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AGENDA
FESTES LA ROMANETA

Festes santa bàrbera

Divendres, 11 d'agost.
La Romaneta

Dijous, 24 d'agost. 23h.
Ermita de Santa Bàrbera

Comencen les festes a la pedania de la
Romaneta amb activitats diverses fins
al 13 d'agost.

La tradicional "alborà" des del porxet
anunciarà un any més l'inici de les
festes al barri de Santa Bàrbera la qual
es convertirà en punt de trobada per
als monovers al llarg de tot el cap de
setmana.

FESTES LES CASES DEL SENYOR
Divendres, 11 d'agost.
Les Cases del Senyor

Les Cases del Senyor viu les seues
festes al llarg del cap de setmana, amb
propostes diverses i de nou amb una
solta de vaques nocturna.
FESTES EL XINORLET
Divendres, 18 d'agost.
El Xinorlet

Com cada any, el Xinorlet tanca el
calendari festiu a pedanies amb un
guió d'actes d'allò més complet fins al
21 d'agost.

exaltació

CONCURS DE FOTOGRAFIA

Dissabte, 2 de setembre. 21h.
Parc de l'Albereda

Divendres, 25 d'agost. 18h.
Kursaal Fleta

El jurat del XLVIII concurs de fotografia
Festes de Setembre elegirà les obres
premiades en aquesta edició i aquestes
posteriorment s'exposaran al Kursaal
Fleta. La reunió del jurat, com en
edicions anteriors, serà oberta al
públic.

Acte d'exaltació de les Reines i Corts
d'Honor 2017 al parc de l'Albereda
on posteriorment tindrà lloc el
sopar homenatge a totes elles. Amb
anterioritat, les component de les
Corts d'Honor i convidats, eixiran des
de la plaça la Sala acompanyats per la
Colla El Xirivell i l'agrupació musical La
Artística.

La Corporació
Municipal els
desitja unes
Bones Festes

TELÈFONS
Ajuntament
96 696 03 11
Arxiu Municipal-Biblioteca
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-CEPA Freire
96 547 09 14
Casa Museu Azorín
96 547 07 15
Cementeri
96 696 07 53
Centre Esportiu Monòver
96 547 12 17
Centre Ocupacional El Molinet
96 547 28 17
Correus
96 547 13 91
Climateri
661417811
Junta Festera de Monòver
673307842
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.
Ortega y Gasset,22. Elda
96 695 77 00
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

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
AGOST
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Gómez Maestre· Carlos Tortosa,4
Dies 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Rafael Peris · Major, 166
Dies 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 7, 11, 15, 19, 23, 27,31

HORARI D'AUTOBUSOS
Monòver - Elda
De dilluns a dissabte:
de 7:30 a 19:30 h.
Diumenges i Festius:
d'11:30 a 13:30 h. i
de 16:30 a 20:30 h.
Monòver - Alacant
Laborals:
7:50, 9:00 i 15:30 h.
Dissabtes:
9:15, 11:15, 15:15, i 19:15 h.
Elda - Monòver
De dilluns a dissabte:
de 7 a 19h.
Diumenges i Festius:
d'11:00 a 13:00h. i
de 16:00 a 20:00h.
Alacant - Monòver
Laborals:
8:00, 14:15, 17:15, i 20:45 h.
Dissabtes:
10:15,13:15, 15:15, i 20:15 h.

HORARI CEMENTERI
Durant el mes d'Agost l'horari
del cementeri serà:
De dilluns a diumenges:
De 9 a 14h
Vesprades: Tancat.
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La foto de
la portada

Cartell de Festes: Nicolás Vidal Poveda.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer
el divendres 6 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
No tots heu estat encertats a
l'hora de descobrir el racó del
mes de juliol però també han
arribat respostes encertades com
la del guanyador que ha sigut José
Poveda Monzó. A la carta que ens
feia arribar indicava que la imatge
estava presa al carrer Major, un
poc abans d'arribar a la Venda de
Blai. Així que l'enhorabona per
al guanyador i a veure que passa
aquest mes amb la proposta que
us fem per a endevinar el racó.
Ja sabeu que heu de fer arribar
les vostres respostes a l'adreça
veinat@monovar.es o directament a la nostra redacció situada
a l'ajuntament. Moltes pistes no
hi ha en aquesta ocasió, però de
segur que algú ho reconeix.
Foto: Arxiu Rafael Poveda.

