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AGENDA
FESTES ROMANETA

SANTA BÀRBERA

Dijous, 14 d'agost. 19h.
La Romaneta

Dijous, 27 d'agost. 23h.
Ermita de Santa Bàrbera

Inici de les festes a la pedania de
La Romaneta on les activitats es
prolongaran fins al dia 16 d'agost.

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.

FESTES CASES DEL SENYOR
Divendres, 15 d'agost.
Cases del Senyor

La pedania de Cases del Senyor viurà
les seues festes del 15 al 18 d'agost,
amb propostes diverses com la "solta"
de vaquetes el 15, 17 i 18 a partir de
les 19h.
FESTES XINORLET
Dijous, 20 d'agost.
Xinorlet

Xinorlet serà l'última pedania en
celebrar les seues festes i ho farà del 20
al 24 d'agost amb un guió d'actes per
a tots els públics i on tampoc faltarà la
"solta" de vaquetes els dies 22 i 24 a
les 19h.
FOTOGRAFIA
Divendres 21 d'agost. 18h
Kursaal Fleta

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

ACTUACIÓ
Divendres, 4 de setembre. 21h
Plaça de la Sala

Actuació del grup Las Alcalinas a la
Plaça de la Sala on les components
més joves deixaran constància dels
seus progressos al llarg d'aquest curs.
EXALTACIÓ
Dissabte, 5 de setembre. 21h
Parc de l'albereda

Acte d'exaltació de les
Reines i Corts d'Honor
2015 al parc de l'albereda
amb l'assistència de les
representants de les
festes de localitats veïnes
convidades a acompanyar les noves
Reines Major i Infantil de Monòver.
Una vegada finalitzat l'acte tindrà lloc
el sopar homenatge.

La Corporació Municipal els
desitja unes Bones Festes

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 13 58
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
96 696 01 79
Centre Ocupacional El Molinet
96 547 28 17
Correus
96 547 13 91
Climateri
661 417 811

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
96 695 77 00
Sociedad Cultural
Casino de Monòver
96 547 00 90
Serveis Socials
96 547 26 76
Servei de Taxi
695 662 066
Teatre Principal
96 696 01 79
Telèfon del Consumidor
012

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Gómez Maestre· Carlos Tortosa, 4
Dies 8, 12, 16, 20, 24, 28

AGOST
Rafael Peris · Major, 166
Dies 9,13, 17, 21, 25, 29
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 10, 14, 18, 22, 26,30

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

Elda - Monòver
Laborals: de 7 a 20 h.
Festius: d'11a 13 h. i de 16 a
20 h.
Alacant - Monòver
Laborals: 8, 14:15, 17:15, i
20:45 h.
Dissabtes: 10:15,13:15, 15:15,
i 20:15 h.
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La foto de
la portada

Agost és festa pels quatre costats. Les pedanies
i Santa Bàrbera estan ja preparades per als dies
grans que culminaran al setembre amb les
Festes Majors de Monòver.
Foto: Hnos. Quiles.

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
Amb alguna equivocació que altra
però amb molts encerts pel que fa
al racó del mes passat que estava
situat exactament al carrer Major,
número 87. Com molt bé heu
puntualitzat en les vostres cartes,
la foto estava presa a la porta de
la lleteria d'Antonio Poveda Domenech, així que enhorabona als
que heu encertat i especialment al
guanyador del mes passat que ha
sigut Paco Valero.
Alguns us heu desviat una
mica, en situar la imatge al carrer
Salamanca, així que 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 a la planta baixa
de l'ajuntament.
Foto: Arxiu: Marcial Poveda.

Editorial
A

remulla ens hem passat la meitat de les hores del mes que acabem d'acomiadar i si les
temperatures no donen una treva sembla que aquest continuarà sent el millor pla durant
el mes d'agost. Cal anar amb compte això sí a partir del 15, quan les "cabanyueles" ens portaran
ja dies de tots els colors deixant-nos pistes sobre la metereologia del proper any que només
els més entesos en la matèria saben interpretar. Però, entre "cabanyuela" i "cabanyuela", a les
pedanies ens conviden a ballar a la fresca al ritme que marquen els animadors de torn, mentre
esperem l'arribada de les Festes Majors, enguany amb dos novetats destacades. D'una banda
sembla que tornarem a poder cantar allò de "la vaca del carrer", recuperant així una tradició que
les generacions més jovens ni han conegut. I d'altra banda, la plaça de la Sala es transformarà,
per uns dies, en improvisada sala de festes dins d'un ambient menys relaxat que el d'edicions
anteriors. Animació cent per cent als carrers però amb compte per no confiar-se en relació a
la primera d'aquestes novetats, i és que allò que diu la cançò de "la vaca del carrer, me pilla
i no fa res", millor si no tenim ocasió de comprovar-ho. Així que aneu amb compte veïns i
veïnes del barri de la Venta de Blai i la Goletja, i ajorneu l'hora d'eixir a comprar el pa o anar a
la perruqueria a fer-vos les ones per a l'ofrena no us trobeu amb la sorpresa a la porta de casa.
Altra de les novetats respecte a l'any anterior, arriba vinculada a la vessant educativa, en tant
que el pròxim cur les classes finalment començaran després de festes, no com va ocórrer en
2014 quan no es va poder cumplir allò de després dels Nanos a escola. Sorpreses que ocorren
de tant en tant, encara que per a sorpresa gran la que ens donava Vicent Castaño que oficiava
la seua primera missa com a cura a Monòver després d'ordenar-se com a tal uns dies abans
a Alacant. Companys, ex-alumnes, amics i coneguts no es van voler perdre l'oportunitat
d'acompanyar-lo en aquesta nova etapa que enceta, tot per acabar després amb una celebració
de segur no tan animada com la que portaren a terme els universitaris a Monòver també al
juliol. I és que, des de fa uns anys, la festa universitària a Monòver ja no pot faltar cap estiu per
a donar la benvinguda a les vacances i per a soltar la tensió dels exàmens.
D'una manera o altra, amb un motiu o sense, l'estiu és l'excusa perfecta per eixir al carrer
i per viure amb intensitat el dia i especialment les nits. Des d'El Veïnat, fem cas també i ens
n'anem de vacances amb la idea de complir al peu de la letra això de gaudir al màxim del dia i
de les nits. Ens tornarem a veure a l'octubre, després de les festes, amb alguna que altra novetat.
Sigueu bons, en la mesura del possible, i no falteu a la nostra pròxima cita. Bon estiu i Bones
Festes a tots i totes!
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OR D EN ACIÓ

BIENES TA R SOCIA L

De Mr. Brown a D. Vicent

Creada una bolsa de
auxiliares de atención
domiciliaria
E

Vicent Castaño va celebrar la seua primera missa a Monòver
com a cura davant la curiositat d'amics i antics alumnes.

Vicent a la missa celebrada a Monòver. Foto: El jardinet.

