BANYERES
el nostre
ABRIL 2021

VISITA DE CORTESIA. Danka Savic, ambaixadora
de Bòsnia i Hercegovina a Espanya, va visitar
Banyeres per a agrair la generositat mostrada pel
poble en l’acolliment de xiquets i xiquetes després
de la guerra. Va signar en el Llibre d’Or i visitar els
principals monuments del municipi. Pàgina 6

FESTA AMB ACTES RELIGIOSOS. Les festes
de moros i cristians han vist minimitzat el
seu programa d’actes a les misses que s’han
celebrat. Van destacar en la programació la Missa
Major al Patró Sant Jordi i les que es van fer el dia
25 en el recinte del Cementeri. Pàgines 17 a 19

Banyeres aconseguix
arribar al nivell “zero” en
nombre de casos actius
per Covid-19.
Pàgina 3

Adjudicades les obres per
a reconstruir l’edifici del
Saló Mariola.

Pàgina 4

S’obri el procés
per a participar en
els “Pressupostos
Participatius” d’enguany.
Pàgina 5

Faran una crema
controlada en la vessant
de la muntanya del Sant
Crist per a evitar incendis
incontrolats.
Pàgina 8

Creu Roja rep una donació
de més de mig milió de
mascaretes d’una empresa
d’Agullent.

Concert de
música festera

Pàgina 9

Confeccionen murals
reivindicatius amb motiu
dels Dies Internacionals de
la Dona i de la Comunitat
Transgènere.
FOTO MORENET

Pocs actes, a part dels d’àmbit religiós, han caracteritzat al període fester d’enguany. Sols les bandes han pogut realitzar la seua
aportació lúdica-cultural gràcies als concerts de música festera que es van oferir, replets de mesures de seguretat i amb estrictes
limitacions d’aforament, a l’esplanada del parc Vil·la Rosario. Si al mes de març la Societat Musical va celebrar el Concert dels
Moros Vells, a l’abril ha sigut l’Agrupació Musical la Nova la que li ha tocat el torn. En la seua interpretació la banda va oferir un
repertori de música festera que va incloure l’estrena d’una marxa dedicada a la Capitania de la filà Cristians: “Caballero Alfonso”,
peça escrita pel banyerí Jordi Pérez. La banda va aprofitar també per a presentar als últims educands que s’han incorporat com a
nous músics de l’entitat. Pàgina 15.

Pàgina 9

Realitzen actes vandàlics
i causen destrosses
al parc municipal de
Vil·la Rosario.
Pàgina 11
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Pluja a l’hora
de l’Entrada

SERVEIS
D’INFORMACIÓ

A pesar que la pluja va fer acte de
presència en l’horari en el qual s’hauria
celebrat l’Entrada, va haver-hi gent que
va desafiar a la climatologia i que va eixir
al carrer equipat amb paraigües, almenys
per a fotografiar-se en la plaça Major,
davant la façana de l’església i amb els
pendons ornamentals i els escuts de les
diferents filaes, únic element, des del
punt de vista ornamental, que recordava
que estàvem en les dates de les festes de
moros i cristians. La moral que no faltara.
El temps va ser advers, però
probablement s’hagueren pogut fer la
major part dels actes, encara que amb la
incertesa del “si plourà o no”. L’acte més
afectat per la climatologia hauria sigut
l’Entrada, on la pluja sí que va fer acte de
presència i, en alguns moments, amb gran
intensitat.

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

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

Amb paraigües i a desafiar el mal temps.

HORARIS

TELÈFONS ÚTILS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manises: 961 598 500

HORARI DE SUMA
Dijous amb cita cridant al 965 292 000

Del 4 al 10 de maig

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

De l’11 al 17 de maig

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

Del 18 al 24 de maig

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

Del 25 al 31 de maig

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

L’Altet: 966 91 94 00

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

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

FARMÀCIES
DE GUARDIA

Automóviles La Alcoyana
(Alcoi).
Telèfon 965 520 562

Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 092

CITES
■ EXPOSICIÓ. L’IES Professor M.
Broseta presenta “Destellos”. Espai Expositiu del Teatre. Del 3 al 9 de maig.

■ EXPOSICIÓ. “No em toques el
Whassap”. 24 al 30 de maig, Espai Expositiu del Teatre.

■ MÚSICA. Banda Jove i Societat Musical Banyeres de Mariola. Concert homenatge als socis i a les dones. 09 de
maig, 19 h. Vil·la Rosario.

■ MÚSICA. “Metamorfosi” Concert
de Claudia Alonso (oboè) i Francis
Blanes (piano). 29 de maig, 19 h. Teatre Principal

Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 718
Casa de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 766
Hogar del Jubilado . . . . . . . . . . . . . 966 567 555

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

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

METEOROLOGIA ABRIL

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

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

Área de Acampada
“Molí l’Ombria” . . . . . . . . . . . . . . . 667 553 730
Colegio Alfonso Iniesta
Edificio de la Font Bona . . . . . . . 965 566 269
Edificio de la Malena . . . . . . . . . 965 566 680
Colegio Fundación Ribera . . . . . . . 965 566 565
I.E.S. ‘Professor Manuel Broseta’ . . 966 527 675

TEMPERATURA

PLUJA

VENT

■ Fins al dia 27, la
temperatura més alta va ser
de 23,3 ºC. La mínima es
situà en 1,9 ºC.

■ Durant el mes, fins
al dia 27, s’havien
comptabilitzat 72,4
litres per metre
quadrat.

■ Els vents van ser
normals. Les ràfegues més
fortes van arribar a 72,4
km/h.

Escola Infantil Municipal . . . . . . . . 966 567 521
Escola Infantil “El Patiet” . . . . . . . . 965 567 043
Parroquia de Nuestra Señora
de la Misericordia. Oficinas . . . . . . 966 567 388
Hidáqua . . . . . . . . . 965 567 031 - 966 567 537
Iberdrola (Atención al cliente) . . . . . 901 202 020
Conservatorio Municip. de Música.. 966 568 401
SUMA Gestión Tributaria . . . . . . . . 965 292 000
Casal de la Joventut. . . . . . . . . . . . 966 568 383

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ
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Alguns dels components del grup Edelweiss.

Activitats de l’Edelweiss per S. Santa
El grup escolta Edelweiss ha aprofitat la celebració de la Setmana Santa per a
celebrar els actes de Promeses i de canvi de secció de Manada i Tropa. D’igual
manera les diferents patrulles que formen el grup han realitzat excursions a
diferents paratges de la població. Les activitats s’han fet en grups reduïts per tal
de garantir les distàncies i complir les mesures de seguretat marcades per la
pandèmia.

COVID
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MARÇ I ABRIL HAN SIGUT DOS MESOS EN QUÈ LA INCIDÈNCIA S’HA VIST SENSIBLEMENT REDUÏDA
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Banyeres aconsegueix els “zero” casos
A

l tancament d’aquesta edició
Banyeres havia aconseguit que el
nombre de casos actius per Covid-19 quedara en zero. Va ser la dada
que es va fer pública el dia 27 d’abril,
després que en els dies precedents no
s’haguera registrat cap contagi i que es
donara l’alta mèdica a les persones que
encara estaven en quarantena. És la primera vegada que s’aconsegueix el nivell
“zero” des que van començar a fer-se
públics les dades estadístiques sobre
l’evolució de la malaltia al poble (des
d’agost de 2020). Han hagut de passar
huit mesos per a trobar un “zero” en
l’apartat de casos actius.
Març i abril han sigut dos mesos en
què la incidència s’ha vist sensiblement
reduïda. Això no vol dir que haja de
produir-se una relaxació, ja que, en
qualsevol moment, les dades poden
tornar a disparar-se. De fet en els constants avisos que remeten les autoritats
locals es sol·licita especial atenció davant la perillositat que pot comportar la
relaxació del veïnat. Es demana que cal
seguir en situació d’alerta i no baixar
la guàrdia.
Durant el mes d’abril s’ha comunicat
una nova defunció a causa de la malaltia
el que eleva el nombre de defuncions a
17. El nostre sincer condol als familiars
i amics d’aquesta nova víctima.
MÉS DE 900 CASOS

Amb les dades disponibles en el moment del tancament de l’edició, el nom-

bre de casos Covid registrats en Banyeres es situava en 916. Això vol dir que
prop del 13 per 100 de la població ha
donat positiu en els tests que es realitzen per a decretar la presència o no de
la malaltia.

