BANYERES
el nostre
OCTUBRE 2021

DIA DE LES ESCRIPTORES. Les components
del grup “Sibil·la Teatre” van realitzar una
magnífica interpretació d’un text de Neus
Francés titulat “Porpra”, homenatjant a
les escriptores Emilia Pardo Bazán, María
Aurelia Capmany i María Beneyto. Pàgina 11

FESTA DEL 9 D’OCTUBRE. Aquesta celebració
festiva va acollir diferents actes: una partida
de pilota valenciana al carrer La Creu, un
espectacle de balls folklòrics amb el grup Aires
de Mariola i una dansà amb la col·laboració del
Taller de Danses, entre altres. Pàgines 8 i 9

Terrasses i parades de
venda tornaran a pagar per
l’ús de la via pública.
Pàgina 3

El servei de policia està
en mínims per baixes
mèdiques de la major part
de la plantilla.
Pàgina 4

La compostera produeix
el primer lot de compost.
Una empresa del poble
patenta un paper
impermeable.

Pàgina 6

Premi per a Creu Roja
de Banyeres en la veïna
localitat de Bocairent.
Pàgina 10

Hi haurà festes de
moros i cristians

Hi haurà festes. Així ho ha acordat la Comissió de Festes de Sant Jordi en una assemblea en què va quedar patent el desig de què
puga reprendre’s, en el menor temps possible, la “normalitat”. En la reunió es va convenir planificar un calendari festiu com si es
tractara d’unes festes normals. Arribat el moment, en funció de l’evolució de la pandèmia i les normes sanitàries que estiguen en
vigència, s’estudiaria si cal adoptar alguna mesura o modificar o retocar algun acte. La Comissió va tenir també en compte que ja
s’han celebrat festes en algunes poblacions del nostre entorn. De fet la seua presidenta, Beatriz Francés, va recordar que a Alcoi
es va fer recentment el Mig Any i que es van fer “filaetes”, que a Albaida s’havia celebrat una entrada i, tant Sax com Bocairent
estaven preparant-se per a unes festes que seran en febrer, dos mesos abans que en Banyeres. Pàgina 16

Conferència d’Andrés
Millán sobre indumentària
tradicional.
Pàgina 12

Premis de rendiment
acadèmic per a alumnes
de la Fundació Ribera.
Pàgina 14

Activitats per
a celebrar el ‘Dia de
Banyeres’.
Pàgina 15

Futbol: Presentació del
Banyeres Unió Esportiva
de la temporada
2021-2022.
Pàgina 19
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AGENDA

BANYERES, octubre 2021

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

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

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

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

FERROCARRIL
Estació de RENFE de
Villena: 965 802 594

AEROPORTS

Es va celebrar la ‘Despertà de l’Aurora’.

Es va celebrar la ‘Despertà de l’Aurora’
Gràcies a la relaxació de les mesures sanitàries produïda a conseqüència de la reducció de casos Covid, durant la matinada del dissabte dia 2 al
diumenge 3 d’octubre, va poder celebrar-se la “Despertà de l’Aurora”, una tradició centenària de les poques que encara es conserven a la localitat.
L’Aurora esdevé el primer cap de setmana del mes d’octubre i en ella participen músics i el públic assistent. Consisteix a cantar salves a la Mare de
Déu amb l’acompanyament d’una melodia característica. Es fa seguint un itinerari per diferents carrers de la població, constituint l’acte que precedeix
al rés del Rosari de l’Aurora. És costum que s’acabe en la porta de l’església i després es va a l’Ajuntament, on es convida als participants a dolços i
herbero. En aquesta ocasió es van encarregar de l’apartat musical els músics de l’Agrupació Musical la Nova, els qui van interpretar la característica
melodia que acompanya als càntics de la gent.

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

Policía Local . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 756
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 2 al 8 de novembre. Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf. 965566345
Del 9 al 15 de nov. Farmàcia Carrión, Av. Constitució, 11, Telf. 966567115
Del 16 al 22 de nov. Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf. 965566345
Del 23 al 29 de nov. 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

ELENA VILANOVA

FARMÀCIES
DE GUARDIA

TRANSPORT
DE VIATGERS

Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 092
Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 718
Casa de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 766
Hogar del Jubilado . . . . . . . . . . . . . 966 567 555
Museu Molí Paperer . . . . . . . . . . . . 965 567 770
Museu Arqueológico . . . . . . . . . . . 966 567 896
Área de Acampada
“Molí l’Ombria” . . . . . . . . . . . . . . . 667 553 730
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

CITES
■ TEATRE. Campanya escolar de teatre en anglés. 4-5/nov
■ MÚSICA. “Desconchertantes” a
càrrec de Violincheli Brothers. Teatre
Principal, 13/nov, 19 h.
■ MÚSICA. Concert de Santa Cecília.
Agrupació Musical la Nova. Teatre Prin-

cipal, 20/nov, 19’30 h.
■ MÚSICA. Concert de Santa Cecília.
Societat Musical Banyeres de Mariola.
Auditori de Beneixama. 28/nov, 12 h.
■ TEATRE. “@Rita Trobador”, per
Esclafit Teatre. Teatre Principal, 20/nov,
18’30 h.

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

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

TEMPERATURA

PLUJA

VENT

■ Fins al dia 23 d’octubre,
la temperatura més alta va
ser de 25’8 ºC (3 d’octubre).
La mínima es situà en 7’6 ºC
(5 d’octubre).

■ Durant el mes, fins
al 23 d’octubre, van
caure 25 litres per
metre quadrat.

■ En eixe tram de dies
els vents van ser normals.
Les ràfegues més fortes
van arribar a 43’5 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

615 67 16 65
(Pedro Vilanova)

Membres de la Confraria durant la recollida de paper i cartó.
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Recollida de paper i cartó
El dia 2 d’octubre va haver-hi jornada de recollida de paper i cartó a càrrec dels
integrants de la junta de la Confraria de Sant Jordi. A la campanya realitzada en
comerços i empreses el dia precedent es va sumar la que es realitza pels carrers de
la població. La iniciativa permet que l’entitat obtinga fons monetaris que destina als
seus projectes alhora que impulsa el reciclatge d’aquest material en la població.
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LA SITUACIÓ SANITÀRIA VA PROVOCAR LA SUSPENSIÓ DE LES TAXES

Bars i llocs de venda tornaran a
pagar per l’ocupació del carrers

L

es terrasses de bars i les parades
de venda exteriors del mercat
tornaran a pagar taxes a partir
de l’any que ve. Així ho ha decretat el
Ple Municipal, que ha acordat el restabliment d’aquesta mena de contribucions, que van quedar en suspens a
causa de la Covid-19.
La mesura es va adoptar temps arrere per a propiciar que el sector de la
restauració poguera continuar funcionant quan només se’ls autoritzava
ocupar l’exterior de l’establiment amb
un percentatge reduït. Això va motivar
que s’autoritzara l’ampliació de les terrasses i que es determinara l’exempció del pagament de taxes.
Aquesta decisió també es va adoptar per a donar suport als mercaders
que instal·len parades en l’exterior
del mercat. Com es recordarà va
haver de reduir-se la col·locació de
parades per a garantir les mesures
de seguretat i va poder constatar-se,
a més a més, una nul·la activitat comercial en els primers mesos de reincorporació.
Ara la situació és diferent i les mesures sanitàries actuals són molt més
permissives. La Conselleria de Salut
Pública i Salut Universal està marcant
ja els passos a seguir per a anar evolucionant cap a la normalitat.

Amplien horaris per a recollir
els poals del ‘porta a porta’
L’Ajuntament ha ampliat els horaris per a recollir els poals que s’utilitzaran per a
depositar el fem orgànic en el sistema “porta a porta”. Es van afegir torns de vesprada els dies 19 i 26 d’octubre i es farà també els dies 2, 9, 16, 23 i 30 de novembre,
de 18 a 20 hores. Així mateix també es repartiran els dies 6 i 13 de novembre pel
matí, de 10 a 14 hores.
Des del consistori s’ha recordat que per a arreplegar el poal per terceres persones es requereix una autorització signada. El model del document pot obtenir-se a
l’Ajuntament o en els baixos de la Casa de Cultura, encara que no es requereix que
s’use de manera expressa aquest model, servint qualsevol que indique les dades del
propietari i la persona que designa per a realitzar el tràmit, acompanyant un rebut
de la taxa de la brossa o fotocòpia del DNI.
Es poden fer consultes sobre aquest tema contactant telefònicament amb l’Ajuntament, preguntant per la regidoria responsable (Ester Revert) o per l’Agència de
Desenvolupament Local. També s’ha habilitat un correu electrònic específic: pap@
portademariola.com.

