BANYERES
el nostre

DESEMBRE 2021

FESTA DE SANTA LLÚCIA . Banyeres
va celebrar les festes de Santa Llúcia
registrant-se una gran participació i amb
especial protagonisme per a la família
Sempere Martínez, que ha ostentat
enguany el càrrec de Clavaris. Pàgina 8

morenet

50 ANIVERSARI. La Coral Mariola ha iniciat
els actes del 50 aniversari amb el Concert
de Nadal. En ell van intervenir els quatre
directors que ha tingut la institució. També
es va recordar al que fora el seu fundador,
Vicente Vicedo. Pàgina 14

morenet

Els casos actius de Covid
tornen a pujar durant el
mes de desembre.
Pàgina 3

Opinions a favor i en
contra de la recollida de
brossa “porta a porta”.
Pàgina 4

Renoven l’exposició del
Museu Arqueològic amb
fons del jaciment de
Serrella.
Pàgina 5

Importants millores
en l’Escoleta Infantil
gràcies als pressupostos
participatius.
Pàgina 6

Cant de nadales el dia
de la Nit de Nadal

L’evolució constant del coronavirus durant el mes de desembre ha minvat més d’un projecte que estava planejat per a Nadal.
Reunions d’amics i de famílies, així com viatges i celebracions s’han vist afectades davant el temor que està provocant la
progressió de l’índex de contagis des de principis de mes. L’ambient familiar, tan propi en aquestes dates, s’ha ressentit també,
limitant en molts casos les reunions, encara que hi ha també qui ha recorregut als populars “test d’antígens”, per a assegurar-se,
no amb una certa desconfiança, que un resultat negatiu li valdria com a “credencial” per a poder assistir a una celebració.
Una situació que, es vulga o no, fa que per a molts el Nadal d’enguany es veja un poc enrarit. Però per sort hi ha persones com les
que integren la rondalla que van eixir al carrer amb les guitarres i bandúrries per a animar al personal amb el cant de nadales i
recordar que eixe dia era el de la Nit de Nadal, una de les jornades més emblemàtiques d’aquesta celebració. Pàgina 15

Celebració de l’aniversari
del grup scout Edelweiss
amb diferents actes i
activitats.

Pàgina 9

Encesa de l’enllumenat de
Nadal i actuació del Cor
Joiós.

Pàgina 10

Activitats nadalenques:
instal·lació del Betlem,
col·locació de l’Estrela,
Mercat de Nadal, arribada
dels Emissaris dels Reis...
Pàgines 11 a 17

Arístides Rico rep el premi
“Euterpe”.
Pàgina 18
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SERVEIS
D’INFORMACIÓ
HORARI DE L’ECOPARC:
Dimarts a divendres de 10 a 14 i de
16 a 18 hores
Dissabte i diumenge de 10 a 14 i de
16 a 19 hores

TRANSPORT
DE VIATGERS

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

Restauració i benedicció de la campana del Sant Crist
El Sant Crist ha sigut notícia aquest mes perquè la junta de la seua confraria ha restaurat la campana de l’ermita. A principis de mes va ser retirada del
seu emplaçament, en l’espadanya situada en el més alt de l’ermita, per a ser traslladada a una empresa especialitzada on es van efectuar els treballs de
restauració. Una vegada recuperada, va ser exposada durant uns dies a l’església perquè qualsevol persona poguera veure-la de prop, ja que una vegada
retornada al seu lloc, no seria possible admirar-la al detall.
El dia 8, coincidint amb la celebració de la Puríssima, es va celebrar una missa i a la conclusió es va procedir a fer la benedicció, per al que es va seguir
el ritu específic que marca l’Església per a aquests casos. Després de la benedicció van ser els encarregats de voltejar-la Ernesto Ferre i Josefa Rodríguez.
Més tard, finalitzat l’acte, el públic assistent va poder acostar-se fins a la campana, admirar-la i novament fer-la sonar.

HORARIS

TELÈFONS ÚTILS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manises: 961 598 500

HORARI DE SUMA
Dijous amb cita cridant al 965 292 000

Del 4 al 10 de gener

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

Del 11 al 17 de gener

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

Del 18 al 24 de gener

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

Del 25 al 31 de gener

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

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

LÍNIA D’AUTOBÚS

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

CITES
■ TRADICIONS. Celebració del
“Dia de la Llonganissa” amb encesa de
foguera a la plaça de l’Ajuntament. 15
de gener.
■ TRADICIONS. Benedicció d’animals amb motiu de la festivitat de Sant

Antoni. 16 de gener.
■ CURS. Curs de monitor/a d’activitats
de temps lliure educatiu infantil i juvenil. Casa de Cultura, del 15 de gener al
26 de març.

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

Casa de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 766
Hogar del Jubilado . . . . . . . . . . . . . 966 567 555
Museu Molí Paperer . . . . . . . . . . . . 965 567 770

METEOROLOGIA DESEMBRE

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

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

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

TEMPERATURA

PLUJA

VENT

■ La temperatura més
alta va ser de 16’8 ºC. La
mínima es situà en 2’3 ºC

■ Durant el mes, fins
al 28 de desembre,
van caure 5’4 litres
per metre quadrat.

■ Els vents van ser
normals. Les ràfegues
més fortes van arribar a
64’4 km/h.

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

PER A CONTRACTAR ANUNCIS EN ESTA PUBLICACIÓ

615 67 16 65
(Pedro Vilanova)

El torneig es va disputar en la Llar del Jubilat.
EL NOSTRE BANYERES.
Director: Luis Peidro.
Gerent: Javier Llopis.
COORDINACIÓ I REDACCIÓ: PEDRO VILANOVA

Nº 91. Tercera Época. Dipòsit Legal: A 441 -2013.
email: npbanyeres@elnostreciutat.com. Imprimeix: Localprint
Edita: MÉS CIUTAT SA. Plaça Pintor Gisbert, 3. 03801 Alcoi

Campionat de Billar
Recentment, s’ha celebrat un campionat de billar en les instal·lacions de la Llar del
Jubilat. Després de la competició, el resultat va ser: 1r Fernando, 2n José María i 3r
Ángel. El regidor d’Esports, Jordi Amorós, i la presidenta de l’Associació de Jubilats,
M. José Talón, van fer el lliurament de premis als guanyadors.
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Ampliada
l’exigència
del
passaport
Covid
El Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha autoritzat la pròrroga fins
al pròxim 31 de gener de l’exigència de l’anomenat passaport Covid, per a accedir als llocs on ja
era obligat presentar-lo, així com
la seua ampliació a tota l’hostaleria i restauració, independentment de l’aforament, i a altres
establiments com a gimnasos
o cinemes, circs, instal·lacions
esportives i seus festeres en els
quals es consumisca beguda o
menjar.
Aquestes disposicions es troben
contingudes en la resolució de la
Conselleria de Sanitat Universal
datada el passat 20 de desembre
i van entrar en vigor després de la
seua publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana, el
dia 23 de desembre.
El Tribunal va considerar que la
pròrroga de la mesura en aquells
espais on ja era obligatori presentar el certificat Covid estava justificada per l’evolució de la pandèmia. Igualment, la seua ampliació
a nous establiments i espais resulta “idònia, necessària i ponderada
o equilibrada, en tant es deriven
d’ella més beneficis o avantatges
per a l’interés general que perjudicis sobre altres béns o valors en
conflicte”, va precisar la Sala.

