BANYERES
el nostre
JULIOL 2022

ACROBÀCIES MOTERES. Centenars de persones
van presenciar les acrobàcies impossibles fetes
en moto per Emilio Zamora. L’espectacle motero
es va fer en l’avinguda de Gori Molina el dia de
la Fira i el Mercat Medieval. El públic va gaudir
amb aquesta demostració. Pàgina 15

FESTIVAL DE BANDES. La Societat Musical
Banyeres de Mariola va organitzar una nova
edició del Festival de Bandes de Santa Maria
Magdalena. Enguany va comptar amb la
participació de la Unió Musical de Montesa com
a banda convidada. Pàgines 14 i 16

Temps de
carrer

Col·loquen mobiliari urbà
i fanals a la plaça Major
a falta de la conclusió
definitiva de l’obra.
Pàgina 3

S’activa el Previfoc 2022
mitjançant la participació
del col·lectiu de l’Agrupació
Municipal de Protecció
Civil i personal voluntari.
Pàgina 4

El grup empresarial Saica
compra la majoria de les
accions de Cartonajes
Bañeres i Electro Mariola.
Pàgina 6

Noves juntes en la
Confraria de Santa Llúcia i
en la Germandat del Sant
Sepulcre.
Pàgines 6 i 8

Sopar a “l’ombra del
Castell” de les filaes de
Moros Vells i Maseros.
Pàgina 10

Juliol ha sigut el mes de la festa al carrer i de constatar-se la fi de les restriccions de la pandèmia, encara que continuen
apareixent casos sense parar. Des de les passades festes de moros i cristians en les que tothom va tornar a eixir, juliol ha
sigut la confirmació de la necessitat de gaudir del carrer i de què la gent té ganes de passar-ho bé. Ha tornat la festa de la
Malena, amb tot allò que implica, amb multitudinàries celebracions com el Dia de les Paelles, els concerts de música, la Fira i
el Mercat Medieval, o la revetla del dia del Correfoc, acte que finalment es va haver d’ajornar pel risc d’incendis, sense oblidar
els actes religiosos en honor a la Patrona i les festes celebrades per la major part de les filaes, tant en els masets com en el
carrer. Juliol, amb unes temperatures rècords, ha dut a la gent al carrer i ha fet que el poble estiguera viu i replet d’activitat,
compaginant-se el treball i el temps d’oci. Agost serà un altre cantar i, si no canvia, serà com sempre. Després de les 24
Hores Esportives el poble s’anirà apagant i qui puga marxarà de vacances. Bon estiu. Pàgines 11 a 17

AMB UN PROGRAMA REPLET D’ACTIVITATS

Pàgina 9

Cicle de Cinema d’Estiu
al pati del col·legi de La
Malena amb la projecció
de tres pel·lícules.
Pàgina 11

Multitudinària
celebració
del ‘Dia de
les Paelles’
al parc
municipal de
Vil·la Rosario

Escoleta
d’Estiu per als
més menuts

Del 27 de juny fins al 5 d’agost s’està celebrant l’Escoleta d’Estiu amb nombrosa assistència de xiquets i xiquetes de 3 a 12
anys. Piscina, excursions, rocòdrom, jocs, treballs manuals,
visites al Castell, tallers i cançons, són algunes de les moltes
activitats que formen la programació.

Mostra artística de
Manolo Granado a la sala
expositiva del Teatre.

Un dels grups durant una excursió

Pàgina 12
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Trobada de júniors, al
cap de més de 50 anys

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

TRANSPORT
DE VIATGERS
LÍNIA D’AUTOBÚS
BANYERES – ALCOI
Automóviles La Alcoyana
(Alcoi).
Telèfon 965 520 562
BANYERES – VILLENA
Autobusos Montescar
(Villena).
Telèfon 965 801 173
BANYERES – VALENCIA
Estació d’Autobusos de
Valencia.
Telèfon 963 466 266
Autobusos la Concepción.

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

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

FERROCARRIL
Estació de RENFE de
Villena: 965 802 594

AEROPORTS

HORARIS

TELÈFONS ÚTILS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Altet: 966 91 94 00

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

Manises: 961 598 500

HORARI DE SUMA
Dijous amb cita cridant al 965 292 000

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

J.A.MIRÓ

El dinar es va celebrar en Ull de Canals.

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

El dia 6 de juliol es va celebrar a Ull de Canals un encontre,
després de 51 anys, dels participants en l’acampada del
Moviment Júnior en el mas dels Arbres, on va haver-hi joves
de Beneixama, Banyeres de Mariola, Bocairent i Alfafara. Va
ser una experiència inoblidable i va recordar la que es va fer,
al cap de 25 anys, en la que es van reunir pràcticament tots,
monitors i joves. “Experiències -com van dir- que marquen
per a bé”. Enguany, passat més de mig segle d’aquell primer
campament, es van reunir 29 persones. Va resultar molt
emocionant amb multitud de records. Es va fer una excursió a
la font de la Coveta i a la dels Brulls i es van fer moltes fotos.
Retrobar-se després de tant temps va ser una qüestió que soles
pot explicar-se pel mèrit que tenien aquell tipus d’experiències,
marcades per la tasca de monitors entusiastes que ens van
transmetre aspectes com l’amor a la naturalesa, la importància
de la reflexió, la il·lusió per les coses, el profit que pot tindre
la convivència entre els pobles i l’amistat. En definitiva: eixir,
obrir la ment i l’esperit. Allò va ser el començament de moltes
més experiències i del pas, a monitors d’aquells primers
protagonistes dels júniors que ara s’han tornat a reunir.

FARMÀCIES DE GUARDIA
De l’1 al 15 d’agost

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

Del 16 al 31 d’agost

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

Centro de Salud . . . . . . . . . . . . . . . 966 527 600
Urgencias Centro Salud . . . . . . . . . 966 527 602
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 979
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .085
Centro de Especialidades
Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 092
Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 718

CITES
■ ESPÒRTS. 24 Hores Esportives, del
29 al 31 de juliol
■ RELIGIÓ. Visita de la imatge Peregrina de la Mare de Déu dels Desamparats. 8 d’agost a les 12:00 h
■ FESTA. Festa de la Mare de Déu

d’Agost, barri de la Cope, 14 i 15
d’agost
FESTA. Festes de Moros i Cristians
de la Relíquia de Sant Jordi, 2 al 4 de
setembre.

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

METEOROLOGIA JULIOL

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

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

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

■ La temperatura més
alta va ser, fins al 25
de juliol, de 39,7 ºC.
La mínima es situà en
15,6 ºC.

■ Durant el mes es
van registrar 13,2
litres per metre
quadrat.

