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AGENDA
FESTES ROMANETA
ALBORÀ

Dijous, 7 d'agost. 19h.
La Romaneta

Inici de les festes a la pedania de La
Romaneta, amb la romeria de baixada
de la Verge de Fátima des de l'ermita.
Les activitats es prolongaran fins al dia
11 d'agost.
FESTES CASES DEL SENYOR
Dissabte, 16 d'agost.
Cases del Senyor

La pedania de Cases del Senyor viurà
les seues festes del 16 al 19 d'agost,
amb propostes diverses com la solta de
vaquetes el 16 i 18 a partir de les 19h.
FESTES XINORLET
Dijous, 21 d'agost.
Xinorlet

Xinorlet serà l'última pedania en
celebrar les seues festes i ho farà del 21
al 25 d'agost amb un guió d'actes per
a tots els públics i on tampoc faltarà la
solta de vaquetes els dies 23 i 25 a les
19h.

Dijous, 28 d'agost. 23h.
Ermita de Santa Bàrbera

A les onze de la nit
s'il·luminarà l'ermita de
Santa Bàrbera i voltants
per anunciar l'inici de les
festes al barri. Tot seguit,
tradicional alborà des del
porxet i, a partir d'ahí, tot un cap de
setmana d'activitat intensa.
CONCERT
Diumenge, 24 d'agost. 20h
Antic convent

Concert de música
barroca organitzat
per l'associació Xinosa
a l'antic convent.
S'interpretaran peces per
a clavicèmbal i veu, entre
les quals hi ha obres de Haendel, Bach,
Cabanilles i Couperin.
EXALTACIÓ
Dissabte, 30 d'agost. 21:30h
Parc de l'albereda

FOTOGRAFIA

Acte d'exaltació de les Reines i Corts
d'Honor 2014 al parc de l'albereda
amb l'assistència de les representants
de les festes de localitats veïnes
convidades a acompanyar a les noves
Reines Major i Infantil de Monòver.

Divendres 22 d'agost. 18h
Casa de Cultura

Decisió del jurat del XLVI
concurs de fotografia
Festes de Setembre. Obert
al públic.

La Corporació
Municipal els
desitja unes
Bones Festes

NOTA
Des de l'associació de la lluita
contra el càncer informen que
la seua nova seu està ubicada al
carrer Luís Martí, 13, al Club de
Convivència.
Horari d'atenció: Dimarts de 18
a 20 hores.

TELÈFONS D’URGÈNCIA
Coordinació d’Emergències
112
Policia Local
606 34 07 40 / 96 547 10 80
Guàrdia Civil
96 547 01 03
Creu Roja
96 547 05 27

Hospital General d’Elda
96 698 90 01
Centre de Salut
Cites: 96 695 75 50
Urgències: 96 695 75 55
Parc Comarcal Bombers
96 538 50 80

TELÈFONS
Ajuntament
96 696 03 11
Arxiu Municipal
96 696 01 79
Asociación de Amas de Casa
96 547 28 89
Asociación contra el Cáncer
96 547 27 22 / 96 547 05 88
Assoc. de Minusvàlids COM TU
96 547 17 18
Associació Nit i Dia
67 869 89 24
Aguas Monóvar
96 386 06 00
Camp de Futbol
96 696 08 90
Casa Cultura
96 547 09 14
Casa Museu Azorín
96 547 07 15
Cementeri
96 696 07 53
Centre Esportiu Monòver
96 547 12 17
CFPA Freire
96 695 72 90
Centre Ocupacional El Molinet
96 547 28 17
Correus
96 547 13 91
Climateri
966960030

Jutjat de Pau
96 547 01 07
Llar del Pensionista
678 685 138 / 687 40 27 18
Mercat Municipal
96 696 08 72
Museu d’Arts i Oficis
96 547 02 70
Notaria
96 547 01 98
Pavelló Municipal
96 696 01 98
Punt Jove
96 547 32 31
Ràdio Monòver
96 547 27 59 / 96 696 08 65
Registre de la Propietat
96 547 02 81
SERVEF.
Maria Guerrero, 30. Elda
966957700
Sociedad Cultural
Casino de Monòver
96 547 00 90
Serveis Socials
96 547 2676
Servei de Taxi
695 662 066
Teatre Principal
96 696 01 79
Telèfon del Consumidor
012

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Gómez Maestre· Carlos Tortosa, 4
Dies 1, 5, 9,13, 17, 21, 25, 29
Rafael Peris · Major, 166
Dies 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26,30

AGOST
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28

HORARI D’AUTOBUSOS
Monòver - Elda
Laborables: de 7:30 a 20:30 h.
Festius: de 11:30 a 13:30 h. i de
16:30 a 20:30 h.
Monòver - Alacant
Laborables: 7:50, 9:00, 13:05
i 15:30 h.
Dissabtes: 9:15, 11:15, 15:15,
i 19:15 h.

Elda - Monòver
Laborables: de 7:00 a 20:00 h.
Festius: de 11:00 a 13:00 h. i de
16:00 a 20:00 h.
Alacant - Monòver
Laborables: 8:00, 10:15,
14:15, 17:15, i 21:00 h.
Dissabtes: 10:15,13:15, 15:15,
18:15, i 20:15 h.
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La foto de
la portada

Els Nanos i Gegants, la música, els coets..., tot
està a punt ja per a la celebració de les nostres
festes patronals del 6 al 10 de setembre.

Foto: El jardinet.

Pròxim número
El pròxim número d’El Veïnat estarà al carrer
el divendres 3 d'octubre. Si voleu col·laborar
recordeu que haureu d’entregar els vostres
escrits fins el 18 de setembre. Per a qualsevol
consulta podeu telefonar al 96 696 03 11 o
contactar amb nosaltres en la nostra adreça
electrònica veinat@monovar.es. Gràcies.

Endevina el racó
Santa Bàrbera ocupava la portada
del número anterior i també fins
a Santa Bàrbera ens traslladava la
foto del racó de juliol. Alguns no
han estat encertats en les seues
respostes i s'han desplaçat a altres
punts del poble com l'Era Alta
però, com han assenyalaven els
més observadors, sols feia falta
fixar-se bé en la imatge per veure
com al fons treia el cap l'ermita.
La guanyadora del mes passat
ha estat Victoria Picó Nebleza,
que pot passar per la nostra redacció a pel seu premi. La resta,
a seguir intentant-ho. Recordeu
que podeu enviar les vostres
respostes a la nostra adreça veinat@monovar.es o directament
a la nostra redacció situada en la
planta baixa de l'ajuntament.
Foto: Arxiu: Salvador Vidal.

Editorial
J

uliol ens ha deixat moments d'estiu per excel·lència: noves sessions de cine a la fresca, festes
de convivència i les primeres llums de festa a les pedanies. Però això només ha fet que començar, a partir d'ara els caps de setmana l'activitat està garantida al llarg del terme. Tornen les
carreres davant de la vaca, torna el protagonisme per als diferents patrons i patrones que ixen
en processó, tornen els moments de retrobar-se amb els amics i familiars, el confeti, el vermut,
els coets i tot allò que identifica les nostres festes. Entre festa i festa, això sí, agost també és el
mes de les escapades a la platja o a altres poblacions veïnes que també aquests dies es vesteixen
de festa. A l'agenda de molts monovers de segur no faltarà la visita a la Fira d'El Pinós, una data
que per a la majoria també marcarà l'inici d'unes merescudes vacances. Qui també ha aprofitat
aquests dies per a fer-nos una visita ha estat el President de la Generalitat, encara que ho fera
d'una manera un tant atípica en relació a anteriors ocasions. Fabra va passar per Monòver en un
dia de celebració per a les Comunitats de Regants, en tant que amb ell arribava la necessitada
aigua del transvasament Xúquer-Vinalopó, però ho feia d'esquenes al govern municipal que
s'assabentava de la notícia casualment, malgrat haver estat aquesta una de les primeres reivindicacions davant el govern autonòmic en posar-se al front de l'ajuntament. Invitacions formals
a banda, en definitva, l'únic important era l'arribada de l'aigua, una arribada tan esperada com
la de Santa Bàrbera al seu porxet. Els veïns del barri esperen impacients ja veure la imatge renovada de la Santa que aquest mes processonarà pels carrers del poble després d'una restauració
que ha estat possible gràcies a la col·laboració de tots. "La novia del poble" haurà d'acostumar-se
aquests dies a ser objecte de totes les mirades i la resta haurem d'acostumar-nos a revisar cada
dia el guió d'actes en arribar les festes patronals, ja que hi ha canvis destacats que caldrà tenir
en compte per a no perdre detall.
La solta de vaquetes tornarà al lloc tradicional, el vermut es traslladarà al parc de l'Albereda,
les activitats per als més menuts també tindran un nou emplaçament, tindrem mascletaes
diürnes i altres propostes noves que ara els ciutadans s'encarregaran de valorar per a futures
edicions. A les pàgines d'El Veïnat trobareu informació detallada de tots aquests actes, com
no podia ser d'altra manera, en un especial festes com és aquest número amb el qual ens
acomiadem fins al mes d'octubre.
Les festes arriben amb canvis i també el curs escolar que, recordem, enguany s'iniciarà el 3
de setembre, amb la qual cosa els escolars es retrobaran abans amb les aules que amb els Nanos
i Gegants. No obstant això, xiquets i grans descanseu en agost i a viure al màxim les festes!

