BANYERES
el nostre
MARÇ 2021

ENERGIA NETA. Ja funcionen els primers dos
punts de recàrrega ràpida de vehicles elèctrics
que hi ha al poble. Es troben a la disposició del
públic en l’avinguda del Tren. Han sigut instal·lats
per Iberdrola i formen part del pla de mobilitat
sostenible desenvolupat per la companyia. Pàgina 6

QUASI 7.000 VEHICLES. El parc de vehicles de
Banyeres ha augmentat en més de cent vehicles
en l’últim any a pesar de la situació d’inseguretat
generada per la pandèmia i falta poc perquè arribe a
les set mil unitats. Això representa que hi ha quasi un
vehicle per cada habitant. Pàgina 13

Evolució de la pandèmia
de la Covid-19 a Banyeres i
gràfics explicatius.
Pàgina 3

Hi haurà noves inversions
en els polígons industrials
de Les Molines, Les
Barraquetes i Les Creus.
Pàgina 4

Es reinicia el procés
administratiu per a poder
urbanitzar La Mallaeta.
Pàgina 5

Intensos debats per
mocions presentades per
la unitat de la llengua i per
la llibertat d’expressió.
Pàgina 6

Nevada per sorpresa
Una intensa nevada va caure a les portes de la primavera. Va ser el 18 de març, dijous, al migdia. De forma inesperada i en poc
més de dues hores va paralitzar el trànsit i va obligar a tancar col·legis, activar serveis municipals de neteja i de Protecció Civil i
extremar precaucions. El fenomen atmosfèric es va presentar de sobte, com si es tractara d’una tempesta estiuenca. Va començar
a la 1 del migdia en forma d’aiguaneu i va anar prenent consistència en pocs minuts. Primer va quallar en les teulades i damunt
dels vehicles, causant els primers problemes de circulació. Una hora després va començar a quallar al paviment dels carrers. En
poc temps va sumir al poble i el va convertir en la imatge d’una estampa típicament hivernal. Passades les 4 de la vesprada la
pluja va fer acte de presència i al voltant de les 5 el sol començava a obrir-se pas entre els núvols. En poc temps el trànsit estava
pràcticament normalitzat i la nevada començava a ser història. Va ser la conseqüència d’un desplomament generalitzat de les
temperatures que van passar en un sol dia de rondar els 20 graus de màxima a mínimes pròximes als 2 graus negatius, valors que
es van prolongar en els dies següents. Per sort aquesta vegada no va haver-hi gelades i els carrers van poder ser transitables des
del primer moment. Pàgines 18 i 19

Homenatge als
components de l’agrupació
de Protecció Civil.
Pàgina 9

Celebracions virtuals per a
commemorar el 8-M, Dia
Internacional de la Dona.
Pàgines 10 i 11

Jordi Pérez director de la
Banda Jove de l’Agrupació
Musical la Nova.
Pàgina 13

El Concert de Música
Festera dels Moros Vells:
primer acte de festa al
carrer en pandèmia.

Pàgina 16
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AGENDA
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Visitants
frustrats
per la falta
de neu

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

La neu va atraure gran quantitat de
visitants de diferents procedències,
el que sempre passa quan hi
ha una nevada. Però en aquesta
ocasió la poca quantitat caiguda
i el temps rècord en què va
desaparéixer va frustrar els plans
de moltes famílies, que van acudir
a Banyeres, equipades fins amb
trineus, per a gaudir d’un “dia
blanc”. No obstant això, llocs
com la carretera que unix Onil i
Banyeres es van omplir de cotxes
estacionats i la gent va passar unes
hores a l’aire lliure i va gaudir de
la poca neu que quedava.

TRANSPORT
DE VIATGERS
LÍNIA D’AUTOBÚS
BANYERES – ALCOI

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

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

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

FERROCARRIL
Estació de RENFE de
Villena: 965 802 594

AEROPORTS

Vehicles estacionats en la carretera Onil-Banyeres.

HORARIS

TELÈFONS ÚTILS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manises: 961 598 500

HORARI DE SUMA
Dijous amb cita cridant al 965 292 000

30 de març al 5 d’abril
6 al 12 d’abril
13 al 19 d’abril
20 al 26 d’abril
27 d’abril al 3 de maig

Farmàcia Carrión, Av. Constitució, 11, Telf. 966567115
Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf. 965566345
Farmàcia Carrión, Av. Constitució, 11, Telf. 966567115
Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf. 965566345
Farmàcia Carrión, Av. Constitució, 11, Telf. 966567115

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

L’Altet: 966 91 94 00

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

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

FARMÀCIES
DE GUARDIA

Automóviles La Alcoyana
(Alcoi).
Telèfon 965 520 562

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

CITES
■ FESTA. Presentació Programa de
Festes. 4/04, Teatre Principal
Exposició VI Biennal d’Arts Plàstiques.
Fins al 25/04. Espai Expositiu del Teatre
■ MÚSICA. Elena Grau Trio. 10/04,
19 h, Teatre Principal

■ TEATRE. L’Horta Teatre presenta
“Família normal”. 18/04, 18,30 h. Teatre Principal
■ MÚSICA. Jornades Musicals de
l’Octavari: 1/05: Orquestra Simfònica
SMI Santa Cecília de Cullera. 2/05 Cor
Universitari Sant Yago de València.

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

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

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

METEOROLOGIA MARÇ

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

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

Área de Acampada
“Molí l’Ombria” . . . . . . . . . . . . . . . 667 553 730
Colegio Alfonso Iniesta
Edificio de la Font Bona . . . . . . . 965 566 269
Edificio de la Malena . . . . . . . . . 965 566 680
Colegio Fundación Ribera . . . . . . . 965 566 565

TEMPERATURA

PLUJA

VENT

■ Fins al dia 29, la
temperatura més alta va ser
de 21,7 ºC. La mínima es
situà en 0,2 ºC.

■ Durant el mes
s’han comptabilitzat
54 litres per metre
quadrat.

■ Els vents van ser
normals. Les ràfegues que
van arribar a 56,3 km/h.

I.E.S. ‘Professor Manuel Broseta’ . . 966 527 675
Escola Infantil Municipal . . . . . . . . 966 567 521
Escola Infantil “El Patiet” . . . . . . . . 965 567 043
Parroquia de Nuestra Señora
de la Misericordia. Oficinas . . . . . . 966 567 388
Hidáqua . . . . . . . . . 965 567 031 - 966 567 537
Iberdrola (Atención al cliente) . . . . . 901 202 020
Conservatorio Municip. de Música.. 966 568 401
SUMA Gestión Tributaria . . . . . . . . 965 292 000
Casal de la Joventut. . . . . . . . . . . . 966 568 383

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

615 67 16 65
(Pedro Vilanova)

Panoràmica que s’oferix des del Mirador del Sant Crist.
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Vistes privilegiades
El Mirador del Sant Crist obri una nova perspectiva a l’espectacular vista que es
pot veure des d’aquest emblemàtic lloc de la població. Situat al costat de l’ermita
com si es tractara d’una gran balconada, en l’espai que ocupaven els antics
repetidors de televisió i és molt visitat pels vianants, que no dubten en elogiar la
fantàstica panoràmica que des d’allí es contempla.
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DAVANT EL TEMOR QUE ES PRODUÏSQUEN NOUS CONTAGIS PER SETMANA SANTA
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Baixen els casos actius al mes de març
L
’evolució de la Covid-19 a Banyeres
durant el mes de març s’ha vist
caracteritzada per la progressiva reducció dels casos actius. No obstant això
no es va aconseguir que aquesta magnitud
aconseguira el zero, sent l’índex mínim
el d’un cas actiu. El tancament del mes va
arribar amb la detecció de nous contagis
el que va fer que març acabara amb tres
casos actius, la qual cosa representa un
percentatge de 42,44 casos per cada
100.000 habitants, dada que coincidix
amb la que es va comptabilitzar l’11 de
desembre de l’any passat.
Si s’observa el gràfic de casos actius,
març ha resultat ser un període en el qual
la malaltia ha perdut força, si bé existix
temor que en les dates pròximes la corba
puga tornar a pujar, per la qual cosa és
necessari que s’extremen les precaucions.
En el gràfic s’observen de manera clara
les tres ones per les quals ha passat la
malaltia al poble: a la fi d’agost es va
produir la cresta de la primera ona, amb
prop de 50 casos; a la fi de novembre la
segona, superant-se els 100 casos; i a la
fi de gener la tercera i més virulenta, on
quasi es van registrar 250 casos.

