BANYERES
el nostre
MAIG 2021

PLE EN EL CONCERT. El concert “Metamorfosi”
oferit per Claudia Alonso (oboé) i Francis
Blanes (piano), va omplir l’aforament del
Teatre Principal i va permetre mostrar al públic
les possibilitats que plantegen la conjunció
d’aquests dos instruments. Pàgina 14

CAMPIONA. Reportatge sobre Sandra
Moreno, que es va proclamar vencedora en la
“Copa València IFBB Pro” de físic culturisme
celebrada a Alacant i que es prepara per a
poder arribar a ser professional en el món del
fitness i la competició. Pàgina 19

Els casos actius de la
Covid-19 es reduïxen al
mínim mentre avança el
procés de vacunació.
Pàgina 3

En procés la redacció del
projecte per a reformar la
plaça Major, subvencionat
per la Generalitat.

Pàgina 4

Benestar Social programa
un paquet d’activitats per
a lluitar i conscienciar
contra la violència de
gènere.

Pàgina 5

Celebració del Dia
Internacional dels Museus
amb visites guiades
i tallers per al públic
assistent.

Pàgina 6

Injecció de 900.000 euros al
pressupost per a inversions

L’Ajuntament ha injectat quasi 900.000 euros al pressupost per a poder fer inversions mitjançant la utilització de part del superàvit
acumulat en els últims anys. La mesura té com a objecte finançar l’execució de projectes que desenvolupa el consistori amb fons
propis així com els que duu a terme amb el suport d’altres institucions. La iniciativa, que va ser recolzada pel grup municipal
de Compromís amb l’abstenció del PP i PSOE, permetrà fer obres d’infraestructures com les que s’executaran per a millorar els
polígons industrials, adquirir terrenys en zones verdes, executar projectes de participació ciutadana, finançar accions incloses dins
del Pacte Contra la Violència de Gènere i fer l’adaptació informàtica als sistemes d’administració electrònica, entre altres. Un dels
destacats serà la reconstrucció de l’antic cine Mariola (en la imatge), que ja s’ha iniciat. A aquest edifici se li dotarà d’una nova
coberta, però se li aplicaran altres millores respecte al seu estat inicial, com la renovació completa del sistema d’aire condicionat,
un dels motius pels quals s’haurà de fer una aportació econòmica a més de l’obtinguda amb la indemnització de la companyia
asseguradora. Pàgina 4

Declaren les bandes de
música com a patrimoni
cultural immaterial.
Pàgina 8

Concerts de música de
l’Octavari de Sant Jordi i de
la Societat Musical dedicat
als socis i a les dones
compositores.
Pàgina 9

Creu Roja va repartir
més de 31.500 quilos
d’aliments.

Pàgina 11

Isa Sosa decora i aporta
una nova imatge al pati de
la Biblioteca Pública.
Pàgina 12
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Regal de comunió
solidari

SERVEIS
D’INFORMACIÓ

L’Associació de Malalts d’Alzheimer ha fet pública la
solidària iniciativa de dues xiquetes, Marta i Paula,
que en lloc de repartir un detall en la celebració de
la seua Primera Comunió a tots els seus convidats
com a agraïment al fet que els hagen acompanyat en
eixe dia tan especial, van pensar destinar els diners
a una causa solidària, com és ajudar a l’entitat que
gestiona el Centre d’Alzheimer del poble.
Des de la institució s’ha fet públic el següent
missatge d’agraïment: “ens sentim molt afortunats
i agraïts per haver pensat en la nostra associació
i en les persones a qui prestem atenció. Des d’ací
us volem donar les gràcies per formar part de la
nostra família. També volem agrair als seus pares,
Elena i Juan Enrique per educar a les seues filles en
valors com la solidaritat, la generositat, l’empatia
i el compromís, ajudant a crear, al costat d’elles,
un món millor. Només ens queda desitjar-vos que
gaudiu molt d’eixe dia al costat de la vostra família.
Segur que serà un dia inoblidable i ple d’emocions”.

HORARI DE L’ECOPARC:
DE DIMARTS A DIVENDRES:
De 10 a 14 i de 16 a 18.
DISSABTES I DIUMENGES:
De 10 a 14 i de 16 a 20 hores.

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

Marta i Paula entregant el donatiu a la vicepresidenta de l’Associació d’Alzheimer.

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

L’Altet: 966 91 94 00
Manises: 961 598 500

HORARI DE SUMA
Dijous amb cita cridant al 965 292 000

De l’1 al 7 de juny

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

Del 8 al 14 de juny

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

Del 15 al 21 de juny

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

Del 22 al 28 de juny

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

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

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
Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 718
Casa de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 766
Hogar del Jubilado . . . . . . . . . . . . . 966 567 555
Museu Molí Paperer . . . . . . . . . . . . 965 567 770
Museu Arqueológico . . . . . . . . . . . 966 567 896

CITES
■ PINTURA. Exposició col·lectiva
“Paraules Pintades” als balcons. Del
12 de juny al 4 de juliol

■ DANSA. “Trànsit” a càrrec de Cocinando Danza. 19/jun 19 h. Teatre
Principal

■ CONTACONTES. Contacontes a
cura d’Eva Andújar. 18/jun, 19 h. Parc
Vi·la Rosario.

■ EXPOSICIÓ. Mostra solidària a
benefici del Banc d’Aliments de Creu
Roja. 25 juny a l’11 de juliol. Espai Expositiu del Teatre

■ LLIBRES. Presentació del llibre
“Valor, Maria!”, de Joan Borja i David
González. 18/jun, 19 h. Parc Vil·la Rosario

■ MÚSICA. XXXVI Festival de bandes
de Sta. M. Magdalena. Amb les 2 bandes
del poble. 26/jun, 19,30 h. Vil·la Rosario.

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

Área de Acampada

METEOROLOGIA MAIG

“Molí l’Ombria” . . . . . . . . . . . . . . . 667 553 730

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

Colegio Alfonso Iniesta
Edificio de la Font Bona . . . . . . . 965 566 269

TEMPERATURA

PLUJA

VENT

Edificio de la Malena . . . . . . . . . 965 566 680

■ Fins al dia 28, la
temperatura més alta va ser
de 30,8, ºC. La mínima es
situà en 8,1 ºC.

■ Durant el mes, fins
al dia 28, s’havien
comptabilitzat 33,8
litres per metre
quadrat.

■ Els vents van ser
normals. Les ràfegues més
fortes van arribar a 77,2
km/h.

Colegio Fundación Ribera . . . . . . . 965 566 565
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
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Festa del
perdó
La primera setmana
del mes de maig els
xiquets de Primera
Comunió van
celebrar la “Festa
del Perdó”, o el
que és el mateix,
el Sagrament de
la Reconciliació.
L’activitat va consistir
en que cada
xiquet o xiqueta va
elaborar un paper
en forma de cor on
va plasmar els seus
millors sentiments,
paper que després
es va superposar
damunt la imatge del
Senyor.

Panel de cors que van fer els xiquets.

COVID
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3

Tres setmanes amb “zero casos”
M

aig ha sigut el mes en què la
incidència de la Covid-19 va
aconseguir baixar fins a valors
de zero. La progressiva reducció de casos actius va aconseguir el mínim valor
a la fi d’abril. Això va suposar un respir
per al poble, sobretot després de tants
mesos amb incidència i després d’haver arribat a registrar, en determinats
moments, algun dels índexs més alts de
tota la província.
Després de comunicar-se que no hi
havia casos, el dia 27 d’abril, la dada
de “zero casos actius” va estar vigent
fins al 21 de maig, moment en el qual
es va informar de l’aparició d’un nou
cas. Van ser més de tres setmanes en les
quals el poble va estar lliure del virus,

seguint la tendència de la major part
dels territoris.
Però al final de la tercera setmana
la línia del zero es va tornar a trencar.
De fet al tancament d’aquesta edició es
computaven dos casos actius. No obstant això es confiava que poguera tractar-se d’una circumstància esporàdica,
ja que tothom espera que els avanços
que s’han realitzat en el procés de vacunació puguen acabar contenint la
pandèmia.
Malgrat tot, les autoritats continuen
demanant responsabilitat i que es complisquen les normes sanitàries (distància interpersonal, màscara i higiene de
mans) perquè sempre existeix risc que
puguen produir-se nous contagis.

Casos actius

Gràfic en el que es representa l’evolució dels casos actius

La vacunació
avança a bon ritme

Mesures Covid vigents fins al 7 de juny

En les últimes setmanes s’han produït importants avanços en el procés
de vacunació de les diferents franges d’edat. Al notable grup de
persones que s’ha traslladat en les últimes setmanes a Alcoi per a rebre
la vacuna en les instal·lacions del Complex Esportiu Eduardo Latorre,
cal sumar la vacunació massiva que s’està fent en el Centre de Salut del
poble, des del que s’està telefonant a multitud de persones per a avisarles i que acudisquen, a l’hora que se’ls indica, a rebre la vacuna. Al
tancament d’aquesta edició -28 de maig- es tenia notícia que ja s’estava
vacunant a persones nascudes en els anys 1967-68.