CENSUREN QUE NO S’HAJA CONSENSUAT

Els populars insisteixen en les
seues crítiques al sistema de
recollida de residus
El Grup Municipal del PP continua abocant crítiques a la fórmula del “porta
a porta” que s’implantarà pròximament per a recollir els residus. Retrau que
no s’haja consensuat amb els veïns i que la mesura s’haja adoptat “mitjançant
imposició i sense consulta”. Assenyala que han contactat amb la primera autoritat
de Bocairent qui ha explicat que allí s’ha instal·lat el cinqué contenidor de color
marró i que cada veí té la seua clau, la qual cosa suposarà “una transició”, una
mesura que qualifica “més prudent, amable i menys agressiva que la que s’ha
adoptat.

Mínima
incidència de
la Covid-19 en
octubre
L’evolució de la Covid-19 a l’octubre ha sigut
bastant positiva, seguint la tendència que, de manera general, està caracteritzant al conjunt del
país. El mes va començar amb la mateixa pauta
que hi havia quan es va tancar setembre, és a dir,
sense casos actius, i donant la benvinguda el dia
9 d’octubre a la fi de les restriccions.
De fet en el camp de l’hostaleria, la restauració i l’oci nocturn es suspenien els aforaments
i les limitacions horàries, limitant-se les taules
a un màxim de deu persones. Pel que fei a les
celebracions i als espais en general, dequeien
també els aforaments de tota mena. També la
cultura permetia els aforaments fins al 100 per
100 en cines, teatres, auditoris i museus, excepte quan poguera consumir-se, i en aquest
cas es deixaria un seient lliure per a marcar
distància. I passava pràcticament el mateix en
el cas de les lligues professionals de futbol i
bàsquet, amb un límit del 80 per 100 en pavellons i el 100 per 100 en estadis a l’aire lliure.
Pel que fa a l’ús de la mascareta, s’establia l’ús
obligatori en espais tancats d’ús públic i en espais a l’aire lliure on no poguera respectar-se la
distància de seguretat.
A mitjan octubre, concretament el dia 13, s’informava de dos casos positius, encara que es va
dir que es tractava de persones que resideixen
fora, però que encara tenien assignada l’atenció
mèdica al poble. Aquesta xifra pujava a tres casos positius el dia 15 i, al tancament d’aquesta
edició, el dia 24, únicament es mantenia un sol
cas actiu.

Una terrassa en la plaça Major.

S’INCORPOREN TORNS DE VESPRADA
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El PSOE demana
que la informació
s’envie en
valencià i
castellà
El Grup Municipal Socialista va fer públic
en l’últim ple celebrat pel consistori el seu
descontentament pel fet que s’haja redactat
únicament en llengua valenciana la informació remesa a les cases per a informar
del nou sistema de recollida de brossa
“porta a porta”.
El seu portaveu, Fernando Sempere, va
dir que no estava en contra que s’utilitzara
el valencià, però va recordar que hi havia
moltes persones que eren castellanoparlants que no han tingut facilitat per a poder
entendre el que se’ls intentava explicar, al
mateix temps que va recordar que va caldre organitzar una assemblea de barri en
llengua castellana per a aquest col·lectiu.
El representant socialista va demanar a
l’equip de govern que en pròximes ocasions s’opte per usar les dues llengües
oficials en la documentació que s’envie als
ciutadans, argumentació que en distintes
ocasions s’ha posat de manifest també per
part del Grup Municipal Popular a través
diferents comunicats.
La regidora d’aquesta àrea, Ester Revert,
va dir que no es va fer en les dues llengües
per qüestions logístiques i pel cost de les
cartes, insistint en que s’havia fet una reunió en castellà així com que s’havien fet
notes de premsa en aquesta llengua.

ORGANITZADES PER L’ADL

Xarrades sobre
transformació i
digitalització de les
empreses
Del 14 al 28 d’octubre es va organitzar a la Casa de Cultura
de Banyeres un cicle de conferències sobre la Transformació
i Digitalització de les Empreses, una iniciativa organitzada
per l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament i el
finançament de la Diputació Provincial d’Alacant.
El programa va estar dirigit a empresaris de la localitat per
a potenciar el coneixement de les noves tecnologies TIC que
permeten adquirir idees amb les quals augmentar la productivitat
i competitivitat de les empreses, la millora d’estratègies i la
transformació tecnològica. De les sis sessions organitzades cinc
es van realitzar de manera presencial i una en línia.
LA SESSIONS QUE S’HAN CELEBRAT

Les sessions han sigut: “Mitjans de pagament internacionals i
instruments informàtics electrònics”, impartida per Antonio
Giménez Morera, Doctor en Economia i expert en Comerç
Internacional, i Amparo Bonet, Economista i Llicenciada en Dret.
“Transformació digital i increment en els beneficis”, a càrrec
d’Antonio Anduix, gerent de Inprofit.
“Com elaborar una estratègia de màrqueting”, per Álvaro
Valladares, consultor i docent en màrqueting.
“Optimitzar la producció en la indústria” i “Experiència
real de Ferre Etiquetes”, per Cristina Flores, responsable de
Comunicació.
“Digitalitza i transforma la teua empresa”, a càrrec de Clara
Soler, consultora especialitzada en comunicació digital.
“Institucions al servei de l’empresa. Presentació i serveis que
ofereixen”, per Jordi Tormo (CEEI d’Alcoi), Joaquín Villaplana
(AIJU), I Quico Sempere (AITEX).
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Suport a què el 25
d’octubre es declare ‘Dia
del Comerç Local’

Una patrulla controlant els accessos al Molí l’Ombria.

MINVADA LA SEUA CAPACITAT OPERATIVA

La Policia Local en mínims
per baixes mèdiques
C
oincidint amb el tancament d’aquesta edició bona part del
personal que integra la plantilla de la Policia Local estava des
de feia dies en situació de baixa mèdica, la qual cosa ha minvat
la capacitat operativa d’aquest cos policial.
Davant aquesta situació l’alcalde Josep Sempere ha sol·licitat el suport de la Guàrdia Civil per a atendre la seguretat ciutadana. També
ha demanat la col·laboració de l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil perquè, especialment durant els caps de setmana, atenguen
casos que puguen trobar-se dins de les seues competències. D’igual
manera ha contactat amb l’Agència de Seguretat i Emergències per
a comptar també amb el suport de la Policia Autonòmica i s’està
tractant que personal interí es preste a cobrir part d’aquestes baixes.
El primer edil ha assegurat que des de l’Ajuntament s’està in-

tentant corregir aquesta situació al més prompte possible, alhora
que ha manifestat la seua confiança en la ràpida recuperació del
personal per a continuar comptant amb la professionalitat i bon
fer que caracteritza al cos de la Policia Local. Així mateix ha agraït
la labor de Guàrdia Civil, Protecció Civil i Policia Autonòmica per
l’esforç que estan realitzant i ha recordat que, davant qualsevol
necessitat, pot telefonar-se al 062 (Guàrdia Civil) o al 112 (Emergències).
El portaveu del PP, José Carlos Molina, ha indicat que és estrany
que s’hagen produït tantes baixes alhora i en tan poc temps, desconeixent què ha pogut passar perquè s’haja arribat a aquesta situació.
Demana a l’alcaldia que resolga aquesta conjuntura i que no es
prolongue per més temps.

L’Ajuntament ha recolzat que el dia 25 d’octubre siga declarat
“Dia del Comerç Local” en la Comunitat Valenciana. Es vol
potenciar, d’aquesta manera, la importància que té aquest
sector dins d’un model econòmic sostenible i inclusiu i la seua
importància com a element essencial per a la qualitat de vida
dels pobles i ciutats.
La iniciativa és fruit d’una moció conjunta dels tres partits
polítics representats en el consistori: Compromís, PP i PSOE,
en considerar que el comerç local és un sector clau per al
desenvolupament de la societat valenciana. “La seua importància resideix en els efectes econòmics, mediambientals,
territorials i socials que van associats a la seua activitat, la
qual cosa ho converteix en una peça fonamental del teixit socioeconòmic valencià”, diu la moció. D’igual manera destaca
el paper que juga en la transició del model econòmic i la importància que ha mostrat atenent les necessitats de la població
al llarg de la pandèmia, sabent adaptar-se a unes circumstàncies canviants i imprevisibles. La moció subratlla també que
el comerç local potència els canals de venda de proximitat, la
qual cosa suposa un impacte mediambiental menor al d’altres
tipus de comerç. Des d’aquesta perspectiva es redueix els
quilòmetres que recorren les mercaderies per a arribar als
consumidors finals i es minora, en molts casos, la necessitat
dels consumidors d’haver d’utilitzar transport motoritzat per a
accedir a aquest.

