BANYERES
el nostre
MAIG 2022

DIA DELS MUSEUS. Aquesta celebració ha suposat
la realització de dues activitats: la presentació d’un
estudi, encarregat per la regidoria de Patrimoni,
en el qual s’ha condensat tota la documentació
de caràcter històric sobre el municipi; i una
conferència i una ruta guiada sobre el Castell. Pàg. 6

COMUNIONS. Maig és tradicionalment el mes
en què es realitzen les Comunions. Enguany
han pres la Primera Comunió al voltant de mig
centenar de xiquets i xiquetes. Les celebracions
van ser al llarg dels dos últims caps de setmana
del mes. Pàgina 16

Anuncien que les obres de la
Plaça Major acabaran abans
de l’inici de les festes de
Santa Maria Magdalena.
Pàgina 3

Demanen que la Diputació
canvie la gespa del camp
de futbol a l’estiu, durant
el temps de descans de la
competició.
Pàgina 3

L’IVACE recolzarà amb dues
subvencions l’execució de
millores en els polígons
industrials de Les Molines i
Les Barraquetes.
Pàgina 4

Les festes de moros i
cristians finalitzen amb la
processó del Trasllat de
Sant Jordi.

Pàgina 8

FESTA DEL CARRER VERGE DELS DESEMPARATS
Superada l’època de la pandèmia han tornat a celebrar-se les tradicionals ‘festes de carrer’. Aquests festejos tenen l’origen en
les antigues commemoracions que s’organitzaven en els barris en temps passats. Coincidien amb l’arribada de la primavera,
on la bonança de les temperatures convida a eixir al carrer, a diferència del que passa en altres èpoques més fredes.
D’aquestes festes algunes han perdurat fins als nostres dies, mantenint-se en alguns casos, mentre que altres han arribat a
instituir-se fa pocs anys per iniciativa veïnal. Són celebracions senzilles, unides en general a la commemoració d’alguna cita
religiosa. Es presenten molt diferents dels grans festejos que celebra la població i que aglutinen a tot el municipi, com les
festes de moros i cristians o les de Santa Maria Magdalena. Es tracta d’esdeveniments en els quals resulta imprescindible
la comunió entre els veïns i es caracteritzen per l’organització de dinars i sopars, jocs i vetllades, sent també habitual que
s’oficie alguna missa de campanya. Són esdeveniments en els quals cadascú aporta algun element i en els quals es posa de
manifest la bona harmonia del veïnat. La festa del carrer de la Mare de Déu dels Desemparats ha sigut una de les primeres
d’enguany i en ella s’han reunit també veïns d’algun carrer adjacent. En dates pròximes, si passa com altres anys, podrien
esdevenir altres, com les del carrer Nou i Sant Vicent, les del carrer Fra Lleonard, les del carrer Sant Pere, les del barri de la
Cope, o les del carrer de la Verge de la Misericòrdia. Pàgina 10

La filà Maseros celebra les
festes de Sant Isidre.
Pàgina 9

La Confraria de Sant Jordi
lliura els premis del Concurs
de Dibuix.
Pàgina 11

Mariló Martí aconsegueix el
subcampionat d’Espanya de
natació.
Pàgina 18

Claudia Francés es proclama
campiona d’Espanya de
bàsquet.

Pàgina 19
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BANYERES, maig 2022

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

Espectacular pedregada
El mes de maig va començar amb una meteorologia especialment revolta
i amb episodis de tempestes de gran intensitat. El més espectacular es va
produir el dia 2 a la vesprada en forma d’una impressionant tromba de pluja
i granís que va descarregar sobre Banyeres i bona part de la comarca. La
pedregada, que va arribar a tindre la grandària d’una pilota de ping-pong, va
causar alguns danys i va arribar a cobrir àmplies zones de blanc, com si es
tractara d’una nevada.

HORARIS

TELÈFONS ÚTILS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’Altet: 966 91 94 00

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

Manises: 961 598 500

HORARI DE SUMA
Dijous amb cita cridant al 965 292 000

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

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

JUAN JUAN BENEYTO

Granís com a pilotes de ping-pong

FARMÀCIES
DE GUARDIA

LÍNIA D’AUTOBÚS

31 de maig al 6 de juny Farmàcia Amigó, C/La Creu, 17, Telf. 965566345
Del 7 al 13 de juny

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

Del 14 al 20 de juny

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

Del 21 al 27 de juny

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

Centro de Salud . . . . . . . . . . . . . . . 966 527 600
Urgencias Centro Salud . . . . . . . . . 966 527 602
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 979
Urgencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Bomberos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .085
Centro de Especialidades
Correos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 566 092
Juzgado de Paz . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 718
Casa de Cultura . . . . . . . . . . . . . . . 966 567 766
Hogar del Jubilado . . . . . . . . . . . . . 966 567 555
Museu Molí Paperer . . . . . . . . . . . . 965 567 770

CITES
■ LLIBRES. Presentació de “Diari de
Silencis. La història de Paulette Weil”,
de Mariló Sanz. Casa de Cultura 3 de
juny, 20:00 h.
■ FIRA SOLIDÀRIA. Fireta d’Associacions i Encontre de Boixets. Parc
Vil·la Rosario. 5 de juny al matí.
■ LLIRAUCA. Contacontes i recitals
poètics. Parc Vil·la Rosario. 5 de juny
al matí.

■ EXPOSICIÓ. Paraules Pintades.
Mostra de pintura als balcons. De l’11
de juny fins al 3 de juliol.
■ MUSICAL. “Miedo”, AMPA del
Col·legi Salesians de Villena. 19 de juny
a les 17:00 h. Teatre Principal. A benefici de l’Associació d’Alzheimer
■ MÚSICA Festival de Cors 25 Aniversari Coral Mariola. 2 de juliol, Teatre
Principal, 19:30 h.

Museu Arqueológico . . . . . . . . . . . 966 567 896
Área de Acampada
“Molí l’Ombria” . . . . . . . . . . . . . . . 667 553 730
Colegio Alfonso Iniesta
Edificio de la Font Bona . . . . . . . 965 566 269
Edificio de la Malena . . . . . . . . . 965 566 680
Colegio Fundación Ribera . . . . . . . 965 566 565
I.E.S. ‘Professor Manuel Broseta’ . . 966 527 675
Escola Infantil Municipal . . . . . . . . 966 567 521
Escola Infantil “El Patiet” . . . . . . . . 965 567 043

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

TEMPERATURA

PLUJA

VENT

■ La temperatura més
alta va ser, fins al 29
de maig, de 3,6 ºC. La
mínima es situà en 7,4 ºC.

■ Durant el mes es
van registrar 160
litres per metre
quadrat.

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

Parroquia de Nuestra Señora
de la Misericordia. Oficinas . . . . . . 966 567 388
Hidáqua . . . . . . . . . 965 567 031 - 966 567 537
Iberdrola (Atención al cliente) . . . . . 901 202 020
Conservatorio Municip. de Música.. 966 568 401

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

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

PER A CONTRACTAR ANUNCIS
EN ESTA PUBLICACIÓ
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La senyalització podria millorar-se.