Les últimes mesures dictades per les autoritats
sanitàries per a tractar de controlar l’evolució
de la pandèmia van entrar en vigor el dia 24 de
maig i estava previst que s’aplicaren fins al 7 de
juny. Probablement, tancada ja aquesta edició,
s’emetria un nou paquet de normes per a saber
a què atenir-se a partir d’eixa data.
En les últimes mesures es va decretar, respecte
a l’hostaleria i la restauració, que les terrasses

podrien estar al 100% de capacitat i els
interiors fins al 50%, en horari fins a les 00.30
hores, amb un màxim de 10 persones per taula.
Pel que fa a grups en espais públics i privats, es
permetien reunions socials amb un màxim de
10 persones.
Finalment, la limitació de la mobilitat nocturna
es fixava a partir de la 1 de la matinada i fins a
les 6 del matí.
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Demanen que
no s’aplique un
impost per usar
els abocadors
Tots els grups municipals de
l’Ajuntament han subscrit una moció conjunta en què demanen al
Consell de la Generalitat que no
s’aplique l’impost que s’està estudiant per a vetar l’abocament i incineració de residus domèstics en els
abocadors, en considerar que causarà perjudici, de manera especial,
a les persones més desfavorides.
En aquest sentit, el Fons Monetari Internacional ha recomanat
al Govern d’Espanya posposar la
pujada de la fiscalitat verda fins
que la recuperació de la crisi de
la Covid-19 siga ferma, atés que
els tributs ambientals tenen un
major impacte en els menys rics,
que també són els més perjudicats
per la pandèmia.
La possibilitat de crear un impost
d’aquestes característiques té a
veure amb les directrius marcades
pel Parlament Europeu per a tractar que l’eliminació de residus en
abocador siga “l’última opció” i que
només s’emporten als abocadors
els residus que amb la tecnologia
actual no poden ser reciclats.
Segons s’indica en la moció, existixen altres vies, plantejades també
per la directiva europea, que podrien ser aplicables, com fer una
planificació de les inversions en
infraestructura de gestió de residus
amb fons de la Unió Europea, donar
suport a la investigació en tecnologies de reciclatge més avançades,
utilitzar tècniques de tractament de
residus més modernes, i intensificar
i promocionar els sistemes de recollida selectiva en les poblacions,
entre altres.

S’UTILITZARÀ PART DEL SUPERÀVIT ACUMULAT EN ANYS ANTERIORS

Injecció de quasi 900.000
euros per a inversions

L

’Ajuntament ha aprovat una modificació de crèdits que injectarà
crèdit en l’estructura del pressupost per valor de 893.165,63 euros. El
consistori utilitzarà part del superàvit
acumulat d’exercicis passats per a cobrir aquesta quantia i poder disposar
del crèdit suficient per a dur a terme
diferents projectes. L’expedient va ser
aprovat amb el vot favorable de Compromís i l’abstenció dels grups municipals del PP i del PSOE. L’alcalde va
justificar aquesta operació recordant
la falta de recursos propis per a fer inversions com a conseqüència, sobretot,
de la situació implicada per la Covid, de
l’augment de les despeses i de continuar
descartant, per contra, pujades de taxes
i impostos.
Entre les execucions que es pretenen
dur a terme s’inclou una partida de
15.000 euros destinada a l’enderrocament d’edificis de propietat municipal
que puguen estar en situació de ruïna;
diferents inversions en urbanització
i infraestructures per valor de més de
134.000 euros on contempla l’aporta-

Entre les inversions hi ha obres d’asfaltat en alguns punts de la població

ció municipal en projectes com la creació d’infraestructures de recàrrega de
vehicles elèctrics, a la millora i modernització dels polígons de Les Molines,
Les Creus i Barraquetes, a la urbanització d’un solar al carrer Misericòrdia
i al disseny d’una rotonda nova al final
de l’avinguda del 9 d’Octubre.
També es destinaran diners, en concret 100.000 euros, per a adquirir

L’alcalde
anuncia que
encara no està
fet el projecte
de reforma de
la plaça Major
A conseqüència d’algunes informacions aparegudes sobre el projecte de
reforma de la plaça Major i les crítiques
realitzades des del grup municipal del
PP, sobre que al final no es celebrarà
un concurs d’idees, tal com al principi
es va anunciar des de l’alcaldia, Josep
Sempere ha volgut aclarir que no podrà
fer-se el concurs perquè la Conselleria ha marcat els terminis per a poder
justificar la subvenció que ha atorgat
(125.000 euros per a 2021 i 130.000
euros per a 2022). “Si optàrem pel concurs d’idees, tal com es tenia intenció, no
hi hauria temps per a realitzar el procés
del concurs i després el de la licitació de
l’obra, ja que la Conselleria ens obliga a
justificar la subvenció prevista per a enguany abans de l’1 de desembre. Per això
hem hagut de demanar que es redacten
distints projectes, obviant el sistema del
concurs per a reduir els terminis, veure quin resultarà més adequat i tindre
temps per a licitar l’obra”.
L’alcalde va desmentir també les manifestacions realitzades pels populars
en les que es deia que el projecte ja
estava fet: “Estan treballant encara en
diferents possibilitats i encara no hi ha
res decidit”, va afirmar. “És més, no
tinc cap problema a escoltar l’opinió de
tots els grups polítics, abans de prendre
cap decisió”.

terrenys en la zona verda situada en
la vessant de la muntanya de l’ermita
del Sant Crist; així com poc més de
103.000 euros per a l’asfaltat i millora
de carrers en la zona del Doctor Fléming -al costat del geriàtric-, un tram
de la plaça dels Plàtans i fer obres en
l’àrea del Ventorrillo, entre altres.
D’igual manera es contemplen
48.400 euros per al desenvolupament

dels projectes de participació ciutadana; més de 10.100 euros per a l’organització d’activitats subvencionades
pel Pacte d’Estat contra la violència de
gènere, que van ser avançats per l’Estat; i al voltant de 47.200 euros per a
realitzar inversions a l’Escola Infantil
Municipal, tant per a millorar els accessos com per a modificar les línies
elèctriques.
Un altre apartat important es destinarà a la rehabilitació i equipament
d’edificis culturals. En ell s’invertiran
quasi 240.000 euros en els quals s’inclou la construcció d’un accés adaptat
a la Casa de Cultura i l’aportació municipal a la reconstrucció de l’antic cine
Mariola.
La creació d’instal·lacions esportives compten també amb una dotació
de més de 40.000 euros; també l’adquisició de vehicles, amb prop de
46.000 euros; i tanca la suplementació de crèdits la previsió de 108.000
euros per a l’adaptació informàtica de
l’Ajuntament als sistemes d’administració electrònica.

Neteja del parc Vil·la Rosario
El portaveu del PP ha preguntat a l’Equip de Govern sobre la neteja de les
basses i del parc Vil·la Rosario, davant la preocupació que puguen generar
olors i mosquits i la presència de rates. L’alcalde ha explicat que hi ha una
bassa destinada a reg i que l’altra és en la que viu la colònia d’ànecs i oques
que hi ha al parc. Respecte a aquesta última ha dit que se li canvia l’aigua
cada 3 o 4 setmanes. També s’ha referit a la presència d’alguna rata, la qual
cosa ha passat perquè acudixen per a fer-se amb el menjar dels ànecs i les
oques. Ha indicat que s’han fet tractaments per a regular aquesta circumstància i pel que sembla, algun exemplar va aparéixer, mort, en la zona de
lavabos, la qual cosa va motivar l’alarma. Respecte a la zona de lavabos va
dir també que només s’obria el d’«homes», ja que té urinari i vàter, per la
qual cosa pot ser usat pels dos sexes. I no s’obria el de «dones» perquè
en les últimes vegades que s’ha obert ha sigut víctima de destrosses, amb
trencament de sanitaris, emboços i altres danys.

Enderrocs en la zona del Ventorrillo
El Partit Popular ha mostrat la seua preocupació perquè hagen estat
abandonats durant bastant temps sacs d’enderrocs en la zona de la carretera Biar - Ventorrillo, sense que hagen sigut retirats. L’alcalde ha
recordat que aquest problema l’ha produït alguna conducta irrespectuosa
atés que és conegut per tots que existix un ecoparc que, a més, ha ampliat
els seus horaris per a donar major servei. Respecte a la retirada dels
enderrocs va explicar que això suposa un problema per a l’empresa encarregada, ja que està preparada per a recollir mobles, electrodomèstics,
etc., però no per a arreplegar aquest tipus de materials. Per això va tardar
més temps a retirar-los.