V

icent Castaño és una d'eixes
persones a qui podem considerar monover d'adopció atés
que bona part de la seua vida ha
estat vinculada amb Monòver.
A finals dels 70 arribava ací per
a revolucionar les aules amb el
seu peculiar pentinat que ja
deixava de manifest que aquell
era un mestre diferent als que
coneixiem. Molts van ser els qui
van adquirir les seues primeres
nocions d'anglès amb aquell
peculiar mestre que ràpidament
es va fer voler per l'alumnat,
primer al col·legi Cervantes i
posteriorment al col·legi Canyís.
Precisament la matèria que
impartia a les aules va fer que el
batejaren com a Mr. Brown en
honor al seu cognom. De segur
que aquell no va ser l'únic mot
que li adjudicarien els alumnes
al llarg de la seua entancia a
Monòver, una estancia que el va
portar a més a involucrar-se plenament en la vessant cultural del
poble fins el punt de ser un dels
promotors de la Fira del llibre per
Santa Caterina. Amb els anys i
els canvis de destinació, Vicent
sempre ha tractat de ser fidel a
aquesta data, d'ahí que no haja
estat difícil continuar trobant-lo
pels nostres carrers. A Monòver

també va fer teatre i va treballar
de valent pel centre d'adults
Freire, d'ahí que moltes iniciatives culturals de Monòver porten
d'una o altra manera el segell
de D. Vicent. Ara, anys després,
Vicent ens va sorprendre amb
la decisió d'ordenanr-se cura, de
canviar les aules per l'església,
ordenant-se oficialment a finals
de juliol a la concatedral de Sant
Nicolau d'Alacant. Un bon grapat
de monovers va voler acompanyar-lo aquell dia en aquest acte
però també van ser molts els qui
no es van voler perdre la primera
missa que va oficiar a Monòver ja
com a cura. Amics, antics companys de treball, bé al Freire, bé a
altres centres, i antics alumnes no
van deixar passar l'oportunitat de
veure a Vicent en aquesta nova
faceta. I allí estava Vicent, D.
Vicent a qui esperem continuar
veient de tant en tant pels nostres
carrers encara que ara, la seua
nova obligació l'haja portat cap a
Finestrat.
Després de la missa, el seu "debut" a Monòver va acabar amb un
sopar amb els qui formaren part
amb ell d'aquell grup de teatre
que sota el nom de "La inestable"
va posar en escena diferents
muntatges que van recordar.

ntre los servicios que presta la
concejalía de Bienestar Social
está la atención domiciliaria que
afecta a personas dependientes o
que necesitan de alguna intervención que requiere las atenciones
de SAD. Un servicio que según
la edil del área, Lourdes Pastor,
"se nos ha quedado corto porque
son muchas personas y familias a
las que debemos atender y, desafortunadamente, carecemos del
número de auxiliares apropiado".
Recientemente, uno de los
auxiliares de este servicio causó
baja por jubilación, quedando el
servicio con tres trabajadores exclusivamente lo que "dificulta la
atención de todos los casos". Para
la edil, "a pasear de que tratamos
de hacer una selección de aquellos casos que más lo necesitan,
no deja de ser injusto no poder
atender a todos los usuarios",
por lo que considera que "es
prioritario dar una solución a este
servicio que es un puntal básico y

muy importante en la atención a
las personas". Todo ello ha llevado a crear una bolsa de empleo de
SAD cuya aprobación se resolvió
en Junta de Gobierno, publicándose en el BOP las bases con los
requisitos para inscribirse. Posteriormente se inició el proceso de
selección, un proceso en base al
cual Pastor manifestó que "iniciar
los trámites ha sido difícil porque
la ley de sostenibilidad y racionalización de los ayuntamientos
limita mucho la capacidad del
consistorio para llevar a cabo
estas acciones". Ahora, tras la
creación de la bolsa, el objetivo
es poder contratar a uno de estos
auxiliares para cubrir el SAD,
aunque como puntualiza la edil,
"esto es el primer paso. Después
intentaremos la contratación,
aunque sabemos que será más
difícil pues, generalmente, subdelegación no suele autorizarlo, a
pesar de lo cual, insistiremos para
tratar de dotar este servicio".

Ayudas a la educación

D

esde la concejalía de Bienestar Social se han tramitado
diferentes ayudas para garantizar
que todos los escolares inicien
el próximo curso en igualdad de
oportunidades. La concejal Lourdes Pastor explicó que "se trata de
unas ayudas que aprobamos para
facilitar que todo el alumnado de
primaria pueda iniciar el curso en
igualdad de oportunidades". Dichas ayudas no siguen el mismo
proceso que una beca al uso ya
que "se ha desarrollado un trabajo conjunto entre el servicio de
bienestar social del ayuntamiento
y los centros escolares para de-

tectar aquellos casos que podían
ser susceptibles de percibirlas y
se ha desarrollado un estudio y
trabajo conjunto". Así lo matizó
Pastor quien añadió que "ha sido
el propio departamento quien
se ha puesto en contacto con las
familias directamente y les ha
ayudado en el trámite, además
de tratar de cubrir todas las
necesidades al cien por cien". Los
beneficiarios han sido alrededor
de treinta en primaria, mientras
que para el alumnado de secundaria se ha puesto en marcha
otro programa cuya finalidad es
crear un banco de libros.

El Veïnat | 5

AGOST 2015

EDUC ACIÓ

El Freire es prepara per a altre curs
La matriculació se realitzarà durant les tres primeres setmanes de setembre al centre, ubicat a la Casa de Cultura.

D

urant les tres primeres setmanes de setembre estarà obert
el termini de matriculació per
al pròxim curs escolar al centre
Freire. Les persones interessades
en la realització de qualsevol dels
cursos ofertats hauran de passar
per les instala·lacions del Freire,
en la segona planta de la Casa
de Cultura, de dilluns a dijos de
9 del matí a 13 de la vesprada i
de 17: 30 a 21:30; i divendres
de 9 a 13 h. La documentació
necessària que s'haurà d'adjuntar
per tal de formalitzar la matrícula
serà fotocòpia del DNI, certificat
d'estudis realitzats, en cas que
fóra necessari, i dos fotografies
de carnet. En l'oferta de cursos
de formació bàsica s'inclouen
els d'alfabetització, neolectors,

Aquest serà el segon curs que s'impartisca a la Casa de Cultura.

educació base, graduat en
Educació Secundària I i II, als
quals s'afegeixen els cursos de
preparació de les proves de certificació del valencià per als nivell

elemental, mitjà i superior; i per
últim el curs de preparació per a
la prova d'accés a la Universitat
per a majors de 25, 40 i 45 anys.
A més, com cada temporada,

aquesta oferta educativa del
Freire es completa també amb
altres opcions com són els tallers
de l'associació d'alumnes, que
inclouen diferents propostes com
pintura, manualitats, ioga, teatre
i randa.
Aquesta àmplia oferta del Freire
té com a obtectiu, com sempre,
afavorir l'educació integral de les
persones adultes en una societat
amb canvis continus que obliga
a plantejar-se l'educació com un
procés permanent al llarg de la
nostra vida. D'ahí que els centres
d'adults oferisquen als ciutadans
l'accés als béns culturals, formatius i als nivells educatius que
els permeten millorar les seues
condicions d'inserció i promoció
laboral.

H ACIEN DA

Informe de Hacienda sobre la evolución de la deuda
La deuda municipal global del ayuntamiento ha disminuido en 2.708.833 euros desde abril del año pasado.