Demanen suport econòmic per a
millorar senders homologats
L’Ajuntament demanarà suport econòmic a la Diputació per a millorar dos senders
homologats: el PR CV 004 que té un recorregut circular pel Molí l’Ombria, Barranc
Fondo, Polideportiu, La Mallaeta, Font de la Coveta, Ull de Canals, Benasait, Teularet
de Roc i retorn al Molí l’Ombria; i el PR-CV 313, també circular, que comença també
en el Molí l’Ombria, porta fins al cim de la Penya la Blasca, descendeix per Perolit i
torna al Molí l’Ombria

MUNICIPAL
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FALTEN ACCESSOS, LA ZONA DELS VIANANTS I EL SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ

La plaça Major podria
estar acabada abans de
les festes de la Malena

L

es obres de la plaça Major podrien estar acabades abans que
comencen les festes patronals
de la Malena. Així ho ha dit l’alcalde
contestant una pregunta formulada pel
portaveu del Grup Socialista. Ha referit
que en les pròximes setmanes s’acabaran els accessos a través dels carrers
Àngel Torró, Major i La Creu i que
es delimitarà la zona per als vianants
mitjançant la ubicació de jardineres i
bancs. També s’ha referit a la col·locació dels fanals, la qual cosa ha catalogat
com la més delicada, ja que tindran un
disseny “exclusiu”.
D’igual forma, davant algunes queixes
formulades pel Partit Popular, va desmentir que s’hagueren produït humitats
en les cases adjacents assegurant que
cap veí s’havia queixat. Va matisar que
només va haver-hi un problema abans
de col·locar el paviment perquè va
coincidir que hi havia una rasa oberta.
Respecte a la situació del paviment, els
nivells i els pendents, va explicar que
l’equip d’arquitectes que havia dissenyat el projecte era el que havia definit la
seua execució. També, en al·lusió a la
queixa per la brutícia d’algunes lloses,
va comentar que era una cosa inevitable, que el sòl també s’embrutava abans
i que la plaça era per a ser utilitzada.

DEMANEN QUE LES OBRES ES FACEN A L’ESTIU

Es renovarà la gespa
del camp de futbol
El regidor d’Esports, Jordi Amorós, ha demanat que la Diputació duga a terme amb premura les obres de renovació del camp de gespa, atés que l’òrgan
provincial ha comunicat que subvencionarà aquesta actuació i que també es
responsabilitzarà de la seua execució. Amorós ha assenyalat que l’ideal és que
els treballs es facen a l’estiu, quan no hi ha lliga, de manera que no perjudique
la competició.
També ha informat, contestant a una pregunta del PP, que amb càrrec al “pla
+Esport” de la Diputació es demanarà que es subvencione la repavimentació
d’algunes pistes: la de futbol sala (situada al costat de la pista coberta), la de
frontó i l’exterior coberta.
Així mateix, ha anunciat que la Diputació ja ha autoritzat que s’execute el “Pla
Planifica”, amb el qual està previst una adequació integral del poliesportiu. “El
problema -va dir-, és que el projecte és de l’any 2020 i serà necessari adaptar-lo als preus actuals, abans de poder tramitar la licitació de l’obra”. També
va comentar la possibilitat que la Generalitat subvencione cobrir la segona pista
de futbet.

Murs amb problemes
al carrer València
Els problemes que hi ha en uns murs de contenció que hi ha al carrer
València no podran ser reparats fins que no es reduïsca el nivell d’aigua generat les últimes pluges. Així ho ha explicat el regidor d’Obres
després que el PP s’interessara per aquest tema, al·ludint que és una
qüestió que pot generar perill i que únicament s’ha senyalitzat amb
unes tanques.

Estat en el qual es troben les obres.

Va recriminar als populars si hagueren
preferit que hagueren anat a un altre
municipi els diners que destina la Generalitat a aquesta obra.
La plaça Major va ser també objecte
de debat quan el portaveu del PP va dir
que va faltar control policial quan la
comitiva d’un enterrament va arribar a

l’església, al·ludint també a la col·locació de les taules dels bars en la zona.
L’alcalde va contestar que la policia
estava advertida i que potser havia hagut d’atendre un altre servei. Respecte
a la presència de taules en la plaça va
avançar que s’estava preparant un reglament per a regular la seua ubicació.

Imatge de la Penya la Blasca.

LA MAJORIA EN EL TERME SÓN DE TITULARITAT PRIVADA

Les serres necessiten manteniment
El Grup Municipal del PP ha sol·licitat que s’estudie la possibilitat de netejar la serra, referenciant en aquest cas a la situació que presenta la Penya la Blasca. Des de l’alcaldia s’ha contestat que la major part de les serres del terme municipal són
de propietat privada i que haurien de ser els propietaris els que haurien d’efectuar les tasques de desbrossament i neteja.
L’alcalde va anunciar que s’estava redactant una ordenança de “convivència” en la qual es tractarà de regular aspectes com
aquest.
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La piscina municipal
obrirà el 24 de juny
La piscina municipal del Poliesportiu està previst que òbriga les portes el
dia 24 de juny, just després que comencen les vacances escolars, ha informat
la regidoria d’Esports. D’igual forma s’ha indicat que la temporada de bany es
prolongarà fins al 2 de setembre, el divendres anterior a les festes de moros
i cristians de la Relíquia.
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Denuncien
mal estat i
abandó de
paviment,
voreres
i murs

Campa per a l’aparcament de camions construïda amb el suport de l’IVACE.

ATORGADES PER L’IVACE

Ajudes per a millorar els polígons
de Les Molines i Les Barraquetes
L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha atorgat
dues ajudes al poble per a fer durant l’any actual obres de millora,
modernització i dotació d’infraestructures i serveis en els polígons
industrials de Les Molines i Les

Barraquetes. Els imports atorgats
ascendeixen a 196.828,35 euros i
197.074,88 euros, respectivament,
el que suposarà el 98,61% de la inversió a executar.
Un una nota de premsa feta pública per Rafa Climent, conseller

d’Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball,
s’informa que en l’àmbit de la Comunitat Valenciana s’han subvencionat 237 àrees industrials i que la
inversió en tot el seu conjunt serà
de 37,4 milions, el que representa

la inversió més gran realitzada fins
ara en aquest tipus d’ajudes fins al
moment.D’aquestes xifres 11,46
milions corresponen a la província
d’Alacant, on s’invertirà en 65 àrees
industrials de 38 municipis i nou
comarques.

El grup municipal del Partit
Popular ha demanat a l’equip
de govern que actue davant
el mal estat i abandó que
presenten paviment, voreres
i murs. La petició, formulada
en el transcurs de l’últim ple,
va ser contestada per l’alcalde
indicant que l’època de
pluges ha provocat retards en
aquestes accions, especialment
en els treballs de pintura de
murs.
Respecte a les voreres i el
paviment va assegurar que
s’havien fet reparacions i
millores recentment i que en
els pròxims dies s’iniciarien
treballs d’asfaltat en diferents
punts. Va apuntar, d’altra
banda, que enguany hi havia
també “més herba que mai”, a
causa de les pluges, per la qual
cosa s’estava actuant també en
aquest apartat.

