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Oberta al públic la Cova de
L’Or de Beniarrés

Herbes del Molí, 30 anys
dedicats a l’agricultura eco

L’important conjunt arqueològic es pot visitar a partir
d’aquest mes de juny.

L’empresa establerta en Benimarfull és un referent en
el cultiu ecològic de plantes aromàtiques i medicinals.
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Entrevista a
José Luis Seguí,
l’alcalde més
veterà de tot
l’estat espanyol
Pàgina 4-5

Presentada a Penàguila
l’estratègia antidespoblació
Penàguila va acollir el passat 1 de juny la presentació de l’Estratègia Avant
20/30, amb la qual la Generalitat Valenciana pretén combatre la despoblació
del territori valencià. L’acte també va servir per a donar a conéixer la nova
pàgina web del projecte, que permetrà als municipis agilitzar els seus tràmits.

Parlem de
polítiques d’igualtat
amb María Such
Hem entrevistat a la directora de l’Institut Valencià de
les Dones, qui ens ha parlat
de la vocació descentralitzadora de l’entitat que dirigeix,
així com de les conseqüències
de la pandèmia en el món laboral, i de la “invisibilitzada”
problemàtica que pateixen
algunes dones a l’àmbit rural.
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El diagnòstic realitzat per l’Agència Valenciana de Despoblació ha constatat
que en el País Valencià hi ha 224 municipis amb menys de 1.000 habitants, el
40% del total, corresponents en la majoria dels casos a comarques de l’interior, i en ells la població dependent supera el 60%.
Pàgina 3

Les festes
d’Alfafara són
declarades
d’Interés
Turístic Local
Pàgina 6

Millorada la
seguretat en
la travessera
d’accés a Gorga

DURANT TOT EL MES DE JUNY

Tallers d’autoestima per
a dones en Gaianes,
L’Orxa i Penàguila
Al llarg del mes de juny la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat El Xarpolar ha dut
a terme diferents sessions d’un taller per a fomentar l’autoestima de les dones en
l’àmbit rural. Els tallers s’han desenvolupat tots els dilluns i dimecres del mes en
Gaianes, L’Orxa i Penàguila.
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Els tallers s’han desenvolupat tots els dilluns i dimecres de juny.

Pàgina 12
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SERVEIS
D’INFORMACIÓ

Situació compromesa
per a l’antiga estació
del Tren dels Anglesos

TRANSPORT
DE VIATGERS

L’Associació Tren Alcoi-Gandia ha denunciat de
manera pública l’espoli al qual està sent sotmesa
l’antiga estació del conegut com a Tren dels
Anglesos (o popularment, el ‘Xitxarra’). Asseguren
que en els vestigis de l’estació ubicats a L’Orxa
han desaparegut diferents parts, com ara pedres
de gran envergadura que s’han anat robant de
manera progressiva. Les primeres roques a
desaparéixer -ara fa uns anys- foren les d’una
edificació ubicada en el quilòmetre 1 a Vilallonga
des de L’Orxa, i que els operaris utilitzaven
per a emmagatzemar material i ferramentes de
construcció i manteniment. Aquests robatoris s’han
perpetrat recentment també a l’antiga estació de
L’Orxa, que va deixar de funcionar en 1969. Des de
l’associació han fet una crida als responsables dels
robatoris perquè recapaciten i tornen les peces,
així com a la ciutadania per tal que denuncie en
cas de testimoniar algun acte d’aquest tipus. D’igual
forma, demanen a les institucions públiques que
destinen els esforços necessaris per a preservar
aquest llegat patrimonial.

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.

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

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

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

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

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

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

TRENS

PER A REMETRE

RENFE : 912 320 320 (at. cliente)
Adif: 912 432 343
Estació Alcoi: 965 521 260

INFORMACIÓ A ESTA

AEROPORTS

PUBLICACIÓ

L’Altet: 966 91 94 00

PER E-MAIL

Manises: 961 598 500

comarcas@elnostreciutat.com

ECOPARC MÒBIL

☎ 965 33 04 77
PER A CONSULTAR HORARIS I PUNTS DE RECOLLIDA
CRIDAR AL TELÈFON
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EL GOVERN VALENCIÀ HA ELABORAT EL PLA ESTRATÈGIC AVANT 20/30, AMB QUÈ VOL FRENAR L’ÈXODE RURAL

Presentada a Penàguila l’estratègia
per a evitar la despoblació
P

enàguila va acollir el passat 1
de juny la presentació de l’Estratègia Avant 20/30, amb la
qual la Generalitat Valenciana pretén
combatre la despoblació del territori
valencià. L’acte també va servir per a
donar a conéixer la nova pàgina web
del projecte, que permetrà als municipis agilitzar els seus tràmits.
La directora general de l’Agenda
Valenciana Antidespoblament, Jeannette Segarra, va destacar en la presentació a Penàguila del Pla Estratègic
que la nova pàgina web facilitarà el
treball de tots en permetre l’accés a
tota la informació i subvencions de
les diferents conselleries. La presentació va comptar amb la intervenció
de la secretària autonòmica d’Arquitectura Bioclimàtica, Laura Soto; la
directora general de Bretxa Digital,
María Muñoz; el director general
d’Agricultura, Toni Quintana; el director general de Cicles Formatius,
Manolo Gomicia; i el sotssecretari
de Política Territorial; Rafael Briet.
“La participació de tots ells demostra
que la lluita contra la despoblació és
transversal i que el compromís de la
Generalitat és inqüestionable”, va explicar Segarra.
ESTRATÈGIA AVANT 20/30

El Pla Estratègic Valencià Anti-despoblament Estratègia AVANT 20/30 és
una iniciativa de l’Agència Valenciana
de Despoblació que té per objectiu
bastir un document dirigit a combatre
la despoblació al territori valencià.
El document final, elaborat per

La directora general Jannette Segarra durant la presentació a Penàguila

investigadors de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana,
ha sigut el resultat de les aportacions
d’un equip d’experts en desenvolupament territorial i rural de les universitats públiques, així com d’un procés
de participació de col·lectius implicats en el sistema rural valencià.
L’estratègia compta amb dues parts,
la primera d’elles consisteix en un
diagnòstic abreujat de l’actual escenari de la despoblació valenciana,
que ha definit els problemes del territori rural valencià generats per la
despoblació i el despoblament; així
com les potencialitats i les oportunitats que posseeixen els territoris valencians en procés de despoblació.

Quant a la segona part del document,
recull el disseny de les estratègies que
condicionaran l’acció política dirigida a combatre la despoblació i el
despoblament.
DIAGNÒSTIC

El diagnòstic realitzat per l’Agència
Valenciana de Despoblació ha constatat que en el País Valencià hi ha 224
municipis amb menys de 1.000 habitants, el 40% del total, corresponents
en la majoria dels casos a comarques
de l’interior, i en ells la població
dependent supera el 60%. A més, la
densitat d’algunes d’aquestes comarques és d’entre 4 i 6 habitants per
quilòmetre quadrat en zones com Els

Ports de Morella (4 hab/km²), el Racó d’Ademuz (4,5), l’Alt Millars (5,2)
o la Vall d’Ayora-Cofrentes (6,5); i
la taxa d’envelliment del 55% (297)
dels municipis valencians és superior
al 20%, especialment en els localitzats a l’interior de les províncies de
Castelló i de València, i a la Muntanya
Alacantina.
5 LÍNIES ESTRATÈGIQUES I 250
ACCIONS

El Pla Estratègic antidespoblament
Estratègia AVANT 20/30 comprén 5
línies estratègiques, 15 àrees estratègiques, 53 programes i més de 250
accions d’àmbit econòmic, mediambiental, social, cultural i de gover-

nança política.
En concret, la línia estratègica primera relacionada amb la dimensió
econòmica contempla una política
dirigida a facilitar la fiscalitat diferenciada, amb la finalitat de facilitar
l’emprenedoria empresarial, així com
mesures per a l’impuls de l’ocupació;
programes de conservació i recuperació del patrimoni cultural i els
recursos naturals; i la millora de la
connectivitat territorial, així com l’accessibilitat interna. Pel que respecta
a la línia estratègica mediambiental,
es preveu l’estudi d’una futura Llei
d’Equilibri Territorial; així com accions relacionades amb la conservació dels boscos, l’ús d’energies renovables, la qualitat de les aigües, etc.
Quant a la línia estratègica social,
destaca les accions per afavorir l’accés a uns serveis socials de qualitat,
que faciliten la fixació de la població
en municipis en procés de despoblació: formatius, educatius, bancaris,
sanitaris, etc; així com la incorporació de les noves tecnologies, especialment les TIC. Respecte a la línia estratègica cultural, es contempla el valor
de la dimensió cultural com a factor
contra la despoblació, i, finalment, la
línia estratègica de governança política, contempla entre altres, un pla de
treball que permeta la coordinació
entre les diverses administracions
autonòmiques, i la incorporació d’altres administracions (provincials i
supramunicipals), per a augmentar
l’eficàcia i l’eficiència de les accions
de govern.