■ Els vents van ser
normals. Les ràfegues
més fortes van ser de
48,3 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

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

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

PER A CONTRACTAR ANUNCIS
EN ESTA PUBLICACIÓ

615 67 16 65
(Pedro Vilanova)
L’orquestra Seven Crashers va protagonitzar la revetla.
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Multitudinària revetlla
Centenars de persones van participar en la multitudinària revetlla de les festes de la
Malena. Malgrat el colp que va suposar la suspensió del correfoc pel risc d’incendi,
gent de poble i de la rodalia, van gaudir d’una nit màgica amb l’actuació de
l’orquestra Seven Crashers.
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Atorguen ajudes per a fomentar
el consum
La Diputació Provincial d’Alacant ha atorgat a l’Ajuntament una subvenció
de 53.969,00 euros destinada a promocionar el consum al poble mitjançant
un sistema de “bo-consum”. L’ajuda concedida s’inclou en el programa de
subvencions promogut per l’organisme provincial per a potenciar la despesa
de les famílies i beneficiar als negocis i establiments dels pobles i ciutats.
En pròximes dates es coneixerà el detall de la convocatòria i quines són les
condicions per a poder participar. D’altra banda, l’organisme provincial ha
concedit una ajuda de 15.441 per a finançar la redacció de plans d’acció
agenda urbana / agenda 2030 / Pla de Mesures Antifrau, així com una altra,
en aquest cas “no dinerària”, amb la que es donarà al consistori tres equips
informàtics. Aquesta ajuda s’inclou en un programa d’ajudes destinades a
fomentar la implantació de mesures de ciberseguretat i modernització dels
municipis de la província. En l’àmbit laboral l’administració autonòmica ha
atorgat ajudes per a la contractació de personal. En aquest sentit, LABORA
finançarà amb 28.905,36 euros el pagament de sous i salaris a persones desocupades menors de trenta anys i que figuren inscrites com a demandants de
treball en els Espais Labora de la Generalitat i com a beneficiaris en el fitxer
del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. D’igual forma ha notificat una ajuda
de 54.978,24 euros per a la contractació temporal de persones desocupades
d’almenys trenta anys dins del programa “Avalem experiència plus”.

Reparació d’humitats al
Museu de la Farmàcia
L’Ajuntament està fent obres en l’edifici on està situat el Museu de la Farmàcia, al parc Vil·la Rosario, per tal de resoldre els problemes d’humitat que
presenta. L’actuació s’està fent fonamentalment en la coberta i en una de les
façanes, així com un dels locals de l’immoble. Aquest edifici era el que albergava la casa del mitger que antigament tenia la finca i des de fa un temps és seu
d’uns dels museus que es mostren en el recinte del parc, concretament el de la
Farmàcia. Això va fer que, amb motiu de la seua creació, es feren obres en la
distribució interior per poder adaptar-lo a la seua utilitat actual, però sense que
es feren actuacions en l’exterior, motiu que ha conduït a què, pel temps, hagen
aparegut punts d’entrada d’aigua, especialment quan hi ha pluges intenses o
temporals de neu. L’obra està a càrrec d’una empresa local amb un pressupost
de 8.576,91 euros i està subvencionada al 100% per la Diputació Provincial.

Jardineres i bancs de pedra.

Postes d’il·luminació.

MOBILIARI URBÀ I POSTES D’IL·LUMINACIÓ

Noves instal·lacions a la plaça Major
En les últimes setmanes s’ha vist que a la plaça Major, que encara està en obres, s’ha col·locat mobiliari urbà
consistent en jardineres i bancs de pedra, així com que s’han plantat els fanals d’il·luminació, encara que s’ha
informat que la vista actual no és la definitiva, ja que seran revestits d’un material semblant al del paviment de la
plaça. Tal com els responsables municipals informaren temps arrere, quedarà encara que s’arreglen els accessos
a la zona a través dels carrers La Creu, Major i Àngel Torró i que es complete la instal·lació dels fanals.
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Banyeres
ha acollit
el curs
Internacional
de Música

Voluntaris i autoritats el dia en què van començar les labors de vigilància.

ESTAN FENT-SE TASQUES DE VIGILÀNCIA EN PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

Activen el Previfoc 2022 durant juliol i agost
Un grup de persones entre els quals es troba personal de Protecció Civil i altre
personal voluntari farà tasques de voluntariat ambiental durant els caps de setmana i dies de màxima alerta dels mesos de juliol i agost per a prevenir que puguen
produir-se incendis forestals. La iniciativa, coneguda també com a “Previfoc”
compta amb el suport de l’Ajuntament i de la Conselleria d’Agricultura, Medi
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que cada any atorga ajudes als
ajuntaments per a costejar les despeses que origina aquesta activitat. En el cas

de Banyeres des del departament i la regidoria de Protecció Civil s’ha establit un
protocol de vigilància i informació per a tractar que no es produïsquen incendis.
En aquest sentit, es situaran punts de vigilància en distints espais, entre els que
estan l’ermita del Sant Crist o el Molí l’Ombria on, a més de vigilar l’entorn natural
del terme municipal, es brindarà informació a visitants per a conscienciar sobre
el compliment de les diferents normatives existents sobre educació ambiental amb
especial incidència en el coneixement del mitjà forestal.

Banyeres ha acollit del 15 al 17 de
juliol una nova edició del curs internacional de música amb la participació dels professors Maurizio Moretti, Margherita Marseglia i Francis
Blanes. El curs va comptar amb tres
audicions en el Teatre Principal: el
dia 15 va actuar Martón Kiss (piano), el dia 16 els tres professors del
curs i el dia 17 l’alumnat.
Maurizio Moretti és pianista i director d’orquestra amb gran prestigi internacional. Per altra banda
Margherita Marseglia és violinista
d’origen italo-alemany amb gran
projecció internacional i professora del conservatori Óscar Esplá
d’Alacant, formant part d’equips
educatius de cursos internacionals
a Espanya i Àustria.
A aquest elenc s’unix el pianista
banyerí Francis Blanes, en l’actualitat cap del Departament de Piano
del Conservatori Professional de
Música “Ana María Sánchez” d’Elda, qui a més a més coordina el
curs.
Han col·laborat en l’activitat
l’Ajuntament, el Conservatori Municipal de Música, la Societat Musical
Banyeres de Mariola, l’Agrupació
Musical la Nova, la Fundació Ribera
i Tempo Pianos.

Josep Sempere i Rocío Alfaro van ser rebuts en Campan.

Visita institucional a
la localitat de Campan
L’alcalde Josep Sempere i la tinenta d’alcalde Rocío Alfaro han visitat la localitat
de Campan, agermanada amb Banyeres, coincidint amb la celebració de les seues
festes tradicionals i amb la intenció de rellançar les relacions entre els dos municipis, una vegada superades les restriccions derivades de la pandèmia. Durant
l’estada van ser rebuts per les autoritats de la població i per representants d’estaments locals entre els quals estaven el Comité d’Agermanament i la Confraria dels
Mariolles, entitat que va distingir a Rocío Alfaro com a component de la institució.