Editorial
D

'allò més interessant va estar el començament de juliol a propòsit de la visita a Monòver
de l'escriptora Espido Freire. La guanyadora del premi Azorín de Novel·la 2017 passava pel
nostre municipi i es guanyava l'atenció i admiració de tots aquells que l'escoltaven i quedaven
encantats amb la seua facilitat de paraula i amb els seus coneixements sobre qualsevol tema
que poguera surgir en la conversa. Així doncs, juliol va ser temps de literatura però també de
cine amb les projeccions a la fresca que van tornar al carrer una edició més i que per primera
vegada arribaven també a pedanies. Allí a més, amb doble al·licient en tant que els espectadors
exercien de jurat i havien d'elegir el curmetratge guanyador de tots els que s'hi havien projectat.
També els ciutadans van tindre veu i vot a l'hora d'elegir les propostes dels pressupostos
participatius. Durant tres dies, els vots van anar introduint-se en l'urna on prop de cinc-centes
persones van deixar de manifest quines eren les propostes que consideraven havien de ser
ateses en aquesta ocasió. Unes votacions en tota regla que, no obstant això, també van mostrar
la necessitat de millorar alguns aspectes del procés en futures edicions.
I quasi sense adonar-nos, entre unes coses i altres, mentre els més avançats gaudien de
les seues vacances i els altres feien força perquè els dies passaren el més ràpid possible, van
arribar les festes a Monòver. Mantenint la tradició, la pedania de les Canyades de D. Ciro va
ser l'encarregada de trencar el gel a finals de juliol, just el cap de setmana en què també es
presentava oficialment la Revista de Festes. És temps ara d'estudiar bé el guió d'actes per a no
fallar en les propostes que ens resulten interessants i també per posar atenció als canvis, el més
destacat sens dubte el del dia de la desfilada multicolor, acte que passa del 10 al 9 de setembre
per afavorir així la participació de grans i xiquets i que compten amb un dia de transició abans
de la tornada a l'escola.
Altra de les novetats d'enguany passa pel canvi en el lloc elegit per a la solta de vaques, que es
trasllada fins a l'antic camp de futbol de les Moreres, mentre que la vaca més matinera recorrerà
en aquesta ocasió els carrers del barri Sindical. Però abans, els aficionats podran trobar-se al lloc
de costum a les pedanies, on al llarg d'agost, són diverses les oportunitats per córrer davant de
la vaca o per veure l'espectacle des de darrere de la barrera, que sempre resulta menys arriscat.
D'ací no-res la Santa baixarà des de l'ermita, els focs d'artifici ens faran clavar la vista en el
porxet, els músics muntaran la costera, la dolçaina i el tabal posaran en peu el veïnat de bon
de matí i així fins continuar en setembre. Quan comença sembla etern, però l'estiu té els dies
comptats així que aprofiteu el que queda. Nosaltres ja ens retrobem a l'octubre.
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asociaciones

educació

R evista

La cena del cáncer
cambió de fecha

El Freire preparat per a altre curs

Presentada la
Revista de Festes

D

esde la Junta local de la
Asociación española de la
lucha contra el cáncer, AECC,
se optó este año por cambiar la
fecha en que tradicionalmente
se celebraba la cena organizada
para recaudar fondos en nuestro
municipio. Una vez finalizadas
las fiestas de septiembre, llegaba
siempre este evento a los jardines
de la sociedad cultural Casino de
Monóvar. Sin embargo, este año
la fecha elegida fue el sábado
8 de julio. El motivo del cambio, según señalan desde la
organización es "conseguir cada
año más participación". Por lo
que han optado por trasladar
esta cena a principio de verano
también en futuras ediciones.
Desde la
organización
agradecen la participación de
todos los asistentes así como la
colaboración de todos aquellos
implicados en la realización de
este evento donde no faltó la tradicional tómbola ni el baile para
poner el punto final a la noche.
Junto a la marcha rosa que
comenzó a celebrarse en la
población hace un par de años,
esta cena anual es otra de las citas
destacadas de la asociación.