ARTICLE DE LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVINCIES

Avant. L’agenda Valenciana
antidepoblament
La direcció General d’AVANT, fou creada a l’agost
de 2019 pel Govern valencià per lluitar contra
la despoblació. Al seu front com a directora
general trobem a Jeannette Segarra.
Esta Agenda té per objectiu buscar l’equilibri
territorial i treballar conjuntament amb les
diverses administracions locals, mancomunitats,
diputacions i conselleries, tant per frenar la
despoblació, com per revertir les diferencies
que hi ha a les poblacions amb menys residents;
millorar la seua qualitat de vida, i el benestar
dels seus habitants, garantint-los els serveis
bàsics i desenvolupar un creixement sostenible
de l’economia i l’ocupació del territori.
Des d’AVANT, es treballa amb totes les fórmules
possibles per que les persones que vullguen
viure i fer del poble el seu mitjà de vida ho
puguen fer amb dignitat i qualitat de vida.
Per aquesta raó L’Agenda Avant entre altres
accions ja dutes a terme, també ha ficat al
servei dels municipis de menys de 1500
habitants una xarxa de tècnics ADL’s. Ells son

els encarregats de captar les oportunitats en
el territori amb l’objetiu de poder dinamitzarlo i atendre de primera mà les necessitats
dels veïns, emprenedors rurals, empreses i
també institucions locals. Així mateix, els ADL’s
col·laboren activament tant en les diferents
mancomunitats, pactes per l’ocupació, agents
de desenvolupament territorial, i també amb
l’administració pública en quant a orientació
en matèria de subvencions, o en la posada en
marxa de la consolidació d’un projecte.
A més a més, l’Agenda Avant aquest any llançarà
formació dirigida als tots els veïns i veïnes
en eines informàtiques per fer front la Bretxa
Digital que trobem als nostres municipis.
Aquesta formació ajudarà als participants a
realitzar tràmits amb l’administració pública
per la seu electrònica, formació per millorar la
competitivitat i posicionament dels comerços i
empreses.
Així mateix, el passat 24 de setembre la
Generalitat Valenciana per mig d’AVANT i

de la Federació Valenciana de Municipis i
Províncies, van llançar el programa REVIU,
que fins està sent un èxit i on el principal
objectiu que persegueix el programa, es
evitar que els negocis tanquen per falta de
personal per gestionar-los. Els tècnics ADL’s
són els encarregats de detectar oportunitats
de relleu generacional que troben als
diferents municipis; bars, comerços locals i
altres negocis. Este programa està destinat a
persones amb perfil emprenedor, que tinguen
experiència en els serveis que demanden els
municipis, i que estiguen dispostos a fer una
xicoteta inversió. Els tècnics són els encarregats
d’assessorar i acompanyar les persones per a
que s’instal·len en les poblacions on es troba
l’oportunitat laboral. Evidentment, treballen
durant tot el procés amb els ajuntaments i les
associacions locals implicades.
Hem de dir que en l’actualitat em rebut més de
2000 sol·licituds de persones que volen vindre
a viure a pobles amb risc de despoblació. Just

al nostre territori s’ha dut a terme un programa
REVIIU, concretament a la localitat de Fageca.
El seu ajuntament es va adherir al programa
que va apostar per dinamitzar-lo. Després d’un
intens treball per part del equip de l’ajuntament
de Fageca i l’equip d’AVANT, Eleuterio i Blanca,
van ser els escollits al mes de març per la
proposta que ens van presentar “Fageca Espai
de Trobada”. L’Ajuntament va confiar en ells
per a gestionar la casa rural i un local del
poble, dinamitzant d’esta forma activitats
culturals, ecològiques, lúdiques, formatives i
esportives a Fageca. La tasca com Agenda contra
el despoblament, es apostar, donar suport i
acompanyar a estes famílies perquè realitzen els
seus projectes de vida als municipis.
Així es pot afirmar que els tècnics en
despoblament són els ulls dels nostres
municipis, sent el seu principal objectiu
treballar en equip, amb proximitat al ciutadà
per atendre qualsevol inquietud i necessitat, i
dinamitzar el nostre valorat territori.
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ENTREVISTA A JOSÉ LUIS SEGUÍ,

“CAL PLANIFICAR
PER A EVITAR QUE
ENS CONVERTIM EN
POBLES D’ESTIU I
CAP DE SETMANA”
El nom de José Luis Seguí representa una fita en la història democràtica valenciana.
El primer edil d’Almudaina es troba a punt de complir 50 anys ostentant la vara
de batlle, un fet inaudit al món de la política i que amb un panorama tan crispat
i polaritzat com l’actual és difícil que es puga repetir. Amb els seus vora 80 anys
Seguí és de fet l’alcalde més veterà de tota Espanya, un fet que l’ha convertit en
focus d’atenció mediàtica en els darrers anys. Hem repassat amb ell la seua visió de
la política, el seu bagatge de vida, i el futur immediat d’Almudaina.
- Com has viscut tota l’atenció mediàtica després de convertir-te en l’alcalde més veterà del país?
Ho he viscut bé. Això sí, quan vaig
ser reelegit fa dos anys, em van tornar ‘loco’ amb tanta entrevista. Però
després ho he portat amb naturalitat, com quan vaig anar a Madrid
amb ocasió del 40 aniversari de les
primeres eleccions municipals. Així
que no tinc cap problema en atendre a la premsa cada volta que em
sol·liciten.
- Tot això ha ajudat a fer que
el nom d’Almudaina siga més
conegut.
Sí, el meu nom està arrelat al poble. Quasi 50 anys al peu del canó.
Jo he nascut ací i pense morir ací. Al
final tot açò ha suposat una propaganda efectiva i bonica per al poble
d’Almudaina. Damunt es tracta d’una
promoció gratuïta, i ens va molt bé
perquè ens puguen conéixer.
- Com t’expliques que el veïnat d’Almudaina haja dipositat la confiança en tu durant
tants anys?
Doncs veuràs, per la meua forma
de ser jo em preocupe molt per les
coses que passen al poble, i no et
diré que tot ho haja fet bé, però he
procurat sempre parlar, col·laborar
i en definitiva estar al peu del canó,
sempre disponible per a tots els que
m’han pogut necessitar, tant o més
en casa que en l’ajuntament. En els
pobles les coses funcionen d’una altra manera. La gent va al bar, i allí
parles amb este, o aquell vol açò, i
l’altre diu allò, i tu has de donar la
cara per a explicar-los-ho tot.

- Eres de l’opinió que en la política local la gent vota per la
persona i no pel partit?
Sí, amb tota garantia. La gent vota a
la persona i ho tinc més que demostrat. Jo sóc alcalde perquè el poble
vol, i en les últimes eleccions em van
mostrar el seu suport a les urnes.

“A mi el que
m’agrada és un
partit de centre; no
m’agraden gens
els extrems, ni cap
a un costat ni cap
a l’altre”
- Com et defineixes políticament?
Home, jo estic afiliat al Partit Popular, encara que a les primeres eleccions em vaig presentar per la UCD.
Anys després ho vaig fer per Alianza
Popular, que acabaria convertint-se
en l’actual Partit Popular. Dit això, a
mi el que m’agrada és un partit de
centre; no m’agraden gens els extrems, ni cap a un costat ni cap a l’altre.
M’agraden les coses naturals i fer les
coses bé, i el partit no m’ha posat mai
cap problema de dir ‘tu has de fer
açò’ o ‘has de fer allò’. Jo he fet sempre el que he cregut convenient per
al poble. He intentat fer coses sense
parar; de fet, mentre estiga a l’ajuntament sempre tindré idees per davant.
- Tens pensat celebrar els teus
50 anys a l’alcaldia?
Doncs sí, tinc pensat fer alguna cosa
per a commemorar-ho. De fet, coin-

cideix quasi amb els meus 50 anys de
casat, que els celebre enguany. Tinc
ganes de baixar a la Diputació d’Alacant i que allí ens facen algun homenatge, tant a mi com al meu homònim
a l’Alqueria d’Asnar, que és el segon
més veterà de la Comunitat. Després
voldria celebrar-ho en Almudaina,
convidant tant al president com als
alcaldes de la comarca. Vaig commemorar els 25 anys d’alcalde i va ser
molt especial, com no vaig a celebrar
ara els 50 anys?
- Et presentaràs a les pròximes
eleccions?
De moment no m’he plantejat res.
Amb tota esta pandèmia estem pendents de moltes coses, entre elles demanar subvencions a la Diputació i no
sabem si farem festes, si les anul·larem, si farem algun acte...
- Creus que no hi haurà festejos a l’estiu?
Ho anirem veient sobre la marxa.
La gent em pregunta, però no sé res
més del que sap la resta. Les autoritats ens han de dir què podrem fer.
No ens deixaran fer tots els actes, això
ho tinc prou clar, però de moment
no podem confirmar res. Les nostres
festes són en agost, així que haurem
de veure què fan els pobles que les
organitzen abans, i d’acord a això ja
decidirem.
- Com s’ha viscut al poble la
pandèmia?
Doncs vam haver de lamentar la
mort d’un home a causa de la Covid-19; vivia en Alcoi encara que estava empadronat en Almudaina. Per a
la resta del poble ho hem viscut prou
tranquil·lament.

Jose Luís Seguí, primer edil d’Almudaina des de1972.

“De moment no
m’he plantejat
si em presentaré
a les pròximes
eleccions”
- Com veus la involucració de
la gent jove en la gestió municipal?
No ho veig molt clar. La gent jove
passa molt de les coses i s’ha d’estar
molt damunt d’ells. Hem de formar
un equip de persones per a portar
avant la futura gestió del poble. Sense
anar més lluny, el meu fill s’ofereix
per a ajudar, però no s’anima a presentar-se com a alcalde. Qui es vulga
implicar en la política local ha de
tenir clar que s’ha de buscar temps
per a anar a Alacant, a València o on
faça falta.