Cancel·len
“sopars del
pobre” per
l’evolució dels
contagis
L’evolució a l’alça dels
contagis per Covid va provocar
que algunes filaes festeres
optaren per suspendre els
tradicionals “sopars del pobre”
que havien previst celebrar el
dissabte dia 18 de desembre.
La mesura es va adoptar en la
major part dels casos no sols
per “responsabilitat”, davant
l’evidència que el poble està en
risc d’expansió de la malaltia,
sinó també perquè molta gent que
s’havia inscrit estava cancel·lant
les reserves.
Això no va evitar que molts
festers, igual que va fer molta
gent, optaren per reunir-se en
l’àmbit particular o acudint a
bars i restaurants, per a gaudir
d’aquesta celebració.

Gràfic sobre l’evolució dels casos actius.

El nombre de casos Covid torna
a repuntar al desembre
L
’últim mes de l’any s’ha caracteritzat per un increment
de la incidència de la Covid,
igual que ha passat en la resta dels
territoris. A la fi de novembre es
registraven 22 casos actius. A partir
d’eixe moment el número va créixer

progressivament fins a aconseguir
els 75 casos el dia de la Nit de Nadal.
En el recompte següent, comunicat
el dia 28 de desembre (últim que
es recull en aquesta informació), la
dada havia baixat fins als 68 casos
actius.

D’acord amb les dades disponibles,
la incidència a data 28 de desembre
era de 962,08 casos actius per cada
100.000 habitants, encara que el dia
de la Nit de Nadal el percentatge va
pujar fins als 1.061,12 casos per cada
100.000 habitants.

El nombre d’afectats en Banyeres
des que va començar el registre de
dades de la pandèm ia es situava
a data 28 de desembre en 1.169, la
qual cosa suposa que el 16,5% de la
població ha sigut contagiada per la
malaltia.
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L’ALCALDE ASSEGURA QUE HI HA MENYS INCIDÈNCIES QUE EN ALTRES POBLACIONS

El “porta a porta” està
funcionant millor de l’esperat
A

pesar que és conscient dels molts
comentaris que està suscitant el
“porta a porta”, l’alcalde Josep
Sempere valora de manera positiva el
procés d’implantació del nou servei i
considera, fins i tot, que està funcionant
millor de l’esperat. “En altres poblacions l’adaptació ha sigut més complicada i a pesar que hi ha incidències, està havent-hi menys que en altres llocs”,
va referir.
Sempere va dir que s’està en procés
d’adaptació, un procediment que afecta a totes les parts: a la ciutadania, a
l’ajuntament i a l’empresa que presta
el servei, que també ha hagut de reorganitzar-se i adaptar-se per a funcionar d’aquesta manera. “És normal que
durant aquest temps -es portaven tres
setmanes en el moment de l’entrevistahi haja persones que traguen al carrer
fracciones de brossa en el dia que no
correspon o que es produïsca algun
error i quede algun carrer o tram sense
arreplegar. El canvi i l’adaptació afecta
a tots”.
Les incidències són objecte de denúncia i cada dia les xarxes socials
es fan eco de la qüestió. “És possible
que es denuncien 3 o 4 punts on hi ha
hagut algun problema, però cal recordar que al poble hi ha prop de quatre
mil cases i unes quantes incidències
constitueixen un número molt reduït

parar els residus i ara veuen que ho
estan fent bé i que amb això contribueixen a preservar el medi ambient.
Aquesta mateixa impressió és traslladada moltes vegades a l’educadora
ambiental que, pel seu treball, recapta
també l’opinió de moltes persones”.
L’alcalde va recordar que també va
haver-hi reaccions quan, fa 7 o 8 anys, es va implantar el sistema de contenidors. “Llavors va haver-hi rebuig
perquè fins a aqueix moment es podia
deixar la bossa de fem a la porta de
casa i de sobte va caldre començar
a haver de buscar els contenidors.
També va haver-hi un sector de gent
que no volia els contenidors i, encara
menys, tindre’ls a la porta de casa. Al
final els canvis sempre impliquen una
certa reacció, perquè tothom tendeix
a tindre estabilitat. Canviar les rutines
o modificar els hàbits sempre provoca
un rebuig”.

Residus fora dels contenidors en un dels punts d’emergència

respecte al total. Les xarxes socials
ajuden, d’altra banda, a visualitzar els
problemes i la gent aprofita per a fer
tota classe de comentaris, fins i tot debats, alguns inclús amb profit polític”.
Per a l’alcalde el millor és que els
problemes siguen comunicats per
conductes oficials, encara que reconeix que també es serveix de les
xarxes socials per a atendre les deficiències: “a tots els incidents que es

PER USAR-LO AMB ASSIDUÏTAT

comuniquen de manera oficial, contactant amb l’ajuntament, se’ls dona
solució. Els que arriben a través de les
xarxes també són tinguts en compte,
encara que cal reconéixer que no és
el mitjà adequat. Els problemes són
comunicats a l’empresa de recollida
perquè tracte de solucionar-los en
el menor termini. També col·labora
l’empresa de neteja i fins i tot el personal de la brigada”.

La regidora de Residus, Ester Revert,
va rebre un informe de VAERSA referit al dia 15 de desembre en el qual
s’indicava que l’índex de puresa del
fem orgànic que va entrar en la planta
de reciclatge va aconseguir el 93,6%.
Això es va traduir en una felicitació
que es va traslladar als veïns, artífexs d’haver aconseguit aquest índex.
“Hi ha persones que ens han dit que
creien que no serien capaces de se-

DESPRÉS DE 15 DIES D’APLICACIÓ

La brossa
Els veïns rebran
orgànica arriba al
compensacions
per usar l’ecoparc 94% de puresa
El Consorci de residus CREA, aprofitant la informatització de
la xarxa consorciada d’ecoparcs, ha iniciat al desembre la generació de comptes ambientals per als usuaris dels ecoparcs
consorciats de Banyeres de Mariola, Beneixama, Elda, Salines i
Sax, tant fixos com mòbils. Aquest compte, denominat “Compte
CREA Economia Circular”, no té cap cost per als ciutadans i la
seua finalitat és la de possibilitar compensacions als usuaris dels
ecoparcs.
Amb aquest sistema es premiarà als veïns que utilitzen amb
assiduïtat l’ecoparc fix i el mòbil. Els premis, que pròximament
detallarà el consorci, consistiran en compensacions que es distribuiran gràcies a una línia d’ajudes que atorgarà la Generalitat
Valenciana.
L’ecoparc (tant el fix com el mòbil) és un complement molt important i complementari a la recollida “porta a porta”, ja que permet que puguen recollir-se més de 40 tipus diferents de residus
per als quals no hi ha un contenidor específic, com, per exemple,
aparells elèctrics i electrònics, piles, bombetes i fluorescents, càpsules de café radiografies, bateries, olis usats, equips informàtics,
tòners d’impressora, dissolvents, pintures, etc.
Les persones que usen els ecoparcs han començat a obtenir
punts que més endavant podran utilitzar en el sistema d’incentius. Des del consistori s’agraïx als veïns que reciclen des de fa
temps i anima als qui no ho feien a què acudisquen a aquestes
instal·lacions per a fer ús d’elles donat el rellevant benefici mediambiental que implica per a la societat.