El 22 i el 25 d’abril de 2022
designats festius locals
Els dies 22 (divendres) i 25 (dilluns) del mes d’abril
de l’any que ve han sigut designats pel Ple de Banyeres de
Mariola com a “dies festius locals per al 2022”. Tots dos
coincideixen en les celebracions de les Festes de Moros i
Cristians en honor a Sant Jordi. El primer és el dia de l’Entrada i el segon el dia del Sant Crist.
Aquesta determinació coincideix amb la proposta que va
plantejar el consistori a les diferents associacions i organitzacions locals, a les quals es va sol·licitar que mostraren
la seua conformitat o que oferiren alternatives. Únicament
van contestar i de manera favorable l’Associació d’Ames de
Casa, la Comissió de Festes de Sant Jordi i AEBI Associació
d’Empresaris Banyeres Industrial.

AMB DINERS DEL PLA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Tanquen una de les pistes poliesportives
Una de les dues pistes que estan en
la part posterior del Pavelló d’Esports,
en concret la que està coberta, ha estat sotmesa en les últimes setmanes a
obres de tancament en un projecte que
compta amb el finançament de la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial d’Alacant amb els diners del Pla
d’Instal·lacions Esportives 2007-2012.
Aquest pla, que inicialment contemplava la construcció d’una coberta
per a la piscina actual, va quedar en
suspens a conseqüència de la crisi
econòmica que anys enrere va afectar el país, la qual cosa va fer que
s’anul·laren les ajudes que s’havia
previst atorgar.
En l’últim any, després de la seua reactivació, es va optar per un projecte de
menor cost donats els mínims terminis
que es van marcar per a poder desenvolupar-lo, el que impedia plantejar un
projecte de major envergadura. D’igual
forma l’obra que s’ha fet té mínimes
despeses de manteniment per al consistori, ja que es tracta d’una acció que
no implicarà costos addicionals, sent
financerament sostenible.

S’han edificat parets a la pista per a preservar-la de la meteorologia.

El tancament que s’ha fet té com a objecte preservar dels agents meteorològics adversos a la pista poliesportiva. La
col·locació de parets, unit a la coberta
existent, permet la pràctica esportiva en
condicions adverses, no com passava

abans, ja que la força del vent espentava
la pluja cap a l’interior. No s’ha tancat
al complet el lateral que comunica amb
l’altra pista per si en el futur es poguera
dur a terme una obra similar en aquesta
altra pista.

MUNICIPAL
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UTILITZANT TONS DE DIFERENTS COLORS

Rehabilitació del Saló
Mariola

Il·luminen el
castell de la
rotonda de Les
Molines per a
donar suport
a diferents
iniciatives
El dia 1 d’octubre es
va il·luminar de color
verd per a visibilitzar
a les persones que
pateixen artritis
reumatoide

E

l castell que s’erigeix en la rotonda dels Molines està sent
usat pel consistori per a donar
visibilitat a diferents iniciatives, il·luminant-lo d’un color o altre en funció de la qüestió a la qual se li dóna
suport. El dia 1 d’octubre es va il·lu-

minar de color verd per a visibilitzar
a les persones que pateixen artritis
reumatoide, artritis psoriàsica, artritis idiopàtica juvenil i espondilitis anquilosant i espondiloartritis. Es va fer
perquè octubre és el mes de l’artritis
i l’espondiloartritis i des de l’ajuntament es va voler donar a conéixer,
tant la malaltia, com a l’Associació
d’Afectats de Malalties Reumàtiques
Autoimmunes i Musculoesquelètiques de l’Alcoià i el Comtat.
DÍA DEL CÀNCER DE MAMA

D’altra banda, el dia 19 d’octubre
es va utilitzar el color rosa per a
commemorar el Dia del Càncer de
Mama i contribuir a sensibilitzar
sobre aquesta malaltia.

L’EDIL D’EDUCACIÓ HA CONTESTAT AL
PORTAVEU DEL PP

Control i
seguiment de
l’Escoleta d’Estiu
L’edil d’Educació ha contestat al
portaveu del PP de “faltar a la veritat”
per insinuar que no es va controlar el
desenvolupament de l’Escoleta d’Estiu
que va organitzar l’Ajuntament el mes
de juliol passat, on es van observar
algunes deficiències. Ho va fer en el
transcurs de l’últim ple municipal
després que José Carlos Molina
diguera que només s’havia actuat
sancionant a l’empresa que va dur
a terme l’activitat i que no s’havien
atés les demandes de material que se
sol·licitaven, citant, com a exemple, el
subministrament de taules i cadires.
Lorena Ferre va assegurar que el
contacte amb l’empresa va ser diari
i constant, tant amb el coordinador

i el director de l’escoleta com amb
les famílies que ho necessitaven.
Va recordar que, d’acord amb el
plec de condicions de la licitació, el
material havia de posar-lo l’empresa
i, pel que fa a les taules i cadires,
es va proporcionar tot el necessari,
incloent-hi les instal·lacions de les
aules del Conservatori, el gimnàs, la
sala polivalent del col·legi Alfonso
Iniesta, una sala de la Casa de
Cultura i el Poliesportiu. Respecte a
l’elaboració dels informes sobre el
seguiment realitzat va dir que van ser
redactats per la psicòloga del Gabinet
Psicopedagògic Municipal, tècnic que
tenia encomanada aquesta funció
d’acord amb els plecs de la licitació.

Les obres de rehabilitació del Saló Mariola
han estat parades durant un temps. Segons ens
va informar en l’últim plenari que va celebrar
l’Ajuntament, el motiu era la falta de matèria
primera, ferro en concret, necessari per a
poder fer l’estructura de la coberta. Tot apunta
que el problema estava ja resolt i que l’obra es
reprendria en qüestió de dies.

Horari de l’ecoparc
El servei de l’Ecoparc ha adaptat els seus horaris al temps d’hivern. Des de l’1 d’octubre està
obert al públic de dimarts a divendres de 10 a 14
i de 16 a 18 hores. Pel que fa al cap de setmana
està obert tant dissabte com diumenge de 10 a 14
i de 16 a 19 hores.

Congrés Nacional del
Partit Popular
Els regidors del Grup Municipal Popular a
l’Ajuntament van viatjar a València per a assistir al Congrés Nacional que va organitzar el seu
partit en diferents ciutats espanyoles del 27
de setembre al 3 d’octubre. D’aquesta manera
van mostrar el seu suport als dirigents nacionals, autonòmics i provincials que van acudir
a la cita i que va tindre el seu epicentre en els
actes que es van celebrar en la plaça de Bous
de la capital del Túria.
Il·luminació del castell de la rotonda dels Molines amb
tons verds
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Es va explicar el funcionament de la ‘compostera’.

Cada contenidor s’ocupa d’una part del procés.

EN EL PROJECTE DE COMPOSTATGE DOMÈSTIC

La ‘compostera’ produeix els
primers lots d’abonament

L

a ‘compostera’ situada en l’Av. 25
d’Abril ha distribuït ja entre els
usuaris que participen en el projecte de compostatge domèstic impulsat
per l’Ajuntament a través de la regidoria
de Residus Urbans, les primeres bosses
de l’abonament orgànic que s’ha produït en aquesta instal·lació, material

que serà utilitzat en l’àmbit particular
per a adobar plantes, jardins, etc.
Aprofitant aquesta circumstància es va
convidar als participants en el projecte,
així com als veïns que ho desitjaren, a
visitar l’illa de compostatge. Es va donar
a conéixer, a través del tècnic responsable del seu manteniment, el procés

complet que s’ha dut a terme fins a
culminar amb l’obtenció del compost,
material que, d’altra banda, va obtindre
totes les garanties després de ser sotmés
a les anàlisis de qualitat que exigeix la
normativa.
En la visita es van descriure els complexos processos que es realitzen en la

‘compostera’, des del primer pas, amb
el depòsit dels residus orgànics generats en el domicili, fins a l’obtenció de
l’abonament final. Es va parlar de la
primera, coneguda com mesofílica, en
la qual els bacteris comencen a descompondre el material, produint-se un
increment de la temperatura. També de

la segona etapa, denominada fase termofílica, en la qual el material aconsegueix temperatures de fins a 60 °C descomponent-se ràpidament. Finalment es
va explicar la fase de refredament que
és en la qual es produeix la maduració
final. Un procés que es desenvolupa al
llarg de diversos mesos.

