota
el títol “Air Lines” amb la qual rendia al
màxim nivell i homenatjava, al mateix
temps, al que ha sigut el seu director al
llarg dels últims quasi huit anys, José
Francisco Mira Marín, que amb aquest
concert posava fi a la seua trajectòria al
capdavant de la institució.
El poema O Fortuna, el més conegut
de Carmina Burana, de Carl Orff, va

obrir el concert. I a partir d’ací, representant a Espanya, es va oferir el tercer
moviment de les “Danses Fantàstiques”
de Joaquín Turina. A continuació, al
pas per Anglaterra va interpretar
“Pompa i Circumstància”, d’Edward
Elgar. Com a referència francesa es va
oferir “Orfeu en els Inferns” de Jacques Offenbach. En arribar a Finlàndia
es va optar per la peça que rep el mateix nom del país, de Jean Sibelius. A
continuació va arribar a Noruega, on
es va interpretar “Peer Gint” de Edvard
Grieg, saltant després fins a Itàlia, sent

la triada “Cavalleria Rusticana” de Pietro Mascagni. La ruta va portar després
fins a Alemanya on Beethoven va cobrar protagonisme amb “Egmont”. I el
viatge va acabar a Rússia amb la interpretació de “El Príncep Igor” d’Aleksandr Borodin. Va ser una experiència
que va transportar al públic per mitja
Europa en un viatge imaginari on la
música va marcar un itinerari a través
d’obres emblemàtiques de reconeguts
compositors. Per a concloure com
a bis la banda i la coral van tornar a
interpretar O Fortuna, el cant amb el

qual van inaugurar el concert.
El president de la Societat, Ángel Gil,
va anunciar que el treball de la seua
junta, formada per components de la
“Penya el Bac”, havia arribat també a
la seua fi. Després de dos anys i mig al
capdavant de la institució va aprofitar
per a agrair a tots els que els han donat
suport durant aquest temps. També va
mostrar la seua gratitud amb el director
pel treball realitzat, a qui va entregar
una fotografia de tots els components
de la banda i una batuta.
José Francisco Mira va agrair a la

Societat els quasi 8 anys en què havia
estat en la direcció. “Crec que tots hem
gaudit molt de la música. El més important no és el dia del concert, és poder
reunir-nos un mínim de dues vegades
per setmana per a fer música. El concert és el resultat del treball i pot eixir
bé o mal, però és el que menys importa si abans hem fet bé eixe treball. Ho
he passat molt bé amb tots els músics
i agraïsc al públic que sempre ens haja
seguit. Demane que a qui em succeïsca
li doneu el mateix suport que el que a
mi m’heu brindat”.

ACTUALITAT
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MORENET

Grup que va rebre la Confirmació el dia 11 de juliol .

Grup confirmat el dia 18 de juliol.

Grup que es va confirmar el dia 24 de juliol.

MORENET

Grup que va rebre la Confirmació el dia 25 de juliol.

MORENET

LES CELEBRACIONS ES VAN REALITZAR EN QUATRE TORNS

Més de 90 persones han
rebut la Confirmació
M
és de 90 persones, en la
seua majoria joves, així
com algun adult, han rebut
en les últimes dates el sagrament de
la Confirmació. La imposició es va

fer en la parròquia de Santa Maria
en quatre tandes al llarg de tres
diumenges i un dissabte en celebracions eucarístiques que van estar
presidides pel Vicari Episcopal. Als

actes van assistir els confirmands
acompanyats dels seus familiars així
com de les catequistes que els van
assistir durant el procés de formació.
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LA NOVA VA CONVERTIR EL CONCERT D’ESTIU EN UN MUSICAL RADIOFÒNIC