EDUCACIÓ
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A L’IES MANUEL BROSETA ES VA AGRAIR LA TASCA DEL PROFESSORAT QUE ES JUBILAVA, COM MIQUEL PAYÀ MOLINA

Finals de curs a l’IES i al Conservatori
J
uny va acollir la pràctica
totalitat dels finals de curs dels
centres educatius i alguns no
van ser abordats en l’última edició
per falta d’espai. Entre ells estava el
de l’IES Professor Manuel Broseta,
des d’on es destacava la “certa
normalitat” d’aquest curs davant
els dos anteriors, marcats per la
Covid-19. Es va fer l’acomiadament
dels alumnes d’ESO, BAT i Cicles
Formatius al pati del centre i també
es va agrair públicament la tasca
del professorat que es jubilava,
com Miquel Payà Molina. També es
van donar els premis del certamen
Marcel·lí Sarrió. Igualment, es
va felicitar a tot l’alumnat i a les
famílies per les metes aconseguides,
tant en el centre com en les proves
PAU, desitjant-los un bon èxit
professional.
Pel que fa al Conservatori de
Música, en l’acte d’acomiadament
celebrat el 16 de juny van rebre el
certificat d’Ensenyança Elemental
Abril Sempere (clarinet); Maruja
Montava, Mª Carmen Domenech,
Bárbara Galiano, Marina Enrique,
Lidia Arroyo i Lucía Albero (piano);
Marc Segura i Mario Santonja
(trompa); i Samuel Moreno (tuba).
Des del centre s’ha destacat que
enguany es va celebrar la Primera
Setmana Cultural Musical, de la
qual es va informar quan es va
celebrar, i que, des del punt de
vista acadèmic s’ha posat en marxa
el mètode Imusi per a llenguatge
musical.

Gala final curs 4t ESO a l’IES.

Aspecte del públic en la gala de 2n de BAT.

Activitat de la Setmana Cultural del Conservatori (arxiu).

Alba Restaurante, entre els
millors restaurants d’Alacant

Nou termini d’inscripcions en setembre per a
l’oferta formativa de la Formació d’Adults

Alba Restaurante, que regenten la banyerina Alba Esteve i el seu marit, Michel
Magoni, ha estat inclòs per la revista digital de gastronomia ‘Gastroactitud’ entre
els millors locals de restauració d’Alacant, qualificant-lo com un restaurant de
“cuina pròxima i mediterrània tan càlida com ells”, referint-se a la parella que
el dirigix.
La publicació parla de la trajectòria d’Alba quan regentava el restaurant ‘Marzapane’ a Roma, amb grans reconeixements de la crítica italiana, i de la gran
valoració que se li tenia per ser capaç d’elaborar una de les millors pastes a la
carbonara de la ciutat.
D’igual manera explica algunes de les característiques dels seus plats, “basats
en el producte local i combinat amb mestria reminiscències de records de la
infància, els seus viatges per Itàlia i una gran admiració pel Mediterrani”.

Després d’haver estat obert el termini d’inscripcions durant el mes de
juliol per a poder matricular-se en
la Formació d’Adults durant el curs
2022-2023, en setembre tornarà a
reobrir-se el termini en horari de
dilluns a dijous de 16 a 22 hores i
divendres de 9 a 13 hores (col·legi
Alfonso Iniesta).
L’oferta formativa, dins d’ensenyament reglat, està formada per dos
cicles. En el primer s’oferix el primer

nivell d’alfabetització i neolectores i
el segon nivell d’educació base.
En el segon cicle es troba la preparació de les proves lliures de Secundària a distància, la qual cosa permet
obtenir la titulació del Graduat en
ESO. Aquest ensenyament està destinat a majors de 18 anys o majors de
16 anys amb contracte de treball.
Dins dels programes formatius
existix la possibilitat de rebre preparació per a poder participar en les

proves de la Junta Qualificadora de
Coneixements del Valencià, E.O.I. i
Universitat (CIEACOVA): A1, B1, C1
i C2. També s’impartix espanyol per
a estrangers (preparació al diploma
d’espanyol nivell A2), així com per a
presentar-se a les proves de competències clau nivell 2 de Labora.
Finalment, s’impartixen tallers
d’anglés (A1, A2, B1, B2) i preparació a les proves lliures de l’Escola
Oficial d’Idiomes.
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Ha mort
Alfredo Ferre
El 16 de juliol va morir a Banyeres als 84 anys Alfredo Ferre
Miró, exresponsable d’Hilaturas Ferre. Alfredo Ferre ostentava la presidència honorària
d’ATEVAL, entitat on va ocupar
la presidència entre 1996 i 2000
i va formar part dels comités
executius i juntes directives de
COEPA (Confederació Empresarial de la Provincial d’Alacant) i
de CIERVAL (Confederació d’Organitzacions Empresarials de la
Comunitat Valenciana), a més
d’haver format part de la Cambra
de Comerç d’Alacant. Institucions com ACETEX i l’Agrupació
Empresarial Tèxtil Alcoiana, així
com la mateixa ATEVAL, entre altres, van lamentar la pèrdua i van
subratllar el paper desenvolupat
per l’industrial en el desenvolupament econòmic d’aquestes
comarques.

Volta en
Carro a la
Comunitat
Valenciana
La XX Volta en Carro a la Comunitat Valenciana va passar
pel terme municipal de Banyeres de Mariola el dia 7 de juliol.
La iniciativa porta més de dues
dècades recorrent diferents
llocs de la Comunitat en carros
de cavalls per a rendir tribut a
l’antic ofici dels carreters. En la
d’enguany participen 15 carros
i al voltant de 60 persones de
diferents edats i procedència.
La comitiva va moure el 2 de
juliol a Alberic i ha passat per
pobles com la Llosa de Ranes,
Rafol de Salem, Cocentaina,
Muro i Beneixama, des d’on,
pel terme de Banyeres, van anar
cap a Bocairent, Ontinyent, fer
nit en Aielo de Malferit i tancar
l’edició el dia 9 en Bellús.

CARTONAJES BAÑERES ÉS UNA EMPRESA FAMILIAR QUE ES VA CONSTITUIR EN 1957

Saica controla la majoria de les
accions de Cartonajes Bañeres
E
l periòdic Heraldo d’Aragó, així
com diferents mitjans de premsa,
van fer pública l’adquisició pel
Grup Saica de la majoria de les accions
de les empreses Cartonajes Bañeres
(CartoBan) i Electro Mariola. Segons va
informar el rotatiu, l’operació permet
augmentar la presència de la companyia
en el Llevant Espanyol i pegar un pas endavant a través de la seua divisió Saica
Pack, en l’estratègia de creixement de
negoci, permetent-li una millora en la
capacitat de servei i incrementar el servici que presta als seus clients en aquesta zona del país.
Cartonajes Bañeres S. A. és una empresa d’origen familiar que es va constituir el 15 de juliol de 1957, encara
que l’activitat la va iniciar l’1 d’octubre
d’eixe mateix any, estant dedicada a la

fabricació de planxes i caixes de cartó
ondulat. Per altra banda, Electro Mariola explota una planta de cogeneració
participada al 100% per CartoBan. Entre les dues van sumar en 2021 una facturació total de 26,1 milions d’euros,
donant treball a 111 persones. S’ha informat que la situació d’elles no variarà
després de l’operació de compravenda.
L’empresa disposa de maquinària
d’última tecnologia cosa que li permet
una producció elevada en un marge
curt de temps. La maquinària compta
amb els últims avanços tecnològics, la
qual cosa els permet fabricar partint de
la matèria primera, el paper, planxa de
cartó ondulat amb les característiques
adequades de resistència i apilament
per a poder desenvolupar la caixa o
envàs que demana el client i el mercat