PODRIA SUBSTITUIR A UNS CERTS EMBALATGES DE PLÀSTIC

Una empresa de Banyeres
crea un paper impermeable
Una indústria de Banyeres, Tècniques i
Desenvolupaments per a l’Economia Circular
(TYDEC), ha creat i patentat un tipus de paper al qual
anomenen “hidropaper” que es caracteritza per la
gran resistència a l’aigua, la qual cosa fa que tinga un
alt grau d’impermeabilitat. Es tracta d’un material que
procedeix del reciclatge de paper i del cartó i que és,
al mateix temps, biodegradable, compostable i, fins i
tot, reutilitzable, en alguns casos.
Segons es va informar, en aquests moments s’està
presentat a empreses de distribució alimentària, ja
que, per les seues característiques, podria ser útil per
a reemplaçar el plàstic que s’utilitza per a envasar
determinats productes, sent una solució per a reduir

l’alt índex de plàstics que es genera i el problema que
suposa el seu reciclatge.
Aprofitant el punt de compostatge que hi ha en
el poble, l’empresa ha fet una donació de borses
fabricades amb aquest material perquè els seus
usuaris puguen fer-lo servir com a bossa per als
residus orgànics que prompte es recolliran mitjançant
el sistema “porta a porta”.
Des de l’empresa s’assegura que les proves que
s’han fet han estat positives. No obstant això,
facilitar aquestes bosses de paper a aquest grup
d’usuaris i poder conéixer les seues impressions
aprofitarà per a confirmar encara més la seua
efectivitat.

Van repartir bosses de paper impermeable als usuaris de la compostera.
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Ajuntament de Banyeres de Mariola

Avançant junts
EL DIA A DIA
A L’AJUNTAMENT

— Posada a punt del Cementeri amb motiu de la celebració de Tots Sants.
— Treballs en distints punts verds de la població.
— Començament d’obres de millora i modernització dels
polígons industrials.
— Organització dels actes del “Dia de Banyeres” per a
commemorar la donació per Jaume I dels pobles i castells
de Banyeres i Serrella a Jofre de Loaysa i la seua dona,
Jacometa.
— Tancament de la pista esportiva coberta del Poliesportiu Municipal.
— Actes culturals de la celebració de la Festa del 9 d’Octubre.
— Reparació de la barana del carrer Correus, afectada
per un accident de trànsit.
— Instal·lació de taules en els parcs de Vil·la Rosario, Font
del Cavaller i en Les Creus.
— Obres d’impermeabilització del col·legi Alfonso Iniesta i zona del Romeral, amb una vorera més ampla i més
alta.
— Adequació de la senda que mou del carrer Alacant.

PROGRAMACIÓ

CULTURAL

Campanya escolar de teatre en anglés
FÒRUM THE COMPANY
Destinada a alumnes de Primària, ESO i BAT
4 i 5 de novembre

Violincheli Brothers presenten:
DESCONCHERTANTES
Pels germans Pablo i Alejandro Turlo,
de 17 i 14 anys
Finalistes de “Got Talent España 2021”
Teatre Principal, 13 de novembre, 19 h.

Ajuntament de Banyeres de Mariola

CONCERTS EXTRAORDINARIS EN
HONOR DE SANTA CECÍLIA
Agrupació Musical la Nova
Teatre Principal, 20 de novembre, 19:30 h.
Societat Musical Banyeres de Mariola
Auditori de Beneixama,
28 de novembre, 12:00 h.

Esclafit Teatre presenta:
“@RITA TROBADOR”
Espectacle patrocinat per la
Diputació Provincial d’Alacant
Campanya de Difusió de
Música i Teatre
Teatre Principal,
28 de novembre, 18:30 h.
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LA FESTA DELS VALENCIANS

Esport, folklore, tradicions i
música en la festa del 9 d’Octubre
Destacar una partida
de pilota valenciana
en el carrer La Creu,
que va organitzar el
Club Pilota Banyeres
de Mariola

B

anyeres va programar distintes
activitats per a commemorar la
celebració del 9 d’Octubre. Entre els esdeveniments que es van fer cal
destacar una partida de pilota valenciana en el carrer La Creu, activitat que va
organitzar el Club de Pilota Banyeres de
Mariola.
També es va fer un espectacle de danses folklòriques organitzat pel grup Aires de Mariola, amb un repàs de balls
característics de pobles propers a Banyeres. A continuació es va fer una dansà,
amb la col·laboració del Taller de Danses del Casal de la Joventut. Ressenyar
que en aquests actes van participar la
rondalla local i la colla de dolçaines “El
Braçal”, grup aquest últim que enguany
compleix vint-i-cinc anys d’existència.
La programació cultural organitzada
al voltant del 9 d’Octubre va incloure
també l’actuació del cantant i ballador
Hilari Alonso, amb l’espectacle de música “A Prop”, al Teatre Principal. Alonso, que és membre del grup de danses
Baladre, va interpretar un repertori que
va incloure temes del seu primer disc
en solitari, titulat també “A Prop”, en el
que es fusionen temes tradicionals amb
altres contemporanis.

Partida de Pilota Valenciana al carrer La Creu.

Espectacle de danses folklòriques del grup Aires de Mariola.

La rondalla va acompanyar les danses.

Dansà en l’esplanada del parc Vil·la Rosario.

Lliurament
dels Premis 9
d’Octubre del
Col·lectiu Serrella
El dissabte dia 23 d’octubre va tindre lloc a la Casa de Cultura
- Teatre Beneficència el lliurament dels Premis 9 d’Octubre que
atorga anualment el Col·lectiu Serrella per a premiar la promoció,
ús i la defensa de la llengua valenciana.
El premi “Serrella” va ser concedit a Daniel Vilanova pel seu
paper al capdavant de l’últim molí fariner que encara pot veure’s
en funcionament. El denominat “Àngela Sempere” va ser atorgat
a Escola Valenciana, en reconeixement al treball desenvolupat
per l’entitat en el foment de la llengua dins de l’àmbit educatiu,
sent recollit pel seu president, Vicent Moreno. Finalment el premi
“Barcella” es va entregar a l’Agrupació Musical la Nova per l’interés mostrat en l’ús de la llengua en les diferents activitats que
desenvolupa, tant en l’àmbit de la banda com en el que caracteritza a altres de les seues iniciatives, entre elles la de l’escola de
música “Tina Ferre”. Va recollir el premi el seu president, Bartolo
Francés.
Abans del lliurament dels guardons Pasqual Boira i Ximo Tormo
van pronunciar la conferència “La Serra Mariola i el comerç de la
neu. Caves, cases i pous de neu”. L’activitat va tindre continuïtat
l’endemà amb l’organització d’una ruta guiada per algunes de les
caves de la Mariola.

Guardonats amb els premis del Col·lectiu Serrella 2021.

9 D’OCTUBRE

BANYERES, octubre 2021

Hilari Alonso va actuar al Teatre Principal.

Persones del públic que es van unir a la dansà.

Membres de la Colla “El Braçal” que enguany complix 25 anys.
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Els guardonats amb els Premis 9 d’Octubre.

Membres de Creu Roja amb el guardó.