4 | El Veïnat

AGOST 2014

EDUC ACIÓ

VISITA

Recriminación ante la
Conselleria de Educación

Visita sorpresa de
Fabra a Monóvar
El President de la Generalitat, Alberto Fabra, se desplazó a
Monóvar, por sorpresa, para recibir los primeros caudales
del trasvase Júcar-Vinalopó.

E

l Consejo Escolar celebrado
el pasado mes de julio acordó
mostrar su rechazo ante la medida adoptada por la Conselleria de
Educación, mediante la cual se
deniegan los programas de enseñanza específica para el próximo
curso escolar que venía ofreciendo el IES Enric Valor de Monóvar.
Del mismo modo, se acordó
elevar, por medio de la Concejalía de Educación, una moción al
pleno para defender la calidad
de la enseñanza secundaria del
municipio y solicitar, tanto al
Ministerio como a la Conselleria,
que rectifiquen y concedan los
programas que hasta ahora se
estaban desarrollando con normalidad en el único centro de
educación secundaria público de
Monóvar.
Acogiéndose a la variación a la
baja del número de alumnos en
los últimos años, Conselleria ha
decidido denegar estos programas
específicos de atención a la diversidad y ha reducido el número
de docentes considerablemente,
algo que la concejal de educación, Lourdes Pastor, considera
"inadmisible" ya que "la variación
a la baja es mínima, apenas perceptible", considerando por tanto
que "esta decisión, simplemente
obedece a cuestiones políticas

y de recortes y está totalmente
injustificada". Por lo que espera
se rectifique y se aprueben estos
programas para el próximo curso.
Los programas suprimidos son
el primer curso de diversificación
y el segundo de Formación Profesional. Además, la reducción
de profesorado impedirá que
se sigan llevando a cabo desdobles y tareas de refuerzo
fundamentales para los alumnos
con algunas necesidades específicas, sin olvidar, como apunta la
edil de educación,"la masificación
que se producirá en las aulas".
Ya que según se ha comunicado
desde el centro "se prevé un curso
de cuarto de ESO con un número
total de 42 alumnos y un primero
de Bachillerato con 47 alumnos".
Algo que Pastor califica de "intolerable e inaceptable" y que será
"garantía de que no se podrán
conseguir los objetivos de que el
alumnado de Monóvar alcance
los objetivos mínimos educativos
y de aprendizaje".
Para Pastor, "los jóvenes de
nuestra población quedan en
inferioridad de condiciones.
No sólo aquellos que necesitan
de una educación que atienda
a la diversidad, sino el resto de
alumnado que sufrirá los recortes
en profesorado y la masificación".

El President de la Generalitat durante su última visita a Monóvar.

E

l pasado miércoles 23 de julio,
el President Alberto Fabra
visitaba Monóvar para recibir los
primeros caudales del trasvase del
Júcar- Vinalopó. Le acompañaron
en el acto los representantes de
las asociaciones de regantes de
Monóvar y distintos miembros
de la corporación, entre los que
se encontraba el alcalde, Natxo
Vidal, las tenientes de alcalde
Carolina Albert y Lourdes Pastor,
y distintos miembros de la oposición.
Previamente, el mismo Alberto
Fabra había abierto las válvulas en
el embalse La Cuesta de Villena y,
apenas una hora después, el agua
ya llegaba al embalse El Toscar de
Monóvar, para repartirse desde
ahí a los regantes.
Cabe recordar que fue el propio
Alcalde, Natxo Vidal, quien llevó
a Pleno una moción urgiendo al
envío de los caudales del trasvase, dada la situación de extrema
gravedad por la que atraviesan
los cultivos de la zona, y que la
primera gestión que realizó en

Valencia fue una entrevista con
la presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, exigiendo
lo mismo. De modo que ese día
celebró, sin ambigüedades, la
llegada del agua a Monóvar.
De lo que no se alegró el alcalde
fue de que la visita de Alberto
Fabra a Monóvar no le fuera notificada oficialmente. El mismo
Natxo Vidal informó de que tuvo
conocimiento de la visita del
President a través de un policía
de Villena, de forma casual, y
que nadie le comunicó la visita
de Fabra a Monóvar. Fueron los
propios concejales de Monóvar,
de hecho, los que tuvieron que
avisar a la policía y a la guardia
civil de la visita del President.
Este hecho fue calificado por
Natxo Vidal como "una auténtica
falta de respeto a los ciudadanos
y ciudadanas de Monóvar", y
"como una muestra del interés
partidista que algunos partidos
políticos siguen haciendo de hechos que deberían ser celebrados
y compartidos por todos".
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BEN ES TA R SOCI A L

M EDI A M BIENT

Posada en marxa d'un
menjador d'estiu

Voluntariat Ambiental a la
Serra del Coto
Prop de trenta voluntaris formen part del voluntariat
ambiental engegat des de la Regidoria de Medi Ambient
per a protegir la serra del Coto en els mesos d'estiu.

El menjador d'estiu s'ha ubicat en el restaurant de la Llar del Pensionista.

A

mitjans de juliol es va
posar en marxa per primera
vegada un servei de menjador
d'estiu per als xiquets/tes més
desfavorits de la població. Un
total de vint són els usuaris
d'aquest servei promogut des de
la Regidoria de Benestar Social
amb la col·laboració dels centres
educatius, màxims coneixedors
de les necessitats d'aquests menors. La responsable de l'àrea,
Lourdes Pastor, ha manifestat
que "aquest menjador està pensat
per a garantir que cap família
amb necessitats passe dificultats
per a alimentar els seus fills",
una necessitat que durant el

curs escolar queda coberta als
centres però que amb l'arribada
de l'estiu comporta problemes
per a les famílies. Malgrat la situació econòmica del consistori,
Pastor considera que aquesta no
és una "justificació suficient per a
prescindir de serveis tan bàsics i
necessaris", recriminant així que
l'anterior responsable de l'àrea
no "s'esforçara per crear aquest
servei". El menjador s'ha ubicat
en el restaurant de concessió
pública de la Llar del pensionista
i té una subvenció de Diputació,
encara que amb una aportació
insuficient per a cobrir totes les
despeses.

Es reprèn l'acord amb el
poliesportiu

E

ls xiquets i xiquetes del
Centre de Dia de Menors La
Pedrera han pogut fer ús durant el
mes de juliol de les instal·lacions
del poliesportiu de Monòver
una vegada per setmana gràcies
a l'acord entre l'ajuntament i el
poliesportiu. Per a la regidora de
Benestar Social, Lourdes Pastor,
per als usuaris d'aquest programa
"completar, d'aquesta manera, les
activitats que hi ha programades
al Centre de Dia és molt positiu i

facilita tindre un estiu semblant
als de molts altres xiquets i xiquetes del nostre poble". Pastor
ha destacat el fet que, malgrat
que la situació econòmica de
l'Ajuntament és greu i impedeix
fer front al pagament estimat als
anteriors acords de col·laboració
amb aquest centre, es va optar
per reprendre les relacions i aconseguir així posar en marxa de nou
una activitat que l'any passat no
es va poder portar a terme.