REFORÇ EN BARS I RESTAURANTS

L’alcalde va afegir que, després de reunions sostingudes amb titulars de bars
i restaurants, s’havia reforçat el servei
de recollida d’orgànica i envasos en
aquests casos específics atenent raons
d’higiene, atés que alguns d’aquests establiments no tenen espai suficient per
a acumular les restes fins al dia normal
de recollida.

DENÚNCIA LA “FALTA DE CIVISME”

El PP critica el
“porta a porta” i
demana solucions

La qualitat de la brossa orgànica recollida amb el nou
sistema del “porta a porta” s’ha situat en l’índex del 93,6
per 100, segons desvelen els controls efectuats per VAERSA,
empresa responsable del reciclatge dels residus que arriben
a la planta de Villena. Aquest percentatge, fet públic per
l’ajuntament, es referix al dia 15 de desembre, escassament
dues setmanes després que començara a aplicar-se el nou
format de recollida.
Des de la planta de Villena es considera que és molt positiu
que els veïns hagen aconseguit en tan poc temps “separar”
correctament la matèria orgànica, qüestió que ha sigut
molt ben rebuda pels gestors municipals, que han felicitat
públicament els veïns pel seu bon fer i que continuen
confiant que aquest sistema és el que permet gestionar els
residus amb major eficiència.

La posada en marxa del servei de recollida de brossa
“porta a porta” està sent objecte de crítiques i elogis,
depenent moltes voltes de la perspectiva amb què es
mire. D’igual manera, diàriament es veuen comentaris en
les xarxes socials de casos en què la brossa s’ha quedat
sense recollir o que apareixen restes escampades pel
carrer.
El Grup Municipal del PP està sent crític amb aquest
sistema i el seu portaveu, José Carlos Molina, ha enviat
diferents notes demanant que el Govern Municipal prenga
nota d’aquests problemes i aporte solucions. De fet, fins
ha denunciat que la situació pot arribar a provocar “falta
d’higiene” i que podria ser un problema afegit davant
l’evolució de la Covid.

MARGE DE MILLORA

AUGMENT EN EL CONTRACTE

No obstant això, han assenyalat que encara queda marge
de millorar en alguns aspectes, entre ells el tractament
de la fracció de la “resta”, on s’ha observat que encara
s’han inclòs materials com a envasos lleugers, paper i
cel·luloses, que haurien de reservar-se per a ser recollits
en els dies fixats per a cada cas. Es recorda en aquest sentit
que l’educadora ambiental adscrita a la localitat continua
realitzant la seua labor d’informar els veïns per a tractar de
continuar millorant

D’igual forma ha recordat que l’empresa de recollida
tindrà un 20% d’augment en el seu contracte perquè puga
executar el sistema “porta a porta” i que, a més, caldrà
costejar les despeses del servei d’educació ambiental.
Però també ha dit que, amb independència de no estar
d’acord amb el sistema del porta a porta, que tampoc
està d’acord amb determinades “faltes de civisme”
d’algunes persones per deixar restes fora d’horari o en
llocs no habilitats, fins i tot en les zones en les quals
s’han instal·lat contenidors.
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AMB PECES DEL JACIMENT DE SERRELLA

Renovaran l’exposició permanent
del Museu Arqueològic

E

l Museu Arqueològic Torre de la Font
Bona ha fet un inventari de les peces
del jaciment de Serrella amb la intenció
de renovar la seua exposició permanent. El de
Serrella és, probablement, el jaciment més important que hi ha a Banyeres, ja que en ell es
van assentar totes les cultures des del Neolític
fins a l’edat mitjana. De fet, encara conserva
murs de maçoneria que han sigut considerats
com a llenços de muralla així com altres que
havien de correspondre a cases de diferents
èpoques.
La major part dels materials disponibles
procedixen de les excavacions arqueològiques
que es van fer en la dècada dels seixanta per
un grup d’aficionats de la localitat. També hi
ha materials procedents de donacions d’excursionistes que visiten el jaciment, altres derivats
de la recuperació de peces espoliades i els obtinguts en els sondejos realitzats per l’Institut
Universitari d’Investigació en Arqueologia i
Patrimoni Històric de la Universitat d’Alacant,
entitat que té subscrit un conveni amb l’Ajuntament per a fer actuacions en el jaciment.
Aquest centre cultural compta també amb
una important col·lecció de peces arqueològiques corresponents a la Prehistòria i l’edat
mitjana procedents d’altres jaciments situats
en el poble. D’altra banda, la torre on s’alberga, d’origen medieval i datada en el segle XV,
constituïx també un element de gran atractiu
turístic.

Repintat de
carrers
Aquest mes s’ha fet una
intervenció de repintat
d’alguns carrers del poble,
majoritàriament en la zona de
l’avinguda Ramón y Cajal i els
voltants. Els treballs es van fer
a partir de les 10 de la nit per
a minimitzar problemes en la
circulació.
Des del consistori es va
agrair la comprensió dels
veïns pels inconvenients
que podia implicar el soroll
que causava la maquinària
que es va utilitzar, així com
el respecte als senyals de
prohibit estacionar que es
van col·locar per a facilitar la
realització dels treballs.

Horaris de la
Biblioteca
Coincidint en el període
vacacional dels estudiants
i en previsió dels exàmens
de gener, la Biblioteca ha
modificat els seus horaris
des del dia 27 de setembre.
Aquesta estarà oberta al
públic de dilluns a divendres
en horari de 9:00 a 13:00 i
de 15:00 a 21:00 hores.
La Torre de la Font Bona alberga el Museu Arqueològic

Un moment del curset.