Denuncien brutícia en la Font Santa
El portaveu del PP ha demanat que es preste més atenció a la neteja del
passeig de la Font Santa i que es vigile la presència de rates. L’alcalde li ha
contestat que els carrers que limiten en zones de bancals estan sotmesos
a que puga haver-hi alguna rata i que això no passa soles a la Font Santa,
sino en altres molts llocs. Pel que fa a la neteja va dir que aquesta es feia
els diumenges pel matí ja que es tenia constància que els dissabtes a la
vesprada i a la nit era concurrida per grups de jóvens que solen abandonar restes de botelles, gots, borses, etc.
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FINANÇATS AMB ELS DINERS DEL PACTE D’ESTAT CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Tallers sobre violència de
gènere i inclusió social
L

a regidoria de Serveis Socials de
l’Ajuntament ha organitzat distintes activitats per a lluitar contra
la violència de gènere i treballar la inclusió social. Aquestes s’estan portant
a terme durant els mesos de maig i juny
i es fan amb càrrec a les transferències
per al desenvolupament de noves o
ampliades competències reservades a
les entitats locals d’acord amb el Pacte
d’Estat en matèria de violència de gènere de la Secretaria d’Estat d’Igualtat
i Contra la Violència de Gènere que depén del Ministeri d’Igualtat.
El primer dels esdeveniments organitzats és una campanya de sensibilització
i prevenció de violència de gènere per
a jóvens. A través d’aquesta es pretén
promoure relacions “sanes” eliminant
estereotips de gènere. Consistix en
la divulgació de diverses imatges i un
vídeo baix el hastag #Estimarbé, amb

la finalitat de què la ciutadania també
puga participar i aportar el seu granet
d’arena creant les seues pròpies publicacions.
També s’ha desenvolupat un foro de
contes per a treballar la igualtat i la
prevenció de la violència de gènere,
acció que s’ha fet amb els alumnes de
primer a sisé de Primària del CEIP Alfonso Iniesta.
En aquesta última activitat s’ha treballat la tècnica del conte per a sensibilitzar en igualtat i en prevenció de
la violència de gènere en l’alumnat. Es
tracta de complir objectius com l’eliminació d’estereotips de gènere i conductes violentes, promoure en els menors
valors igualitaris de respecte i de col·laboració i millorar les relacions entre
iguals mitjançant una activitat concreta
conjunta.
D’igual manera s’ha programat un ta-

ller de prevenció de la violència de gènere i d’inclusió social per a persones
amb diversitat funcional. Aquest està
dirigit als alumnes del Taller Ocupacional amb la intenció de treballar els micromasclismes i totes aquelles formes
de violència de gènere que afecten les
persones amb diversitat funcional. Tots
els continguts s’impartixen d’una forma
lúdica per a afavorir un aprenentatge
clar.
Així mateix s’ha previst un taller de
ciberseguretat per a professionals que
treballen amb adolescents i jóvens.
En aquest cas es treballaran aspectes
com: que és la ciberseguretat?, com
es detecten les amenaces en l’àmbit
personal i professional; el món digital;
smartphones i comunicacions digitals;
les xarxes socials; de l’IRC al Discord;
plataformes de comunicació per Streaming; analitzar i identificar el phinshing

associat al Malware; què fer amb els virus o si ens atrapen; plans de seguretat
de protecció, internet of thinks; i deep
web.
Per últim es farà un programa “Woman up” per al desenvolupament de
competències personals i professionals. Cada dona assistent rebrà un
procés de coaching amb sessions
individuals i personalitzades on es
treballarà l’autoconeixement, l’empoderament, la comunicació assertiva, la marca personal, la conciliació, la gestió del temps i la gestió
emocional. Tot amb la finalitat de
definir uns objectius personals i laborals clars.
Les persones que vullguen més informació o que estiguen interessades
en formalitzar inscripcions poden dirigir-se als Serveis Socials Municipals
o al telèfon 685400858 (Whatsapp).

Curset dansa
del ventre
El Casal de la Joventut ha programat en les últimes setmanes i fins
al 25 de juny un curset de “dansa
del ventre” en el Gimnàs de la Casa
de la Cultura. Els interessats poden
inscriure’s contactant amb el Casal
a través del Whatsapp 685400822
indicant el nom i cognoms, el codi
del taller DV-2Q-2021, el nom del
taller i el dia al qual es vol apuntar.

Àrea recreativa i d’acampada del Molí l’Ombria

Reobrin les zones recreatives i
d’acampada del Molí l’Ombria
L’Ajuntament ha informat que ja s’ha
obert al públic la zona recreativa i
d’acampada del Molí l’Ombria. L’obertura s’estendrà fins al dia 1 de novembre, però estarà subjecta als canvis que
puguen derivar-se de les limitacions
que puguen imposar-se a causa de la
Covid-19.
Informa també que l’aforament de
l’àrea recreativa estarà limitada a la
normativa vigent així com que seran
aplicables les tarifes que s’establixen en
l’ordenança fiscal vigent: 3 euros per
dia/persona per als majors de 12 an-

ys; 5 euros/dia persona amb visita als
museus de la localitat per als majors de
12 anys); i 60 euros per grups amb autobús. Es recorda als usuaris que serà
imprescindible conservar el tiquet d’entrada. S’indica igualment que els veïns
de Banyeres podran accedir de manera
gratuïta prèvia presentació del DNI i que
es poden realitzar les reserves i obtenir
més informació contactant amb l’Oficina de Turisme de dimarts a diumenge,
de 10 a 14 hores.
Així mateix informa de les tarifes que
s’apliquen a la zona d’acampada: 5 eu-

ros dia/persona (majors de 12 anys); 2
euros dia/persona (de 10 a 12 anys); 1
euro/dia per cada tenda de campanya
de fins a 5 persones; 2 euros/dia per
cada tenda de campanya de més de 5
persones; 1 euro/dia per tenda amb
pèrgola, tendal o un altre element addicional; escolars o campaments 2 euros
dia/persona; 1 euro dia/vehicle estacionat; i 1 euro per cada fitxa de dutxa.
Les entrades i eixides es realitzaran als
matins de 9 a 12 hores i les vesprades
de 16 a 18 hores, encara que de dilluns
a dijous només serà al matí.

Canvi
d’horaris de
l’ecoparc
Amb motiu del canvi de
gestió de l’ecoparc a
conseqüència de la seua
incorporació a la xarxa
consorciada d’ecoparcs
del Consorci Crea, els nous
horaris d’aquesta instal·lació
són els següents: de dimarts
a divendres de 10 a 14 i de
16 a 18 hores, i dissabtes i
diumenges de 10 a 14 i de
16 a 20 hores.

Període
d’al·legacions
al Compte
General
El Butlletí Oficial de la Província d’Alacant del dia 25 de maig
va publicar que estava en exposició pública el Compte General
de l’Ajuntament corresponent
a l’exercici 2020 comptable.
S’indicava que s’exposava al
públic després que fóra tractat
per la Comissió Municipal responsable de la matèria durant
un termini de 15 dies i 8 més,
en la Intervenció Municipal. Durant eixe temps els interessats
podrien formular per escrit les
reclamacions i observacions que
consideraren. Aquest tràmit està
regulat el el Text Refundit de la
Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
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PER UNANIMITAT

Demanen una rectificació
al Ministeri sobre l’origen
de les bandes
La Corporació Municipal ha
acordat per unanimitat demanar al
Ministeri de Cultura i Esports que
rectifique el raonament oferit en
l’argumentació que va utilitzar per
a declarar a les bandes de música
valencianes com a “Manifestació
Representativa del Patrimoni
Cultural Immaterial”.
El Ministeri va dir que “l’origen de
les bandes de música valencianes
es deu a un moviment mimètic al
de les agrupacions corals catalanes

(Clavé), moviment que va entrar
a València via Reial Societat
d’Amics del País”, una frase, a
priori, bastant confusa, i que ha
sigut contestada per diferents
especialistes en la matèria indicant
que el sorgiment del fenomen
bandístic en aquest territori té a
veure amb la influència religiosa,
militar i, en menor mesura,
en la política, contràriament a
l’argumentació realitzada pel
Ministeri.

Ruta guiada en el Museu Valencià del Paper.

Visita al Museu de l’Espardenya.

Activitat programada en el Museu Arqueològic.

Rutes i tallers per a
commemorar el Dia
Internacional dels Museus

B

anyeres es va sumar a la commemoració del “Dia Internacional dels Museus” que es va celebrar el dia 18 de maig, esdeveniment
que enguany va tindre com a lema “El
futur dels museus: recuperar i reimaginar”.
El fet que el dia 18 fóra dimarts laboral va fer que les activitats que es van
programar es traslladaren al dia 22,

que era dissabte. Amb tal motiu es van
programar visites guiades al Museu Valencià del Paper i una “Escape Room”
en el mateix museu sobre “Secrets entre
paper” i “Taller de bosses de paper”,
tot això en grups reduïts i extremant les
mesures sanitàries anti Covid.
També es va programar una visita
guiada al Museu Arqueològic de la
Torre de la Font Bona que va inclou-

re a continuació l’activitat “Toquem
l’arqueologia” a càrrec de l’empresa especialitzada “Arqueojocs”. Així
mateix es va fer una visita guiada al
Museu de l’Espardenya. Per a participar en totes aquestes activitats va
ser necessari inscriure’s amb anterioritat per a respectar i coordinar
el nombre de components dels diferents grups.