- Damunt els alcaldes dels pobles menuts no cobreu sou.
Eixa és l’altra. Per exemple, si vas
a Alacant et donen una dieta que no
arriba a 20 euros. I això és el que hi
ha, no hi ha més.
- Després de quasi 50 anys
d’alcalde, et queda encara algun projecte pendent?
Sí que tenim coses pendents. Ara
tenim una subvenció per a fer uns
camins que puguen donar eixida a la
part baixa del poble; estem a l’espera
de la redacció del projecte i que la
Diputació ens dóna la conformitat.
També tinc idea de canviar l’enllumenat públic, no els fanals, sinó l’equip
intern. Així que ja veus, projectes
sempre en portem endavant. Quan fas
una cosa en un poble sempre queda
una altra per a fer.
- Com veus l’amenaça del des-
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ALCALDE D’ALMUDAINA
“Les nostres festes
són en agost;
haurem de veure què
fan els pobles que
les organitzen abans
per veure si nosaltres
també ho fem”
canvi, perquè la gent vinga a viure
als pobles tot l’any cal fer una planificació. Ajudar més a l’agricultura
en l’àmbit rural perquè la gent es
quede ací a treballar; això es pot fer
per exemple concedint crèdits per a
comprar un tractor, o més bancals.
Però repetisc, fa falta una planificació, siga des de la Generalitat Valenciana o des de l’estat. Al final tenim el
risc de convertir-nos soles en pobles
d’estiu i de cap de setmana.
Fa poc ens vam reunir a Penàguila
amb la directora general de l’Agenda
Valenciana Antidespoblament i ens va
explicar l’estratègia de la Generalitat
per a combatre el despoblament. Tenen previst per exemple aplicar bonificacions fiscals per a tota la gent
que estiga empadronada en un poble.
Esperem que això ens ajude a revitalitzar els pobles.

El topònim del poble deriva de l’àrab (al-mudayna), ‘la ciutadella’.

QUIQUE REIG

poblament?
Fa més de 30 anys que estic veient
aquesta tendència. En algunes reunions de treball que teníem per
aquella època jo ja deia que els pobles xicotets anirien desapareixent
i que es convertirien en pobles de
cap de setmana. Quan els pares han
pogut donar carrera als fills, en acabar d’estudiar no poden tornar a
Almudaina, s’ha de ser sincer. Això
ja ho vaig preveure jo. Amb el pas
dels anys hem vist com ens llevaven
serveis, com per exemple l’escola, i
això feia que els xiquets s’hagueren
de desplaçar a Muro. És un d’aquests
serveis que una volta que el perds és
molt difícil tornar a recuperar.
En canvi, a l’estiu canvia tot i no
queda pràcticament casa al poble
que no estiga alquilada. A més, tots
els que venen si poden repeteixen,
perquè la vida al poble, si tenen xiquets, tu saps quina felicitat? En

Torre d’Almudaina, declarada Bé d’Interés Cultural.

QUASI 50 ANYS AL SERVEI D’ALMUDAINA

La trajectòria d’un
alcalde incombustible
En 1972 José Luis Seguí accedia a l’alcaldia d’Almudaina, una època on
els dirigents locals eren designats pels governadors civils franquistes. Quan
tenia 31 anys -i sent president de la Cambra Agrària de la zona- li van oferir
el càrrec, i encara que el va rebutjar fins en dues ocasions, el va acabar
acceptant. En les primeres eleccions democràtiques (1979) va guanyar
amb l’extinta UCD, en les dues següents amb Aliança Popular, i en les huit
convocatòries posteriors amb el PP. En total, 11 legislatures ininterrompudes
fins al dia d’avui. Després de les eleccions de 2019, Seguí es va convertir en
l’alcalde més veterà de tota Espanya, ja que el també popular de Castillejo de
Mesleón (Segòvia), Ricardo Díez, de 89 anys i amb 56 en el càrrec, va perdre
davant del PSOE. Seguí va rebre als últims comicis el suport de 38 dels 80
electors d’Almudaina, un resultat amb què el seu partit controla 4 dels 5
seients de la taula de plens.

El municipi es troba als peus de la serra d’Almudaina.
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S’HA RENOVAT EL CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA COVA I DEL MATEIX JACIMENT, CONVERTIT ARA EN MUSEU DEL LLOC

Obri al públic per primera volta
la Cova de L’Or de Beniarrés
A

principis d’aquest juliol s’obria
al públic per primera vegada el
conjunt arqueològic de la Cova de L’Or a Beniarrés, després de la
culminació d’un procés d’adequació
entre la Diputació d’Alacant i l’Ajuntament de Beniarrés. Aquest projecte
permetrà exposar als visitants un dels
enclavaments neolítics més destacats
de la província, i que ha permés la renovació del Centre d’Interpretació de
la Cova de L’Or i del mateix jaciment,
convertit en museu de lloc. L’evocació del santuari va inspirar el projecte
d’adequació per a recuperar l’embocadura de la cavitat, netejant l’interior
i disposant sota l’òcul de l’entrada figures a escala humana. A més, s’ha
condicionat l’exterior per a les visites
i s’ha millorat l’accés amb una passarel·la que permet recórrer la cova.
També s’ha recuperat l’entorn i s’han
millorat els camins i sendes d’accés.
Aquests treballs, així com la difusió,
promoció i conservació de l’actuació,
han requerit una inversió pròxima als
200.000 euros.
Durant la presentació dels resultats
d’aquesta intervenció, el president de
la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón,
va destacar que l’enclavament és una
“referència històrica del neolític a Espanya, i ha de servir per a aprendre
de la capacitat d’evolució i adaptació
dels nostres recursos i per a posicionar a Beniarrés des del punt de vista
tècnic i d’investigació nacional”. Finalment, el dirigent provincial ha rei-

Història del
jaciment
En el paratge s’han desenvolupat diferents excavacions arqueològiques, les campanyes més
fructíferes de les quals van ser
dirigides en els anys cinquanta
per Vicente Pascual Pérez i en els
setanta i huitanta per Bernat Martí Oliver, afectant àrees pròximes
a l’entrada. Ja en el segle XXI, el
MARQ va plantejar diverses intervencions en relació amb el projecte de posada en valor i obertura de la cavitat, que han permés
conéixer millor la boca de la cova
i el seu entorn.
Els elements materials trobats
en ella testimonien la importància de l’ocupació en el Neolític
Antic (5500-5000 aC), quan la
cova va constituir un lloc idoni
per a l’habitació. La troballa d’un
important repertori de ceràmica
simbòlica l’assenyala com un lloc
especial, un santuari on podrien
haver-se realitzat cerimònies i ritus.
La Cova de L’Or ha obert al públic aquest mes de juny.

terat que aquest esforç conjunt “per a
conéixer la nostra història, fomentar
el nostre turisme i promocionar el
nostre interior, no sols el fem per a
revalorar els nostres paratges, sinó la
nostra gastronomia, els nostres muni-

cipis, la nostra gent i incentius com la
nostra pròpia història arqueològica”.
D’altra banda, la diputada de Cultura Júlia Parra ha destacat la importància de posar a la disposició del públic “unes instal·lacions renovades,

de gran valor cultural, que serviran a
més d’estímul turístic per al municipi
de Beniarrés i la seua comarca”. Així
mateix, la vicepresidenta ha agraït el
treball de Rafael Pérez, Jorge Soler i
els seus respectius equips tècnics en

ELS FESTEJOS S’ORGANITZEN TRADICIONALMENT EN AGOST

Alfafara ja té unes festes
d’Interés Turístic Local
La Generalitat Valenciana ha declarat les Festes Patronals d’Alfafara com a Festivitat d’Interés Turístic Local de la Comunitat Valenciana,
un distintiu del qual per exemple ja gaudeixen
altres tradicions de la comarca com ‘La Corriola’ o ‘Els Nanos’ de Cocentaina.
Cal assenyalar que els festejos d’Alfafara tenen lloc a principis del mes d’agost en honor
al Salvador, la Divina Aurora així com Sant
Roc, i en la programació dels mateixos destaquen actes tant religiosos i populars. A més,
la programació d’actes inclou un multitudinari
pregó, a càrrec d’una autoritat política o una
persona destacada del municipi, mentre que
en cada dia de festa no falten les cercaviles
a càrrec de la banda municipal, així com les
misses i processons dedicades als respectius
patrons, els focs artificials i mascletaes, revetlles nocturnes o el popular ‘Dia de l’Aixabegó’
(jornada en la qual conclouen les celebracions
amb un multitudinari sopar a l’aire lliure). Tot
això s’engloba també amb activitats culturals i
esportives durant els dies previs.
“Estem molt contents per haver rebut aquest
reconeixement, ja que han sigut mesos de
molta faena per a preparar tota la documen-

tació. Als documents que hem remés al Consell s’acredita l’antiguitat de les nostres Festes,
així com les seues característiques singulars i
fins i tot la repercussió que han tingut en els
mitjans de comunicació de la comarca en els
últims anys. Creiem que això ajudarà a donar
més difusió a les nostres tradicions a partir del
moment en què la pandèmia ens permeta reprendre-les amb normalitat”, afirmava l’alcalde d’Alfafara, Toni Cloquell.
Indicar que la crisi del Coronavirus impedirà
que en aquest 2021 se celebren les Festes Patronals en el seu format habitual, però l’Ajuntament ja treballa per a definir una programació
alternativa que es donarà a conéixer a l’espera
de l’evolució de la situació sanitària.

