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El so de la història a través
de les campanes

‘El somni de Posidó’ ompli
de màgia l’Alqueria d’Asnar

L’associació ‘Campaners del Comtat’ es dedica a fer valdre
tot el patrimoni al voltant de les campanes.

L’espectacle es va estrenar amb una barreja de
pirotècnia, música i teatre.

Pàgines 10-11

Pàgina 14
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ISMAEL VIDAL:
“Feia falta
un canvi per
al poble de
Fageca”
Pàgines 4-5

Principi d’acord per a
recobrar les festes populars
Després de la celebració de les falles a principis d’aquest mes de setembre en
diversos municipis valencians, toca orientar l’atenció cap als futurs festejos de
Moros i Cristians. Al llarg d’aquest mes de setembre s’ha produït una reunió entre
la Conselleria de Sanitat i la UNDEF per tal d’aproximar postures i a la vegada

coordinar la tornada dels actes festius. En aquest sentit, Sanitat ha elaborat un pla
on es fa constar les normes i les recomanacions per a recuperar les celebracions
populars. Un pla que com recorden des de la UNDEF, és de caràcter “temporal” i
estarà condicionat a l’evolució de la pandèmia.
Pàgina 2

Un estudi
constata l’alt
impacte de la
pandèmia en
les bandes

Pàgina 6

Parlem
d’igualtat amb
l’acadèmica
Verònica Cantó
Pàgina 9
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SERVEIS
D’INFORMACIÓ

S’oficialitza
el topònim
exclusivament en
valencià ‘Alcosser’

TRANSPORT
DE VIATGERS
LÍNIES D’AUTOBUSOS
VECTALIA ☎ 96 552 05 62

ALCOI-QUATRETONDETA
Benilloba, Gorga,
Quatretondeta, Famorca,
Fageca, Tollos,
Benimassot, Balones i
Millena.
-El servei per a les
diferents poblacions de
la línia s’efectuarà a la
demanda sota petició
telefònica.
-Per tal d’accedir al servici
s’haurà de cridar al telèfon
96 552 05 62 amb 24
hores d’antelació per a
reservar plaça.
-L’horari d’atenció al públic
és de 9 a 13 h (de dilluns
a divendres laborable).
Dissabte, diumenge i
festius sense servei.

ALCOI-ARES
Benifallim, Penàguila,
Alcoleja, Benasau i Ares.
-El servei per a les
diferents poblacions de
la línia s’efectuarà a la
demanda sota petició
telefònica.
-Per tal d’accedir al servici
s’haurà de cridar al telèfon
96 552 05 62 amb 24
hores d’antelació per a
reservar plaça.
-L’horari d’atenció al públic
és de 9 a 13 h (de dilluns
a divendres laborable).
Dissabte, diumenge i
festius sense servei.

ALCOI-BOCAIRENT
Agres, Alfafara, Bocairent,
Alcúdia i Alqueria d’Asnar.

RAY MARTÍNEZ

ALCOICOCENTAINA-MURO
(De dilluns a divendres)
• EIXIDES DES D’ALCOI 6h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h,
13h, 14h, 17h, 19h, 21h
• EIXIDES DES DE MURO 7.30h, 8.30h, 9.30h, 10.30h,
11.30h, 12.30h, 13.30h,
16h, 18h, 20h, 21.30h
(Caps de setmana i festius)
• EIXIDES DES D’ALCOI 8h, 10h, 11h, 14.30h, 16h,
18h, 21h
• EIXIDES DES DE MURO
- 9h, 10.30h, 11.30h, 15h,
17h, 19h, 21.30h

El Consell ha aprovat el canvi de
denominació del municipi d’Alcocer de
Planes, per la forma exclusiva en valencià
Alcosser. L’acord s’ha adoptat després que
l’Ajuntament d’Alcosser decidira, en la sessió
plenària celebrada el 14 d’abril de 2021,
aprovar el canvi de la denominació actual del
municipi per la forma exclusiva en valencià.
És un canvi que el veïnat sol·licitava des
de 2014, encara que no va ser fins al 2020
que el consistori va aprovar per unanimitat
la modificació del topònim per a deixar de
ser de Planes. El cognom datava de 1787 i
al·ludia a la baronia.
En la consulta veïnal va eixir que 160 dels
221 participants eren favorables al canvi,
que aquest mes s’ha fet oficialitzar després
d’haver passat per l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua i la Generalitat, i haver-se publicat
finalment en el BOE.

TELÈFONS ÚTILS
AJUNTAMENTS
Agres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 00 01
Alcoleja: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 50 91 01
Alcosser: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 53 14 44
Alfafara: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 510 082
Almudaina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 42 67
Balones: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 10 43
Benasau: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 31 23
Beniarrés: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 515 059
Benilloba: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 70 58
Benillup: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 42 61
Benimarfull: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 53 13 01
Benifallim: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 31 52
Benimassot: . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 80 38
Castell de Castells: . . . . . . . . . . . . 965 51 80 67
Fageca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 80 02
Famorca: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 80 18
Gaianes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 51 30
Gorga: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 10 01
Alqueria d’Asnar: . . . . . . . . . . . . . . 965 53 06 24

TRENS

L’Orxa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 51 10 64
Millena: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 10 72
Planes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 40 38
Penàguila: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 30 01
Quatretondeta: . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 10 94
Tollos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 80 52
La Vall d’Alcalà: . . . . . . . . . . . . . . . 965 51 43 00
Vall d’Ebo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 57 14 13

Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 559 24 51
Cruz Roja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 651 65 63
Hospital V. Lliris . . . . . . . . . . . . . . 96 553 74 00
Hospital (Urgències) . . . . . . . . . . . 96 553 74 30
Centre salut Benilloba . . . . . . . . . . 96 553 35 55
Tele Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 552 37 37
Servi Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 552 46 46
Taxi Muro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 021 945

ALTRES SERVEIS
Emergències . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Policia Nacional d’Alcoi . . . . . . . . . 96 533 04 28
Policia Local Muro . . . . . . . . . . . . 96 553 01 68
Policia Local Cocentaina . . . . . . . 96 559 01 21
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 062
Guàrdia Civil Muro . . . . . . . . . . . . . 96 553 02 14
Guàrdia Civil Cocentaina . . . . . . . 96 559 00 68
Guàrdia Civil Alcoi . . . . . . . . . . . . 96 552 12 90
Guàrdia Civil (Trànsit) . . . . . . . . . 96 552 12 90

FARMÀCIES
DE GUARDIA
Per a consultar les farmàcies
de guàrdia del Xarpolar
https://bit.ly/3akgm1h

PER A REMETRE

RENFE : 912 320 320 (at. cliente)
Adif: 912 432 343
Estació Alcoi: 965 521 260
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L’Altet: 966 91 94 00
Manises: 961 598 500
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S’HA ELABORAT UN PROTOCOL QUE RECULL LES RECOMANACIONS PER A DUR A TERME ELS FESTEJOS DE FORMA SEGURA

Sanitat i UNDEF apropen postures
per a recuperar les festes
D

esprés de la celebració de
les falles, i de manera atípica, a principis d’aquest mes
en diversos municipis valencians,
toca orientar l’atenció en els futurs
festejos de Moros i Cristians. Al llarg
d’aquest mes de setembre s’ha produït una reunió entre la Conselleria
de Sanitat i la Unió Nacional d’Entitats
Festeres (UNDEF) per tal d’aproximar postures i a la vegada coordinar
la tornada dels actes festius que se
celebren en molts municipis de les
nostres comarques.
En aquest encontre la institució festera va plantejar que es puguen recuperar progressivament alguns actes
en els quals siga possible garantir el
compliment de les mesures de protecció enfront de la Covid-19 que
encara es troben en vigor, com ara
el distanciament social. En la reunió
també es va posar sobre la taula la
possibilitat d’organitzar encontres en
les seus de les filaes i les comparses.
Des de la mateixa UNFEF han explicat que l’objectiu d’aquest principi
d’acord resideix en poder organitzar
les festes en aquells municipis on se
celebren a finals d’any, o que inclús
es puguen dur a terme activitats en
les poblacions que tradicionalment
celebren el Mig Any dels seus Moros i
Cristians durant els mesos de tardor.
En declaracions realitzades al periòdic el Nostre Ciutat, la presidenta de
l’entitat festera, Pepa Prats, manifestava el següent: “hem estat mirant acte per acte i la consellera Ana Barceló
ens va dir que ara, una vegada rebuda
la documentació corresponent, seran
els tècnics els que determinaran la
forma en què es pot tornar al carrer.
Hi ha algunes qüestions referides a
les desfilades que la Conselleria vol
analitzar amb detall, així que en unes
setmanes tornarem a reunir-nos”.
Des de la UNDEF emetien també
un comunicat a principis de mes en
el qual exigien la necessitat de recuperar com més prompte millor
l’execució dels Moros i Cristians per
a donar un respir a tots els sectors
econòmics implicats en aquests festejos i que pateixen una dura crisi des
de l’esclat de la pandèmia el març
de 2020. Finalment, la mateixa Unió
Nacional d’Entitats Festeres, que reuneix 120.000 festers i festeres de
89 poblacions, feia constar que tots
els implicats en les Festes de Moros i
Cristians han tingut un comportament
exemplar a l’hora d’acatar les diferents mesures que s’han anat marcant
des de la Generalitat Valenciana l’any
i mig que portem de crisi sanitària del
Coronavirus.
Al comunicat difós a principis de
mes, la UNDEF exposava el següent:
“Amb un 70% de la població vacunada i una situació sanitària que
millora cada dia, és hora de permetre que la festa puga continuar.

Acabats els actes fallers, és imperativament necessari parlar, ara i sense demora, de la nostra gran festa,
la de Moros i Cristians, i sobretot
exigir a les autoritats sanitàries que
ens donen una explicació lògica i
coherent de les diferències entre els
actes fallers realitzats i els actes de

Moros i Cristians no permesos”.
PROTOCOL SANITARI PER A
REACTIVAR ELS FESTEJOS

La Conselleria de Sanitat ha elaborat
un pla sanitari on fa constar les normes i les recomanacions per a recuperar les celebracions populars. Des

de la UNDEF afirmen que el pla ha sigut elaborat d’acord amb l’esborrany
que la mateixa institució va presentar
en l’encontre celebrat a principis de
setembre, i remarquen que el document té un caràcter “temporal”, i que
per tant “estarà condicionat a l’evolució de la pandèmia”. En aquest sentit,

remarquen que el pla “afecta soles
a les festes de Moros i Cristians que
tindran lloc en els pròxims mesos”,
i que “per a les festes futures s’estudiaran altres mesures, a ser possible
i depenent de l’evolució de la pandèmia, més flexibles i beneficioses per
a tots”.