amb una presentació i qualitat màxima
impresa de fins a 4 colors amb el sistema flexo d’última generació.
En declaracions realitzades pel president de Saica, Ramón Alejandro, qui
precisament va pronunciar una conferència en Banyeres al mes de juny
de 2018 convidat per l’Associació
d’Empresaris, amb aquesta adquisició, “incrementem la nostra presència en el sud-est espanyol, permetent
especialment una millor atenció als
clients d’Alacant i de Múrcia, tant en el
sector industrial com en l’agroalimentari”. D’igual forma diu que aquesta
acció “s’emmarca en el nostre objectiu de desenvolupament de mercats
locals, que ens permeten estar prop
del client”. “Continuem enfocats a fer
productes de valor afegit, brindant so-

lucions globals a totes les necessitats
d’embalatge que tinguen els nostres
clients en la zona”, conclou. Al tractar de recabar l’opinió de l’empresa
aquesta s’ha ratificat en les informacions oferides per Saica.
El Grup Saica és una de les empreses
líders a Europa en la fabricació de paper reciclat per a cartó ondulat, amb
una capacitat de producció anual de 3,3
milions de tones. Amb més de 10.000
empleats té quatre línies de negoci: fabricació de paper reciclat per a cartó
ondulat (Saica Papel), gestió de residus
i serveis mediambientals (Saica Natur),
producció d’embalatge de cartó ondulat
(Saica Pack) i embalatge flexible (Saica
Flex). La facturació del grup és de 3.598
milions d’euros (facturació consolidada
a 31 de desembre de 2021).

JORDI BERENGUER MOLINA, PRESIDENT

La nova junta de
Santa Llúcia

Components de la nova junta de la Confraria de Santa Llúcia.

JORDI MOLINA

La confraria de Santa Llúcia té nova junta. El president és
Jordi Berenguer Molina, el vicepresident Jorge García Llopis,
el tresorer Fidel Berenguer Molina, el vicetresorer Jorge
Molina Doménech, Ramón Tortosa Belda és el secretari i el
vicesecretari Sergio Ferre Vilanova.
Ocupen els càrrecs de vocals: Luís Belda Gisbert, Gonzalo
Bodí Pérez, Iván Dobón Silvestre, Eloy Domenech Montava,
Juan Ramón Doménech Ribera, Juan José Ferre Albero,
Luisa Fernanda Ferre Doménech, Juan José Ferre Molina,
Pedro Ferre Navarro, Ernesto José Ferre Sempere, Pedro
Gil Ribera, Rubén Llobregat Ferre, Francisco Martí Talón,
José Javier Martí Talón, Óscar Mataix Ripoll, José Martínez
Marín, Jorge Antonio Molina Beneyto, Juan Carlos Molina
Ramos, Julián Molina Ramos, Ignacio Molina Sempere,
Germán Ribera Millán, Azahara Sanchis Ferre, Fabián
Sempere Belda, Armando Silvestre Calatayud, María Ángeles
Silvestre de Gracia, María José Silvestre de Gracia i Daniel
Vilanova Calatayud.

FORMA PART DEL PROJECTE DAR (DONES ARTISTES RURALS)

Isabel Sosa desenvoluparà el projecte ‘Arrels tèxtils’
La banyerina Isabel Sosa és una de nou
creadores artístiques que formen part
del Projecte DAR (Dones Artistes Rurals)
que representen a la mancomunitat de
l’Alcoià i el Comtat. El DAR és un dels
programes del Consorci de Museus de
la Generalitat per la formació i promoció
de la creació de col·lectius artístics.
Junt amb ella han estat també seleccionades Miriam Barea, Virginia Jordá, Lirio
Matarredona, Sari Miró, Macu Seguí i Didi Vent, residents a Alcoi, Ana Ferrándiz,
de Muro, i Macu Jordá, de Cocentaina.
Gràcies a DAR, poden participar en activitats de formació i projectes comunitaris. El programa oferix formació i
planificació de trobades per a incentivar

el seu desenvolupament artístic i professional.
En el cas d’Isabel Sosa, ha presentat,
juntament amb dues companyes, Miriam
Barea i Macu Seguí, el projecte ‘Arrels
tèxtils’, en el que s’investigarà la història
de la indústria tèxtil de l’Alcoià i el Comtat. En ell es planteja una exposició sobre
la cultura tèxtil, amb un apartat didàctic
i informatiu sobre el treball, una secció
artística on es mostraran les obres creades amb motiu del projecte i una part
participativa, destinada a la interrelació
amb el públic. Aquest i els altres projectes plantejats es van presentar el dia 23
de juny en el Centre del Carme Cultura
Contemporània de València.

Artistes seleccionades en l’Alcoià i el Comtat amb el director del Consorci de Museus i responsables del projecte

PUBLICITAT
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Ajuntament de Banyeres de Mariola

Avançant junts
EL DIA A DIA A L’AJUNTAMENT
— Control de les aigües pluvials que afecten el mur del carrer València i que podia veure’s afectat per despreniments
— Col·laboració en la preparació dels distints actes de les festes de La
Malena (subministrament de cadires, instal·lacions, etc.).
— Instal·lació de punts informatius sobre el funcionament del servei de
recollida “porta a porta”
— Col·locació de jardineres i bancs de pedra en el perímetre de la
zona de vianants de la plaça Major
— Contractació i organització de la fira i el mercat medieval de Santa
Maria Magdalena.
— Dotació de nous bancs per a situar-los en distints punts de la població
— Autorització d’instal·lació de nous trams de fibra òptica en el municipi.
— Neteja i desbrossament de zones pròximes al poble com l’àrea del
Sant Crist.
— Obres de reparació d’humitats en l’edifici que alberga el Museu de
la Farmàcia.

SUBVENCIONS ATORGADES PER LABORA
— Ajuda de 53.803,98 euros per a la contractació de persones en situació de desocupació
per a la realització d’accions previstes en plans o procediments d’emergència en l’àmbit forestal.
— Subvenció de 28.905,36 euros per a contractar persones desocupades menors de 30 anys que figuren com a demandants de treball i com a beneficiaris en el
fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
— Subvenció de 54.978,24 euros per a contractació temporal (exceptuats els contractes formatius) a jornada completa de persones desocupades d’almenys
30 anys, dins del programa “avalem experiència plus”.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT
— Ajuda de 53.969,00 euros destinada a fer una campanya de Bo-Consum per a estimular el comerç local.
— Subvenció de 15.441,00 euros per a la redacció de Plans d’Acció Agenda Urbana/Agenda 2030/ Pla de Mesures Antifrau.
— Subvenció de 5.299,80 euros “no dinerària” consistent en el subministrament de 3 ordinadors destinats a mesures de ciberseguretat i
modernització dels municipis.
— Subvenció de 624,10 euros destinada a la següent acció a la compra de medalles i trofeus per a destinar-los a diverses activitats esportives.

PROGRAMACIÓ
MÚSICA PER A TOTA LA FAMÍLIA
divendres, 2 de setembre, Parc Municipal de Vil·la
Rosario, 18:30 h
DANI MIQUEL i els ma, me, mi, mo, músics
presenten DESFEM
Espectacle subvencionat pel Circuit valencià
de Cultura i l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua.