S’ha subministrat un Opel Combo-E

SUBVENCIONAT PER LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL

Nou cotxe elèctric per a
l’Ajuntament
En poc temps l’Ajuntament ha rebut un segon cotxe elèctric finançat per la Diputació Provincial d’Alacant. L’òrgan provincial va celebrar un acte a Cocentaina
on es van entregar diferents vehicles a una trentena de poblacions, entre les
quals van estar, a més de Banyeres de Mariola: Agost, Beniardà, Biar, Castalla,
Cocentaina, Ibi, Xixona, Vila Joiosa, Mur d’Alcoi, Mutxamel, Novelda, Onil, Petrer, Sant Joan d’Alacant, la Torre de les Maçanes, Monòver, Alcosser de Planes,
Gorga, Alfafara, Camp de Mirra, Castell de Castells, Gaianes, l’Alqueria d’Asnar,
Agres, l’Orxa, Canyada, Planes i Benilloba. La cita va comptar amb la presència
del president de la Diputació, Carlos Mazón. Representant a Banyeres va estar
l’alcalde, Josep Sempere i altres edils de l’equip de govern.
El vehicle que s’ha subministrat és un Opel Combo-E de 136 CV. Per al president provincial la iniciativa suposa la “inversió mediambiental més rellevant
de la legislatura, iniciativa que suposa un compromís amb la sostenibilitat i la
protecció de l’entorn”. El consistori utilitzarà el vehicle per als diferents serveis
municipals.
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L’ENTITAT ÉS UN FÒRUM D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES DELS MUNICIPIS MEMBRES

Banyeres s’incorpora a l’Associació de
Municipis per a la recollida porta a porta
B
anyeres s’ha incorporat, com a població fundadora, a l’Associació Valenciana de municipis per a la recollida porta a porta”. Segons
s’ha informat des del consistori, l’entitat és un fòrum
d’intercanvi d’experiències dels municipis membres
que té com a objecte millorar el servei de recollida de
residus. L’acte de constitució va tindre lloc en la seu de
la Mancomunitat de la Ribera Alta, a Alzira.
Al principi l’associació estarà formada per catorze
municipis i tres mancomunitats. Es tracta dels ajuntaments de l’Alcora, Algemesí, l’Alqueria de la Comtessa,
l’Atzúbia, Aiora, Banyeres de Mariola, Benlloc, Bocairent, Gata de Gorgos, les Alqueries, Ontinyent, Orba,
Pedreguer i el Pinós, així com les mancomunitats de la
Ribera Alta, la Canal de Navarrés i l’Alt Túria.
El portaveu del PP ha manifestat la seua postura contrària. Ha dit que no es guardava cap relació amb la
mancomunitat de la Ribera Alta, que serà la que s’ocuparà de la tramitació administrativa, i que el poble ja
forma part d’una mancomunitat, com és la de l’Alcoià
Comtat.

Representants d’ajuntaments i mancomunitats després de l’acte de constitució.

Fira Solidària d’Associacions
i Llirauca 2022
La matinal del dia 5 de juny, primer diumenge del mes, es celebrarà al parc municipal de Vil·la Rosario una nova edició de
la fira d’associacions -la coneguda com a
“fira solidària”- en un intent de recobrar la
normalitat després del temps de pandèmia.
D’igual forma en el context de l’esdeveniment tindrà lloc el tradicional “Encontre
de Boixets” que organitza l’Associació
d’Ames de Casa.
LLIRAUCA 2022
Militars amb l’edil de Seguretat i la Policia Local.

EN 2019 VAN UTILITZAR EL POLIESPORTIU COM A BASE

Personal militar analitza espais públics per
a usar-los en cas d’emergència
Una delegació militar procedent de l’aquarterament de Rabasa ha visitat en els últims dies Banyeres de Mariola
per a conéixer els diferents serveis d’urgència amb què compta la població, analitzar els espais públics existents,
conéixer els camins d’accés a l’entorn natural i situar els punts de proveïment disponibles, entre altres aspectes,
per a poder ser utilitzats en cas d’emergència.
Així ho va explicar el regidor de Seguretat, Carlos Moisés Miró, qui va posar com a exemple la dotació de la UME
que es va instal·lar en l’àrea del poliesportiu municipal quan es va produir l’incendi que va arrasar la serra de la
veïna localitat de Bocairent, sinistre del qual el pròxim mes de juliol es compliran dos anys. En aquella ocasió els
militars van utilitzar el poliesportiu de Banyeres com a campament base.

Aquestes activitats es duran a terme al
voltant de “Llirauca 2022”, que eixe dia inclourà, a les 11.30 del matí, el contacontes
“Per què les zebres tenen ratlles i altres contes de la sabana”, a càrrec d’Ana Canet, una
activitat dirigida als més menuts.
Poc després, a les 12.00, Vicent Camps
presentarà “Fusteranismes”, en el qual dos
actors i un músic introduiran al públic en
l’univers poètic de Joan Fuster, un espectacle en el qual es recitaran i cantaran els
seus versos. Aquesta activitat s’ha organitzat
commemorant que es complixen cent anys
del naixement de l’autor.
Finalitzat l’anterior espectacle a les 13.00
hores es llegiran poemes de Miguel Hernán-

dez. Aquesta activitat s’ha denominat “Tristes armes si no són les paraules” i en ella
col·labora l’IES Professor Manuel Broseta.
RESTA DE LA PROGRAMACIÓ

Tancada ja l’edició d’aquest periòdic el
dia 1 de juny, dimecres, estava previst
que es representara en el Teatre Principal
“Nautilos” a càrrec de la Companyia la
Negra.
D’igual forma el 3 de juny a les 20.00 hores estava programada la presentació del
nou llibre de Mariló Sanz “Diari de silencis. La històrica de Paulette Weil”, a la Casa
de Cultura - Teatre Beneficència.
Finalment, de l’11 de juny al 3 de juliol
està programada l’exposició col·lectiva
“Paraules Pintades. Mostra de Pintura als
Balcons 2022”. La inauguració serà l’11
de juny a les 19.00 hores en la plaça de
l’Ajuntament. L’exposició s’instal·larà en
balcons situats en la plaça de l’Ajuntament, plaça de la Malva i carrer La Creu. Es
tracta d’una activitat en la qual participen
els ajuntaments de Banyeres de Mariola,
Bocairent, Muro, Agres, Aielo de Malferit,
Alfafara i Gaianes. També col·laboren l’Associació Art 92 i el Col·lectiu Art Nostre.
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Concurs de
fotografia
digital de les
festes de moros
i cristians
El dia 10 de juny finalitza el termini per a poder participar en el
XIII Concurs de Fotografia Digital
2022 que organitza l’Ajuntament
i la Comissió de Festes de Sant
Jordi, en el qual poden participar
fotògrafs, tant professionals com
aficionats.
El tema està restringit a les festes de moros i cristians del poble
celebrades entre el 21 d’abril i el
7 de maig d’enguany. El concurs
consta de dues categories: color i
blanc i negre: Les fotografies participants hauran de ser inèdites.
Cada autor podrà aportar fins
a un màxim de deu fotografies
per categoria. La grandària serà
lliure i hauran de presentar-se
muntades, segons es disposa en
les bases del concurs (poden
consultar-se completes en la pàgina web municipal).
Els premis consistiran, per a cada categoria, en un primer premi
dotat amb 250 euros, un segon
de 150 euros i un accèssit al
millor autor local de 100 euros.
Cada participant només podrà
obtenir un premi per categoria.
Les fotos premiades quedaran en
propietat de l’ajuntament, qui podrà destinar-les a l’ús que estime
convenient. La resta d’originals
no premiats podrà retirar-se en
el termini de trenta dies a comptar des del tancament de l’exposició que s’organitzarà amb els
treballs participants.

EL LLIBRE POT CONSULTAR-SE EN EL MUSEU VALENCIÀ DEL PAPER.