Normes i recomanacions del protocol sanitari
■ L’ús de la màscara serà obligatori en tot cas, fins i tot a l’aire lliure, ■ S’avançaran els horaris de celebració dels diferents actes festius
tant per a les persones participants en l’esdeveniment com per al
com a mesura preventiva per a evitar la generació d’aglomeracions
públic que puga assistir, excepte per a les persones menors de sis anys.
i situacions que afavorisquen les interaccions amb incompliment de
les normes generals d’higiene i prevenció, independentment de la
■ Tots els actes pirotècnics han de complir les mesures establides en
limitació de la mobilitat en els municipis on s’estiga aplicant segons la
el protocol específic aprovat per la Conselleria de Sanitat Universal i
normativa.
Salut Pública.
■ Se suspendrà tota classe de cavalcades.
■ Quan els actes siguen de caràcter estàtic, es desenvoluparan en
llocs o espais delimitats on es puga controlar l’aforament i l’accés, ■ En esdeveniments o celebracions a l’aire lliure, el consum d’aliments
i begudes es farà exclusivament en la zona de restauració que
garantint sempre el compliment de totes les mesures establides i el
s’habilite en el seu cas, que haurà d’estar separada de la zona de
manteniment de la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres.
l’esdeveniment i complir amb les mesures pròpies dels establiments
■ Quan l’activitat siga itinerant, s’haurà d’organitzar evitant
d’hostaleria i restauració.
aglomeracions, per al que s’establiran els itineraris que ho garantisquen,
que hauran de ser modificats en qualsevol moment per a complir amb ■ L’ús de les barres de bar es limitarà a la venda i distribució d’aliments
i begudes. Les persones que atenguen la barra usaran en tot
aquesta finalitat.
moment màscara. Està prohibit el consum en barra i han d’evitar-se
■ No es poden realitzar revetlles, discomòbils, karaokes i actuacions
aglomeracions en la barra durant la recollida d’aliments i begudes.
esporàdiques o amateurs de cant.
■ Hauran d’abstenir-se d’assistir als actes totes les persones que
■ No es permet el ball ni en interiors ni en exteriors.
presenten símptomes compatibles amb la COVID-19 o estiguen en
aïllament o quarantena.
■ Qualsevol activitat assimilable a la d’hostaleria i restauració que
es duga a terme haurà de complir amb les mesures previstes en la ■ Es descentralitzaran els actes susceptibles de generar aglomeracions, no
utilitzant-se el centre de les localitats com a punt neuràlgic de la festa.
normativa sanitària vigent.
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ISMAEL VIDAL, ALCALDE DE FAGECA

“TENÍEM LA
SENSACIÓ QUE EL
POBLE S’ESTAVA
MORINT, PER AIXÒ
FEIA FALTA UN CANVI”
Vint anys de govern del Partit Popular en Fageca acabaren el passat 2019
amb la victòria a les eleccions d’una candidatura formada majoritàriament
per gent jove criada al poble. Ismael Vidal -conegut com a ‘Fageca’ en la seua
etapa al circuit professional de pilota- es va convertir en alcalde, disposat
a posar fi a la “desídia” en la qual assegura que havia caigut el municipi
durant l’etapa popular. Des que és alcalde, Vidal ha apostat per dinamitzar
la vida a Fageca, la qual cosa implica fixar població, ampliar i optimitzar
serveis, i preservar l’activitat tradicional pròpia de l’àmbit rural.
- Com foren els inicis del vostre projecte de govern?
Tot va començar en unes festes de
Pasqua prèvies a les eleccions municipals de 2019. Ens trobàvem junts
una colla d’amics i vam començar a
raonar sobre la situació de Fageca,
convençuts que es requeria un canvi d’aires en la gestió municipal. El
poble havia caigut en la desídia i el
desànim, fruit principalment de la
gestió de l’anterior govern. En les
eleccions de 2015 ja s’havien presentat als comicis alguns dels amics
que estaven presents aquell dia, però
soles un va entrar a la corporació
per a formar part de l’oposició.
Dies després que nasquera la idea
en aquell plujós dia de Pasqua vam
començar a fer telefonades, moure
fils, i posar en marxa la nostra iniciativa. En aquell moment jo encara
era jugador professional de pilota, i
a més treballava per a la Federació
valenciana de pilota. Tenia molts
fronts oberts, per això vaig dir que
no volia bolcar-me excessivament
en la campanya. Però la sorpresa va
arribar, i vam tombar el govern que
fins eixe moment portava 16 anys a
l’ajuntament. Jo vaig ser el candidat
més votat (perquè ací les llistes electorals són obertes) així que vaig veure la necessitat d’assumir l’alcaldia.
En la llista ens va acompanyar Isabel
Sancho, que va formar part als anys
noranta del primer govern valencià
format íntegrament per dones. Ella
ens va guiar inicialment, perquè en
treballar a l’ajuntament de Cocentaina coneix perfectament la tasca de
l’administració local.
- Tinc entés que la vostra candidatura es va plantejar ini-

cialment amb un tarannà independent.
En un principi volíem constituir
una llista independentment, però
finalment vam veure la idoneïtat
d’anar sota les sigles d’un partit. Ja
que el PP era qui estava governant, i
nosaltres ens sentíem més propers a
l’esquerra, vam optar pel PSOE. Encara que preservem un poc l’esperit
independent (perquè als pobles la
gent no vota pels partits, sinó per les
persones), no som independents ni
molt menys. De fet, el partit ens ajuda a l’hora de sol·licitar subvencions
o fer tramitacions, tant en la Diputació d’Alacant a través de Toni Francés, com en la Generalitat Valenciana
amb Rafa Briet. També hem d’agrair
l’esforç fet des dels serveis socials de
la Mancomunitat El Xarpolar, amb el
seu servei d’atenció a persones afectades per la Covid-19.
Aquesta ajuda que ens brinden ha
permés dinamitzar molt Fageca, i
això no es donava amb l’anterior govern municipal, a pesar que era del
mateix color que el que governava a
la Diputació i també a la Generalitat
durant molts anys. Puc dir que som
un dels pobles que més subvencions
de la Diputació ha aconseguit en els
últims anys, tot a força de treballar
molt seriosament, mirant les necessitats del veïnat, i sobretot pensant
com volem transformar Fageca.
- Per què creus que el veïnat
de Fageca va confiar en una
llista de gent jove i sense experiència?
Crec que la gent volia algú que
aportara ganes, il·lusió i renovació.
Al principi ho veiem com una responsabilitat enorme, però amb el

temps s’ha vist que estàvem capacitats per a assumir-la. En la nostra
victòria a les eleccions també va
contribuir el cansament que genera
el govern d’un mateix partit durant
molts anys, i més si aquest no està
fent res pel poble. Teníem la sensació que el poble s’estava morint,
per això feia falta un canvi. Eixe sentiment el vam capitalitzar durant la
campanya electoral, anant casa per
casa, parlant amb la gent, i recollint
les seues inquietuds. Així vam constituir les nostres línies de treball. Poc
després d’entrar al govern vam convocar una assemblea popular en la
qual van participar 72 persones, tot
un èxit per a un poble amb 109 empadronats. Gràcies a una dinàmica
grupal el veïnat va exposar les seues
idees, i encara que tot això s’ha de
perfilar i ajustar a la realitat pressupostària, ens va ajudar a definir una
sèrie de línies de treball.

“Som un dels pobles
que més subvencions
de la Diputació ha
aconseguit en els
últims anys”
- Quines són eixies línies de
treball?
En primer lloc millorar els serveis,
inclosa la reestructuració de la casa de cultura. L’hem convertit en un
espai modern, obert a la Serrella, i
amb il·luminació natural. Abans soles s’utilitzava com a magatzem, o
perquè la gent major jugara a cartes;

Abans de convertir-se en alcalde de Fageca Ismael Vidal fou jugador professional de pi

tot un crim. Actualment és un espai
polivalent des d’on celebrem xerrades, conferències, tallers de tot tipus,
exposicions... També oferim serveis
com ara perruqueria, fisiologia o podologia. De fet volem centralitzar tots
els serveis del poble en aquest espai,
traslladant fins a ell l’ajuntament i
també la consulta mèdica.
D’altra banda és prioritari potenciar el treball i dinamitzar l’economia del poble. Des que hem entrat
a l’alcaldia hem oferit 22 llocs de
treball, i tots ells menys tres a través
de subvencions. Intentem enllaçar
aquests programes de treball per tal
que sempre hi haja gent treballant
per a l’ajuntament. A més donem
prioritat a la contractació de gent de
Fageca o almenys de la Vall de Seta,
d’aquesta manera fixem població, un
concepte que està ara tan de moda.
Diria que ho estem aconseguint, ja
que arran de la pandèmia s’han es-

tablert a Fageca nou persones més
amb una mitjana d’edat de 40 anys.
Hem creat un teixit associatiu prou
potent per a ser un poble amb pocs
habitants, però amb una coordinació
entre tots.
En matèria d’agricultura estem
duent a terme una tasca de transformació, encara que la plaga de la
Xylella no ens ho està posant fàcil.
Entre altres coses hem posat en marxa un banc de terres per tal d’evitar
el seu abandonament, i també oferim tallers de pedra en sec perquè
la gent puga millorar els seus màrgens. A banda hem iniciat un estudi
en companyia d’un veí del poble per
a buscar cultius alternatius a l’ametler, perquè sembla que la Xylella no
l’abandona. Davant d’aquesta realitat no ens podem quedar de braços
creuats, i des de l’ajuntament hem
cedit una gran extensió de terreny
per a dur a terme aquests estudis.
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cació on informem de totes les activitats que fem al municipi. Gràcies
a accions com eixa Fageca apareix
cada mes en À Punt, en programes
on els propis veïns participen i se
senten importants.
- Quins altres projectes teniu
pensats per a Fageca?
Un dels projectes que més ens
il·lusiona s’anomena ‘Fageca Activa’, amb el qual estem treballant
amb la fisioterapeuta del poble per
a fomentar l’envelliment actiu. Seria
com un servei integral per a majors,
però a demanda i a la mesura de
cada veí. Tinc l’esperança que siga
una iniciativa molt bonica i que es
puga extrapolar a altres municipis.
També volem crear noves rutes per
Fageca, alguna d’elles de caràcter
biosaludable amb una zona recreativa prop del poliesportiu, i una altra
de caràcter patrimonial apta per a
qualsevol perfil d’usuari que pose
en valor recursos com ara el Camí
Reial, el llavador, diferents restes arqueològiques, etc.. A part, treballem
per aconseguir la declaració de paratge natural municipal per al nostre
carrascar, que suposaria fer valdre
el jaciment paleontològic de la Salema que es troba al seu interior.

Fageca és un dels municipis que pertany a la Vall de Seta.

“Tinc en ment iniciar
la primera escola
de pastors de
tota la Comunitat
Valenciana, seguint
l’exemple de
Catalunya i el
País Basc”

ilota valenciana.

QUIQUE REIG

- Dins d’aquesta dinamització
que plantegeu també juguen
un paper important els canals
de difusió de la informació.
Volem ser molt transparents en
la nostra gestió, per això som molt
actius en xarxes socials com Twitter,
Facebook, Instagram o Whatsapp, i
a través de la pròpia pàgina web de
l’ajuntament. Açò ens ajuda molt a
l’hora de promocionar Fageca. S’ha
acabat això de pagar 100 euros per
mitja pàgina de publicitat a un periòdic. Hui en dia pot tindre molta més
repercussió un tuit o un post a Facebook, i tot això a cost 0 per a l’ajuntament. Una de les campanyes que
millor ens ha funcionat ha sigut la de
convidar al poble a bloggers de viatges amb 20.000 o 30.000 seguidors.
Passen una nit a la casa rural municipal a canvi que facen un reportatge
i el difonguen. També tenim llistes
de difusió per a mitjans de comuni-

Junt a tot açò tinc en ment iniciar la primera escola de pastors
de la Comunitat Valenciana, seguint
l’exemple de Catalunya i el País
Basc. Comptem amb l’autorització
de tres veïns, que ens cedirien uns
terrenys enfront del poble, i també
tenim la conformitat de la Diputació en matèria de finançament per
a posar en marxa l’escola i després
donar-li continuïtat. No hi ha cap
subvenció específica, per això estem treballant amb l’administració
per veure quina és la fórmula de finançament més idònia. També hem
contactat amb la Generalitat per tal
de normativitzar i homologar aquesta mena d’oferta formativa. Soles
ens falta enllaçar-ho i coordinar-ho
tot; espere que es puga materialitzar abans que finalitze la legislatura. Pense que amb aquest projecte
posaríem la muntanya de l’interior
d’Alacant al mapa, tant a escala autonòmica com nacional. A més recuperaríem l’ofici de la ramaderia,
que amb el pas del temps s’ha anat
perdent. La idea és acabar tenint un
ramat propi al poble, amb el qual
produir des de llet i formatge fins
a abonament, tancant així el cercle
agrícola i ramader. Generar-ho tot en
Fageca i que el producte es quede a
la Vall de Seta.