CULTURAL

EXPOSICIÓ
Del 16 de setembre al 9 d’octubre
Exposició col·lectiva Taller azul de Rafael Hernández
Espai Expositiu del Teatre

ALTRES ACTIVITATS:
— De l’1 a l’11 de setembre exposició del Concurs de Fotografia de les
Festes de Moros i Cristians 2022 (Espai Expositiu del Teatre)

Els concerts del museu del Paper i
el programa SOMRIU de la
Mancomunitat de l’Alcoià i el
Comtat

— Dissabte 10 de setembre: Encontre Corals Jubilats, organitzat pel Cor
Joiós de Banyeres de Mariola (Teatre Principal)
— Dissabte 17 de setembre: Festival Banda Jove Agrupació Musical La
Nova (Teatre Principal)

LA MARIA en concert
Divendres, 9 de setembre, 23:00
h, Llavador Municipal

Ajuntament de
Banyeres de Mariola
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Nova junta de
la Germandat
del Sant
Sepulcre

Les corals van tancar el concert amb una interpretació conjunta.

MORENET

ACTUACIÓ AMB LES CORALS D’IBI I BOCAIRENT

Festival del 50 aniversari
de la Coral Mariola
L

a Coral Mariola, juntament amb
les corals Ibense i l’Agrupació
Coral de Bocairent, van protagonitzar un Festival de Cors amb motiu del
50 Aniversari del cor banyerí. El certamen es va oferir en el Teatre Principal el
dia 2 de juliol, dissabte. Aquesta activitat
hauria d’haver-se celebrat l’any 2020,
però la pandèmia va provocar la seua
suspensió fins que ha pogut tornar a
programar-se.
La Coral Ibense, dirigida per Francisco Miró Reig, va ser la primera a actuar.
Va interpretar quatre peces dels autors
Javier Busto, Joan Manuel Serrat / Anto- Lliurament d’un detall a les corals per la seua participació.
nio Machado, Félix Luna / Ariel Ramírez
i de Paco Muñoz / Enric Murillo. En se- Molina Beneyto. Va interpretar obres posició tradicional africana. Finalment,
gon lloc va intervenir l’Agrupació Coral de J. Ruiz Gasch / Pedro J. Francés, Po- va actuar la Coral Mariola, dirigida per
Bocairent, sota la direcció de Damián lo Vallejo, Héctor Villalobos i una com- Carlos Moisés Miró Doménech. Va

oferir una obra tradicional sud-africana, una segona peça de Javier
Busto, una altra de Joan M. Serrat /
Francesc Vila i una obra versionada
per Octavio Marín. L’última obra que
va incloure el repertori del concert
va ser “Institutriu Ngena”, una peça
tradicional zulú que van interpretar
de manera conjunta els tres cors.
En la seua intervenció el president de la Coral Mariola, José Antonio Miró, va aprofitar per a, entre
altres qüestions, destacar la figura
de Ricardo Díaz, rector de Banyeres durant més de 45 anys i que en
aquestes dates s’ha complit el primer
aniversari de la seua mort, com a
gran impulsor de l’activitat de l’entitat al llarg de tota la seua trajectòria.

La Germandat del Sant Sepulcre ha
canviat de junta directiva i substituïx
a la que presidia a Leonardo Ferre. El
nou equip directiu té al capdavant a
María del Carmen Ferre Francés, com
a presidenta. Ricardo Puig Gandía és
el vicepresident, Nacho Alonso Garre
el secretari, Raul Ballester Vañó el
vicesecretari, Sofi Pascual Calatayud
la tresorera, Mª Elisa Francés Ribera la vicetresorera i Agustín Navalón
Verdejo i Antonio Rubio Olivares els
encarregats de la loteria.
Ocupen les vocalies José Albero
Bodí, Luis Amigó Avellán, Luis Amigó
Calabuig, Paquita Avellán Mateu, Josevi Belda Francés, Francisco Beneyto
Francés, Daniel Cortés Martínez, Emilia Doménech Calabuig, Salvador Ferre Albero, Baldomero Ferre Francés,
Vicente Francés Belda, Isabel Francés
Navarro, Crmen Francés Ribera, Camilo García Payá, Maruja Leal Francés,
Mª Carmen Payá Abad, Pepita Pont
Blanes, Ricardo Puig Ferre, Granada
Rodríguez Lorenzo, Mari Nieves Sanchís Ferre Sabino Sempere Aracil i
Francisco Silvestre Beneyto.

Robatori a
Audiosait
L’empresa de Banyeres Audiosait
va patir el robatori de tot el material que estaven utilitzant en la gira
del cantautor Andreu Valor. Segons
va informar en les xarxes socials el
succés es va produir la nit del 18
de juliol, a València, a les portes de
l’estadi del Llevant. El material que
es va sostraure va ser el següent: un
controlador d’escenografia, dos laserworld, una càmera Sony XCa, 1
taula de llums Avolities Quartz (Demo), un controlador laserworld,
un Tour Hazer i una borsa de ferramentes Casa Dexter (plena de
ferramentes).

Scouts cantant en honor a D. Ricardo a la plaça Major.

P. CLEMENTE

Funeral aniversari de D. Ricardo
El dia 3 de juliol, diumenge, es va celebrar el funeral aniversari de D. Ricardo
Díaz de Rábago, que va faltar eixe mateix dia un any arrere. El que va ser rector de
Banyeres al llarg de quaranta-cinc anys va tenir una missa en què va cantar la Coral
Mariola. També va rebre l’homenatge del grup scout Edelweiss, que li va dedicar
unes cançons a la plaça Major, després de l’acte religiós. A continuació també es
va fer un xicotet acte d’homenatge al cementeri, on se li va posar un ramell de
roses blanques.

CULTURA

BANYERES, juliol 2022

9

EXPOSICIÓ DE MANOLO GRANADO

‘Fronteras de Papel’ en
l’Espai Expositiu del Teatre

M

anolo Granado ha exposat
la seua última col·lecció en
l’Espai Expositiu del Teatre
Principal en una mostra que ha titulat “Fronteras de Papel”. Per a l’autor
aquest nom té molt a veure amb la tècnica predominant en la mostra, que
és el collage, encara que una part important es correspon també amb obra
gràfica i altra a obres més figuratives
inspirades en temàtiques clàssiques. La
presentació va ser el 8 de juliol i va ser
conduïda per l’escriptor alcoià Josep
Cortés, qui va analitzar des de la seua
perspectiva les diferents obres que formen l’exposició. “Va ser una inauguració diferent perquè Cortés va incloure
una interpretació de cada quadre amb

rant una exposició en la qual també
participarà Fernando Ayelo, artista villener amb el qual manté gran relació.
“L’exposició serà a Ibi, entre octubre i
novembre. La temàtica girarà, com en
aquesta, al voltant del paper”. Així mateix, anuncià que més endavant exposaria en una galeria de Conca.
TALLER DE L’ESTAMPA

Granado i un dels seus treballs.

un toc personal i poètic”, va explicar
Granado. Entre els seus projectes immediats va apuntar que estava prepa-

Respecte a l’últim curs del Taller de
l’Estampa, que dirigix i que també va
mostrar els seus treballs el mes passat
amb una exposició, va referir que estava
format per un grup consolidat d’alumnes amb bastant continuïtat “malgrat la
incidència de la Covid-19, que ha obligat a treballar de manera intermitent en

La inauguració va comptar amb una gran assistència.

funció de la situació del moment”.
Granado va assegurar que la progressió dels alumnes era evident “encara que ells no ho noten” i que el seu

mètode de treball consistia a donar a
conéixer les tècniques que ha experimentat al llarg del temps des de la seua
posició d’artista autodidacta.