BLAY VAÑÓ

EL PREMI ES VA LLIURAR EN EL TRANSCURS DE LA GAL·LA QUE ES VA CELEBRAR EN EL TEATRE AVENIDA

Creu Roja Banyeres rep el
Premi 9 d’Octubre a Bocairent
L

’Assemblea de Creu Roja de Banyeres de Mariola, a la qual està
annexionada la veïna localitat de
Bocairent, va rebre el dia 8 d’octubre
un dels guardons que atorga anualment

l’Ajuntament de Bocairent amb motiu
de la celebració del Dia de la Comunitat Valenciana. El premi es va lliurar en
el transcurs de la Gal·la dels Premis 9
d’Octubre que es va celebrar en el Tea-

tre Avenida d’aquesta localitat.
L’esment, que corresponia a la modalitat col·lectiva, li va ser atorgat a proposta de la Junta de Majorals de Sant
Agustí, “pel seu compromís i dedica-

ción durant molts anys”.
A més de la benèfica institució va ser
premiat també el president del Centre
d’Estudis Locals de Bocairent, Josep Villarrúbia Juan, a proposta del Grup de

Xirimiters i Tabaleters de l’Aljub.
L’acte va formar part del programa
d’activitats organitzades per col·lectius
locals, institucions i l’ajuntament per a
commemorar la festa del 9 d’Octubre.

ACTUALITAT
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PER L’ERO PLANTEJAT

El Banc de
Sabadell va
tancar per la
convocatòria
de vaga

Irene Santonja i Esther Ivars.

Neus Francés.

PER A COMMEMORAR EL “DIA DE LES ESCRIPTORES

Escenificació de “Porpra”
per Sibil·la Teatre

E

l grup “Sibil·la Teatre” que formen Irene Santonja, Esther Ivars,
Ana Vañó i Maria i Neus Francés
va escenificar en el Teatre Principal
l’obra “Porpra”, un viatge en el temps
escrit i dirigit per Neus Francés Vañó
per a homenatjar i conéixer la vida i

Ana Vañó

obra de les escriptores Emilia Pardo
Bazán, María Aurelia Capmany i María
Beneyto.
A la fantàstica posada en escena, del
que es van ocupar Raquel Payá i Dani
Serrano, va caldre afegir la fabulosa interpretació de les actrius, que van mos-

trar una grandíssima solvència sobre
l’escenari.
Per sisé any consecutiu s’ha celebrat a Banyeres el Dia de les Escriptores, una iniciativa que va començar
l’octubre de 2016 per a recuperar
el llegat de les dones escriptores,

María Francés.

fer el visible el treball d’aquestes en
l’àmbit de la literatura i combatre la
discriminació que han patit al llarg
del temps.
La convocatòria sol fer-se en l’entorn
del 15 d’octubre, festivitat de Santa Teresa de Jesús.

Els clients del Banc de Sabadell que van acudir a l’oficina
els dies 6 i 8 d’octubre es van
trobar amb la porta tancada. Va
ser a conseqüència de la vaga
convocada pels sindicats que
estan negociant la situació de
l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que ha plantejat
l’empresa.
En aquest expedient, superades les primeres negociacions,
es proposava l’eixida de més
de 1700 treballadors, situació que en aquell moment no
acceptaven les organitzacions
sindicals i que es va traduir en
dos dies d’atur i l’organització
de diferents actes reivindicatius
fins a catorze capitals de província, entre elles Alacant, on
està la seu central de l’entitat
bancària.
PRIMERES DE LA HISTÒRIA

Segons es va publicar en
distints mitjans de premsa i
en consonància amb les dades
aportades per les organitzacions sindicals, les convocatòries de la vaga, que eren les
primeres que es feien en la
història del banc, van suposar
el tancament del 85% de les
oficines.
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Andrés Millán va pronunciar una conferència sobre indumentària.

El conferenciant va comptar amb la col·laboració de Rosana Vidal.

VA COMPTAR AMB LA COL·LABORACIÓ DE ROSANA VIDAL, QUI VA ACTUAR COM A MODEL

Conferència sobre indumentària
tradicional a càrrec d’Andrés Millán
A

ndrés Millán Mompó
va pronunciar el dia 12
d’octubre la conferència
“Vestigis d’un vestir pretèrit.
Dels fons dels calaixos a una
taula de ponència”, sobre
la indumentària tradicional
que s’utilitzava al poble i que
hui en dia només és possible

veure quan es celebra algun
esdeveniment relacionat amb
les danses i el folklore local.
M illán, que en l’últim any s’ha
fet servir de les xarxes socials
per a publicar, amb freqüència
setmanal, articles en els quals ha
comentat els diferents elements
i complements que conformen

la vestimenta tradicional, va
parlar sobre aquest tema en el
Teatre Beneficència de la Casa
de Cultura. Va comptar amb la
col·laboració de Rosana Vidal,
qui va actuar com a model per a
mostrar, de manera pràctica, les
diferents peces que integren la
vestimenta tradicional i com s’ha

de fer per a posar-se-les.
Així mateix va centrar el seu
discurs en el vestuari femení, en
clar homenatge a la dona. Va dir
que, segons el seu punt de vista, la
dona era la vertadera artífex de la
indumentària, no sols per vestir-la,
sinó també perquè era qui sempre
s’havia ocupat de cosir-la, llavar-

la, planxar-la i deixar-la preparada
per a quan fóra necessari utilitzarla. El conferenciant va basar les
seues explicacions en la col·lecció
personal de peces que ha anat
acumulant al llarg del temps així
com en unes altres prestades per
altres persones amb motiu de la
realització d’aquesta activitat.

Campanya
per a obtenir
ingressos per
a l’equipament
del nou Centre
d’Alzheimer

El cotxe va impactar contra la barana.

AUTODOSIFICACIÓN
■ CARGA 9 KG
■ REGALO DETERGENTE 1 AÑO
■

529€

Accident al carrer
Correus
Un vehicle va patir un aparatós accident en la costera que hi ha al costat
de l’Oficina de Correus. Sembla que va
perdre el control i, després de superar
la vorera, va acabar impactant contra
la barana de protecció que hi ha al lateral. El cotxe va trencar la tanca i es

va quedar amb una roda “penjant”.
Per sort no va haver-hi ferits i els mals
sols van ser materials. Després de la
retirada del vehicle la policia va protegir la zona i va situar tanques en el
tram de barana afectada per a evitar
que alguna persona poguera caure.

L’Associació d’Alzheimer va
instal·lar el dia 2 d’octubre
una taula petitòria en l’accés
principal al Mercat Municipal.
Amb aquesta iniciativa va tractar
d’obtenir ingressos mitjançant
la distribució de loteria de
Nadal i la venda d’articles de
bijuteria confeccionats per les
components de la junta directiva. L’entitat necessita aconseguir diners per a poder fer front
a les nombroses despeses que
està tenint per a poder equipar
el nou Centre d’Alzheimer. I és
que s’està treballant de valent
per fer que l’obertura siga una
realitat en el temps més breu
possible.

PUBLICITAT

Nueva tienda de juguetes y librería-papelería
MÓN MÀGIC ha abierto sus puertas en el número 1 de la avenida
Gregorio Molina, junto a la plaza dels Plàtans, el mismo espacio que
durante años albergó a Deportes Cerdà.

Inauguramos el pasado 22 de octubre entre multitud de visitas
y amigos. Desde entonces, la nueva tienda llega para cubrir las
necesidades de la población en el ámbito del juguete, un sector que
había quedado desatendido en el municipio y que a partir de ahora
vuelve a tener una referencia.
Con más de cien metros cuadrados de exposición, MÓN MÀGIC
ofrece las últimas referencias en juguetería, con productos para
todas las edades y con primeras marcas que aportan todo tipo de
garantías para el consumidor.
¿Ya sabes lo que vas a encargar a los Reyes? ¿Has pensado en qué
obsequiar en la próxima ﬁesta de cumpleaños? ¿Necesitas un disfraz
para cualquier celebración? MÓN MÀGIC te invita a que pases por
sus instalaciones para que puedas convertir un juguete, un disfraz o
cualquier otro de nuestros artículos en el mejor regalo. Puedes elegir
entre nuestro stock u optar por nuestro catálogo. Ya es tiempo para
pensar en tus reservas, mejor no esperes hasta el último momento.
LIBRERÍA Y PAPELERÍA

MÓN MÀGIC ofrece también un “mundo” en librería y papelería.

Con el asesoramiento de Llibreria Baldomero, que ha conﬁado
plenamente en nuestro proyecto, tenemos las últimas novedades que
pueden interesar a los lectores, con publicaciones de entretenimiento,
obras literarias y novelas, y cuentos y libros infantiles adaptados a
cualquier edad.
En nuestras estanterías también es posible encontrar una amplia
oferta en material escolar y artículos de uso general de oﬁcina con la
mejor calidad.