Contagis per dia

Casos actius
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EL VOT DE PSOE I PP VA SER CONTRARI

Pressupostos de 8,5
milions amb l’únic
suport de Compromís
E

l Ple va aprovar els pressupostos
de l’any actual en un ple extraordinari celebrat el dia 16 de març
a la Casa de Cultura - Teatre Beneficència, evitant així el reduït espai que
presenta el saló de sessions de la casa
consistorial i la necessitat de mantenir
les distàncies interpersonals a causa de
la pandèmia.
El document va rebre el suport dels
regidors de Compromís que formen
l’equip de govern i la desaprovació dels
dos grups de l’oposició, PSOE i PP, que
van mostrar la seua negativa en les seues intervencions.
Els pressupostos tindran una quantia de 8.590.327,57 euros, una xifra
sensiblement inferior a la de l’exercici
anterior degut, sobretot, perquè només
inclouen una part de l’aportació del
“pla edificant” en el qual es recull la
construcció d’un nou aulari infantil,
després que la Generalitat desglossara
les anualitats en les quals finançarà la
inversió i que part de la que correspon
a 2021 fóra incorporada mitjançant una
modificació de crèdits al pressupost
prorrogat de l’any passat.
Després que l’alcalde explicara els
capítols d’ingressos i despeses i que
subratllara la complicació que ha su-

posat fixar inversions davant el fet que
suposa que no s’hagen incrementat les
taxes i impostos en els últims anys, el
que provoca que es reduïsca cada vegada més la diferència que hi ha entre
els ingressos i les despeses corrents, el
PSOE va versar la seua negativa posant
l’accent en l’increment de les despeses
de personal polític que s’havien plasmat, malgrat que l’alcalde va dir que
aquestes retribucions no havien pujat
i simplement es tractava d’un ajust de
les quantitats pressupostades. El portaveu socialista també va parlar de la
“infinitat” d’hores extres que es paguen, de la necessitat que es reduïsca
la despesa corrent i, d’igual manera,
que es reduïsquen els impostos, fent,
d’aquesta manera, “un exercici de responsabilitat”.
Els populars es van mostrar també
molt crítics i el seu portaveu va recordar la seua insistència en què es baixara l’IBI. Va mostrar el seu rebuig a
quasi totes les partides pressupostàries
plasmades en el pressupost, comentant
les diferents previsions i comparant-les
amb els resultats de l’exercici anterior.
Va censurar les xifres plasmades en els
capítols de personal i en les despeses
de Seguretat Social i, igual que el grup

socialista, va reprovar les retribucions
del personal polític, amb especial fixació en les que rep l’edil responsable de
personal, parcs i jardins i indústria, de
qui va dir que no complia amb el seu
treball i amb les seues responsabilitats,
qüestió que va ser contestat amb gran
rotunditat per l’alcalde, qui va defensar la gestió de l’edil, donant suport a
la seua labor al cent per cent i assegurant que el seu treball es desenvolupava
al llarg de tot el dia, malgrat tindre un
contracte de mitja jornada.
L’alcalde va assegurar que era molt
difícil retallar despesa corrent i va
recordar que gràcies a aquest apartat es mantenien els diferents serveis
municipals, amb els quals també es
contribuïa al fet que pogueren treballar moltes empreses i autònoms.
Va dir que els capítols d’inversions
estaven subjectes a l’obtenció d’ajudes, contestant d’aquesta manera les
crítiques abocades des del PP, des
d’on es va manifestar que es pressupostaven accions que després no
eren executades. Josep Sempere va
referir que els pressupostos eren una
“guia de treball” i va insistir que la
política de no pujar impostos implicava restriccions.

LES CREUS, LES MOLINES I LES BARRAQUETES

Inversió de 600.000 euros en la
millora de polígons industrials
L’Ajuntament de Banyeres invertirà
prop de 600.000 euros en la millora
dels polígons industrials de Les Creus,
Les Molines i Les Barraquetes gràcies
a les ajudes que ha atorgat l’Institut de la Competitivitat Empresarial
(IVACE), dependent de la Conselleria d’Economia Sostenible, després
d’haver participat en la convocatòria
del Pla d’Ajudes per a la Millora de
Polígons Industrials d’enguany.
En concret, les propostes d’inversió
que es van presentar van ascendir a
598.968 euros, dividides en accions a
realitzar en els citats polígons, i l’ajuda global que s’ha atorgat ha ascendit
a 495.166,83 euros, el que representa el 82,6% del total, per la qual cosa
el consistori haurà d’aportar el 17,3%
restant.
Fonts del Govern Municipal han informat que les inversions que es realitzaran s’han basat en les necessitats
que s’han plantejat des de diferents
sectors de l’empresariat local. Les
obres, que hauran de ser licitades i
adjudicades en els pròxims mesos,
hauran d’executar-se al llarg d’enguany, sent requisit que estiguen finalitzades abans que acabe 2021.

Un home fent una cremà agrícola.

SUBJECTA A LA SEUA APROVACIÓ

Nou Pla de Cremes
L’Ajuntament ha aprovat un nou Pla de Cremes amb la intenció que
es reduïsca al mínim el risc d’incendis forestals. La seua aplicació és
en l’àmbit del terme municipal a exclusió dels espais qualificats com
“urbans” i regula, entre altres extrems, les cremes agrícoles. La seua
entrada en vigor estarà subjecta a la seua aprovació per la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Desenvolupament Rural.

Presenten la Liquidació del
Pressupost 2020
L’alcalde va donar compte en l’última sessió plenària de les dades
referides a la Liquidació dels Pressupostos de l’exercici passat. D’acord
amb la informació oferida, els registres comptables establien que es va
produir un resultat negatiu de -535.424,26 euros, si bé el romanent de
tresoreria continua sent positiu, ascendint el seu import a 4.481.633,79
euros.
D’igual forma va proporcionar informació del grau de compliment
de sostenibilitat de les diferents inversions financerament sostenibles
executades pel consistori, la pràctica totalitat d’elles finançades amb
subvencions rebudes de la Diputació.

Problemes de trànsit
al carrer Laporta
En les últimes assemblees de barri que es van celebrar es
va plantejar que es buscara alguna solució als problemes que
ocasiona en el trànsit l’estrenyiment del carrer Laporta, a l’altura
de l’encreuament amb el carrer Santa Llúcia, on la circulació és en
doble sentit. Des del PP s’ha apuntat la possibilitat de realitzar una
regulació mitjançant semàfors, si bé la Regidoria de Trànsit està
estudiant el tema amb la Policia Local per a trobar una solució que
no implique haver de posar semàfors.

Camins escolars per als
alumnes
Imatge aèria d’una de les zones industrials del poble.

En elles s’inclouran aspectes com
millores d’accessos, obra civil per a
la implantació de fibra òptica en els
sectors en els quals encara no disposen d’aquesta, substitució de l’enllumenat convencional per bombetes

del tipus LED que milloren l’eficiència energètica i que aporten estalvi
en el consum, condicionament de
zones verdes, reposició de senyalització i ampliació de serveis contra
incendis.

El projecte de crear “camins escolars” perquè l’alumnat puga
accedir als centres escolars a peu, sense necessitat de ser portats
amb cotxe fins a la mateixa porta del col·legi, està en punt mort a
l’espera que es duguen a terme diferents inversions en algunes vies
urbanes que, en una certa forma, poden afectar aquests itineraris.
No obstant això és intenció de l’Equip de Govern que més endavant
es duguen a terme. Així ho va explicar l’alcalde després que el grup
municipal del PP s’interessara per aquest tema.

MUNICIPAL
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ES REINICIA LA TRAMITACIÓ URBANÍSTICA DE LA MALLAETA

El Ple dóna el vistiplau
a la tramitació del
sector 6 del Pla Roig
El Ple de l’Ajuntament ha aprovat
la petició de Promocions la Mallaeta S.L. per a donar tràmit al Sector
6 “Pla Roig” de les Normes Subsidiàries de Planejament, espai conegut com “la Mallaeta”, i que puga
“reiniciar-se” tota la tramitació administrativa dirigida a l’obtenció dels
permisos necessaris perquè en el futur puga permetre’s el desenvolupament urbanístic de la zona. L’aprovació es va realitzar amb 6 vots a favor i
7 abstencions.
Lorena Ferre, portaveu del Grup
Municipal de Compromís, va dir
que la seua agrupació preferia que
aquest espai no s’urbanitzara, però
que en el moment en què es va redactar el pla general d’urbanisme es
va estimar el contrari. Va assenyalar
que s’havien negociat millores “per
a minimitzar” l’impacte ambiental,
que s’havia establit una franja de 40
metres des del camí de la Mallaeta
fins on es preveu desenvolupar el
projecte per a reduir aquest impacte,
que s’havia ajustat el projecte reduint
el nombre d’habitatges previst i que
s’havia acordat que es desenvolupara
en tres fases en funció de la demanda. Va assenyalar que fer el contrari
“hipotecaria” l’Ajuntament durant
molts anys perquè caldria afrontar indemnitzacions, mentre que va
subratllar que aquesta situació era
una herència rebuda del PP. Per la

Millores al parc del polígon de
les Barraquetes
L’alcalde, en resposta a l’agraïment del portaveu del PP pel fet que s’haja
netejat el parc situat en el polígon industrial que hi ha enfront de l’IES i a les
preguntes de què si es reposarà el mobiliari urbà deteriorat i si les tasques
de neteja es prolongaran durant la resta de l’any, ha mostrat la seua sorpresa
perquè els populars “vulguen atribuir-se” la realització d’aquestes reparacions
quan recentment es va anunciar que aquest tipus d’actuacions estaven incloses
en els projectes d’inversió que es duran a terme en els diferents polígons industrials i que van ser anunciats i votats per tots els grups mesos arrere.