Llibre i conferència amb motiu
del Dia Internacional dels Museus
E
L dia 18 de maig els museus de
Banyeres de Mariola van commemorar, com tants altres, el
Dia Internacional dels Museus. Amb
tal objecte van programar dues activitats. El dia 20 de maig, divendres, es
va presentar el llibre “Documents per
a la història de Banyeres de Mariola”,
mentre que el dia 22, diumenge, es va
oferir una conferència i una visita al
Castell.
LLIBRE

La presentació del llibre “Documents
per a la història de Banyeres de Mariola” va estar a càrrec de l’autor de la
publicació, l’arqueòleg i historiador
Felipe Mejías López. L’acte va tindre
lloc a la sala d’exposicions temporals
del Museu Valencià del Paper i en la
seua intervenció, que va titular “Papers Vells”, l’autor va desgranar els
detalls de la investigació encarregada
per la Regidoria de Patrimoni sobre el
municipi, el procés de cerca i recopilació de documentació històrica que
es conserva en diferents arxius d’àmbit provincial, autonòmica i nacional,
així com els resultats del seu treball.
D’aquesta manera, centenars de documents dels segles XVII al XX, entre
els quals es troben protocols notarials
d’extraordinari valor històric, notícies
de premsa, cartografia o documentació jurídica i administrativa generada
per l’administració borbònica durant
el segle XVIII, per citar alguns exemples, han sigut localitzats i ressenyats

Presentació d’un estudi sobre la documentació històrica de Banyeres.

en aquest llibre. Això permet posar a
l’abast d’historiadors i ciutadans la
seua descripció i ubicació, així com la
seua consulta en l’arxiu corresponent.
El llibre pot consultar-se en el Museu
Valencià del Paper.
CONFERÈNCIA

Visita al Castell, monument referent del poble.

‘Roda’: espectacle de
dansa en la plaça Major
El dia 22 de maig, diumenge, va actuar en la plaça Major
la companyia “Marea Danza” amb l’espectacle “Roda”. Va
oferir, en dues passes, una peça coreogràfica amb la qual
la companyia tracta de recuperar el folklore valencià acostant-lo a la creació contemporània. La coreografia era de
Sara Cano (Premi MAX 202 a la millor coreografia), i la
música d’Andrés Belmonte, Pep Gimeno “Botifarra” i Carles
Dénia. Va ser el primer acte de caràcter cultural celebrat
-després de les festes de moros i cristians- en la renovada,
que encara no acabada, plaça Major.
Un moment de l’espectacle “Roda”.

La segona de les activitats programades va estar relacionada amb el
Castell. Va consistir en una xarrada de
José Luis Menéndez Pueyo, medievalista del Museu Arqueològic Provincial
(MARQ), a la Casa de Cultura que es
va incloure en la programació “Patrimoni, Art en Valor” de l’Institut de
Cultura Juan Gil Albert de la Diputació
d’Alacant. La conferència va versar sobre el Castell, la seua història, la seua
dualitat ocupacional en els moments
de la conquesta quan es trobava entre
Serrella i la possible alqueria de Bigneres i les característiques del monument
com a tal. També es va homenatjar a
totes les persones que van fer possible
que s’impulsara la seua reconstrucció,
així com a la implicació de tot el poble en el projecte. D’igual forma es va
valorar la gran feina que s’està fent en
l’actualitat per a fer que el Castell siga
un punt de referència des del punt de
vista cultural i turístic.

PUBLICITAT
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Ajuntament de Banyeres de Mariola

Avançant junts
EL DIA A DIA A L’AJUNTAMENT
— Treballs de jardineria en distints punts del municipi
— Organització d’activitats cultural i turístiques amb motiu del Dia
Internacional dels Museus

— Neteja i desbrossament de solars, accessos al poble i la Ruta dels Molins
— Obres de rehabilitació de la Font del Cavaller
— Manteniment de l’estany del parc municipal de Vil·la Rosario
— Recepció d’un vehicle elèctric subvencionat per la Diputació Provincial
— Atenció de visites turístiques per grups organitzats
— Finançament i organització de les Jornades Musicals de l’Octavari de
Sant Jordi

PROGRAMACIÓ

CULTURAL

LLIRAUCA 2022
Lectura de poemes de Miguel Hernández

Presentació del nou llibre

TRISTES ARMES SI NO SÓN LES PARAULES

DIARI DE SILENCIS. LA HISTÒRIA
DE PAULETTE WEIL

Amb la col·laboració de l’IES Professor Manuel Broseta.
Diumenge, 5 de juny, 13:00 h. Parc de Vil·la Rosario

De Mariló Sanz. Divendres 3 de juny, 20:00 h
Casa de Cultura Teatre Beneficència

Exposició col·lectiva

PARAULES PINTADES.
MOSTRA DE PINTURA
ALS BALCONS 2022

Contacontes per a xiquets i xiquetes

PER QUÈ LES ZEBRES TENEN RATLLES I
ALTRES CONTES DE LA SABANA

Inauguració: 11 de juny, 19:00 h, Plaça de l’Ajuntament.
De l’11 de juny al 3 de juliol. Plaça de l’Ajuntament,
plaça de la Malva i carrer de la Creu

Per Ana Canet
Diumenge, 5 de juny, 11:30 h.
Parc de Vil·la Rosario

Recital i interpretació de versos de Joan Fuster

FUSTERANISMES

Per Vicent Camps
Diumenge, 5 de juny, 12:00 h. Parc de Vil·la Rosario

ENCONTRE DE BOIXETS
FIRETA D’ASSOCIACIONS
Matinal del diumenge, 5 de juny. Parc de Vil·la Rosario

Musical

MIEDO. UN CAMINO MUSICAL
EN LA BÚSQUEDA DE LA FELICIDAD
Per l’AMPA del col·legi Salesians de Villena
A benefici de l’Associació de Malalts
d’Alzheimer de Banyeres de Mariola
19 de juny, diumenge, 17:00 h
Teatre Principal

Ajuntament de Banyeres de Mariola
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Concurs de
fotografia
digital de les
festes de moros
i cristians
El dia 10 de juny finalitza el termini per a poder participar en el
XIII Concurs de Fotografia Digital
2022 que organitza l’Ajuntament
i la Comissió de Festes de Sant
Jordi, en el qual poden participar
fotògrafs, tant professionals com
aficionats.
El tema està restringit a les festes
de moros i cristians del poble celebrades entre el 21 d’abril i el 7 de
maig d’enguany. El concurs consta
de dues categories: color i blanc i
negre: Les fotografies participants
hauran de ser inèdites.
Cada autor podrà aportar fins a
un màxim de deu fotografies per
categoria. La grandària serà lliure
i hauran de presentar-se muntades, segons es disposa en les bases
del concurs (poden consultar-se
completes en la pàgina web municipal).
Els premis consistiran, per a cada categoria, en un primer premi
dotat amb 250 euros, un segon de
150 euros i un accèssit al millor
autor local de 100 euros. Cada
participant només podrà obtenir
un premi per categoria.
Les fotos premiades quedaran
en propietat de l’ajuntament, qui
podrà destinar-les a l’ús que estime convenient. La resta d’originals
no premiats podrà retirar-se en el
termini de trenta dies a comptar
des del tancament de l’exposició
que s’organitzarà amb els treballs
participants.

El Patró en la plaça Major durant el trasllat, després de la ‘volta al Castell’.

DESPRÉS DE L’ÚLTIM ACTE DE FESTES

Sant Jordi ja està en la seua
ermita fins a l’any que ve

Les festes de moros i cristians
van acabar el dia 7 de maig, dissabte, amb el Trasllat de la Imatge de Sant Jordi des del Temple
Parroquial a la seua ermita.
L’acte va congregar a autoritats,
Confraria de Sant Jordi, Comissió
de Festes, Capitans, Bandereres,
Presidents i Sergents de les deu
filaes festeres i nombrosos fidels,
que van participar en l’acte en
forma processó amb l’acompan-

yament de les bandes de la Societat Musical Banyeres de Mariola i
l’Agrupació Musical la Nova.
Després de l’eixida de la imatge de l’Església, portada per
integrants de la filà Cristians i
festers voluntaris d’altres filaes,
la processó va seguir l’itinerari
tradicional de la “volta al castell” a través dels carrers Àngel
Torró, Sant Jaume, Felip IV i carrer Major, pas per la Plaça Major i continuació pel carrer Sant
Jordi, fins a arribar a l’ermita.
Una vegada allí, en presència de
nombrosíssim públic, es va disparar un castell de focs artificials. A continuació els membres
de la Confraria de Sant Jordi van
col·locar la imatge del Patró en
l’altar de l’ermita.