DIRIGIT A PERSONES MAJORS

Curs per a usar el
teléfon mòbil

L’ONG Secot (Voluntariat Sènior d’Assessorament Empresarial) ha impartit el
taller denominat “APPrende a usar el teu mòbil” en el sistema Android, dirigit a
persones majors. Organitzat per l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament, els temes abordats han sigut: què és un telèfon intel·ligent, l’ús del mòbil,
connectar-se a internet, correu electrònic, WhatsApp, xarxes socials, aplicacions
pràctiques, GPS i mapes, i fotos i vídeos. Els assistents van poder actualitzar, instal·lar o entendre millor les múltiples opcions de comunicació que permeten els
telèfons Android.
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El pati s’ha renovat al complet.

GRÀCIES ALS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

L’AMPA agraïx les millores
realitzades en l’Escoleta Infantil
Durant el mes de juliol passat l’AMPA
de l’Escoleta Infantil Municipal va fer
una crida a través de les xarxes socials
animant al poble a participar en la
votació dels “projectes participatius”
impulsada des del consistori i dema-

nant que es donara suport a la proposta que es plantejava per a millorar les
instal·lacions del centre.
Finalment, aquesta va ser la proposta
guanyadora i gràcies a això l’alumnat
de l’Escoleta gaudix de les millores que

s’han dut a terme i que han suposat el
canvi del paviment del pati, la col·locació de dos areners i la instal·lació de
tobogans, molls i casetes noves. També
s’han equipat dues aules, s’han protegit
els radiadors, s’ha instal·lat un ordina-

dor i es cobrirà l’escalinata per a poder
accedir al pati en els dies de pluja.
Des de l’AMPA s’ha volgut mostrar
públicament el seu agraïment als
qui van votar aquesta opció i han fet
possible aquestes millores. També a

la coordinadora de l’Escoleta Belén
Herrera i a l’equip educatiu pel treball realitzat. Així mateix, han agraït
a l’Ajuntament i a la regidora d’Educació, Lorena Ferre, el treball realitzat
perquè tot isquera bé.

Ramón Cruz

impartix un
taller d’espart

Ramón Cruz i els seus alumnes en el taller.

El Museu de l’Espardenya oferix tots els
dijous, en horari de 17 a 19 hores, un
taller d’espart que impartix Ramón Cruz.
L’acció pretén que no quede en l’oblit una
activitat que va tindre gran importància
en el passat i que resultava bàsica per a
la confecció de gran nombre d’útils mitjançant la utilització d’una matèria primera com l’espart, abundant en aquesta
zona.
Precisament en els temps que corren, on
s’aposta cada vegada més per la sostenibilitat i els processos que no siguen contaminants, es recorda ara que la manufactura de l’espart va ser una part important de
l’economia de molts pobles.

PUBLICITAT

BANYERES, desembre 2021
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Ajuntament de Banyeres de Mariola

Avançant junts
EL DIA A DIA
A L’AJUNTAMENT

— Realització d’activitats incloses en la programació cultural
i de Nadàlia 2021.
— Reparació i pintat d’un mur situat en el carrer Major.
— Inici de les obres de construcció d’un vial i delimitació del
cementeri.
— Col·laboració en les AMPES en l’organització del Cros del
Dia de la Constitució.
— Organització d’un concert jove amb la participació del
grup “Licor Colecta” i els components de l’Escola de Música
Moderna” del poble.
— Instal·lació d’un punt d’emergència amb contenidors en les
proximitats del Molí Pont.
— Col.laboració amb l’Associació d’Amics dels Reis Mags en
el muntatge del Betlem.
— Obres de millora en els polígons industrials de
Barraquetes, Les Creus i Les Molines.
— Instal.lació d’una pèrgola i mobiliari urbà en la zona de
Les Creus.

PROGRAMACIÓ

CULTURAL

FESTA DEL
“DIA DE LA LLONGANISSA”
Celebració de Sant Antoni Abat
La foguera s’encendrà en la Plaça de
l’Ajuntament. Dia 15 de gener, dissabte

CURS DE MONITOR/A D’ACTIVITATS
DE TEMPS LLIURE EDUCATIU INFANTIL I JUVENIL
3 Mòduls Teòrics + 1 mòdul de pràctiques segons normativa vigent
Del 15 de gener al 26 de març, Casa de Cultura
Més informació: contactar en el Casal de la Joventut

TRADICIONAL BENEDICCIÓ D’ANIMALS I
REPARTIMENT DE PANETS BENEÏTS
Amb motiu de la celebració de Sant Antoni Abat, patró dels animals
Organitzat per l’Associació AMABA en la col·laboració de
l’Ajuntament
Dia 16 de gener, diumenge

L’Ajuntament vos desitja
un bon any 2022 i que els Mags
d’Orient vinguen carregats de salut i estima
Ajuntament de Banyeres de Mariola

LES ACTIVITATS PROGRAMADES
ESTARAN SUPEDITADES A LES NORMES
SANITÀRIES DERIVADES DE LA
COVID-19
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Confrares abillats amb la capa i el barret.

La comitiva per l’avinguda dels Furs.

Clavaris d’enguany i de l’any que ve.

Flash mob dels alumnes de la Fundació Ribera.

MORENET

PRESIDIDA PER LA FAMÍLIA SEMPERE-MARTÍNEZ

La Festa de Santa Llúcia
Banyeres va celebrar les festes de
Santa Llúcia, patrona de la vista i del
gremi dels paperers i les modistes,
el cap de setmana de l’11 i el 12 de
desembre. Amb especial protagonisme
dels clavaris d’enguany, Francisco José
Sempere Abellán, la seua esposa Eila
Martínez García, i els seus fills, Sabela,
Pablo i Martina, van esdevenir els diferents actes que formen el programa

habitual de la festivitat.
Malgrat la incertesa derivada de la
incidència de la Covid, la festa va ser
de gran lucidesa, podent celebrar-se
tots els actes del programa encara
que guardant els protocols de seguretat. Els aperitius de les “capitanies”
es van fer al carrer i quan es va haver d’accedir a l’interior del maset
dels Moros Vells, on van tindre lloc

els dinars i sopars, es va demanar el
certificat Covid i es van assignar les
taules de manera individualitzada, per
a major control.
Com a novetats cal destacar que el
dissabte a la vesprada es van fer per
primera vegada les “vespres” a l’església. A continuació, després d’un
flash mob de l’alumnat de la Fundació Ribera a l’eixida del temple, es

van iniciar els actes amb la tradicional cercavila. Una altra novetat va ser
que la foguera que fan els veïns del
carrer Sant Llúcia va ser encesa quan
van arribar els Clavaris, no abans, distribuint-se candeletes entre els assistents. Finalment, ressenyar que després de la missa major del diumenge
l’Agrupació Musical la Nova va estrenar la marxa processional “Domina

Luminis” (La Dama de la Llum), dedicada a Santa Llúcia i a la seua Confraria d’autor i promotor anònims.
La celebració va concloure amb la
processó de Santa Llúcia i amb el canvi de bandes als Clavaris del pròxim
any, càrrec que ostentaran Miguel Vañó García i Mª Lutgarda Vañó Belda,
acompanyats de les seues filles, Mª
Lutgarda i Carmen.