LA CUOTA ANUAL SERÀ DE 12 EUROS

Campanya de captació
de socis a carrec
de la Societat Musical

Les taules es van disposar en la placeta que hi ha davant del maset vell dels Moros Vells.

Sopar a l’ombra del Castell
Amb menys concurrència que en altres ocasions, però amb idèntic ambient, el dia 24 de juny, divendres, es va
celebrar el sopar “a l’ombra del Castell”, en aquesta edició amb la presència de festers de les filaes de Moros Vells i
Maseros. El sopar va ser com sempre, de cabasset, més la picadeta i la beguda que es va servir a la taula. La camaraderia immillorable i la fresqueta també, obligant que molts i moltes feren ús de jaquetes. El sopar va estar amenitzat per
música de banda i després va continuar amb discomòbil.

El dissabte per nit es va organitzar una discomòbil.

Festa en el carrer Fray Leonardo
Els veïns del carrer Fray Leonardo van celebrar “festes de carrer” aprofitant la bonança climatològica d’aquestes dates. Va
haver-hi reunions i sopars, i fins es va organitzar una discomòbil i una festa d’espuma. Va ser el primer cap de setmana de
juliol, un mes festiu per excel·lència caracteritzat per nombroses activitats a peu de carrer.

La Societat Musical Banyeres de
Mariola ha fet una crida per a intentar captar nous socis, amb una
quota anual de 12 euros. Des de
l’entitat s’indica que els avantatges
de ser soci són tindre prioritat a
l’hora d’obtenir invitacions per a
assistir als concerts, comptar amb
informació personalitzada de rellevància que és remesa a l’adreça
postal o electrònica que s’indique,
dret a assistir a les assemblees de

socis on s’informa de les novetats
i moviments de la societat i col·laborar amb la institució per a possibilitar que puga continuar creixent
en el futur.
INTERESATS

Qualsevol persona que puga estar
interessada pot comunicar-ho a
través de les xarxes socials o la web,
on és possible emplenar el formulari de manera directa.
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Premi de Cocentaina a la festa
de Banyeres
La Comissió de Festes de Sant Jordi va rebre la distinció anomenada “Quasantaniya” que otorga la Junta de Festes de Cocentaina en reconeixement a l’acte
“únic” que es celebra a Banyeres i que no és altre que el que es fa al cementeri
el dia 25 d’abril en record dels difunts. El guardó es va lliurar en el transcurs
de l’acte de presentació de la Revista de les Festes de Moros i Cristians en honor
a Sant Hipòlit Màrtir 2022 que es va fer al Palau Comtal el dia 15 de juliol. Bea
Francés, regidora i presidenta de la Comissió de Festes, que va estar acompanyada de l’alcalde de festes, Fidel Bodi, i de Paco Albero, secretari de la Comissió,
va arreplegar el premi.

Dates de les Entraetes 2023
La Comissió de Festes de Sant Jordi ha donat a conéixer les dates en les quals se
celebraran les Entraetes prèvies a les festes de Moros i Cristians 2023. Aquestes
dates tenen caràcter provisional ja podrien ser modificades si s’estimara procedent i resultara viable. La comparsa que desitge fer algun canvi haurà de comunicar-ho a l’Ajuntament per escrit, mitjançant registre d’entrada, acompanyant
un extracte de l’acta on conste l’aprovació de la modificació, la justificació i el
consentiment previ de la filà que puga veure’s afectada. La petició de canvi haurà
de fer-se abans que acabe l’any i haurà de ser aprovat per la Comissió de Festes.
Les dates són les següents: 11 de març: Estudiants a les 19.00 h i a continuació
Cristians. 18 de març: Jordians a les 19.00 h i a continuació Marrocs. 25 de
març: Califes a les 19.00 i després Moros Vells. 1 d’abril: Maseros a les 19.00 h
i a continuació Moros Nous. 9 d’abril: Contrabandistes a les 12.00 h. 15 d’abril:
Pirates a les 19.00 h.

La filà de Moros Vells de Banyeres va participar amb dues esquadres.

DUES ESQUADRES DE BANYERES VAN PARTICIPAR EN LA CITA

Celebració del V Congrés de
Moros Vells i Fundadors
La filà de Moros Vells de Banyeres de Mariola ha participat en el V Congrés de Moros Vells i Fundadors celebrat els dies 2 i 9 de juliol a Sax. A més de Banyeres i la població amfitriona, van assistir representants de
les poblacions d’Agost, Castalla, Caudete, Crevillent, Elda, Petrer i Villena.
La primera jornada va començar amb una recepció a les poblacions convidades, un esmorzar i una cercavila. A continuació s’oferia un concert de música festera en homenatge a les comparses dels pobles participants. La segona jornada va començar també amb la recepció dels assistents i un esmorzar. A continuació, en
el Teatre Municipal Cervantes, es va fer l’acte central del congrés, en el que la temàtica va girar al voltant de
la pólvora en la festa de moros i cristians. Paral·lelament, les persones que no van assistir a aquest acte van
poder fer un itinerari cultural en què es va incloure una exposició d’indumentàries festeres amb els trages de
moro dels pobles participants. Després va arribar l’hora de l’aperitiu, un dinar de germanor i una gran desfilada en què van participar festers dels diferents pobles. Des de la filà de Moros Vells de Banyeres es va agrair
de manera infinita l’acolliment i la immillorable organització dels diferents actes.

MALENA
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Soparets a la
fresca
La Comissió de Festes de la
Malena va organitzar un parell
de “sopars a la fresca” al pati del
col·legi de la Malena que van tindre gran èxit d’assistència. El divendres 8 de juliol va ser el primer, va tindre un ambient hippie
i va estar amenitzat pel quartet
“Hey you”. El divendres següent,
dia 15, va ser el segon i va tindre
un aire mexicà, amb mariachis i
discomòbil.

Projecció de la pel·lícula ‘Padre no hay más que uno 2’.

AMB LA PROJECCIÓ DE TRES PEL·LÍCULES

Partida de pilota valenciana
Els actes de la festa de la Malena van tindre un espai per a l’esport tradicional
amb la programació d’una partida de pilota valenciana. Va ser el dia 3 de juliol.
L’organització va estar a càrrec del Club de Pilota Banyeres de Mariola i va consistir en una partida en la modalitat de “raspall” al tram del carrer La Creu que
no fa costera. La idea era impulsar la pràctica d’aquesta disciplina esportiva i
promocionar l’afició.

Cicle de “Cinema a la Fresca”
Tres pel·lícules van formar el cicle de ‘Cinema a la Fresca’ d’enguany, amb projeccions en el pati de La
Malena els dies 4, 5 i 7 de juliol. El cicle el va obrir ‘Cruella’ (2021) USA, protagonitzada per Emma Stone, la
història d’una jove que aspirava a ser una dissenyadora de moda que acaba convertint-se en una persona venjativa. La segona cinta va ser ‘Peter Rabbit 2: A la fuga’ (2021) USA, una comèdia d’acció real i d’animació.
La tercera va ser “Padre no hay más que uno 2”, la segona entrega d’un film amb un ampli repertori liderat
per Santiago Segura i Toni Acosta.
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Paella que va rebre el primer premi de la secció de ‘majors’ del concurs

La zona d’elaboració es va disposar en l’exterior del parc.