Neteja de pintades
El grup municipal del PP ha demanat que es netegen diferents grafitis situats
en algunes façanes del poble, part d’ells pròxims al col·legi Alfonso Iniesta.
Des de l’equip de govern s’ha respost que quan s’ha conegut l’autoria de les
pintades, especialment quan s’ha tractat d’adolescents, els mateixos causants
són els que les han netejat en el context d’un “treball educatiu”. La resta són
eliminats a poc a poc amb la col·laboració del personal de neteja.

Cedeixen el despatx als Serveis
Socials

L’espai de “La Mallaeta” està prop del Poliesportiu.

seua part Fernando Sempere, representant del PSOE, va recordar que era
una qüestió que venia arrossegant-se
durant quasi trenta anys i va incidir en
què el projecte havia sigut revisat perquè tinguera un menor impacte ambiental. Encara que el seu vot va ser
favorable per a evitar possibles contenciosos, va animar a institucions i
associacions al fet que presentaren
al·legacions quan fóra exposat inci-

dint en l’impacte que pot implicar
per a la serra.
Finalment el PP, que va votar a favor, va fer història del procés que va
portar a l’aprovació de les normes
subsidiàries recordant que durant els
períodes d’exposició pública als que
van ser sotmeses no es van produir
al·legacions, ni per part de partits
polítics ni per part de cap associació
i entitat.

Demanen
reparar
diferents
elements en
Vil·la Rosario
Niu de cucs en la branca d’un pi.

Avís davant la plaga de la
processionària del pi
L’Ajuntament ha fet públic un comunicat recordant la perillositat de
la plaga de la processionària del pi, que comença a manifestar-se en
aquestes dates. En ell s’advertix que el perill més gran que origina és el
que ocasiona en les zones recreatives, boscos, parcs i jardins, no sols
pel seu efecte estètic, sinó per les urticàries que pot causar a persones
i animals domèstics. Planteja que els veïns participen de manera activa
per a evitar que la plaga es propague, demanant que eliminen els casos
que siguen detectats en terrenys i propietats privades, ja que aquesta
acció serà efectiva en l’àmbit global. Informa que la regidoria de Parcs
i Jardins està treballant per a eliminar la processionària en els terrenys
i zones municipals i, de manera especial, en parcs, voreres de camins
i zones pròximes als centres educatius, al temps que recorda que es
tinga especial compte amb les mascotes, ja que poden patir danys greus.
Des del consistori s’agraïxen els avisos que s’han rebut en aquest
sentit per part dels veïns.

El PP ha dit que ha rebut queixes de nombrosos veïns dient que al parc Vil·la Rosario
hi ha una bassa amb aigua estancada que fa
olor i està provocant l’aparició de mosquits,
que una de les baranes de la zona està molt
deteriorada i que hi ha jocs infantils desbaratats. L’alcalde ha informat que s’ha pressupostat la renovació d’aquestes baranes, que
en l’actualitat s’han fet millores en la zona de
jocs, i que s’ha netejat la zona de l’estany on
estan les oques.
Va explicar també que en els últims dies
s’havia hagut de tractar una de les oques en
un veterinari especialitzat. Sembla que la
ingestió d’algun aliment proporcionat per
la gent havia causat, involuntàriament, una
malaltia a l’animal. Va dir que és normal que
se’ls done menjar, com restes d’entrepans on
pot haver-hi formatge, xoriç, etc., sense saber que això pot implicar problemes de salut.
Per això ha demanat que la gent s’abstinga
de donar aquest tipus d’aliments i que només
utilitzen panís o cereals.

El grup municipal del Partit Popular ha cedit el seu despatx a l’Ajuntament
perquè els Serveis Socials puguen disposar de major amplitud per a atendre
els serveis que presta aquest departament.
Els populars han accedit a això sol·licitant que es dote de dispositius de tancament als seus armaris per a vetlar la intimitat del seu contingut i que es proporcione una contrasenya d’accés al seu ordinador perquè també puga ser
utilitzat pels Serveis Socials. L’alcalde ha agraït aquest oferiment afegint que
d’aquesta manera “es constata” la falta d’espai que hi ha en les dependències
municipals, questió que “havia posat en dubte” el representant popular en un
ple recentment celebrat

El passeig de la Font Santa per
als vianants
El PP demanat que el passeig de la Font Santa siga per als vianants i que
es col·loquen les balises que siguen necessàries per a evitar que hi haja
trànsit de vehicles. Des de l’alcaldia s’ha contestat que el passeig ja és per als
vianants, si bé hi ha algunes parcel·les que tenen dret de pas. S’estudiarà la
manera en què puga regular-se aquest extrem amb major efectivitat.
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PSOE acusa
al PP de no
preguntar
en les
comissions
Fernando Sempere, portaveu
del PSOE, va llançar dures acusacions contra el portaveu del
PP, José Carlos Molina, a qui va
acusar que “hi ha que preparar
les comissions informatives que
se celebren abans del ple i no
arribar a aquest per a soltar un
«tostón»”, en referència al Ple en
el qual es van debatre els pressupostos.
Sempere va dir que el PP no
formulava cap pregunta en les
comissions i que s’aprofitava
del treball que realitzava el representant socialista. Molina va
demanar que retirara la paraula
“tostón” perquè la tasca que duu
a terme suposa una gran labor
i, en referència a si pregunta o
no, va assenyalar que el PSOE
pregunta abans que el PP i “jo
escolte per a després traure les
meues pròpies conclusions”,
estant en el seu dret.
L’Alcalde va referir que recentment es va modificar aquest
ordre i en oferir-lo al PP va contestar que no tenia cap pregunta
que fer.

EL PP VA ACUSAR QUE ES VOLIA DONAR SUPORT ALS RAPERS CONDEMNATS

Una moció sobre la llibertat
d’expressió encén el debat en el Ple

L

a presentació d’una moció en “defensa de la llibertat d’expressió”
per part de Compromís va deixar
patent les profundes diferències existents entre aquest partit i el PP. La moció que advocava per donar suport a la
defensa de la llibertat d’expressió com
a dret fonamental i mostrar solidaritat
amb totes les persones perseguides in-

justament per a exercir el seu dret en
la llibertat d’expressió, especialment
aquelles que ho fan a través de la creació artística, va causar debat. Va ser a
partir de què el PP fera referència al
seu paral·lelisme amb les sentències de
sedició dictades contra polítics catalans
i les condemnes als rapers Pablo Hasél i Valtònyc, dels qui el PP va dir que

eren com “dos exemples per a vostés”,
no comprenent com plantejaven mocions d’aquest tipus en el poble.
El PSOE va votar a favor després
d’assenyalar que el Govern d’Espanya
estava treballant en iniciatives concordants i amb la intenció d’aplicar canvis
en el codi penal. Des de Compromís es
va contestar que el PP intentava tergi-

versar els continguts de la moció i portar-la “al seu terreny”, creant polèmiques amb temes com el de Catalunya.
Respecte a la figura dels rapers al·ludits, va indicar que eren dos exemples
que van ser retirats del contingut de la
moció a proposta del Grup Socialista,
per a evitar que fera referència a casos
concrets.