Casos actius

AVANÇA LA VACUNACIÓ

Des de l’Ajuntament s’informa que
continua avançant el procés de vacunació a la població. S’indica que si alguna
persona no té possibilitat de transport
per a acudir a Alcoi, problemes de mobilitat o necessita qualsevol ajuda per al
desplaçament, ha d’enviar un Whatsapp,
com a mínim amb 24 hores d’antelació a la cita, al telèfon 657321934 o als
matins al telèfon de l’Ajuntament. Des
del consistori s’agraeix a Creu Roja la
implicació que està tenint en els desplaçaments de la gent.
SALUT PÚBLICA INFORMA:

Es demana a tots els veïns i veïnes de
la població que revisen tindre un número mòbil en l’aplicació de la Conselleria
de Sanitat, ja que, de moment només
està citant-se per SMS.
Les vacunacions s’estan fent de manera massiva a l’antic escorxador
d’Alcoi (Complex Esportiu Municipal
Eduardo Latorre, avinguda de Juan Gil
Albert, 6 –al costat de l’aparcament on
està la locomotora del Xitxarra i la Caserna de la Guàrdia Civil-). Les cites es
realitzen mitjançant SMS als telèfons
mòbils.

Nova normativa
vigent fins al 9 maig
HOSTALERIA I RESTAURACIÓ: Terrasses al 100% de la
seua capacitat i interiors al 30%, en horari fins a les 22 hores, amb un
màxim de 6 persones per taula.
COMERÇ: S’amplia l’horari fins a les 22 hores.
CERIMÒNIES: Es podran celebrar amb el 50% del seu aforament.
ACTIVITATS CULTURALS: Augment de l’aforament interior
dels cinemes, teatres o auditoris al 75%.
Es manté el confinament perimetral del territori valencià, la limitació
de mobilitat nocturna a partir de les 22 hores i la limitació de 6
persones en espais públics i 2 nuclis de convivència en domicilis o
espais privats.

EN COMPLIR-SE UN ANY DE PANDÈMIA

Més de 60 actes de
denúncia per incomplir la
normativa per la Covid
Havent passat ja un any des que va començar
la pandèmia, la Policia Local ha interposat
en Banyeres un total de 61 actes de denúncia
a conseqüència de l’incompliment de la
normativa vigent per a garantir el compliment
de les mesures de seguretat decretades enfront
de la Covid-19. A part estan les que haja pogut
imposar la Guàrdia Civil, del que no es té
informació.
Les sancions proposades són tramitades
davant la Conselleria de Justícia, Interior i
Administracions Públiques, que és l’òrgan
competent. La seua imposició ha sigut
a conseqüència de no respectar-se les
restriccions a la llibertat de circulació durant
el confinament, sobretot a persones que havien

d’estar a casa i circulaven pel carrer sense
tindre motivació argumentada; per no fer ús de
la mascareta; per estar al carrer durant el toc
de queda; i per festes i reunions prohibides que
han sigut objecte de denúncia veïnal.
90.000 EXPEDIENTS

Diferents mitjans de premsa han fet públic en
les últimes setmanes que la Conselleria s’està
veient desbordada perquè ha de gestionar amb
els mitjans disponibles al voltant de 90.000
expedients procedents de sancions interposades
per Policia Nacional, Guàrdia Civil, Policia
Autonòmica i Policia Local. D’ells només una
mínima part ha pogut ser tramitada en el
programa de gestió de sancions.
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Taller de rap al Casal
de la Joventut
La regidoria de Joventut ha organitzat, amb la
col·laboració de l’Institut Valencià de la Joventut,
un taller de Rap. Va començar el dia 24 d’abril amb
la primera sessió i estaven previstes dues més: l’1
de maig i 8 de maig. El taller inclou tècniques d’escriptura, gravació en estudi, videoclip, freestyle i
concert. L’activitat està dirigida a jóvens d’entre 12
i 22 anys i està basada en educació en valors i oci
educatiu. L’acció formativa està impartida per @
AbramOficial.

Donació al Museu
Valencià del Paper
El Museu Valencià del Paper ha sigut receptor de
la donació d’una pàgina de publicitat de “El Megaterio”, marca de paper de fumar de la fàbrica de
Francisco Ridaura e Hijos d’Alcoi, inclosa en la publicació “El Indicador de España”, de l’any 1864. La
donació l’ha fet Margarita Belinchón, directora del
Museu Municipal de Ciències Natural de València,
una aportació que s’agraix molt i que, sens dubte,
passa a enriquir els fons de la col·lecció del museu
banyerí.
Estat en què va quedar el saló Mariola després de desprendre’s la coberta.

ANTONIO BARRIENTOS

Adjudicades les obres
del Saló Mariola
L
’Ajuntament ha adjudicat les obres del
projecte de reconstrucció del Saló Mariola. Així consta en la Plataforma de
Contractes del Sector Públic, on és possible
accedir i observar els passos que s’han dut
a terme en l’expedient. L’empresa adjudicatària ha sigut Construcciones Francés S.A.
qui executarà l’obra per un import total de

450.657,24 euros.

SETZE EMPRESES

Al procediment de licitació van concórrer un total de setze empreses, resultant
seleccionada la que major puntuació va
obtenir d’acord amb els criteris de selecció que es van establir en l’expedient.

Els treballs que es faran consistiran en la
reposició de la coberta que va quedar en
estat de ruïna a conseqüència d’un temporal de neu. D’igual forma es substituiran
aspectes com els sistemes de climatització
i d’electricitat, es farà l’adequació dels revestiments interiors i es repararà, si fóra
necessari, la zona de façanes.

Licitat el servei de
neteja d’edificis
municipals
L’empresa que s’encarregava dels serveis de neteja
d’edificis municipals, “Servicios Integrales de Limpieza
Net”, ha tornat a ser l’adjudicatària d’aquest contracte
després d’haver-se dut a terme el procediment de licitació i haver presentat l’oferta que millor puntuació va obtenir d’acord amb els criteris d’adjudicació. Els serveis
es contractaran per la quantitat anual de 136.999,98
euros més IVA. El termini d’execució del contracte serà
de dos anys amb la possibilitat de prorrogar-se anualment durant dos anys més.

ES VA DIFONDRE UN FALS RUMOR

L’Ajuntament no va tancar els
dies 22 i 23 d’abril
Des de l’Ajuntament s’ha emés un
comunicat per a desmentir que tinguera tancades les portes els dies 22 i 23
d’abril. Aquests dies van ser declarats
en octubre de 2020 “festius locals”
però recentment es va anul·lar aquesta
circumstància per la situació de la pandèmia.
Aquesta informació s’ha oferit davant el fals rumor que va circular en
diferents àmbits. Al mateix temps s’ha
aclarit que els serveis es van prestar en
l’horari habitual d’atenció al públic, ja
que, com s’ha indicat, es tractava de
dies laborables.
Els nous dies “festius locals” seran el
29 d’octubre, divendres anterior a la
festa de Tots els Sants, i el 7 de desembre, dimarts, pont entre la Constitució i
la Puríssima.
AGRAÏMENT AL VEÏNAT

El consistori ha volgut agrair el comportament responsable de la majoria

Edifici de l’Ajuntament.

de la població durant els dies en què
s’haurien celebrat les festes de Moros
i Cristians de Sant Jordi. “Gràcies a cadascuna de les persones que, des de
la seua responsabilitat, van complir

en tot moment les mesures marcades
per la normativa sanitària. La responsabilitat és la millor norma a seguir.
Aquest virus el parem entre totes i
tots”.