Avançada la vesprada va ser l’hora de la discomòbil

AL VOLTANT DE 900 PERSONES -SEGONS LA REGIDORIA DE FESTES- VAN PARTICIPAR EN LA JORNADA FESTIVA

Multitudinari ‘Dia de les paelles’
M

oltíssima gent -al voltant
de 900 persones segons
la regidoria de festes- va
participar en la jornada festiva del “dia
de les paelles” que es va celebrar el
2 de juliol al parc municipal de Vil·la
Rosario. L’ambient, indescriptible,
va acollir la confecció de paelles
tradicionals, altres d’aspecte
innovador i alguna, com la de la
Confraria de Sant Jordi, que fins va
plasmar la figura del Patró sobre
l’arròs. En definitiva, que tots i totes
van fer el possible per confeccionar un
bon arròs.
Les paelles es van cuinar en l’exterior
de la zona de pinar, com a mesura de
prevenció davant possibles incendis
forestals. No obstant el dinar va ser a
l’interior. Va haver-hi ambient amb
la banda de música de l’Agrupació
Musical la Nova i discomòbil que
va incloure festa d’espuma, quan va
avançar la vesprada.

Ambient ‘total’ en Vil·la Rosario

A pesar de la calor, el pinar va aportar ombra.

Els assistents durant el dinar.
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La plaça Major va ser un dels escenaris on es van ballar les danses.

Danses a les plaçes Major i de l’Ermita
La presència del folklore local és un element
inherent a la celebració de les festes patronals de
Santa Maria Magdalena. El primer cap de setmana

del mes de juliol va incloure danses en el programa
d’activitats, danses en què podia participar
qualsevol persona que volguera fer-ho. I així va ser,

tant divendres com dissabte a la nit, es van fer balls
a la plaça Major amb la participació de músics
de la Colla El Braçal. També es va fer un vespre

de balls populars a la plaça de l’Ermita el dia 21
amb un repertori del poble i la col·laboració de la
rondalla del grup Aires de Mariola.

Dani Pastor va emular a Raphael en la interpretació de ‘Jo soy aquél’

Antonio Lillo va dirigir l’Agrupació Musical la Nova.

Quasi mil espectadors en el concert de la Nova
L’Agrupació Musical la Nova va oferir el “concert d’estiu” el dia 9 de juliol a l’esplanada del parc municipal de Vil·la
Rosario davant quasi mil espectadors. La institució, que enguany està celebrant els actes del seu 25 aniversari, va oferir,
dirigida per Antonio Lillo, un repertori format per peces interpretades en diferents concerts d’estiu al llarg de la seua trajectòria. Entre les composicions van destacar “Jo soy aquél” de Raphael, en la que Dani Pastor va posar la veu i la imitació
de l’artista, i “Màgia”, una composició d’Inèrcia en la qual també va intervenir Aitor Estan, vocalista i guitarrista de l’extint
grup. Van presentar el concert Rafael Sempere, Rafael Pérez i Tere Domenech.

Aitor Estan va pujar a l’escenari per a interpretar ‘Màgia’

Dr. J. IGNACIO GIMENO ABAD
CIRUGÍA ORTOPÉDICA Y TRAUMATOLOGÍA

■

CIRUGÍA ARTROSCÓPICA

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

■

TRAUMATOLOGÍA DEPORTIVA
CONSULTA

Pintor Cabrera, 8 - bajo (CM Estación)
03005 Alicante - T. 965 12 55 00
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AMB UN INTENSÍSSIM PROGRAMA D’ACTIVITATS

Cap de Setmana de Fira
TITO ESTRUCH

E

l tercer cap de setmana de juliol
va ser un dels més intensos de
l’any. Amb la Fira i el Mercat
Medieval com a principal referència,
en sols dos dies va haver-hi tantes activitats que, en determinats moments,
acabaven per superposar-se unes en
altres, fent encara més festiu i entretingut aquest calorós mes de juliol. Com
s’ha dit, la fira era la cita principal.
Es recuperava després del temps de
pandèmia i, s’ha de dir, no va ser tan
extensa com edicions anteriors, presentant menys parades i un recorregut
més curt. També es va veure ressentit
l’apartat de motor, amb menor presència de concessionaris de vehicles.
El dissabte va acollir també les
paelles de distintes filaes, amb les
festes respectives, el que també es va
deixar sentir en els masets i en els
carrers on s’ubiquen, ja que molts
van organitzar disco mòbils i altres
activitats en l’exterior.
Eixe dia va haver-hi també una
demostració de motos organitzada
pel moto club Banyeres 4x4, que va
portar l’espectacle d’Emilio Zamora.
Va ser en l’avinguda de Gori Molina i
va consistir en un “Stunt Show”, una
exhibició motociclista amb cavallets
impossibles, conducció sense utilitzar
les mans, derrapes, equilibris... en
definitiva, fer malabarismes amb la
conducció motera.
L’activitat cultural no va faltar i el
dissabte es va celebrar el Festival de
Bandes de Santa Maria Magdalena,
organitzat per la Societat Musical
Banyeres de Mariola i amb la
participació de la banda de la Unió
Musical de Montesa. El concert va
ser en l’esplanada de Vil·la Rosario.
Primer va actuar l’entitat convidada,
dirigida per Alejandro Perales. Va
interpretar “La xica” de Saül Gómez,
“Larga Cordobesa” de F.José M.
Gallego, “Paco el Chollat” de Daniel
Ferrero i “Reflections of this time” de
Ted Huens. A continuació va actuar la
SMBM dirigida per Enrique Alborch i
va interpretar “Ronda en Castilla” de
Ricardo Dorado, “Menú”, de Carlos
Pellicer, i “Portraits of Spain” de Teo
Aparicio.

Grup d’animació de la fira

Atracció infantil a la plaça Major.

Jocs d’època enfront de l’Ajuntament.

Carrer la Creu replet d’ambient.

Parada instal·lada per la filà Pirates.

El Braçal durant el concert de música tradicional.

FIRMA DE LLIBRES DE MÀXIM
HUERTA

La firma de llibres per Màxim Huertas
en la llibreria Món Màgic va comptar
amb la presència de desenes de
persones. Amb la col·laboració Mari
Carmen, de llibreria Baldomero,
moltíssima gent va visitar l’estand
que es va instal·lar en Món Màgic
on l’escriptor i presentador televisiu
va signar exemplars del seu últim
llibre “Adiós pequeño”, guanyador
del XXVII Premi de novel·la Fernando
Lara 2022, de l’editorial Planeta.
Finalment, el diumenge va acollir,
a més de la fira i el mercat, el
concert de música tradicional que
va interpretar la Colla de Dolçaines
i Tabals el Braçal en la placeta de la
Malva.

Zona on estaven els animalets.

Membres de la nova junta de l’Alzheimer.