Les persones interessades en cursos i tallers hauran de
passar per les instal·lacions del Freire a principi de setembre.

U

n any més el centre Freire
presenta la seua oferta
formativa per al nou curs amb
l'objectiu d'afavorir l'educació
integral de les persones adultes
en una societat amb canvis
continus que obliga a plantejarse l'educació com un procés
permanent al llarg de la nostra
vida. Dins d'aquesta oferta podem trobar dins de l'apartat de
Formació Bàsica: Alfabetització,
Neolectors i Educació de Base;
Graduat en Educació Secundària
I i II. A més, d'altra banda, preparació de les proves de certificació
del valencià, preparació per a la
prova d'accés a la Universitat
per a majors de 25 anys i curs
d'anglés nivell A1 (per confirmar).
A més, com cada temporada,
aquesta oferta educativa es completa també amb altres opcions
com són els tallers de l'Associació
d'Alumnes, que inclouen diferents propostes com: pintura,
fotografia, ioga, randa, balls i
zumba.
Les persones interessades en
la realització de qualsevol dels
cursos o tallers ofertats hauran

Acte de presentació. Foto: El jardinet.

L

de passar per les instal·lacions del
Freire, en la segona planta de la
Casa de Cultura, durant les tres
primeres setmanes de setembre
de dillus a dijous 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 per
tal de formalitzar la matrícula
serà: fotocòpia del DNI, certificat
d'estudis realitzats (en cas que
fóra necessari) i dos fotografies de
carnet. Des del centre us animen
que passeu a informar-vos i us
esperen amb noves energies a
totes i a tots.

uis Fernado Pérez Picó va
ser enguany l'encarregat de
presentar la Revista de Festes,
publicació que ja està a l'abast
dels lectors a les llibreries del
municipi. El presentador va fer
un recorregut per les diferents
seccions de la publicació i pels
seus continguts, avançant als
presents el que trobaran en
l'interior de les seues pàgines.
A l'acte es va desvetlar també
quina és la imatge que enguany
identifica les nostres festes i que
va resultar guanyadora al concurs
que es va convocar prèviament.
Durant la presentació, a més,
es coneixien alguns detalls del
guió d'actes com les actuacions
programades per a enguany.

H ACIEN DA

La deuda municipal se reduce en 617.772 euros en el segundo trimestre

S

egún los datos facilitados
desde la concejalía de
Hacienda, tras la remisión al
Ministerio de Hacienda de los
datos pertinentes al segundo trimestre del año en curso, la deuda
conjunta del ayuntamiento se
reduce en 617.722 euros. Como
ha recordado el edil del área, "la
entrada en el Plan de Ordenación
ha permitido destinar recursos
económicos destinados a los
bancos al pago a los acreedores,
con lo cual ha sido la deuda con

años, es de 4.304.920 euros".
estos la que ha experimentado
García señala también que "cabe
la mayor disminución, 521.613
recordar que habrá que añadir,
euros. También se ha reducido
cuando contablemente proceda,
en 58.755 la deuda bancaria y en
la sentencia de Aqualia (alrede37.404 la deuda con el estado.
dor de 5'3-5'4 millones a falta
La mengua en los últimos tres
Fecha
Bancos
Acreedores
Estado
11/04/14

14.800.473

3.408.815

573.538

de consensuar con la empresa el
cálculo de intereses y la forma
de pago)". Por otra parte, como
indica, el periodo medio de pago
a proveedores se fija en 365 y 213
días en sus dos formas de cálculo.
Total Diferencia

18.782.826

30/12/14

14.108.571

3.109.999

523.536

17.742.106 -1.040.720

31/12/15

13.119.389

2.776.110

489.484

16.384.983 -2.397.843

31/12/16

11.765.635

3.335.199

374.046

15.474.880 -3.307.946

31/03/17

11.642.150

3.079.482

374.046

15.095.678 -3.687.148

30/06/17

11.583.395

2.557.869

336.642

14.477.906 -4.304.920
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Espido Freire conquistó al público en su visita a Monóvar
La visita comenzó con una recepción oficial en el Ayuntamiento desde donde se trasladó a la Casa Museo Azorín.