DONACIÓ ANÒNIMA D’UNA VITRINA

Les casulles donades per la família de
Gregorio Molina s’exposen a l’església
Una família anònima ha donat una
vitrina per a guardar i exposar, al
mateix temps, el conjunt de casulles
de gran valor que van donar en 2019
els descendents de Gregorio Molina
Ribera i Magdalena Albero Albero.
Aquestes casulles, que poden ser
considerades com a “joies artístiques”, estan confeccionades amb els
colors dels diferents temps litúrgics:
roig, blanc, verd i morat, i ornamentades amb brodats multicolors en fil
d’or i amb imatges de Sant Jordi, el
Drac i la Princesa. Aquests articles
van quedar depositats en les seus de
les confraries de Sant Jordi i Santa
Llúcia fins al moment en què pogueren ser exposades a l’església. Gràcies
a la donació realitzada, podran ser
exposats en la sagristia de l’església.

el dia 5 de desembre després de la
celebració d’una missa. L’acte, que
va estar organitzat per les dues confraries i la parròquia, va comptar

amb l’assistència d’autoritats, membres de les confraries i familiars de
Gregorio Molina i la seua dona, Magdalena Albero.

Moment de la benedicció.

BENEDICCIÓ

La benedicció de la vitrina es va fer

Membres de la Confraria de Santa Llúcia.

Components de la Confraria de Sant Jordi.

ACTUALITAT
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ES VA FER UN HOMENATGE A QUI FÓRA RECTOR I PROMOTOR DEL GRUP, RICARDO DÍAZ

El Grup scout Edelweiss ha
celebrat el 46 aniversari

E

l grup scout Edelweiss va
celebrar el 46 a n iversari
de la fundació del grup el
dia 8 de desembre. El programa
va començar a primera hora del
matí amb l’ascensió al pic del Menejador, dalt de la Font Roja, lloc
en què es va fundar. Més tard, ja a
Banyeres, es va fer un homenatge
a qui fóra rector i promotor del
grup, Ricardo Díaz, amb un acte
en el cementeri i la col·locació
d’una placa en les instal·lacions
que té el grup als baixos de la Casa Abadia (També, relacionat amb
D. Ricardo, el dia anterior es va
fer una oració tipus “Taizé” a la
capella).
La jor nada de l’a n iversa r i va
continuar amb un dinar de coques en el local de la capitania de
la filà Cristians, al carrer Barranquet. Per últim es va fer el tradicional acte de promeses i canvis
de secció, en l’esplanada del parc
Vil·la Rosario. Cal dir que distints
membres del grup van fer la promesa, un episodi de gran importància en la trajectòria de la vida
scout.

Es va fer un gran rogle amb motiu de l’acte de promeses i canvis de secció.

Les promeses són un acte de gran solemnitat en la
trajectòria dels scouts.

El parc municipal de Vil·la Rosario va ser l’espai elegit enguany.
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VA ACTUAR A LA PLAÇA MAJOR

El Cor Joiós en la inauguració de
l’enllumenat nadalenc
Va interpretar
nadales a
l’escalinata de
l’església

A

pesar del fred regnant i el risc de
pluja, el Cor Joiós va actuar a la
plaça Major el dia 8 de desembre a la vesprada interpretant nadales a
l’escalinata de l’església. Era una forma
de donar la benvinguda a l’encesa de
l’enllumenat nadalenc que s’havia instal·lat en els carrers més cèntrics del
poble i en els que hi ha activitat comercial, en aquest últim cas amb la intenció
d’estimular que les compres nadalenques es facen en les botigues del poble,
contribuint d’aquesta forma a promocionar l’economia local.
Una setmana abans el cor va actuar
també en la Missa de la Mare de Déu
Miraculosa. Eixa actuació va ser la primera que va fer l’agrupació “postpandèmia”, després de quasi un any sense
cantar junts.

El cor i el públic a la plaça Major

El fred era evident i les cantants es van haver d’abrigar.

El cor va actuar a pesar de les inclemències climatològiques.

Un dels trams de l’enllumenat nadalenc al carrer La Creu.

NADAL

BANYERES, desembre 2021

El portal de Betlem, en la plaça Major.
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Components de l’Associació d’Amics dels Reis Mags.

El muntatge del Portal de Betlem
E

ls components de l’Associació d’Amics dels Reis Mags
van aprofitar el primer cap
de setmana de desembre, que enllaçava amb el Pont de la Immaculada, per a instal·lar el Portal de
Betlem en la plaça Major, al peu
de la torre del campanar. L’equip
que forma la junta va traslladar
tots els elements des del lloc on es
troben emmagatzemats i va dur a
terme el muntatge.
La tasca es va fer de nit,
aprofitant que hi ha menys
trànsit de vehicles i de persones,
amb la intenció que el Pesebre
quedara preparat i poguera
presentar-se a la vista de tots
l’endemà.

Membres de l’associació en el Capollet de l’Àguila després de col·locar l’estrela.

L’estrela que guiarà als Mags des de l’Orient
L’estrela que marcarà el camí dels Reis
Mags fins al Portal de Betlem es va encendre el dia 8, igual que l’enllumenat

nadalenc instal·lat als carrers. L’Associació d’Amics dels Reis Mags la va situar en el Capollet de l’Àguila, lloc amb

increïbles vistes, ideal perquè els Mags
puguen endevinar el camí que hauran de
seguir per a arribar a Banyeres.

12

NADAL

BANYERES, desembre 2021

Aspecte del recinte en el moment de l’eixida de missa.

Venda de les típiques plantes de Nadal.

TRACTANT DE DONAR UNA “SEGONA VIDA” A MOLTS ARTICLES

Fireta de Nadal dels Pioners
del grup scout Edelweiss
La fireta es va
instal·lar en la
plaça Major Major
i es van vendre
productes típics
de Nadal

E

ls Pioners Ítaca del grup scout
Edelweiss juntament amb entitats com Càritas o la Confraria de
Sant Jordi, van organitzar una Fireta de
Nadal el cap de setmana de l’11 i 12 de
desembre, coincidint amb les festes de
Santa Llúcia.
La fireta es va instal·lar en el centre de
la plaça Major i en ella es van vendre
productes típics, plantes de Nadal, productes fets en plàstic i fabricats en el poble i articles de “segona mà”. També es
va instal·lar un “bar” i una tómbola en
la qual es van sortejar joguets de segona
reutilització. Bona part dels articles van
ser donats per particulars en un intent
d’oferir-los una “segona vida”.

Parada de “la castanyera”.

Licors i begudes tradicionals

Una persona comprant en una de les parades.

NADAL

BANYERES, desembre 2021

Llibres i altres articles.

Càritas també va ser present.

La fireta es va instal·lar en el centre de la plaça Major.

Càritas va organitzar una tómbola de joguets reutilitzats.