PUBLICITAT
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Avançant junts
EL DIA A DIA
A L’AJUNTAMENT

PROGRAMACIÓ

— Creació d’una borsa de treball d’arquitecte tècnic
— Provisió de quatre places d’agent de policia local per a
consolidació del lloc de treball
— Inici de les obres de rehabilitació de l’antic Cinema Mariola
— Treballs de neteja i desbrossament de la vessant del Sant Crist
— Dotació de crèdit pressupostari amb càrrec al romanent de
tresoreria destinat a inversions i projectes
— Resolució de les ajudes del “Pla Resistir” destinat als sectors
més afectats de la Covid-19
— Obres per a la millora d’accessos a l’Escola Infantil Municipal
— Adjudicació de la contractació del servei de socorrista i control
d’accessos per a la piscina del poliesportiu
— Programes i cursos organitzats per Benestar Social per accions
contra la violència de gènere
— Treballs d’asfaltat al carrer Doctor Fléming en la zona del
geriàtric
— Reparació de la passarel·la del riu Vinalopó per a l’accés al
Molí l’Ombria
— Concessió per la Diputació d’una subvenció en espècie
consistent en 9.600 mascaretes

CULTURAL

Titelles per a tota la família

L’ODISEA DE NAMBI

Parc Municipal Vil·la Rosario
Divendres 4 de juny, 18 h.

Espectacle de dansa

TRÀNSIT

De Cocinando Danza
Teatre Principal
Dissabte 19 juny a
les 19,00 hores

Llirauca 2021
Exposició col·lectiva

PARAULES PINTADES

Mostra de pintura als balcons
Del 12 de juny al 4 de juliol
Inauguració: dissabte 12 de juny,
18 h. Plaça de l’Ajuntament

XXXVI FESTIVAL DE BANDES
DE SANTA MARIA MAGDALENA

Amb la participació de l’Agrupació Musical la Nova
i la Societat Musical Banyeres de Mariola
Dissabte 26 juny, 19,30 hores. Parc Vil·la Rosario

Llirauca Mini 2021

CONTACONTES

A cura d’Eva Andújar
Divendres 18 juny des de les 19,00 h.
Parc Vil·la Rosario

Llirauca 2021
Presentació del llibre

EXPOSICIÓ SOLIDÀRIA A BENEFICI
DEL BANC D’ALIMENTS DE CREU
ROJA

Organitzat per l’Associació Art’92 de Bocairent
Espai Expositiu del Teatre
Del 25 de juny a l’11 de juliol

VALOR, MARIA!

De Joan Borja i l’il·lustrador David González
Divendres 18 juny des de 19,00 h.
Parc Vil·la Rosario

Ajuntament de Banyeres de Mariola
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AQUESTA DECLARACIÓ VA SER A INSTÀNCIA DEL MINISTRE DE CULTURA I ESPORTS

Les bandes de música declarades
Patrimoni Cultural Immaterial
E

l Consell de Ministres va declarar
recentment a les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana
com “Manifestació Representativa del
Patrimoni Cultural Immaterial”. Aquesta
declaració va ser a instància del ministre de Cultura i Esports, en considerar
que les bandes de música valencianes
conformen un extraordinari fenomen
associatiu que genera “espais de relació
intergeneracional”. Aquest fet va tindre
com a conseqüència que des de distints
àmbits es mostrara el recolzament i la
felicitació a les bandes del poble.
El ministre de Cultura i Esports, José
Manuel Rodríguez Uribes, va plantejar
la proposta i la decisió es va adoptar en
l’últim Consell de Ministres del mes de
març. En el comunicat que es va fer públic des de l’oficina de comunicació de
La Moncloa, es va plasmar l’acord de la
següent forma:
“Les Societats Musicals Valencianes
conformen un extraordinari fenomen
associatiu present en el territori de la
Comunitat Valenciana, generant al mateix temps espais de relació intergeneracional.
Des dels seus orígens fins al dia de
hui, la música de banda troba la seua
màxima expressió, diversitat i grau de
desenvolupament en la Comunitat Valenciana, exercint d’influència a la resta
d’Espanya i fins i tot a escala internacional.
Les bandes de música, els seus centres educatius i les Societats Musicals
que les sustenten representen una
aportació importantíssima al món rural, atés que suposen una porta oberta a
la cultura, l’educació i la creativitat per
a població.
Encara que l’entorn de les bandes de
música ha sigut en el passat tradicionalment masculí, el protagonisme creixent
de les dones és un dels canvis que millor il·lustra el procés d’adaptació i expansió del moviment.
Les Societats Musicals suposen un
recurs per al desenvolupament local,
tant a través del turisme com de les
indústries culturals i altres elements
materials imprescindibles per al seu
desenvolupament. A més, els recursos
que generen reverteixen directament en
el territori de la Comunitat Valenciana.

Societat Musical Banyeres de Mariola.

La Societat
Musical
publica
els últims
concerts
de música
festera
Agrupació Musical la Nova.

ORIGEN DE LES BANDES

L’origen de les bandes de música
valencianes es deu a un moviment
mimètic al de les agrupacions corals
catalanes (Clavé), moviment que va
entrar a València via Reial Societat
d’Amics del País. Però a València, van
ser les agrupacions instrumentals en
forma de bandes de música les que van
cobrar força i més encara en el món
rural, amb una característica diferencial consistent en fer que molt prompte
comptaven ja amb escoles de música

en les quals formaven als joves integrants d’aquestes bandes.
Després de dos-cents anys continuen
impulsant un moviment únic en el món.
En l’actualitat hi ha registrades un total
de 550 Societats Musicals federades,
amb més de 1.100 bandes de música,
més de 43.000 músics, 60.000 alumnes, més de 200.000 socis, 600 centres
educatius (400 escoles de música i 170
escoles d’educands i 30 centres autoritzats), la qual cosa representa més de
5.000 professors.

LLEI PER A LA SALVAGUARDA
DEL PATRIMONI CULTURAL
IMMATERIAL

La Llei 10/2015, de 26 de maig, per
a la salvaguarda del Patrimoni Cultural
Immaterial estableix que correspon al
Ministeri de Cultura i Esport, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes,
la salvaguarda del Patrimoni Cultural
Immaterial mitjançant la Declaració
de Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, a més de
regular el procediment de declaració.”

Més de cinc mil visualitzacions
ha registrat el canal YouTube de
la Societat Musical Banyeres de
Mariola en les últimes setmanes
després que l’entitat publicara
les tres últimes edicions del
“Concert de Música Festera de
la filà Moros Vells”, els corresponents als anys 2018, 2019 i
2021, ja que el del 2020 no es va
poder celebrar. La publicació ha
suposat que s’hagen posat a la
disposició del públic una trentena de vídeos, el que suposa més
de cent cinquanta minuts de música festera de moros i cristians.

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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La Societat Musical durant la interpretació.

EL VENT VA ESTAR A PUNT DE CAUSAR LA SUSPENSIÓ

Concert en homenatge als socis
i a les dones compositores
L

a Societat Musical Banyeres de
Mariola va oferir el diumenge dia
9 de maig a la vesprada un concert al parc Vil·la Rosario. L’esdeveniment es va realitzar com a “homenatge
als socis” i en reconeixement a “les
nostres compositores”, en suport a les

creadores de música valenciana.
La cita no va resultar fàcil perquè el
vent va causar nombrosos problemes
als músics, que en determinats moments van veure com alguna ràfega feia
que isquera “volant” alguna partitura.
I a més, poc va faltar perquè fóra sus-

pés, ja que l’adversa climatologia va
impedir que es pogueren realitzar els
assajos rutinaris que sempre es fan en
el mateix escenari del concert abans de
l’actuació.
Malgrat els impediments climatològics, la força del vent es va reduir a

Orquestra Simfònica Santa Cecília de Cullera.

Celebrats els
concerts de
l’Octavari
Com ja es va comentar en l’última edició, els
dies 1 i 2 de maig es van celebrar els concerts
de l’Octavari de Sant Jordi, que enguany complien la 41 edició. Van actuar l’Orquestra Simfònica SMI Santa Cecília de Cullera, dirigida
per Carlos Garcés, i el Cor Universitari Sant Yago, dirigit per Pau de Luis. Les dues actuacions
van ser seguides per nombrós públic dins de
les limitacions d’aforament marcades per la
normativa sanitària.

Cor Universitari Sant Yago de València.