S

egún el concejal de Hacienda,
Alejandro García, "la deuda
municipal global (bancos, proveedores, estado), ha disminuido
en 2.708.833 euros desde que
el Partido Socialista accedió a la
alcaldía de nuestro municipio en
abril del año pasado. Los datos a
30 de junio arrojan una disminución de la deuda bancaria o
financiera de 1.425.340 euros; la
de acreedores de 1.202.500 euros;
y 81.043 de la deuda con el estado. De los 18.782.826 euros que
el PSOE se encontró quince meses
antes se ha pasado a 16.073.943".
Esta gran rebaja de la deuda
conjunta ha sido posible "gracias
a la política socialista de evitar
cualquier gasto superfluo y
dedicar la práctica totalidad de
los ingresos sobrantes al pago a

acreedores, sin dejar de efectuar
los pagos a los bancos y el estado que son de cumplimiento
obligado". Pero, a pesar de este
enorme decremento en menos
de quince meses, "la deuda sigue
siendo muy alta, lo que prohíbe
cualquier tipo de inversión
municipal de cierta entidad". Por
otra parte, según el edil, "será
necesario un ajuste, tanto en los

ingresos como en los gastos, para
los próximos ocho años, hasta
que la hacienda municipal quede
completamente saneada". En la
segunda parte del año hay menos
obligaciones financieras, aunque
también habrá una disminución
de los ingresos, con lo que se prevé que la reducción de la deuda
no sea tan importante como en
los seis primeros meses del año.

Como ha señalado García, "a fecha de hoy estamos esperando las
medidas que adopte el gobierno
central para el pago del préstamo
a proveedores, el más importante
(6.300.000 euros), puesto que
según las facilidades que se nos
ofrezca y la exigencia pedida en
forma de ajuste ingresos-gastos,
dependerá el funcionamiento
económico del ayuntamiento".

EVOLUCIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL
FECHA

BANCOS

ACREEDORES

ESTADO

TOTAL

REDUCCIÓN

11/04/2013

14.800.473

3.408.815

573.538

18.782.826

23/09/2013

14.256.391

3.320.789

548.601

18.125.781

-657.045

30/12/2013

14.108.571

3.109.999

523.536

17.742.106

-1.040.720

31/03/2014

13.798.184

2.754.981

511.197

17.064.362

-1.718.464

30/06/2015

13.375.133

2.206.315

492.495

16.073.94

-2.708.883
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TERCER A EDA D
Las nuevas componentes de la Corte de Honor de la Tercera Edad proclamadas oficialmente en un emotivo acto.

Una acto de elección a lo grande
L

as componentes de la Corte
de Honor 2015 de la Tercera
Edad de Monóvar vivieron una
jornada inolvidable el pasado 11
de julio, fecha elegida para la celebración del acto de exaltación
como representantes oficiales
del colectivo de mayores. Previo
al inicio del acto que tuvo lugar
en el Teatro Principal, la Reina y
su Corte de Honor, desfilaron por
las calles acompañadas por parte
de los componentes de la banda
escuela de La Artística, miembros
de la directiva de la Tercera Edad
y miembros de la corporación,
entre los que no faltó la edil de
convivencia intergeneracional,
Mª Ángeles Linde.
Ya en el Teatro, la gala fue
conducida, al igual que el año
pasado, por Vicent Sánchez,

Acto de exaltación en el Teatro Principal. Foto: El jardinet.

anterior edil de convivencia intergeneracional, quien despidió
a las componentes de la Corte
2014 y dio la bienvenida a la
nueva corte compuesta por Luisi

Sánchez y Rosa Sánchez, como
Damas, y la Reina Loli Díaz. Las
tres lucieron de lo más elegantes
en este acto en el transcurso del
cual no faltaron las sorpresas

ni los momentos de emoción.
Representantes de localidades
vecinas acompañaron también a
la nueva Corte y disfrutaron con
actuaciones como la de Manolo
"el tramusero", la más destacada
de la noche, y con el humor de
Pepi y Juan, miembros de la
directiva.
Por su parte, la edil del área
agradeció a la directiva y a la
asociación su colaboración e implicación en la organización de la
actividad, así como a la Junta Festera encargada de la decoración
del escenario. Los agradecimientos llegaron también por parte del
Alcalde quien puso de manifiesto
en su intervención "la importancia de las personas de cierta edad"
así como su "experiencia e importantes vivencias".

NOR M A LIT Z ACIÓ LINGÜ ÍS TIC A

Primer contacte amb Escola Valenciana
L

es regidores de Normalització
Lingüística i Educació, Júlia
Tortosa i Lourdes Pastor, es van
reunir a l'ajuntament amb els
representants d'Escola Valenciana per iniciar els primers
contactes i establir llaços de
col·laboració. Tant Tortosa com
Pastor van manifestar la intenció
de desenvolupar al municipi
més activitats en valencià per a
fomentar i seguir impulsant, la
defensa de la nostra llengua en
l'àmbit educatiu.
Segons la responsables de política lingüística de l'ajuntament,
"la reunió va ser molt intensa
i productiva i ja s'han albirat
algunes activitats per poder impulsar a Monòver amb aquesta
intenció". L'Ajuntament ha
plantejat a l'entitat la possibilitat

de tendir els llaços necessaris de
col·laboració i poder començar
a desenvolupar activitats com
concerts o cinema en valencià,
entre altres.
En aquest sentit, la regidora
d'Educació ha destacat que "ja
durant aquest any passat, en totes aquelles activitats culturals i
educatives sobre les quals teníem
opció de triar, prevalíem que es
dugueren a terme en valencià. I
en l'àmbit educatiu hem tractat
de fomentar l'ús de la nostra
llengua, de diferents formes.
No osbtant això, queda molt
per fer i, en això estem. Però, no
només des d'aquestes regidories,
educació i cultura, sinó des del
treball conjunt de totes les que
conformen el nostre govern".
L'alcalde, Natxo vidal, que per

Júlia Tortosa i Lourdes Pastor amb els representants d'Escola Valenciana.

motius d'agenda no va poder
estar a la reunió, va voler mostrar la seua "total disposició a la
col·laboració amb Escola valen-

ciana", en tant que com deia, "el
meu compromís i el del govern
que presidisc, amb la defensa de
la nostra llengua és total".
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Idoia Ríos Gisbert, Reina Major 2015
La Reina Major 2015 diu no ser conscient encara del que li espera però, es mostra d'allò més orgullosa pel seu càrrec.