C

umpliendo con el compromiso adquirido meses atrás,
la ganadora del Premio Azorín
de Novela visitó Monóvar el
pasado mes de junio. La primera
parada de la escritora Espido
Freire en nuestro municipio fue
en el salón de plenos del Ayuntamiento donde dejó su original
dedicatoria en el Libro de Honor
del consistorio. Ya aquí, Espido
conquistó al público presente en
el acto y dejó constancia de su
simpatía y facilidad de palabra,
mostrándose agradecida por
los obsequios que recibió: un
ejemplar del libro de Azorín La
ruta de D.Quijote, una botella de
vino del cincuenta aniversario
de la muerte del escritor y dos
pares de zapatos de la firma Durá
& Durá. Posteriormente, Freire

Espido firmó en el Libro de Honor del consistorio. Fotos: Juan Gabriel Díez.

se trasladó hasta la Casa Museo
Azorín donde tuvo lugar la presentación de su novela y acto

seguido la firma de ejemplares,
con un público rendido ante
la intervención de la escritora.

presupuestos

Las urnas decidieron las propuestas en las que invertir

D

el 13 al 15 de julio las urnas
estuvieron a disposición de
los ciudadanos en las instalaciones del Kursaal Fleta con objeto
de que eligieran las propuestas
que finalmente conseguirían su
aportación dentro de los presupuestos participativos. De entre
las más de cuarenta posibles opciones referentes a proyectos, que
previamente habían sido planteados por asociaciones y colectivos
locales, un total de trece fueron
los que consiguieron el respaldo
de los votantes.
Durante las tres jornadas en que
las urnas estuvieron disponibles,
se contabilizaron un total de 497
votos, todos válidos a excepción
de uno nulo. Los votantes señalaban en sus papeletas las cinco
preferencias del listado expuesto

con anterioridad, marcando además el orden de prioridad de las
mismas. Una vez contabilizados
los votos, el proyecto que encabezó la lista de seleccionados fue el
referente a la ayuda extraordinaria a la asociación "Nit i Dia", con
un total de 5.000 euros, seguida
por la ayuda a la asociación de
Estudios Monoveros con 3.000, y
por la aportación de 1.500 euros
dirigida a la realización de nuevos
trabajos en la Cañaeta.
Otras asociaciones locales que
se verán beneficiadas por estos
presupuestos participativos serán
la coral monovera con 3.000
euros, la asociación "Com tu"
con 5.000 euros y la asociación
Muixeranga de Monòver con 200
euros.
Otras inversiones aprobadas se

destinarán a la continuación de
trabajos en el Coto y Peña Bayoni,
con 1.000 euros, o a la eliminación de barreras arquitectónicas,
con 6.000 euros. Actuación esta
que ya se contempló también en
los anteriores prepuestos participativos.
En cuanto a mejoras se
incluyeron además el acondicionamiento de solares y caminos en
general, y el arreglo de caminos
concretos como el de la Pedrera,
Beties, Alquebla, Matadero y Poli,
con 5.000 euros para cada uno de
estos dos proyectos.
La lista se cerró con el acondicionamiento del muro de Santa
Bárbara, trabajos a los que se destinarán un total de 1.000 euros, y
con la adecuación de los jardines
y acceso al colegio Azorín, aten-

diendo a la petición de una zona
de sombra demandada por los
padres y madres del centro desde
hace años. Actuación que supondrá una inversión de 1.500 euros.
En otro orden de cosas, la
relación contempla también una
inversión de 3.000 euros con
destino al archivo audiovisual.
Proyectos nuevos en algunos
casos, o que suponen la continuidad en otros, y que han sido
seleccionados por los votantes
entre las cuarenta y seis propuestas que fueron aceptadas tras las
reuniones mantenidas entre los
representantes de colectivos y
asociaciones diversas y representantes municipales. Ahora solo
queda mejorar algunos aspectos
del proceso para próximas convocatorias.
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Realizadas mejoras en el
Mercado de Abastos

Más de treinta mil euros en
reparaciones en diez meses

T

Ventanal instalado durante la reforma del mercado.