L’alcade Toni Cloquell:
“Estem molt contents pel
reconeixement, ja que
han sigut molts mesos de
treball per a preparar tota
la documentació”

Les Festes no se celebraran enguany a causa de la pandèmia.

l’enclavament, declarat Bé d’Interés
Cultural, “en el qual s’ha dut a terme
una important intervenció per a reobrir el Centre d’Interpretació, amb
importants millores i noves tecnologies”.
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S’invertiran enguany 400.000 euros en el projecte d’estabilització i recuperació d’estructures del castell.

DURANT 2021 L’ESTRUCTURA SERÀ OBJECTE DE LA SEUA CAMPANYA ANUAL DE RESTAURACIÓ MÉS AMBICIOSA

Impuls per a recuperar l’històric
Castell de Perputxent a L’Orxa

E

l Castell de Perputxent, localitzat en el terme municipal de
L’Orxa, serà objecte en 2021 de
la campanya d’actuacions més ambiciosa de la seua història recent, tot
després que la Diputació d’Alacant
haja anunciat la inversió de 400.000
euros en el projecte d’estabilització i
recuperació d’estructures del castell
per a enguany.
El diputat d’Arquitectura de l’ens
provincial, Juan Francisco Pérez
Llorca, ha destacat el valor històric
del conjunt, que va ser construït durant la primera meitat del segle XIII
i va passar a les mans de l’Orde de
Montesa l’abril de 1321, fa 700 anys.
“Els treballs de recerca, documentació i operacions de neteja i consolidació d’estructures es van iniciar en
2010, a través de l’Àrea d’Arquitectura i amb la col·laboració del MARQ,

i estan encaminats a la museïtzació
del complex fortificat, amb vista al
seu ús com un dels emblemes patrimonials i turístics de la comarca del
Comtat i de la província d’Alacant”,
ha explicat el diputat.

El castell es va
construir en la
primera meitat del
segle XVIII, passant
a mans de l’Ordre de
Montesa en 1321
Durant la campanya actual s’executaran obres d’urgència que vagen
completant l’estabilització, consolidació i recuperació d’estructures
amb estat de conservació altament

degradat, o amb un cert risc de
ruïna. Paral·lelament, es duran a
terme les actuacions d’investigació
arqueològica corresponents a dues
torres del castell, i en els sectors del
pati de la zona “palatina” i de l’accés
a l’interior de la fortalesa.
UNA FORTALESA HISTÒRICA

Declarat Bé d’Interés Cultural en
1999, el castell de Perputxent ocupa
una superfície de 4.000 metres quadrats i va ser propietat particular fins
a 2009, quan el va adquirir la Diputació per a la seua recuperació i posada en valor. Des de llavors fins ara
s’han invertit en total 650.000 euros,
al marge de la despesa de la seua
adquisició i de les assistències tècniques prestades des de l’Àrea d’Arquitectura i el Museu Arqueològic.
En el seu interior es distingeixen

quatre sectors: el constituït per un
mural defensiu, un altre recinte
voltat, el corresponent a un albacar
–que inclou un gran aljub- i el més
occidental, a manera d’alcàsser, amb
tres torres de plantes quadrangulars
(una d’elles, la denominada de “les
traces”, amb altura de llenços conservats de 20 metres).
Tal com expliquen des de la Diputació, la importància històrica del castell ha sigut exposada per nombrosos investigadors, i les seues restes
constitueixen un gran potencial per
a l’estudi de l’arquitectura medieval
i les seues tècniques constructives,
així com un excel·lent camp per a
l’arqueologia. En aquest sentit, els
estudis confirmen que les restes més
antigues corresponen al isn islàmic
de Barbuyan, ‘Borbuchen’ en llengua
valenciana, del qual deriva el Perpu-

En 1991 fou declarat
BIC, i va ser de
propietat particular
fins a 2009, quan la
Diputació el va adquir
txent actual.
Construït com a residència del llinatge del cabdill rebel Al-Azraq, el
castell es va convertir en una residència senyorial durant la segona
meitat del segle XIII, i fins a finals
del segle XV en la fortalesa que defensava l’àrea meridional del Regne
de València, controlant la Vall de Perputxent, una de les àrees més riques
i productives gestionades per l’orde
militar.

HAN RENOMBRAT 14 CARRERS I ELS HAN ADAPTAT AL VALENCIÀ

Castell de Castells retira les
referències religioses dels carrers
Fins a 14 carrers de Castell de Castells canviaran de denominació per tal d’adaptar la seua nomenclatura als usos tradicionals locals i a la toponímia històrica. Així, gràcies a l’acord plenari de l’ajuntament del municipi, es deixaran de costat
totes les referències religioses (a excepció de la de Sant Vicent); a més, es valencianitzaran totes les denominacions dels
vials. D’aquesta manera, noms com els de la Costereta de Baix, el carrer de les Cases Noves o el carrer Ferrer són alguns
dels quals s’han recuperat per tal d’adaptar-los als usos i costums del veïnat.
En declaracions a la televisió valenciana À Punt, l’alcalde de Castell de Castells, Vicent Tomàs, explicava que si la majoria dels veïns coneix els carrers per la denominació tradicional, és més lògic que aquesta siga la forma de referir-se a
ells. En aquests mateixos termes s’expressava el veí i regidor del PSPV-PSOE Toni Vaquer: ‘’Els carrers sempre han tingut
noms tradicionals i, per tant, millor que recuperen els noms d’abans’’.

Els canvis afectes a dotze carrers, dues avingudes,
dues places i un barri
CALLE SAN JUAN------------------ CARRER FERRER
CALLE SAN ROQUE--------CARRER DE LA FONTETA
CALLE SAN VICENTE----------CARRER SAN VICENT
CALLE SANTA ANA----------LA COSTERETA DE BAIX
CALLE SAN ANTONIO-----------------LA COSTERETA
CALLE VIRGEN DEL CARMEN---------CARRER BAIX
CALLE SAN FERNANDO-------------CARRER PÒSIT
CALLE SAN JAIME---------------------CASES NOVES

CALLE SAN JOAQUIN-------------CARRER MOLINES
CALLE SAN JOSE--------------CARRER FIGUERETES
CALLE MAYOR-----------------------CARRER MAJOR
CALLE CONSTITUCIÓN------CARRER CAMÍ FONDO
PLAZA DE LA IGLESIA---------PLAÇA DE L’ESGLÉSIA
AVENIDA DE ALCOY---------------AVINGUDA D’ALCOI
AVENIDA DE DENIA-------------AVINGUDA DE DÉNIA
BARRIO DE LA CRUZ-------------BARRI DE LA CREU

La decisió s’ha prés mitjançant un acord plenari.
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ENTREVISTA MARIA SUCH, DIRECTORA GENERAL DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE LES DONES

“La violència contra les dones a
l’àmbit rural es troba oculta”

M

d’abordar-les?
La formació en l’àmbit educatiu és
molt important; també la sensibilització, el fet de treballar una mirada
crítica, el foment de les relacions
igualitàries, donar ferramentes perquè es puga identificar quan es produeix una situació de violència de
gènere. Això inclou també el treball
amb els homes, en especial l’aspecte
de la violència sexual. La pornografia
no pot ser substitutiva d’una educació afectiu-sexual. Tampoc ens oblidem que el pes de la responsabilitat
no pot recaure sobre el sistema educatiu. S’ha de treballar molt amb les
famílies, tot per a evitar que els joves
arriben a normalitzar rols, conductes
o situacions de violència després de
veure-les en casa.

aria Such és una de les veus
més autoritzades per a parlar de polítiques d’igualtat al
País Valencià. Aquesta advocada i politòloga dirigeix l’Institut Valencià de
les Dones des de 2016, un organisme des del qual s’ha bastit tota una
xarxa de serveis socials que abaste
tot el territori valencià. Parlem amb
la directora general sobre aquesta
vocació descentralitzadora, també
sobre les conseqüències de la pandèmia en el món laboral, així com de
la “invisibilitzada” problemàtica de
les dones a l’àmbit rural.
- Quina és la situació de les
dones rurals respecte a la
violència de gènere?
Un estudi que vam a realitzar a
2018 va concloure que la pressió
ambiental contra les dones a les zones rurals està més invisibilitzada.
Arran d’aquell estudi vam iniciar un
projecte amb la creació de 4 centres per tal d’abordar la problemàtica, i la veritat és que vam arribar
a conclusions prou impactants. Per
posar un exemple, i a pesar que en
les àrees rurals hi ha una elevada
taxa de població envellida, ens va
sorprendre que la mitjana d’edat de
les dones ateses fora d’entre 27 i 28
anys. Ens vam trobar que la violència
contra aquestes dones estava molt
oculta. Vam posar en marxa el servei
en 2019 i un any després el nombre
d’actuacions havia incrementat en un
200%.