I

doia Ríos Gisbert espera impacient el
pròxim 5 de setembre quan serà proclamada
oficialment Reina Major de les Festes de Setemebre 2015. Mentre, gaudeix de l'estiu com
qualsevol altra jove de la seua edat, alhora
que pensa també en els canvis que arribaran
després de festes quan passe a convertir-se en
universitària. El pròxim curs, estudiarà magisteri a València però abans tocarà exprémer
al màxim unes festes que sap que viurà de
manera molt diferent a altres anys.
Pregunta: Idoia, com recordes el moment en què vas
ser elegida Reina Major 2015?
Resposta: La veritat és que el dia de l'elecció estava
prou nerviosa abans d'eixir a l'escenari per les escales,
el trajecte fins arribar..., però després, una vegada
dalt estava tranquil·la. No m'esperava en absolut ser
l'elegida per jurat però em va fer molta il·lusió quan
vaig escoltar el meu nom perquè sabia que no era
una alegria soles per a mi sinó per a tota la meua
família. Com vaig dir en aquell moment és un orgull
molt gran representar al meu poble i totes les jóvens
haurien de viure una experiència com aquesta, única
i tan emocionant.
P: Fa uns dies assisties a la presentació de la Revista de
festes, veure que s'acosten les festes fa que augmenten els nervis?
R: De moment encara estic tranquil·la, crec que encara no he assimilat tot el que ha passat. Em sembla
mentida que haja passat l'elecció i que vaja a ser la
màxima representant de les pròximes festes però a
mesura que vagen passant les setmanes imagine que
els nervis aniran a més. Ma mare sí que està atacada
pels preparatius i ma tia Reme i la meua àvia Lola. A
ma tia li feia molta il·lusió que la Banda de música vinguera a arreplegar-me a sa casa i estan molt nervioses
amb tots els preparatius.
P: Un dels millors secrets sempre és el del vestit, està
ja a punt?
R: Està en procés. Al febrer quan vaig saber que
formaria part de la Cort d'Honor ja vaig triar la tela
i el disseny i no he canviat cap detall pel fet d'haver
estat elegida després Reina. El model és el mateix que
haguera lluït en cas d'haver sigut Dama, era un vestit
que tenia clar des de sempre.
P: Com són les relacions amb la resta de companyes
de la Cort?
R: Fantàstiques. Hem creat un grup de whatsapp
i sempre estem fent comentaris sobre el que ens
espera. Amb algunes com és el cas de Davinia i Ana ja
vaig compartir experiència en l'any 2005 quan vam

formar part de la Cort d'Honor infantil, algunes som
amigues i amb altres he compartit classes o altres
activitats, així que les coneixia a totes.
P: Com has viscut tu fins ara les festes?
R: Les he viscudes especialment per la nit així que
enguany podré acostar-me a tot el que s'oferta en
les festes durant el dia ja que hauré d'assistir a tots
els actes.
P: Quin és l’acte que més il·lusió et fa?
R: Sens dubte, l’acte d’exaltació,
perquè pense que és el meu emotiu per a nosaltres
com a components de les Corts d'Honor. De sempre
ha sigut l'acte que més agrada però enguany amb
més motiu encara. Crec que per a totes serà el
moment més esperat. Ja a nivell de poble en general
possiblement el més esperat siga la processó en
honor a la Patrona ja que és el Dia Gran de les festes.
En ma casa per exemple també és un acte que es viu
molt a l'igual que l'ofrena, normal amb tantes Remes
com tenim en la família.
P: Has sigut de participar activament en l'ofrena per
exemple?

R: Ara fa uns anys que no he participat però de xiqueta sí que he pres part en l'ofrena moltes ocasions.
P: Per aquells que no et coneixen, com et definiries?
R: Sóc una xica molt alegre. A l'Institut em deien que
era l'alegria en persona perquè ja de bon de matí
arribava amb un somriure a la cara. També sóc una
persona molt tranquil·la, a qui li agrada eixir com a
qualsevol jove de la meua edat. Sóc molt festera i em
faig prompte amb la gent.
P: I quines aficions té la Reina de les festes 2015?
R: Doncs m'agrada molt la lectura, especialment de
novel·la policíaca i també les sèries d'aquest gènere.
P: Què esperes de les pròximes festes?
R: Espere que siguen inoblidables ja que això és una
cosa que només es viu una volta en la vida i cal gaudir
al màxim de tot el que passe. També espere que hi
haja molt bon ambient, en les festes en general i
també entre totes les components de les Corts, tan
Major com Infantil i entre les seues famílies. I després
com no, que el poble ens acompanye en tots els actes perquè això també és important, i que ells també
gaudisquen al màxim.
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Les festes d'agost a Monòver i pedanies
S

i el calendari festiu l'estrenava
en juliol la pedania de les
Canyades de D.Ciro, a l'agost la
festa continua a La Romaneta,
les Cases del Senyor i el Xinorlet,
tot per acabar a Monòver l'últim
cap de setmana del mes amb les
festes del barri de Santa Bàrbera.
Del 14 al 16 d'agost, s'intensifica
l'activitat a La Romaneta amb
motiu de les seues festes on no
faltarà cap ingredient: "solta" de
vaques, balls, actes religiosos i
altres activitats de convivència i
retrobada amb els veïns, familiars
i visitants. Això sí, enguany la
cosa està complicada per poder
complir amb tots, ja que del 15
al 18 d'agost són les Cases del
Senyor les que celebren les seues
festes, coinicidint així alguns
dies amb La Romaneta. El relleu
l'agafarà del 20 al 24 el Xinorlet,
tot per acabar del 27 al 30 d'agost
acostant-nos a l'ermita de Santa
Bàrbera per a compartir amb els
veïns del barri les seues festes.
Malgrat que els dies previs ja
van escalfant motors el campionat de petanca i sarangollo
inclosos dins de la programació,
l'inici oficial de les festes en

Reina i Cort d'Honor Major Santa Bàrbera 2015.

Reina i Cort d'Honor Infantil Santa Bàrbera 2015

honor a la Santa tindrà lloc
el dijous 27 amb "l'alborà" i la
cercavila d'El Xirivell. El so de la
dolçaina ens posarà en avís de
que les festes han arrancat per a
passar divendres a les onze de la
nit a viure al porxet el tradicional
acte d'exaltació de les Reines i
Corts d'Honor 2015. Ja dissabte,
la tradició passa per la missa de
campanya a les deu del matí i
posteriorment concursos diversos
i la tamborrada pels carrers del
barri que ja està totalment consolidada dins de la programació.
De vesprada, a les set, la "solta" de
vaques als terrenys de la Rambla i
poc més tard, processó de baixada de la Santa fins a l'església de
Sant Joan Baptista. La revetla de
la nit i el castell de focs d'artifici
tancaran la jornada de dissabte
per donar pas diumenge de matí
a activitats dirigides la públic infantil com els unflables o la visita
dels Nanos i Gegants a l'ermita.
De vesprada de nou, la Santa tornarà al seu lloc habitual des d'on
vigilar la població durant tot un
any, i a les dotze de la nit el so
de la traca anunciarà el final altre
any de les festes.

PU BLIC ACIÓ

Exitosa presentació de la Revista de Festes
F

rancisco Palomares, president
de Xinosa, va ser l'encarregat
de presentar enguany la Revista de Festes a una ubicació
diferent a anys anteriors com va
ser l'església del Convent que va
tindre una excel·lent acollida per
part del públic en superar-se totes
les previsions. Palomares va optar
per una exposició que va enllaçar
els temes dels articles, resaltant
així les conincidències dels autors en els diferents apartats de
la Revista. A més, el presentador

va voler donar protagonisme destacat a elements fonamentals de
la festa com ara la patrona o els
Nanos i Gegants que van presidir
també l'acte al Convent.
La presentació va servir a més
per reivindicar allò nostre, per fer
una mirada a la importància de
fer prevaldre el nostre patrimoni
en tots els sentits i com no, a
començar a respirar l'ambient
a festa que implica sempre la
presentació d'aquesta publicació
que està a la venda a les llibreries.