‘Ràdio La Nova FM’
L

’ Agrupació Musical la Nova va oferir

el seu “Concert d’Estiu” divendres dia
23 de juliol al parc Vil·la Rosario. En
aquesta ocasió la banda adoptava el format
d’una emissora radiofònica, concretament
“Ràdio La Nova FM”, tenint com a presentadors i conductors del programa a Maria Teresa Enrique i a Rafa Sempere.
En la que va ser la 23 edició d’aquest concert estiuenc per a la Nova, la banda va oferir
un recorregut musical a través de diferents
èpoques, amb melodies molt conegudes i
temes clàssics de tota la vida, incloent-hi boleros, samba, pop, rock i música espanyola
dels 60 als 80.
Dirigida per Antonio Lillo la interpretació va
començar amb el tema “Frenesí”, d’Alberto
Domínguez; una selecció de ritme llatí amb
“Guantanamera”, “Periídia” i “Cuéntame”;
“Amapola”, de José Mª Lacalle; “Tico-Tico”
de Zequinha d’Abreu; “Viva la vida” de Coldplay; un rock mix amb diverses cançons
del grup Bon Jovi: “Runaway”, “It’s my life”,
“Living on a prayer” i “You Give Love A Bad
Name”. Després va arribar un paquet de pop
espanyol amb la versió de “Santa Lucia” de
Miguel Ríos, “Cuéntame” de Fórmula V”, “Hijo de la Lluna” de Mecano, “La chica de ayer”
de Nacha Pop, “Black is black” de Los Bravos, i “Eres tú” de Juan Carlos Calderón. Seguidament es va interpretar una part de rock
amb “Deep Purpel Medley” que va incloure
“Burn”, “Highway Star” i “Smoke on the water”. Després va arribar una part dedicada al
Dúo Dinámico amb temes clàssics com “15
años tiene mi amor”, “Lolita”, “Amor de verano”, “Perdóname” i “Resistiré”. El concert
va acabar amb una adaptació de Paco Peña
sobre el tema “Young locked moment”

La Nova va fer un concert ‘radiofònic’.

MORENET

Va interpretar cançons que han sigut “números u” en les llistes d’èxits.

MORENET

AGRAÏMENTS A PATROCINADORS I
COL·LABORADORS

Les dues bandes del poble han agraït el suport de patrocinadors i col·laboradors per a
poder dur a terme els últims concerts oferits,
entre ells els “concerts d’estiu”. Destacar
dins d’aquest apartat que la Societat Musical ha assajat en els últims mesos en un espai cedit per la família Mataix i que La Nova
ho ha fet en un altre cedit per José Joaquín
Silvestre. D’aquesta manera, amb espais de
major capacitat, han pogut realitzar els seus
assajos complint les distàncies de separació
que marca la normativa anti Covid i preparar
així les seues actuacions.

Els actes religiosos
de la Malena
El trasllat de la imatge de Santa Maria Magdalena a la seua ermita va posar el punt final als
actes religiosos de la Patrona, organitzats per
la parròquia i per la Confraria de La Malena.
El dissabte dia 24 es va fer la missa solemne
en honor de la Santa en l’església i eixe mateix
dia es van voltejar les campanes en el seu honor. També el dia 23 es va fer l’ofrena de flors
i la novena i, un dia abans, el 22, es va commemorar el Dia de la Patrona, amb misses i,
d’igual manera, volteig de campanes. Aquestes
celebracions van ser retransmeses perquè les
persones que tingueren gust de veure aquests
actes des de casa pogueren fer-ho.

La Malena en l’interior de l’església.

Grup de joves abans de fer l’ofrena de flors a la Patrona.

EDUCACIÓ
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RESULTAT D’UN MERCAT SOLIDARI

Donatiu d’alumnes
de l’IES a Càritas
Alumnes de l’assignatura d’Iniciació a l’Activitat Emprenedora i Empresarial de 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO de l’IES Professor Manuel Broseta han fet un
donatiu a Càritas Parroquial amb els resultats d’un treball d’empresa que van
anomenar “El mercat solidari” i que van desenvolupar en el centre. El treball
va consistir en el desenvolupament d’un projecte de fabricació de productes
com clauers, ambientadors i detalls per a regalar que van oferir a companys
de l’institut, familiars i amics.
El director de Càritas va rebre el donatiu dels alumnes i els va agrair el treball que han dut a terme sota la coordinació de la seua professora. Al mateix
temps els va explicar el destí dels diners rebuts, que serviran per a ajudar a
finançar les diferents accions que du a terme la institució i que consisteixen
bàsicament en la prestació d’ajuda a persones i famílies vulnerables i amb
necessitats.
Canvi de presidència de l’AMPA de la Fundació Ribera.