Visita MÓN MÀGIC
y conoce todo lo que tenemos para ti
¡Te esperamos!

BANYERES, octubre 2021

13

14

ACTUALITAT

BANYERES, octubre 2021

CRIDA

Càritas fa
una crida per
a ajudar als
afectas pel
volcà de la
Palma

Elena Ferre Albero.

Tres alumnes del col·legi Fundació Ribera
rebran el premi al rendiment acadèmic

E

lena Ferre Albero, Marina Enrique Calabuig i Eva Martínez
Huertas, alumnes del col·legi
Fundació Ribera, han obtingut premis extraordinaris al rendiment acadèmic demostrat durant el curs acadèmic 2020-2021. Elena ha obtingut
l’esment en l’apartat d’Educació Secundària mentre que Marina i Eva el
rebran en el d’Educació Primària.
Així ho va oficialitzar el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana el passat
13 d’octubre, dia en què va publicar les
diferents resolucions dictades per la Direcció General d’Innovació Educativa i
Ordenació de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, fent pública la concessió dels premis.
Les tres alumnes rebran un diploma a
l’excel·lència en el rendiment acadèmic
que expedirà la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport. Se’ls entregarà en un
acte acadèmic que s’organitzarà a aquest
efecte. L’obtenció d’aquest premi es farà
constar en el seu historial i en el seu expedient acadèmic mitjançant una diligència específica.

Càritas Parroquial ha realitzat
una crida per a sumar-se a
la campanya d’emergència i
solidaritat que ha organitzat
amb motiu de la catàstrofe
que està suposant per a
moltíssimes famílies l’erupció
del volcà del “Cumbre Vieja”,
a l’illa de la Palma.
Des del Cabildo de la Palma
s’ha informat que la situació
ha despertat una ona de
solidaritat amb la qual s’està
podent cobrir les necessitats
bàsiques dels habitants
afectats. En aquest sentit, una
de les primeres prioritats és
recaptar fons per a atendre
l’emergència residencial i que
ningú es quede sense casa.
COMPTE EN EL BANC

Marina Enrique Calabuig i Eva Martínez Huertas.

Des de la Conselleria s’ha deixat patent l’esforç extraordinari realitzat per
aquests alumnes malgrat la situació excepcional i sobrevinguda ocasionada

per la Covid-19 a final del curs 20192020, la qual es va prolongar durant el
curs 2020-2021.
Des del centre escolar s’ha mostrat

la seua alegria per l’èxit que suposa
l’obtenció dels premis i s’ha felicitat les
alumnes, a les seues famílies i a la comunitat educativa.

Els nascuts
en 1971
organitzaran
l’arribada dels
Mags d’Orient
Enguany serà la quinta dels nascuts
l’any 1971 la que organitzarà els actes
relacionats amb l’arribada dels Reis Mags
d’Orient a Banyeres de Mariola. Com es
recordarà, l’any passat, a causa de la pandèmia, no va poder realitzar-se la tradicional cavalcada, per la qual cosa es va
rebre a Ses Majestats en un campament
real. Des de la quinta s’ha anunciat que
en pròximes dates s’aniran fent públiques
les novetats que vagen sorgint, tant pel
que fa a activitats com a horaris i altres
particularitats.

Per això Càritas ha habilitat
un compte en el Banc de
Sabadell ES36 0081 1112
7400 0101 2504 perquè
puguen fer-se donatius fent
constar el concepte “ajuda
La Palma”. D’igual manera
ha informat que la col·lecta
que es va fer en les misses
del cap de setmana del 9 i el
10 d’octubre també es van
destinar a aquest efecte.
Càritas Parroquial Banyeres
remetrà íntegrament l’ajuda
que es recapte a Càritas
Diocesana de Tenerife,
qui s’ocuparà de la seua
distribució.

Nous horaris de l’autobús de
L’Alcoiana
Els horaris del servei d’autobús de L’Alcoiana entre Banyeres i Alcoi són,
des de l’1 d’octubre, els següents: De dilluns a divendres l’horari d’eixida de
Banyeres de Mariola en direcció a Alcoi és a les 7 (arribada a les 7’30 h) i a
les 9’30 h (arribada a les 10 h). L’eixida des d’Alcoi en direcció a Banyeres és
a les 13’50 h (arribada a les 14’20 h i a les 15’10 (arribada a les 15’45 h.).

Ha mort Rafael Ferre Francés
‘Galiana’
El dia 23 d’octubre va faltar, de forma totalment inesperada, Rafael Ferre
Francés, conegut en tot el poble per “Galiana”. La notícia va causar gran
sorpresa en tractar-se d’una persona que ostentava el càrrec de sagristà de
l’església des de feia molts anys, aspecte que incrementava la seua popularitat. Galiana tenia 67 anys i la seua pèrdua ha suposat un dur revés per a la
comunitat parroquial, a la que va servir amb gran estima i dedicació. De fet
la parròquia va difondre un comunicat demanant que es resara pel seu etern
descans. D’igual manera la família va fer públic el seu agraïment per les nombroses mostres de condol rebudes.
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Grup de cambra de l’Agrupació Musical la Nova.

Conjunt instrumental de la Societat Musical.

Danses a càrrec del grup Aires de Mariola.

Peça d’humor representada per la companyia “La Rosera”.
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EL 13 D’OCTUBRE DE 1249 JAUME I VA DONAR EL POBLE I EL CASTELL A JOFRÉ DE LOAYSA

Commemoració del ‘Dia de Banyeres’
E

l dia 17 d’octubre, diumenge, es va celebrar el “Dia de Banyeres” per a commemorar que el 13 d’octubre de 1249 (fa
772 anys) va tindre lloc la donació, per part del rei Jaume I,
dels castells i viles de Banyeres i Serrella a Jofré de Loaysa i a la seua
dona, Jacometa, convertint-se així en els primers “senyors feudals”
de la població.
Amb tal objecte, per cinqué any consecutiu, es van organitzar activitats per a commemorar l’efemèride que enguany van incloure un

itinerari cultural a través d’una ruta traçada per les tres ermites que
hi ha en la localitat: ermita de Sant Jordi, ermita del Sant Crist i ermita
de Santa Maria Magdalena, amb punt final en un dels carrers més
representatius del municipi: el carrer de la Verge dels Desemparats.
En cadascun d’aquests llocs va actuar una entitat cultural de la
població. En l’ermita de Sant Jordi ho va fer un grup de cambra de
l’Agrupació Musical la Nova, que va interpretar dos moviments d’una
peça del compositor Godofredo Garrigues. En la del Sant Crist va ac-

tuar un grup instrumental de la Societat Musical Banyeres de Mariola,
qui va oferir cinc danses cortesanes de l’edat mitjana i del renaixement que s’interpreten en ocasió de l’escenificació de la Llegenda
de Sant Jordi, el Drac i la Princesa. A l’esplanada de l’ermita de
la Malena va haver-hi danses a càrrec del Grup de Danses Aires
de Mariola i la seua rondalla. I finalment al carrer de la Verge dels
Desemparats es va escenificar una peça humorística per part de components de la companyia de teatre “La Rosera”.
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DESIGNADES LES DATES DE LES ENTRAETES

La Comissió de Festes acorda
celebrar festes de Moros i Cristians
E

l dissabte dia 23 d’octubre es
va reunir la Comissió de Festes
de Sant Jordi a la Casa de Cultura - Teatre Beneficència sota la presidència de Beatriz Francés, i l’alcalde
de festes, Fidel Bodí. El principal tema
que es va abordar va ser la possibilitat
de tornar a celebrar festes de moros i
Cristians, vista l’evolució favorable que
està tenint la pandèmia de la covid-19 i
després que en altres poblacions s’hagen fet celebracions: Alcoi va fer el Mig
Any; Albaida ha realitzat una entrada;
i localitats com Sax o Bocairent s’estan preparant per a celebrar festes en
febrer.
La presidenta va explicar que la idea

era fer una programació com si es
tractara d’unes festes normals. “Les
circumstàncies han canviat molt des
de l’any passat i ja tenim precedents
en algunes poblacions. Per això programarem un calendari festiu normal
i quan arribe el moment veurem si
cal concretar o revisar el que s’havia
previst. Ara mateix hi ha qüestions
que no sabem com es plantejaran: si
ens permetran realitzar els mateixos
itineraris festers o si caldrà prendre
alguna mesura específica en algun
acte. S’haurà d’esperar fins a l’últim
moment per a poder perfilar tots els
detalls. Però el que és ben cert és
que intentarem adaptar-nos a la nor-