MUNICIPAL
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LA PRIMERA FASE SERÀ DE L’1 AL 31 DE MAIG

Comença el procés dels
“projectes participatius 2021”

Jornades de
portes obertes en
l’Escoleta Infantil
Municipal

B

Els dies 27, 28 i 29 d’abril es van celebrar
unes jornades de portes obertes en l’Escoleta
Infantil Municipal per a donar a conéixer els
projectes i activitats que es realitzen en el centre. Debut a la pandèmia, l’acció es va haver
de fer amb inscripció prèvia i amb les franges
horàries de 19 a 19:30 hores i de 19:30 a 20
hores. Des del consistori s’ha informat que la
presentació de sol·licituds per a l’admissió de
matrícules per al curs vinent es farà del 25 de
maig al 2 de juny.

anyeres de Mariola ha iniciat el procés dels
“projectes participatius 2021”, un mecanisme que permet que la ciutadania
puga aportar propostes d’accions i de gestió
del municipi i que implica que puga decidir-se
sobre el destí de part dels recursos econòmics
municipals.

La primera fase, que és la que ara s’inicia, és
la de presentació de propostes, que serà de l’1
al 31 de maig. A continuació el procés entrarà
en la segona fase, on es realitzarà una “valoració tècnica” de les propostes que s’hagen presentat, la qual cosa s’efectuarà al llarg de tot
el mes de juny. Amb posterioritat, de l’1 al 25

de juliol, arribarà la tercera fase, consistent en
una enquesta per a dilucidar la proposta que
s’executarà.
El consistori publicarà vídeos a l’inici de cada
fase per a explicar i recordar al veïnat aquests
mecanismes de participació, animant a decidir
els projectes que es desitgen per al municipi.

Tempesta de vent i
granís
El divendres dia 16 de març a la vesprada
es va produir una espectacular tempesta de
vent, pluja i granís. En menys de dues hores
es van registrar prop de 14 litres per metre
quadrat, carrers i terrasses es van omplir de
granís i els vents van causar danys en alguns
punts de la població, sobretot en la zona del
polígon industrial dels Creus i en l’àrea dels
Vinyals, on va arribar a formar-se una espècie de tornado que va arrancar portes, plaques de teulades, arbres i tot el que va trobar
al seu pas.
El temporal va tindre també incidència
entre Banyeres i Alcoi, especialment en la
zona del Buixcarró, on la carretera es va omplir primer de granís i després de les restes
de les flors dels pins, desprengudes per la
violència del temporal, el que va donar a la
calçada un to vermell. L’estació meteorològica situada en el Molí Sol va ser la que va
registrar les majors ràfegues de vent, comptabilitzant fins a 101,4 km/hora. Les pluges
es van situar entre els 13,4 i 16,5 litres per
metre quadrat, depenent de la zona de la població.

Prospeccions geofísiques en la Font Bona
Tècnics de l’Institut d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat d’Alacant (INAPH) han fet prospeccions geofísiques en
la partida de la Font Bona durant les últimes setmanes, davant la possibilitat que puguen detectar-se vestigis arqueològics.
L’acció s’ha dut a terme amb la utilització d’un georadar, una tecnologia no destructiva que permet investigar o detectar
objectes, estructures, etc., per davall del nivell del sòl sense causar cap mena de danys, tècnica que ja ha sigut utilitzada en
altres punts del terme municipal de la població en ocasions precedents. Els treballs són fruit de la col·laboració realitzada
entre el Museu Arqueològic Torre de la Font Bona i el citat institut universitari.

Neteja del
llavador de
“Els
Clotets”
La Brigada d’Obres i
Serveis de l’Ajuntament
ha netejat el Llavador
de “Els Clotets”. Aquest
llavador, actualment
en desús, és una infraestructura inclosa
en el catàleg de béns i
espais protegits, dins
de l’apartat de bens
etnològics i està sotmés
a la protecció dels
Serveis del Patrimoni
Etnològic de la Conselleria de Cultura de la
Comunitat Valenciana.

La Brigada d’Obres ha netejat un llavador protegit
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VA AGRAIR LA GENEROSITAT DEL POBLE PER L’ACOLLIMENT DE XIQUETS I XIQUETES DESPRÉS DE LA GUERRA

L’Ambaixadora de Bòsnia i
Hercegovina visita Banyeres
L

’alcalde Josep Sempere i diferents
membres de la corporació municipal van rebre el dia 29 de març a
l’ajuntament a Danka Savic, ambaixadora de Bòsnia i Hercegovina a Espanya. La
representant de l’estat balcànic es va desplaçar des de Madrid a Banyeres en una
visita de cortesia amb la intenció d’agrair
a la població la generositat mostrada per
l’acolliment de xiquets i xiquetes en els
estius posteriors a la guerra que va patir
el seu país, alhora que va apostar per l’enfortiment dels vincles entre el seu país i el
nostre poble.
Després d’accedir al despatx d’Alcaldia
la diplomàtica va signar en el Llibre d’Or.
A continuació es va produir un protocol·lari intercanvi de regals. L’alcalde Josep Sempere li va lliurar alguns productes
típics entre els quals hi havia oli, herbero
i pericana, així com una publicació sobre
imatges d’elements patrimonials del poble.
Savic va regalar un molinet de café fabricat
de manera artesanal, element que, segons
va explicar, era molt típic al seu país. Després de passar per la casa consistorial la
diplomàtica va visitar alguns dels punts
més emblemàtics del municipi entre els
quals va estar el Castell, el Museu Valencià
del Paper i el Museu de l’Espardenya.

L’ambaixadora de Bòsnia i Hercegovina al despatx d’Alcaldia.

Danka Savic va signar en el Llibre d’Or.

Moment del protocol·lari intercanvi de regals.

PUBLICITAT
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Ajuntament de Banyeres de Mariola

Avançant junts
EL DIA A DIA A
L’AJUNTAMENT

— Neteja del Llavador d’Els Clotets
— Reparació dels desperfectes provocats en el cementeri
per les pluges
— Convocades ajudes per a persones amb diversitat
funcional. Termini de sol·licitud: 7 de maig.
Informació: departament de Serveis Socials Municipals.
— Col·laboració dels serveis municipals per a la
realització del concert de música festera de “la Nova”
— Neteja i desembós d’embornals
— Instal·lació d’una font en la zona reservada per als
gossos en el parc de la “ESE”
— Adjudicació de les obres per a restaurar l’edifici del
Cine Mariola
— Adjudicat el contracte del servei de neteja d’edificis
municipals

PROGRAMACIÓ

CULTURAL

EXPOSICIÓ
L’IES Professor Manuel Broseta presenta

DESTELLOS

Espai Expositiu del Teatre
Del 3 al 9 de maig
Dilluns a divendres de 19 a 19 h
Dissabte i diumenge de 10 a 13 h i de 17 a 20 h.