En servei dos punts de
recàrrega ràpida per
a vehicles
Ja estan en funcionament dos punts públics de recàrrega elèctrica
ràpida per a vehicles. Estan situats al principi de l’avinguda del Tren.
L’Ajuntament ha cedit l’espai i la companyia Iberdrola s’ha encarregat de fer la instal·lació. L’elecció d’aquest lloc s’ha degut a la seua
proximitat a una zona amb servei de cafeteria que pot fer més lleugera
l’espera dels usuaris. També per les bones condicions per a l’estacionament i per la proximitat d’accés a la carretera CV-81. Aquests punts
de recàrrega pública funcionen amb una aplicació per a mòbil que
permet carregar les bateries dels vehicles elèctrics d’una forma còmoda, ràpida i senzilla. A més possibilita localitzar els punts de recàrrega
més pròxims, pagar amb targeta bancària, conéixer les tarifes, reservar
els punts de recàrrega, accedir ràpidament mitjançant escaneig de codi
QR, rebre notificacions de la fi de recàrrega, veure l’històric de consums i descarregar factures.

La instal·lació de recàrrega està en l’avinguda del Tren.

Compromís i PSOE advoquen
per la “unitat de la llengua”
El suport dels grups municipals de PSOE i Compromís va possibilitar que prosperara una moció presentada per Compromís en defensa de la “unitat de la llengua”
i que es considere que el valencià/català és la llengua pròpia dels territoris que
formen Catalunya, el País Valencià, les illes Balears, Catalunya del Nord, la Franja de
Ponent, L’Alguer i Andorra.
Entre els arguments presentats es va fer referència al fet que la mesura responia
a “criteris filològics” i no polítics. L’Alcalde va dir, en aquest sentit, que en el seu
moment el Consell Valencià de Cultura va sostenir aquest plantejament i que també
ho va fer la Reial Acadèmia de la Llengua Valenciana.
Els populars es van mostrar contraris i van defensar que ací es parlava valencià i
no “valencià-català” i que no existien problemes amb aquest tema, contràriament
al plantejat en la moció per la portaveu de Compromís, que al·ludia a menyspreu
del rigor científic i acadèmic dels experts en matèria filològica; distincions entre
valencià i català en el manteniment de pàgines web d’institucions espanyoles, la
qual cosa suposava una despesa addicional i supèrflua i un mal cultural injustificat;
manca de coordinació en les polítiques culturals en els diversos governs del mateix
domini lingüístic; o qüestions com que els continguts audiovisuals doblegats en
valencià o català no pogueren compartir-se recíprocament; entre altres. Així i tot el
PP va votar en contra de la unitat afegint que el que es plantejava “no figura en l’Estatut d’Autonomia”. El seu portaveu va dir que “assumir políticament que la nostra
llengua és català equival al fet que a Catalunya s’utilitza una llengua pura i ací ens
hem dedicat a versionar-la”.

Modifiquen els “dies festius” locals
L’Ajuntament ha resolt modificar els dies festius locals que al principi estava
previst que foren els dies 22 i 23 d’abril, tal com es va acordar en el ple que es
va celebrar el 22 d’octubre passat. Els dies que s’han elegit són el 29 d’octubre,
divendres anterior a la festa de Tots els Sants, i el 7 de desembre, dimarts, pont entre la Constitució i la Puríssima. L’acord es va prendre amb els vots favorables de
Compromís i PSOE i l’abstenció del Partit Popular. Els motius argumentats van ser
que la situació actual no permet la celebració de les festes perquè la qüestió sanitària no ha millorat el que s’esperava; que es confia que segons avancen els mesos
puga haver-hi més gent vacunada; les recomanacions realitzades per la Federació
Valenciana de Municipis i Províncies i la Generalitat Valenciana; i el temor que pogueren fer-se trobades socials de grups de familiars i amics si no foren laborables
els dies 22 i 23.
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Ajuntament de Banyeres de Mariola

Avançant junts
EL DIA A DIA A
L’AJUNTAMENT

— Ja funcionen els punts de recàrrega elèctrica per a vehicles.
— Aprovació dels pressupostos 2021.
— Convocades les subvencions del Pla Resistir dirigides a autònoms i
microempreses.
-— Cessió de l’ecoparc fix pel seu ingrés en la Xarxa Consorciada d’Ecoparcs.
— Participació en “L’Hora del Planeta” amb apagat de les llums ornamentals
del Castell i de la Torre de la Font Bona, el dia 27 de març,
de 20.30 a 21.30 hores.
— Començament del projecte de compostatge comú.
— Reparació de murs.
— Neteja de la zona de l’estany al parc Vil·la Rosario.
-— Millora de l’àrea de jocs infantils a Vil·la Rosario.
-— Col·laboració econòmica i material en la realització del concert dels
Moros Vells.

PROGRAMACIÓ

CULTURAL

MATINS AL POLI
Tens gana de practicar esport??
Vols fer gimnàstica de manteniment??
Tot això i més en les activitats de MATINS AL POLI
Cada taller té una durada d’11 setmanes i un preu de 15€.
Si t’apuntes a 3 tallers, l’activitat camina amb nosaltres,serà gratuïta.
Per a més informació, crida al telèfon del poliesportiu.
ACTES DE FESTA
PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA DE FESTES 2021
Diumenge 4 d’abril, 18,30 h.
Retransmitit per TV Intercomarcal
MISSA MAJOR A SANT JORDI
Organitzada per la Confraria de Sant Jordi
Divendres 23 d’abril, 11,30 h.
Retransmitida per TV Intercomarcal

MÚSICA
ELENA GRAU TRIO
Acompanyada de Raül Pons i alfredo Cortell
Versions acústiques de temes d’ara i de sempre des del pop fins al rock
Participant en el programa “La Voz”
Teatre Principal
Dissabte, 10 d’abril. 19:00 h.

MISSA DEL CEMENTERI
Organitzada per la Confraria de Sant Jordi
Diumenge 25 d’abril, 9,30 h.
Retransmitida per TV Intercomarcal
CONCERTS DE L’OCTAVARI DE SANT JORDI
Els concerts de l’Octavari se celebraran en el temple parroquial.
Caldrà fer reserva prèvia d’entrades i hi haurà aforament llimitat.
1 de maig, dissabte, 19,30 hores.
ORQUESTRA SIMFÒNICA DE LA SOCIETAT MUSICAL INSTRUCTIVA
SANTA CECÍLIA DE CULLERA.
2 de maig, diumenge, 19,30 hores
COR UNIVERSITARI SANT YAGO DE VALÈNCIA

TEATRE PROFESSIONAL
L’Horta Teatre presenta:
FAMÍLIA NORMAL
Espectacle per a públic adult
Dirigit per Pau Pons amb text de
Nuria Vizcarro
Interpretat per Verònica Andrés,
Rosanna Espinós i Laura Pellicer
Teatre Principal. Diumenge, 18 d’abril, 18:30 h.

Ajuntament de
Banyeres de Mariola
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Vehicles estacionats al carrer Nou.

ES REGISTREN UN TOTAL DE 6.937 VEHICLES

Puja el nombre de vehicles en
més de 100 unitats

E

l parc de vehicles censat a Banyeres ha augmentat en més de
cent unitats durant l’últim any.
En 2020 el registre de vehicles es situava en 6.830 unitats, mentre que en
el 2021 apareix un total de 6.937, el
que representa 107 vehicles de diferència.

Per categories el més nombrós és
el que forma l’apartat de turismes,
on es comptabilitzen 4.666 unitats.
El desglossament per CV fiscals indica que de 0 a 8 CV hi ha 228 turismes; que el de 8 a 12 CV és el més
nombrós, amb 2.156 unitats; que de
12 a 16 hi ha 1.928; que de 16 a 20

apareixen 291; i que de més de 20 CV
consten 63 unitats.
Seguix en ordre d’importància als
turismes la categoria de les motocicletes, en la qual estan censades 850
unitats. De 0 a 125 cm³ hi ha 281
unitats; de 125 a 250 apareixen 217;
de 250 a 500 cm³ consten 91; de 500

a 100 cm³ hi ha 209; i superiors a
1000 cm³ hi ha un total de 52.
CAMIONS

El nombre de camions és també molt
important, havent-hi 543 unitats. Amb
menys de 1000 kg de càrrega útil apareixen 284 camions; de 100 a 2999 kgs