FESTES DE MOROS I CRISTIANS

Convoquen el
concurs del cartell
L’Ajuntament i la Comissió de Festes
de Sant Jordi han fet públiques les bases
del cartell anunciador de les Festes de
Moros i Cristians de 2022. El concurs,
que complirà la XXXVI edició, tindrà un
primer premi valorat en 1.300 euros i
un segon premi especial destinat a artistes locals de 700 euros.
Podran participar els artistes i dissenyadors que així ho desitgen, podent
presentar el nombre de treballs que
estimen convenients. El tema serà lliure encara que haurà d’estar relacionat
amb els Moros i Cristians de Banyeres
de Mariola. El jurat valorarà la qualitat
gràfica del cartell, l’eficiència anunciadora i informativa, el concepte i valors
plàstics i les seues condicions de reproducció.
Els treballs hauran de ser originals i
inèdits i es presentaran en forma vertical, muntats sobre suport rígid preparat
per a exposició amb una grandària de
50x70 cm sense marges. En la composició figurarà la retolació de la següent
llegenda: “Festes de Moros i Cristians
en honor de Sant Jordi. Del 22 al 25
d’abril, 2022. D’Interés Turístic Nacional. Banyeres de Mariola”. A més hau-

ran de figurar els escuts del municipi i
de la Comissió de Festes. El termini de
presentació serà fins al 7 de gener de
2022, havent-se d’entregar els treballs
en l’Ajuntament, fins a les 14:00 hores.
El jurat estarà compost per l’alcalde i
la presidenta de la Comissió de Festes,
o persones en els qui deleguen, professionals designats per l’Ajuntament
entre artistes de reconegut prestigi, dissenyadors gràfics, crítics i investigadors
en el camp de les belles arts, i el guanyador del concurs del cartell anunciador de l’edició anterior. Actuarà com
a secretari el de la Comissió de Festes,
o persona que el substituïsca. El Jurat
podrà declarar desert qualsevol dels
premis en el cas de considerar que
cap dels treballs presentats reuneix els
mèrits suficients.
Amb els originals que s’admeten s’organitzarà una exposició a la sala d’exposicions de l’annex del Teatre Principal en les dates que en el seu moment
es donaran a conéixer. Les bases del
concurs al complet poden ser consultats en la pàgina web de l’Ajuntament
de Banyeres de Mariola.

Imatge d’arxiu d’una entradeta.

malitat el màxim possible. És evident
que la gent té moltes ganes de poder
tornar a celebrar festes”.
A més de tot l’equip de gent que
forma la Comissió van assistir també
els comissionats que habien acabat
i què són els que corresponen a les
filaes de Cristians, Contrabandistes
i Maseros, si bé aquesta última filà
encara no ha designat als nous representants, acudint també els nous
comissionats de cristians i contrabandistes. Després de l’assemblea es
va celebrar un dinar en el restaurant
Piràmide. En el transcurs es va acomiadar als membres que acaben així
com als que van deixar els càrrecs

Donació al Museu
de l’Espardenya
A la fi de setembre el Museu de l’Espardenya va rebre de la Família
Albero Camús, la donació d’unes espardenyes en miniatura fetes
amb fil de cànem de més de 50 anys d’antiguitat. Gestos com aquest
fan que els museus de la població disposen cada vegada de major
patrimoni i que puguen ser admirats per les persones.
Taller didàctic
D’altra banda, comentar que el dia 21 d’octubre es va organitzar en
els museus el taller didàctic denominat “La recol·lecció de la mel i
aprofitament dels seus recursos” destinat a alumnes de 1r de Primària
dels col·legis Alfonso Iniesta i Fundació Ribera. També van fer el taller
els alumnes del Taller Ocupacional.

durant el temps de la pandèmia, tant
comissionats com presidents.
DESIGNADES LES “ENTRAETES”

L’assemblea va aprofitar també per
a designar les dates en les quals se
celebraran, si és possible, els entraetes. L’ordre serà el següent: 5
de març 19:00 h Pirates; 12 de març
19:00 h Moros Nous i a continuació Jordians; 26 de març 19:00 h
Moros Vells i a continuació Maseros; 2 d’abril 19:00 h Marrocs i a
continuació Estudiants; 9 d’abril
19:00 h Cristians i a continuació
Califes; i 17 d’abril, 12:00 h Contrabandistes.

Concert de la
Banda Jove de
la Agrupació
Musical Nova
El dia 30 d’octubre, dissabte,
tancada ja l’actual edició, estava previst que la Banda Jove
de l’Agrupació Musical la Nova
oferira un concert en el Teatre
Principal que estaria inclòs en la
campanya “Músics amb Denominació d’Origen” que organitza la
Federació de Societats Musicals
de la Comunitat Valenciana i la
Conselleria de Turisme de la Generalitat Valenciana.
DIRIGIDA PER JORDI PÉREZ

La banda estaria dirigida per
Jordi Pérez Santonja, membre
percussionista de l’Agrupació i
professor de percussió, harmonia
i solfeig. Constituiria el seu debut
al capdavant de la Banda Jove.
El saxofon seria l’instrument
protagonista del concert perquè
el 6 de novembre es commemora el Dia Mundial d’aquest
instrument. D’igual manera entre
el repertori estava previst que
s’estrenara l’obra “Joc Prosòdic”
escrita pel mateix Jordi Pérez
Santonja.

Espardenyes en miniatura per al museu

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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Juan Antonio Calabuig
rep un guardó en
els Premis Turisme
Comunitat Valenciana

E

l banyerí Juan Antonio Calabuig Ferre va rebre el dia 4 d’octubre un esment
especial dins del lliurament dels “Premis Turisme Comunitat Valenciana”
d’enguany. Aquests guardons tenen com a objecte reconéixer a persones, entitats
i institucions que han destacat per la seua labor a favor del turisme en la Comunitat.
Va rebre la distinció de mans del president Ximo Puig en un acte que es va celebrar al
Palau de la Generalitat. Es va distingir, d’aquesta manera, la seua contribució, des del
periodisme, “a la difusió del relat turístic de la Comunitat Valenciana”.
Calabuig resideix a València i ostenta el càrrec de “Cronista Oficial de Banyeres
de Mariola”. És Llicenciat en Periodisme i va ser impulsor del servei de turisme
de la Diputació Provincial de València. És president de l’Associació Valenciana de
Periodistes i Escriptors de Turisme (Avpeytur) i director de la revista “València
Atracció”. També és autor de nombroses publicacions i col·laborador de diferents
mitjans informatius. En 2009 va pronunciar el Pregó de Festes de Banyeres.

Pilar Silvestre Albero viu a Nyon (Suïssa).

Pilar Silvestre en
“Valencians al món”
Pilar Silvestre Albero, de 35 anys, va ser una de les protagonistes del programa
d’À Punt “Valencians al món” que es va oferir el 29 de setembre. Pilar va
contar l’experiència de viure amb la seua família a Nyon, al costat del Llac
Léman, entre Ginebra i Lausana, a la Suïssa, des de fa 5 anys.
Pilar va dir que era coneguda a Banyeres per ser una de les tres germanes
bessones filles de Presenta i Joaquin. Va relatar que es van establir a Suïssa
després que el seu marit -Luis, de Madrid- anara a treballar en un organisme
internacional. “Vam pensar que era un bon lloc per a formar la família i també
per a donar continuïtat a la meua carrera professional”.
La banyerina, que és matemàtica i treballa a Ginebra en temes relacionats amb
projectes analítics, va explicar que en aquell país hi havia bones condicions
laborals, que pràcticament no hi havia gent en l’atur i que el temps estimat per
a trobar treball era d’un any. També va contar que cadascú havia de pagar el
seu segur sanitari privat i que, encara que la vida és bastant més cara, també
són més alts els jornals.
Troba a faltar la família, als pares, als germans, als nebots i als amics. També
té al record la festa de Sant Jordi i confia que les seues filles puguen mantenir
tant els vincles familiars com el de les tradicions del seu poble. Respecte
als avantatges, va dir que a Suïssa ha trobat educació “internacional” per a
les seues filles, amb domini de quatre idiomes, gran qualitat de vida i molta
seguretat i estabilitat laboral.