MÚSICA

“METAMORFOSI”

Claudia Alonso (Oboè) acompanyada al piano per
Francis Blanes
Dissabte 29 de maig a les 19 h.
Teatre Principal
(Reserva i arreplegada d’invitacions a la Biblioteca)

MÚSICA

Concert de la Banda Jove i
de la Societat Musical Banyeres de Mariola
Concert d’homenatge a socis i a totes les dones
Amb invitació prèvia
Dissabte 9 de maig, 19 hores
Parc Municipal de Vil·la Rosario

CONCURS

PUBLICADES LES BASES DEL
VI CONCURS DE SAINET
O COMÈDIA D’AMBIENT FESTER 2021

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

Poden consultar-se en el web de l’Ajuntament
Data límit per a poder participar: 15 de setembre
de 2021

“NO EM TOQUES EL WHASSAP”

Del 24 al 30 de maig
Espai Expositiu del Teatre
Amb la col·laboració de l’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ)

Ajuntament de
Banyeres de Mariola
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DES DE LA PART POSTERIOR DEL COL·LEGI FUNDACIÓ RIBERA FINS AL CEMENTERI

Faran una crema controlada
en la vessant del Sant Crist

L

’ Ajuntament ha informat que durà

a terme una “crema controlada”
en la zona del Sant Crist. L’acció
es farà per a netejar la vegetació que
hi ha en la vessant del promontori on
estan l’ermita i els depòsits de l’aigua,
des de la part de darrere del col·legi
Fundació Ribera fins al Cementeri. Tot
es farà amb l’autorització favorable dels
propietaris de les diferents parcel·les de
terreny de tota l’àrea.
Es realitzarà amb la participació
de brigades de Bombers Forestals,
Equips de Prevenció Integral d’Incendis (EPRIF), la Direcció General
de Prevenció d’Incendis Forestals, els
serveis d’Emergències 112 de la Generalitat Valenciana i Enginyers Tècnics Forestals. La idea és que els treballs puguen fer-se com més prompte
millor encara que dependrà de les
condicions climàtiques, la direcció del vent i l’estat de la vegetació.
D’igual forma s’efectuarà per trams
per a evitar que l’acció puga quedar
fora de control.
Una “crema prescrita”, que és com
també es denomina, és “l’aplicació
controlada de foc” a zones poblades

Àrea en la que es farà la crema controlada.

per la mala herba sota unes condicions meteorològiques, de vegetació
i de topografia prèviament determinades. El seu objectiu és fer una “neteja

preventiva” per a prevenir que puga
produir-se un incendi forestal o fins i
tot facilitar la regeneració d’una certa
espècie vegetal.

Es tracta d’una pràctica que genera una certa polèmica, però és necessària, ja que l’abandó de les activitats agràries i la demanda urbana

d’espais forestals està provocant la
modificació de l’estructura del paisatge, provocant acumulació de vegetació en el sotabosc.
La iniciativa és encara pionera a les
comarques de la província d’Alacant, si
bé en altres comunitats és habitual des
de fa anys, sent els seus efectes molt
positius. Alhora que es millora la zona,
permet que el personal d’extinció d’incendis puga realitzar pràctiques per a
desenvolupar maniobres combinades
amb ús d’aigua, eines manuals i foc,
la qual cosa millora la seua capacitat
operativa.
Aquest tipus de cremes, a més de
ser una actuació preventiva, han servit també per a col·laborar en la gestió
forestal i en la planificació del territori
per a dotar als paisatges i als boscos
d’estructures forestals que generen resistència a la propagació de focs d’alta
intensitat.
En el cas de Banyeres, el terreny sobre el qual s’actuaria és contigu a la zona urbana. La seua neteja pot resultar
molt beneficiosa, ja que pot evitar mals
majors en el cas que hi haguera un incendi descontrolat.

L’empresa TST No Tejido dóna més
de 550.000 mascaretes a Creu Roja
Responsables de Creu Roja, entre els quals estava la presidenta de l’Assemblea de Banyeres
de Mariola, María Jesús Montava, així com Mari
Carmen Sayas, responsable d’Intervenció Social
de Creu Roja Ontinyent, van estar en l’acte de
lliurament de 556.200 màscares reutilitzables fabricades per l’empresa d’Agullent TST No Tejido
S.L. destinades a la benèfica institució.
Segons la informació facilitada per Creu Roja
Banyeres, la donació d’aquest material es va fer
en les instal·lacions que té l’empresa a Agullent
i va comptar amb la presència dels cofundadors
de la mercantil, Juan Miguel Guijarro (CEO) i
Cristina Belda (Customer Service Manager), a
més de l’alcalde d’Agullent, Pau Muñoz, i regidors de Promoció Econòmica i d’Igualtat d’Ontinyent, Pablo Úbeda i Natalia Enguix, respectivament.

Des de l’empresa es va dir que durant aquest
últim any, en el qual la societat ha hagut d’adaptar-se a nous hàbits per les mesures de contenció per la COVID-19, “sabem la importància que
té l’ús de les mascaretes per al control de la pandèmia i som conscients de la despesa econòmica
que suposa per a les persones més vulnerables.
És per això que ens veiem en la necessitat de
contribuir i posar el nostre granet d’arena”.
Per altra banda els representants de Creu Roja
que van acudir per a rebre la donació van assenyalar que la seua labor estava centrada en
les persones més vulnerables i que s’estava fent
gràcies al suport i coordinació amb administracions públiques i empreses. “En una situació
com la que s’està vivint hem de donar resposta
a la situació excepcional que està provocant la
pandèmia, una resposta que no té precedents

Representants de TST i de Creu Roja que van assistir al lliurament del material.

perquè la pandèmia ha fet vulnerables a moltes
persones que mai ho havien sigut”. La distribució
de mascaretes és una de les accions del Pla Creu
Roja Respon, que inclou la intervenció integral de
l’organització per a donar suport a les persones
més vulnerables enfront de la COVID-19.
TST No Tejido S.L., que es dedica al subministrament de materials no-teixits i a la fabricació
d’articles no teixits de protecció, es va transformar

ràpidament per a atendre la urgència sanitària i la
trucada que va rebre des del Ministeri de Sanitat,
adaptant algunes de les seues línies de fabricació
per a la producció de mascaretes, i instal·lant 5
noves màquines per a la fabricació de mascaretes
quirúrgiques i FFP2. Actualment, l’empresa compta amb llicència definitiva com a fabricant de producte sanitari, té 2 sales blanques, i una capacitat
productiva de 9 milions de màscares mensuals.

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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ÁLVARO DOBÓN ACCEDIRÀ A LA FASE NACIONAL

Tres alumnes de l’IES resulten
premiats en l’Olimpíada d’Economia
sobre fets econòmics.

Álvaro Dobón
participarà en la fase
nacional que enguany
esdevindrà en la
Universitat d’Alcalá
de Henares (UAH) del
21 al 23 de juny

A FASE NACIONAL

T

res dels set alumnes de l’IES
Professor Manuel Broseta que
es van presentar a la XII edició
de l’Olimpiada d’Economía que es va
celebrar el passat 27 de març en la Universitat d’Alacant han aconseguit tres
dels huit premis que es van entregar
en la fase local de la competició. En la
prova van participar estudiants de segon
de batxillerat que cursen Economia en
centres de secundària de tota la província.
Es tracta d’Álvaro Dobón, que va
aconseguir ser finalista per a poder
accedir a la Fase Nacional, i de Javier
Barceló i Mari Carmen Arenas, que van

Álvaro Dobón, Javier Barceló i Mari Carmen Arenas.

obtindre el segon i el quart accèssit,
respectivament. El dia 17 de juny acudiran a la Facultat d’Econòmiques de
la Universitat d’Alacant per a recollir
els premis, dotats amb una aportació

econòmica per a finançar els estudis
que realitzaran en el futur.
L’Olimpíada d’Economia és un concurs acadèmic que pretén estimular
l’estudi de l’Economia però també

Mural pintat en el passeig de la Font del Cavaller.