Parada de la Confraria de Sant Jordi.

El bar “Ítaca” del grup scout
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La Coral Mariola va protagonitzar el Concert de Nadal.

Va interpretar obres de temàtica nadalenca de diferents èpoques.

ES VA RECORDAR AL SEU FUNDADOR, VICENTE VICEDO, QUE VA SER COADJUTOR DE LA PARRÒQUIA

Concert de Nadal per la Coral
Mariola a l’església Santa Maria
L

a Coral Mariola va oferir el dia 26, diumenge, el “Concert de Nadal”.
L’actuació va ser a l’església de Santa María i va tindre una temàtica
nadalenca variada, incloent cançons des de molt antigues a unes altres
molt modernes, passant pels clàssics nord-americans i les nadales més tradicionals. Es van interpretar prop de vint temes, entre els quals van estar el
“Riu, riu, chiu” (anònim del segle XVI), “In Dulci Jubile” (de J.Bach, segle
XIV), el conegut “Ya viene la vieja” (arranjament d’Eduardo Cifré), “Els Àngels a la Glòria” (anònim del segle XIII), o “El cant dels ocells”, de Pau Casals,
entre altres.
El repertori va ser dirigit pels quatre directors que han estat al capdavant del cor:
Miquel Payá, Salvador Calero, Francisco José Molina i Carlos Moisés Miró. Així
mateix es va homenatjar el que fora el seu promotor, Vicente Vicedo, que va ser
coadjutor de la parròquia i que 50 anys arrere va aconseguir formar un cor format
inicialment per veus i guitarres que es va atrevir a interpretar cançons que podien
qualificar-se de “progressistes” per a l’època.
El concert va ser el primer d’una sèrie d’esdeveniments que formaran la commemoració del 50 aniversari de l’entitat. La celebració hauria d’haver esdevingut al
llarg d’enguany però la pandèmia va obligar a la seua suspensió. Es confia ara que
puga ser una realitat a partir del nou any.
Ressenyar que es va habilitar un espai per a recollir donatius que Càritas
canalitzarà perquè puguen arribar fins a Tere Ferre i donar-li suport en el seu
treball com a missionera a l’Índia.

Muntatge del Betlem en el Montcabrer.

Un grup d’excursionistes instal·la el
Betlem en el pic del Montcabrer
Excursionistes dels pobles que envolten la Mariola van ascendir un any més
fins al més alt del pic del Montcabrer
per a instal·lar el tradicional pesebre,
un costum que es va instaurar l’any
2008 per iniciativa del Centre Excursionista Contestà. En aquesta ocasió,
sense que es proclamara pels diferents
pobles per a evitar aglomeracions de
gent i minimitzar els riscos sanitaris que
comporta la pandèmia, es va triar el dia
11 de desembre per a dur a terme la
iniciativa. Pese al vent, que havia sigut
fort i insistent durant tota la setmana,
gent dels diferents pobles van pujar al
pic i van col·locar les casetes i figures
que formen el Naixement.
Després de la instal·lació es va procedir a oficiar una missa que cada any
celebra el capellà Ramón Micó (l’any

Excursionistes de Banyeres, Cocentaina, Bocairent i altres poblacions.

passat no es va fer per la normativa vigent), un dels impulsors de l’esdeveniment. Enguany es va optar per fer-ho en
un altre emplaçament a uns metres del
cim, situat a la solana i al refugi de les
ràfegues de vent.

Després va arribar el moment de
compartir esmorzar amb tots els assistents i posar fi a aquest acte de
muntatge del Betlem, convertit ja en
emblemàtic per als pobles d’aquestes
comarques.

NADAL
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El grup i la seua professora en la parada instal·lada en el Mercat.

Es venien articles típicament nadalencs.

ES VAN POSAR A LA VENDA XICOTETS OBJECTES, MAJORITÀRIAMENT REALITATS PELS MATEIXOS ALUMNES

Els alumnes del Taller Ocupacional
van instal·lar el Mercat de Nadal
E

ls alumnes del Taller Ocupacional van instal·lar els dies 15 i 18 de desembre una parada en el mercat, oferint al públic articles
típicament nadalencs. En ella es van posar a la
venda xicotets objectes, majoritàriament realitats
pels mateixos alumnes en els tallers que desenvolupa el centre al llarg del curs.
El disseny i realització de treballs manuals és
una de les activitats que duu a terme el centre.
Aquest tipus d’accions desenvolupen la capacitat
creativa dels usuaris i contribuïxen al foment de
la seua autonomia en la vida diària, a l’adquisició
d’hàbits de treball i a l’aprenentatge de tècniques
de treball manual.
I a tot cal unir la “il·lusió” que suposa que els
productes elaborats podran ser exposats i venuts
al públic, aspecte que incidix positivament en
l’alumnat i que té el seu major recompensa en
l’afecte i comprensió que mostren les persones
que s’acosten a veure la parada i a adquirir algun
dels detalls exposats.

Els treballs manuals constituïxen una de les activitats del Taller.

Molt públic va adquirir productes en la parada.

Nadales per
a animar i
felicitar el
Nadal
La Rondalla del Grup de Danses Aires de Mariola va fer
durant la matinal del dia de la Nit de Nadal la “tercera
Ronda de Nadales”. La iniciativa pretenia animar i crear
ambient al poble, aprofitant que eixe dia molta gent ja no
treballava i estava al carrer i als comerços ultimant les
compres i els últims detalls de la celebració nadalenca.
D’igual manera el grup va apostar per interpretar nadales “de tota la vida” conegudes per tots, en un intent de
contribuir a fer que no desaparega la tradició de cantar
aquestes cançons i convidant a participar a qui volguera.
La ronda va començar en la plaça de Juan Bautista Domenech, on es va convocar al personal a partir de les 11
del matí. Des d’allí es va fer un itinerari per diferents carrers fins a acabar a la plaça Major, al voltant de les 13:30
hores.
Els intèrprets van fer sonar, entre altres instruments,
guitarres, bandúrries, llaüts i panderetes, mentre que les
veus van fer la resta. Va ser una bona manera de felicitar
Nadal als veïns i a la gent que passava pel carrer.

L’itinerari va començar en la plaça de Juan Bautista Domenech.
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ES COMPLIXEN DEU ANYS DE LA INICIATIVA

Un camió de menjar i productes
bàsics per al Centre d’Acollida
Aliments donats
per persones
de Banyeres i
Bocairent

U

n camió replet fins a dalt es va
desplaçar fins al Centre d’Acollida Sant Francesc d’Assís de
Palma de Gandia per a traslladar els aliments donats per persones de Banyeres
i Bocairent per a ajudar a una institució que atén persones sense recursos,
malalts terminals i altres en situació
d’abandó.
Gran quantitat de productes no peribles així com fruita fresca i altres
articles de primera necessitat van ser
recollits i degudament classificats pels
responsables del “Grup Mariola Nuestra
Señora de Lourdes” i portats fins al seu
destí. Allí van ser rebuts pels sacerdots
Franciscans que regenten el Centre els
qui van traslladar el seu agraïment a
tots els que, amb la seua caritat, contribuïxen a fer la institució puga continuar
prestant servei.