DIRIGIDA A AUTÒNOMS I MICROEMPRESES

Oberta la convocatòria del Pla Resistir
L’Ajuntament de Banyeres de Mariola
ha publicat les bases del Pla Resistir,
un paquet d’ajudes en el qual està
previst que puguen distribuir-se fins
a 173.062 euros en subvencions
a autònoms i microempreses amb
domicili fiscal en el municipi i que
desenvolupen la seua activitat en els
sectors que s’han vist més afectats
per les mesures de contenció de la
pandèmia de la Covid-19 que ha anat
adoptant les Autoritats Sanitàries.
Aquest import serà finançat per la
Generalitat Valenciana en un 62,5%,

per la Diputació, en el 22,5% i per
l’Ajuntament, en el 15%.
La intenció d’aquesta convocatòria
és contribuir al sosteniment de
les despeses corrents habituals
que aquests negocis han
continuat suportant malgrat la
manca o disminució d’ingressos
experimentada, contribuint així a la
seua viabilitat econòmica.
Les activitats subvencionables estan
relacionades en la normativa que
es plasma en les bases i hauran de
ser desenvolupades per autònoms

o microempreses que no tinguen
més de 10 treballadors en la seua
plantilla donats d’alta a data 31 de
desembre de 2020; que figuren d’alta
en l’Impost d’activitats Econòmiques
en un o més dels epígrafs que
s’assenyalen en l’annex corresponent
de les bases; que figuren d’alta en
el cens d’empresaris, professionals
i retenidors; que el domicili fiscal
estiga a Banyeres; que es trobe en
funcionament a 31 de desembre de
l’any passat; que no estiga en cap de
les circumstàncies que impedisca ser

beneficiari de subvencions segons la
Llei General de Subvencions; i que
estiga al corrent del compliment de
les seues obligacions a l’Agència
Tributària, a la Seguretat Social i a
l’Ajuntament.
Les despeses que es subvencionen
són els d’arrendament del local
comercial; la compra de mercaderies
i aprovisionaments; despeses de
subministraments d’energia elèctrica,
aigua, gas i comunicacions; despeses
de personal en sous, salaris i quotes
a la seguretat social; i despeses

de càrrega útil 170; de 2999 a 9999 kgs
59; i de més de 9999 kgs 30.
En quart lloc estan els ciclomotors,
que sumen un total de 450 unitats. A
partir d’ací apareixen els tractors, amb
268 unitats; els remolcs, amb 157; i
finalment els semiremolcs, amb 3 unitats.
d’interessos d’hipoteques vinculades
a l’establiment comercial, entre
altres despeses corrents.
Les quanties que s’adjudicaran,
fins a esgotar el crèdit disponible,
consistiran en una quantitat màxima
de 2.000 euros per cada persona
autònoma o microempresa amb
un màxim de 10 treballadors, i
una quantitat addicional resultant
de multiplicar 200 euros per cada
treballador de la microempresa o
autònom afiliat a la Seguretat Social
a 31 de desembre de 2020. El
termini de presentació de peticions
i de la documentació exigida en
les bases era de quinze dies des
del moment de la publicació de les
bases.

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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Integrants de Protecció Civil amb l’alcalde i el regidor de l’àrea.

L’acte va aprofitar per a agrair la labor dels voluntaris.

Es van entregar diplomes per la labor realitzada.

Adel Berenguer va intervenir en nom de tots els voluntaris.
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L’ACTE ES VA CELEBRAR A PORTA TANCADA A LA CASA DE CULTURA

Homenatge a Protecció Civil
després del primer any de la Covid
B

anyeres va celebrar el dia Internacional de Protecció Civil fent
un homenatge a les persones
que formen l’Agrupació Local per la
seua labor altruista i voluntària i la seua
dedicació contínua per millorar, mantindre i implantar tot el sistema de la
Protecció Civil i Atenció d’Emergències
en la població.
L’acte es va celebrar el dissabte dia
20 de març a porta tancada a la Casa
de Cultura - Teatre Beneficència i va
comptar únicament amb la presència
del col·lectiu de voluntaris i la de l’alcalde Josep Sempere, el regidor de Protecció Civil, Carlos Moisés Miró. També
va estar Sonia Beneyto, anterior edil
responsable d’aquest departament, que
va actuar com a presentadora. A més
dels citats, que van pronunciar diferents
al·locucions, ho va fer també el cap de
l’Agrupació, Adel Berenguer.
En les diferents intervencions es va
agrair la labor dels voluntaris en un
temps tan especial com el que estem
vivint, condicionat per la Covid, el
que ha obligat a fer accions molt diferents de les habituals, moltes d’elles
d’especial dificultat, ajustant-se a les
mesures que marca la situació de la
pandèmia i actuant sempre amb solidaritat i en benefici del conjunt de les
persones. També es va projectar un

L’alcalde va destacar la labor altruista del col·lectiu

vídeo on es van reflectir algunes de
les últimes activitats en què Protecció
Civil ha tingut un paper determinant:
prevenció d’incendis forestals, control
i protecció en el mercat, distribució i
suport en les tasques de confecció de
mascaretes, protecció de l’àrea recreativa del Molí l’Ombria, col·laboració

en l’Assentament Real organitzat amb
motiu de l’arribada dels Reis Mags, suport en una excursió organitzada per
un col·legi, i suport en les situacions
d’emergència i de manera especial en
les nevades, entre altres. Finalment es
van entregar diplomes en reconeixement a la labor desenvolupada.
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VA DEMANAR ENGALANAR ELS BALCONS AMB ELEMENTS I TONS MORATS

Mariola Violeta va cridar a
celebrar el 8-M de manera virtual

L

’Associació Mariola Violeta va decidir commemorar el 8-M d’una
forma virtual, prescindint d’actes
que pogueren implicar concentracions
o reunions de persones, donades les
restriccions a les quals obliga la situació de pandèmia.
La seua presidenta, Lucía Pascual, va
explicar que les activitats es van realitzar a través de les xarxes socials per
a evitar contactes i “no contribuir”
al fet que puga expandir-se el virus.
“Serà molt diferent del d’altres anys”,
mentre recordava que l’any passat es
va organitzar una concentració en la
plaça de l’Ajuntament, a continuació
es va escenificar una performance feminista i després es va llegir un manifest, al que es va afegir, més tard,
al parc Vil·la Rosario, un “vermut feminista” una exposició i un “concert
feminista”, entre altres activitats.
Malgrat que la pandèmia estava condicionant-ho tot, Pascual va dir que
enguany s’havia demanat a través de
les xarxes socials que aquest 8 de
març fora, des del punt reivindicatiu,
el més semblant possible al dels últims anys: “un dia per a visibilitzar i
reivindicar el paper de totes les dones”. Per a això, i tal com es va indi-

Una de les intervencions publicades en el vídeo publicat en les xarxes.

Concert feminista celebrat l’any passat.

car en el comunicat difós per l’entitat,
es va demanar col·laboració per a realitzar una “concentració virtual”, per
a la que es va sol·licitar que s’enviaren
fotos o vídeos amb frases, cites, dibuixos... d’àmbit feminista, amb el que es

Pancarta reivindicativa en les finestres de la seu social.

va confeccionar un muntatge que es va
publicar el dia 8 de març.
TONS MORATS EN FINESTRES I
BALCONS

D’altra banda, l’associació va

llançar una invitació als veïns perquè
engalanaren les finestres i balcons
amb el color morat “per a fer més visible la lluita de les dones en aquest
any tan atípic”. Cal dir que el to morat
o violeta és el color tradicional que

caracteritza al moviment per la igualtat de drets, sent utilitzat en tots els
països i en tots els elements propagandístics que s’utilitzen aquests dies
per a commemorar el Dia Internacional de la Dona.
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EN L’ESPAI EXPOSITIU DEL TEATRE

Obert al públic ‘Art Nostre’

L

a biennal “Art Nostre” va
obrir les portes el dia 25
de març en l’Espai Expositiu del Teatre sense que es celebrara cap acte d’inauguració,
evitant d’aquesta manera contactes socials innecessaris en
temps de pandèmia. La mostra,
de caràcter itinerant, complix la
sisena edició i pot visitar-se fins
al dia 25 d’abril els divendres i
dissabtes de 19 a 21 hores i els
diumenges i festius de 18 a 20
hores.
Aquesta cita cultural arriba
a Banyeres després d’haver
passat pels diferents municipis
que formen la Mancomunitat de
l’Alcoià i El Comtat. La formen
obres de vint artistes seleccionades d’entre 71 projectes, la
qual cosa fa que siga la més
participativa fins hui. En la
mostra poden veure’s obres
en format de vídeo, pintura
abstracta, escultures, retrats,
fotografies, olis, acrílics, fusta i
vidre, entre altres.
La biennal complix una vegada més amb el seu propòsit de
promoure l’intercanvi cultural
i la comunicació entre els artistes d’aquestes comarques,
alhora que incrementa l’oferta
d’exposicions artístiques en
els municipis i dóna difusió a
l’obra d’artistes contemporanis.

L’exposició la componen obres artístiques en diferents formats.