Imatge de Sant Jordi eixint del temple parroquial.

FESTA

BANYERES, maig 2022

Sant Isidre a l’eixida de la missa

Capitania de la filà amb la imatge de Sant Isidre.

AMB ACTES LÚDICS I RELIGIOSOS

La filà Maseros va
celebrar Sant Isidre

L

a filà Maseros va celebrar els dies
13 i 14 de maig la festivitat de Sant
Isidre, amb qui comparteixen patronatge, igual que amb Sant Jordi. La
commemoració es va desenvolupar al
llarg del divendres i el dissabte amb actes lúdics i religiosos. El divendres va
haver-hi un sopar en el maset i després
una discomóvil. El dissabte va tindre
lloc una assemblea de filà, una missa en
el temple parroquial en sufragi dels di-

funts, una cercavila amb la participació
dels tradicionals “capgrossos” i un sopar gelat en la seu social de la institució.
Van participar festers, capitans de la filà
i autoritats convidades.
La cercavila va ser l’acte més multitudinari. Els “capgrossos” van iniciar la
comitiva a ritme de dolçaina i tabalet,
marcant els seus peculiars balls. A continuació van desfilar festers i convidats,
tancant la comitiva els capitans, les au-

Cercavila de la filà Maseros amb la manta del trage oficial.

Capgrossos repartint caramels als xiquets.

toritats i la imatge de Sant Isidre, amb
l’acompanyament de la banda de música de la Nova. L’itinerari va començar
en la plaça Major i va transcórrer pels
carrers Àngel Torró, Laporta, Sant Pere, La Creu i retorn a la plaça Major,
on Sant Isidre “va saludar” a la imatge
de Sant Jordi que hi ha en la façana de
l’església. Des d’allí la comitiva es va
desplaçar fins al maset on es va celebrar
el sopar.
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AMB CELEBRACIONS DEL VEÏNAT DEL CARRER

Festa de la Mare
de Déu dels
Desemparats

El cap de setmana del 7 i el 8 de maig es va celebrar la festa del
carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, commemorant la
festivitat religiosa que es du a terme el segon diumenge del mes de
maig. Després del temps de pandèmia els veïns es van reunir de nou
i van gaudir, el dissabte, d’un dinar de germanor i de jocs populars
dedicats especialment als més menuts. El diumenge, dia de la Mare
de Déu, va començar amb un esmorzar de coques i jocs de cartes al
carrer. A la vesprada es va oficiar una missa de campanya i es van
fer danses populars amb la participació del grup Aires de Mariola.

Balls folklòrics la festa del carrer de la Mare de Déu dels Desemparats.

Concerts de les
Jornades Musicals de
l’Octavari de Sant Jordis

Orquestra Simfònica de la Societat La Primitiva de Rafelbunyol.

MORENET

Tres concerts van formar les Jornades Musicals
de l’Octavari de Sant Jordi, complint enguany
la XLII edició. Les audicions es van celebrar a
l’església de la Misericòrdia. El dia 29 d’abril
van actuar Josep Vicent Giner (òrgan) i la
soprano Emilia Onrubia, una actuació que es va
oferir en memòria del que fóra rector del poble,
Ricardo Díaz de Rábago i Verdeguer. El dia 30
d’abril va actuar el trio de violí, piano i violoncel
“GuildhalSchool of Músic and Drama”. Va tancar el
cicle, el dia 1 de maig, l’Orquestra Simfònica de la
Societat “La Primitiva” de Rafelbunyol, dirigida per
Pablo Marqués.

FESTA

BANYERES, maig 2022
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Premis del Concurs de Dibuix de
la Confraria de Sant Jordi

CONFRARIA DE SANT JORDI

Pol Puig Molina.

L

Noa Herrero Cerdá.

a presidenta de la Confraria de Sant Jordi, Elena Vilanova, va lliurar els premis de
la segona edició del Concurs de Dibuix organitzat per l’entitat amb motiu de les
festes de Sant Jordi. Els premis van ser per a Pol Puig Molina (categoria Educació

Anaís Martínez Ortuño.

Pablo Navarro Sanchís.

Infantil), Noa Herrero Cerdá (categoria Educació Primària 1r cicle), Anaís Martínez
Ortuño (categoria Primària 2n cicle) i Pablo Navarro Sanchís (categoria Educació
Secundària).
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Parlaments durant l’acte d’inauguració.

DESPRÉS QUE MESOS ARRERE S’ORGANITZAREN UNES JORNADES DE PORTES OBERTES

Acte d’inauguració ‘oficial’ del
nou Centre d’Alzheimer
E

l dia 7 de maig, dissabte, va tindre lloc l’acte d’inauguració del
nou Centre d’Alzheimer. Després
de la jornada de portes obertes dirigida
a tota la població que es va dur a terme
mesos arrere, quedava per organitzar
un acte que donara “oficialitat” a les
noves instal·lacions.
L’esdeveniment va comptar amb la
presència de diferents autoritats entre les
quals estaven Javier Sendra, Diputat Provincial, Javier Llopis, president de la Federació Valenciana d’Associacions d’Alzheimer, l’alcalde Josep Sempere i altres
membres de la Corporació Municipal.
També van assistir components
d’Associacions d’Alzheimer de diferents poblacions entre les quals es
trobaven Algemesí, Ontinyent, Villena,

Albaida, Castalla, Onil i Xixona, membres d’associacions i entitats locals
que habitualment col·laboren amb
l’Associació d’Alzheimer, representants d’empreses col·laboradores,
voluntaris, integrants de la plantilla del
centre i equip de la junta directiva. Cal
dir, pel que fa a les associacions assistents, que la presidenta de la Confraria
de Sant Jordi va obsequiar amb una
imatge de Sant Jordi al centre.
Després de la benedicció de les instal·lacions, que es va efectuar minuts
abans de la inauguració, i dels parlaments, a càrrec d’un representant de
la junta directiva, el president de la
Federació d’Associacions d’Alzheimer
i l’alcalde, es va cursar visita a les instal·lacions i es va oferir un vi d’honor.
La Confraria de Sant Jordi va regalar una imatge del Patró al Centre.

El centre estava decorat amb elements de les festes.

Es va fer una visita guiada per les diferents sales.

CULTURA
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Alumnes de l’IES P.M. Broseta i de la F. Ribera participants.
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Ruta guiada en el jaciment ibèric.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE L’IES MANUEL BROSETA, EL COL·LEGI FUNDACIÓ RIBERA I LA REGIDORIA D’EDUCACIÓ

Jornades de Cultura Clàssica amb visita
al jaciment de la Bastida de les Alcusses
D
esprés de la pandèmia s’han pogut
reprendre les Jornades de Cultura
Clàssica que s’organitzaven al poble
els cursos anteriors. Enguany, que es complia
la quinzena edició, han participat alumnes de
1r de Bat i de 4t d’ESO de llatí de l’IES Professor Manuel Broseta i alumnes de 4t d’ESO del

Col·legi Fundació Ribera. Tots van compartir
una jornada d’aprenentatge sobre arqueologia
el dijous 5 de maig de 2022.
Primerament, van esmorzar en l’àrea recreativa que hi ha a Moixent per a conviure l’alumnat
dels dos centres. A continuació, es va visitar el
jaciment de la Bastida de les Alcusses a Moixent.