FOTOS MORENET

última hora i es va poder fer ‘audició.
Primer va actuar la “Banda Jove” que
va oferir obres d’Anne McGinty, James
Curnow i Ferrer Ferran sota la direcció de Teles Moreno Ferrer. Després
ho va fer la banda de la Societat Musical, que dirigida per José Francisco

Mira Marín va interpretar obres de
Núria Francés Miralles, Amparo Edo
Boíl, Mª Dolores Soriano Raga i Sara
Galiana Sola.
El concert es va emmarcar dins de la
campanya de “Música als Pobles” que
patrocina la Diputació Provincial.
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La programació cultural
torna a la “normalitat”

Un moment del curs.

Curset sobre
desenvolupament
sostenible

C

reu Roja va organitzar el dia 19 de maig
un curset sobre els “Objectius del Desenvolupament Sostenible”. En l’acció van
participar els voluntaris de Suport Escolar i Cooperació Internacional de la institució. El tema

va resultar de gran interés, ja que va abordar
aspectes relacionats amb l’aportació que pot
realitzar Creu Roja perquè les persones puguen
viure millor amb les cures i suport que els brinda l’entitat.

La programació cultural del mes de maig
va arribar a la fi en el Teatre Principal amb
la representació de l’espectacle “Waterloo”,
oferit per Carles Alberola, i el concert de
música “Metamorfosi” que van protagonitzar
Claudia Alonso i Francis Blanes. Amb aquests
esdeveniments, units a altres que s’han fet,
com el concert que va realitzar la Societat
Musical Banyeres de Mariola, l’exposició
“Destellos”, de l’IES Professor Manuel
Broseta, o la mostra fotogràfica “No em
toques el Whatsapp”, ambdues en l’Espai
Expositiu del Teatre, s’ha anat recuperant, a
poc a poc, la normalitat de la vida cultural
al poble, sempre marcada per les mesures i
circumstàncies que marca la pandèmia.
Per al mes de juny s’han anunciat distintes
activitats dins també de l’àmbit cultural. El 4
de juny hi haurà titelles per a tota la família

amb “L’odisea de Nambi”, al parc Vil·la
Rosario; del 12 de juny al 4 de juliol, dins de
“Llirauca 2021” es farà l’exposició col·lectiva
“Paraules pintades” amb una mostra de
pintura als balcons; el 18 de juny hi haurà un
contacontes a cura d’Eva Andújar i també es
presentarà el llibre “Valor, Maria!” de Joan
Borja i il·lustracions de David González. El
dia 19 de juny s’oferirà l’espectacle de dansa
“Trànsit”; del 25 de juny a l’11 de juliol es
farà una exposició solidària a benefici del
Banc d’Aliments de Creu Roja; i el dia 26 de
juny serà el XXXVI Festival de Bandes de Santa
Maria Magdalena amb la participació de les
dues bandes del poble.
A tot açò cal sumar les activitats que
s’organitzaran durant el mes en l’àmbit
educatiu, amb xarrades, actes de fi de curs,
audicions del Conservatori, etc.

Taller per a reparar
bicicletes
L’Ajuntament i el Consorci de Residus “Crea”
van programar el dia 28 de maig un taller de
reparació de bicicletes. L’objectiu era donar
una “segona vida” a bicicletes usades en lloc
de desfer-se d’elles. Participar en la iniciativa
va permetre aprendre la forma adequada de
mantenir i reparar-les. En l’acció es va utilitzar

com a model una bicicleta recollida en un
dels ecoparcs que gestiona el Consorci Crega,
complint el lema “d’un residu generem un
recurs”. També era possible participar portant
una bicicleta pròpia, la qual cosa permetria ferli xicotetes reparacions i donar-li una “segona
oportunitat”.
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La desocupació
es situa al voltant
de les 400
persones

Instal·lacions de Creu Roja en el polígon dels Molines.

ENTRE BANYERES DE MARIOLA I BOCAIRENT

Creu Roja va repartir 31.560
kilos d’aliments en 2020
L’Assemblea Local de Creu Roja
de Banyeres de Mariola a la qual
està annexionada la població
de Bocairent, va gestionar l’any
passat la distribució d’un total
de 31.560 kg d’aliments, segons
informa l’entitat en la memòria
d’activitats de l’any 2020. Aquests
aliments van procedir del Fons

d’Ajuda Europea per als més
Desfavorits (12.324 kg), del Supermercat CONSUM de Banyeres
de Mariola (9.876 kg), del Supermercat CONSUM de Bocairent
(7.628 kg), de l’Associació Festes de Sant Agustí de Bocairent
(1.250 kg) i de la recol·lecta de la
Biblioteca de Bocairent (482 kg).

864 SERVEIS ENTRE
PREVENTIUS I ASSISTÈNCIES

nals i 1 en un esdeveniment esportiu.

L’entitat va comptabilitzar l’any passat un total de 864 serveis. La majoria d’ells van estar relacionats amb
la recollida i repartiment d’aliments
(822). La resta es va desglossar en
23 trasllats, 12 urgències, 6 serveis
relacionats amb festes locals i patro-

EL TREBALL DELS VOLUNTARIS

Els voluntaris van ser els artífexs de
la major part dels serveis realitzats
en l’àmbit d’intervenció en emergències, serveis preventius, terrestres i
transport sociosanitari, havent participat un total de 174 voluntaris.

Labora, Servei Valencià d’Ocupació i Formació, va registrar a la fi d’abril un total de
393 persones en situació de desocupació,
xifra similar a la comptabilitzada des de principis d’any: al final de gener hi havia 397, al
febrer 411 i al març 400 persones.
D’acord amb les dades que tanquen el primer quadrimestre de 2021, dels 393 aturats
288 eren dones i 105 homes. Per sectors, 9
eren del sector de l’agricultura, 5 de la construcció, 141 de la indústria, 205 del sector
serveis i 33 apareixien sense activitat econòmica definida. Pel que fa a la classificació per
edats, 23 apareixien com a menors de 25 anys, 142 estaven en la franja d’entre 25 i 44
anys i 228 tenien 45 o més anys. Per naciona-

Recollida de
paper i cartó
La Confraria de Sant Jordi ha anunciat
que realitzarà una recollida de paper i
cartó el dissabte dia 5 de juny. Serà la segona campanya que duran a terme des de
principis d’any. Amb aquesta mena d’accions l’entitat contribueix a preservar el
medi ambient perquè tot el paper i el cartó
que s’arreplega pot ser reciclat. Al mateix
temps li permet obtenir uns ingressos que
es destinen a cobrir una part de les despeses que té la institució.
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ISA SOSA APORTA UN TOC ARTÍSTIC
AL PATI DE LA BIBLIOTECA

El recurs
de l’art per
a crear
un espai
atractiu
Isa Sosa utilitza aposta per línies i formes senzilles.

dissenyat una espècie de muntanya
russa que intenta transmetre els sentiments i emocions que ens brinda la
lectura. El tercer mur, al qual se li
adossa l’escala per la qual s’accedix
a la segona planta, és com una línia
de temps, una representació gràfica
de les coses que han anat passant al
llarg de la vida”.
L’ESSENCIALITAT DEL COLOR

Les formes i colors que plasma inclouen continguts per a la reflexió.

La idea és donar més ús al pati de la biblioteca.

I

sa Sosa està tractant de donar-li
un aire diferent al pati de la Biblioteca Pública. Després de
cursar estudis de disseny industrial
i decantar-se, més tard, per la part
creativa i l’art en general, aspecte
en què va influir de manera decisiva
el temps que va estar a Londres, ha
vist com els seus projectes han anat
evolucionant cap a creacions més artístiques.
Declara que es situa lluny dels ambients recarregats i advoca per la
senzillesa. “En els meus treballs utilitze traços senzills, sempre amb la
perspectiva de la simplicitat de les coses. M’encanta crear formes i poder
combinar-les amb diferents colors.
M’agrada proporcionar-les un valor
i que puguen ser objecte de reflexió.
Busque que qui les observa pense i
analitze el que he intentat plasmar”.
El plantejament dels treballs que
s’estan fent a la Biblioteca té com a
objecte que el pati puga tindre major

ús. Fins ara era poc utilitzat, ja que el
seu aspecte no resultava massa atractiu. Era, més que un espai més de
lectura, un lloc que només utilitzaven
alguns estudiants per a descansar i
estirar les cames entre maratonianes
sessions d’estudi.
“Em van demanar convertir aquest
lloc en alguna cosa que estiguera
relacionada amb els llibres i la literatura en general”, explicà. “Per a
mi els llibres són portes a diferents
mons així com una forma d’accedir a
distints temps i escenaris. També són
mecanismes transmissors d’emocions
i que ajuden a aflorar les sensibilitats
personals. Sota aquestes perspectives, he volgut dedicar cada paret a un
plantejament”.
D’acord amb això ha dissenyat diferents escenaris en cadascuna de les
parets. “En una he pintat unes portes
que permeten transportar al lector
fins als diferents contextos als quals
ens pot portar un llibre. En altra he