L'alcalde, regidora de festes i el presentador de la Revista. Foto: El jardinet.
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"Ens veiem en el carrer”
Mª Amparo Maestre ha comptat amb poc temps i un pressupost molt limitat per a preparar unes festes que arriben amb
novetats destacades i que continuen apostant per iniciatives introduïdes en l'edició anterior com les mascletaes diürnes.

L

a nova regidora de festes es va trobar
amb un pressupost mínim per a preparar
les pròximes festes, un fet destacat al qual
s'afegia, a més, la premura per a tancar el
guió d'actes en accedir al càrrec a mitjans de
juny. Reconeix que, les festes li estan restant
hores de son des què accedira al càrrec però
es mostra esperançada perquè finalment tot
isca segons l'esperat i els ciutadans puguen
gaudir com cal d'aquests dies.

Pregunta: Mª Amparo, quasi sense temps per a
acostumar-te, et vas veure inmersa en els preparatius
de les festes, com han sigut les últimes setmanes?
Resposta: La veritat és que ha sigut un mes molt
intens i ple de novetats. Cada dia apareixia un nou
repte. Algunes coses ja estaven contractades però
també en quedaven d'altres pendents i calia tancar el
programa d'actes el més aviat possible.
P: Al fet d'arribar de nou a la regidoria s'afegia, a
més, la retallada important de pressupost que patia
enguany aquesta àrea, com es gestiona això?
R: Doncs, amb molt de treball perquè han hagut de
demanar-se molts pressupostos per a poder comparar, per triar el millor preu sense que el servei es
vegera afectat però crec que finalment ho hem aconseguit i tindrem unes festes dignes, on s'aconseguirà
l'objectiu fonamental de traure la gent al carrer.
P: On s'ha hagut de retallar enguany?
R: Especialment en les actuacions en apostar per
grups més xicotets i, continuant amb l'iniciat l'any
passat per l'anterior regidora Anna López, per grups
locals. Però en general s'ha retallat un poc en tot, en
llums, vaca, en pirotècnia..., per poder mantenir-ho
tot. Sí és cert que s'han eliminat els unflables que
altres anys s'incloïen com una opció més però és
més menuts van a tenir al camp de Les Moreres les
atraccions de fira durant tots els dies de festa. A més,
el dia 9 s'ha programat una obra de teatre per a ells al
Principal i es repetirà novament la globotada després
de l'experièncai de l'any passat.
P: Una de les novetats d'enguany en la programació
és la solta de vaques pel carrer, com s'arriba a aquesta
proposta?
R: Ja va ser una proposta que em vaig trobar damunt
de la taula en arribar en tant que havia sigut una
negociació de l'Alcalde amb el coordinador dels
festejos taurins. Hi havien uns problemes que es van
solventar i hem pogut recuperar eixa tradició de la
solta de vaques pel carrer que crec que a la gent li

Mª Amparo Maestre Díaz, regidora de Festes.

agradarà. És important recuperar eixes tradicions i ho
fem enguany al barri de la Venta de Blai i la Goletja, a
l'espera de fer-ho en altres barris en el futur.
P: Altra de les novetats d'enguany passa per donar un
gir a les actuacions de la plaça de la Sala i Albereda.
R: Sí, hem optat per canviar el concepte anterior de
les actuacions a la plaça de la Sala per altres més tipus
revetla, amb taules, barra i en un ambient de festa
entranyable, de trobada amb amics i familiars en el
centre del poble que pense tindrà una bona aceptació. Mentre que a l'Albereda se li dóna un ambient
més jove amb grups locals o dels voltants, donant així
una bona alternativa a la gent d'eixa franja d'edat que
trobava poques opcions per a ells en festes.
P: També canvia respecte a les últimes edicions, el
sopar de l'exaltació.
R: Sí, a causa també a les retallades que s'han hagut
d'aplicar, s'ha buscat una alternativa per aquest sopar
per tal d'estalviar les despeses que suposava fer l'acte
en una entitat privada. Com a alternativa es va buscar
un lloc municipal com és l'entorn de l'albereda que és
igual d'apropiat que els jardins del Casino i on està ja

l'ambient creat, els convidats no han de desplaçar-se i
on es donen una sèrie de condicionants que crec que
faran que el canvi siga positiu.
P: Pel que fa a novetats de l'any anterior com les
sessions vermuts a l'albereda o la ruta de quartelillos,
continuen potenciant-se després de l'èxit aconseguit?
R: Sí, tindrem tres dies de vermut amb actuacions,
l'últim dia centrat més en els xiquets ja que a banda
de tenir la globotada en el mateix entorn, actuaran
a l'escenari de l'albereda coincidint amb el vermut. I
d'altra banda , la ruta de quartelillos , arreplegant la
proposta que li feien l'any passat a Anna, s'allargarà
amb un dinar de germanor que seguirà a la sessió
vermut del dia en que es porte a terme aquesta ruta.
P: Quin és l'acte que més t'agrada de les festes?
R: A mí m'agrada molt de sempre l'ofrena. De xiqueta participava i sempre ha sigut un dels meus actes
preferits. També la vaca, seguint la tradició familiar, ja
que han sigut molt de vaca, especialment el meu avi,
m'ha agradat sempre i per això em fa molta il·lusió
recuperar la vaca pel carrer.
P: Com veies les festes abans i quin és el concepte
que tens ara?
R: M'imaginava que l'organització de les festes requeria molts tràmits però no tants i en tan poc més. És
una bogeria.
P: Estem parlant de les festes de setembre però abans
estan les de pedanies que ja van començar al juliol.
R: Sí, les primeres van ser les festes de les Canyades
on va resultar tot perfecte i l'ambient va estar d'allò
més animat, i ara arribaran la resta de pedanies La
Romaneta, les Cases del Senyor i Xinorlet. Unes festes
on l'ajuntament col·labora mínimament perquè tot
l'esforç el fan els pedanis i en el cas de les Cases la
comissió creada per a la seua organització, els quals
treballen de valent perquè el resultat siga el millor
possible. Destacar enguany precisament a les Cases
que el dia 15 tindran l'actuació d'Els Movers que van
accedir ràpidament a la proposta que els vam llançar
i que esperem arrastren molta gent a la pedania per
gaudir també de les festes.
P: Qué esperes de les festes?
R: Principalment espere que la gent isca al carrer
que és bàsic en unes festes de poble, que es note
que estem en festes i que això atraga encara a més
gent dels voltants. Vull aprofitar l'ocasió per convidar
tota la gent a participar activament primer en les
festes de les pedanies, després en les festes del barri
de Santa Bàrbera i per últim en les festes patronals.
Que gaudisquen de tot el que els hem preparat i ens
veiem al carrer!
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Cort d’Honor Infantil 2015

M A R Í A GI M EN O N AVA R R O

JÚLIA MOLINA MARTÍNEZ

M A R I N A Q U I L E S V ER D Ú
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DAV I N I A M Á Ñ E Z FER N Á N D E Z

M ª R E M E B E R N A B EU M A R H U E N DA

Cort d’Honor Major 2015

M A R ISA SA L A GR A N

M EL A N I SÁ N CH E Z A L B ER T

SI LV I A CO R B Í TO R TOSA
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Festes Majors 2015
Programa d’actes
Divendres, 28 d’agost

Diumenge, 6 de setembre, “L'alborà”

A les 2 del matí
Barraques Populars, fins les 7 del matí.