Va fer de guia el Catedràtic d’Arqueologia de
la Universitat d’Alacant, Ignasi Grau que va explicar, en primer lloc, aspectes de la reconstrucció de la casa ibera que hi ha al jaciment.
A continuació, durant la visita a les restes arqueològiques del poblat, va exposar com vivia i
s’organitzava la societat ibera que fa 2.400 anys

va habitar en la nostra zona del Mediterrani.
Acabada la visita van agafar el bus i van tornar
a Banyeres.
L’activitat s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració de l’IES Professor Manuel Broseta, el
Col·legi Fundació Ribera i la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament.
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PER A REMEMORAR EL 25 ANIVERSARI DE LA INAUGURACIÓ DEL MUSEU DEL PAPER

Juan Castelló va parlar de la
importància de la indústria del paper
J

uan Castelló Mora va pronunciar una conferència el dia 27 de maig en
el Maset Nou de la filà Moros Vells. Ho va fer amb motiu del XXV aniversari de la inauguració del Museu del Paper després de fer referència a
un possible malentés que es va produir en la denominació de la xarrada, ja
que, segons va explicar, aquesta havia d’haver-se oferit temps arrere a la Casa
de Cultura.
El tema va versar sobre “Banyeres i Bocairent en el paper de fumar” i la
dissertació va girar al voltant de la importància que va tindre la indústria del
paper en aquestes comarques, amb especial atenció a la relacionada amb la
producció de paper de fumar en poblacions com Banyeres, Bocairent i també
Alcoi.
Castelló va atribuir el desenvolupament de la indústria paperera a la introducció del costum per fumar, una pràctica que es va importar de les Amèriques, on en temps del Descobriment s’utilitzaven fulles vegetals per a embolicar el tabac.
El que va ser principal impulsor del Museu del Paper va referir un llarg
anecdotari extret de les seues múltiples investigacions en aquest camp i va relatar diferents curiositats sobre la indústria paperera i empresaris de l’època,
de la qual va dir que, en la segona meitat del segle XIX i només a Banyeres,
van arribar a haver-hi fins a 90 manipuladors de paper i més de 200 marques
Castelló va ser el promotor del Museu del Paper.
que es venien no sols en l’àmbit nacional, sinó també en l’internacional.

Alba Esteve va participar en la
XX Edició de Madrid Fusión
Alba Esteve va ser una de les participants
a l’edició d’aquest any de Madrid Fusión,
esdeveniment que es va celebrar recentment en IFEMA. La van convidar a assistir en
reconeixement al seu talent. Alba, després
d’haver treballat en els últims anys en restaurants nacionals i italians de gran rellevància, té ara el seu propi negoci a Alacant.
Allí sorprén, tal com s’explica en la nota que
va difondre Madrid Fusión, “amb una cuina càlida com el nostre ambient, pròxima i
molt directa”. Alba va aportar al certamen,
utilitzant la fórmula del “showcooking” -cui-

nar davant els comensals- la degustació d’un
ravioli de gamba a l’allada amb crema de
carabasseta i pols de sèsam.
Madrid Fusión Alimentos de España 2022
ha demostrat la vitalitat dels grans congressos de gastronomia, dels quals és el més influent. Va tancar el 20 aniversari batent tots
els rècords de participació, congressistes
registrats i premsa acreditada. Tres jornades
que van aprofitar perquè els professionals
de la cuina pogueren reflexionar i en els que
es va demostrar que a Madrid Fusión es parla, es debat i es mostren nous camins.

El vestuari l’ha dissenyat Silvia Delagneu i l’ha confeccionat Mari Carmen Soriano.

LA CONFECCIÓ ESTÀ A CÀRREC DE MARI CARMEN SORIANO

Premi al millor disseny pel vestuari de
l’obra “Opening Night”
El treball de la modista Mari Carmen Soriano ha tornat a tindre protagonisme en el món de la cultura després
que el fruit del seu treball haja sigut reconegut recentment amb un nou guardó, en aquesta ocasió amb un dels
XXIV Premis de la Crítica d’Arts Escèniques, un certamen que va tindre lloc en el Teatre Romea de Barcelona.
I és que l’espectacle “Opening Night” de la companyia La Veronal, es va fer amb cinc dels set guardons als quals
optava, un d’ells el de disseny del vestuari, atorgat a Silvia Delagneu, aspecte en què ha tingut molt a veure la labor
de confecció realitzada per Mari Carmen Soriano, treball que s’ha vist de nou reconegut. pening Night és una obra
dirigida pel coreògraf i director d’escena Marcos Morau i suposa un homenatge al món del teatre. La Veronal és
una de les millors companyies de dansa contemporània del país i una de les més internacionals.

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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Actuació del grup Els Folies de Carcaixent.

ES VA CONVIDAR A UN GRUP DE CARCAIXENT

XXIII edició
de la Mostra
de Balls
Populars
El dia 14 de maig va tindre lloc en
el Teatre Principal la XXIII Mostra de
Balls Populars que organitza el grup
Aires de Mariola. En aquesta ocasió va
actuar com a entitat convidada el grup
“Els Folies” de Carcaixent, així com el

grup organitzador. En primer lloc, van
ballar els de la Ribera Alta, oferint un
repertori format per balls de la tradició
folklòrica local i d’altres comarques.
A continuació ho van fer els banyerins
amb una selecció de balls típics.

Concert de la Nova a
l’Auditori de la Diputació
Tancada aquesta edició del periòdic, estava previst que el dia 29
de maig, diumenge, a les 10 del matí, l’Agrupació Musical la Nova
haguera oferit un concert a l’Auditori de la Diputació Provincial
d’Alacant (ADDA). L’actuació formava part de la campanya promoguda
per la Diputació d’Alacant “Les Bandes de la Província en l’ADDA”.
D’acord amb la informació facilitada per l’entitat musical, el repertori
triat per al concert estava format per una selecció de peces de música
espanyola i d’autors valencians. Entre la selecció estaria “La Nova” de
José María Valls Satorres, “A la Nova” de Sergio Moles Samper, “La
Pàtria Chica” de Ruperto Chapí o “L’Arca de Noé” d’Óscar Navarro,
entre altres. La direcció estarà a càrrec d’Antonio Lillo Pérez.
Aquest concert forma part del programa d’activitats que està duent a
terme la banda amb motiu del seu 25 aniversari.

Músics de la Nova en un concert (Arxiu)

Els banyerins de l’Aires de Mariola en l’escenari.

JORGE J. ALBERO
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Una de les celebracions de les Comunions d’enguany.

El Vicari Episcopal va presidir l’acte de les Confirmacions.

MORENET

44 joves van rebre la confirmació
El dia 1 de maig, diumenge, es van celebrar confirmacions a l’església de Santa María. En total van ser
quaranta-quatre els joves que van rebre aquest sagrament. L’acte va tenir lloc en el transcurs d’una
celebració que va presidir Juan Melchor, Vicari Episcopal, qui va estar acompanyat pel capellà rector, Ramón
Micó, i el diaca, Rodrigo Ferre. També van assistir padrins, familiars i el personal catequista que s’ha ocupat
de la preparació dels joves.

MORENET

Mig centenar de xiquets i xiquetes
reben la Primera Comunió
Els dos últims caps de setmana del mes de maig han acollit la celebració de
les comunions d’enguany, amb torns de dissabte i diumenge. En total han sigut
quaranta-nou xiquets i xiquetes els que han pres la Primera Comunió. Les
eucaristies van ser oficiades pel rector Ramón Micó a l’església de Santa Maria amb
assistència de familiars, amics i les diferents catequistes. Els xiquets i xiquetes que
han rebut el sagrament participaran en la processó del Corpus que es celebrarà el
pròxim 19 de juny.

Van assistir al voltat de 40 persones amb les seus mascotes.