L’executiu local té pensant el trasllat de les dependències de l’Ajuntament.

Arran de la pandèmia nou persones d’una mitjana de 40 anys s’han empadronat en Fageca.

FOTOS: QUIQUE REIG
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LA PANDÈMIA HA TINGUT UN IMPACTE ECONÒMIC ALT EN TRES DE CADA QUATRE SOCIETATS MUSICALS

Un estudi recull l’alt impacte de la
Covid-19 en les bandes valencianes
U

n equip de la Universitat Politècnica de València (UPV)
acaba de publicar un estudi
sobre l’impacte de la COVID-19 en
les societats musicals del País Valencià. Entre moltes altres conclusions,
el treball posa xifres a la realitat a la
qual s’han enfrontat aquestes entitats
des de l’inici de la pandèmia: per a
tres de cada quatre societats (en concret, un 74,2% de les enquestades)
l’impacte econòmic ha sigut alt o molt
alt. I les causes són fonamentalment:
la reducció del nombre d’estudiants
(el 63% de les agrupacions van veure reduïts els seus ingressos com a
resultat de la pèrdua d’alumnat); els
retards en el pagament de les subvencions; la disminució d’afiliats; i la rescissió de contractes amb ajuntaments
i associacions per a la seua actuació
en festes populars.
En el costat positiu, l’estudi destaca
com al llarg de la pandèmia les societats musicals han demostrat el seu poder de resiliència i la seua capacitat
d’adaptació “amb un encomiable esperit de lluita, defensant allò cultural,
artístic, educatiu i, per descomptat,
la seua funció cívica i social”. “Tot
això s’ha reflectit tant en les inversions que la majoria de les societats
musicals no van dubtar a realitzar a
les seues escoles, com la contractació de més docents o compra de nou
material, així com en l’adaptació a les
noves formes de docència derivades
de la pandèmia”, apunta Ángela Carabal, investigadora del microclúster
d’Investigació en Indústries Culturals
i Creatives, Turisme & Tecnologia; i
professora del Departament de Conservació i Restauració de Béns Culturals de la Universitat Politècnica de
València.
Actualment, segons dades de la Federació de Societats Musicals de la
Comunitat Valenciana (FSMCV), en tot
el territori valencià hi ha al voltant de
1.100 bandes musicals i més de 600
centres educatius; la xifra de músics
ronda els 40.000 i la de socis se situa
al voltant dels 200.000.

El 63% de les
agrupacions van
patir una reducció
d’ingressos per la
perduda d’alumnat
Per a la realització d’aquest estudi,
l’equip de la UPV va distribuir entre
les societats musicals una enquesta
l’objectiu de la qual era avaluar l’impacte tant social com econòmic, artístic i docent de la pandèmia en el
seu dia a dia.

Societat Unió Musical Beniarrés en meitat d’una actuació al carrer.

REDUCCIÓ D’INGRESSOS I
CANSATS DE VIURE EN LÍNIA

En l’àmbit de la docència l’estudi
constata el gran impacte de la pandèmia a les escoles de música de les
societats musicals. Entre altres conseqüències reflecteix com en alguns
casos es van veure obligades a reduir
les tarifes perquè els estudiants no
podien utilitzar les seues instal·lacions, amb la consegüent disminució
d’ingressos. També al·ludeix a la ‘fatiga en línia’ de l’alumnat, pel fet que
durant el tancament els centres de
primària i instituts i resta de centres
d’ensenyament també es van veure
obligats a adaptar les seues classes a
aquesta nova modalitat.
“Els estudiants es van cansar de
‘viure en línia’, la qual cosa, com
recollim en el nostre estudi, va provocar el tancament anticipat de l’any
acadèmic musical”, apunta la catedràtica Virgínia Santamarina, coautora de l’estudi i coordinadora del
microclúster d’Investigació en Indústries Culturals i Creatives, Turisme & Tecnologia de la UPV. Al costat
d’Ángela Carabal i Virgínia Santamarina, en l’estudi han participat també
Guillem Escorihuela, de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de
la Comunitat Valenciana (ISEACV) i
Javier Pérez, director de l’Escola de
Música del Centre Artístic Musical de
Moncada.

Al territori valencià
hi ha unes 1.100
bandes musicals
i al voltant de
40.000 músics
PÈRDUA DE SUBSIDIS I
D’ALUMNES

Una altra situació que recull el treball
és la pèrdua de subsidis per part de les
escoles de música, obligant-les a sol·licitar préstecs bancaris per a mantenir la
nòmina dels professors. En l’enquesta,
el 19,4% de les societats van declarar
que van haver d’acollir-se a ajudes estatals i els professors van passar a treballar en períodes alterns. També algunes
es van veure obligades a rescindir els
contractes dels seus professors, especialment per a les classes de llenguatge
musical i conjunt instrumental, o van
haver de fer ús del sistema d’ajudes del
Govern espanyol per a directors de bandes simfòniques.
Quant a la pèrdua d’alumnes, va
afectar pràcticament a nou de cada
deu escoles. “Aquesta situació provocarà en el futur, una disminució
de músics en les societats musicals”,
apunten les autores de l’estudi. Les
edats en les quals la taxa d’abandó va

ser major van ser al grup de 5-6 anys, amb un 23,36%, seguit del grup
de 7-8 anys i el grup de 3-4 anys, tots
dos amb una xifra del 19,96%.
“Si tenim en compte que les societats musicals es financen amb les
quotes d’associats, venda de loteria,
modalitats de subvencions de les administracions locals i regionals, així
com contractes de col·laboració per
concerts o actuacions en festes populars, i que hi ha una font d’ingressos
directament lligada a la seua funció
pedagògica com són les subvencions destinades a escoles de música, podem imaginar el gran impacte
econòmic que ha suposat aquesta
situació d’inactivitat o activitats limitades”, afegeix el professor Guillem
Escorihuela, cap del Departament
d’Orquestra i Música de Cambra del
Conservatori Superior de Música de
Castelló-ISEACV. Malgrat tot això, de
cara al futur, el 79,4% de les societats
musicals que han participat en l’estudi manifesten estar preparades per a
nous tancaments a les seues escoles,
perquè han desenvolupat sistemes alternatius que han funcionat bé, tant
per a estudiants com per a docents.
“Aquest és un percentatge molt elevat,
que demostra la capacitat d’adaptació
i compromís dels nostres centres”,
destaca el professor Javier Catalá.
En aquest mateix sentit, Ángela Carabal assenyala el següent: “les socie-

tats musicals, a pesar del panorama
que se’ls ha presentat amb la Covid-19, han demostrat la seua capacitat d’adaptació, sent gran part del
teixit social de la Comunitat Valenciana, i continuant amb la seua encomiable labor de transmetre el seu llegat,
que és una gran part de la cultura i
el patrimoni local de la Comunitat,
vinculades a les indústries creatives i
culturals, sent centres de transmissió
de coneixements intergeneracionals”.
El treball ha sigut publicat en obert
per l’editorial Springer com a part
del llibre “Music as Intangible Cultural Heritage”, editat per Virgínia
Santamarina, al costat de Blanca de
Miguel i María de Miguel, ambdues
també investigadores del microclúster
d’Investigació en Indústries Culturals
i Creatives, Turisme & Tecnologia de
la Universitat Politècnica de València, i Rafael Boix, de la Universitat de
València.

El 19,4% de
les bandes
enquestades
van declarar que
s’havien acollit a
ajudes estatals
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LA VÍCTIMA DE 38 ANYS ERA NATURAL DE LANGREO (ASTÚRIES)

Troben mort un senderista al
Barranc de L’Infern

L

a recerca del senderista asturià
de 38 anys que va desaparéixer
a principis de mes per la Marina Alta va finalitzar el passat dia 11
amb la troballa del seu cadàver al
Barranc de l’Infern. Es va complir
doncs el pitjor pronòstic, i és que
l’excursionista, com que no coneixia
la ruta, es va desviar de la senda circular de 14 quilòmetres i 6.000 escalons i per tant es va aventurar en
l’estret i perillós congost. Els indicis
apunten que va ser en baixar per segona vegada al riu quan va perdre
la senda i es va endinsar en el canó
en el qual es practica el barranquisme. Per al rescat del cadàver es va
preveure l’ús de l’helicòpter Alpha
1 dels bombers. En les tasques de
salvament en les zones més escarpades també ha participat el Servei de
Rescat i Intervenció en Muntanya de
la Guàrdia Civil.

OPERATIU INTENS

El senderista, natural de Langreo,
residia a la Vila Joiosa. Dies abans
de la desaparició va parlar per telèfon amb els seus pares, que viuen a
Langreo, i els va comunicar que tenia previst realitzar una ruta per les
muntanyes d’Alacant. Foren els pares qui van denunciar la desaparició
després d’estar diversos dies intentant contactar amb ell sense aconseguir-ho. Les trucades al mòbil no van
rebre senyal. El dijous posterior a la

FOTO: JOSÉ SELLÉS

Es va organitzar un intens operatiu de rescat.

desaparició es va activar l’operatiu
de salvament. D’acord amb les fotografies que el senderista va enviar als
seus pares, es va poder saber que el
paratge en el qual es trobava era el
Barranc de l’Infern. La Guàrdia Civil de la Vila Joiosa es va desplaçar
a la zona i va trobar el seu cotxe en
l’aparcament del nucli urbà de Fleix,
que és on comença la ruta.

L’operatiu ha sigut intens, i en ell
han participat més de 60 efectius,
entre bombers del consorci d’Alacant, guàrdies civils, policies locals i
voluntaris. S’han rastrejat el Barranc
de l’Infern per terra i aire, tasques
en les quals ha participat l’Alpha 1
del consorci de bombers així com
drons que han sobrevolat la zona i
han entrat en l’estret congost.

EN MATÈRIA DE DESPOBLAMENT, REPTE DEMOGRÀFIC I RECURSOS HUMANS

La Diputació assigna noves
competències a Javier Sendra
El diputat provincial i alcalde de Planes, Javier Sendra, ha assumit noves competències com a part de la remodelació de
l’equip que ha dut a terme la Diputació d’Alacant. Sendra seguirà amb les seues actuals tasques de l’àrea d’Emergències del
Consorci Provincial de Bombers, i al mateix temps, reforçarà els corresponents a Despoblament i Repte Demogràfic, a més
de sumar la de Recursos Humans. La citada remodelació ha sigut conseqüència de la marxa dels diputats Adrián Ballester i
Juan Francisco Pérez. El president de la Diputació, Carlos Mazón, ha avançat que en el pròxim ple del mes d’octubre s’incorporaran a l’equip Teresa Belmonte i José Ramón González de Zárate, els quals entraran en substitució de Ballester i Pérez, i
que seran els encarregats de la Llar Provincial Antonio Fernández Valenzuela, Cooperació i Voluntariat; i Arquitectura, respectivament. D’altra banda, Ana Serna passa a ser la nova portaveu de l’equip de govern. Per aquesta reestructuració també
s’han vist ampliades i modificades les competències d’altres diputats provincials: María Gómez i Juan de Dios Navarro.