El fruit de la solidaritat es va traslladar al Centre d’Acollida.

La Llum de
Betlem
Com cada any, scouts de la secció de
pioners i alguns membres de la secció
de tropa del Grup Edelweiss van anar a
Ontinyent a arreplegar la Llum de Betlem.
Amb el lema ‘Ressorgir de la Llum’, el
Moviment Scout i Guies d’Àustria viatja
cada any a Betlem, on la Llum és encesa
per un xiquet o xiqueta austríaca en la cova
del Naixement de Jesús. La distribució de la
Llum de la Pau a tots els països participants
es realitza des de Viena. Allí, unes setmanes
abans de Nadal, es repartix la Llum a
totes les delegacions assistents perquè la
facen arribar als seus respectius països i
parròquies amb un missatge de Pau, Amor
i Esperança.

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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EN UN ASSENTAMENT SITUAT EN VIL·LA ROSARIO
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Els emissaris dels Reis Mags van
recollir cartes dels xiquets i xiquetes
Els protagonistes
van passar tota
la vesprada
recollint cartes i
obsequiant amb
un detall a tots els
xiquets i xiquetes

Neus
Baldó
guanya el
concurs de
targetes
nadalenques

E

l diumenge 26 de desembre
van arribar a Banyeres els
emissaris dels Reis Mags. La
visita es va fer amb la intenció de recollir les cartes de tots els xiquets i
xiquetes del poble, així com la d’algun adult, que no va voler perdre
l’oportunitat. La seua labor serà ferles arribar a Orient perquè Ses Majestats puguen prendre nota de tots
els regals que hauran de portar en
la Cavalcada de la nit del 5 de gener.
Els més menuts van entregar les cartes als emissaris. Va haver-hi moments en què es va omplir de gent.

VAN INSTAL·LAR UNA HAIMA

Els emissaris, tres en total, es van
instal·lar una haima habilitada pels
components de l’Associació d’Amics
dels Reis Mags al parc Vil·la Rosario.

Fins allí s’arribava a través d’un itinerari prèviament dissenyat. D’igual
manera es va programar l’eixida, per
un lloc diferent del de l’entrada. Els

protagonistes van passar tota la vesprada recollint cartes i obsequiant
amb un detall a tots els xiquets i xiquetes. També va actuar un grup de

danses per a dotar de major ambient
a l’esdeveniment. Finalment, les autoritats van rebre als representants
reals.

Neus Baldó Reig, de
2n d’ESO ha sigut la
guanyadora del concurs
de targetes de felicitacions
de Nadal i Any Nou
que ha organitzat l’IES
Professor Manuel Broseta.
L’accèssit ha sigut per a
Carla Valencia Beneyto,
alumna de 4t d’ESO. La
mostra pot ser visitada en
l’horari habitual del centre
educatiu.
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OFERIDA PEL DR. TORREGROSA

L’evolució de la nefrologia,
tema de la conferència
d’inici de curs
E

l dia 3 de desembre es va celebrar a l’IES Professor Manuel Broseta
la conferència d’inici de curs de 2n de BAT i 2n CFGM. La va oferir
el Dr. José Vicente Torregrosa, nefròleg del Servei de Nefrologia i Unitat
de Trasplantament Renal de l’Hospital Clínic de Barcelona, un dels
centres més valorats en l’especialitat de Nefrologia.
La conferència va tractar sobre els trasplantaments de renyó, l’evolució
històrica i el moment actual d’aquest tipus d’intervenció. L’Hospital Clínic va
ser el centre on es va realitzar el primer trasplantament renal a Espanya en
1965, i ha continuat fins avui amb una activitat destacada en innovació. Així
mateix, va ser un dels centres on es van fer les primeres diàlisis d’Espanya.

La conferència es va fer al saló d’actes de l’institut.

Arístides Rico Albero rep el
Premi Euterpe “a la dedicació
a la seua societat musical”

T

al com es va informar en l’edició del periòdic d’octubre, Arístides Rico Albero, membre de
la Societat Musical Banyeres de Mariola, va ser guardonat amb el premi
“Euterpe” per la seua dedicació a la
societat musical i per la seua longevitat musical i vital, sustentada en un
envejable estat de salut, sent músic
actiu als 87 anys.
El premi li va ser entregat el dia 30
de novembre per Ximo Puig, president
de la Generalitat, i per Daniela González, presidenta de la Federació de
Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMC), en una recepció celebrada en el Palau de la Generalitat.
En el seu discurs, Daniela González
va destacar la importància de tornar a
celebrar aquests premis, que coincideixen amb la festivitat per excel·lència de les societats musicals com és
Santa Cecília. “Uns premis que tornem a celebrar després del compàs
d’espera obligat per la pandèmia,
que tan durament ha colpejat a les
societats musicals. Aquests premis
Euterpe -va afegir la presidenta- ens
permeten visibilitzar als premiats que
actuen com a referents del col·lectiu
de societats musicals i que de manera

Arístides Rico va rebre el premi de Ximo Puig i Daniela González

transversal, difonen aqueixos valors
que són propis com el voluntariat,
el treball en equip, la col·laboració,
l’esforç, l’excel·lència artística, la
igualtat de gènere o la inclusió social.

Jordi Francés
dirigirà
l’Orquestra
de la
Comunitat

Alumnes d’ESO participen en
el projecte “Coneix-me”
Estudiants de 4t d’ESO de l’IES Professor Manuel Broseta han participat en
el projecte d’investigació “Coneix-me”
que impulsa la Societat Espanyola de
Farmàcia Clínica Familiar i Comunitària
(SEFAC), per al que s’ha comptat amb la
col·laboració del personal de la farmàcia
Amigó.
El projecte, que compta amb la collaboració de Laboratoris Cinfa, pretén
educar i formar als adolescents en ús
correcte dels medicaments. Es creu
que el desconeixement general de l’ús
adequat dels medicaments és un problema que ha de ser abordat des d’edats
primerenques, formant part del procés educatiu dels joves, adaptant-lo a
les eines educatives actuals. És crucial
inculcar bons hàbits en l’autocuració i

l’adherència als tractaments terapèutics
des de l’adolescència per a aconseguir
un ús racional del medicament a mitjà
i llarg terme.
L’objectiu d’aquest projecte consta
de dues sessions formatives i exercicis
pràctics que l’alumne pot fer en línia. En
el desenvolupament de les accions educatives es prioritza la intervenció activa
de l’alumne, fugint de la classe magistral,
amb l’objectiu d’adoptar actituds i interioritzar coneixements sobre l’ús adequat
dels medicaments. Durant les sessions
formatives l’alumne ha d’aportar un medicament que haja utilitzat a casa (envàs
buit amb el prospecte) per a ser utilitzat
com a part pràctica de l’aprenentatge.
Amb posterioritat s’analitzaran els resultats i conclusions obtingudes.