L’artista dóna gran valor als colors.
De fet considera el color com un element essencial per a aconseguir la
fi que es pretén. “Crec que el color
donarà molt més atractiu a aquest
espai. Per a mi les coses que tenen
color aporten alegria i conviden a utilitzar-les. Els colors vius desprenen
energia i estic segura que proporcionaran positivitat als usuaris de la
biblioteca”.
SENSACIONS I EMOCIONS

Els dibuixos es complementaran
amb diferents elements a fi d’augmentar, més encara, el nivell de percepció
de sensacions i emocions. “He confeccionat diferents peces de ceràmica
per a ser col·locades sobre la pintura.
La idea és que transmeten sensacions:
qüestions com l’amor, l’afecte, la
tristesa, les llàgrimes... Volia que no
fóra només un mural pintat, llis i acolorit, sinó que poguera oferir alguna
cosa més. Després de pegar-li algunes voltes vaig arribar a la conclusió
que el material que millors resultats
podia donar en un pati interior era
la ceràmica. Llavors, en línia amb el
meu estil, vaig preparar una sèrie de
peces -molt senzilles totes elles- que
després es col·locaran sobre la figura de la muntanya russa. Espere que
queden bé i que aporten continguts,
sobretot quan brillen amb la llum del
sol”.
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ENTRE LES QUINZE COL·LECTES QUE VA REALITZAR EL CENTRE DE TRANSFUSIONS

Quasi 400 donacions de sang
al llarg de l’any 2020
E

l Banc de Sang “Maria Auxiliadora” de Creu Roja de Banyeres de
Mariola va comptabilitzar durant l’any pasat 396 bosses de sang repartides entre les quinze col·lectes que
va realitzar el Centre de Transfusions
de la Comunitat Valenciana durant tot
el període. Així mateix es van registrar
un total de 25 nous donants.

DADES GLOBALS DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

D’acord amb les dades estadístiques que ofereix el Centre de Transfusions, el nombre de donacions,
transfusions i components sanguinis
registrat en l’àmbit de la Comunitat
Valenciana l’any 2020 va ser un
poquet inferior al de l’any anterior.
En total es van produir 164.043 donacions, estant al capdavant la franja
d’edat d’entre 46-65 anys (76.029),
seguit del tram d’edat de 18-35 anys
(47.965), el de 36-45 anys (39.955)
i el de més de 65 anys (94). Els
percentatges per sexe van ser del
44,68% per a les dones i del 55,32%
per als homes.

Una de les col·lectes que ha dut a terme el Centre de Transfusions en els baixos de la Casa de Cultura.

REUNIÓ DE LA UNDEF AMB ELS RESPONSABLES DE SANITAT

Descarten l’ús dels masets
per a actes festius
La UNDEF (Unió d’Entitats Festeres
de Moros i Cristians) ha informat que
responsables de l’entitat van mantenir
el dia 4 de maig una reunió amb la
consellera de Sanitat, Ana Barceló,
on es van abordar les restriccions i
mesures de prevenció que afecten
la celebració de festes de moros i
cristians.
Segons la informació facilitada, de la
reunió es va desprendre que podran
realitzar-se actes sempre que la
incidència no empitjore, però hauran
de complir amb les condicions de
seguretat que estableix la Conselleria:
controls d’aforament, distàncies
de seguretat i ús de la mascareta,

aconsellant-se que es realitzen a
l’aire lliure i no en espais tancats.
Els tipus d’actes que poden
autoritzar-se es redueixen a
presentacions de revistes, ofrenes,
concerts o qualsevol altre
esdeveniment que complisca amb les
mesures indicades.
SOLS EN L’ÀMBIT CULTURAL

Respecte a l’obertura dels masets
festers, des de la UNDEF es diu
que només poden utilitzar-se per a
fins d’àmbit cultural: assemblees,
reunions, exposicions..., i ajustant-se
a les mesures de seguretat establides.
Es descarta, de moment, que puguen

dedicar-se per a fins festius, estant
prohibit que es puga menjar o beure
en aquestes instal·lacions.
Es va apuntar, d’altra banda, que
cada entitat hauria de crear la
figura del “responsable Covid”, amb
funcions de coordinar i assegurar
el compliment de la normativa que
estiga vigent en el moment. Així
mateix qualsevol acte que vulga
realitzar-se haurà de ser comunicat
a la Conselleria perquè aquesta done
la seua conformitat i determine
les mesures necessàries per al seu
control i bon desenvolupament, tot
això amb la finalitat d’evitar possibles
rebrots.

Detenen dues
persones per un
delicte contra els
drets dels treballadors
Segons han informat distints mitjans
de premsa digitals la Policia Nacional
ha fet pública una operació que s’ha
saldat amb la detenció de dos homes
de nacionalitat pakistanesa per un
presumpte delicte contra els drets
dels treballadors i per una infracció
de la normativa de riscos laborals.
Els detinguts regentaven tres establiments d’hostaleria i una fruiteria als
municipis de Saix, Castalla i Banyeres de Mariola. Tenien 9 treballadors
estrangers sense contracte i alguns
estaven en situació irregular. Segons
pareix, eren forçats a treballar en

condicions dolentes a canvi de la promesa de regularitzar la seua situació.
Sembla que a Banyeres, s’ha detingut
a l’administrador i encarregat de l’establiment.
La investigació va començar arran
un accident de trànsit amb una motocicleta d’una empresa de repartiment
de menjar a Banyeres de Mariola. Segons expliquen els agents de la Policia
Nacional, el ferit va intentar contactar
amb el cap de l’empresa, “qui es va
desentendre de la situació i va manifestar que coneixia poc al ferit i que
no era problema seu”.
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Francis Blanes i Claudia Alonso en l’escenari del Principal.

Claudia Alonso ha sigut la intèrpret de l’oboé.

Claudia Alonso i Francis Blanes
van protagonitzar “Metamorfosi”
C

làudia Alonso i Francis Blanes
van oferir el dia 29 de maig
un concert amb un repertori
d’obres per a oboé i piano. Amb el

títol “Metamorfosi” els dos músics
van oferir una interpretació per a
un públic que havia esgotat des de
feia dies les localitats de l’aforament

permés en el Teatre Principal. Els
presents van tindre ocasió d’escoltar i, alhora, admirar, les possibilitats tècniques que té un peculiar

instrument com és l’oboé i la seua
combinació amb el piano, gràcies al
magistral recital que van fer els dos
concertistes.

L’audició va comptar amb obres
d’Antonio Vivaldi, de Benjamin Britten, de Claude Debussy i de Johannes
Wenzeslaus Kalliwoda.
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Noa Herrero Cerdà, premi 1r i 2n de Primària.

El jurat durant la deliberació (FOTO MORENET)

VAN FORMAR EL JURAT JAVIER PUIG, MÓNICA BERENGUER I ELENA VILANOVA.

La Confraria de Sant Jordi entrega els
premis del “I Concurs de Dibuix Infantil”
L
a Confraria de Sant Jordi va entregar el dia 8 de maig els premis del “I Concurs de Dibuix
Infantil” convocat per l’entitat per
a enaltir la figura del Patró en una
època en què no s’han pogut celebrar festes per segon any consecutiu.

Va ser en la seu de l’entitat, abans
de la missa vespertina del Trasllat
del Patró. Van consistir en un diploma acreditatiu, un joc de taula i el
conte titulat “Ja arriba Sant Jordi a
Banyeres de Mariola”, editat per la
Confraria. D’igual manera, en ser la

Anaís Martínez Ortuño, premi 3r i 4t de Primària.

primera vegada que es realitzava el
certamen, també es va entregar un
exemplar del conte a tots els xiquets
i xiquetes que van participat.
Els guanyadors han sigut María
Belda Albero (categoria Educació infantil), Noa Herrero Cerdà (catego-

Rubén Miró Conca, premi 5é i 6é de Primària

ria 1r i 2n de Primària), Anaís Martínez Ortuño (3r i 4t de Primària)
i Rubén Miró Conca (5é i 6é de
Primària).
La notificació del premi la van
rebre el dia 23 d’abril, dia de Sant
Jordi, a través d’una telefonada

realitzada per la presidenta, Elena
Vilanova. Eixe dia se’ls va donar la
felicitació i se’ls va emplaçar per a
assistir a l’acte del lliurament de
guardons. Van formar el jurat Javier
Puig, Mónica Berenguer i Elena Vilanova.