Encara que en cap moment s’havia perdut l’esperança de trobar
amb vida a l’excursionista extraviat,
aquesta es va exhaurir després que
el consorci de bombers d’Alacant
notificara la troballa del cadàver en
un dels indrets més perillosos del
barranc. La muntanya demostra una
volta més la perillositat d’endinsar-se
en ella sense conéixer bé la zona.

El senderista es
va desviar de la
senda marcada i
es va aventurar per
l’estret congost del
Barranc
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Alarmante aumento
del abuso sexual
Almudena Martín Pardavila

Agent d’Igualtat de la Mancomunitat El Xarpolar

E

l abuso sexual a menores de edad es una problemática social alarmante y poco conocida principalmente por su carácter de tema
tabú. La proliferación de denuncias de víctimas que sufrieron abusos en su infancia está aumentando la sensibilización social hacia
este tema. Sin embargo, es necesario afrontar esta realidad poniendo el foco en el cuidado y protección de las víctimas. En el
estudio realizado por la Fundación ANAR se remarca el predominio de la mujer frente al varón en el colectivo de las víctimas de abuso
sexual. Un 78,3% frente al 21,7% de varones. Según este análisis el abuso sexual femenino tiene un mayor peso en el contexto del
hogar; por el contrario, los abusos cometidos a varones menores de edad se desarrollan en el entorno educativo y extraescolar. La
fundación ANAR presenta además una serie de recomendaciones para la prevención, detección y protección de las víctimas.
Recomendaciones a niños/as y adolescentes
El abuso sexual es un abuso de poder y se produce cuando, siendo tú menor de edad, otra persona te obliga a mantener o a
presenciar un contacto sexual. Para ello se puede valer de la fuerza física, de engaños, de amenazas u ofrecerte dinero o regalos. El
abuso sexual puede ser físico (que te obligue a tener relaciones sexuales, que te obligue a que le toques o te toque o que se toque él/
ella delante de ti). Generalmente se produce por adultos o jóvenes de mayor edad que la tuya y a los que conoces o con los que tienes
algún tipo de relación (parientes, amistades de hermanos/as mayores, vecinos/as...) pero también puede ocurrir con alguien a quien
no conoces. Recuerda llamar al Teléfono/ Chat ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes (900 20 20 10), ante cualquier problema que
puedas tener. Es un teléfono gratuito, atendido por un equipo de profesionales (psicólogos, abogados y trabajadores sociales), las 24
horas del día, 365 días del año, confidencial y para toda España.
Recomendaciones a familias
La sexualidad forma parte de los seres humanos simplemente porque pertenecemos a un sexo u otro desde que nacemos. Es en la
familia y desde que nacemos donde se crean los primeros y más importantes vínculos afectivos. Es importante, no solo proporcionar
informaciones correctas a los/las hijos/as en un clima de comunicación y confianza, sino también educar para que vivan la sexualidad
de forma positiva y responsable. Evitar hablar del tema, esconderlo o regañar, nos indica que la sexualidad es algo “sucio” y como
mínimo misterioso.
Los/las niños/as y adolescentes de hoy se informan y orientan sobre sexualidad por distintas fuentes: familia, amigos/as, la escuela
o instituto, medios de comunicación y sobre todo en Internet con el peligro que conlleva. De entre todas las fuentes mencionadas,
la familia es la que más influencia puede tener en nuestros aprendizajes, puesto que son nuestros cuidadores, con quienes
experimentamos por primera vez las primeras manifestaciones de afecto. Además, cada uno/a de nosotros/as tiene unas vivencias
personales que condicionan nuestra forma de pensar, sentir y actuar. Es importante reconocer nuestros miedos, dificultades, pudor,
para no hablar de ciertos temas con nuestros hijos/as. También hay que estar muy atentos sobre otras influencias que nuestros hijos/
as reciben y repercuten en su forma de entender la sexualidad. Los compañeros/as y amigos/as son agentes educativos y sobre todo
a partir de la adolescencia se convierten en modelos de referencia y en fuente de información. Se cuentan sus vivencias y en este
entorno de iguales es donde normalmente se tienen las primeras experiencias afectivo-sexuales, y se crea una cultura de información
y de formas de relacionarse. En este entorno se transmiten mitos e ideas erróneas que les ponen en riesgo y no les ayuda a vivir
la sexualidad de manera sana. Debemos resaltar especialmente el peligro del mal uso de las tecnologías e Internet para evitar que
nuestros hijos/as accedan a contenidos e imágenes sexuales inadecuados para su edad. Según el estudio de la Fundación ANAR
nos encontramos frente a un crecimiento exponencial de este delito, sobre todo, en los últimos seis años; de ahí el compromiso
de la Mancomunidad con la sensibilización de esta problemática.
Todos los datos del artículo se han sacado del último estudio presentado por la Fundación ANAR,’Abuso sexual en la infancia
y adolescencia según los afectados y su evolución en España.(2088-2019)’.

Consells per a millorar
l’autocura emocional
■ Identifica les emocions que sents;
accepta-les i aprén a expressar-les
■ Has de permetre’t: ser imperfecta,
cometre errors, tindre dies no tan
bons, descansar, canviar d’opinió, no
arribar als objectius marcats.
■ Revisa les teues exigències personals.
No pots amb tot i no passa res.
■ Aprén a demanar ajuda, donar-te
suport en la teua xarxa social.
■ Aprén a donar afecte, però també a
rebre’l.

Llei de protecció
contra la violència
de gènere
Si has patit violència de gènere, has de saber que en la
Llei Orgànica 1/2004 i la Llei 7/2012 de 23 de novembre
es recullen 10 drets per a protegir-te. Ací us recordem
alguns dels drets que les víctimes de violència de gènere
tenen a la Comunitat Valenciana.

■ Dret a la intimitat i la privacitat
■ Dret a indemnitzacions per causa de mort
■ Dret preferent d’accés a vivenda
■ Drets laborals
■ Drets dels fills i filles de les víctimes

HISTÒRIA

XARPOLAR, setembre 2021

9

ENTREVISTA A VERÒNICA CANTÓ, SECRETÀRIA DE L’ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA

“Una institució que s’ocupa de la
llengua ha d’escoltar a la societat”
V

mentar l’ús de la llengua entre
els/les més joves? És correcte
l’ús que es fa en aquest context?
És cert que a les xarxes es veu que
la llengua està molt viva, encara que
no tan depurada com ens agradaria.
Si es mostra tan viva és segurament
perquè les xarxes són testimoni de
l’oralitat. Tot i això caldria vigilar la
nostra riquesa idiomàtica i anar amb
compte amb tot allò que escrivim.
Un ús correcte del llenguatge no està
renyit amb la parla popular i col·loquial.

erònica Cantó (Cocentaina,
1964) és secretària de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,
entitat que té per funció determinar i
elaborar la normativa lingüística del
valencià. A la seua tasca com a acadèmica se suma una llarga trajectòria a
l’àmbit editorial (presidenta de l’Associació d’Editors del País Valencià
des del 1999 fins al 2002, o vocal de
la Junta Directiva de la Federación de
Gremios de Editores de España) així
com docent, i periodístic. També és
autora de diversos llibres destinats
a l’ensenyament no universitari i de
llibres sobre l’aprenentatge del valencià, i fou guardonada amb el Premi
Joan Valls i Jordà per l’ús i promoció
del valencià en 2003.

-Quin paper juguen els mitjans de comunicació en el foment de la llengua valenciana?
Els mitjans de comunicació són fonamentals a l’hora d’establir l’estàndard, perquè utilitzen un llenguatge
formal. Això no vol dir que siga barroc ni recargolat, sinó que tinga una
bona pronunciació i una necessària
qualitat lingüística. Els mitjans de comunicació han de jugar eixe paper,
igual que els de titularitat pública han
de ser elements vertebradors i cohesionadors de tot el territori i la societat, precisament perquè ells arriben a
tota la societat.

-Quina és la teua funció a
l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua?
La meua tasca a l’acadèmia, a banda
del que és la funció pròpiament d’una
secretària com per exemple revisar
les actes, és també coordinar totes les
activitats, reunions o projectes que
ens vénen de les comissions, que són
els òrgans de treball de la institució.
-Com es renoven els seus
càrrecs?
El passat mes de març es va fer una
renovació de la institució amb la qual
es van incorporar set noves acadèmiques. Jo seguiré vinculada a l’AVL
durant cinc anys més, ja que les renovacions es fan per a aquest període
de temps i afecten un terç dels seus
membres.

“La RAE és una
institució més
decimonònica,
mentre que l’AVL és
una institució pròpia
del segle XXI”
-És l’AVL una institució paritària?
L’acadèmia la formen 21 membres.
En aquests moments hi ha deu dones
i onze homes, per tant podem dir que
la institució compleix amb la Llei
d’Igualtat, si bé és cert que la legislació obliga que el 50% siguen dones,
així que si es produís una baixa seria
moment de triar una acadèmica nova
i complir completament amb la llei.
-Es fomenta des de l’acadèmia
l’ús del llenguatge inclusiu?
Una institució que s’ocupa de la
llengua dels valencians i les valencianes ha d’escoltar a la societat. El
llenguatge inclusiu és un tema que
està damunt de la taula, que té detractors així com persones i institucions
que el defensen. L’AVL parla per les
seues obres, i en el seu diccionari

Verònica Cantó ha renovat enguany el seu càrrec de secretària per a cinc anys més.

es pot comprovar la incorporació
del llenguatge inclusiu. Una mostra
d’això són les formes femenines de
metgessa, jutgessa, i les entrades
d’edila o fiscala. Intentem treballar
en tot moment envers els interessos i
les inquietuds de la societat.
-Consideres a l’AVL més
avançada en matèria d’igualtat
que la seua homònima espanyola?
La diferència és que la RAE és una
institució més decimonònica, mentre
que l’AVL ho és del segle XXI. L’obligació de les institucions normatives és
recollir els usos i les paraules, encara
que algunes vegades aquestes no es
consoliden. Qui consolida la llengua
sempre són els parlants; les acadèmies estan per a orientar els usos lingüístics en moments determinats. En
eixe sentit, l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua està fent importants passos
per la inclusió, no soles en matèria de
gènere, sinó també per als col·lectius
LGTBI, amb els quals s’ha col·laborat
per a definir nous termes.
-És especialment present la
desigualtat de gènere al sector
editorial, lingüístic, literari...?

La desigualtat és patent a l’àmbit
editorial, com també ho és en altres
sectors econòmics, culturals, i industrials del país. S’estan fent passos endavant, evidentment, però si et fixes
en les nòmines dels premis literaris
dels últims anys, t’adones que la desigualtat és molt palesa, perquè majoritàriament els premis els guanyen els
hòmens. Això vol dir que les dones
no es presenten als premis literaris?
Doncs jo pense que no. Igual passa
amb els càrrecs directius a les empreses. Hi ha estereotips que encara es
mantenen i costen molt d’erradicar,
però vull ser optimista en eixe sentit
i pensar que la igualtat efectiva serà
una realitat amb el pas del temps. Les
dones han de reivindicar els seus espais i han d’estar presents en tots els
àmbits de la societat.