Ells són els referents que sostenen el
nostre col·lectiu, per això és necessari aquest reconeixement públic,
especialment després dels mesos tan
complicats que hem viscut”.

Encontre amb l’escriptor Jordi Garcia Vilar.

Activitat de foment de la lectura
L’IES Professor Manuel Broseta va organitzar el dia 20 de desembre una
jornada dedicada al foment de la lectura, una activitat que està inclosa en el
Programa de Dinamització de Biblioteques Escolars i Foment a la Lectura.
En aquesta ocasió, donat que una de les activitats complementàries que es
contemplen és la de fer encontres amb escriptors, es va comptar amb la
participació de Jordi Garcia Vilar, autor i director de la Llegenda de Sant Jordi,
el Drac i la Princesa.

El banyerí Jordi Francés dirigirà
l’Orquestra de la Comunitat
Valenciana en la interpretació
de l’òpera en un acte “Trouble
in Tahiti”, de Leonard Bernstein,
els dies 3, 7, 9 i 13 de març, al
Palau de les Arts de València. La
direcció d’escena estarà a càrrec
de l’estatunidenc Ted Huffman,
integrant de la jove generació
de talentosos directors d’escena
actuals.

ESPORTS
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Eixida d’una de les carreres. Pepe Altabert va actuar com “speaker”
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Membres de les AMPES imposant les medalles als participants.

CROS DE LA CONSTITUCIÓ

Cita esportiva per a commemorar
l’aniversari de la Carta Magna
B

anyeres va commemorar l’aniversari de la Carta Magna amb el
tradicional “Cros de la Constitució”. Va estar organitzat per la regidoria
d’Esports en col·laboració amb les Associacions de Mares i Pares de l’IES Professor Manuel Broseta, del CEIP Alfonso
Iniesta i del col·legi Fundació Ribera. Les
carreres es van fer en el camp de futbol
del Poliesportiu Valor en funció de les
edats i cursos de l’alumnat amb el suport incondicional del públic format per
mares, pares i familiars dels participants.
D’acord amb la informació facilitada, els
resultats van ser els que a continuació es
detallen, en ordre de primer, segon i tercer classificat:
3 anys, masculí: Alberto Ferre Ferre,
Arnau Vañó Miró i Guillermo Francés
Ribera.
3 anys, femení: Jorgita Ferre Vañó, Ana
Belda Calatayud i Lucía Calabuig Vañó.
4 anys, masculí: Martín López Lorente, Luca Tercero Garrido i Álex Francés
Vañó.
4 anys, femení: Emma Ferre Cantos, Sofía Ramos Francés i Iris Beneyto Jiménez.
5 anys, masculí: Jordi Ballester Ferre,
Yago Pascual Navarro i Lennon Muñoz
Mollá.
5 anys, femení: Carla Calabuig Calatayud, Valeria Murillo Ribera i Alma Navas Reig.
1r Primària, masculí: Nacho López Lorente, Rubén Hernández Beneyto i Aleix

Puig Molina.
1r Primària, femení: Érika Belda Alonso, Helena Sanchis Murillo i Martina Puche Jordá.
2n Primària, masculí: Alejandro González Cantos, Gael Pillot Mora i Álvaro
Serrano Vañó.
2n Primària, femení: Claudia Rider Navarro, Noa Herrero Cerdà i Vega Ribera
Francés.
3r Primària, masculí: Quique Francés
Francés, Felipe Hernández Belda i Omar
Menbar.
3r Primària, femení: Ainara Sánchez

Jornet, Manar Menbar i Aitana Martínez
Santonja.
4t Primària, masculí: Martín Ribera
Francés, Jorge Beneyto Gil i Miguel Francés Albero.
4t Primària, femení: Laia García Bodí,
Elena Molina Calatayud i Marta Amigó.
5é Primària, masculí: Pau García Francés, Marc Navarro Pla i Andreu Navarro
Sánchez.
5é Primària, femení: Ona Ferrero
Millán, Paula Ballester Ferre i Julia
Domenech Beneyto.
6é Primària, masculí: Álvaro Sanchis

Trofeus finançats per la Diputació i l’Ajuntament.

Murillo, Marc García Francés i Iker
Baldó Reig.
6é Primària, femení: Eva Moncho
Sanjuán, Berta García Bodí i Neus
Cortés Ferre.
1r i 2n ESO, masculí: Pablo Sirera,
Pablo Esteve i Jordi Martínez.
1r i 2n ESO, femení: Teresa Ballester
Ferre, Neus Baldó Reig i Marwa
Menbar.
3r i 4t ESO, masculí: David Benedicto,
Izán Rodríguez i Jordi Ferri Martí.
3r i 4t ESO, femení: Irene Bodí Sanchis.
BAT, masculí: Tello Cantos, Ángel

Molina Vañó i Pablo Francés
BAT, femení: Ainhoa Domenech, Mayte
Molina i Neus Carrillo Albero
L’ANÈCDOTA

L’anècdota de la jornada va ser la
participació d’un xiquet en cadira
de rodes que va ser ajudat pels seus
companys fins a arribar a la meta,
tot entre els aplaudiments del públic.
Tello Cantos va tindre el detall d’entregar-li el seu trofeu de guanyador,
acció que va resultar especialment
emotiva.

Atletes voluntaris van col·laborar en les tasques del calfament.
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ATORGATS PER L’ASSOCIACIÓ D’AMICS DELS REIS MAGS

Premis
d’aparadors
i betlems

L’Associació d’Amics dels Reis Mags va atorgar els premis dels concursos
d’aparadors i betlems de Nadal 2021 i Reis 2022. En aparadors el premi va ser per a
Òptica l’Avinguda +Visión. En el concurs de betlems els premis van ser:
CATEGORIA INFANTIL: 1r Vicente Javier Aracil Ferre, 2n David Pascual Jornet i
Elies Molina Pascual, 3r. Gemma Pastor Santonja (Lucas i Mateo Molina Beneyto i
Vera Molina Vicedo).
CATEGORIA ADULTS: 1r Família Sánchez Belda, 2n Ángel Belda Sánchez (Pepe
Belda) i 3r M. José Mataix García.

Betlems Infantil 1r, Vicente Javier Aracil Ferre.

Betlems Infantil 3r, Gemma Pastor.

Aparadors: Òptica l’Avinguda +Visión.

Betlems Infantil 2n. David Pascual i Elíes Molina.

Betlems Adults 1r, Família Sánchez-Belda.

Betlems Adults 2n, Ángel Belda Sánchez.

Betlems Adults 3r, M.José Mataix García.