Formació dels voluntaris a l'Aula de la Natura.

E

l primer pas en la posada
en marxa del voluntariat
ambiental promogut des de la Regidoria de Medi Ambient, va estar
la formació dels coordinadors
d'aquest voluntariat del qual formen part vora 30 voluntaris. Els
forestals van ser els encarregats
d'impartir les nocions precises
per dur a terme aquesta tasca
coordinada per dos membres del
grup Heliaca en col·laboració
amb el grup de muntanya de
Monòver. La sessió formativa es
va impartir en les instal·lacions
de l'Aula de la Natura la qual, a
més, és el centre d'operacions
del voluntariat durant els mesos
d'estiu en què estarà en actiu.
La regidora de Medi Ambient,
Anna López, es mostra satisfeta
per l'acollida que ha rebut aquesta
iniciativa i considera que "no només és una bona forma d'actuar
a favor dels nostres paratges, sinó
que a més, contribueix a conscienciar sobre la importància del
benestar i respecte al medi que
ens envolta i això és fonamental
per evitar riscos innecessaris

d'incendis, entre altres coses".
Per a López, "els voluntaris són
els ulls de la Conselleria davant
els possibles perills, són els qui
advertiran situacions de risc per
procedir a la seua prevenció",
encara que com deia, no obstant
això, "no hi ha millor prevenció
que conscienciar la gent d'allò
que pot i que no pot fer a la
muntanya.
Aquest voluntariat iniciat
al mes de juliol es prolongarà
durant tot agost gràcies a la
implicació dels col·lectius, tècnics, forestals i voluntaris que
participen d'aquesta experiència
pensada especialment per a prevenir incendis, en tant que aquest
estiu s'ha donat l'alerta 3 per risc
d'incendis a causa de la forta
sequera que està patint la Comunitat i, especialment, la província
d'Alacant. No obstant això, el
major treball dels voluntaris se
centra també en la conscienciació
d'aquelles actituds per part de les
persones que puguen perjudicar
de qualsevol forma a la serra del
Coto.
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DEPO R TES

CU LTU R A

12 Horas de Petanca

Concert de música
barroca al convent
X

El alcalde y el concejal de deportes con los campeones del torneo.

E

l pasado 28 de junio se celebraron las 12 Horas de Petanca
en los terrenos del club ubicado
en el camino de los Molinos,
con la participación de catorce
equipos. El campeonato se vio
interrumpido exclusivamente
durante dos horas para compartir
una comida en familia con la
paella y gazpachos como platos
fuertes. A pesar del calor, los participantes disfrutaron de lo que
más les gusta: jugar a la petanca
en un ambiente de armonía y
deportividad.
La cita terminó con la entrega
de premios realizada por el
alcalde, Natxo Vidal, el concejal
de deportes Emilio Orgilés, los
ediles Carolina Albert y Salvador
Giménez, y el gerente de la Man-

Entrega de detalles a las participantes.

comunidad, Ángel Rico.
La clasificación se cerró situando en las primeras posiciones a
José Verdú y Antonio Salas, que
ocuparon el primer lugar, Juan
Serrano II y José A. Martínez, en
segundo lugar; y Benjamín Sánchez y Armando Vera en tercera
posición.

PEDA N IES

Festes a les Canyades de D. Ciro

L

a pedania de les Canyades de
D. Ciro ha estat la primera
en celebrar les seues festes
però, abans, no va faltar el ja
tradicional dinar de germanor
al que assistien vora un centenar
de persones i en el transcurs del
qual Chimo Mas va fer de pregoner. Aquest va ser l'anunci del
que es viuria dies més tard dins
d'un ambient d'allò més animat i
amb la nova alcaldessa pedània,

Lydia Sanz Rico, al capdavant de
l'organització.

inosa ha iniciat el projecte
encaminat a la revitalització
i defensa d'un dels monuments
més emblemàtics i abandonat
per anys al poble, l'antic convent. Una institució conventual
fundada al segle XVIII per l'orde
dels Caputxins i deixat anar a
partir de l'any 1835 arran de la
desamortització de Mendizábal,
del qual només conservem
l'església d'aquest antic edifici.
Un espai en un estat de conservació deficient, especialment
valuós per l'existència de
pintures i altres joies arquitectòniques, i desconegut per molts
de nosaltres, que cal donar a
conéixer, revisitar-lo i fer-lo ben
nostre perquè puga passar en les
millors condicions possibles a les
generacions futures.
És per això que el diumenge 24
d'agost a les 20 h, Xinosa, amb
la col·laboració desinteressada
del mestre d'orgue Joan Boronat
Sanz, format i titulat a l'Schola
Cantorum Basiliensis, que té la
seu a Basilea (Suïssa), convida als
hòmens i dones de Monòver al
concert de música barroca, amb
una programació musical com-

posta per peces per a clavicèmbal
i veu, entre les quals trobarem
obres de Haendel, Bach, Cabanilles i Couperin.
No deixeu passar aquesta
oportunitat única que us ofereix
l'associació Xinosa per gaudir de
la música en un acte que combinarà esperit de difusió i defensa
del patrimoni monover, música
barroca i bona companyia.

Nit d'havaneres per a la Coral

E

l passat 11 de juliol la
coral monovera Virgen del
Remedio va participar en la
sisena edició de la "Noche de
Habaneras", organitzada per la
Coral Villa de Santa Pola. El parc
El Palmeral va ser el marc elegit
per aquest festival on cadascuna
de les corals participants va
cantar sis havaneres per acabar
interpretant de forma conjunta
l'havanera "Santa Pola" i l'himne
de la ciutat. La coral monovera
va estar acompanyada per la
regidora de Cultura, Lourdes
Pastor, qui va destacar el gran

treball del nou director, Francisco Asensi, qui deia "sap treure el
millor dels components".
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ENTR E V IS TA

Gema Martínez López, Reina Major 2013
L a Reina Major 2014 assegura que sempre ha viscut intensament les festes però és conscient que enguany serà especial.

G

ema Martínez López serà proclamada oficialment com a Reina Major de les Festes
de Setembre 2014 el pròxim 30 d'agost en el
transcurs de l'acte d'exaltació que, com la resta
de companyes, espera amb la màxima il·lusió.
Assegura haver viscut les festes amb intensitat
des de xiqueta, participant activament en tots
els actes programats i gaudint-los al màxim,
però sap que enguany encara traurà més profit
a aquests dies. En principi, no va acceptar la
proposta de la Comissió per formar part de
la Cort d'Honor, però no podia deixar passar
l'oportunitat de viure aquesta experiència i va
optar per canviar d'idea.

Pregunta: Gema, com ha sigut tot des del dia de la
teua elecció com a Reina Major 2014?
Resposta: Buf, assimilant-ho tot. Aquell dia em vaig
quedar sense paraules i això que jo sóc una d'eixes
persones que no para de parlar amb tot el món.
Estava molt nerviosa, més que mai, però sens dubte
repetiria l'experiència de nou. El jurat es va portar
molt bé amb nosaltres i va ser una dia molt especial.
P: Ara que s'acosten les festes com van els nervis i els
preparatius?
R: Els nervis sempre estan ahí, pense com serà el
moment de muntar per la passarel·la i m'emocione,
igual que vaig fer l'any passat en veure la meua
cosina el dia de l'exaltació. Nerviosa i al mateix temps
desesperada perquè arribe. A més, cada vegada que
isc al carrer em trobe amb gent que s'apropa per
felicitar-me.
P: Una de les primeres coses en què sempre penseu
és en el vestit per a l'exaltació, està clar ja el modelet?
R: El tenia clar des dels huit anys. Ma mare compra
totes les revistes de moda que hi ha, un dia, quan
era xiqueta, en una d'elles vaig veure eixe vestit, vaig
agafar el full i el vaig guardar. Sabia que arribaria un
moment especial per a lluir-lo, passara el temps que
passara, i ahí he tingut eixe full, guardat a la meua
tauleta de nit tot este temps. L'any passat, quan vaig
veure a la meua cosina passar per la passarel·la em
van saltar les llàgrimes i vaig pensar si alguna vegada
podria ser jo amb el meu vestit.
P: De tota manera, encara que somiares amb eixe
moment, la teua primera resposta quan els membres
de la Comissió et van proposar formar part de la Cort
d'Honor va ser un no.
R: Sí, portava un any complicat d'estudis, treballs,
projectes... i pensava que no seria una bona idea però
després, parlant amb la meua família, vaig canviar