Murals pictòrics per a commemorar el 8M i el 31M
Amb motiu de la celebració de les
jornades reivindicatives del 8M, Dia de
la Dona, i el 31M, Dia Internacional de
la Comunitat Transgènere, el col·lectiu
Joves PV va confeccionar un mural en
la façana de l’edifici del Taller Ocupacional i de la seu del Motoclub, en el
passeig de la Font del Cavaller. El lema
del mural ha sigut “La diversitat ens
enriqueix, la tolerància ens uneix”. La
seua confecció va ser el resultat d’una
“pluja d’idees participativa”. La iniciativa va comptar amb la col·laboració de
diferents entitats juvenils i LGTBI, com
Ponts d’Igualtat, Mariola Violeta, Cau
de Raboses i el Casal de la Joventut.
D’altra banda la banyerina Aitana
Sempere Navalón juntament amb una
altra companya artista, Rosa Fuster
Serquera, van ser les autores del mu-

Aitana Sempere és una de les autores del cartell pintat a Vilallonga

ral que es va fer en la localitat de Vilallonga, per a commemorar el Dia de
la Dona i reivindicar el feminisme i la
igualtat. El treball va ser encarregat per
l’Ajuntament de la població, està com-

post per una representació de figures
femenines i està al carrer Carretera
d’Ador d’aquest poble de La Safor. El
seu lema és “Ser aquella que vols ser és
una qüestió feminista”.

premiar l’excel·lència i establir llaços
entre el batxillerat i la Universitat. En
la fase local es planteja la realització
d’una prova que inclou problemes,
proves objectives i un comentari de text

Álvaro Dobón participarà en la fase
nacional que enguany esdevindrà en la
Universitat d’Alcalá de Henares (UAH)
del 21 al 23 de juny. Allí concorreran
els tres millors alumnes de cadascuna
de les universitats de tot el país.
En aquesta prova es determinarà
quins alumnes progressen a la Fase Internacional. Assenyalar que tant Álvaro
com la seua professora d’Economia,
Lola Martínez, han sigut convidats a
participar en les Jornades d’Economia
on, entre altres activitats, visitaran la
ciutat romana de Complutum, el Col·legi Major de Sant Ildefons i el Parc Europa. A la fase Internacional, de la que
encara es desconeix el lloc de celebració, es presentaran els cinc finalistes de
la fase nacional.
Els resultats aconseguits per aquest
alumnat han suposat una gran satisfacció per a l’institut. Des del centre s’ha
felicitat públicament a tots els alumnes
i, de manera especial, a Álvaro, que ja
ha aconseguit un reconeixement immens i a qui envia molta energia positiva de cara a la pròxima cita.
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Visita a la Confraria del
“Ecce-Homo i Redención”

Les peces musicals corresponien al concert que es va celebrar el 29 de febrer de 2020.

Música de marxes
processionals

C

oincidint amb la celebració de la Setmana Santa, l’Agrupació Musical la Nova va
publicar en les xarxes socials distintes
gravacions amb algunes de les peces musicals que va oferir en el concert que va fer a
l’església el dia 29 de febrer de 2020 i que
va estar dedicat a la interpretació de marxes

processionals. Aquell concert va ser molt
aplaudit, ja que era la primera vegada que
s’oferia un repertori d’aquestes característiques, acostant al públic aquest tipus de música que només sol escoltar-se en comptades
ocasions i amb motiu de les processons que
es celebren al poble.

La banda de l’Agrupació Musical la Nova
participa des de fa molts
anys en la Setmana Santa
de la capital alacantina
acompanyant a la “Confraria del Ecce-Homo
i Redención”, el que
fa que mantinga gran
relació amb aquesta
institució. Enguany,
suspesos també tots els
actes relacionats amb
les processons, el president i el vicepresident
de la banda van ser
convidats per la Confraria a l’estrena del vídeo
“Nostalgia” mentre es
realitzava la “Celebració
de la Paraula” i l’acte de
“Commemoració de la
Setmana Santa”. Durant
la visita a la seu de la
Confraria van aprofitar
per a visitar l’altar confeccionat amb motiu
d’aquesta Setmana Santa
en el que es van incloure
les imatges de “Nuestra
Señora de la Amargura”,
de la “María Santísima
del Mayor Dolor” y de la
“Santa Cruz Redentora”.

President i vicepresident de la Nova davant l’altar confeccionat
per la Confraria.

ACTUALITAT
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DEMANEN COL·LABORACIÓ PER A EVITAR AQUEST SITUACIONS

Trenquen taules i un tram de
balustrada en Vil·la Rosario

El trencament d’una
balustrada de pedra al
parc de Vil·la Rosario ha
sigut una de les últimes
accions vandàliques que
s’han produït al poble. A
aquests danys, que afecten
un tram de diversos metres
situat en un dels itineraris
de passeig que hi ha a l’interior del recinte, cal unir
el mal que s’ha fet a alguna
de les taules que hi ha en
la zona de pineda, sense
que es tinga constància de Tram de balustrada convertida en enderrocs.
qui haja pogut ser el o els
causants.
Aquests fets estan sent
objecte de gran preocupació i han motivat que des
del consistori es demane
la col·laboració ciutadana perquè s’advertisca
d’aquesta mena de situacions o altres semblants
a la Policia Local. Des de
l’Ajuntament es recorda
que l’adquisició de nou
mobiliari o la reparació
dels danys causats suposen
un important desemborsament que al final acaben
Una de les taules de pic nic totalment destrossada.
pagant tots els ciutadans.

Bombers i brigades forestals durant l’extinció.

POLICÍA LOCAL

Incendi en una zona arbòria i de canyar al
costat del Molí Sans
El dia 6 d’abril, dimarts, al voltant de les 8 de la vesprada, es va declarar un
incendi en una zona arbòria i de canyar situada entre el riu Marjal i l’edifici del
Molí Sans, just en el lateral del camí que uneix aquesta zona amb el poble i la
carretera CV-81. Fins allí es van desplaçar dues dotacions de bombers de la Diputació Provincial així com una unitat de Bombers Forestals de la Generalitat, una
autobomba, un agent mediambiental i una patrulla de la Policia Local. L’incendi
va quedar extingit al cap de dues hores.

Xarrada sobre l’addicció al tabac
Alumnes de 2n d’ESO del col·legi Fundació Ribera van rebre el dia 30 de
març una xarrada sobre “l’addicció al tabac”. La conferència la va donar
la Treballadora Social de l’Associació Comarcal d’Ajuda en el Tractament
del Càncer (SOLC) i es va complementar amb el testimoni d’un voluntari
de l’associació de forma no presencial. SOLC, que té el seu àmbit d’acció
en l’àrea d’Alcoi i comarca, té com a objectiu ajudar a malalts i familiars
d’aquesta malaltia donant suport en aspectes psicosocials, en prevenció i
promoció de la salut, donant informació i assessorament, i fomentant l’oci
i temps lliure.
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Els continguts
del Programa de
Festes
El Programa de Festes d’enguany presenta una estructura similar al
d’edicions anteriors a pesar que no es van celebrar festes l’any passat.
Sí que hi ha una substancial reducció de pàgines, com no podia ser
d’altra manera.
Com és habitual inicia els continguts amb un apartat dedicat al Patró
Sant Jordi. En aquesta ocasió parla de les casulles que van donar
els hereus
de Gregorio
Molina Ribera
i Magdalena
Albero Albero
l’any 2019.
A continuació
està el torn de
les salutacions,
amb la
tradicional
presència de la
Casa Reial, les
presidències de
El programa de festes s’ha editat amb menys
la Generalitat
pàgines
Valenciana i de
la Diputació
Provincial
d’Alacant, l’Alcalde, la Presidència de la Comissió de Festes, l’Alcalde
de Festes, els representants municipals i la Comissió de Festes.
En el capítol dedicat a “La Festa” s’inclou el programa d’actes, apartat
especialment reduït per les circumstàncies sanitàries; les pàgines
dedicades a les filaes del ban cristià; els ambaixadors; les pàgines de
les filaes del ban moro; i la Confraria de Sant Jordi.
En l’apartat dedicat a “La Memòria Festera” no apareix el Pregó de
l’any anterior perquè no es va poder fer. Però si consta la crònica de
Miguel Sempere, Cronista de Festes; les imatges que han reflectit la
situació viscuda en l’àmbit fester durant l’any passat; i al·lusions als
Programes de Festes editats els anys 1946, 1971 i 1996.
Evidentment enguany no hi ha continguts referits al “Concursos
Festers” perquè l’any passat no va haver-hi. Per això la següent secció
és la dedicada als “Festers en l’eternitat”. Tampoc s’inclou enguany
l’habitual secció de “Banyeruts amb nom propi” però si la que fa
referència a “Història”, amb distints articles sobre aquesta temàtica.
A continuació apareix l’apartat de col·laboracions festeres, amb
diferents aportacions, la secció dedicada a entitats i associacions
del poble i la denominada “Altres col·laboracions”. Seguidament
està la “Memòria Municipal 2020” amb dades referides a les
diferents regidories i departaments de l’Ajuntament. Finalment està
la “Publicitat” amb la inclusió dels diferents anunciants que ajuden a
finançar l’edició del llibre.