101 municipis i
mancomunitats
valencianes tenen
contractades agents
d’igualtat
- Quins entrebancs han
d’afrontar aquestes dones?
Un dels principals problemes residia en la falta de serveis bàsics, entre
ells les dificultats en els serveis de
mobilitat i transport. Moltes dones
a l’àmbit rural tenien problemes
per a ser ateses d’una manera especialitzada, ja que es tracta de zones
amb menys formació específica en
la matèria i per tant costa identificar
la violència exercida contra les dones. De fet, inclús si s’identificava no
se sabia massa bé com fer la intervenció. Posant en marxa els centres
rurals hem fet especial èmfasi en la
formació del personal dels centres
de salut i en la coordinació amb els
serveis socials. Per qüestió de privacitat el personal sempre acorda amb
la dona el lloc d’intervenció, i és que
a diferència de les grans ciutats en
els petits municipis tot el món es coneix i per tant s’ha d’actuar amb ma-

“La pornografia no
pot ser substitutiva
d’una educació
afectiu-sexual”

Maria Such, directora general de l’Institut Valencià de les Dones

jor cautela quan una dona requereix
l’ajuda dels serveis socials.
- Entenc que és essencial que
aquestes polítiques arriben a
tots els indrets del territori valencià.
Una de les prioritats del Consell de
l’Institut Valencià de les Dones és
que hi haja equitat territorial a la Comunitat. És important per a nosaltres
poder cobrir tot el terreny, professionalitzant els serveis d’igualtat i de
lluita contra la violència de gènere,
i que hi haja també professionals
que es dediquen a la implementació
de polítiques públiques. És per això
que hem incrementat tota la xarxa
valenciana d’igualtat. Actualment ja
són 101 entre municipis i mancomunitats que tenen contractades agents
d’igualtat. A més, en 2020 s’han fet
més de 30.000 actuacions en matèria
de sensibilització, formació, incorporació de perspectiva de gènere en
les polítiques públiques, assessorament a empreses en l’elaboració
de plans d’igualtat... Amb aquestes
accions volem demostrar la vocació
d’aquest govern per crear una xarxa
que done cobertura a tot el territori;
tota persona té dret a ser beneficiària

dels serveis, independentment que
visca a una capital o a un petit municipi d’interior.

“Tota persona té dret
a ser beneficiària
de serveis, sense
importar que visca
a una capital o a un
petit municipi”
- La implantació de les noves
condicions laborals a causa de
la pandèmia ha aprofundit les
desigualtats de gènere?
Diria que on més s’ha visibilitzat la
desigualtat ha sigut en el moment de
la recuperació. Durant els moments
més durs del confinament tot es va
parar, així que tot el món es trobava
en la mateixa situació. Però ara que
estem entrant en la recuperació hi ha
dades que indiquen que els hòmens
s’estan incorporant abans a la feina.
Respecte al teletreball, hem vist casos de dones que optaven per eixa
via baix l’engany de què es tractava

d’una mesura de conciliació, però
la realitat no és eixa. La conciliació
s’ha d’assolir a través de la flexibilització de la jornada laboral, la flexibilitat d’horaris, i de la possibilitat
de combinar teletreball amb feina
presencial.
- El confinament ha agreujat
els casos de violència de gènere?
Ens preocupava el fet que durant
el confinament moltes de les nostres
usuàries que pateixen violència de
gènere hagueren de conviure amb
els seus agressors 24 hores al dia i
7 dies a la setmana. Com la mobilitat estava restringida vam haver de
fer un seguiment telefònic des dels
centres dona 24 hores, que es mantenien oberts per ser considerats un
servei essencial. També vam posar
en marxa campanyes específiques de
sensibilització cap a les persones de
l’entorn familiar perquè pogueren
identificar si s’estaven produint situacions d’agressió.
- Les accions de conscienciació envers la població jove
pareixen cabdals en aquesta
lluita. Quina és la millor forma

- Com valores els avanços fets
en matèria d’igualtat des que
eres directora de l’Institut Valencià de les Dones?
Jo sempre crec que les generacions
futures són menys masclistes que les
anteriors, perquè tenen més ferramentes per a identificar el problema.
La realitat i les xifres parlen per elles
mateixes, però en aquests casos cal
fer un pas més endavant. Els recursos eren pràcticament inexistents
quan vam entrar en aquesta direcció
general. Hem hagut de construir una
xarxa de recursos d’atenció a les dones per tot el territori valencià. En
aquest sentit hem fet la xarxa valenciana d’igualtat per a poder aplicar
polítiques públiques a escala municipal i comarcal, i això està produint
canvis estructurals de cara a la ciutadania. Com més recursos posem,
més capaços serem d’identificar
aquestes desigualtats, i per tant aflorarà eixa violència que estava oculta.
- De quina forma es pot garantir que tot aquest treball
no es perda en un futur, per
exemple, a causa d’un hipotètic
canvi de govern a la Generalitat Valenciana?
Per eixe motiu es va signar el Pacte
Estatal contra la Violència i el Pacte
Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, signat pels partits
d’esquerra això com també pel PP i
Ciutadans. Tots menys VOX, que directament està per l’abolició de la
llei de gènere. També seria qüestió
de veure què passa en el futur, on
nosaltres sempre estarem per a defensar la implementació d’estos recursos.

ACTUALITAT

XARPOLAR, juny 2021

9

AL LLARG DEL MES DE JUNY ALS MUNICIPIS DE GAIANES, PENÀGUILA I L’ORXA

Segueixen els tallers d’autoestima
per a dones a l’àmbit rural
Al llarg del mes de juny la Unitat
d’Igualtat de la Mancomunitat El
Xarpolar ha dut a terme diferents
sessions d’un taller per a fomentar
l’autoestima de les dones en l’àmbit rural. Els tallers s’han desenvolupat els dilluns 7, 14, 21 i 28 del
mes en sessions d’una hora i mitja
en els municipis de Gaianes i L’Orxa
(al gimnàs i al local de la dona respectivament), i els dimecres 9, 16,
23 i 30 a Penàguila (en el mercat).
Segons expliquen des de l’organització dels tallers, “una autoestima

adequada, vinculada a un concepte
positiu d’una mateixa, potenciarà la
capacitat per a desenvolupar habilitats i augmentarà el nivell de seguretat personal. Per això, la forma en
què les persones ens percebem i ens
sentim ha de canviar, i aquest canvi
afectarà la resta de les àrees de les
nostres vides, aportant una sensació
de benestar”.
Com a part de la metodologia s’ha
utilitzat el diàleg, lectures i exercicis
vivencials perquè les dones del grup
pogueren reflexionar sobre elles

mateixes i construir una autoestima
sana.

com trobar la manera d’automotivar-se i disposar de temps propi per
a millorar la qualitat de vida.

OBJECTIUS DELS TALLERS

Els objectius marcats per a dur a
terme el taller han sigut: desenvolupar l’autoconfiança, la capacitat de
comunicació i influir positivament
en les altres persones millorant
l’expressió emocional; conéixer els
punts forts i les àrees de millora personals, deixant de valorar a la persona en funció de com és percebuda i
què esperen les altres persones; així

LA IMPORTÀNCIA DE
L’EMPODERAMENT

“L’empoderament no és una altra
cosa que tindre poder sobre una
mateixa”, asseguren des de la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat el
Xarpolar, la qual cosa “es produeix
quan la persona genera autoconfiança, seguretat i una autoestima
per a ser qui és i per a existir”. A tall

de consell, recomanen les següents
formes de conducta per a poder assolir eixe empoderament: ser conscient de les limitacions, que moltes
vegades impedeixen i obstaculitzen
per a exercir el poder propi; buscar
les maneres de trobar eines i recursos per a superar aquestes dificultats; ser propietària d’una mateixa;
adonar-se d’allò que es vol, dels
desitjos propis, necessitats i col·locar-ho tot al centre de la vida; i ser
protagonista i gaudir amb això, sense culpes ni pors.
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La salut de
la dona
Elen a Juli an C o rt es

Fisioterapeuta i professora de Ioga

Visita institucional al col·lectiu
LGTBI+ Ponts d’igualtat
Integrants de la Unitat d’Igualtat de la Mancomunitat El Xarpolar
van fer una visita institucional a la seu que el col·lectiu LGTBI+ ‘Ponts
d’igualtat’ disposa a Alcoi. La visita es va realitzar en el marc del conveni
de col·laboració subscrit entre ambdós organismes. En la reunió de
treball es van marcar els següents objectius: aprofundir en el conveni de
col·laboració, formació a les treballadores socials de la mancomunitat,
difusió i divulgació del col·lectiu, així com dels recursos que existeixen
a la província d’Alacant.

Consells per a millorar
l’autocura emocional
■ Identifica les emocions que sents.
■ Accepta cada emoció i aprén a expressar-la.
■ 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.

D

es de 1987, açò fa més de 30 anys exactament
34, el dia 28 de maig se celebra el Dia
Internacional d’Acció per la Salut de les Dones.
Aquest dia va nàixer per la necessitat de difondre
l’estat de salut de les dones, les seves necessitats i
demandes i el compromís de les administracions i
de totes i tots nosaltres per donar-li resposta. Però,
sabem realment què és la salut? Segons defineix
l’Organització Mundial de la Salut, s’entén per salut el
complet benestar físic, mental i social, i no solament
l’absència de malaltia. Per tant, s’ha de vetllar per
aconseguir proporcionar a les persones la millor
qualitat de vida possible. I sabem el que és una
dona? La definició segons l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua és “Persona del sexe femení, especialment
quan ha arribat a l’edat de la pubertat, i més
especialment quan es troba en l’edat madura”. Però
clar, com tota definició, en el paper queda molt bé.
Si realment jo em pregunte o vosaltres us pregunteu
què és una dona, la definició serà una altra. Una
dona, a part de ser, com bé diu la definició, persona
del sexe femení, també és: néta, filla, mare, àvia,
veïna, treballadora, cuidadora, mestressa de casa...
I amb açò tot el que comporta. Com tots bé sabem,
encara que tot està canviat, al món rural el paper
de la dona ha sigut el de gran cuidadora i per tant
poc cuidada pels altres i per ella mateixa. La seva
salut queda moltes vegades en últim lloc fins que la
necessitat és molt elevada o fins i tot quan ja és tard
i irreversible. Com a dones ens sentim moltíssimes
vegades sobrecarregades i insatisfetes laboralment,
ja que la major part de les tasques domèstiques
recauen sobre nosaltres; el que ens obliga a tenir una
doble presencia i per tant major risc de patir estrés i
fatiga. D’aquesta manera, la salut entra en risc sense
adonar-se’n.
A la consulta tinc el plaer d’acompanyar a moltes
dones en la millora de la seua salut o del seu
benestar. Algunes dones que durant la sessió guarden

silenci perquè és el seu gran moment, i d’altres
que parlen obertament de les seves preocupacions.
Preocupades pel seu futur, perquè clar, qui em cuidarà
a mi? Jo vull quedar-me a casa, al meu poble, no
vull molestar a la meua família, però amb totes estes
dolències físiques tal volta arriba el moment que no
puc mourem o pujar les escales, no em valdré per mi
mateixa.