A la 1 del migdia
Inauguració de l'Exposició del XLVII Concurs Nacional de Fotografia "Festes de Setembre" i lliurament de premis al Kursaal Fleta.
L’exposició romandrà oberta fins la clausura el dia 23 de setembre.

Dissabte, 29 d’agost
A les 7 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca, als terrenys de la Rambla del Salitre.
A les 2 del matí
Barraques Populars, fins les 7 del matí.

Diumenge, 30 d’agost
A les 7 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca, als terrenys de la Rambla del Salitre.

Dilluns, 31 d’agost
Inici dels campionats de Billar i Parxís a la Llar del Pensionista.

Divendres, 4 de setembre
A les 9 de la nit
Actuació del grup Las Alcalinas, a la plaça de la Sala.

Dissabte, 5 de setembre
A les 11 del matí
Gran Banyà per als xiquets al Barri de Borrasca, organitzada pels veïns
del barri.
A les 9 de la nit
Exaltació de les Reines i Dames d'Honor 2015, al parc de l’Albereda.
Participaran l'Agrupació Musical La Artística i la Coral Monovera
Virgen del Remedio. Es comptarà a més amb l'actuació de The Magic
Dance Show.

A les 8 de la vesprada
Inauguració de la il·luminació extraordinària "Festes de Setembre
2015".
A continuació
Entrada de bandes de Música pels tres costats de la ciutat: la Banda de
Música La Artística de Monòver, la Unión Lírica Pinosense d'el Pinós i
l'Associació Banda de Música de Salines, que confluiran a la plaça de la
Sala per interpretar, totes juntes, el pasdoble Monòver.
A les 11:45 de la nit
Pregó de les Festes de Setembre 2015, a càrrec de Silve Vicent Cambra. Doctor en Biologia, Investigador Ramón y Cajal pel Ministeri
d'Economia i Competitivitat i investigador Marie Curie per la Comissió
Europea. Des de 2012 és investigador del Programa d'Oncologia del
centre de Recerca Mèdica Aplicada i professor associat del Departament
d’Histologia de la Universitat de Navarra.
A les 12 de la nit
Inici oficial de les Festes de Setembre 2015, amb volteig general de
campanes. Les banderes s'hissaran als acords dels himnes interpretats
per l'Agrupació Musical La Artística. Les Reines de les Festes i l'Alcalde
es dirigiran als assistents.
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 La Artística.
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 continuació
Sopar Homenatge a les Reines i Corts d’Honor 2015.

Seguidament
Concert de música celta amb el grup Zarzagán a la plaça de la Sala.

A les 2 del matí
Barraques Populars, fins les 7 del matí.

A les 2 del matí
Barraques Populars, fins les 7 del matí.
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Dilluns, 7 de setembre "La Vespra"
A les 9 del matí
Festa de la Gatxamiga. Passeig pel poble, acompanyats per la xaranga,
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.

De 10 de la nit a 2 del matí
Barraca light per als menors de 16 anys. Sense begudes alcohòliques.
Als voltants del parc de l'Albereda.
A les 12 de la nit
Primera revetlla de festes amb l'actuació de l'orquestra Costa. La plaça
de la Sala es transformarà en improvisada sala de festes amb tot el
necessari per a passar-ho d'allò més bé. Barra amb begudes, taules i
cadires per als qui opten per seguir l'espectacle més relaxats i pista de
ball per als qui vulguen seguir el ritme de l'orquestra.

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, Venta de Blai, Major de nou i Sant Joan, per a finalitzar a la
plaça de la Sala.

Concert jove amb Tributo a Queen, al parc de l'Albereda.

A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca, als terrenys de la Rambla del Salitre.

Dimarts, 8 de setembre, “Dia de la Verge del Remei”

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, Junta Festera convidats i públic en general, per a dirigir-se a l'església parroquial de Sant
Joan Baptista, on 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.

La Patrona recorrerà els carrers com cada 8 de setembre. Foto: José Rodenas.

A les 2 del matí
Barraques Populars, fins les 7 del matí.

A les 8 del matí
Volteig general de campanes.
A les 9 del matí
Recuperem la solta de vaques pel carrer a l'emblemàtic barri de la
Venta de Blai.
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, Juan Carlos I, Saturnino Cerdá, Astrónomo
Pérez Verdú, Doctor Maestre, Benjamín Palencia, Doctor Mas, Vázquez
Díaz, Pancho Cossio, Trinitat, Església i Major, per a finalitzar a la plaça
la Sala.
De 12 a 2 de la vesprada
Vermut popular al parc de l'Albereda amb l'actuació del cantautor
Manuel Lázaro.
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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 10 de la nit a 2 del matí
Barraca light per als menors de 16 anys. Sense begudes alcohòliques.
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 12 de la nit
Tercera i última revetlla de festes amb el Gran espectacle de l’orquestra
Vendetta, a la plaça de la Sala.

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 La 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,
als voltants del parc de l'Albereda.
A les 12 de la nit
Segona revetlla de festes amb la Nit de Copla de Rocío Durán y Antón
Moreno. A la plaça de la Sala.
Concert jove amb la Kustom Revival Band. Al parc de l'Albereda.
A les 2 del matí
Barraques Populars, fins les 7 del matí.

Dimecres, 9 de setembre
A les 9 del matí
Segona solta de vaques pel carrer, en aquesta ocasió, al barri de la
Goletja.

Concert jove amb Álvaro Hernández, al parc de l'Albereda.
A les 2 del matí
Barraques Populars, fins les 7 del matí.

Dijous, 10 de setembre
A les 11:30 del matí
Visita a l'Asil d'Ancians d'autoritats, Corts d'Honor, Junta Festera,
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, Antonio Ramos Carratalá, Doctor Fleming, Reyes Católicos,
Juan XXIII, Ponteareas, Pablo VI, Daniel de Nueda i Sant Joan, per a
finalitzar a la plaça de la Sala.
De 12 a 2 de la vesprada
Vermut popular al parc de l’Albereda, amb l'actuació dels xiquets
i xiquetes d'Operación Fama que, una vegada més, sorprendran al
públic amb les seues coreografies.

A les 11 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. La festa continuarà
amb un dinar de germanor al parc amb paella gegant a preus populars.

A la 1 de la vesprada
Mascletà infantil, al parc de l'Albereda.

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, Paulino
Verdú, Lope de Vega, Guarderia, Codicia, Cuartel, Virgen del Carmen,
Virgen de los Desamparados, Gabriel Miró, Borrasca, Maestro Chapí,
Arrabal Cuartel, Vinateros, Virgen del Carmen, i Major, per a finalitzar
a la plaça de la Sala.

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...

De 12 a 2 de la vesprada
Vermut popular al parc de l’Albereda, amb l'actuació del grup Ozono.
A les 2 de la vesprada
Mascletà diürna als voltants del parc de l’Albereda, a càrrec de la
prestigiosa pirotècnia Germans Caballer Pirotècnics.
A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca, als terrenys de la Rambla.
A les 7 de la vesprada
Representació de l'obra de teatre Alícia, per al públic infantil. Al Teatre
Principal.