“Si et fixes en les
nòmines dels premis
literaris, t’adones
que la desigualtat en
aquest àmbit és molt
palesa”

-Entenc que recuperar les
obres d’autores pretèrites, invisibilitzades pel pas del temps,
pot ser una bona manera de
reivindicar el paper de la dona
a l’àmbit literari.
Hi ha una nòmina extensa d’autores, però passa el mateix en qualsevol
modalitat artística, on trobem creadores que han sigut injustament silenciades i oblidades. Moltes d’elles són
desconegudes per a les generacions
actuals, i possiblement per a les que
vindran; per això és important fer una
tasca de recuperació.
En aquest sentit, l’AVL ha recuperat
com a escriptora de l’any la figura de
Carmelina Sànchez-Cutillas, que és
una perfecta desconeguda i que nosaltres la considerem la gran escriptora valenciana del segle XX. No soles
com a autora de ‘Matèria de Bretanya’, que és un dels llibres més bonics
escrits en les nostres lletres, sinó
també com una poetessa magnífica i
una incansable historiadora i investigadora. Recuperar eixes figures implica recuperar-les per al futur, i això
significa revisar els cànons literaris.
-Consideres que l’ús de les
xarxes socials està ajudant a fo-

-Supose que més enllà de la
forma estàndard, també s’han
de preservar les diferents variants dialectals.
La llengua és rica, precisament per
la seua diversitat i els seus diferents
accents. Per això parle de cohesió social. És important que una persona de
l’Alcoià o el Comtat siga capaç de conéixer les paraules de la comarca de
Els Ports o el Baix Vinalopó a través
dels mitjans de comunicació. Això implica reconéixer-nos en la diversitat i
la varietat lingüística.
Personalment m’encanta quan escolte al Camp d’Elx la paraula ‘encarnella’, perquè és una manera molt
bonica de nomenar a la carxofa. Eixes
són les coses que ens enriqueixen
com a poble. No hem de renunciar a
la riquesa com a part intrínseca de la
llengua.
-A la comarca del Comtat dos
municipis han adaptat recentment la seua toponímia únicament al valencià (Alcosser i
Fageca). Trobes a faltar aquesta pràctica per part de més pobles?
Personalment sóc partidària que
els pobles opten per la forma valenciana, però això forma part de l’autonomia dels ajuntaments. Jo optaria
que fóra sempre en valencià, perquè
entenc que és la forma natural de
nomenar-los. Facheca o Alcocer no
són topònims naturals per a un valencianoparlant. Cal dir que des de l’AVL
es fan campanyes de valencianització
dels topònims, així com dels noms i
cognoms.
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La majoria de les campanes es fan repicar actualment a través d’un sistema a motor.

Les campanes més antigues del Comtat daten del segle XV i XVII, declarades BIC pel Consell de la Generalitat.

L’associació reivindica el volteig manual de les campanes, el qual dóna major riquesa a

L’ASSOCIACIÓ ‘CAMPANERS DEL COMTAT’ ES DEDICA A FER VALDRE I RECUPERAR TOT EL PATRIMONI AL VOLTANT DEL TOC MANUAL
DE CAMPANES A LA COMARCA DEL COMTAT I ELS SEUS VOLTANTS

Recuperant el so del passat

L

es ca mpa nes són possiblement l’element patr i mon ia l
més valuós a l’hora de recuperar el llegat sonor dels nostres
pobles. Són testimonis que a través
d’un llenguatge propi ens evoquen
temps llunyans, alhora que ajuden
a entendre antigues tradicions. Amb
l’objectiu de difondre i fer valdre tot
aquest patrimoni, fa pocs anys va
nàixer l’associació ‘Campaners del
Comtat’. Entre la seua activitat destaquen els projectes de restauració
de campanes en els que han col·laborat en matèria d’assessorament,
o les mostres de tocs tradicionals i
visites guiades a campanars que han
organitzat per diferents pobles del
Comtat. L’associació la integren veïns
de diferents pobles de la comarca,
molts d’ells sense formació específica en gestió de patrimoni, però amb
un gran interés per les campanes.
Josep Jordà és el president de

l’associació, a més d’arquitecte i
amb formació de postgrau en patrimoni. Natural de Beniarrés, Josep
recorda que l’ofici de campaner era
habitual en tots els pobles, almenys
fins a la dècada dels anys 60 i 70
del segle passat, quan l’èxode rural
començà a buidar els municipis més
petits en favor de les ciutats. Amb la
mort progressiva dels campaners, i
aprofitant la tecnologia a motor de
l’època, començà a automatitzar-se
el sistema per fer repicar les campanes. A pesar dels possibles avantatges, el que es guanya en practicitat i comoditat es perd en riquesa
sonora. “Els sistemes a motor no
poden imitar l’acció de la mà humana” recorda el president de l’associació. Els campaners eren capaços
d’imprimir un ritme i una intensitat
molt idiosincràtica, la qual es perd
envers l’estandardització de sons
que implica l’automatisme. També

canvia la mateixa composició de les
campanes, passant dels tradicionals
contrapesos de fusta als de ferro,
que modifiquen notablement l’acció
de repicar.

L’èxode rural i
l’automatització
a motor van
fer que l’ofici
de campaner
s’anara perdent
progressivament
Molts pobles del Comtat mantenen l’ofici de campaners, entre ells
Beniarrés, Benasau i fins fa un
any Catamarruc. Entre els plans de
l’associació es troba el d’entrevistar
a tots aquests campaners encara

vius al Comtat per tal de registrar
els tocs tradicionals de cada poble.
“Els tocs tenen identitat pròpia. Són
el so i la veu del poble” recorda
Josep.
VARIETAT DE TOCS

Cal recordar que més enllà que
als usos purament eclesiàstics, les
campanes també han sumat usos
civils. “Eren un sistema de comunicació, equivalent a l’ús que actualment tenen el telèfon mòbil i les
xarxes socials”. Un dels tocs més
tradicionals era el de mort, amb tres
repics per a indicar la defunció d’un
home, i dos per a una dona. Hi havia
fins i tot un toc per indicar la mort
d’un nadó, davant els elevats índexs
de mortalitat infantil d’altres èpoques. Un altre dels usos tradicionals
alertava sobre la presència de foc a
l’interior del municipi. En aquests
casos les campanes sonaven amb

Les campanes
han tingut
històricament
diferents tipus de
tocs, com el de
foc, el de mort o
el de tempesta
molta força, tot per fer que el veïnat
acudira al lloc on s’havia declarat el
foc i contribuís a la seua extinció.
De fet, a Beniarrés les campanes van
sobreviure a la Guerra Civil perquè
l’alcalde de l’època va justificar el
seu ús per tal d’alertar la gent en
cas d’incendi. Això va evitar que
el bronze es fonguera i s’utilitzara
amb finalitat armamentística, com
solia ser habitual en aquella època.
Alguns usos també tenien conno-
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Les campanes de Beniarrés foren restaurades aquest estiu passat.

a la seua sonoritat.

FOTOS: CAMPANERS DEL COMTAT

tacions místiques, com aquell que
s’utilitzava per a alertar de l’arribada
de tempestes. En els pobles era habitual que hi haguera una campana
amb el nom de Santa Bàrbara (totes
les campanes eren batejades i per
tant tenien nom), que a part de ser
patrona de les campanes també té
una forta vinculació amb la tempesta
i els trons. Així que en aquestes
circumstàncies s’invocava a la Santa
amb l’esperança que posara fi a
les tempestes i així s’evitara el seu
impacte en les collites.
Des de l’associació advoquen per
implementar nous tocs amb les
campanes, com ara un que indique que s’ha produït un naixement;
un fet cada vegada menys habitual
als pobles. Josep recorda que en
poblacions com Albaida hi ha una
gran tradició campanera. “Allí fins
i tot componen nous repics, alguns
d’ells per a dotar de so a les celebracions i indicar així el dia de la
dona o el de la pau”. Aquest fet fa
palesar que a cada zona els usos de
les campanes són molt particulars.
Per exemple, al Comtat és habitual
que per tal d’acompanyar la marxa
d’un difunt de l’església al cementiri les campanes sonen a mig vol

Totes les campanes estan batejades, i per tant tenen nom propi.

(ballant, sense pegar la volta sencera). En canvi, a Catalunya i en la
major part d’Europa això fa indicar
l’inici d’una festivitat. Les divergències s’aprecien fins i tot en l’apartat
melòdic. “A diferència d’ací, al nord
de Catalunya s’afinen les campanes.
Això fa que tinguen melodia i que en
companyia d’altres puguen generar
harmonia”, comenta Josep.

La campana més
antiga del Comtat
es conserva a
l’església del
Salvador de
Cocentaina, i
data del
segle XV
CAMPANES SIGNIFICATIVES

Aspectes com l’antiguitat, el so i
l’estat de conservació són els que
més es tenen en compte a l’hora de
valorar una campana. Encara que
semble paradoxal, les campanes més
significatives que tenim a les nostres

comarques no es troben a les ciutats,
sinó als pobles. Durant la Guerra
Civil els objectius dels bombardejos eren majoritàriament les ciutats,
amb especial atenció als campanars, ja que aquests s’utilitzaven per
a alertar a la població d’un atac.
Per aquest motiu les campanes més
rellevants del Comtat es troben als
pobles de la Vall de Seta, la Vall del
riu Frainós, a Beniarrés i a Planes.
Entre els més de 30 campanars
del Comtat destaquen per antiguitat
les campanes que trobem a Benialfaquí, Alfafara i Balones, totes
elles del segle XVII. Encara que
la més antiga de la comarca es
troba a l’església del Salvador de
Cocentaina, d’estil gòtic i originària
del segle XV. Aquests bronzes són
Bé d’Interés Cultural (BIC) des de
2018, després que el Consell de
la Generalitat Valenciana aprovara aquesta declaració per a totes
les campanes datades entre 1250 i
1659. Tot i això, cal dir que la majoria de campanes de la comarca són
del segle XIX, i és que cal recordar
que els moriscos (poc amics de les
esglésies) no serien expulsats de les
nostres terres fins al 1609. Aquests
assentaments serien repoblats amb
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Els bronzes han tingut tradicionalment ús civil i religiós.

El conjunt de campanes de Planes és el més significatiu del Comtat.

cristians, els quals encara tardarien
moltes dècades per poder disposar
de campanars.
A pesar de la seua longevitat, el so
de les campanes no canvia excessivament amb el pas del temps. Si
bé és cert que el bronze de què
estan fetes s’oxida, això no afecta
massa a la seua sonoritat. El problema s’origina quan l’estructura
es bada o es produeix alguna fissura. Afortunadament hi ha empreses
especialitzades que es dediquen a
la restauració d’aquests elements
patrimonials.
EL FUTUR DE LES CAMPANES

Des de Campaners del Comtat
confien a seguir promovent aquesta mostra del patrimoni cultural,
promovent la recuperació de l’ofici
a la manera tradicional, i seguint
fent mostres de tocs als pobles de
la comarca. Aquest estiu han estat
presents a Benasau, Muro, Fageca
i Benimassot, explicant la història
dels bronzes i mostrant la seua
sonoritat. Entre els seus plans de
futur es troba portar aquesta iniciativa a tots els pobles del Comtat,
i fins i tot repetir en molts d’ells. A
més, seguiran aconsellant en matè-

ria de restauració, com van fer
aquest estiu en Beniarrés. Gràcies
al recull que van fer de fotos històriques es va poder esbrinar el perfil
i la forma de l’antic contrapés, una
tasca determinant a l’hora de substituir el de ferro per l’originari fet
amb fusta.