No és suficient en tractar
individualment amb medicació; hem
de poder també facilitar l’accés
a una salut integral. D’autocura.
Eliminant barres socials, físiques i
psíquiques i de desplaçament.
Moltes d’elles no en saben d’emocions i de la
importància que estes tenen, no sols psicològicament,
sinó també físicament. Moltes de les seues dolències no
vénen realment d’allí on elles diuen tindre mal. Hem
de tractar el cos com un tot i no per fascicles; deixem
eixa part per als dominicals dels periòdics i considerem
la salut en la seua globalitat. Dones moltes d’elles
polimedicades. Jo ací no entre clar, no és el meu domini,
però sí que em crida molt l’atenció la gran quantitat de
pastilles per a la tensió, per al colesterol, per al sucre... I
com elles diuen la pastilleta per a estar menys nerviosa,
poder dormir o poder descansar, antidepressius.
Realment són moltes; porte anys veient-ho en consulta.
Aleshores, és un problema de salut individual o hauríem
de plantejar-se el que realment és? És un problema
de la societat i per tan així ho hem de tractar. No és
suficient en tractar individualment amb medicació; hem
de poder també facilitar l’accés a una salut integral.
D’autocura. Eliminant barres socials, físiques i psíquiques
i de desplaçament. Ja és hora que l’educació en la salut
arribe a totes elles. A totes nosaltres.

PROMOCIÓ
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S’HAN INSTAL·LAT PASSOS DE VIANANTS ELEVATS, NOVA SENYALITZACIÓ I VORERES MÉS AMPLES

Més seguretat per a la travessera
d’accés al municipi de Gorga

L

’accés a Gorga per la CV-710 ja és
més segur per a vehicles i vianants
gràcies a la renovació integral
d’aquest tram realitzada per la Conselleria d’Obres Públiques. Malgrat que
el vial no presentava un trànsit molt
intens, el cert és que discorre per un
entorn urbà i la presència de persones
és habitual a causa de la proximitat del
poliesportiu i de l’únic bar del municipi. Açò sumat al fet que la travessera es
troba al punt d’encreuament entre les
carreteres CV-720 i CV-754.
Segons informen alguns mitjans provincials, el cost de l’actuació és d’uns
346.000 euros i afecta 600 metres
repartits entre la CV-710, així com a
l’enllaç amb la CV-720 i la CV-754, les
carreteres que es dirigeixen respectivament cap a Balones i Quatretondeta.
Amb les obres s’ha construït una
vorera de tres metres d’amplària que
permetrà que els vianants no hagen de
caminar per la vora de la carretera, tal
com era habitual fins ara. L’espai suficient a la vorera ha permés que l’ajuntament plante arbrat. D’altra banda, s’han
instal·lat bandes per a reduir la velocitat
al llarg de tota la travessera, així com
diversos passos de vianants elevats.

La rotonda situada a la cruïlla amb
la CV-720 i la CV-754 s’ha fet més ampla, i ara compta amb una illeta central d’obra amb vorera de protecció (a
diferència de l’anterior, que solament
estava delimitada amb pintura sobre la
calçada i no solia ser respectada pels
vehicles). Cal destacar que al centre de
la illeta s’ha instal·lat un monument amb
l’escut i el nom de Gorga. Amb l’obra
s’ha aprofitat també per a habilitar voreres en els primers metres de la CV-720,
sumats a una tanca protectora que, a
més de protegir els vianants, delimita el
recinte del bar que hi ha en les proximitats. A tot açò se suma la renovació de la
cartelleria viària.

EL CENTRE ESTÀ INCLÒS AL PLA VALENCIÀ D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS
SOCIALS 2021-2025

La Generalitat costejarà l’obra del
futur centre de dia de Benimarfull
Nou pas endavant per al futur centre de dia de Benimarfull pensat per a persones amb diversitat funcional. Després
que la Generalitat Valenciana incloguera el centre al seu pla
d’infraestructures de serveis socials per als pròxims 5 anys,
ara s’ha sabut que el govern valencià també contempla tota
la dotació pressupostària per a materialitzar el projecte. Així
ho comuniquen des de l’Associació Comarcal SOMRIURES,
molt implicada en aquest projecte, representants de la qual
es van reunir el passat 4 de juny amb el director general d’Infraestructures de Serveis Socials de la Generalitat, Enric Juan.
A l’encontre, celebrat a València, el director general va confirmar les altres dues infraestructures previstes a les nostres
comarques, el centre de dia a Castalla i el centre residencial
a Ibi.
Des de l’associació apunten que el Pla Convivint possibilitarà
a aquests ajuntaments fer-se càrrec de tot el procés de licitació i contractació de les obres previstes per a la posada en

marxa dels centres, amb una cobertura per part dels pressupostos autonòmics. “Se’ns allibera així a les famílies d’un pes
molt gran per no haver de fer front al cost de la reforma de
l’edifici, al pagament d’honoraris professionals de redacció
de projecte, direcció d’obra, equipament, etc. Però, a més,
ho fa amb una forta aposta per la creació de places públiques,
amb la idea de construir un projecte inclusiu, innovador i
pioner, plenament coincident amb la filosofia i objectius del
Projecte Somriures”, asseguren des de l’agrupació, on esperen que els plans “no queden en paper mullat i s’executen
com més aviat millor”.
Recordem que l’immoble on s’ubicarà el centre va ser construir pel consistori de Benimarfull ara fa una dècada i que
des d’aleshores no ha tingut un ús continuat. En aquest sentit,
l’ajuntament del municipi va iniciar recentment els tràmits
administratius per tal de formalitzar la cessió de l’edifici i que
d’aquesta forma puga tenir la seua funció social.

(Dalt) Reunió amb Enric Juan. (Baix) Immoble que acollirà el centre de dia
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FOREN HOMENATJADES LES 8 PERSONES DEL COMTAT ASSASINADES EN L’HOLOCAUST NAZI

Homenatge a les víctimes
de l’holocaust nazi
E

l passat 25 de maig es va celebrar a Muro un acte en reconeixement de les huit víctimes
de l’Holocaust Nazi a la Comarca del
Comtat. Els familiars de les víctimes
van estar presents en l’homenatge, organitzat per la Generalitat Valenciana
i amb la col·laboració del Fòrum per
la Memòria Històrica i Democràcia
a Cocentaina. Foren els familiars els
encarregats de rebre les ‘rajoles’ amb
els noms de les víctimes, i que com a
part del projecte ‘Construint Memòria’
es col·locaran en algun lloc visible de
les poblacions a les quals pertanyen
aquestes víctimes, de manera que els
seus noms i les seues històries queden
en el record col·lectiu de la seua localitat. Els noms propis de l’homenatge
foren els següents: Eduardo Garrigós
Soler (Benilloba), Hermenegildo Vicent Ragués (Gaianes), Miguel Cerveró
Bay (Planes), Álvaro Vercher Cortell
(Quatretondeta), Blas Benilloba Ruiz
(Cocentaina), Antonio Carbonell Nicolau (Setla de Núnyes), i Calatayud Bas i
Vicente Tomás Mogino (Muro).
L’acte va començar amb un minut de
silenci en record de Josep Almudéver
Mateu, un dels últims brigadistes re-

L’actualitat de
la Vall d’Ebo
a través de
Whatsapp
L’Ajuntament de la Vall d’Ebo ha
habilitat un canal d’informació a
través de l’app mòbil WhatsApp
per tal de mantenir a tot el veïnat
al corrent de l’actualitat local. Per
a unir-se al canal cal escriure ALTA_LAVALLDEBO al 683 38 39 95
i guardar el número de telèfon a
l’agenda de contactes. És important incidir en el fet que, en cas de
no desar el número de contacte a
l’agenda del telèfon mòbil, no es
podran rebre els missatges.