Marxa canina organitzada per AMABA
L’Associació de Mascotes de Banyeres de Mariola (AMABA) va celebrar la “V Marxa Canina” el dia 22 de maig, diumenge. La ruta va transcórrer per bona part de la Ruta dels Molins: eixida des del Molí l’Ombria,
pas pel Molí Sol i la Casa de l’Aigua i tornada al punt de partida. En el moment de l’eixida es va repartir un aperitiu i al final de la marxa es va fer l’esmorzar.
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El MARQ completa
l’exposició
‘Gladiadores’
Es tracta d’un nou fresc de l’amfiteatre de Pompeia que
reemplaça la rèplica exacta cedida pel Museu de Nàpols.
La diputada de Cultura destaca la importància de l’obra
i l’interés despertat per la mostra, amb més de 11.000
visitants registrats en només tres setmanes

E

l MARQ ha rebut la peça original ‘Lluita entre pompeians i nucerins
en l’amfiteatre de Pompeia’, un fresc del segle I d. C. que forma
part de l’exposició ‘Gladiadores. Héroes del Coliseo romano’.
La seua instal·lació s’ha dut a terme a la vista del públic per a no
interrompre l’exposició i mostrar el procés. Aquesta incorporació, que
reemplaça una rèplica exacta cedida pel Museu Arqueològic de Nàpols,
completa la mostra internacional que romandrà fins al 16 d’octubre en
el museu alacantí.
La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha visitat el MARQ
per a fer un seguiment de la instal·lació d’aquest fresc, propietat
també del Museu de Nàpols. La titular de Cultura ha confirmat que
“aquesta és, sens dubte, una de les peces més importants i de major
qualitat d’aquesta destacada exposició, pionera a Espanya, que ha
despertat l’interés del públic amb més de 11.100 visitants registrats en
només tres setmanes”.
La proposta es va inaugurar el 13 d’abril amb una rèplica del fresc
de Pompeia que ha substituït temporalment l’original mentre es
resolien els tràmits burocràtics per a la seua eixida del Japó. En aquest
país es va exhibir el fresc anteriorment com a part d’una exposició
temporal. L’operació ha comptat amb el beneplàcit i la supervisió de la
comissària de l’exposició, Rossella Rea, així com dels tècnics del MARQ
i del museu napolità.
La peça és una pintura mural que mostra els disturbis en l’amfiteatre
de Pompeia esdevinguts l’any 59. L’escena es va pintar entre eixe
any i el 79 (destrucció de la zona pel Vesubi), en el segle I d. C. Es
tracta d’un dels pocs frescos romans –contradictòriament gràcies a
la desgràcia de l’erupció del Vesubi– que han arribat fins als nostres

dies en un excel·lent estat de conservació, la qual cosa reflecteix la
capacitat i professionalitat dels tècnics del MANN.

més fidel possible a la realitat i amb el màxim rigor, sense recrear-nos
en la violència”, ha aclarit.

CICLE DE REPRESENTACIONS DE LLUITES
DE GLADIADORS

El director gerent de la Fundació MARQ, José Alberto Cortés,
ha destacat “la importància de comptar amb la col·laboració de
l’Asociación Cultural Hispania Romana, degana en la recreació històrica
i en l’estudi del món romà”. Per part seua, el representant d’aquesta
organització, José Lloret, ha explicat que amb aquestes accions “volem
promocionar el patrimoni i ensenyar tots el procés i els ritus entorn
dels gladiadors, des de la contractació, enterrament i entrenament, fins
a les baralles”.

El jaciment arqueològic del Tossal de Manises acollirà espectacles de
lluita de gladiadors que es van iniciar el passat cap de setmana en el
marc de les VII Jornades de Recreació Històrica ‘Lucentum Reviviscit’.
Aquesta iniciativa del MARQ té com a finalitat posar en valor aquest
enclavament i completar l’exposició internacional ‘Gladiadores. Héroes
del Coliseo romano’ amb noves activitats.
La vicepresidenta i diputada de Cultura, Julia Parra, ha presentat
la que serà la major recreació que s’ha realitzat en el jaciment que
comptarà amb la participació de 43 persones de l’Asociación Cultural
Hispania Romana, agrupació alacantina amb seu a la Vila Joiosa, i de
15 figurants pertanyents a l’associació Gesta Gladiatoria.
La titular de Cultura ha remarcat la singularitat d’aquestes
representacions que suposen una oportunitat d’acostament a la ciutat
romana de Lucentum. “Voldria ressaltar el valor que té rememorar
les lluites de gladiadors en un entorn on fa 2.000 anys van ocórrer de
veritat ja que, on no hi havia amfiteatres, el fòrum romà era el lloc on
es duien a terme. Aquesta dada aporta major realisme i afig atractiu a
aquestes recreacions”, ha assegurat.
També el director del MARQ, Manuel Olcina, ha incidit en la
importància de les recreacions, dirigides a tots els públics. “Es tracta
de representar el viu esdeveniments amb persones reals de la manera

La temàtica se centrarà en el procés d’organització dels espectacles
de lluita, els diferents tipus de gladiadors i el seu equipament, els
entrenaments en el ludus o les normes i regles del combat. Així,
la proposta constarà de quatre escenes per a mostrar: Contractació
(organització de l’espectacle), Entrenament (sessió d’ensinistrament
i preparació), Funus (cerimònia d’honres fúnebres) i Gladiatorum
munera (combat de gladiadors).
PROGRAMA D’ACTIVITATS

L’exposició ‘Gladiadores. Héroes del Coliseo romano’ es completarà
amb taules redones i jornades de caràcter científic. Entre elles, se
celebrarà una jornada de conferències que tindrà lloc en la primera
quinzena d’octubre amb especialistes italians i espanyols per a
analitzar la figura dels gladiadors i els amfiteatres com a construccions
de gran valor arquitectònic, cultural i social. També s’ha desenvolupat
un ampli programa didàctic que començarà el 21 de maig i es
prolongarà fins al mes d’octubre.
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EN ELS CAMPIONATS CELEBRATS EN EL LLAC DE BANYOLES

Mariló Martí
subcampiona
d’Espanya de
relleus mixtos
M

ariló Martí s’ha proclamat subcampiona
d’Espanya en la categoria de relleus mixtos llarga distància (4 x 1.250 metres) en
els XXIV Campionats d’Espanya “Open” d’Aigües
Obertes celebrats entre el 20 i el 22 de maig en Llac
de Banyoles, a la província de Girona. La competició va estar organitzada per la Real Federació Espanyola de Natació i el Club Natació Banyoles.
La banyerina, que milita en el Club Natació Mataró, va participar en la prova amb els seus companys Guillem Pujol, Marc Pou i Claudia Giralt. El

seu equip de relleus va ser segon després del Club
Natació Barcelona, quedant per davant del Club Natació Cartagonova, de Cartagena, que va ocupar la
tercera plaça.
FANTÀSTIC PALMARÉS

El conjunt de Mariló va completar la prova amb
un temps de 57:54,2, a tan sols 57,9 segons de
l’equip guanyador. Amb aquest èxit esportiu, Martí
continua incrementant el seu fantàstic palmarés esportiu en l’elit de la natació.

Mariló Martí va obtenir la medalla de plata amb el C.N.Mataró.

CLUBS DE DIFERENTS POBLACIONS

Curs tècnic de karate
Components del Club de
Karate Kankú van participar
en un curs tècnic a la sala
multiús del poliesportiu,
amb la direcció del Sensei
Francisco Tapia, de València.
Van participar esportistes
procedents dels clubs
de karate d’Ibi, Castalla,
València, Alacant i Banyeres
de Mariola. L’activitat va
Participants en l’activitat amb el sensei Francisco Tapia.