d'opinió. Mon pare em deia que si em feia il·lusió no
deixara passar esta oportunitat de viure una experiència que no tornaria a repetir-se. I aquí estic.
P: Com has viscut tu fins ara les festes?
R: Les he viscudes intensament des de sempre. La
veritat és que he participat en quasi tots els actes i
els he gaudit tots, des dels bous fins a les actuacions
a la plaça de la Sala acompanyant al meu avi i, com
no, vestint-me de monovera per a l'ofrena ja que
a ma mare i a la meua iaia els encanta el vestit de
monovera. De fet, només acabar l'elecció ma mare va
començar amb els preparatius per a posar en marxa
la confecció de les brusses de monovera. A ma tia
Antoñita li va fer una rebolica de casa increïble per
tal d'aconseguir les randes de la meua iaia. Sempre
liant-la!
P: Quin és l’acte que més il·lusió et fa?
R: Sens dubte, enguany l’acte d’exaltació, perquè
pense que ha de ser el més emocionant però, en
general, a mi de les festes m'agrada molt l'ofrena a
la Patrona que també viuré amb molta il·lusió com
altres anys.
P: Enguany s'anuncien canvis destacats per a les
festes, com veus aquests canvis?
R: Els canvis sempre són per a millor. A més, si la idea
és ampliar l'oferta festiva durant matí em sembla
perfecte, així la gent que té fills xiquets i no pot
gaudir tant de les nits també tindrà l'opció de viure

més intensament les festes. L'important és pensar en
actes per a totes les edats perquè tots tinguen festes i
que tots s'impliquen en la festa.
P: Què hagueres canviat tu de les festes si hagueres
tingut l'oportunitat de fer-ho?
R: Jo hauria canviat el mateix, és a dir, hauria tractat
de potenciar més la festa de dia com s'ha fet enguany.
P: Gema, per als que no et coneixen, com et definiries ?
R: Doncs em definiria com una persona molt alegre,
treballadora i superoberta.
P: I què vol ser Gema en un futur?
R: M'encanta l'educació especial. He acabat un cicle
d'educació especial i ara vull fer un cicle superior de
llenguatge de signes.
P: Aquest mes de juliol te'm pogut veure treballant a
l'escola d'estiu al col·legi Cervantes?
R: Sí, porte molts anys col·laborant com a voluntària
a l'escola d'estiu i este any també he estat ahí amb
els xiquets.
P: Gema, per acabar, que li diries als monovers i
monoveres en relació a les festes?
R: Que les visquen al màxim, que ens acompanyen
en tot, que isquen al carrer i que, com abans, la plaça
de la Sala, com em contava el meu avi, siga un punt
de reunió per a tots ja que, com ell em deia allí igual
es juntaven els senyorets que els camperols.
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SA NTA BÀ R BER A

Esperant a la Santa per a festes

Reina i Cort d'Honor Infantil Santa Bàrbera 2014.

E

l barri de Santa Bàrbera espera
l'arribada de la Santa després
dels treballs de restauració a
què ha estat sotmesa per tal de
celebrar les festes en el seu honor.
Unes festes que no obstant això,
enguany tindran també molt
present a un dels membres de la
seua comissió, Rafael Picó Pina,
qui lamentablement ens deixava
fa uns dies de forma repentina a
l'edat de 42 anys.
La coincidència de la baixada
de la Santa des de l'ermita amb
l'exaltació de les Reines Majors
s'ha tractat de solucionar amb
un canvi d'horaris que permeta
als ciutadans poder acudir als dos

actes i acompanyar-la en aquest
primer recorregut pels carrers
després de la restauració. Però,
coincidències a banda, la programació inclou actes diversos que
s'encetaran el dissabte 23 d'agost
amb un campionat de petanca i
el dilluns 25 amb una edició més
del torneig de sarangollo. Tot per
arrancar ja oficialment les festes
el dijous 28 a les onze de la nit
amb la il·luminació de l'ermita i
amb la tradicional alborà i pasacarrers de la colla El Xirivell.
Amb les festes en marxa en
tota regla, el divendres de vesprada continuarà la petanca per
a passar, ja a les deu de la nit, a

Reina i Cort d'Honor Major Santa Bàrbera 2014.

la revetla en el trancurs de la
qual s'imposaran les bandes a les
Reines i Corts d'Honor del barri.
Els dolçainers s'encarregaran de
posar en peu de nou al personal
el dissabte de bon de matí, dia en
què s'oficiarà la tradicional missa
a l'aire lliure presidida per la
Santa, programada per a les onze
del matí. A aquesta mateixa hora
es portarà a terme la final del concurs de petanca i sarangollo per
començar, mitja hora més tard,
la tamborrada que recorrerà els
carrers del barri i en finalitzar la
qual se sortejarà un pernil entre
els participants. De vesprada, les
activitats continuen a les set amb

la solta de vaquetes i poc més tard
amb la processó de baixada. Tot
per acabar la nit amb la revetla i
el dispar dels focs d'artifici.
El diumenge, a partir de les
onze, els més menuts seran els
protagonistes de la festa amb
l'oportunitat de gaudir dels inflables, dels Nanos i Gegants i de
les cucanyes i jocs preparats per a
l'ocasió. Per la vesprada, tornarà
de nou la vaca a partir de les set,
i mitja hora més tard, missa a
l'església i posterior processó de
muntada a l'ermita, on a partir de
les deu tornarà la música i on tot
acabarà a les dotze de la nit amb
la traca.

R E VIS TA

Presentada la Revista de Festes 2014
A

mb la presentació de la Revista de Festes el passat 26 de
juliol, es va encetar oficialment el
guió d'actes de les festes patronals
de Monòver. El catedràtic Glicerio
Sánchez va avançar als assistents
a l'acte algunes pinzellades dels
articles que completen la Revista,
tot sense passar per alt llançar
alguns suggeriments als autors,
destacar la seua tasca en altres
casos i ressaltar la importància

d'aquesta publicació anual. A la
presentació intervenien també
les regidores de Cultura i Festes, i
l'Alcalde, Natxo Vidal, que tancava l'acte després d'escoltar de fons
el Monòver de Joaquín Román.
Una vegada finalitzat l'acte,
els presents van poder adquirir
els exemplars de la Revista de
Festes, que a partir d'ara quedarà
a la venda a les llibreries de la
població.
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ENTR E V IS TA

"Lo más difícil ha sido intentar hacer
más cosas con menos dinero”
Anna López se estrena como máxima responsable de las Fiestas haciendo una apuesta por los cambios y por fomentar la
fiesta diurna. Consciente de que es imposible contentar a todos, señala que ha querido "dar otro aire a las fiestas".

N

ada más incorporarse al cargo como
concejal de Fiestas, Anna López Salvador se estrenó con el acto de elección de las
Reinas de las Fiestas Mayores 2014. A partir
de ahí, comenzaron los preparativos de las
fiestas, los malabares con los presupuestos
y las constantes visitas de pirotecnias, ganaderos, empresas de sonido e iluminación,
representantes musicales y demás partes implicadas en los diferentes actos a programar.
Todo hasta llegar a confeccionar el guión
de actos que se presentó con la Revista de
Fiestas y en relación al cual se manifestaba
en esta entrevista para El Veïnat.