Des de
l’associació
confien a realitzar
exhibicions de
tocs tradicionals
a tots els pobles
del Comtat
La tasca d’associacions com
aquesta pot ajudar a resignificar el
valor de les campanes (més enllà
de l’ús purament eclesiàstic) i a
la vegada permetre’ns entendre un
poc més del nostre passat, i és que
com recorda Josep, “el so del passat
es preserva a través de les campanes, i això ens posa en contacte amb
els nostres avantpassats”.
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SETEMBRE VA COMENÇAR AMB 12 PERSONES ATURADES MÉS RESPECTE A L’ANTERIOR MENSUALITAT

L’atur puja fins a les 636
persones demandants de feina
E

l me s d e s e t e m bre h a co mençat amb un increment de
l’atur als pobles que conformen la Mancomunitat El Xarpolar,
reflectint una xifra de 636 demandants de feina. Açò suposa un increment de 12 persones aturades
respecte a les xifres del passat mes.
Entre els mun icipis on l’at ur ha
baixat es troba Benimarfull (3 persones aturades menys); Alfafara, Benillup i Alcosser (2 menys); L’Orxa,
Almudaina, Beniarrés i Famorca (1
menys). A l’altra part es troben els
pobles que han vist incrementades el
seu índex d’atur, com ara Planes (4
persones aturades més); Benilloba,
Gorga i Benasau (3 més); l’Alqueria
d’Asnar, Vall d’Ebo i Quatretondeta
(2 més); Agres, Gaianes, Penàguila,
Alcoleja, Balones, la Vall d’Alcalà (1
més). Els pobles que segueixen amb
el mateix índex d’atur són Tollos,
Benifallim, Fageca, Benimassot, Millena i Castell de Castells.

En termes absoluts, és Beniarrés
el poble que més demandants de feina té (84), seguit de Benilloba (61);
Planes (46): Agres (40); l’Alqueria
d’Asnar (38); L’Orxa (37); Gaianes
(36); Castell de Castells (29); Alfafara i Gorga (27); Benimarfull (22);
Penàguila (20); Alcoleja i Balones
(19); Vall d’Ebo (18); Millena (16);
Alcosser (14); Quatretondeta (12);
Benasau (11); Ben imassot i Va l l
d’Alcalà (10); Benifallim i Fageca
(9); Benillup i Tollos (8); i Almudaina (5); i Famorca (0).

L’increment més
significatiu s’ha
donat a Planes,
amb 4 persones
aturades més

DE L’ESTAT, LA GENERALITAT I LA DITUPACIÓ D’ALACANT

La Mancomunitat
rep subvencions
per a destinar en
matèria social
La Mancomunitat el Xarpolar ha rebut
una sèrie de subvencions procedents
dels ens provincials, autonòmics i estatals, i que cobreixen diferents àrees
com ara la igualtat, l’emprenedoria i
l’habitatge.
Per part de la Diputació d’Alacant
ha rebut sis subvencions valorades en
750.000 euros que estan dirigides a

desenvolupar activitats localitzades en
àrees com els serveis socials, la recollida de residus domèstics, la igualtat
d’oportunitats i prevenció de la violència de gènere, així com l’equipament de
material informàtic. En concret, l’òrgan
provincial ha aprovat una subvenció de
205.048 euros dirigida a sufragar les
despeses dels serveis socials d’atenció

primària, concretament els d’emergència social, pobresa energètica o ajuda a
domicili, entre d’altres. També es rebrà
una aportació de 390.609 euros dedicada a pal·liar els efectes provocats per
la pandèmia originada per la COVID-19.
D’altra banda, s’han concedit 203.474
euros que destinats a costejar part de
les despeses generades per la recolli-

da i transport de residus considerats
domèstics. A aquesta se suma una altra
ajuda destinada a la promoció social,
equipament i vehicles en 2021 superior
a 25.000 euros, amb la qual millorar
l’equipament informàtic de la Mancomunitat, adquirir un nou vehicle i desenvolupar un taller de teatre terapèutic.
PROJECTE D’EMPRENEDORIA

Per part del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública s’ha atorgat una
ajuda per valor de 49.481 euros que es
destinarà a sufragar part de les despeses
del projecte anomenat ‘Transformant
El Xarpolar Rural’, que tindrà un cost
d’execució total proper als 53.800
euros. El projecte busca el foment de
l’emprenedoria entre els ciutadans dels
municipis de la Mancomunitat. Aquesta
concessió s’emmarca dins del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil del
Fons Social Europeu que tracta de
finançar iniciatives vinculades amb
l’ocupació col·lectiva per a superar
el repte demogràfic que pateixen els

municipis amb menor població. En
termes generals, amb aquestes ajudes es pretén afavorir l’ocupabilitat i
l’emprenedoria dels joves que viuen
a municipis que no formen part
d’una gran àrea urbana i que tenen
una població inferior o igual a 5.000
habitants, o bé viuen en una població que tinga entre 5.001 i 10.000
habitants sempre que aquest municipi haja experimentat un saldo demogràfic negatiu en l’última dècada.
VIOLÈNCIA DE GÈNERE I
DESNONAMENTS

La Generalitat ha concedit ajudes
per un import pròxim als 33.600
euros. Una d’elles està dirigida a
les víctimes de violència de gènere,
persones que han patit desnonament
del seu habitatge habitual, persones
sense llar i altres col·lectius especialment vulnerables per a afavorir
l’accés a un habitatge. La quantia
d’aquesta subvenció serà de més de
4.920 euros.
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AQUEST ESPECTACLE PIROTÈCNIC I MUSICAL VA TENIR LLOC EL 18 DE SETEMBTE

L’Alqueria d’Asnar acull la posada
en escena de ‘El Somni de Posidó’

FOTOS: SOMOSMONOS

L

’Ajuntament d’A lqueria d’Asnar ha preparat una programació cultural aquest mes de
setembre amb què sobreposar-se a
la cancel·lació de les festes de Moros i Cristians i patronals en honor
a Sant Miquel Arcàngel. D’entre tot
aquest seguit d’activitats ha destacat
principalment l’estrena en primícia
de l’espectacle ‘El somni de Posidó’,
que va tenir lloc el passat dissabte
dia 18 al pàrquing del poliesportiu
municipal gràcies a l’acció conjunta
de la companyia Dimonis Rafolins,
el Grup NS Espectacles i el Centre de
Dansa Mònica Talens. “El Somni de
Posidó és una posada en escena que
va sorprendre el públic que va acudir al pàrquing del poliesportiu, una
estrena mundial d’un esdeveniment
pirotècnic que fins ara no s’havia vist
al nostre poble i que després anirà a
altres ciutats”, recorda l’alcalde de
l’Alqueria d’Asnar, Jaume Pascual.
En aquest espectacle de gran format
es va combinar el teatre, la dansa, la
música, així com les estructures de
gran format i la pirotècnia. Dos actors entraren en escena: Juan Javier
Gisbert i Enrique Blanquer, interpretant a Zeus i Posidó respectivament.
L’espectacle va comptar amb la direcció de Pepa Miralles, el disseny
i guió de Jordi Peidro així com la
composició musical d’Àngel Lluís
Ferrando. Aquesta música majoritàriament electrònica va ser enregistrada recentment per l’estudi murer
Estudi 14. Les localitats posades a la
venda es van exhaurir ràpidament,
afortunadament l’espectacle fou gravat i emés per la televisió TvA.

L’espectacle
s’ha escenificat
en primícia a
l’Alqueria d’Asnar
Cal dir que el programa d’activitat
va començar el dissabte 4 de setembre amb la posada en escena del
Musical de Queen en l’aparcament
del poliesportiu. L’11 de setembre
tingué lloc la volta a les Moreres al
matí i a la vesprada Pau Blanco va
oferir un monòleg en la plaça del
País Valencià, una proposta que fou
l’avantsala del concert titulat ‘Com
un gust meu’ oferit per Cristina
Blasco en la nit del divendres 17 a la
plaça Miguel Hernández. El dissabte
18, a banda del ‘Somni de Posidó’,
s’organitzaren contacontes per als
més xicotets. La programació també
ha inclòs per al divendres 24 l’actuació del grup valencià La Fúmiga,
acompanyat de Balkan Bomba, i
per al dissabte 25 partides de Raspall, un concert de música festera
a càrrec de la Xafigà i la Banda de
Muro, i la cercavila dels gegants i
capgrossos.

Diferents imatges de l’espectacle celebrat en l’Alqueria d’Asnar.
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S’han représ les investigacions per a investigar noves fases neolítiques.

La Cova de l’Or s’obri a 675 metres sobre el nivell de la mar.

El MARQ gestiona les visites al jaciment i al centre d’interpretació.

TAMBÉ S’HAN REPRÉS LES EXCAVACIONS EN LA COVA PER TAL D’INVESTIGAR NOVES FASES NEOLÍTIQUES

Es reprenen les visites guiades a
la Cova de l’Or de Beniarrés

L

es visites al Centre d’Interpretació i al jaciment de la Cova de
l’Or, a Beniarrés, gestionades
des del MARQ en col·laboració amb
l’Ajuntament de Beniarrés, s’han
représ aquest mes de setembre prèvia concertació de cita a través de
la web del museu de la Diputació
d’Alacant. Les instal·lacions s’obrin
també els dimarts i dijous al matí
per als centres escolars.
La vicepresidenta i diputada de
Cultura, Julia Parra, ha agraït a
l’Ajuntament de Beniarrés “tota
la seua col·laboració i suport en
aquest projecte” i ha manifestat la
seua satisfacció “perquè de nou el
públic alacantí i també els nostres
visitants tindran l’oportunitat de
realitzar un suggestiu recorregut
d’interés cultural i paisatgístic que
s’inicia en el Centre d’Interpretació
situat en el mateix nucli urbà de la
localitat”.
La Cova de l’Or a Beniarrés s’obri
a 675 metres sobre el nivell de la
mar en el vessant meridional del
conjunt de relleus que conformen
la Serra del Benicadell. Recull en
el seu interior un jaciment arqueològic d’enorme importància per
al coneixement i la investigació del
Neolític de la façana mediterrània
de la Península Ibèrica. La qualitat

i significació del material arqueològic trobat en les excavacions
plantejades des dels anys trenta
del segle XX fa veure que la cavitat
constituiria un lloc de referència
social per als pobladors d’origen
mediterrani que a mitjan VI millenni a. C. van introduir en aquestes valls la pràctica de l’agricultura
i la ramaderia.

Les visites s’han de
concertar a través
del web del MARQ
o trucant al telèfon
965 14 90 00
REOBERTURA

El jaciment i el renovat centre
d’interpretació van ser oberts al
públic per primera vegada el passat 11 de juny i han rebut un total
de 525 visitants fins al 27 de juny.
A partir d’aquest mes es torna a
reobrir en horari de 9 a 14 hores i
de 17 a 20 hores els dissabtes, amb
eixides en un vehicle habilitat per a
arribar a les proximitats de la Cova

de l’Or a les 9 h, a les 11’30 i a les
17 hores. Els diumenges i festius
l’obertura serà de 9 a 14 hores i
les eixides tindran lloc a les 9 i a
les 11’30 hores. Les persones que
desitgen consultar més informació
poden fer-ho a través de la pàgina
web del MARQ.
EXCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES

Després de més de trenta anys
s’han représ les excavacions en
el jaciment, uns treballs de recuperació que s’emmarquen en un
nou Pla General de Recerca desenvolupat arran d’un conveni entre
la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament de Beniarrés. Les últimes
intervencions van tenir lloc en la
dècada dels vuitanta i van aportar
informació sobre la manera de
viure dels primers agricultors i
ramaders que van ocupar les terres
alacantines fa 7.500 anys, així com
de les seues creacions artístiques
que parlen de la complexitat del
seu món simbòlic. Aquelles troballes -conservades en els museus
d’Alcoi, Alacant i València- van permetre, a més, interpretar la cova
com un espai de relació d’aquestes
primeres comunitats neolítiques de
les valls pròximes. Sota la direcció
científica de Jorge A. Soler, Consue-

lo Roca de Togores i Carlos Ferrer, i
amb l’autorització de la Conselleria
de Cultura, l’objectiu més immediat se centra ara a conéixer amb
major detall la successió de fases
d’ocupació neolítica de la cavitat,
declarada Bé d’Interés Cultural.
Aquestes labors es duen a terme
a través de l’obertura de perfils
estratigràfics i d’incursions en
diferents zones de la cova –interior
i exterior- per a determinar el seu
ús com a espai funerari en el III
mil·lenni a. C. En aquest primer
any els treballs s’han centrat en
dos àmbits de la cavitat, mai abans
intervinguts. D’una banda, en la
denominada Galeria oriental s’han
excavat nivells del Neolític més
recent, amb evidències d’estabulació de bestiar, on s’han localitzat,
entre altres elements, una punta de
fletxa de sílex blanc, fragments de
gots ceràmics i punxons realitzats
en os. Així mateix, s’ha iniciat
l’estudi de les esquerdes exteriors
pròximes a la boca d’entrada a la
cova amb la finalitat de documentar el registre funerari del Neolític
Final. Durant la seua excavació
s’han recuperat diversos ossos
humans, entre els quals destaca un
fragment de crani d’un home adult
i un compte de collaret.