Mª Teresa Francés, nova presidenta
de l’AMPA de la Fundació Ribera

M

aría Teresa Francés Barceló és la nova presidenta de
l’AMPA del col·legi Fundació Ribera. Substitueix en el
càrrec a Francisco José Sempere Avellán, que ha estat
al capdavant de la institució durant el període 2019-2021.
Acompanyaran a María Teresa Francés en aquesta nova etapa, que es correspondrà amb el període 2021-2023, Juan
Segura Beneyto, que serà el vicepresident, Adelaida Tornero
Castelló, en el càrrec de secretària, Francisco José Domenech
Sanjuán, com a vicesecretari; Enrique Francés Francés, en
el lloc de tresorer i Pedro Vicedo Molina, com vicetresorer.
Com a responsables de la uniformitat del centre estaran

Anna Valero i Molina, Mª José Francés Fuster i Mª José Albero
Francés. Al capdavant de l’apartat de comunicació estarà Paula Sanchis Ferre i com a responsable de les relacions amb el
professorat estarà Delfina Berenguer Ferre.
La designació de la nova presidenta es va realitzar en el
transcurs de l’última assemblea general ordinària celebrada
per l’associació, reunió en la qual els responsables de l’anterior junta van presentar la memòria d’activitats, l’informe
econòmic de l’últim període i el detall de les accions realitzades, entre les quals es va destacar la renovació de la zona de
patis del col·legi.

Alumnes en l’IES amb el director de Càritas Banyeres.
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Arturo amb la seua cunyada Marisa i el seu fill Jorge.

E

l bar Las Vegas ha tancat les portes després de més de 57 anys
d’atenció als clients. Inaugurat
un 19 d’abril de 1964, quan faltaven
només dos dies perquè s’iniciaren les
festes de moros i cristians, el que ha
sigut un dels “icones” de l’hostaleria
local en els últims temps va abaixar la
persiana el 24 de juliol per jubilació del
seu titular, just el dia en què complia els
64 anys.
Arturo García relatava, emocionat,
com van ser els inicis de l’establiment,
un projecte que van posar en marxa els
seus pares, Arturo i Angelita. “En aquell
temps el meu pare treballava a casa “Pindorro” pel que va haver de compaginar el seu treball en fàbrica amb la del
bar. Per això la meua mare va haver de
“fer-se càrrec” i espentar de valent per
a poder tirar endavant. Els meus pares
sempre van agrair l’ajuda que van rebre
de les persones que els van acompanyar
en aquells primers moments. Sempre
recordaven a dos cambrers de Jumilla,
César i Miguelín, aquest últim nebot
de Pepe, pare d’Antonio “el barber”,
que van treballar molt en aquells dies.
També se’n recordaven de Maruja, la
mare de Juansa, així com d’Amparo “la
Flara”, mare de Chelo, i també de Fina,
la de Garrote, que amb el seu bon fer en
la cuina van ajudar moltíssim a la meua
mare. Així mateix no podien oblidar a
Vicente Valdés i al seu germà Miguel,
així com a Juan Molina, a Sixto Silvestre
o a Jordi Ribera, que van col·laborar
també com a cambrers”.
Va ser en 1991 quan el bar va passar
de pares a fills i Arturo i Ángel es van fer
càrrec amb la companyia de les respectives esposes, Emilia i Marisa. “Nosaltres també hem tingut molt de suport i
és just dir-ho. Ens han ajudat la meua
cunyada Encarna i el seu marit, Jordi
Terol. També el meu cunyat Martín, així
com Juan i Manolo Cuevas, germans de
Marisa. D’igual manera hem comptat
amb el meu fill Jordi, així com amb la
meua germana Mª Ángeles i les meues
cunyades Pili i Fina, que han donat suport alguns anys en moments puntuals”

Emília amb Encarna i el seu marit, Jordi Terol, en el bar del Mercat.

DESPRÉS DE MÉS DE 57 ANYS DE SERVEI AL PÚBLIC

El bar ‘Las Vegas’
baixa la persiana
UN BAR QUE VA MARCAR
TENDÈNCIES

En una societat en la qual la igualtat entre homes i dones pren cada
vegada més força Arturo contava que

el bar Las Vegas va marcar un fet en
aquest sentit. “El bar que van obrir
els meus pares tenia un caràcter innovador, potser per la seua joventut.
Pensem que això va contribuir a fer

que les dones i xiques de l’època
començaren a entrar al nostre establiment i, per consegüent, a la resta
dels bars, qüestió que fins eixe moment resultava impensable si no ana-

ven acompanyades de la parella masculina. Sempre hem comentat que
poguera ser que Las Vegas aportara
al poble una tendència “aperturista”
en aquell moment”.