Pregunta: Anna, nada más aterrizar en la Concejalía
de Fiestas te tuviste que meter de lleno en la organización de las Fiestas, ¿cómo han sido estos últimos
meses?
Resposta: Han sido unos meses muy intensos. Meses
de mucho trabajo, de conocer a mucha gente, y
de tomar decisiones rápidas, a pesar de que no le
gustaran a todo el mundo, al ir contracorriente.
Unos meses de tratar de innovar para conseguir
que la fiesta se viva también por el día, que estaba
especialmente olvidado.
P: ¿Qué ha sido lo más difícil?
R: Lo más difícil sin duda ha sido contentar a todo el
mundo y, como no, gestionar unas fiestas con tan
poco presupuesto. Intentar hacer más cosas con
menos dinero.
P: Has introducido cambios destacados en la programación, ¿cuál crees que va a ser la respuesta por
parte de los ciudadanos?
R: Sé que es imposible que todos queden contentos,
pero mi objetivo era intentar dar otro aire a las fiestas.
Hay mucha gente que en fiestas opta por salir fuera
de Monóvar y me gustaría tratar de cambiar eso,
ofrecer una programación variada y con propuestas
durante todo el día, no solo por las noches como hasta ahora, de ahí mi apuesta por las mascletàs diurnas,
la ruta de cuartelillos, los vermuts en la alameda...
Para hacer las mismas fiestas que hasta ahora ya están
los otros. Estoy segura que estos cambios van a ser
muy positivos y los ciudadanos van a disfrutar más
que nunca de las fiestas.
P: ¿Ha habido alguna propuesta que te hubiera

Anna López Salvador, concejal de Fiestas.

gustado llevar a cabo pero que no ha sido posible?
R: Sí, la cena posterior a la exaltación en la Plaza de
Toros. Mi apuesta era realizar este acto en el marco
de un edificio público que cuenta con una iluminación espectacular, y para el que se había conseguido
un catering magnífico y una decoración acorde, con
una alfombra roja que cubría todo el ruedo. Todo sin
coste extra alguno añadido al presupuesto de fiestas
pero, por expreso deseo de las Cortes de Honor, el
acto se realizará en el marco de años anteriores al
considerar, desde su punto de vista, que contribuye
a un mayor lucimiento. El ayuntamiento atraviesa
una difícil situación económica y no considero lógico
pagar por cenar en un espacio privado disponiendo
de espacios públicos que pueden ofrecer un resultado exactamente igual de satisfactorio, pero lo han
decidio así, y por tanto, lo que cuesta esa inversión
tendrá que reducirse de otra parte.
P: Has señalado cambios como las mascletàs diurnas
o la ubicación del vermut, pero también hay otros
cambios que afectan a los más jóvenes como la
Barraca Light o la instalación de una feria.
R: Sí, habrá una feria durante todos los días de fiesta
en la zona de la alameda. Todos los pueblos tienen

una feria durante sus fiestas mientras que aquí por
el día salías a pasear y no había ambiente ninguno
de fiesta. Este año, gracias a la colaboración de la
Concejalía de Cultura habrá feria y, por otra parte,
la barraca light se trasladará también a este punto
ya que se instalará en las Moreras. Este cambio y el
de las colchonetas a la alameda donde habrá barra
y sombra también será algo que agradecerán los
padres.
P: ¿Los cambios planteados suponen un incremento
en el presupuesto?
R: En absoluto. Los costes se han mirado al milímetro
para que el presupuesto no se viera incrementado,
sino todo lo contrario; reduciendo en aquello que se
pudiera. Incluso el cambio de ubicación de la suelta
de vaquillas se ha estudiado para que no supusiera
ningún incremento. Este año se instalará un vallado
que en la Plaza de Toros no era necesario pero en
cambio ahora no es necesaria la contratación de un
profesional taurino por actuación, compensando una
cosa con la otra. Hasta el seguro es por el mismo importe lo que demuestra que estos años nos mentían
cuando decían que el traslado era por el seguro.
P: En el guión de actos también se reflejan actos
en determinadas zonas de la población que con
anterioridad no albergaban ninguna actividad como
la plaza de la Malva. Además, durante las fiestas, el
centro estará cortado al tráfico para que los bares y
pubs puedan sacar las mesas a la calle hasta las cuatro
de la mañana.
R: Sí, hemos tratado de que la fiesta no se concentre
en un único punto, de ahí que se hayan programado
actos como un concierto en la plaza de la Malva o
como, por ejemplo, el concurso de gachamigas en la
zona del colegio Ricardo Leal.
P: ¿Cómo es organizar unas fiestas cuando todavía
no se han pagado las anteriores?
R: Todo un handicap, de ahí que mi objetivo haya
sido reducir gastos en la medida de lo posible, aunque para ello haya tenido que adoptar decisiones que
no gusten como optar por no regalar la Revista de
Fiestas en su presentación o como tratar de cambiar
la cena de la exaltación para evitar pagar por celebrar
este acto.
P: ¿Qué espera de estas fiestas?
R: Espero que todo salga bien y que la gente disfrute
como nunca. Personalmente, espero disfrutar también cada momento desde dentro.
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Reina Infantil 2014
M A R TA POV EDA GÓ M E Z
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CL AU D I A B ELT R Á PÉR E Z

E VA M A LU EN DA O N CI N A

J U D I T H R O M ER O G A SPA R

Cort d’Honor Infantil 2014

LO U R D E S M I R A SA M PER

LO U R D E S P OV EDA GI M EN O

V I C TO R I A PAYÁ P OV EDA

12 | El Veïnat

Reina Major 2014
GEM A M A R TÍN E Z LÓPE Z
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B E AT R IZ L E A L M A NSO

C A R M E PA LO M A R E S A L B ER T

D U LCE M O L I N A M A R H U EN DA

Cort d’Honor Major 2014

I N M A SÁ N CH E Z A R T I AG A

N O EL I A M Á Ñ E Z J I M ÉN E Z

R EM E M A R Í A R I CO V I DA L
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Festes Majors 2014
Programa d’actes
Dilluns, 25 d’agost
Inici dels campionats de Billar, Sarangollo, Dòmino, Ronda i Parxís a
la Llar del Pensionista. Continuaran al llarg de la setmana.

A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca, als terrenys de la Rambla del Salitre.
A les 7:30 de la vesprada
Inauguració de la Fira Festes de Setembre, que s'instal·larà als voltants del parc de l'Albereda.

Divendres, 29 d’agost
A les 2 del matí
Barraques Populars, fins a les 7 del matí.

Dissabte, 30 d’agost
A les 7 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca, als terrenys de la Rambla del Salitre.
A les 9:30 de la nit
Exaltació de les Reines i Dames d’Honor 2014, al parc de l’Albereda.
Participaran l’Agrupació Musical L’Artística i la Coral Monovera Virgen
del Remedio.
A continuació
Sopar Homenatge a les Reines i Corts d’Honor 2014.
A les 2 del matí
Barraques Populars, fins a les 7 del matí.

A les 8:30 de la vesprada
Inauguració de la il·luminació extraordinària “Festes de Setembre
2014”.
A les 11 de la nit
Entrada de bandes de Música pels tres costats de la ciutat: la Banda
de Música L’Artística de Monòver, la Unión Sociedad Musical de Petrer
i el centre Artístic Cultural Verge de la Pau d’Agost, que confluiran a
la plaça de la Sala per a interpretar, totes juntes, el pasdoble Monòver.
A les 11:45 de la nit
Pregó de les Festes de Setembre 2014, a càrrec de Mònica Peinado.
Llicenciada en Periodisme per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Actualment exerceix com a periodista de la redacció d’informatius
especialitzada en Mobilitat, Infraestructures i Barcelona de Ràdio
Barcelona-Cadena SER.
A les 12 de la nit
Inici oficial de les Festes de Setembre 2014, amb volteig general de
campanes. Les banderes s’hissaran als acords dels himnes interpretats
per l’Agrupació Musical L’Artística. Les Reines de les Festes i l’Alcalde
es dirigiran als assistents.

Diumenge, 31 d’agost
A les 7 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca, als terrenys de la Rambla del Salitre.

Divendres, 5 d’agost
A les 12 de la nit
Concert d'Álvaro Hernández i el seu grup, a la plaça de la Malva.
A les 12 de la nit
Barraques Populars, fins a les 7 del matí.

Dissabte, 6 de setembre, “L’alborà”

A continuació
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, iniciaran el
seu recorregut festiu des de la plaça de la Sala pels carrers Major, plaça
de l’Exconvent i Sant Joan, per a tornar a la plaça la Sala.
Seguidament
Visita a la nostra Patrona: Autoritats, Reines, Corts d’Honor i públic
en general, acompanyats per l’Agrupació Musical L’Artística.
A les 12 de la nit
Barraques Populars, fins a les 7 del matí.
A les 12:30 de la nit
Gran Alborà, festa pirotècnica, des de l’ermita de Santa Bàrbera, que
dóna inici a les festes.