Fidel Bodí, Josep Sempere i Beatriz Francés durant la presentació del Programa de Festes

MORENET

L’ACTE ES VA FER A PORTA TANCADA

Retransmissió de
la presentació del
Programa de Festes
E

l dia 4 d’abril, diumenge, coincidint amb la celebració del
“Dia de Glòria”, es va oferir a
través del canal de TV Intercomarcal
la presentació del llibre del Programa de les Festes de Moros i Cristians

2021. El llibre s’ha editat a pesar
que no es celebren les festes, per a
“deixar constància” de tot el que ha
passat en l’últim any. En l’acte, que es
va celebrar a porta tancada en el Teatre Principal, van intervenir l’alcalde

de festes, Fidel Bodí, la presidenta de
la Comissió de Festes, Beatriz Francés, i l’alcalde Josep Sempere. Va
incloure l’emissió d’un reportatge
sobre els continguts que inclou la publicació.

La portada del
Programa de
Festes és obra
d’Ana Belda
El llibre del Programa de Festes d’enguany ha tingut com a imatge
de portada al treball que va resultar guardonat l’any passat amb el
premi al millor treball presentat per un artista local a la XXXV edició
del concurs del cartell anunciador de les Festes de Moros i Cristians.
L’obra, realitzada per Ana Belda Tudela, té com a títol “Els colors
de la festa” i representa els emblemes dels bàndols cristià i moro:
la creu i la mitja lluna, sobre els quals es superposen les figures de
festers de cadascuna de les filaes, formant una curiosa i original
composició.

Portada del Programa de Festes.
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Nova junta de la Confraria de Sant Jordi.
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Elena Vilanova amb el seu predecessor Rafael E. Belda.

Imposició d’insígnies a la junta
de la Confraria de Sant Jordi
E

l 4 d’abril, coincidint amb el
“Dia de Glòria”, va tindre lloc
l’acte d’imposició d’insígnies als
components de la junta de la Confraria
de Sant Jordi. Aquest acte hauria d’haver-se celebrat el 9 de maig de 2020,

després del Trasllat de Sant Jordi, en el
transcurs d’un sopar de germanor en
la qual participen totes les juntes, però
va haver de suspendre’s a causa de la
pandèmia. Després de reprogramar-se
per al dia 30 d’agost, abans de la Relí-

quia, la situació sanitària que travessava
la població va obligar al fet que tornara
a anul·lar-se la celebració.
DESPRÉS DE L’EUCARISTIA

La imposició de les insígnies va ser

després de l’eucaristia que es va celebrar a les 10 del matí d’eixe dia. Va ser,
segons van informar fonts de la Confraria, va ser un acte en el qual va estar la
nova junta que presideix Elena Vilanova
i bona part de la que la va precedir, a

més dels Majorals, en representació de
totes les juntes que hi ha hagut anteriorment”. Així mateix Rafael E. Belda,
president anterior, va rebre la insígnia
que el converteix en nou Majoral de
l’entitat.
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Ermita del Sant Crist.

Torre principal del Castell.

ELS CONTRABANDISTES VAN REPARTIR RACIONS DE COQUES ALS FESTERS

‘Plantà de la bandera’ sense
els tradicionals esmorzars
A

pesar de les circumstàncies la
tradició de “Plantar la Bandera” es va dur a terme el “Dia de
Glòria. Enguany es va haver de fer en
petit comité, però la filà Cristians no va
faltar a la tradició i va posar la bandera

espanyola en l’espadanya de l’ermita
del Sant Crist. D’igual manera els Moros
Vells van complir i la van “plantar” en la
torre del Castell.
De forma paral·lela la resta de filaes
també van posar la bandera en els

seus respectius masets o en els llocs
on acostumen a fer-ho, encara que no
es poguera viure una jornada festiva
com marca la tradició, amb els tradicionals esmorzars de filà, la celebració
d’algunes juntes i assistir a l’animosa

entraeta de la filà Contrabandistes, que
tradicionalment celebra aquest desfile
en aquest dia.
SENSE ESMORZAR

Cal dir que davant la impossibilitat de

reunir-se per fer l’esmorzar, alguna filà,
com és el cas dels Contrabandistes, que
com s’ha dit eixe dia hauria celebrat
l’entraeta, va repartir als festers una ració de la tradicional coca amb l’acompanyament de faves i una beguda.
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Alfonso Sanchis va rebre la partitura de la marxa.

FOTOS: MORENET

El concert es va oferir al parc Vil·la Rosario.

Els últims músics incorporats a la banda.

ES VA ESTRENAR UNA MARXA DEDICADA AL CAPITÀ DE LA FILÀ CRISTIANS

Concert de música
festera de La Nova
L

’Agrupació Musical la Nova va
oferir el 18 d’abril el XVII Concert
de Música Festera. Va ser al parc
municipal de Vil·la Rosario i va incloure
en el repertori l’estrena d’una peça dedicada a la capitania de la filà Cristians
que formen Alfonso Sanchis Casares i
família.
L’estrena, titulada “Caballero Alfonso”, és una marxa cristiana escrita
per Jordi Pérez Santonja, compositor
que es músic de La Nova i que va dirigir a la banda en l’estrena. L’obra es

va escriure com a regal al capità de
la seua esquadra “Els Cavallers de la
Barra” i altres amics.
La resta del concert va incloure
peces de diferents compositors com
Amando Blanquer, Mario Roig Vila,
Rafael Mullor Grau, Ferran Campos,
Saül Gómez Soler, Óscar Chafer Serrano, Enrique Alborch Tarrasó i
Francisco Valor Llorens. Va concloure
amb la interpretació de l’«Himne a la
Festa» compost per Godofredo Garríguez amb lletra de Modest Micó.