El Casal de la Joventut es
va sumar a les celebracions
del 8 de març
Un vídeo col·locat en les xarxes socials va ser la manera en
què el Departament de Joventut de l’Ajuntament es va sumar a
les commemoracions del Dia Internacional de la Dona. Ho va
fer amb un format en el qual es rememorava a dues dones joves
emprenedores i en el que s’incloïa, a més, cites de diferents dones
de rellevància seleccionades d’un calendari feminista elaborat per
feminismoinc.org, una organització sense ànim de lucre que convida
a replantejar i valorar el paper de la dona actual. Els continguts del
vídeo van estar d’acord amb l’articulat dels Objectius Mundials del
Desenvolupament Sostenible de l’ONU i, en concret, amb l’objectiu
que fa referència a la igualtat de gènere. El vídeo pot veure’s en
el canal de YouTube i en les xarxes socials del Departament de
Joventut, així com en els departaments de Joventut d’aquestes
comarques, ja que es tracta d’un treball conjunt de la Xarxa Jove de
l’Alcoià i el Comtat.

El Dia de la Dona en l’àmbit
de la Mancomunitat
Les celebracions del Dia de la Dona en l’àmbit de la
Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat es van dur a terme
mitjançant l’edició d’un audiovisual en què es va homenatjar
a les dones treballadores d’aquestes comarques, iniciativa
que es va fer amb la col·laboració de la veïna Mancomunitat
del Xarpolar. Amb el títol “Dones, càmera i acció”, dones de
26 municipis diferents van compartir les seues experiències i
records a partir de fotografies antigues en les quals apareixen
dones treballant. A més, es va redactar un manifest conjunt
que va centrar els seus continguts en les conseqüències que
està deixant la pandèmia en el col·lectiu femení.
La mostra la formen 20 obres seleccionades.
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Les dues alumnes han rebut el Premi Extraordinari al Rendiment.

LIDIA GISBERT FERRE I CAROLINA VALOR BELDA L’HAN OBTINGUT EN EL CURS 2019-2020

Lliurament dels premis al Rendiment Acadèmic
El col·legi Fundació Ribera ha informat que la pandèmia ha impedit que
puga fer-se un acte acadèmic per a
entregar els premis extraordinaris que

han rebut els seus alumnes, com s’ha
pogut fer en altres edicions.
Per això, després que la Conselleria
d’Educació enviara al centre els títols

perquè foren entregats als alumnes
beneficiaris, el dia 17 de març es va
fer lliurament del diploma al “Premi
Extraordinari al Rendiment Acadèmic

d’Educació Primària” a les alumnes Lidia Gisbert Ferre i Carolina Valor Belda,
que ho van obtenir en el curs 20192020, segons consta en la Resolució de

21 d’octubre de 2020 de la Direcció General d’Innovació Educativa i Ordenació. El col·legi les dóna la més sincera
enhorabona.

Jubilacions en la
Fundació Ribera
El col·legi Fundació Ribera ha fet
pública la jubilació de dues docents, Laura Albero i Elvira Vañó. La
primera es va jubilar el 8 de febrer
després de tota una vida entregada
als alumnes i tancant una etapa en
què ha tingut la sort d’atendre i ser
professora de diverses generacions.
Elvira, que a més de professora va

ser directora del centre durant nou
anys, va posar fi a la seua carrera
professional el 3 de març, destacant
la seua dedicació i entrega. Des del
col·legi es va lamentar no poder haver-ho celebrat com corresponia a
causa de la Covid, si bé espera poder fer-ho quan es supere l’actual
situació.

Laura Albero i Elvira Vañó, a la sala de professors del centre.

Expliquen la prehistòria i la indústria
de l’espart en la Fundació Ribera
Personal del departament de museus
de l’Ajuntament s’ha traslladat recentment al col·legi de la Fundació Ribera
per a mostrar als alumnes de 3r de
Primària la “maleta didàctica de la prehistòria”, utensili de treball relacionat
amb el Museu Arqueològic que permet,
mitjançant arqueologia experimental,
que els xiquets i xiquetes reforcen els
seus coneixements sobre el temari que
prèviament han estudiat a l’aula i que
guarda relació. La “maleta didàctica”
els permet conéixer com eren les eines,
les armes i altres utensilis que utilitzaven els éssers humans.
D’igual manera s’ha dut a terme una
activitat similar amb els alumnes de
1r d’ESO d’aquest mateix centre, en
aquest cas fent ús de la “maleta didàctica” del Museu de l’Espardenya.

La “maleta didàctica” dels museus té fins pedagògics.

Així se’ls ha mostrat de forma pràctica com s’utilitzava l’espart, des de
la seua recol·lecció fins a la seua
transformació en multitud d’objectes,
i se’ls ha explicat la importància que

tenia aquest material com a matèria
primera per al desenvolupament de la
indústria de l’espardenya a Banyeres,
de gran importància fins a mitjan del
segle XX.

ACTUALITAT
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Jordi Pérez nomenat director de la Banda Jove de la Nova.
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Pérez durant un assaig en les instal·lacions de la Nova.

Nomenen a Jordi Pérez director de la
Banda Jove de l’Agrupació Musical la Nova
J
ordi Pérez Santonja ha sigut designat director de la Banda Jove
de l’Agrupació Musical la Nova. Pérez té vint-i-cinc anys i és músic
d’aquesta entitat des que es va iniciar
en el món de la interpretació.
La seua trajectòria va començar a
l’escola de la banda, especialitzant-se

en percussió. A partir d’ací va passar
al Conservatori Professional Municipal
de Música de Villena, on va finalitzar el
Grau Professional d’aquesta especialitat. Amb posterioritat va cursar el Grau
Superior de Composició en el Conservatori Superior de Música “Joaquín
Rodrigo” de València. La seua inten-

ció és continuar formant-se i, segons
ha dit, li agradaria realitzar un màster
d’ensenyament secundari obligatori i,
més endavant, estudiar direcció d’orquestra.
En declaracions realitzades a la Cadena Ser, Jordi Pérez ha manifestat que
la Banda Jove és una institució “en la

qual es dóna opció als alumnes que
estan formant-se a l’escola de la banda
per a treballar en equip i iniciar-se en
el camp de les audicions col·lectives
que més endavant hauran de fer, tan
prompte passen a formar part de la
banda, com a músics titulars de l’entitat”.

Pérez, que és també professor de
l’escola Tina Ferre, així com de l’escola de la Societat Musical Banyeres
de Mariola, afronta amb gran il·lusió el
projecte, esperant poder dur-lo a terme amb el suport de qui ha sigut el seu
mentor, Antonio Lillo, director titular
de l’Agrupació Musical la Nova.
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Un grup dirigint-se cap a la Font de la Coveta.

Senderisme de cap de setmana
El Molí l’Ombria i el riu Vinalopó.

EL 22 DE MARÇ

Commemoració del Dia
Mundial de l’Aigua

E

ls Museus de Banyeres, conscients de
l’important patrimoni industrial que
posseïx la població i que bona part
d’ell ha estat condicionat a l’existència del riu
Vinalopó i totes les infraestructures hidràuliques que s’assenten al seu costat, van recordar que el dia 22 de març es va commemorar
el Dia Mundial de l’Aigua, una iniciativa que

perseguix conscienciar sobre la importància
d’aquest líquid fonamental, que a més de ser
un bé essencial per a la vida, ho és també per
al desenvolupament de les activitats socials i
econòmiques. L’aigua és un bé escàs que cal
cuidar i, en el cas de Banyeres de Mariola, ha
sigut fonamental per al seu desenvolupament
industrial.

Cada vegada són més les persones que aprofiten el cap de
setmana per a eixir a caminar
i visitar, en aquest cas, espais
com la Font de la Coveta o tota
la zona pròxima al centre d’Interpretació de la Serra Mariola
que es situa en la finca Ull de
Canals, qüestió que es multiplica si la climatologia és bona
i el dia acompanya. Aquesta
apreciació resulta evident a la
vista de la gent que és possible
encontrar quan es camina per
la zona, sent constant el reguer
de gent que transita per aquests
paratges.

Àrea d’aparcament del Centre d’Interpretació.

ACTUALITAT
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Els desperfectes causats per la humitat eren patents.

Reparen el paviment de l’església
La parròquia ha fet obres a l’església
per a reparar els problemes que s’estaven generant en el paviment a con-

La nau de la dreta és la més afectada

seqüència de la humitat, sobretot en la
nau dreta de l’edifici. El problema s’ha
esmenat de manera provisional atés que

resta saber quin és l’origen de la humitat que afecta aquesta zona per a poder
plantejar, en el futur, solucions.