A les 12 del migdia
Entrega de trofeus dels campionats de Billar, Sarangollo, Dòmino,
Ronda i Parxís a la Llar del Pensionista.

Seguidament
Concert de la Kustom Revival a la plaça de la Sala.

A la 1 del migdia
Inauguració de l’Exposició del XLVI Concurs Nacional de Fotografia “Festes de Setembre” i lliurament de premis al Kursaal Fleta.
L’exposició romandrà oberta fins a la clausura el dia 21 de setembre.

Diumenge, 7 de setembre “La Vespra”
A les 9 del matí
Festa de la Gatxamiga. Passeig pel poble, acompanyats per la xaranga,
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per a acudir al Concurs de Gatxamiga, a la zona del col·legi Ricardo
Leal.
A les 10 del matí
Gran Concurs de Gatxamiga amb lliurament de premis. Inscripcions
fins a mitja hora abans. I amb posterioritat la festa continua amb la
possibilitat d’elaborar paelles al mateix punt.
A les 12 del migdia
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el
seu recorregut festiu a la plaça la Sala, per a continuar pels carrers Major, Salvador Crespo, plaça Mancebo, Sénia, San Pablo, Sant Francesc,
Maño, Sénia, plaça Mancebo, Segura, Major, i Sant Joan per a finalitzar
a la plaça de la Sala.
A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca, als terrenys de la Rambla del Salitre.
A partir de les 6 de la vesprada i fins a les 2 del matí
Fira als voltants de l’Albereda amb inflables i activitats per als més
menuts.
A les 7:00 de la vesprada
Concentració de Reines i Dames d’Honor, a la plaça de l’Exconvent,
vestides amb el típic vestit monover i acompanyades per l’Agrupació
Musical L’Artística, la Colla El Xirivell, autoritats, Comissió de Festes, convidats i públic en general, per a dirigir-se a l’església parroquial
de Sant Joan Baptista, en la qual se celebrarà la tradicional Ofrena
de Flors i Fruits a la Mare de Déu del Remei. L’itinerari a recórrer:
Exconvent, Sant Joan, Comunitat Valenciana, Mestre D. Joaquín, Luis
Martí, Ricardo Leal, Saturnino Cerdà, Juan Carlos I, església i parròquia
de Sant Joan Baptista.
A continuació
Solemne Salve a la Mare de Déu del Remei, a l’església parroquial de
Sant Joan Baptista.
En acabar la Salve
Mascletà des del parc municipal El Salitre a càrrec de Germans Caballer
Pirotècnics.

De 10 de la nit a 2 del matí
Barraca light per als menors de 16 anys. Sense begudes alcohòliques,
al camp de les Moreres. Per als més menuts les activitats infantils continuaran a la zona de Fira.
A les 12 de la nit
Actuació del grup de dansa àrab Las Alcalinas amb l’espectacle ‘Los
cuentos también se pueden bailar’. A la plaça de la Sala.
Barraques Populars, fins a les 7 del matí.
Actuació de l'Orquestra Sákara, al parc de l'Albereda.
A la 1:15 de la matinada
Concert de David Barrull. Al Parc de l'Albereda.
A continuació
Nova actuació de l'Orquestra Sákara. Al Parc de l'Albereda.

Dilluns, 8 de setembre, “Dia de la Verge del Remei”
A les 8 del matí
Volteig general de campanes.
A les 8 del matí
Solta de vaques, amenitzada amb xaranga, als terrenys de la Rambla.
A les 12 del migdia
Solemne missa cantada, a l’església parroquial de Sant Joan Baptista.
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el
seu recorregut festiu a la plaça la Sala, per a seguir pels carrers Luis
Martí, Mestre D. Joaquín, Pare Juan Rico, Saturnino Cerdà, Astrònom
Pérez Verdú, Doctor Maestre, Benjamín Palencia, Doctor Mas, Vázquez
Díaz, Pancho Cossio, Trinitat, Església, Major i finalitzar a la plaça la
Sala.
De 12 a 2 de la vesprada
Activitats infantils, tallers i inflables a la zona de Fira ubicada als
voltants del parc de l’Albereda.
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Vermut popular al parc de l’Albereda amb l’actuació de “Pequeño
Huracán”.
A les 2 de la vesprada
Mascletà diürna als voltants del parc de l’Albereda, a càrrec de la
prestigiosa pirotècnia Germans Caballer Pirotècnics.
De 5:30 a 7:30 de la vesprada
Activitats infantils, tallers i inflables a la zona de Fira ubicada als
voltants del parc de l’Albereda.
A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca, als terrenys de la Rambla del Salitre.
A les 8 de la vesprada
Solemne processó de la nostra Patrona, la Mare de Déu del Remei,
que recorrerà l’itinerari tradicional, amb la participació de l’Agrupació
Musical L’Artística i els Nanos i Gegants acompanyats per la Colla El
Xirivell.
De 10 de la nit a 2 del matí
Barraca light per als menors de 16 anys. Sense begudes alcohòliques,
al camp de les Moreres. Per als més menuts les activitats infantils continuaran a la zona de Fira.
A les 11:30 de la nit
Representació teatral del musical Por culpa de Yoko de Paco Sanguino,
a càrrec de Jácara Teatre i dirigida per Mercè Vila. Al Teatre Principal.
A les 12 de la nit
Espectacle d’Art Espanyol de Paco el bailaor, Aire del Sur. A la plaça
de la Sala.
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De 12 a 2 de la vesprada
Activitats infantils, tallers i inflables a la zona de Fira ubicada als
voltants del parc de l’Albereda.
Vermut popular al parc de l’Albereda.
A les 2 de la vesprada
Mascletà diürna als voltants del parc de l’Albereda, a càrrec de la
prestigiosa pirotècnia Germans Caballer Pirotècnics.
De 5:30 a 7:30 de la vesprada
Activitats infantils, tallers i inflables a la zona de Fira ubicada als
voltants del parc de l’Albereda.
A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca, als terrenys de la Rambla.
A les 8:30 de la vesprada
Concert de María Parrado, guanyadora del programa de televisió La
Voz Kids. A la Plaça de Bous.
De 10 de la nit a 2 del matí
Barraca light per als menors de 16 anys. Sense begudes alcohòliques,
al camp de les Moreres. Per als més menuts les activitats infantils continuaran a la zona de Fira.
A les 12 de la nit
Actuació de l’Artistic Band, a la plaça de la Sala.
Barraques Populars, fins a les 7 del matí.
Gran espectacle amb l'Orquestra Athenas, al parc de l'Albereda.

Barraques Populars, fins a les 7 del matí.
Dimecres, 10 de setembre
Concert de Pablo López. Al parc de l'Albereda.
A continuació
Actuació de l'Orquestra Sákara. Al Parc de l'Albereda.

Dimarts, 9 de setembre
A les 8 del matí
Tradicionals carreres amb vaca, amenitzades amb xaranga, als terrenys de la Rambla del Salitre.
A les 10 del matí
Ruta pels quartelillos. Cercavila per tots els quartelillos del poble
acompanyats per la xaranga, per finalitzar al parc de l’albereda on
s’entregaran tres premis als millors quartelillos.
A les 12 del migdia
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el
seu recorregut festiu a la plaça la Sala, per a continuar pels carrers Luis
Martí, Ricardo Leal, Saturnino Cerdà, Passeig de les Moreres, Demetrio
Martínez Pujalte, Lope de Vega, Cuartel, Parra, San Pedro, Pi, Major,
Verge del Carmen, Oscar Esplá, Gabriel Miró, Juan Ramón Jiménez,
Maestro Chapí, Borrasca, Verge del Carmen i Major, per a finalitzar a
la plaça de la Sala.