La realització d’aquesta activitat va
ser possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament i el patrocini de
la Diputació Provincial d’Alacant dins
de la campanya “Música als Pobles”.
Assenyalar que també es va rebre
homenatge als últims educands que
s’han incorporat com a músics a la
banda: Jordi Castelló Sempere (trompeta), Ramón Aparició Vañó (saxofon), Carlos Molina Camarasa (trompeta) i Juan Francisco Beneyto Galvañ
(trompeta).
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Concerts de l’Octavari de Sant Jordi
Tancada la present edició del periòdic, els dies 1 i 2 de maig (dissabte i diumenge), estava previst que es celebraren a
l’església de Santa Maria a les 19:30 hores els dos concerts que integren les Jornades Musicals de l’Octavari de Sant Jordi,
jornades que enguany compleixen la 41 edició.
El dia 1 va actuar l’Orquestra Simfònica SMI Santa Cecília de Cullera, dirigida per Carlos Garcés Fuentelsaz i amb Javier
Sapiña com a contrabaix. El programa estava compost per l’obertura “La clemència de Tito”, de W.A. Mozart, concert per
a contrabaix i orquestra de D. Dragonetti, i simfonia núm. 8 “Inacabada” de F. Schubert.
El diumenge dia 2 estava previst que actuara el Cor Universitari Sant Yago, dirigit per Pau de Luis Alba. El programa
estaria format per música espiritual coral sacra i músiques corals del món.

Gravat del 75 Aniversari
del Guió de Sant Jordi
La Confraria de Sant Jordi ha editat un gravat commemoratiu del 75
Aniversari del Guió de Sant Jordi. Es tracta d’una edició limitada de 150
unitats realitzades per l’artista local Manuel Granado. Els interessats a
comptar amb alguna d’aquestes làmines poden contactar amb qualsevol
component de la junta de la institució.

Orquestra Simfònica Santa Cecília.
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Signatura en el Llibre de la Confraria de Sant Jordi.

Visita i firma en el Llibre d’Or de l’Ajuntament.

Missa Major de Sant Jordi.

FOTOS: MORENET

ÉS SACERDOT MISSIONER DEL VERBUM DEI I VICARI DE LA PARRÒQUIA LA NOSTRA SENYORA DE LES AMÈRIQUES, A MADRID

Vicente Esplugues va presidir
la Missa Major de Sant Jordi
V

icente Esplugues Ferrero va
presidir la Missa Major de
Sant Jordi que enguany es
va celebrar a la vesprada, en un
horari diferent de l’habitual. La

raó d’aquest canvi va ser que el 23
d’abril va ser dia laboral, motiu
pel qual es va considerar que podria ser seguida per més persones
si es celebrava a la vesprada, atés

que també es va oferir per ràdio i
televisió.
Esplugues, amb arrels en Banyeres, ja que els seus pares i els seus
germans majors eren originaris

del poble, és sacerdot missioner
del “Verbum Dei” i vicari de la Parròquia La nostra Senyora de les
Amèriques, a Madrid. Com en altres
ocasions la seua homilia no va pas-

sar desapercebuda, entremesclant
en la seua oratòria records i anècdotes d’infantesa combinades amb
temes d’actualitat i el model de Sant
Jordi com a patró a seguir.

Castell de focs
artificials
El dia 23 d’abril, dia del Patró, es va disparar un castell de focs
artificials. Va ser a les 21:30 hores, quan ja s’havia fet de nit. El
llançament del castell va estar pendent d’un fil a conseqüència de les
previsions climatològiques. Al final el temps va ser respectuós i es
va poder disparar. Va ser l’únic acte lúdic que va formar part de la
programació dels quatre dies festius.

Grup d’alumnes en la desfilada realitzada al pati.

ACTIVITAT PER A COMMEMORAR LES FESTES

Moros i cristians en el
col·legi l’Alfonso Iniesta

El col·legi Alfonso Iniesta va organitzar una activitat per a commemorar
les festes de moros i cristians que,
encara que no es van celebrar, no
va voler que passaren inadvertides.
Segons va informar el seu director,
els alumnes van elaborar l’escut de
les diferents filaes -un escut per ca-

da curs- que va ser col·locat en la
“manta escola”. Amb aquest element
formant part de la indumentària es
va fer una desfilada pel pati, sempre amb les mesures de seguretat
corresponents, representant el pas
de totes les filaes. Quan van acabar
la desfilada van fer una “botellada”

consistent en que cada alumne tenia
una botella plena de macarrons per
a agitar-la seguint el ritme de la música. Finalment van acabar imitant
els trons que fan els arcabussos. Així
mateix els alumnes de 6é van pintar
una imatge de Sant Jordi que van posar en la façana de l’edifici.

Els focs artificials van il·luminar el cel.
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PER A CONTROLAR L’AFORAMENT DELS ACTES RELIGIOSOS DE LES FESTES

Tiquets per a poder assistir
a les diferents misses

L

a Parròquia i la Confraria de Sant
Jordi es van veure en la necessitat
de repartir tiquets a les persones
que van voler assistir als diferents actes
religiosos de les festes de moros i cristians. La pauta es va adoptar per a poder
controlar l’aforament de les diferents
celebracions religioses que van ser, amb
excepció del disparament d’un castell de
focs artificials i els concerts de música
festera, els únics actes que van configurar
el programa festiu d’enguany amb públic
en directe.
Això va motivar que en diferents moments pogueren veure’s cues de gent per
a poder recollir tiquets, una circumstància del tot anòmala, ja que no es recorda
un fet igual en què s’haja hagut d’adoptar
una mesura d’aquestes característiques
per a poder participar en una celebració
de tipus religiós.
Els passes van poder recollir-se a la Casa
Abadia en horari de matí i en la seu de la
Confraria de Sant Jordi en horari de vesprada a partir de les 19:30 hores. Es van
disposar per a les celebracions que van
fer a la parròquia el dia 21 d’abril a les
20 hores (missa del Trasllat de Sant Jordi); el dia 22 d’abril a les 20 hores (res de
vespres i de l’Àngelus); i el dia 23 d’abril,
dia del Patró (misses de 9, 11, 18 i 19:30
hores -aquesta última es va correspondre
amb la missa major de Sant Jordi i va ser

Persones fent cua davant la Casa Abadia per a arreplegar els tiquets.

retransmesa per TV Intercomarcal i Ràdio
Banyeres de Mariola).
D’igual manera, el dia 25 d’abril, que és
quan es celebra el tradicional acte del Cementiri, va haver-hi misses a les 9, 10 ‘30
i 12 hores (aquesta última transmesa també per TV Intercomarcal i l’emissora de
ràdio municipal). Així mateix va haver-hi
una altra missa a les 9:45, en aquesta ocasió en l’ermita del Sant Crist.
Finalment també es van haver de retirar tiquets per a accedir a les misses de
l’Octavari de Sant Jordi programat en les
següents intencions:
Dilluns 26 d’abril, als 20.00 h, Cristians

i Moros Vells; dimarts 27 d’abril, a les
20:00 h, Estudiants i Moros Nous; dimecres 28 d’abril, a les 20.00 h, Maseros i
Marrocs; dijous 29 d’abril, a les 20.00
h, Contrabandistes i Pirates; divendres 30
d’abril a les 20.00 h, Jordians i Califes;
dissabte 1 de maig, a les 18.00 h, Societat
Musical Banyeres de Mariola, Agrupació
Musical “La Nova”, Colla de Dolçaines i
Tabals “El Braçal” i Coral Mariola; diumenge 2 de maig a les 18.00 h, Difunts de
Banyeres de Mariola; dilluns 3 de maig
a les 20.00 h, Confraria de Sant Jordi; i
dissabte 8 de maig a les 20.00 h, Missa
“Trasllat Sant Jordi”.