Juan Antonio Calabuig amb el president Ximo Puig.
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Premi Euterpe a
Arístides Rico

L

a Federació de Societats Musicals de la Comunitat
Valenciana ha concedit el premi Euterpe en la modalitat de “dedicació a la seua societat musical” a
Arístides Rico Albero, de la Societat Musical Banyeres
de Mariola. El jurat ha valorat els arguments exposats
en la justificació de la candidatura: Arístides és músic
en actiu amb 87 anys, des de 1963 quan ingressa en
l’extinta Banda Municipal. En aquell moment té 29 anys,
està casat i és pare de família. La seua veterania, per
tant, no ve del fet d’haver començat prompte, sinó de la
seua longevitat musical i vital sustentada en un envejable
estat de salut.
La dedicació a la música i a la seua banda només es
va interrompre els dos anys que Banyeres es va quedar
sense banda. En 1974 va ser un dels músics fundadors
de la Societat Musical Banyeres de Mariola. En ella ha
aportat sempre el millor: en l’aspecte musical, amb un
so de plats personalíssim i inconfusible (que tots els directors de la banda han elogiat), però sobretot en l’aspecte humà. “Ari”, com afectuosament l’anomenen els
músics, ha sigut i és un exemple per la seua bonhomia,
el seu caràcter franc i positiu i un bon humor que sempre ha contagiat a totes les generacions de músics que
han anat incorporant-se a la banda. Arístides, a més, ha
deixat la seua llavor musical en un fill (José Miguel), un
net (Adrián) i dues netes (Bea i Brisa).
Arístides ha sabut compaginar la seua passió tant per
la seua banda com per la seua filà, els Pirates. José Antonio Blanes assenyalava en la que, tristament, seria la
seua última col·laboració per al programa de festes,
l’article “Extra, extra, extra” publicat en la revista-programa 2020, el caràcter extraordinari d’Arístides com
a músic i com a fester, arribant a fer molt recentment
fins a tres voltes el recorregut de l’entrada de festes: dos
amb l’uniforme de músic i un més vestit de Pirata.

Nova junta de la
Societat Musical
La Societat Musical Banyeres de Mariola ha constituït la seua nova junta, sorgida de
l’assemblea general celebrada el passat 24 de setembre. Està formada per les següents
persones:
President, Miquel Payà Molina; vicepresident, Ricard Silvestre Barceló; tresorer, Raúl
Ferre Martínez; vicetresorer, Jordi Molina Rubio; secretària, Paloma Gisbert Pérez; vicesecretari, Javier Payà Molina; vocals, Nacho Alonso Garre, Francis Blanes Sempere, Anna
Payà Martínez, José Vte. Cerdá Francés, Xavi González Mataix, Susana Belda Beneyto, Mª
José Mataix Francés, Evaristo Martínez Albero, Ana Belda Aragonés, Jaime Ferre Martínez i Javier Doménech Francés.
Des de la institució s’ha volgut fer públic el seu profund agraïment a la junta anterior,
presidida per Ángel Gil Ribera, la qual va gestionar l’entitat amb encert en un període
molt difícil marcat per la pandèmia, tasca que va dur a terme sense haver pogut gaudir
suficientment dels moments més festius i gratificants per a una junta directiva.

Arístides Rico, guardonat amb el Premi Euterpe.

El premi, compartit amb dos altres veterans músics del
Fondó de les Neus i Beniatjar, es va fer públic a través
d’un vídeo al final de l’última assemblea general de la
FSMCV, celebrada el passat 23 d’octubre.

Integrants de la nova junta de la Societat Musical.
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COMPTA AMB 150 JUGADORS EN CATEGORIES DE FORMACIÓ MÉS 21 DE LA PLANTILLA SÈNIOR

19

El Banyeres U.E. es va presentar
davant la seua afició

Equips del Banyeres U.E. temporada 2021-2022

E

l dia 26 de setembre va ser l’acte de
la presentació oficial del Banyeres
U.E. de la temporada 2021-2022. Va
ser en un camp municipal Valor que es va
omplir de públic entre qui hi havia un bon
nombre de mares i pares dels jugadors
més joves.
De manera ordenada, els diferents
equips van accedir al terreny de joc en funció de l’edat dels jugadors i la categoria de
competició a la qual pertanyen. Enguany
s’han superat amb nota les previsions, ja
que al final s’han inscrit més de 150 jugadors d’edats compreses entre els 4 i els 18
anys. A això cal sumar els 21 jugadors que
formen la plantilla de l’equip sènior.
De tots els equips hi haurà tres que seran d’iniciació i que no entraran en competició. Es tracta de l’equip Querubí (4-5
anys) i els equips Prebenjamí A (nascuts
en 2014) i Prebenjamí B (nascuts en
2015).
Amb llicència federativa hi haurà un
equip Benjamí i dos equips Alevins, circumstància que passa per primera vegada
des que es va posar en marxa la competició del “futbol 8”.
Ja en “futbol 11” es comptarà de nou
amb els equips Infantil, Cadet i Juvenil. I,
per descomptat, també estarà l’equip Sènior, que ha vist renovada la seua plantilla
amb gent jove plena d’il·lusió.
La junta directiva espera el millor de cada grup. En la parcel·la formativa seguirà
treballant-se perquè els xiquets continuen
creixent i aprenent a través de l’esport.
Pel que fa als equips de competició,
s’espera que vagen superant els reptes
i obstacles setmanals amb esforç i punt
d’honor, que no es produïsquen lesions, i
que arriben els resultats positius que tant
esportistes com el cos tècnic i junta directiva anhelen.

Participants després de la celebració de la segona jornada.

Curs de karate de
defensa personal
femenina
El Club de Karate Kankú va organitzar els dies 15 i
16 d’octubre en el pavelló d’esports del Poliesportiu
Valor un curset de karate dirigit a dones. La iniciativa va comptar amb una concurrència total de 53
participants en el conjunt de les dues jornades.
Va tindre com a finalitat que les dones puguen respondre de manera adequada davant l’agressió d’un
subjecte, aprendre a contestar de manera correcta
als diferents tipus d’agressions que puguen patir mitjançant tècniques de defensa personal, conéixer
protocols bàsics de seguretat i reforçar l’autoconfiança i l’autoestima mitjançant l’ús de tècniques
específiques.

El curs es va realitzar en el pavelló d’esports.

ANTONIO MACÍAS
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L’ÚLTIMA

BANYERES, octubre 2021

La Reina Cristiana imposant els seus criteris davant el Rei.

Es narren fets que mai s’han dit sobre la reconquesta.

L’obra reflecteix la importància de la dona en la història.

L’acció culmina amb l’acord entre les reines mora i cristiana.

EL QUE NO S’HAVIA CONTAT DE LA HISTÒRIA

Ah del Castell,
Sentinella. Temps
de reconquesta

E

l Teatre Principal va acollir la representació de l’obra “Ah del Castell, Sentinella.
Temps de reconquesta”. Dirigida per
Leo Ferre, que és també l’autor, un grup d’una
trentena de persones, entre actors i personal de
figuració, van escenificar una readaptació del
text que va resultar guanyador del III Concurs de
Sainets Festers.
En un to còmic l’obra va relatar, tal com va explicar el
mateix autor, “les coses que no ens van comptar de la
reconquesta”, amb un argument marcat per la supremacia de les dones -en aquest cas la Reina i la seua cort
femenina- sobre el Rei i els seus vassalls masculins.
De fet Leo Ferre va subratllar que amb aquest text
pretenia donar importància a les dones i destacar el

paper que van exercir, la seua influència en el dia a dia
i la transcendència dels seus actes en l’esdevenir de la
història. Va dir que, davant la falta de referents històrics
amb nom de dona “és absurd pensar que al llarg del
temps no hi haguera dones poderoses i que les seues
decisions foren també determinants”.
L’obra hauria d’haver estat presentada el mes de maig
de l’any passat, però la pandèmia va obligar a la seua
suspensió fins que la situació sanitària ho permetera.
No ha sigut un projecte fàcil perquè al problema de la
pandèmia es va unir el complicat que resulta organitzar
assajos i quadrar horaris. “És el problema que es planteja quan l’elenc d’actors està format per tantes persones”, va dir. Finalment tot va eixir bé i el públic ho va
poder gaudir.

Una trentena de persones participen en l’obra.

La trama
està repleta
de situacions
còmiques.