ES VOL COMMEMORAR EL 50 ANIVERSARI COM A CLUB FEDERAT

Reunió d’exjugadors i exdirectius del
Banyeres Unió Esportiva
Un sopar que es va celebrar en el bar Els Plàtans el dia 20 de maig, divendres, va reunir a prop de quaranta
persones entre exdirectius i exjugadors, alguns d’altres poblacions, que en altres èpoques van formar part de la
plantilla de l’equip de futbol del Banyeres U.E.
La vetlada va ser de gran fraternitat i va ser escenari perfecte per a parlar de records, anècdotes i estudiar la
possible commemoració del 50 aniversari de la inscripció del Banyeres U.E. com club federat, un aniversari que
hauria d’haver-se celebrat l’any passat, però que, a causa de la pandèmia, no es va poder dur a terme.
Segons van explicar alguns dels assistents, es té la intenció de poder organitzar algun esdeveniment relacionat
amb l’efemèride el pròxim mes de setembre i que puguen assistir el màxim nombre de jugadors que han passat
pel planter de l’equip al llarg de la història.

Van assistir prop de 40 exjugadors i directius.

consistir en un repàs tècnic
individual i per parelles
tant amb mans buides com
amb kalis filipins. Aquesta
trobada, que té caràcter
trimestral, ha tingut com a
seu a Banyeres i ha aprofitat,
segons informació del Club
Kankú, per a unificar criteris
en la pràctica d’aquest
esport.
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AMB EL VALÈNCIA BASKET, CLUB AL QUAL PERTANY DES DE FA QUATRE TEMPORADES

Claudia Francés Serrano guanya el
Campionat d’Espanya cadet femení
E

l Club Bàsquet Banyeres ha informat que la jugadora banyerina de bàsquet, Claudia Francés Serrano, de 15 anys, ha guanyat
el Campionat d’Espanya de Clubs en
la categoria Cadet Femení amb el
València Basket, club al qual pertany
des de fa 4 temporades.
Les valencianes es van imposar en
una gran final a l’SPAR Gran Canaria,
equip que sempre havia sigut el “dominador històric” de la competició.
Al Campionat, que enguany s’ha
disputat a Lleida, van participar els
32 millors equips de tota Espanya.
L’equip de Claudia, el València Bàsquet Anguiles, va aconseguir la plaça
després de guanyar el passat 1 de
maig el Campionat Autonòmic de la

Comunitat Valenciana.
Claudia va iniciar la pràctica del
bàsquet al CB Banyeres en categories
Benjamí i Aleví, amb un bon treball
de base per parts dels entrenadors,
que va fer que es fixaren en ella i va
formar part de les diferents seleccions valencianes.
L’any passat ja va quedar Campiona
Autonòmica i va jugar el Campionat
d’Espanya Infantil a Marín (Pontevedra) on van obtenir el subcampionat.
Cal remarcar l’enorme esforç que
fa cada setmana per anar als entrenaments i als partits, tant pel temps
dels desplaçaments que no pot dedicar a altres coses, com l’econòmic
per totes les despeses que suposa.

Claudia Francés amb el trofeu i celebració amb tot l’equip per l’obtenció del campionat.

ENTRA EN LA LLISTA DE LES DONES MÉS DESTACADES EN L’ESPORT

Lydia Sempere entre les 100
premiades pel Women’s Sports
Es converteix en una de les figures més destacades de l’esport femení.

Lydia Sempere
entra en el
rànquing Top
Women in
Sports.

Lydia Sempere continua sumant
punts en la seua trajectòria encara que
ara no ha sigut per haver-ho fet en les
pistes, sinó per haver rebut un suport
més a la seua carrera esportiva. Lydia
ha obtingut el reconeixement com a
esportista revelació dins dels premis
Top Women in Sports en la presentació del primer rànquing de l’esport femení espanyol, una iniciativa que han
promogut Women’s Sports Institute
amb la col·laboració de 20minutos i
Mujer.es, i el patrocini de CaixaBank,
Hyundai i la Comunitat de Madrid, que
tracta de reconéixer el mèrit de 100
dones destacades en tots els àmbits esportius: directives, cos tècnic, esportistes, periodistes, divulgadores, etc.

L’acte es va celebrar en el Teatre Capitol de Madrid i va ser presentat per
la periodista Irene Junquera. Entre les
premiades van estar, a més de Lydia,
Adiaratou Iglesias, en la categoria
d’esportista paralímpica; Isabel Iturbe,
com a directiva; Anna Montañana, com
a cos tècnic; Eleonora Giovio i Angie
Rigueiro, com a periodista esportiva
premsa i audiovisual, respectivament,
i, com a figures de l’esport, Alexia Putellas -jugadora del F.C. Barcelona- i
Sandra Sánchez -karateka-, entre altres fins a un total de 100.
José Manuel Franco, president del
Consell Superior d’Esports (CSD), va
clausurar l’acte i va parlar de la “igualtat d’oportunitats” recordant que

“l’esport del futur o és feminista o no
és esport”. Laura Múgica, cofundadora de Women’s Sport Institute, va dir e
que les 100 dones representades “han
vençut obstacles, desplegat creativitat,
valentia i ambició. Totes i cadascuna
d’elles són referent imprescindible per
a les noves generacions”.
Lydia, que va rebre el premi de
mans d’Alberto Tomé, viceconseller
d’Esports de la Comunitat de Madrid,
s’incorpora d’aquesta manera en un
selecte llistat de dones esportistes del
país i el reconeixement a una carrera,
encara incipient, que li han portat a
convertir-se aquesta temporada en la
primera dona pilot que disputa la Copa Renault de circuits.
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En el més alt del cim anomenat Gokyo Ri.

Els expedicionaris i al fons l’Everest i el Lhotse.

La ruta va transcórrer per paisatges únics de
gran bellesa.

L’activitat s’havia preparat amb molts mesos d’antelació.

ITINERARI CIRCULAR AMB VISTES A L’EVEREST

Experiència increïble
en el cor de l’Himàlaia

Q

uatre banyerins, Regino Ferre, Miguel Llopis, Juan Carlos
Cruz i Enrique García, integrants del Centre Excursionista
Penya Roja, van completar recentment un trekking circular
de díhuit dies de duració en el que van tindre ocasió de coronar
tres pics, el Gokyo Ri, de 5.357 metres d’altura sobre el nivell de la
mar, el Kala Patthar, de 5.545 metres, i el Lobuche Peak, de 6.119
metres, pernoctant dos dies en el campament base de l’Everest,
situat a 5.560 metres d’altura, tot això a Nepal, en el cor de la

serralada de l’Himàlaia.
L’ascensió al Gokyo Ri els va permetre assistir a les espectaculars
vistes que hi ha sobre el poble de Gokyo, així com el llac que té més
a baix, amb perspectives increïbles sobre quatre huit mils, el Cho
Oyu, el Makalu, el Lhotse i l’Everest.
La ruta fins al Kala Pattar els va oferir la possibilitat d’accedir a
un mirador excepcional de l’Everest, un dels millors punts per
a observar amb total plenitud la muntanya més alta del món.

Finalment, la cota més alta que van coronar, el Lobuche Peak, els va
permetre també obtenir vistes increïbles de tota la zona així com de
l’Everest.
L’expedició, que estava programada des de feia bastant temps,
va ser tot un èxit i va poder dur-se a terme sense cap mena de
contratemps. El clima va ser també bon aliat, un aspecte fonamental,
donat que els canvis en la meteorologia en aquesta part del món pot
alterar qualsevol planificació prèviament establida.