María Belda Albero, premi Educació Infantil.
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DIRIGIT A TREBALLADORS I PROFESSIONALS SENSE TITULACIÓ

L’IES acreditarà
l’experiència
de persones
que treballen
en electricitat i
electrònica
L
’IES Professor Manuel Broseta està
entre els centres de Formació Professional que han iniciat un procés
per a acreditar l’experiència professional i laboral de persones que no tenen
titulació o certificat de professionalitat
que ho acredite. Ho farà en les rames
d’electricitat i electrònica.
Amb aquest procés es facilitarà que
moltes persones tinguen l’oportunitat
d’obtenir una qualificació professional
i que puguen tenir més opcions d’ocupabilitat, si estan buscant treball o volen
accedir a llocs amb millors condicions.
L’acreditació, d’altra banda, obrirà
portes perquè aquestes persones vegen

factible iniciar itineraris formatius i que
completen la seua experiència amb estudis d’FP de la seua rama de coneixement
perquè tindran mòduls convalidats.
En manifestacions del conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà,
ha subratllat la importància d’aquesta
mesura per a crear i mantenir el treball de qualitat, ja que “l’horitzó europeu
immediat marca que el 85% dels llocs
de treball requeriran algun tipus de qualificació”.
Des de l’IES s’ha animat a qualsevol
persona que puga estar interessada perquè passe per l’institut per a rebre tota
la informació.
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TALLERES OLIVA cumple 70 años
TALLERES OLIVA cumple este
año su 70 aniversario después
de que hayan pasado por la empresa tres generaciones que han
trabajado sin cesar. Y lo han
hecho superando todo tipo de
adversidades, con gran entrega
y esperanza infinita.
El matrimonio que formaron Ángel Jordá Castelló y Pilar Reig Olcina fue el que marcó los inicios.
En 1951, coincidiendo con el nacimiento de su hijo Ángel, abrieron el primer taller. Lo dedicaron
a la reparación de bicicletas. El
establecimiento recibió el nombre
de “BICICLETAS CASA ÁNGEL” y
tuvo su primer emplazamiento en
el carrer Major.
Pero fue tan solo su primera dirección ya que, en poco tiempo, haría por dos veces la mudanza. Dos
años después, en 1953, el taller se
marchó al número 42 del carrer La
Creu (donde en la actualidad está
la Barbería de Toni). Este lugar fue
también provisional ya que, nuevamente dos años después, se trasladó hasta la avenida Ramón y Cajal
número 2, donde se instaló con el
nombre de “CASA OLIVA”.
En “CASA OLIVA” el negocio
cobró una nueva dimensión. A la
actividad de taller se unió el de la
venta y reparación de motocicletas
siendo agencia oficial de las marcas Guzzi Hispania, Rieju, Vespa,
Puch y Bultaco, venta de accesorios
y reparación y venta de neumáticos,
logrando obtener la exclusiva de las marcas “General”
y “Michelín”. En “CASA OLIVA” también se dispuso la
prestación de un servicio de repostaje de combustible y
fue también sucursal de Transportes Tormo.
“CASA OLIVA” permaneció abierto años más tarde como tienda de deportes, juguetes, etc., hasta que a Pilar
Reig le llegó el momento de la jubilación.
Mientras tanto la sección de taller seguía funcionando
con gran intensidad. En 1964 la instalación requería mayor espacio y se instaló en un local situado en la calle Sor
Josefa Santonja. Llegaron tiempos complicados porque
en 1966 falleció en un accidente de tráfico su fundador,
Ángel Jordá Castelló. A la desgracia hubo que sumar la
necesidad de tener que hacer frente al negocio familiar.
Pilar Reig y su hijo Ángel, que contaba con tan solo 15
años de edad, tuvieron que superar la adversidad.

TALLERES OLIVA

quiere agradecer a
todos sus clientes la
confianza depositada.
“GRACIAS POR TODO.
NUESTRO COMPROMISO, TU SATISFACCIÓN”.
Y allí permaneció hasta 1976. En aquel momento hubo
que tomar nuevas decisiones ante la incuestionable necesidad de espacio. La carga de trabajo requería más infraestructuras y obligó a que la empresa tuviera que afrontar un
nuevo cambio de domicilio. El nuevo destino se fijó en la
calle Capitán Cortés nº 18 -actualmente calle Germanies-,
con la identidad de “TALLER DE REPARACIÓN ÁNGEL
JORDÁ REIG”, conocido ya como “TALLERES OLIVA”,
con Ángel Jordá -hijo- como gerente y con una extensa y
novedosa gama de prestaciones.
Al habitual servicio de reparación de motos y bicicletas
se unió el de reparación y mantenimiento de vehículos
agrícolas, la venta y reparación de neumáticos de camiones, servicio de grúa y el inicio del servicio de venta de
vehículos nuevos, siendo nombrado “servicio oficial” de
las marcas Ford, Citroën, Alfa Romeo y Opel.

Todo ello derivó en
la necesidad de una
nueva ampliación,
por lo que el taller
creció añadiendo los
espacios disponibles
en la parte inferior al
inmueble y con entrada por la calle Ramón
y Cajal (instalaciones
que hoy ocupa el Tanatorio San José).
Este taller, con entrada
por Germanies y Ramón
y Cajal, permaneció
activo hasta 1997, momento en que se produjo el traslado a la actual
dirección de Les Molines
nº 40 bajo la denominación de “TALLERES OLIVA
BANYERES S.L.”. Aquí,
con más de 1.500 metros
cuadrados de superficie y
con maquinaria de última
generación, la empresa
sigue funcionando ofreciendo servicios integrales
para cualquier tipo de vehículo o motocicleta.
En constante evolución,
TALLERES OLIVA dio un
paso más y desde 2006
es titular de la certificación
de calidad ISO 9001 del
grupo Confort Auto, primera red de talleres con
un eficaz y homogéneo
sistema de trabajo avala-

do internacionalmente.
En 2016, después de una vida dedicada al mundo del
motor, llegó la jubilación de Ángel Jordá Reig. En la actualidad, tras 70 años de trayectoria, la empresa sigue en
activo bajo la dirección de la tercera generación. Mariola
Jordá, nieta del fundador, junto con su marido, Antonio
Almendros, y gracias al gran equipo humano y de profesionales que forman la empresa, apuestan cada día por
satisfacer la necesidad de sus clientes.
Aspectos como el trato cercano y personalizado, el compromiso por ofrecer las últimas novedades e innovaciones
del mercado y una formación y renovación constantes,
hacen que TALLERES OLIVA siga en vanguardia y al servicio de los conductores, dando continuidad a un negocio
familiar que empezó con ilusión y con grandes sacrificios
y que ha conseguido prolongarse hasta nuestros días.
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ESPORTS

Els jugadors del At. Madrid celebren el gol que els va donar el títol.

Celebració atlètica
per la consecució
del títol de lliga
A pesar que la Penya Atlètica, a causa de la pandèmia, no va obrir les portes
per a veure l’últim partit de lliga, ni que tampoc va programar cap trobada o
concentració per a celebrar la consecució del títol, sí que es va poder constatar
que nombrosos aficionats, de manera individual i a títol personal, van festejar
l’obtenció del campionat durant la vesprada-nit del dissabte 22 de maig.
Ho van fer després que l’Atlètic de Madrid aconseguira imposar-se en Pucela
per 1-2 al Valladolid, victòria que li assegurava el primer lloc de la classificació,
amb independència del que fera el Reial Madrid, segon classificat, que a la fi
també va aconseguir véncer per 2-1 al Vila-real.
Des d’eixe moment van poder escoltar-se els clàxons d’alguns cotxes, que van
circular pels carrers del poble portant banderes atlètiques, així com el so d’alguna traca, disparada davant la façana del domicili d’algun aficionat atlètic, per a
celebrar la consecució de la lliga. Felicitacions als atlètics.

ESPORTS

BANYERES, maig 2021

19

GUANYADORA DE LA “COPA VALÈNCIA IFBB PRO” DISPUTADA A LA CIUTAT D’ALACANT

Sandra Moreno Sempere:

“El físicculturisme fa
que em supere
cada dia”

S

andra Moreno Sempere, de 21
anys, ha fet de la pràctica del físic-culturisme i del fitness la seua
manera de vida. Exercir aquesta disciplina li ha permés trobar una manera
de “superar-se a si mateixa” i arribar
a conéixer “la força que pot arribar a
tindre”.
La banyerina, que segueix aquestes
rutines des de fa tres anys, comença a
gaudir dels primers fruits d’una vida
dedicada a aquesta activitat. “Quan vaig
començar no tenia mentalitat competitiva. Vaig descobrir que el fitness podia
ser un «estil de vida», una cosa molt diferent del que havia conegut fins a eixe
moment. En poc temps vaig comprovar
que m’aportava moltes coses. Era com
una teràpia, un mecanisme que ajudava
a relaxar-me, una fórmula que feia que
em trobara millor. Durant la quarantena vaig descobrir que podia aprofitar el
meu estat físic per a poder dedicar-me
a la competició, aspecte que no m’havia
plantejat en cap moment. Va ser com
una «revelació», com una crida que
m’impulsava a créixer més i a lluitar
per a aconseguir sobrepassar les meues limitacions. Però la veritat és que no
necessite aconseguir una medalla per a
sentir-me bé. El fet de poder pujar cada
vegada un escaló és el que realment em
gratifica”.
Els dies 8 i 9 de maig va competir per
segona vegada. Ho va fer en la disputa
de la “Copa València IFBB Pro” que es
va celebrar en el VB Spaces d’Alacant
i va aconseguir ser campiona en la
seua secció de “Bikini Fitness Júnior”.
“Aconseguir la primera plaça em va reportar gran il·lusió. Era la segona vegada que competia. La primera va ser també a Alacant i llavors vaig ser tercera,
el que em va suposar també una gran
sorpresa. Fins i tot sense voler-ho he de
reconéixer que aconseguir bons resultats et dóna força i ajuda per a continuar superant-te”. De fet, en el moment
de fer aquesta entrevista Sandra viatjava
cap a la localitat de Cabra, a la província
de Còrdova, on tenia previst competir
en la competició anomenada “Hèrcules
Cup” i continuar guanyant experiència
en aquesta mena de tornejos.
Sandra s’exercita en l’actualitat en un
gimnàs d’Alcoi, però l’ha fet també en

L’alimentació és un factor fonamental en la seua preparació.