EL SANTUARI

Els elements materials trobats en
la cavitat de Beniarrés testimonien
la importància de l’ocupació en el
Neolític Antic (5500-5000 a. C.),
quan la cova va constituir un lloc
idoni per a l’habitació. D’aquella
època són les acumulacions de llavors de blat i ordi, pròpies d’antics
cultius, que la seua primera pràctica remet al Pròxim Orient. L’observació d’alguna inhumació, la qualitat dels materials i l’abundància de
cereal torrefactat per al seu emmagatzematge assenyalen a la cavitat
i al seu entorn immediat com un
lloc especial on podrien haver-se
realitzat cerimònies i ritus.
D’aquella etapa són les ceràmiques
impreses amb petxina (impressió
cardial), destacant aquelles que
presenten en la seua decoració
figures humanes amb els braços
alçats, soles en posició d’orant,
o en grup evocant una dansa. El
simbolisme d’aquesta terrisseria es
defineix dins de la vessant moble de
l’art macroesquemàtic, la qual cosa
vincula la cavitat amb els santuaris
d’Art Rupestre d’aquella cronologia, com la Sarga (Alcoi) o el Pla
de Petracos (Castell de Castells),
podent haver participat la Cova de
l’Or d’alguna mena de cicle ritual.
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El d’Adzuvieta és un dels poblats moriscos amb major extensió del País Valencià.

JOANBANJO

EL PROJECTE HA PASSAT A LA FASE DE VOTACIÓ DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS AUTONÒMICS

La Generalitat podria restaurar
el poblat morisc de l’Adzuvieta
E

l projecte d’adquisicó, restauració i valoració del despoblat
morisc de l’Adzuvieta, a la Vall
d’Alcalà, ha sigut inclòs en la fase
de votació dels pressupostos participatius de la Generalitat Valenciana. Es pot votar per la proposta,
juntament amb altres arreu del País Valencià, fins el dia 30 d’aquest
mes de setembre, a través del web
g vapar ticipa.g va.es. La proposta
(valorada en 90.000 euros) ha sigut
presentada per l’Institut d’Estudis
Comarcals de la Marina Alta, de la
qual asseguren que “s’emmarca en
el camp de la cultura i el patrimoni,
de l’oci educatiu i del turisme rural
sostenible en una zona interior en
risc de despoblament, una ferramenta que ajudarà a combatre les
desigualtats territorials i el despoblament de la Vall d’Alcalà”. Consideren a més que “fer realitat aquesta proposta contribuirà a la creació
de llocs de treball i al desenvolupament econòmic afavoridor del creixement sostenible que s’enquadra
dins els objectius de l’Agenda 2030”.
BÉ DE RELLEVÀNCIA

La Zona Arqueològica del despoblat morisc de l’Atzuvieta, declarat
Bé d’Interès Cultural l’any 2012, és

un conjunt d’edificacions i el sòl
directament vinculat a elles, les
restes constructives de les quals
formen sis illes o agrupacions
constructives molt pròximes, que
configuren dos sectors clarament
diferenciats. A més, es consideren
com a parts integrants les restes
d’una sénia, una séquia i un molí,
les restes d’una premsa d’oli, el
pont i les hortes directament associades al despoblat.

Aquesta zona
arqueològica fou
declarada Bé
d’Interés Cultural
(BIC) l’any 2012

amb teula ceràmica corba assentada sobre un tauler de canyes i
embigat de fusta. En el sector oriental, les restes arquitectòniques
no arriben a assolir el metre i mig
d’alçària.
Les tècniques constructives
emprades en les construccions de
l’Atzuvieta són el tapiat de morter,
el tapiat de maçoneria, la maçoneria a filades i la maçoneria ordinària. Les estructures manquen de
fonaments, ja que s’hi van construir sobre el sòl rocós. S’hi han
conservat, com ja s’ha avançat, en
aquest despoblat les restes d’una
premsa d’oli tallada en la mateixa
roca del sòl, i les restes d’un molí
amb la séquia i la sénia que li subministrava l’aigua des d’una cota
més alta del riu datada en temps de
l’ocupació cristiana.
NECESSITAT DE PROTECCIÓ

El sector més ben conservat de
l’Atzuvieta és l’occidental, emplaçat al costat del camí, integrat per
quatre complexos arquitectònics
que conserven gran part de l’estructura constructiva, que arriba
en alguns casos al nivell de suport
de la coberta, que, segons les restes conservades, eren inclinades

L’any 2009, amb motiu del quatre-cents aniversari de l’expulsió
dels moriscos, el Consell Valencià de Cultura (CVC) va celebrar
la sessió plenària corresponent al
mes d’octubre en el municipi de
la Vall d’Alcalà (la Marina Alta), a
iniciativa de la Mancomunitat Cultural de la Marina Alta (MACMA)

i la fundació Cirne, i en finalitzar
el ple, els membres del Consell
Valencià de Cultura, junt amb la
directora general de Patrimoni,
Paz Olmos, Honorat Ros, membre
de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua i representants de diverses
entitats locals i comarcals, van
visitar els despoblats moriscos de
l’Adzuvieta i la Roca, on el president de la institució consultiva,
Santiago Grisolía, va reclamar a
les administracions la necessitat
de protegir, identificar i catalogar aquest patrimoni arqueològic
“extraordinari”, a més de destacar que aquest patrimoni cultural
hauria de ser investigat i difós,
“per ser un llegat que devem a la
població musulmana, la qual va
ser majoritària en estes comarques
abans de la seua expulsió”.

La proposta
d’adquisició i
restauració està
valorada en
90.000 euros

Expulsió
morisca
En 1609 es va promulgar el decret
d’expulsió dels moriscs del Regne
de València per ordre del rei Felip III. Les terres que actualment
componen la Marina Alta tingueren importància en l’expulsió dels
moriscs. L’interior de la Marina Alta
estava intensament poblat pels moriscs. Aquest poblament, establert
en les valls interiors de la comarca, era dispers i estava format per
llogarets amb poques cases. Es
tractava en molts casos de la continuació de les alqueries prèvies a
la conquesta de Jaume I, mentre
que la població andalusina expulsada de la costa en va crear d’altres.
Les zones de majoria musulmana
estaven situades a les valls d’Alcalà, Ebo, Gallinera, Laguar, Pop
o la Rectoria. A l’Atzuvieta d’Alcalà
s’han conservat fossilitzades la fàbrica i la morfologia dels habitatges
de l’època mudèjar i morisca. No
és l’únic exemple, però aquest és el
més emblemàtic. Bibliografia: ‘Els
despoblats moriscos de la Marina
Alta’. P.Costa Cholbi.
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SERAN ENCONTRES MENSUALS AMB GRUPS REDUÏTS D’UNS VUIT INTEGRANTS

Convoquen un club de lectura per
fomentar la literatura femenina
D

ona i literatura. Seran els dos
pols sobre què orbitarà el
club de lectura que està preparant la unitat d’igualtat de la Mancomunitat el Xarpolar. Els municipis
que confonen l’ens supramunicipal
podran acollir, sota demanda prèvia,
aquests encontres de lectura, que tindrien lloc de manera mensual i amb
grups reduïts de fins a 8 integrants.
Tal com expliquen les responsables
de la iniciativa, aquest club de lectura
vol posar en relleu l’obra d’autores
emblemàtiques espanyoles dels segles
XIX i XX. “La idea és fer un recorregut cronològic per la creació literària
dels darrers dos segles a escala europea. Amb ell volem introduir des de la
revolució feminista fins a moviments
artístics com ara el romanticisme, el
realisme...”. Alguns dels noms propis d’aquest itinerari històric seran
Carmen Laforet, Ana María Matute o
Carmen Martín Gaite. Cada encontre
serà conduït per una de les components de la unitat d’igualtat de la
Mancomunitat El Xarpolar, qui s’encarregarà de proposar una lectura
per tal de comentar-la en la pròxima
sessió. També farà una contextua-

Nobel, i és significatiu el fet que des
de la seua creació fa més de 100 anys soles catorze dones l’han guanyat.
En l’ambit de llengua castellana el
reconiexement més importan és el
Premi Cervantes, el qual soles han
guanyat quatre dones front als 38 reconeixements masculins. Des que es
va instaurar en 1976 les dones que
l’han guanyat són: María Zambrano
(1988), Dulce María Loynaz (1992),
Ana María Matute (2010) y Elena Poniatowska (2013). També crida l’antenció veure la representació de les
dones en la Reial Acadèmia Espanyola
(RAE). En tota la seua història, només
onze dones han sigut acadèmiques de
la institució.
Els encontres se celebraran una volta al mes als pobles que ho sol·liciten.

lització prèvia amb què introduir el
corrent literari en què s’emmarca cada obra. “Volem que les participants
tinguen la sensació que estan en un
taller entre amigues, per això proposem grups reduïts. A més seleccionarem lectures que no siguen excessivament complicades”. La celebració
d’aquests encontres literaris tindrà
lloc als municipis que ho sol·liciten,

siga de matí o de vesprada. Per a inscriure’s o rebre més informació cal
trucar als següents números de telèfon: 624229021 i 624276824.
DONES I LITERATURA

El poc reconeixement de les dones
en la literatura ha sigut una constant
al llarg de la historia. El premi literari internacional més conegut és el

La iniciativa vol fer
valdre l’obra de les
grans escriptores
espanyoles dels
segles XIX i XX

Aquesta desigualtat ha fet que moltes escriptores utilitzaren pseudònims
masculins per a amagar la seua identitat. Entre elles, les germanes Brönte
van canviar els seus noms –Charlotte,
Emily i Anne- per altres masculins.
Precisament Emily Brönte és l’autora
de la famosa novel·la ‘Cims Borrascosos’. També l’autora de la cèlebre
novel·la ‘Donetes’, adaptada al cinema sota el mateix nom, va canviar el
seu nom com Luisa May Alcott per A.
M. Barnard en molts dels seus escrits.
Aquesta tendència s’ha donat fins i tot
fins al segle XX, amb l’autora de la saga
de ‘Harry Potter’, J. K. Rowling, qui va
amagar el seu nom (Joanne) per les
seues sigles. També va utilitzar el nom
de Robert Galbraith per ‘El cant del
cucut’.
Al llarg de la història també ha persistit la sospita que hi ha homes que es
van apropiar dels continguts creatius
de les dones en diferents disciplines.
En la literatura s’ha debatut molt el paper de Zelda Fitzgerald en l’obra del
seu marit, Scott Fitzgerald. Malgrat totes aquestes dificultats, les dones han
pogut assolir notorietat en l’àmbit literari mitjançant grans clàssics.