A les 11:30 del matí
Visita a l'Asil d'Ancians d'autoritats, Corts d'Honor, Comissió de
Festes, convidats i públic en general, acompanyats per una xaranga
per a animar el recorregut.
A les 12 del migdia
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el
seu recorregut festiu a la plaça la Sala, per a continuar pels carrers Luis
Martí, Mestres D. Joaquín, Demetrio Poveda, Divina Pastora, Comunitat Valenciana, Ponteareas, Pablo VI, Doctor Fleming, Comunitat
Valenciana, Mestre D. Joaquín, i Azorín per a finalitzar a la plaça de
la Sala.
De 12 a 2 de la vesprada
Activitats infantils, tallers i inflables a la zona de Fira ubicada als
voltants del parc de l’Albereda.
Vermut popular al parc de l’Albereda.
A les 2 de la vesprada
Mascletà infantil als voltants del parc de l’Albereda.
A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca, als terrenys de la Rambla del Salitre.
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A les 8 de la vesprada
Desfilada Multicolor, pel següent itinerari: Major, Exconvent, Ronda
Constitució, Comunitat Valenciana, Mestre D. Joaquín, i Pare Juan
Rico. Amb la participació de les Reines i les seues respectives Dames
d'Honor, comparses, penyes i xarangues.
A les 12 de la nit
Tradicional Traca, que posarà fi a les Festes de Setembre 2014.

A les 9:30 de la nit
Concurs de Gatxamiga, als jardins del Centre Esportiu Monòver, amb
premis en metàl·lic. Patrocinat per Primitivo Quiles.
A les 11 de la nit
Lliurament dels premis del Concurs de Gatxamiga, al Centre Esportiu
Monòver.

Dissabte, 27 de setembre
Dissabte, 13 de setembre
A les 7 de la vesprada
Trofeu de Bàsquet “Festes de Setembre-“la Caixa” categoria sènior,
entre el C.Bàsquet Monòver i altre equip de la comarca. Al Pavelló
Municipal Cobert.
A les 10 de la nit
Sopar-ball de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, amenitzada
amb música de discomòbil i ball. Al Casino de Monòver.

A les 4 de la vesprada
Torneig de Petanca Festes Verge del Remei, a les pistes del Camí dels
Molins, que finalitzarà sobre les 9 de la nit. En acabar, lliurament de
trofeus.
A les 8:30 de la vesprada
Festival de corals amb la coral Villa de Santa Pola i la Coral Monovera
Virgen del Remedio. Al Teatre Principal.

Diumenge, 14 de setembre

* La programació d'actes de les Festes de Setembre està, no obstant
això, subjecta a possibles modificacions d'última hora.

A les 7 de la vesprada
Missa homenatge a la nostra patrona la Mare de Déu del Remei,
seguida del tradicional Besamans. A l'església parroquial de Sant Joan
Baptista.

La Comissió de Festes els desitja unes Bones Festes de Setembre
2014.

Divendres, 26 de setembre
A les 6 de la vesprada
Campionat “24 Hores de Galotxes per parelles”, a les pistes del
Centre Esportiu Monòver, durant la vesprada i nit.

Anna López Salvador
José Carlos Beneyto Llopis
Luis Vidal Román
Juan Poveda Sanchís
Inmaculada Navarro Ganga
Rafael Pérez Albert

Pascual Muñoz Puche
Reme Palazón Pérez
Pedro José López Pastor
Paco Aguilar Monzó
Gabriel Chacón Blanco
Mónica Gil Martínez
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Ilegalidad o cacicada

Se considera irregular y censurable

E

A

n el pleno del día 8 de Julio ocurrió algo inaudito, por primera vez
en la historia Democrática de Monóvar, para crear una plaza de
laboral fijo para el Ayuntamiento han hecho falta 7 informes técnicos,
3 de Secretaria, 3 de Intervención y 1 de un gabinete de abogados
privado, algo que sorprende porque nunca antes había ocurrido, pero
claro, había que justificar lo injustificable, cómo continuar enchufando al amiguito del alma, total 50.000 € al año. No es mucho, y más
cuando pagan otros, lo que nos preguntamos es ¿tenía el Alcalde y
grupo socialista que aceptar el chantaje?¿por qué? Dijimos y seguimos
diciendo que NO era necesario, pero es que además nunca deberían
haberlo aceptado ni haberse plegado a ello. Todo este despliegue de
informes solo para justificar la creación de una plaza (plaza que ya
existe en la plantilla de personal funcionario), pero claro esa plaza no
la pueden asignar a dedo como ellos pretenden, por eso la duplican
para así poder asignarla a dedo, siendo este gobierno socialista el
primero que lo hace en Monóvar, en los 35 años de Ayuntamientos
Democráticos. ¿Así entiende la transparencia en las Administraciones
públicas este gobierno, pisoteando las cuatro reglas básicas que rigen
en la selección de personal, como son, PUBLICIDAD, IGUALDAD,
MÉRITO Y CAPACIDAD? En que poco tiempo (apenas tres meses), lo
habéis borrado, para en su lugar emplear esta nueva frase, “selección
por dedo divino”. ¿Son estos vuestros verdaderos valores? Espero que
no y que impere la cordura y rectifiquéis, por vuestro propio bien.
Pero esto no es casualidad, no es la primera vez que se contrata a
esta misma persona a dedo, por eso hay una investigación abierta en
el Juzgado nº 2 de Novelda, pero lo más increíble es que a pesar de finalizar el contrato y sin esperar a que lo designen a dedo, se encuentra
realizando tareas en un despacho municipal, la semana del 7 al 11 y
la del 14, día que presenté una denuncia por el registro de entrada,
por estar realizando trabajos en las dependencias municipales de una
forma ilegal, sin mediar encargos profesionales, sin contrato laboral
ni de otra índole, produciéndose una situación de difícil justificación
Legal, generando unos gastos de difícil justificación, (no considero
que trabaje gratis), siendo los máximos responsables de esta situación
rocambolesca los jefes de personal, el Secretario que tiene la obligación
de cumplir y hacer cumplir las Leyes y la Alcaldía máxima responsable
de hacerlas cumplir.
La pregunta que nos hacemos es ¿Quién o quienes está o están
interesado/s en semejante atropello ilegal?¿Qué grupo político del gobierno está forzando mediante un chantaje sistemático a que se tomen
estas decisiones absurdas e irregulares?¿Cómo y por qué se consiente
por parte del otro grupo de gobierno que se le esté condicionando y
chantajeando día tras día?, y una de las últimas, ¿se puede perder de
esta forma la dignidad por gobernar 10 meses? Sé que son preguntas
que nunca este gobierno municipal contestará, pero a la vuelta de la
esquina están las elecciones municipales del 2015, en esos momentos
serán los ciudadanos y ciudadanas quienes les pedirán las explicaciones
correspondientes, el BLOC estará allí para recordárselo a todos y todas.
MONÓVAR DEBE SABER. ¡Felices Fiestas Monóvar y pedanías!