Sandra amb el seu entrenador personal.

altres centres esportius radicats en diferents poblacions. La seua rutina és molt
específica i està totalment pautada pel
seu entrenador personal, José Antonio
Ruiz. “Les sessions es desenvolupen en
gimnàs al llarg de cinc dies a la setmana
i es prolonguen per espai d’entre hora i
hora i mitja. A això cal sumar exercicis
cardiovasculars que convé fer cada dia
després d’alçar-se. Els exercicis a casa
són secundaris i poden ajudar-te a fer
que l’organisme estiga «actiu» i que no
arribe a «relaxar-se», però el treball en
un centre especialitzat és fonamental. A
tot això cal afegir conductes estrictes en
l’alimentació, un dels pilars base per a
poder prosperar en el món del fitness”.
De fet l’aspecte nutritiu és fonamen-

Sandra Moreno guanyadora de la Copa València.

tal. “Has d’oblidar-te dels dolços, de
la brioixeria i dels fregits. Tampoc són
compatibles els ultra processats, els sucres refinats o els carbohidrats simples,
és a dir, el que normalment mengem si
no tenim en compte aquestes restriccions. Això representa gran sacrifici i
molta força de voluntat. De fet resulta
complicat en l’àmbit social: molts restaurants no s’adapten a aquests cànons i
en més d’una ocasió ha sigut convenient
emportar-se els aliments en el taper per a
evitar els menjars que solen servir-se en
la majoria d’establiments”.
ASPIRACIONS PROFESSIONALS

Sandra ha estat participant fins ara en
campionats d’àmbit regional, però as-

pira a aconseguir el carnet “pro” que li
permetria ser professional en aquesta
matèria, la qual cosa li obriria les portes
a competir en l’àmbit internacional. “Els
tornejos regionals no tenen compensació, però amb el carnet professional tens
opcions a tindre patrocinadors que retribuïsquen el teu treball. En aquest nivell
pots ser imatge de productes de suplementació alimentària, de roba esportiva,
pots ser model esportiva o fins i tot donar
imatge a determinats articles”.
Reconeix que li agradaria poder arribar a eixe àmbit, però mentrestant s’ha
hagut de preparar per a obtenir diferents
titulacions com la d’entrenadora personal, nutrició esportiva o teràpies alternatives, tot això compaginat amb treballs

eventuals. Els seus estudis sobre nutrició,
on està especialitzada en rebosteria, li
han portat també a tractar de versionar
receptes de coneguts dolços per a intentar convertir-los en productes més saludables amb valors calòrics més reduïts
sense que perden la seua aparença i sabor de manera que es puguen prendre
“sense remordiment”. Conta que aquestes experiències les comparteix en les
xarxes socials i en el seu cercle pròxim.
Concloure dient que té la vista fixada a
l’Olympia Amateur Spain que es disputarà els dies 4, 5 i 6 de juny. “És el campionat més important de la temporada i
en ell tindré la meua primera opció per a
accedir al carnet de professional”. Molta
sort.
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VA ESTAR EN EL PROGRAMA “FLASH MODA” DE TVE

María Francés:

Apassionada pels 80 i per Granada
E

l programa Flash Moda que presenta Nieves Álvarez
i que s’ofereix els dissabtes a les 2 de la vesprada,
va incloure entre els continguts que va oferir el 8 de
maig un reportatge sobre María Francés Barrientos, dissenyadora banyerina que enguany complirà vint-i-tres anys
residint a Granada.
Aquest espai televisiu, que té com a objectiu donar suport a la
moda, està recorrent diferents punts de la geografia espanyola
per a donar suport a aquesta indústria, tractant d’aportar
estímuls a un sector que també s’ha vist afectat per la complexa
situació que ens ha tocat viure.
En aquesta ocasió va donar cobertura al disseny i al talent que es
genera en aquella ciutat i entre els reportatges que es van emetre
va estar el dedicat a la banyerina, que s’ha obert camí en aquest
complicat món després de superar diferents etapes en la seua
vida professional fins que ha aconseguit descobrir quina era la
seua vertadera vocació.
María va estudiar Ciències Polítiques i Sociologia en la universitat
granadina i després es va traslladar a Brussel·les per a completar
la seua formació. Després d’un any en la capital belga va tornar
a Granada, on es va decantar per la política, la qual cosa li va
portar a ocupar càrrecs municipals a l’ajuntament entre 2007 i
2019.
Enamorada de la moda i del disseny va començar a estudiar
aquestes disciplines en 2016, compatibilitzant les classes amb
la seua última etapa en el consistori. Després de concloure la
legislatura es va dedicar per complet a la moda, la qual cosa li va
portar a crear l’empresa que ara regenta. La tasca no va ser fàcil,
ja que la pandèmia va posar obstacles a tot, i va aprofitar aquest
temps per a ampliar coneixements en aspectes de màrqueting
digital, que també l’han ajudat a desenvolupar la seua professió.
Reconeix que la seua inclinació per aquest sector li arriba
de família. “La meua mare era modista i el meu pare va estar
dedicat sempre al tèxtil” pel que atribuïa el seu entusiasme per
aquest món a un factor hereditari.
Des del primer moment la seua connexió amb la capital nassarita
va suposar un canvi de 180 graus en la seua vida. “Per a mi
Granada ho ha sigut tot. Vaig vindre ací amb 18 anys per a
estudiar. Ací em vaig quedar i ací m’he casat. I pel que fa a la
inspiració, un component que és fonamental en el meu treball,
qualsevol racó d’aquesta ciutat pot suggerir-te idees. On visc
hi ha moltíssimes esglésies, multitud d’espais verds. A més,
l’Alhambra la tinc molt prop de casa i... què vos puc dir de
l’Alhambra! També tinc molt present als pintors granadins, que
m’aporten grans dosis de creativitat”.
Enamorada dels 80 ha aconseguit adaptar els colors vibrants i
els dissenys d’aquella época a patrons actuals, convertint aquesta
tendència en els seus principals senyals d’identitat. I ho fa
atrevint-se amb teixits actuals i trencadors i mostrant una certa
passió per les mescles extravagants, la qual cosa es tradueix en
col·leccions que reflecteixen dones independents i amb forta
personalitat.
El temps de pandèmia no ha sigut indiferent i ha obligat a

María Francés en el taller de disseny.

A la terrassa del seu estudi amb l’equip de col·laboradors. Al fons l’Alhambra.

reconvertir el seu treball en aquesta última etapa. Seguint el seu
estil ha creat una línia de màscares i sudaderes personalitzades,
fabricades amb matèries sostenibles. “He optat per colors forts i
cridaners, tractant d’aportar factors positivistes a una etapa tan
difícil i donar alegria a aquests temps tan complicat”.
Recentment ha presentat la col·lecció MFB Vintage, una altra
iniciativa amb la qual ofereix al públic el resultat d’haver
acumulat durant anys una col·lecció de joies vintage procedents
de mercats ambulants, subhastes, botigues d’antiguitats i estocs
de merceries, amb dissenys inigualables. I és que aquesta dona

“no para”, la seua capacitat d’inspiració és inimaginable.
Malgrat estar lluny María no oblida Banyeres. El té present en el
record, així com a la seua família i als nombrosos amics, dels qui
no cessa de contar anècdotes. I utilitza, a més, molts dels articles
que es produeixen al poble per a confeccionar els seus dissenys.
De fet la majoria dels seus proveïdors són de Banyeres i de les
localitats pròximes.
María és optimista i veu el futur amb il·lusió. Pensa que tot això
passarà i prompte tot tornarà a ser com abans. El seu semblant
transmet entusiasme i desprén felicitat per tot el que fa.