Donació al Museu
de la Farmàcia
El Museu de la Farmàcia ha rebut recentment una donació de
la Farmàcia Hurtado, de Villena.
Aquesta ha consistit en objectes i
instrumental de laboratori, llibres,
medicaments, cartells publicitaris
i mobiliari de farmàcia. Tot aquest

material ha sigut depositat en el
museu, on serà inventariat i classificat. Des de Museus de Banyeres de
Mariola s’ha volgut agrair a Josefa
Hurtado la seua aportació. Accions
com aquesta contribuïxen a enriquir
els fons del museu.

Membres de la Confraria en la recollida del dia 13 de març.

Recollida de paper ajornada
La Confraria d e S a n t J o r d i h a
agraït al poble de Banyeres la paciència mostrada pel veïnat fins
que la situació de la pandèmia ha

permés dur a terme l’última recollida de paper, acció que va haver
de ser ajornada a causa de les circumstàncies sanitàries. Molta gent

ha anat guardant a casa el paper
acumulat, durant molt més temps
de l’habitual, fins que va poder ser
recollit.

El Museu de la Farmàcia recull material i articles vinculats al món
farmacèutic.
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MORENET

El concert es va celebrar en el parc Vil·la Rosario.

PRIMER ACTE DE FESTA EN TEMPS DE RESTRICCIONS PER LA PANDÈMIA

La filà Moros Vells recupera el
concert de música festera
E

l dia 28 de març es va celebrar
el tradicional concert de música
festera de la filà dels Moros Vells,
esdeveniment que esdevé coincidint
amb el Diumenge de Rams i que l’any
passat no va poder celebrar-se a causa
de la pandèmia.
En aquesta ocasió va poder dur-se a
terme, però no a l’interior del maset
de la filà, sinó a l’aire lliure, en el parc
Vil·la Rosario, i amb les limitacions de
públic i altres mesures de seguretat que
implica la Covid-19.
L’accés al recinte va ser prèviament
controlat, per la qual cosa les localitats es van reservar amb antelació mitjançant un sistema online. Es va tractar,
d’aquesta manera, que no hi haguera
aglomeracions i que no acudira gent
sense entrada.
Com és tradició el concert el va oferir
la Societat Musical Banyeres de Mariola
dirigida per José Francisco Mira Marín.
Va intervenir com a compositor convidat Ferrán Campos Valdés, de Biar, qui
va dirigir diverses de les seues obres incloses en el repertori.
A més es van estrenar dues peces
dedicades: “Ismael Conill”, escrita
per Omar Sala, obsequi de la família a
Ismael Sanjuán, capità de la filà Estudiants; i “Arrels”, obra d’Óscar Sempere, regal de Fina Francés als seus néts,
integrants de la capitania de la filà Moros Vells.

Es va
estrenar
“Arrels”
marxa
mora
dedicada a
la capitania
dels Moros
Vells.

Imposició d’insígnies a la junta
de la Confraria de Sant Jordi
El 4 d’abril, coincidint amb el “Dia de Glòria” està previst que tinga lloc l’acte d’imposició d’insígnies als components de la junta de la Confraria de Sant Jordi. Aquest acte
hauria d’haver-se celebrat el 9 de maig de 2020, després del Trasllat de Sant Jordi, en el
transcurs d’un sopar de germanor en el que participen totes les juntes, però va haver de
suspendre’s. Després de reprogramar-se per al dia 30 d’agost, abans de la Relíquia, la
situació sanitària va obligar a fer que tornara a anul·lar-se la celebració.
La imposició de les insígnies serà després de l’eucaristia que es celebrarà a les 10 del
matí. Serà, segons s’ha informat des de la Confraria, “un acte íntim en el qual estarà
la junta actual i la que la va precedir, a més dels Majorals, en representació de totes
les juntes anteriors”. En aquesta celebració el Majoral Major imposarà la insígnia de
Majoral al president de la junta passada.
El capità de la filà Estudiants va ser obsequiat amb ‘Ismael Conill’.

FESTA
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EL DIA DE SANT JORDI ES DISPARARÀ UN CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS

Retransmissió de la presentació
de la Revista-Programa de Festes
E
l dia 4 d’abril, “Dia de Glòria”, a
les 18.30 hores, es retransmetrà
pel canal de televisió Intercomarcal, el vídeo de la presentació de la
Revista-Programa de les Festes 2021,
el qual ha sigut confeccionat perquè

Enguany es
commemora
el 75
aniversari
dels Sant
Jordiets
Enguany es commemora el
75 aniversari (21 d’abril de
1946 - 21 d’abril de 2021)
de la donació de les imatges
dels Sant Jordiets per part
de Gregorio Molina Ribera
a cadascuna de les comparses festeres que existien en
aquell moment: Cristians,
Moros Vells, Estudiants, Moros Nous, Maseros i Marrocs.
El diumenge següent a la celebració de les festes d’eixe
any les imatges van ser entregades als nous capitans de
les diferents filaes perquè foren acollides en els seus domicilis. Des d’aquell moment
els capitans tenen a casa al
Sant Jordiet de la filà durant
tot l’any de la seua capitania.
Aquesta informació ha sigut
plasmada per la Confraria de
Sant Jordi en l’estampa dels
gojos a Sant Jordi que ha
editat enguany.

quede constància de tot l’ocorregut en
l’últim any, i a pesar que no puguen celebrar-se les festes.
Per altra banda s’ha informat que
totes les persones que han col·laborat
aportant fotos o patrocinant anuncis

podran passar per la Comissió de Festes (baixos del Mercat, accés pel local
de l’Associació de Jubilats), el dilluns
dia 12 o el dimarts dia 13 d’abril, de 18
a 20 hores, per a recollir un exemplar
de la Revista-Programa.

ORGANITZAT PER LA CONFRARIA

Concurs de dibuix amb Sant
Jordi com a protagonista
La Confraria de Sant Jordi ha organitzat un concurs de dibuix dirigit a
la població infantil de Banyeres de
Mariola en els nivells d’ensenyament
d’Infantil, Primària i Secundària. L’activitat s’organitza per a promoure i
enaltir la figura del Patró en uns moments en què no és possible fer-lo a
través dels mecanismes habituals, atés
que no hi haurà festes per segon any
consecutiu.
Els participants hauran d’entregar
els seus treballs els dies 10 i 11 d’abril
(dissabte i diumenge) en horari d’11
a 13 hores, i el 16 d’abril (divendres)
de 18 a 21 hores, en la seu de la Confraria de Sant Jordi, finalitzant el termini de presentació aquest últim dia.
La temàtica haurà d’estar relacionada amb la festa de moros i cristians i
haurà d’incorporar la imatge de Sant
Jordi com a protagonista. Es valoraran
aspectes com la creativitat i l’originalitat i els participants tindran llibertat
de procediment, tècnica i plàstica,
sempre que no genere dificultats de
reproducció. El format podrà ser vertical o horitzontal i la grandària A4
com a mínim.
El jurat estarà format per la presidenta, la secretària i dos tècnics de
dibuix de la junta directiva de la Confraria de Sant Jordi. Els premis es co-

Imatge promocional del concurs organitzat per la Confraria.

municaran el dia 23 d’abril de manera telefònica i posteriorment es faran
públics a través dels comptes oficials

de l’entitat en les xarxes socials, lloc
en el qual també estan exposades al
complet les bases del concurs.

Curs sobre el dispar en
els actes d’arcabusseria
La Comissió de Festes de Sant Jordi ha
informat que la UNDEF està estudiant
la possibilitat de realitzar un curs
sobre la normativa que regula l’ús
de la pólvora i la seua necessitat
per a poder disparar en els actes
d’arcabusseria de les festes de moros
i cristians. La institució vol aprofitar
la suspensió de les festes que ha
ocasionat la pandèmia per a realitzar
aquest tipus de cursos i que, quan siga
possible, els festers estiguen preparats
per a tornar als carrers i gaudir dels
actes festers.
Per això es va demanar que els
festers interessats en fer el curs

ho comunicaren a les seues juntes
directives indicant el nom, DNI i
la data de naixement per a poder
notificar a la UNDEF el nombre
de persones que podria participar
i tindre, d’aquesta manera, una
estimació. El plaç per a aportar
aquestes dades va ser molt curt: va
començar el dia 23 i va finalitzar
el 29 de març.
Encara no és possible determinar
la data en què es realitzarà el
curs, ja que s’està a l’espera que
la UNDEF concrete la quantitat de
gent interessada. El curs es faria
telemàticament i seria gratuït.

CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS

Assenyalar que, malgrat no celebrar-se actes de festa de caràcter lúdics, s’ha programat el dispar d’un
castell de focs d’artifici per al dia 23,
dia de Sant Jordi, a les 23 hores.