A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca, als terrenys de la Rambla del Salitre.

A les 12 de la nit
Tradicional Traca, que posarà fi a les Festes de Setembre 2015.

Divendres, 11 de setembre
A les 11:30 de la nit
Actuació d'Els Movers, amb motiu del cinquanta aniversari del grup.
Al parc de l'Albereda.

Dissabte, 12 de setembre
A les 8:30 de la vesprada
Concert de l'Agrupació Musical La Artística, al Teatre Principal.
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A les 10 de la nit
Sopar-ball de l'Associació Espanyola Contra el Càncer, amenitzada
amb música de disco mòbil. Al Casino de Monòver.

Diumenge, 13 de setembre

Dissabte, 26 de setembre
A les 4:30 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 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.

A les 8 de la vesprada
Després de finalitzar les "24 Hores de Galotxes per parelles", començarà
el Concurs de Gatxamiga, als jardins del Centre Esportiu Monòver,
amb premis en metàl·lic. Patrocinat per Primitivo Quiles. A les 11 de la
nit es procedirà al lliurament de premis.

Dissabte, 19 de setembre

A les 8:30 de la vesprada
Festival de corals amb l'Orfeó Virgen de las Nieves d'Asp i la Coral
Monovera Virgen del Remedio. Al Teatre Principal.

A les 8 de la vesprada
XV Trofeu de Bàsquet "Festes de Setembre", categoria sènior, entre el
C.Bàsquet Monòver i altre equip de la comarca. Al Pavelló Municipal
Cobert.

Divendres, 25 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.

Els Nanos tornaran a ser protagonistes de les festes. Foto: José Rodenas.

* La programació d'actes de les Festes de Setembre està, no obstant
això, subjecta a possibles modificacions d'última hora.
La Junta Festera de Monòver els desitja unes
Bones Festes de Setembre 2015.
Mª Amparo Maestre Díaz. Regidora de Festes.
Estela Giménez Agulló
Carles Maestre Galiano
Reme Maqueda Bernabé
Serafín Sánchez Riquelme
Beatriz Pina Morán

Sara Samper Navarro
Noelia López Berenguer
Pilar Guarinos Albert
Coral Monzó Mira
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Y las cosas no cambian

Participació, fiestas y teléfonos
iPhone

D

E

espués de todos sus errores y del varapalo recibido en resultados
de apoyo político por parte del pueblo y hasta de sus mismos
compañeros del PP, esperábamos que la Sra. Bellot, hubiera hecho un
análisis de su comportamiento comprobando su poca credibilidad política a todos los niveles. Con humildad debería reconocer el desastre
que ha aportado a la política monovera, y debería rectificar su forma
de proceder tan negativa para Monóvar.
Pues bien, la Sra. Bellot, continúa con la misma forma de hacer
política que aplicó en la legislatura pasada, incluida la misma manera
descarada de mentir. Hechos que se pudieron comprobar en el último
pleno celebrado el 14 de Julio, cuando opinando en el punto del orden
del día, sobre una modificación de créditos, dijo como ha hecho varias
veces, que la culpa del endeudamiento es de la piscina y que cuando
gobernaban solos sin el GIMV es cuando se bajaba la deuda.
Esperábamos otra actitud de la señora Bellot, pero a lo que se ve
no sabe otra más que mentir y echar la culpa a los demás. Sabe de
sobra la Sra. Bellot que gran parte de la piscina, contando la póliza
y subvenciones recibidas, se lo gastaron en otras cosas y que fue un
proyecto votado, avalado, disfrutado y vendido políticamente por
el PP. Queremos recordar de nuevo que precisamente el día que nos
expulsaron del gobierno uno de los motivos fue que no votamos a
favor dos modificaciones de crédito de más de 1.000.000,00 de Euros
que, como manifestó el GIMV, ocurrió después que fue endeudar más
el Ayuntamiento, y que casualmente una de las modificaciones era de
casi 500.000,00 Euros que correspondía a la partida de la piscina, que
se gastaron en el carril bici y otros. Indignante que la Sra. Bellot culpe
a la piscina y al GIMV.
Sería más noble y de honradez política por parte de la Sra. Bellot
el reconocer, que durante varios años en fiestas, donde ella tenía
muchísimo que ver, se gastaron la cantidad de casi 1.000.000,00 de
euros anuales, datos precisamente dados por ella, esto quiere decir,
que se han gastado solo en fiestas varios millones de euros. "Esto es
solo un botón de muestra" hay varios más, que demuestran que no
es la piscina ni el GIMV la causa principal del endeudamiento de este
Ayuntamiento.
Desde el GIMV, aprovechamos para felicitar a todos los vecinos
de nuestras pedanías y barrio de Santa Barbara por sus fiestas en este
próximo mes de Agosto, deseando que todo salga perfecto y que las
disfruten mucho. Al mismo tiempo desearle al pueblo en general un
feliz verano.

l 14 de julio, el grupo de gobierno aprobó en pleno una modificación presupuestaria para destinar más dinero a fiestas. Lo cierto, es
que esto no hubiese sido necesario si hubieran hecho caso al pueblo.
Durante los presupuestos participativos, las personas que colaboraron en éstos, optaron por reducir el presupuesto de fiestas de 270.000 a
210.000€. Sin embargo, el PSOE en lugar de cumplir estrictamente con
lo que el pueblo había decido, antes de cerrarlo bajó otros 60.000 más,
quedando finalmente en 150.000€.
Ahora, que sólo quedan 115.000€ en la partida tras gastar 35.000€,
se dan cuenta de que no hay suficiente dinero para hacer las fiestas
planeadas, así que han tenido que añadir otros 49.000€. Por lo que más
o menos se queda en lo que había decidido el pueblo.
Sin embargo, para dejarlo como estaba se ha tenido que hacer otro
pleno, produciendo otro gasto. Por ello, desde Veïns, propusimos
que se revisara y modificase todo lo que hiciese falta ahora, para no
tener que gastar más en plenos, pero no han hecho nada. Habrán más
modificaciones, otro pleno y por tanto, más gasto.
Nuestra agrupación apuesta por reducir los gastos superfluos y recortar en cosas que no afecten al ciudadano. Como en la partida de
teléfono, de 40.000 euros anuales, un gasto en nuestra opinión desproporcionado. Por ello, en nuestra segunda semana en el Ayuntamiento
propusimos cambiar las tarifas de telefonía por otras más baratas y así
ahorrar. La idea de reducir el gasto en teléfonos es una de las propuestas
que Veïns de Monover llevó en su programa electoral. Programa que
intentaremos cumplir aunque estemos en la oposición, será difícil ya
que depende del resto, pero nadie dijo que fuese fácil.
Tras estudiar los datos, creemos que todas las líneas que paga el
Ayuntamiento no son necesarias, al igual que tampoco es necesario
que los teléfonos móviles publicos utilizados por los Concejales sean
de gama alta. Sin embargo, una de las primeras medidas fue pedir 6
iPhone para los nuevos concejales que se incorporan a las filas del
PSOE. Muchos os preguntaréis porqué se piden 6, pues muy sencillo,
porque ninguno de los anteriores concejales, salvo Vicent Sánchez, ha
devuelto el iPhone. Se los han quedado.
Tras denunciarlo públicamente, pronto salieron miembros del grupo
de gobierno a decir que el Ayuntamiento no ha pagado los iPhone, es
cierto, directamente no los ha pagado. Pero solo en los tres últimos meses, desde que estamos en el Ayuntamiento, la empresa de telefonía ha
facturado más de 12.000 €. Gastando más 4.000€ al mes en teléfono,
¿cómo no les van a dar los iPhone? Es de cajón, si hay un gasto grande
hay iPhone, si no, no. Las compañías de telefonía nunca pierden,
¿cuándo te han dado a ti un iPhone gratis, sin tarifas ni permanencias?
Tal vez, si se hubiese dejado el presupuesto como dijo la gente y no se
hubiera gastado en otro pleno, o si se hubiese recortado en teléfonos,
hoy habría dinero para fiestas y no se tendría que sacar de partidas destinadas a arreglar las calles, a mejorar el mobiliario de la biblioteca, a
la realización de actividades de juventud o la participación ciudadana.
Esta última se queda con 200€ para todo el año, claro, para ellos, lo que
la gente decide no sirve para nada.
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Falta de transparencia pese a la
labor de oposición constructiva