Confiscada a
Benifallim una
plantació il·legal
de marihuana
L’acte va tenir lloc al centre cultural de Muro

publicans vius que va participar en la
Guerra Civil Espanyola, i que va faltar
recentment amb 101 anys. Francesc
Jover i Domínguez, com a vicepresident del Fòrum per la Memòria Històrica i Democràcia a Cocentaina, va
prendre la paraula per a incidir en la
“solidaritat amb tots els parents de les

PUNT DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS

Foment de l’energia neta
en l’Alqueria d’Asnar
L’Alqueria d’Asnar disposarà en el
seu municipi d’una estació de recàrrega per a vehicles elèctrics. La
mesura ha nascut fruit de l’acord entre el govern local i l’empresa Paperera de la Alqueria SLU. La ubicació
triada per a aquest punt de recàrrega
serà la zona exterior de les oficines de
l’empresa paperera (c/ Sant Llorenç,
2). L’ús del servei de recàrrega no tindrà cap cost per als veïns del municipi sota les següents condicions: empadronament en la localitat i titularitat
del vehicle; així com un màxim d’una
recàrrega al mes per usuari. La duració del servei serà d’un any (és a dir,
fins a juny de 2022) amb possibilitat
de pròrroga per a una altra anualitat.
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Segons estipula el conveni, el principal objectiu del mateix és “donar
suport a l’ús del vehicle elèctric, que
ha de jugar un paper fonamental en
la renovació del parc de vehicles del
municipi i en la reducció de les emissions del trànsit rodat”.
Sumat a aquest nou servei, el municipi ha rebut una subvenció de
l’Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE) per a posar en
marxa una instal·lació d’autoconsum
d’energia elèctrica en règim de comunitats d’energies renovables. L’IVACE
subvencionarà el 65% del cost de la
instal·lació, mentre que la resta anirà
a càrrec de l’empresa Paperera de
l’Alqueria.

Signatura del contracte entre l’ajuntament i l’empresa paperera.

víctimes” presents a l’homenatge, així
com per a recordar que “el patiment
de totes les víctimes no haurà sigut debades, perquè la generació actual ha
pres consciència i s’ha posat enfront
de qualsevol dictadura o dogmatisme”.
Per la seua part, Rosa Pérez Garijo,
consellera de Participació, Trans-

parència, Cooperació i Qualitat Democràtica, va recordar que actes com el
de Muro “donen valor a testimonis de
coherència, pagats amb la vida, que es
projecten des del passat fins al present
i des del present fins al futur”, afegint
també que “tenim l’obligació de continuar la lluita que ells van sostenir”.

La Guàrdia Civil i la Policia Nacional van confiscar a principis de
juny 14.881 plantes de Marihuana
(repartides entre Benifallim i Cocentaina) en el marc de l’operació
Tocayos-Hermés, que ha finalitzat
amb la detenció de 25 persones.
Sumades a les plantes es van decomissar 700 gr. d’haixix, 90 gr. de
cocaïna, una escopeta amb els canons retallats i munició, 8 armes
llargues d’aire comprimit, 2 pistoles detonadores, i una ballesta.

Concert de
Sebastian Pitré
a Gaianes
El músic Sebastian Pitré va oferir el
passat 22 de maig a Gaianes una masterclass i un concert de guitarra, on
va interpretar peces pròpies i d’altres
compositors, amb un repertori format
per tangos, boleros, samba... La marca de guitarres Alhambra (establerta
en Muro) va obsequiar amb un dels
seus instruments al músic argentí, el
qual es troba de gira pel món amb el
seu projecte ‘Cocepto Nómade’.
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L’empresa comercialitza tota classe de tes, infusions i espècies.

L’EMPRESA ESTABLIDA A BENIMARFULL ‘HERBES DE MOLÍ’ PORTA MÉS DE 30 ANYS DEDICADA A L’AGRICULTURA ECOLÒGICA

L’aroma de les nostres
comarques amb essència a molí
DADES
■

30 anys dedicats a
l’agricultura ecològica

■

En 2006 es van
traslladar a la seua actual
seu, en Benimarfull

■

Dos segells de
producte: ‘Herbes del Molí’
i ‘Artemís Bio’

■

Certificacions
ecològiques, de comerç just
i de seguretat alimentària

U

n molí de farina en el municipi
d’Alcosser a mitjans dels huitanta va ser el germen d’allò que
hui és una marca referent al sector
de l’agricultura ecològica. Herbes del
Molí porta 30 anys dedicant-se a la
producció d’infusions, tes, espècies
i altres productes naturals, amb una
vocació que des de l’empresa qualifiquen de “protecció a la societat i
respecte al medi ambient”.
El director de l’empresa, Alberto
García, parla de la inicial marxa de la
marca: “El mercat nacional no estava preparat per als productes amb
denominació bio, per això durant els
nostres inicis tota la producció es destinava al consumidor internacional”.
No obstant això, amb els anys han
aconseguit obrir-se pas en el mercat espanyol, comercialitzant els seus
productes sota dos segells: Herbes del
Molí i Artemis Bio. Sota la primera de
les dues denominacions (en honor
al molí fariner amb més de 500 anys
d’història on van començar l’activitat)
distribueixen els seus productes en
herboristeries, botigues de dietètica, i

Alberto García, director general d’Herbes del Molí.

altres establiments especialitzats. Per
altra banda, Artemis Bio és el segell
que els seus productes adopten per a
la venda en grans superfícies, com ara
Carrefour, Eroski o Alcampo.
ELABORACIÓ DES DE
BENIMARFULL

Herbes del Molí va començar a operar en 2006 des de Benimarfull, on
va traslladar les seues instal·lacions
a dues naus industrials que hi ha als
afores del municipi. En totes dues es
distribueixen espais dedicats a oficines
i laboratoris, a més de la maquinària
dedicada a tasques de transformació,
envasament i magatzematge. De fet,
un dels aspectes més interessants de
l’empresa és el procés de preparació del producte. Tot comença quan
arriba la mercaderia, a partir de la
qual el departament de control de
qualitat pren mostres per a sotmetre-les al control analític. Després de

la presa de mostres, les mercaderies
són congelades abans d’entrar en les
instal·lacions, com a mesura de control enfront de la possible presència
d’insectes. Després de la congelació
es procedeix a l’emmagatzematge en
cambres a temperatura controlada per
a mantenir el màxim possible les seues
propietats. Aquest temps és aprofitat
també per a efectuar controls amb
els quals assegurar el bon estat i la
innocuïtat del producte, després de la
qual cosa passa al laboratori per a ser
sotmés a més anàlisis.
Quan supera les anàlisis, i per tant
és acceptat, el producte es trasllada
a la zona d’elaboració, on és sotmés
a diferents processos fins a obtenir
els acabats sol·licitats pel client; això
sol implicar la seua reducció a una
grandària adequada per a ser envasat.
En aquest sentit, la mercaderia es mol
i es talla per a després ser tamisada,
un procés que requereix la intervenció

dels operaris per a retirar les possibles
matèries estranyes que han pogut interferir en el procés. La polvorització de
les plantes i els condiments es realitza
mitjançant un equip de ‘criomolienda’,
que evita la pèrdua d’agents aromàtics
així com la destrucció de principis
actius per la calor del molí. Per tal de
reduir el rebuig d’aliments, l’empresa
ha implementat un procés de pel·letització que permet recuperar aquells
productes que, per no aconseguir les
dimensions mínimes, anteriorment
eren rebutjats. Acabat tot aquest procés, els articles són emmagatzemats en
una cambra a temperatura controlada,
on romanen fins a ser envasats per
les seues marques i posteriorment
distribuïts als seus respectius punts de
venda. Abans d’això últim, un equip
de tastadors s’encarrega d’avaluar la
qualitat organolèptica dels productes.
La planta de Benimarfull es complementa amb els camps de cultiu que
Herbes del Molí posseeix en diferents
enclavaments de les nostres comarques. En ells s’evita l’ús d’herbicides
i pesticides químics, tot per a complir
amb els estàndards de l’agricultura
ecològica. Tampoc afegeixen additius artificials; ja siguen saboritzants,
potenciadors del sabor, o de qualsevol
altre tipus. Un exemple d’això és al
procés d’elaboració del te verd amb
aroma a menta, el qual aconsegueixen
mitjançant olis essencials. “Quan ens
arriba una collita de menta que no té
suficient qualitat per a ser destinada a
infusió o condiment procedim a destil·lar el seu oli i l’utilitzem per a aromatitzar el te”, explica Alberto García.
Bona part dels cultius són collits en
terrenys de titularitat de la companyia.
Quan l’empresa adquireix camps que
eren destinats a l’agricultura tradicional han de passar 3 anys abans que la
collita puga ser dedicada al canal de

venda ecològica. L’altra via de subministrament ve a través dels agricultors
particulars que nodreixen de gènere
a l’empresa. Herbes del Molí s’encarrega d’auditar a aquests llauradors
perquè la seua collita complisca amb
els requeriments d’elaboració ecològica. “Molta gent no és conscient del
que tenim en la zona. Quan viatges pel
món, sobretot buscant herbes, t’adones que estem en un paratge privilegiat”, afirma García en relació amb
l’entorn natural on estan enclavades
les instal·lacions de l’empresa.
VARIETATS DE PRODUCTE I
RESPONSABILITAT CORPORATIVA

Tota la recol·lecció fa possible una
gamma de productes que inclou 165
plantes envasades amb la marca Herbes del Molí, així com 61 espècies i
condiments (procedents de diferents
parts del món) que s’envasen sota el
segell Artemis Bio en una oferta de 70
tes, infusions i tisanes. Amb l’objectiu
de mantenir el seu respecte al medi
ambient, per a l’envasament s’utilitza
cartó amb més d’un 80% de fibres
reciclades, amb tints vegetals de base
aquosa, cel·lofana d’origen vegetal i
biocompostable, que també s’apliquen
a la bossa de la infusió.
Pel que fa a l’àmbit de la responsabilitat social corporativa, l’empresa
ha creat la Fundació Herbes del Molí
Organic & Cultural World Center, que
segons apunten “vol ser un referent
mundial en la investigació, formació
i implantació de sistemes sostenibles
relacionats amb l’agricultura ecològica, les plantes medicinals, les energies
alternatives i l’ús racional de recursos,
així com en la creació de models de
formació i d’explotacions perdurables
en el temps i econòmicament rendibles, exportables a qualsevol lloc del
planeta”.
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EL MUNICIPI, LLOC DE NAIXEMENT DEL CABDILL, ÉS UN INDRET IMPRESCINDIBLE PER CONÉIXER LA HISTÒRIA VALENCIANA