ACTUALITAT
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Clients l’últim dia de funcionament del bar

Arturo bufant els ciris del pastís del seu 64 aniversari.

Las Vegas en els primers dies de funcionament.

El bar Las Vegas va marcar tendències en la clientela.

Ángel, segon per la dreta, que per desgràcia va faltar, era un dels puntals del negoci.

MIL I UNA ANÈCDOTES

Seria necessari disposar de molt més
paper per a poder contar les mil i una
anècdotes a les quals s’assistix des de
la barra d’un bar. Arturo va relatar una
història que, segons deia, pocs coneixen
i que va tenir a veure amb el nom que
va rebre l’establiment. “Al principi els
meus pares van considerar la possibilitat d’anomenar-lo “Bar Nou” perquè
era un local totalment nou. Però de seguida van optar per denominar-lo “Bar
Sant Jordi” i de fet es va instal·lar en el
local una peanya amb una figura del
Patró amb què així s’acreditava. Però
al cap d’uns mesos, el “tio Toni el Valencià” que es reunia assíduament amb
amics entre els quals estaven Baldomero Ferre i Octavio García, entre altres,
van proposar que li canviaren el nom
pel de bar “Las Vegas”, suggeriment que

al meu pare li va semblar bé perquè el
“Sant Jordi” estava ja pertot arreu. Curiosament, després de prendre la decisió, al cap d’un temps la peanya i la
figura del Patró es van desprendre i van
caure a terra trencant-se en multitud de
trossos. Potser va ser una represàlia del
Sant. Sona com si es tractara d’una broma, però així va ser”.
Una altra la van protagonitzar Pepe el
Gatxo i Vicente Puerto. “Cite noms perquè de molts és sabut i amb gràcia ho
contem de tant en tant. Un dissabte van
entrar i van demanar convidar a un dels
clients que hi havia en el local. Al final
van acabar convidant a tots els clients
que van entrar durant la resta del dia.
Deien que els havia tocat la loteria. Dies
més tard li van demanar al meu pare
el compte de tota la jornada i va ser
en eixe moment quan es va saber que

en realitat no va haver-hi cap premi de
loteria. El millor va arribar després, ja
que es van passar al voltant de dos anys
pagant, a poc a poc, el deute d’aquell
dia”.
Altres anècdotes s’han produït en les
últimes setmanes, sobretot quan s’aproximava el moment de tancar. “Hi ha qui
ha dit que les entraetes, quan tornen a
poder celebrar-se, no seran igual sense
una parada a Las Vegas. O fins i tot qui
ha comentat, de manera graciosa, que
veurem com es creua ara des del carrer
Laporta fins al carrer La Creu, si la porta
de Las Vegas està tancada”.
BAR FUTBOLER

“Las Vegas” ha sigut un bar “futboler”
en el qual quedava patent l’afició per
l’esport rei que han tingut sempre els
seus propietaris. De fet allí va tenir lloc

la fundació del Banyeres Unió Esportiva, amb Miguel Sempere com primer
president de l’entitat. “El meu germà
Ángel i la seua dona, Marisa, madridistes. La meua dona i jo, així com el meu
fill i també la meua mare, Angelita, del
Barça. I el meu pare del València”. Per
això poder veure les imatges dels partits
que es retransmetien per la televisió era
habitual mentre es servien els sopars.
EL MILLOR I EL PITJOR

Per a Arturo la bona sintonia familiar
i la fidelitat dels clients ha sigut el més
positiu. “El millor ha sigut poder haver arribat al final amb gran harmonia
entre tots nosaltres. És una cosa que
he d’agrair tant a la meua dona com a
Marisa, així com al meu germà, que per
desgràcia ja no està entre nosaltres. Haver aguantat tants anys sense tenir cap

mena de problema entre nosaltres és
un bé molt preuat. També el reconeixement de tota la gent i de multitud de
clients, que ens han mostrat el seu afecte al llarg de les últimes setmanes. I per
descomptat la seua implicació durant la
pandèmia, on l’hostaleria s’ha vist tan
perjudicada, un temps en què han continuat donant-nos suport i donant-nos
treball, amb comandes per a portar a
casa, malgrat les circumstàncies”.
Sempre hi ha un “pitjor” i no podia
ser altre que la mort d’Ángel. “Va ser
un drama per a tots. Per descomptat en
l’àmbit familiar, en el personal i també
en el del negoci. Teníem plans, havíem
previst invertir i fer canvis, però allò ens
va trencar per la meitat. Però gràcies a
Déu, amb l’ajuda de tots, vam poder tirar endavant”.
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Representació de l’any 2012.