els teus pintxos són els millors???
anunciant-los ací, tothom ho sabria...
Per anunciar-te: 673 57 58 32
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LA DIPUTACIÓ IMPLANTARÀ EN 24 AJUNTAMENT UN SISTEMA PER TAL D’EVITAR ELS CIBERATACS

Major ciberseguretat per als
pobles de la Mancomunitat
E

ls ajuntaments de vint-i-quatre municipis pertanyents a
la Mancomunitat El Xarpolar
comptarán amb un nou sistema de
ciberseguretat per a evitar l’atac de
hackers. Aquests pobles són Tollos,
Famorca, Benillup, Benimassot, Banifallim, Fageca, Almudaina, Quatretondeta, Balones, Benasau, la
Vall d’Alcalà, Alcoleja, la Vall d’Ebo,
Alcosser, Millena, Gorga, Penàguila, Benimarfull, Alfafara, Castell de
Castells, Gaianes, l’Alqueria d’Asnar, Agres i l’Orxa. Aquest projecte
s’emmarca en el Pla Modernitza 7.0
que ha posat en marxa la Diputació
d’Alacant i que s’estendrà progressivament a la resta de municipis de la
província durant els pròxims exercicis.
El diputat Juan de Dios Navarro, qui
assumirà les competències de l’àrea
d’Innovació i Agenda Digital en l’òrgan provincial, ha assegurat que en
la segona part d’aquesta legislatura
“es donarà un impuls decisiu a la
col·laboració amb les entitats locals
de la província en matèria de seguretat informàtica i innovació digital
perquè és una estratègia prioritària”.
En aquest sentit, ha explicat que
el projecte d’implantació de mecanismes de ciberseguretat posat en
marxa enguany s’està desenvolupant
en quaranta localitats, les de menor
població de la província, “encara
que l’objectiu és estendre’l a tot el
territori”. Per a això proporciona-

Es dotarà de tallafocs als serveis informàtics dels ajuntaments.

ran als consistoris sistemes firewall
o tallafocs “protegint-los d’aquesta
manera d’intents d’accés no autoritzats i tot això garantint l’autonomia,
independència i seguretat de les dades municipals, ja que el dispositiu
no és intrusiu”.
Aquests mecanismes permeten també la interconnexió dels ajuntaments
amb la pròpia institució provincial,

La iniciativa s’emmarca en el Pla Modernitza 7.0 de la Diputació d’Alacant.

la Generalitat i la Xarxa Sara estatal
per a utilitzar serveis de forma més
àgil i segura. “Aquests sistemes actuen com a portes d’enllaç, oferint
als consistoris un accés més senzill,
eficient i segur a serveis virtuals com
SCW de Comptabilitat, GPA de Gestió
Patrimonial, el Padró d’habitants de
la Diputació, la tramitació de l’Ingrés
Mínim Vital o la xarxa INFOREG de

Registres Civils del Ministeri de Justícia del Ministeri de Justícia”.
L’agenda digital de la Diputació per
als pròxims mesos també contempla
la implantació d’un servei d’assistència tècnica en protecció de dades
tant per a la institució com per als
municipis de menys de 20.000 habitants amb la finalitat de complir la
normativa existent.

Es preveu que
pròximament la
iniciativa es faça
extensiva a tots
els pobles de la
província

PERMET FER UN SEGUIMENT DE LES CREMES ACTIVES

Una app mòbil permet
controlar cremes agrícoles
Diferents municipis del Comtat han posat
a disposició del seu veïnat la possibilitat
d’utilitzar una aplicació mòbil (anomenada
‘Control Foc’) que permet coordinar les activitats de cremes agrícoles, i que inclou des
de la sol·licitud de l’autorització a càrrec de
l’administració pública, fins a la notificació
de les cremes actives pels usuaris. Els ajuntaments del nostre entorn que de moment
s’han donat d’alta en aquest servei són Fageca, l’Orxa, Planes, Benifallim, Agres, l’Alqueria d’Asnar i Balones.
L’app (que es pot descarregar a través de
Google Play i en l’App Store) coordina la tasca de tres agents. En primer lloc les entitats
públiques, que tindran un perfil administrador i seran les responsables de gestionar els
usuaris de la plataforma. D’altra banda els
bombers, forestals i policies, que són els encarregats de monitorar l’estat de les cremes i
atendre les incidències que ocórreguen en la
població. Per últim entren en joc els usuaris,
que com a responsables de les cremes estan
encarregats de notificar a través de l’aplicació mòbil l’activitat de les cremes en temps
real.

El sistema permet controlar la ubicació,
l’hora d’inici i de finalització d’una crema,
així com la visualització en temps real de les
cremes en el mapa. A més es pot fer un seguiment de l’activitat dels usuaris amb cremes actives, i posteriorment verificar que
aquestes cremes estiguen ben apagades i que
s’hagen respectat les hores i dates permeses.
ESTADÍSTIQUES

Durant el període de cremes comprés entre octubre de 2019 maig 2020 els responsables del sistema van calcular una mitjana
de crema per usuari d’1,6 cremes durant
la temporada. Es van registrar més de 700
usuaris en la plataforma web i més de 200
usuaris van estar actius en la plataforma amb
accés a l’aplicació mòbil. Durant la temporada va haver-hi una participació conjunta
d’usuaris, bombers, forestals, policia i la
Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat. Es van
registrar més de 300 cremes que van ser
monitorades pel departament de bombers.
A més, es van registrar més de 50 cremes no
permeses per data/ hora i van ser monitorades.

Castells de Castells ja compta amb
una estació de càrrega fotovoltaica
Aquest més s’ha posat en marxa al municipi de Castell de Castells una estació de càrrega fotovoltaica i oficina, ubicada davant de la casa del metge. Aquesta estació autònoma permet la càrrega
des d’e-bikes, patinets, mòbil i inclús de cotxes elèctrics. Des del consistori esperen que aquesta
iniciativa “permeta atraure un altre tipus de turisme que està en creixement”, i que siga “una aposta de futur i sostenible” i a la qual es puguen sumar altres estacions de càrrega.
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Vall d’Ebo, entre muntanyes i
barrancs al cor de la Marina

E

ntre les muntanyes de la
Marina Alta, en la conca
alta del riu Girona (també
conegut com a riu Ebo), es troba el
municipi de la Vall d’Ebo. Disposa
d’una població de 218 habitants
(INE 2020) i una superfície de 32,4
km², que limita amb els municipis
de l’Atzúbia (al nord); Pego i Orba
(a l’est); la Vall de Laguar, Castell
de Castells i Tollos (al sud); i la
Vall d’Alcalà i la Vall de la Gallinera
(a l’oest). Amb una formació
muntanyosa que s’assembla a una
vall, el nucli urbà del municipi es
troba a 392 metres sobre el nivell
del mar, i a ell es pot accedir
únicament a través de la carretera
CV-712, procedent de Pego i que
arriba fins a la Vall d’Alcalà.
RELLEU

Les serres de terra calcària que
envolten la Vall d’Ebo pertanyen
al Prebètic extern, amb l’alineació
de la Foradada-Miserat-Migdia al
nord, i al sud el límit municipal
coincideix amb la serra de la
Carrasca. Els punts més elevats
d’aquestes serres són la Penya
Blanca de la Mallada de Figuera
(954 m), la Penya dels Hedrerets
(953 m), la Penya de la Fita (921)
i la Mallada de la Penyeta (853 m).
Per tot aquest conjunt muntanyós
discorre el riu Girona.
Un dels punts que més crida
l’atenció del visitant és el
denominat Barranc de l’Infern, un
sinuós passadís excavat en la roca
calcària que travessa la serra de la
Carrasca. El botànic i naturalista
valencià Antoni Josep Cavanilles
en la seua obra Observacions
sobre la història natural, geografia,
agricultura, població i fruits del
Regne de València (1797) indica
el següent: “Uno de los mayores
barrancos del reyno es el llamado
del Infern, al qual acuden por
varios rumbos los de las montañas
de Alcalá, Evo y Lahuar. Sería
largo describir su curso con los
precipicios, quebradas y abismos
que presenta”. El barranc de
l’Infern és tot un referent del
senderisme i escalada al País
Valencià.
HISTÒRIA

Gràcies al registre de les pintures
rupestres a la Cova de Reinós i
la Cova Fosca hi ha constància
d’assentaments humans en
aquest territori des del paleolític
superior (15000 aC). A l’abric de
les Torrunades es poden trobar
pintures rupestres de l’art Llevantí,
així com una representació de l’art
Esquemàtic. Aquestes pintures
foren declarades Patrimoni de la
Humanitat de la Unesco, a més de
Béns d’Interés Cultural (BIC). Al
Museu Etnològic de la Vall d’Ebo es

pot visitar el Centre d’Interpretació
de l’art rupestre, gràcies al qual
els visitants poden conéixer tota
l’oferta de pintures rupestres de
què disposa el municipi.
Durant l’edat mitjana, i en
plena ocupació musulmana, els
assentaments humans estaven
formats per diverses alqueries en
cada una de les quals habitaven
entre 10 i 12 famílies. Entre
aquestes alqueries es trobava la
de Benicais, Benissit, La Cairola,
Serra, La Solana, Bisbilim,
Benissuai i Villans. Totes aquestes
construccions pertanyents al cabdill
Al-Azraq passaren a mans dels
cristians després de la signatura
del Tractat del Pouet de 1244.
El primer senyor d’aquesta
terra fou Bernardo de Sarrià,
a principis del segle XIV. Amb
l’expulsió dels moriscos en
1609 aquestes alqueries foren
despoblades, almenys fins a 1611,
que sota el control dels ducs de
Gandia serien repoblades amb
colons mallorquins. D’aquelles
alqueries musulmanes sobreviurien
únicament les de Benissuai i
Villans, que s’unirien per tal de
formar l’actual nucli poblacional.
Durant la segona meitat del segle
XIX la Vall d’Ebo va experimentar
un gran creixement demogràfic,
passant de tenir 417 habitants
en 1842 a 779 en 1900. Aquesta
tendència es revertiria després
de la Guerra Civil Espanyola,
principalment durant la dècada
dels 50 i 60, a causa de l’emigració
dirigida cap a València, França i
altres nuclis litorals, com ara Pego
i Dénia. Si la població en 1930
era de 825 habitants, tres dècades
més tard era de 560, i als noranta
era de 359. Actualment viuen a la
Vall d’Ebo 218 persones, amb una
densitat de població d’uns 6,6 hab/
km².

La Vall d’Ebo es troba a 392 metres sobre el nivell del mar.

ECONOMIA

L’activitat econòmica s’ha basat
tradicionalment al municipi
en el treball agropecuari, amb
una extensió de terres de cultiu
dedicades fonamentalment a
l’agricultura de secà. Destaquen els
cultius d’oliveres, i d’arbres fruitals
com el cirerer o les pomeres.
En l’actualitat l’agricultura és
fonamentalment d’autoconsum i a
temps parcial. La font de reg més
important és la de la Font de Serra,
al costat de la qual es troba un
conjunt format per abeurador i
llavador municipal.

Església de Sant Miquel.

BIBLIOGRAFIA

‘La Vall d’Ebo: Naturaleza en
el interior de La Marina’. Miguel
Antequera i Jorge Hermosilla.
Levante el mercantil valenciano, edició digital.

La població de Vall d’Ebo és de 218 habitants.

Baranc de l’Infern.
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