P

LENO EXTRAORDINARIO. El pasado 16 de julio en el Pleno Extraordinario, se trataron dos puntos:
-Apoyamos la aprobación definitiva de la ordenanza que viene a
solucionar los problemas existentes con los vertidos de lodos que se
están realizando en los alrededores de las pedanías con la consiguientes
molestias de olores a nuestros vecinos, además pusimos a disposición
del Gobierno numerosa jurisprudencia al respecto.
- Respecto a la modificación de créditos para dotar la partida de
fiestas, tal y como se argumentó, era "la crónica de una modificación de crédito anunciada", ya que era obvio que esta partida era
totalmente insuficiente. Nuevamente el Sr. Alcalde hizo oídos sordos
a nuestras sugerencias y ahora ha tocado celebrar un pleno para solucionar el problema.
NOS SUBIRÁN OTRA VEZ EL IBI. El 29 de junio se comunicó al
Alcalde que tiene hasta el 31 de julio para solicitar la no elevación del
1,13%, pasado este plazo sin comunicación por su parte y ante su negativa a formular la petición, los monoveros soportaremos una nueva
subida que se acumulará al incremento que ya se produjo del 6,5%.
Sabemos que volverán a acusar al Partido Popular por haber solicitado
en su día la actualización de los valores catastrales, lo cual no implica
obligatoriamente estas subidas, sino tener actualizados dichos valores
a efectos de posibles bajadas, opción a la que se acogieron numerosos
ayuntamientos, como Pinoso. Además el alcalde debe de suministrar
al catastro información sobre los suelos urbanizables que tributan en
el IBI como urbanos, para que pasen a ser clasificados como rústicos,
con la consiguiente ventaja para nuestros bolsillos, en cumplimiento
de las modificaciones introducidas en el texto refundido de la Ley de
Catastro Inmobiliario.
POLÉMICAS BOLSAS DE TRABAJO. La creación de una nueva bolsa
de trabajo para el Servicio de Ayuda a Domicilio es otro tema en el que
hemos pedido que se nos informe ya que ya existe una Bolsa de Trabajo
para este fin creada en Septiembre de 2010. Es incongruente que para
cubrir la baja de un conserje se gestione el mismo día en que se produjo, utilizando la Bolsa de Trabajo correspondiente, creada en 2007, y
para cubrir tanto la baja por enfermedad de una trabajadora desde el
mes de Enero, o la reciente jubilación de otro de los trabajadores del
SAD, no se realice con la misma rapidez y los mismos medios, mas aun
cuando este servicio es vital para las personas mayores o discapacitadas
que necesitan de este servicio imperiosamente.
Esta cuestión nos crea muchas preguntas; ¿por qué no se ha cubierto
una baja de 7 meses en este servicio tan sensible? Y… ¿por qué se utiliza de forma arbitraria las Bolsas de Trabajo? ¿Tendrá algo que ver las
personas que las conforman?
Simplemente siendo transparentes y teniendo unos criterios bien
determinados y claros para la contratación, todas estas preguntas se
evitarían y el consiguiente malestar de la gente implicada.

Treball ben fet

E

n la publicació d'aquest Veïnat, es complirà un mes i mig des de la
constitució del nou govern a Monòver. Temps suficient per veure
com les coses continuen canviant al nostre poble. Amb una intensa
programació cultural al mes de juliol, una igualment intensa preparació de les festes de les nostres pedanies i la imminent celebració de les
nostres festes de setembre, on són moltes les novetats plantejades en
el programa d'actes, la decisió d'aquest govern per aportar una nova
direcció a la vida social i cultural de Monòver és indubtable. Les festes
de setembre (que ja han començat amb l'exitosa presentació de la
seua revista, per primera vegada, a l'antic convent) ens esperen amb
la recuperació de la vaca pel carrer, a la Venda de Blai i al barri de la
Goletja, dos espais fonamentals del nostre poble. El canvi al model de
les actuacions nocturnes, amb un centre del poble que es convertirà,
també, en el centre de la festa, la continuïtat per l'aposta de jóvens
valors monovers en el pregó del 6 de setembre, enguany amb la participació de Silve Vicent o la resta de novetats, com ara la instal·lació d'una
fira d'atraccions a l'antic camp de futbol, posen de manifest l'evolució
de les nostres festes. Tot això tenint en compte les limitacions que els
ciutadans van proposar en els pressupostos participatius (i que hem
acomplert més que estrictament), quan proposaren destinar menys
diners a les festes i més a prestacions de caràcter social, educatiu o
assistencial que, en aquest moment, són la nostra prioritat.
D'altra banda, els fantàstics resultats obtinguts en la programació
cultural, en el teatre, en el cine d'estiu, en la promoció de la nostra
llengua, en les activitats amb els més menuts… són altres proves de la
voluntat activa de transformació d'aquest nou govern, encara naixent.
Un govern que haurà d'afrontar amb valentia, passat l'estiu, difícils
decisions relacionades amb la nostra situació econòmica i que, en
major o menor mesura, hauran de suposar esforços per a tots. Convé
que tot quede manifestat i que ningú es porte a engany: la crítica
situació per la qual travessa la nostra economia (que no hem fet sinó
que millorar a l’últim any) pot ser ens obligue a plantejar un esforç
als ciutadans: en els seus impostos, en les taxes pels serveis que ara
oferim… un esforç per la implicació social com a forma de superar la
nostra situació actual. Un esforç perquè, si tot va bé (com esperem),
dins d'un temps relativament curt puguem tornar a celebrar una nova
etapa de bonança on les nostres economies individuals o familiars
puguen tornar a veure's millorades.
I mentres tant, el Partit Popular, de qui continua esperant-se una
reacció en el seu descalabre electoral, manté el seu silenci, la seua
incapacitat per oferir una alternativa distinta, lluny del model i les
propostes que el van enfonsar en les últimes eleccions municipals,
seguint el seu propi camí cap a enlloc.
La tardor, per tant, es presenta plena de reptes que hem d'anar superant. Entre tots ho aconseguirem.
Que passeu unes molt bones festes de setembre!!