Una escena de l’espectacle de 2018.

Un moment de la representació de l’any 2009.

Sant Jordi i membres de la Quarantamaula en l’edició d’enguany.

L’ESCENIFICACIÓ D’ENGUANY S’HA VIST CONDICIONADA PER LA PANDÈMIA

40 Aniversari de la Llegenda de
Sant Jordi, el Drac i la Princesa
E

ls dies 16 i 17 de juliol es va commemorar el 40
aniversari (1981-2021) de la primera representació
de la Llegenda de Sant Jordi, el Drac i la Princesa.
Enguany corresponia que s’haguera escenificat –es fa cada
tres anys– però les circumstàncies de la pandèmia van
obligar a haver de recórrer a un format diferent, optant-se
per la projecció d’una pel·lícula en la qual es va recollir
tota l’obra, formada per escenes obtingudes de les diferents
representacions realitzades al llarg del temps.
La presidenta de l’Associació de la Llegenda, Elvira Ferre, va
explicar que, amb independència de la pel·lícula, s’havia previst
que es representaren diversos moments de l’obra, entre les
quals estava la lluita de Sant Jordi i el Drac i la “salvació” de
la Princesa de la bèstia. Però al final, el ritme ascendent dels
contagis, va obligar a descartar aquestes escenificacions. Sols
es va poder veure l’aparició de Sant Jordi, que va fer acte de
presència amb el cavall, i la del Drac, portat per membres de la
Colla de Dimonis de la Quarantamaula.

Sí que es va homenatjar els diferents grups d’actors que van
encarnar als diferents personatges que participen en l’obra. “No
es va poder fer de manera individual, com haguérem desitjat.
El reconeixement es va fer a persones concretes i cadascuna
representava als diferents grups que formen l’espectacle. Es va
minimitzar, d’aquesta manera, la seua intervenció en l’acte, de
manera que ningú es menejara del seu seient, tall com determina
la normativa sanitària vigent”. Cal dir, per altra banda, que al
parc Vil·la Rosario es plantarà un roser en record de tots els que
han participat en l’obra al llarg d’aquests 40 anys.
UN ESPECTACLE AMB MÉS DE 200 ACTORS

Les últimes edicions de la Llegenda de Sant Jordi, el Drac i la
Princesa van arribar a comptar amb la participació de més de
dos-cents actors, al que cal sumar un centenar de persones
més entre músics, personal tècnic i personal de suport que fan
possible la posada en escena de l’espectacle.
L’obra s’inspira en la Llegenda de Sant Jordi, propagada a

través del Regne de València per les hosts de Jaume I després
de la conquesta i submissió dels musulmans. La història gira al
voltant d’un poble que cada any es veu obligat a entregar una
donzella per a ser devorada i calmar les ires d’un drac. Entre
les candidates està la princesa, a qui després d’una selecció li
correspon patir el fatal desenllaç. És llavors quan Sant Jordi entra
en escena i, després de derrotar al drac, allibera la princesa.
El text que s’escenifica és obra de Jordi García i suposa una
versió lliure d’aquesta història, en la qual prenen part personatges
identificats amb situacions i ocupacions pròpies de les etapes
històriques en les quals es situa l’escena: l’edat mitjana i
el renaixement. Els decorats i l’entorn escènic de l’obra es
construeixen al voltant del context natural que ofereix el parc Vil·la
Rosario. D’igual forma l’edifici principal del parc, que alberga al
Museu Valencià del Paper, es converteix en el Palau del Rei. És
amb tota probabilitat la representació teatral feta per aficionats de
major envergadura en tota la Comunitat Valenciana, tant pel nombre
d’actors com per la grandària de l’espai escènic que utilitza.