S’HA VIST REDUÏDA

La programació
festiva serà
bàsicament
religiosa
Els actes de les festes de moros
i cristians d’enguany es veuran reduïts, excepte la presentació del Programa de Festes
(4 d’abril a les 18 hores per
la TV-Intercomarcal) i el disparament d’un castell de focs
artificials (23 d’abril a les 22
hores), als de caràcter religiós
que ha programat la Confraria
de Sant Jordi i la parròquia de
Santa Maria. A pesar de tot estaran supeditats a què les normes
derivades de l’evolució de la
pandèmia no impliquen la seua
modificació o suspensió.
El dia 21 d’abril, dimecres, a
les 20 hores, s’oferirà la missa
del “Trasllat de Sant Jordi”. El
dia 22, a la 1 de la matinada,
es voltejaran les campanes, i a
les 12 del migdia tindrà lloc el
rés de l’Àngelus. El dia 23, divendres, a les 7:30 h, es voltejaran de nou les campanes i a
les 11:30 es celebrarà la Solemne Missa Major a Sant Jordi. A
l’eixida de la celebració el predicador signarà en el Llibre d’Or
de la Confraria de Sant Jordi en
la seu de l’entitat.
El dia 25 d’abril, a les 9:30,
es celebrarà en el Cementeri la
Santa Missa en sufragi per tots
els difunts. Del 26 d’abril al 3
de maig tindrà lloc l’Octavari del Patró Sant Jordi, amb la
celebració de les misses en intenció de les diferents filaes i entitats relacionades amb la festa.
Finalment el 8 de maig a les 20
hores serà la missa pel “Trasllat
de Sant Jordi”.
CONCERTS DE L’OCTAVARI

Jordians en un acte d’arcabusseria en el Barranc Fondo.

Els concerts de l’Octavari es celebraran en el temple parroquial.
El dia 1 de maig, dissabte, a les
19:30 hores, actuarà l’Orquestra
Simfònica de la Societat Musical
Instructiva Santa Cecília de Cullera, dirigida per Carlos Garcés. El
diumenge 2 de maig a les 19:30
hores està previst que actue el
Cor Universitari Sant Yago, de
València.
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EL TEMPORAL ES VA PRESENTAR SENSE AVISAR

Nevada inesperada a les
portes de la primavera

Una nevada del tot inesperada va cobrir de blanc Banyeres el dia
18 de març, dijous. El fenomen atmosfèric va començar en forma
d’aigua-neu al voltant de les 13 hores del migdia i en poc més de
dues hores va omplir per complet teulades i carrers, sumint la
població en una estampa típicament hivernal pràcticament a les
portes de la primavera.
En poc temps el trànsit de vehicles es va veure interromput davant la impossibilitat de poder circular, sobretot per les zones de pendent. Des del
consistori es llançaven les primeres alertes en aquest sentit i es demanava
màxima precaució per a anar a peu pels carrers. Així mateix es demanava
que els cotxes no circularen per l’interior de la població si nevava i mentre que els carrers tingueren neu o gel. De fet diversos carrers, alguns
d’ells en el mateix centre urbà, van quedar bloquejades durant un temps
després que alguns vehicles es quedaren pràcticament creuats.
D’igual forma, després d’analitzar les previsions meteorològiques i consultar amb les direccions dels centres escolars, l’Ajuntament anunciava la
suspensió de les classes de la vesprada d’eixe dia. Així mateix s’advertia
que la neu podria tornar a fer acte de presència en les hores següents i
s’activaven alguns dels serveis que actuen en aquesta mena d’episodis,
com són Protecció Civil, Creu Roja, Policia Local i personal de l’Ajuntament, així com la pala llevaneu de la Brigada d’Obres.
La pluja i la posterior aparició del sol va propiciar que la neu es desfera i que desapareguera dels carrers al voltant de les 6 de la vesprada.
Malgrat això, les baixes temperatures van propiciar un nou episodi de
neu durant la matinada del divendres al dissabte, si bé va ser d’escassa
consideració quedant solament reflectit en les teulades de les cases sense
que arribara a quallar als carrers.

El temporal va bloquejar alguns vehicles.

El carrer Fra Lleonard replet de neu.

Resultava complicat caminar per algunes escalinates.

TEMPORAL

Alumnes eixint del col·legi Fundació Ribera.

La zona de Correus i del Mercat en ple temporal.

BANYERES, març 2021

Un vehicle municipal en tasques de neteja.

La grandària dels cops de neu restava visibilitat.

Una persona caminant amb dificultat.
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LA BIBLIOTECA OFERIX AL PÚBLIC ELS LLIBRES QUE HA DESCATALOGAT

Llibres a preu de regal
L

es biblioteques solen comptar amb una selecció dels
diferents gèneres literaris per a poder donar servici
a tota mena de lectors. Però els centres de lectura
també renoven els fons bibliogràfics amb la finalitat d’adaptar-se a les necessitats i interés dels usuaris. Això suposa
que de tant en tant s’hagen de fer expurgacions, de manera
que les prestatgeries tinguen els continguts que realment
siguen d’interés per als lectors.
La definició d’expurgació és, per tant, el descarte o eliminació
dels llibres que deixen de ser útils, la qual cosa pot donarse per diferents motius: perquè els llibres ja no caben en les
prestatgeries, perquè hi ha volums que no s’han llegit i no són
d’interés, perquè hi ha exemplars repetits o tenen diferents
edicions, o perquè, simplement, no complixen amb els objectius
pels quals en un moment determinat van ser posats a la
disposició del públic.
Tot això fa que cada cert temps s’haja de fer una expurgació. A
la Biblioteca Pública Municipal se n’han fet dues. La primera va
ser en ocasió de la mudança des de les antigues dependències
de la Casa de Cultura - Teatre Beneficència a l’edifici actual. Tots
els llibres que no van ser traslladats van ser classificats i es van
guardar en caixes. La segona s’ha fet en diferents fases al llarg
dels últims anys, així com en les últimes dates, aprofitant que
hi havia restriccions de visites a causa de la pandèmia. “S’han
revisat tots els fons bibliogràfics, tant els que estan a l’abast del
públic com els que ja estaven retirats, per si podia recuperar-se
algun exemplar”. Ho explicava Guillermina Barceló, responsable
de la Biblioteca, qui va assenyalar que, després de consensuarho amb la regidoria delegada del servei, es va determinar que
tots els llibres sobrants es posaren a disposició del públic.
D’aquesta manera, qui va a la Biblioteca o a la Casa de Cultura
pot emportar-se llibres a casa i que passen a la seua propietat, si
així ho considera.
“El més atractiu sol ser la novel·la, però la gent també s’emporta
revistes, llibres d’art, publicacions infantils o llibres en anglés,
entre altres”. Guillermina va explicar que es va considerar la
possibilitat de fer un mercadet i que els diners que s’obtingueren
aprofitaren per a invertir en noves col·leccions, però finalment es
va descartar per diferents aspectes, alguns d’ells relacionats amb
la fiscalitat.
Després de la donació, com s’està fent, altres possibilitats que
utilitzen les biblioteques per a donar “eixida” a aquests llibres
és donar-los a centres públics o llocs que expressament ho
sol·liciten -centres penitenciaris, centres de majors, etc.-, o
recórrer a una ONG com AIDA Books&Habite, que disposa
d’una xarxa de llibreries solidàries en les quals es posen a
la venda llibres donats per particulars i institucions per a,
amb els beneficis, finançar els projectes de cooperació al
desenvolupament que gestiona l’associació. Aquesta ONG té la
seua delegació més pròxima a València.
Finalment l’última opció que queda és donar els llibres a la
Confraria de Sant Jordi, contribuint a la labor que realitza l’entitat
en el camp del reciclatge del paper i cartó i ajudant-la a obtenir
algun xicotet benefici per a finançar les accions que duu a terme.
LA BIBLIOTECA “NO” ÉS RECEPTORA DE LLIBRES

Des de la Biblioteca Pública s’ha volgut explicar que aquesta
“no” és receptora de llibres, és a dir, que no és punt de recepció

Hi ha llibres de totes les temàtiques i gèneres.

Els llibres que s’oferixen ja no figuren en
les prestatgeries.

La Biblioteca Pública Municipal.

dels llibres que no volem a casa. Solament ho és en alguns casos
concrets, bé per tractar-se de col·leccions específiques, en el cas
que resulten d’especial interés, o en el cas de llibres infantils i

La iniciativa permet que el públic puga
emportar-se llibres de manera gratuïta.

juvenils que revisten gran demanda per ser exigida la seua lectura
en els centres educatius, la qual cosa motiva que siga interessant
disposar de més d’un exemplar.