la vista de las últimas noticias sobre las obras de instalación del
alumbrado público en el camino del Polideportivo-Matadero y adyacentes, se hace necesario poner en conocimiento de los ciudadanos
de Monóvar lo siguiente: como concejala del GIMV y en cumplimiento de mis obligaciones y derechos, dado que tras diversos intentos de
conocer con certeza la tramitación del expediente de dicho alumbrado,
lo que me fue negado sistemáticamente, puse en conocimiento de la
Fiscalía las supuestas irregularidades en la contratación de las obras.
A la vista de mi escrito-denuncia, por la Fiscalía se procedió de OFICIO a presentar ante el Juzgado correspondiente denuncia-querella
contra los intervinientes en la tramitación del expediente y ejecución
de las obras. En definitiva, la propia Fiscalía promovió la acusación,
por tratarse de unos hechos presuntamente constitutivos de Delito,
aunque luego no acudió a las distintas declaraciones de los técnicos
municipales, tan solo a la declaración de la Sra. y Sr.Bellot. Los hechos
están ahí, la denuncia no tiene nada que ver con venganzas personales
y/o estrategias políticas. El verdadero motivo y razón fue debido a que
el Ingeniero Municipal en el expediente de contratación de las obras
nos informó como también lo hizo ante el Juzgado que: "Habiendo
sido requerido por la sra. Concejal Delegada de Servicios para informar
sobre el estado en que se encuentran las obras de instalación del alumbrado público en el camino del Matadero al Centro Polideportivo de
Monóvar, correspondientes al Plan Valenciano de Electrificación Rural
2011, se ha efectuado visita de inspección en el día de hoy comprobando que las obras no se han iniciado".
La declaración del Sr. Ingeniero municipal ante el Juzgado, además,
dejó claro que si el que hubiera tenido que certificar, NO LO HABRÍA
HECHO, puesto que no era cierto. De hecho, el Juzgado de Novelda,
dijo expresamente en su resolución: "Respecto a la falsedad de haber
certificado a fecha 2/12/11 algo que no era cierto para obtener la subvención….", igualmente el Ministerio Fiscal mantiene "la irregularidad"
aun "a buena cuenta". Al igual, la Audiencia Provincial de Alicante dice
en su resolución que: “la emisión de dicha certificación es una práctica
que puede ser censurable...”.
Es decir, NO ES LEGAL CERTIFICAR QUE UNA OBRA ESTA TERMINADA CUANDO EN REALIDAD NI SE HA EMPEZADO, COSA
DISTINTA ES QUE SEA DENUNCIABLE PENALMENTE O ADMINISTRATIVAMENTE, recordando que la denuncia penal la tramitó la
propia Fiscalía y en ningún momento se me remitió a los Juzgados de
lo Contencioso.
Lo cierto es, que existe una falsificación de un documento público.
Por ello, debo decir, que como ciudadana y concejala, si bien acato
la sentencia de la Audiencia de Alicante, no la puedo compartir. Por
mucho que la Justicia admita una falsificación como la que se produjo
en el expediente, mi conciencia no me permite una actuación en
contra de las leyes, por lo que de haberme encontrado en la situación
denunciada, jamás hubiera consentido, ni consentiré mientras ostente
mi cargo, que por conseguir cualquier cosa, se falsifique un documento
o cualquier otra acción u omisión en contra de las leyes.
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Presupuestos en funcionamiento

100 días de Desgobierno

D

C

espués de tres años, al fin unos presupuestos municipales fueron
aprobados por la mayoría de los concejales del consitorio monovero (el PP aprobó hace tres meses otros presupuestos con sólo 7
votos sobre 10 y en junta de gobierno) y desde el 21 de julio ya están
operativos. El PP en un intento de retrasar la puesta en marcha de los
mismos (no había otro motivo más que éste), emitió unas alegaciones
para conseguir su objetivo que contradecían lo que ellos mismos habían plasmado en sus propios presupuestos.
Entre los puntos que indicaron, destaca el que decía que el presupuesto del gobierno anotaba una cantidad en la partida de ingresos
del estado superior a la que realmente se ingresaría durante el presente
el año. No le faltaba razón al PP al argumentar este punto, lo que
resulta surrealista es que quieran impugnar un presupuesto por algo
que ellos mismos hicieron en el suyo: su partida también tenía una
cantidad superior a la prevista por el estado. Nosotros no impugnamos
su presupuesto en su día por esta diferencia, ya que entendimos (como
entendimos en nuestros presupuestos) que el anterior interventor
podía tener razón igualmente al afirmar que la mayor recaudación del
IVA prevista para este año incrementaría finalmente el monto total
a ingresar. La llegada de una nueva interventora cambió la forma de
ver las cosas, y nos hizo ver que no era correcta esa apreciación y que
debíamos consignar la cantidad exacta que la hacienda pública nos iba
a ingresar, o en su caso compensarla con una disminución de ingresos
equivalente. Eso es lo que hemos hecho, y la modificación en las condiciones de financiación del préstamo del plan de proveedores disminuía
en unos 430.000 euros los gastos con lo que se compensaba con creces
los 197.000 de más que había en el apartado de ingresos. La diferencia
con el PP, es que el incremento que ellos habían anotado (85.000), no
tenía una disminución de gastos equivalente porque cuando aprobaron
sus presupuestos la modificación del plan de financiación no existía
todavía. Además nos recriminaron que proveyéramos ingresar 170.000
euros por sanciones urbanísticas, por excesivo, cuando ellos presupuestaron la misma cantidad. No contentos con ello también dijeron que
no íbamos a alcanzar los 150.000 euros de venta de patrimonio (en
realidad 50.000 pues hay 100.000 euros retenidos en gastos), mientras
ellos anotaron en esta partida 200.000. Las alegaciones del PP sólo
demuestran el descontrol que tienen sobre las cuentas públicas de este
ayuntamiento, al exigirnos al grupo de gobierno que cumplieramos
lo que ellos en su presupuesto no pensaban cumplir. Queriendo desacreditar nuestras previsiones estaban, en realidad, criticando las suyas
propias. No tienen nada de extraño estos monumentales errores del
Partido Popular, la prueba fehaciente del "desgavell" es la brutal deuda
de casi 19 millones de euros que nos dejaron, y que ellos, puerilmente,
siguen negando.
A partir de ahora las cuentas públicas de nuestra ciudad estarán
prefectamente fiscalizadas, y se acabará el despilfarro que durante los
últimos años ha caracterizado la gestión del PP. Desde luego se terminaron las comidas y cenas por cualquier motivo, el cobro de kilometrajes
exagerado, el exceso de sueldos de concejales... y evidentemente, los
Ipad's a costa del dinero público para disfrute del concejal de turno.

uando el PSOE y GIMV tomaron el gobierno, con el procedimiento más poco ético visto hasta la fecha, el sentimiento general fue
que era una maniobra oscura, que no se podía entender, ni por la
composición de la asociación, ni por las fechas, a un año escaso del
fin de legislatura. Pasado el periodo de gracia de 100 días, estamos en
la obligación de hacer un análisis de lo que ha supuesto para esos 100
días de gobierno PSOE-GIMV, esos 100 días, los han convertido en 100
días de desgracia para Monóvar.
Los ciudadanos tenemos un gobierno que no nos representa ni en
el ayuntamiento, ni en las instituciones, ni en eventos tradicionales
y culturales de nuestra población. No contentos con despreciar a los
ciudadanos no asistiendo a las procesiones, el alcalde nos sorprende
con un "decretazo", donde intenta prohibir que los concejales de la
oposición podamos hacerlo. Este acto nunca visto en nuestra democracia, nos traslada a la política de las dictaduras donde se impone por
la fuerza a los ciudadanos la voluntad del gobernante.
En el día a día, es ya una queja permanente de los monoveros el que
no haya ni un concejal ni el alcalde en el ayuntamiento que les dé
solución a sus problemas, y cuando los encuentran o “no hay dinero”
o "la culpa es del PP". Los únicos méritos reconocidos en estos 100 días,
son sus constantes quejas de la situación económica y sus mentiras
demostradas. El PP en minoría demostró su compromiso con todos los
monoveros y a pesar de que la situación económica era mucho peor, se
mantuvieron todos los servicios que se le ofertaban a los ciudadanos,
abriendo incluso algunos nuevos.
En 100 días no han pagado nada de lo que dijeron que pagarían en
30 días: ni las becas, ni a los proveedores, han recortado los servicios
de los mayores del Hogar del Pensionista, los discapacitados han
pagado un 600% más por lo mismo, han elaborado unos prepuestos
falseando los ingresos, están politizando los medios de comunicación,
no respetan la diversidad de la lengua, imponiendo sólo el Catalán.
Han recortado los servicios de nuestros jóvenes, cerrando los lunes y
el mes de julio el Punt Jove. Su anticlericalismo les lleva a ningunear
y mentir a la Junta de Cofradías. Niegan los informes a la oposición
en opacidad sin límites. Crean una plaza para colocar a dedo al asesor
jurídico saltándose su propio pacto de gobierno. Tienen al pueblo
disgustado con el cambio de las fiestas y tradiciones.
En estos 100 días nos han demostrado que esos aires de demócrata
y tolerante que nos vende el alcalde, es tan sólo una máscara. Lo que
en realidad hay es un PSOE radical, que intenta imponer su criterio y
cambiar los valores de nuestra sociedad a base de la fuerza, pero que se
doblega ante las exigencias del GIMV.
Y los monoveros se preguntan, ¿para qué han cambiado el gobierno?
Para mal.