La Vall d’Alcalà, l’origen de la
llegenda del cabdill Al-Azraq
A

l’interior de la comarca de la Marina Alta se situa la Vall d’Alcalà,
un tranquil municipi conformat
per dos nuclis poblacionals: Alcalà de
la Jovada i Beniaia. Des d’una perspectiva històrica, la Vall d’Alcalà és coneguda especialment per haver sigut la
capital del feu del cabdill àrab Al-Azraq
(el dels ulls blaus) que va combatre
durant el segle XII a Jaume I d’Aragó;
unes conteses especialment cruentes
pel caràcter agrest dels escenaris on
es van desenvolupar, i que van tenir el
seu epíleg en un enfrontament als voltants d’Alcoi. El nom d’Al-Azraq es troba indissociablement unit al de la Vall
d’Alcalà, i és que el rostre del cabdill
encara està present als carrers del municipi, com per exemple en una esfinx
d’interés arquitectònic per on brolla
l’aigua d’una font. El municipi també és
conegut pel seu ric patrimoni cultural,
constituït per antics pous de neu i restes de poblats moriscos; així com per
l’encant natural dels seus voltants, com
l’espectacular Penya Foradà.
El terme té una extensió de 24,4 km²,
i una altitud mitjana de 650 metres sobre el nivell del mar. La Vall d’Alcalà és
una vall entre valls: està emmarcada al
nord per la serra Foradada i la vall de
Gallinera; al sud, pels últims cims de
la serra d’Alfaro i per la vall de Seta; a
l’oest, per les serres dels Llombos i de
Cantacuc i per la vall de Planes, i a l’est,
per la serra del Cireret i la vall d’Ebo.

Alcalà de la Jovada, un dels dos nuclis poblacionals de la Vall d’Alcalà

HISTÒRIA

Els primers vestigis de presència humana són: el taller lític del barranquet
de Beniaia i l’abric del tossal de la Roca, del Paleolític; els poblats del tossal
de la Roca i de la penya de la Retura,
de l’Edat del Bronze; les pintures rupestres dels abrics del Condoig i del
barranc de la Gleda, i el poblat ibèric
del Xarpolar. Al Racó de Condoig es
troba una mostra de l’Art Llevantí, en
un abric a l’exterior, el qual testifica la
presència de grups humans caçadors
durant el període Neolític (de 7.000
a 4.000 anys a. C.). D’altra banda, en
les proximitats del poblat morisc de
la Roca, el Abrig del Tossal de la Roca
conserva una seqüència que ha permés
reconstruir la transformació paleoambiental, econòmica, tecnològica i social
dels últims grups humans de caçadors
recol·lectors. Aquest abric va estar ocupat quasi de forma continuada per l’home primitiu durant 6.500 anys. Les restes més antigues són de fa catorze mil
anys i els més recents de fa 7.500 anys.
El principal referent de la història del
poble és el castell d’Al-Azraq. Encara
hi resten talaies, muralles i vestigis de
torres. El castell estava integrat administrativament per set poblacions: Beniaia, l’Atzubieta, la Roca, el Benialí, la
Cariola, el Rafalet de Benixarcos i Benisili. Al-Azraq, nascut a la Vall d’Alcalà
entre el 1218 i el 1220, va exercir des
d’Al-qa’la el govern i la jurisprudència
sobre un ampli territori entre els reg-

Esfinx d’Al-Azraq

nes de Dénia i de Múrcia. El Llibre dels
Feits relata importants esdeveniments
de l’època, com ara el pacte de vassallatge que va suposar el Tractat del
Pouet del 1257. També es conta que AlAzraq, després de ser deportat al nord
d’Àfrica, lluità a les portes d’Alcoi, on
va morir l’abril del 1276. Després de la
capitulació i mort d’Al-Azraq, el castell
i les alqueries de la vall (incloses les
seues rendes) foren objecte de canvi
de senyors fins que, a partir del primer
terç del segle XV s’estabilitzaren els
traspassos de l’heretat del Castell i de
la Vall d’Alcalà.
Amb el pas dels anys, els habitants de
la vall restaren majoritàriament musulmans al llarg de més de tres segles.
En 1574 es va erigir una rectoria de
moriscos, que hagueren de suportar
l’obligada condició de cristians nous.
El 1611 Francesca Català de Valeriola i de Ferrer, juntament amb Marina
Bou Català de Valeriola, senyores de la
baronia d’Alcalà, atorgaren una carta
pobla a 25 caps de família de cristians
vells, dels quals uns hi residiren i feren créixer la família: Alcaràs, Arques,
Bernabeu, Blanes, Bretons Candela,
Cortés i Guillem, mentre que els altres
foren substituïts per alguns nouvinguts
d’origen mallorquí: Boronat, Busquet,

JOSÉ SELLÉS

La Vall d’Alcalà és una vall entre valls

Camallonga, Cortell, Estarlich, Melià,
Mengual, Nadal...
La vida i els quefers dels habitants de
la Vall d’Alcalà durant els darrers segles s’han centrat tradicionalment en
l’agricultura i la ramaderia. A més de
xicotetes hortes, estan les terres de secà. Per això s’han generat moviments
migratoris diversos, sobretot a principis del segle XX (alguns se n’anaren a
les Amèriques, Alger o París, però la
majoria hi tornaren), i també entre
1950 i 1965 cap a les comarques de
l’Alcoià i del Comtat. Ara les neveres (la
de dalt i la de baix) i els forns de calç
són mostra de costums abandonats. Els
vells bancals d’oliveres, els ametlers,
els cirerers i altres arbres fruiters (pomes i perellons principalment) formen
una part important del paisatge de la
vall, i són els principals conreus, encara que a poc a poc van minvant. Actualment es vol centrar l’economia del
futur en les activitats relacionades amb
l’oci, l’estima per la naturalesa i l’excursionisme ecològic.
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Toponímia dels pobles valencians.
La Vall d’Alcalà - Acadèmia Valenciana de la Llengua. Secció d’onomàstica

El municipi és conegut també pel seu encant natural
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¿Qué es
el Área de Igualdad?

UNIDAD
DE
IGUALDAD

La igualdad de hombres y mujeres ante la ley y el derecho a la
no-discriminación por razón de sexo es un hecho incuestionable
que recoge la Constitución Española en el artículo 14. Sin embargo,
la mujer continúa siendo víctima de discriminaciones, directas o
indirectas, en las diferentes áreas que constituyen la sociedad solo por
el hecho de ser mujer.
La Mancomunitat por medio del Área de igualdad pone en marcha
políticas públicas para garantizar, cumplir la normativa vigente e
instaurar la igualdad de género, tanto dentro de la entidad local como
en la sociedad que integra la Mancomunitat.
La conforman un equipo interdisciplinar compuesto por:

OBJETIVOS DEL ÁREA

Agente de Igualdad
Promotor/a de Igualdad
Educador/a Social

● Promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.

Psicóloga/o

● Promover la participación y la presencia de la mujer en
todos los ámbitos.
● Promover políticas de igualdad desde la transversalidad
implicando a todos los ayuntamientos que agrupan la
mancomunitat.
● Generar estrategias para erradicar la Violencia de Género.
● Implementación de acciones positivas a través de programas
y acciones de carácter específico género.

ACTUACIONES QUE REALIZAMOS Y PROMOVEMOS
ATENCIÓN A LAS MUJERES
● Atención personalizada a mujeres sobre recursos, servicios, formación, orientación sociolaboral, itinerarios profesionales, creación de empresas y
normativa que favorezca la igualdad entre hombres y mujeres.
● Fomento y apoyo para la constitución del asociacionismo femenino.
● Informar y asesorar a las mujeres para la creación de empresas y la mejora de la actividad empresarial y/o autónoma.
VIOLENCIA DE GÉNERO
● Prevención y detección de casos de violencia de género y coordinación con los servicios especializados de la zona.
● Detección de las necesidades del municipio en materia de atención a la violencia de género y colaboración en los planes de protección a las víctimas.
● Atención y derivación a los recursos especializados a mujeres víctimas de Violencia de género.
SENSIBILIZACIÓN
● Campañas de sensibilización en materia de igualdad y violencia de género.
● Talleres para el alumnado de los centros de enseñanza y en los IES.
● Talleres, charlas y proyectos para la ciudadanía en general.

Área de Igualdad
MANCOMUNITAT EL XARPOLAR - C/. SANT ANTONI, 1 - 03814 ALCOLEJA - ALICANTE
HORARIO DE: 9:00 A 14:00
AGENTE DE IGUALDAD: TLF: 624276824
agentedeigualdad@mancomunitatelxarpolar.es
@MANCOMUNITAT EL XARPOLAR

PROMOTORA DE IGUALDAD: TLF:624229021
promociondeigualdad@mancomunitatelxarpolar.es
@MANCOMUNITAT EL XARPOLAR