Convocat el VI Concurs
de Sainet o Comèdia
Festera
L’Ajuntament i la Comissió de Festes de Sant Jordi han fet
públiques les bases del VI Concurs de Sainet o Comèdia
d’Ambient Fester. Tindrà com a termini de presentació
el dia 15 de setembre i un únic guanyador amb un premi
consistent en mil euros i un diploma acreditatiu.
Podran participar qualsevol persona major de setze
anys així com qualsevol companyia de teatre o associació
cultural que estiga relacionat amb el món del teatre. Cada
participant podrà presentar un màxim de dues obres,
encara que només una podrà ser la guanyadora.
Hi haurà dues modalitats: sainet o comèdia d’ambient
fester i monòlegs. El tema haurà d’estar obligatòriament
relacionat amb les festes de Moros i Cristians, les seues
tradicions i els seus costums. La duració serà de 50 minuts
com a mínim i de 90 minuts com a màxim.
Les obres hauran de ser inèdites i no podran haver
sigut premiades ni presentades amb anterioritat en cap
certamen teatral. Tampoc haurà pogut ser estrenada en
règim comercial ni haver rebut un altre premi o accèssit,
ja siga amb anterioritat a la presentació, durant el procés
de selecció o fins al moment de la resolució del jurat.
No s’admetran a concurs obres que siguen traduccions,
adaptacions o refundicions d’altres textos literaris, siguen
o no comèdia.
El resultat del concurs es farà públic durant el mes
d’octubre. L’autor, d’acord amb la regidoria de Festes,
designarà al director i als actors que representaran l’obra,
igual que la fixació de les dates de representació. El jurat,
que serà designat per la regidoria, podrà declarar desert
el premi si així ho estima oportú.
Les bases del concurs poden consultar-se al complet en
la pàgina web de l’Ajuntament.
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EN EL DIA MÉS EMBLEMÀTIC I EMOCIONAL DE LES FESTES

Missa en el Cementeri en
record dels difunts
E

l dia 25 d’abril es va celebrar
l’últim dia de les festes de moros
i cristians, enguany únicament
caracteritzat per un programa d’actes
de caràcter religiós.
El dia més emblemàtic de les festes
des del punt de vista emocional, en el
que els festers disparen salves en record
dels difunts, acte que és únic en el context dels pobles que celebren festes de
moros i cristians, va veure reduïda la
seua programació a la realització de la
missa que es celebra en memòria dels
éssers volguts. No va haver-hi ni salves
d’honor amb disparaments d’arcabusseria, ni alçà de capitans, ni escenificació de la conversió del moro al
cristianisme ni cap altre acte més del
programa habitual, igual que va passar
en els dies precedents.
A causa de la massiva afluència que
sol registrar aquest acte, Parròquia i
Confraria de Sant Jordi van acordar la
celebració de fins a quatre misses, tenint una d’elles com a escenari l’ermita del Sant Crist, on esdevé l’alçà dels
capitans. Es va intentar donar cabuda,
d’aquesta manera, a les múltiples peticions que es van fer per a poder assistir
a l’ofici religiós i complir, d’aquesta
manera, els aforaments permesos.
Enguany, almenys, el personal va poder accedir al Camp Sant. L’any passat
va ser molt diferent. En aquella ocasió
la gent va haver d’estar a casa davant les
restriccions de mobilitat que va comportar la situació de confinament.
Acabada la missa de les 12 del matí,
que va ser retransmesa per la TV Intercomarcal i Ràdio Banyeres, la Confraria
de Sant Jordi va fer públic el resultat del
sorteig d’una làmina del Guió de Sant
Jordi obra de l’artista local Manolo Granado. El confrare afortunat va ser Jorge
Antonio Payá.

Capitans i càrrecs festers davant l’altar del Cementeri.

Perspectiva de la missa que es va oferir en record dels difunts.

Álvaro Vicedo
guanya el VII
Duatló de Carlet
Álvaro Vicedo Ferre, d’onze anys, militant en el Club
Triatló Ontinyent i alumne de la Fundació Ribera, es va
proclamar vencedor del VII Duatló Escolar Ciutat de
Carlet celebrat el dia 19 d’abril, prova inclosa dins dels
“Jocs Esportius Vialterra”. Aquest jove banyerí va aconseguir la primera plaça en la primera prova de duatló en
la que participava. Ho va fer superant en 42 segons al
segon classificat, un xiquet del Tricarlet, club del poble
organitzador, i en més de minut i mig al que va ocupar
la tercera plaça, un jove atleta del club Vialterra d’Algemesí. Álvaro Vicedo és integrant del club ontinyentí des
de fa dos anys.
Amb aquesta prova celebrada a Carlet es tornava a la
competició després que aquesta quedara interrompuda al
febrer de l’any passat a causa de la pandèmia. Les carreres
es van disputar amb les màximes precaucions sanitàries i
sota la premissa d’un triatló “segur i responsable”.

El banyerí va pujar al primer lloc del podi.

FOTOS: MORENET

La Confraria va sortejar una làmina del Guió de Sant Jordi.
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Conchita Ferre decora amb manualitats el Ciri Pasqual.

La iniciativa va començar amb motiu de les peregrinacions a Lourdes.

El Ciri Pasqual és un dels
símbols del cristianisme.

LA INICIATIVA VA NÀIXER EN LES PEREGRINACIONS AL SANTUARI DE LOURDES

Conchita ‘La Rosera’ és l’autora
de la decoració del Ciri Pasqual

C

onchita Ferre Reig ‘La Rosera’ fa anys que impulsa
iniciatives d’índole social, dedicant temps i esforç
a la comunitat en benefici d’associacions, grups i
col·lectius, alguns d’ells en situació de risc social.
De molts és coneguda l’activitat que ha desenvolupat al
capdavant de la companyia de teatre que porta el seu nom i de
la labor social que ha fet amb l’ajuda del grup de persones que
l’acompanya. També sabem de les seues campanyes per a ajudar
a establiments que acullen a persones sense recursos i sense
casa. I d’igual forma coneixem la capacitat que sempre ha tingut
per a donar impuls al ‘Grup de Mariola’ que participa en les
peregrinacions que es fan al Santuari de Lourdes amb l’auspici
de l’«Hospitalidad Valenciana Nuestra Señora de Lourdes»,
associació que promou els viatges de peregrins a aquest lloc.
És aquesta última iniciativa la que dóna fonament a aquesta

xicoteta història, que té el seu origen en un projecte que va
nàixer en els anys setanta i que ha permés que moltes persones,
gran part d’elles malaltes, puguen traslladar-se cada any fins a
Lourdes per a donar testimoni de la seua fe cristiana i oferir la
seua ofrena. Conchita contava que moltes persones li demanaven
que encenguera, en el seu nom, un ciri a la Verge. Això feia que
el viatge es fera cada vegada amb una major càrrega de ciris,
cadascun amb una voluntat i un missatge interior.
Davant la proliferació d’aquestes ofrenes, es va optar per
configurar un ciri que unificara el desig de totes les persones que
hagueren traslladat la seua voluntat de prendre una llum davant
la Mare de Déu. La idea va prendre forma i des d’eixe moment
es va decidir utilitzar un ciri de grans dimensions, “el major dels
que es fabriquen a Albaida”, assegurava Conchita , i destinar-lo a
aquests menesters. I des de llavors Conchita s’ocupa de decorar-

lo i posar-li els símbols que es plasmen en un ciri d’aquestes
característiques.
Tanta acceptació ha tingut el ciri que deposita el ‘Grup de
Mariola’ davant la Verge de Lourdes que fins ha sigut utilitzat, en
diferents ocasions, per a ornamentar l’altar de la basílica. I la
cosa va tindre tanta transcendència que també se li va demanar
que decorara el Ciri Pasqual que es consagra i s’encén en cada
Vigília Pasqual a l’església del poble.
Conchita utilitza retallables, sanefes de paper pintat i qualsevol
altre element que puga resultar útil per a, com si d’una manualitat
es tractara, conformar la decoració i transformar en una cosa
bella a un dels elements de major significat per als catòlics. Però
més que el treball manual que això representa i el resultat que
obté, és la il·lusió que manifesta per poder prestar un servei més
a la comunitat, a la que porta en el més profund del seu cor.