Plaça Major repleta de públic.
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TITO ESTRUCH

Demostració d’Emilio Zamora promoguda pel moto club.

11 L’exhibició motera va reunir moltíssim públic

Fira del motor.
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tito estruch i nacho alonso

Màxim Huerta amb Noemí Triguero i Mari Carmen Ferre.

Enrique Alborch dirigint la Societat Musical.

Actuació de la banda de Montesa.

Firma de llibres en la llibreria Món Màgic.

La SMBM en el Festival de Bandes.
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Ofrena de flors a Santa Maria Magdalena.

Missa en la plaça de l’Ermita.

EL CORREFOC ES VA AJORNAR PEL RISC D’INCENDIS

Trasllat de la imatge de l’ermita a l’església.

Fi de festa amb els actes
religiosos en honor de la Patrona
E

l cap de setmana del divendres 22
al diumenge 24 de juliol va posar fi
a la festa de la Malena d’enguany. El
divendres, dia de Santa Maria Magdalena, es
va celebrar l’ofrena i a continuació la missa
a l’esplanada de l’ermita. Seguidament, es va
fer el trasllat de la Santa fins a la parròquia. El
dissabte va ser la missa solemne a l’església
i a continuació la processó. Cal indicar que
no van poder disparar-se els focs artificials
ni tampoc va poder fer-se el tradicional correfoc a causa de la situació d’alerta per risc
extrem d’incendis. La jornada va acabar amb
una gran revetlla en l’avinguda 25 d’abril. El
diumenge es va fer el tradicional acte d’homenatge als majors amb balls folklòrics i la
representació d’un sainet.

Balladors, balladores i el Braçal en la processó.

La Malena durant la processó.

La Quarantamaula va fer una cercavila sense foc per la
suspensió del correfoc.

Representació del sainet.

Balls en l’homenatge als majors.

El grup de percussió va desfilar amb la Quarantamaula.
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A ONTINYENT I VILLENA

Teresa Ballester puja dues voltes
al pòdium en aquatló
L

a triatleta Teresa Ballester Ferre, de 14 anys, en les
files del club Triatló Ontinyent, va aconseguir en
el mes de juny dos pòdiums en la categoria cadet,
nascuts en el 2007 i 2008, en la modalitat d’aquatló.
El 18 de juny va participar en el X Aquatló Ciutat d’Ontinyent, puntuable per a la fase provincial dels Jocs Esportius organitzats per la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana i va quedar 3a de la seua categoria. En
aquesta cita esportiva participaven més de 250 xiquets i
xiquetes de diferents clubs de la província. La competició
es va fer en el Poliesportiu Municipal d’Ontinyent.
Per altra banda, el dia 26 de juny va competir en el II
Aquatló Escolar de Villena, organitzat pel Club Triatló
Promeses i puntuable també per a la fase provincial dels
Jocs Esportius. Es va disputar al Poliesportiu de Villena i
va ser 1a de la seua categoria.
Les dues proves van consistir en una distància de 500
metres (10 llargs) de natació i 2.000 metres (dues voltes) de carrera a peu.

Va aconseguir la 1a plaça a Villena.

Teresa Ballester destaca en les diferents proves en què participa.

Les motocicletes van ser molt nombroses.

Volta en honor de Sant Cristòfol
El 10 de juliol es va celebrar la “Volta en honor de Sant Cristòfol” patró dels conductors. Organitzat pel Moto Club Banyeres 4x4, la comitiva va partir de la seu del moto club fins a la plaça Major. Allí el capellà
Ramón Micó va beneir a cada vehicle i ocupants. Des de Banyeres l’itinerari va continuar direcció a Biar i, a mig camí, es va desviar cap a Beneixama. Abans d’arribar a Beneixama es va tornar a desviar, en
aquesta ocasió cap a Camp de Mirra i, sense entrar al poble, va retornar de nou a la carretera Biar-Banyeres per a emprendre el camí de tornada. Ja a Banyeres els participants van anar al parc Vil·la Rosario
on esperava un esmorzar de coques i el sorteig de tres cascos i distints articles del moto club.
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NOU CURTMETRATGE DIRIGIT PER J.RICARD BERENGUER

Rodatge de ‘KO Tècnic’
‘K

O Tècnic’ és el nou curtmetratge que ha
dirigit Josep Ricard Berenguer i que està
basat al voltant d’una idea original de Felip
Santamaría, que anys arrere residia a Banyeres de
Mariola.
El seu nou treball té com a protagonista al banyerí
Victorià Sanchis. Esther Ivars ha sigut la intèrpret
del personatge femení i Roger Rubio, de 8 anys, ha
debutat en el món de la interpretació i del cinema
encarnant al fill dels dos personatges principals.
Altres intèrprets que també han participat en el
rodatge han sigut Paco Ivars o el mateix Felip
Santamaria, apareixent al costat d’altres actors
secundaris sota la fórmula dels “bolos”, sent
representats per Jordi Castelló, Roger Amorós,
Jordi Ferre, Ramón Berenguer, Juan Pastor i
Pepe Tortosa, a més d’altres persones que van
col·laborar com a figurants. Tots els participants
ho han fet amb indumentàries relacionades amb
el món de la indústria del paper de finals dels
anys 60, en l’època en què aquest sector estava en
declivi després que el paper haguera sigut un dels
principals impulsors de l’economia local. La part
tècnica ha estat a càrrec d’Agrada Produccions.
PRODUCCIÓ QUASI EXCLUSIVAMENT LOCAL

La producció, de caràcter quasi exclusivament
local, ha estat enregistrada a Banyeres de Mariola
i Benilloba i ha comptat amb localitzacions com
la Fundació Valor, la façana de l’antiga fàbrica de
l’Estació, el Molí Sol o els voltants del Partidor
de les Aigües, així com la casa rural la Llar
de Carmen, que ha aprofitat per a la gravació
d’interiors.
Quant a la sinopsi, es tracta d’un empleat d’una
empresa de fabricació de paper, com s’ha dit,
de finals dels anys 60, afectat per moments de
tensió personal i familiar degut a què l’amo hauria
decidit tancar la fàbrica per motius diversos. La
seua escapatòria emocional es refugia en l’afició
a la boxa, esport que idolatra i més encara amb
motiu de la disputa del campionat mundial entre
Howard Winstone y José Legrá al mes de juliol
de 1968, essent un sentiment que transmet al seu
xicotet fill i que la seua jove esposa repudia.
Aquesta producció dóna continuïtat a altres
iniciatives anteriors. Recentment, Josep Ricard
Berenguer va dirigir “Campechano... I de què va”,
que va presentar al certamen de curtmetratges que
va organitzar el periòdic Las Provincias i el canal
televisiu À Punt per a commemorar el centenari
del naixement de Berlanga. En 2015 va rodar
“Infusión Confusión” basat en una idea original de
José Payá recollida en el llibre “Puzle de sangre”;
i en l’any 2014 va fer “El cirujano” un guió
cinematogràfic que va nàixer a conseqüència de
demanar als seus alumnes -quan era professor en
l’IES- que llegiren un llibre d’un autor anglés.

Elenc artístic i tècnic del curtmetratge

Figuració a l’antic taller de paper de l’Estació