E

n julio se llevaron a cabo
obras de mejora en el mercado de abastos de Monóvar,
unas obras que han supuesto
una inversión de seis mil euros
y que han sido posibles por la
concesión de una subvención
de la Diputación de Alicante.
La edil del área, Lourdes Pastor, señaló que "llevar a cabo,
no estas, sino intervenciones e
inversiones de mayor entidad en
el mercado es fundamental, pues
lamentablemente en el edificio
no se ha hecho una inversión y
mantenimiento constante y adecuado para, con el tiempo, haber
ido adaptándolo a las nuevas necesidades. Por ello, no podemos
negar que estas intervenciones se
quedan cortas, pero también son
necesarias y contribuyen notablemente a su mejora. Sin olvidar

que tampoco serían posibles sin
subvenciones como es el caso".
Según Pastor, también se ha
solicitado otra subvención de
mayor cuantía, en concreto de
treinta mil euros, para mejorar
fundamentalmente, accesos.
Pero, mientras llega, "debemos
seguir ocupándonos del mercado
y actuando sobre sus necesidades
y mejorándolo en la medida
de lo posible. Por ello, con esta
pequeña subvención vamos a
remodelar la puerta de acceso
principal y a poner un ventanal
que mejore el aspecto y aporte
más luz en la parte superior". Una
reforma que añadía "viene, desde
hace tiempo, completándose con
actuaciones de mantenimiento
generales y puntuales que, poco
a poco, van mejorando la imagen
del edificio".

ras la inauguración de los
campos de fútbol Santa
Bárbara se han sucedido las
reparaciones, especialmente
derivadas de desprendimientos
de tierra y asentamientos, sobre
todo, después de períodos de
lluvias. Desde septiembre del
año pasado el consistorio ha
invertido más de 30.000 euros en
reparaciones y adecuaciones del
complejo deportivo como así ha
indicado el edil del área, Salvador
Giménez. "La construcción en
esta zona ya fue, en su momento,
controvertida y ocasionó más
inconvenientes. De hecho, el
terreno, al no ser el más apropiado, ha provocado constantes
problemas en los asentamientos.
Aunque no son los únicos inconvenientes que han surgido,
sin embargo sí que han sido los
más costosos, tamto económicamente, como técnicamente en su
reparación".
A estos problemas cabe añadir
otras actuaciones que han sido
precisas en los vestuarios al detectarse desde Sanidad problemas en
la instalación del agua caliente.
En este sentido Giménez manifestó que "afortunadamente, ya
se han acometido las reparaciones oportunas y el problema ha
quedado resuelto".
Sin embargo, la inversión y
repaciones realizadas hasta el
momento no son suficientes
para dar solución a multitud de

problemas relacionados con su
mantenimiento ya que según ha
indicado el edil "se ha detectado
otro problema bastante grave que
afecta a la superficie del césped
artificial de ambos campos y en
la que, al parecer, en el momento
de su instalación nadie reparó".
Los estratos que deberían haberse instalado previamente a la
colocación de la hierba artificial,
no son los adecuados y falta uno
de ellos, el de la capa de zahorra
que es fundamental. Ante esta
situación, desde el consistorio
se apunta a que se seguirá trabajando por adecuar y mejorar los
campos, a pesar de que conlleve
seguir destinando "ingentes cantidades en mantenimiento".

PU NTS D E V EN DA D 'EL VEÏ NAT
Librería - Juguetería

Comunidad Valenciana,2
03640 Monóvar
Tel. 96 547 26 44/96 547 26 64

Mayor, 176
03640 Monóvar Tel. 96 547 34 61

LIBRERÍA · PAPELERÍA · PRENSA

Plaça la Sala, 6
03640 Monóvar Tel-Fax. 96 547 03 91
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entrevista

Úrsula Pérez Fenoll, Reina Mayor 2017
La Reina 2017 cuenta con experiencia en el cargo pero reconoce que serán muchos los cambios en esta ocasión.

Ú

rsula Pérez Fenoll pasará a
ser proclamada oficialmente
como Reina Mayor de la Fiestas
2017 el próximo 2 de septiembre en el transcurso del acto
de exaltación que un año más
tendrá lugar en el parque de la
Alameda. Esta joven de 19 años,
que el próximo curso comenzará
sus estudios de psicología señala
entre sus aficiones la lectura y el
baile, aunque por encima de todo
reconoce valorar enormemente
los momentos compartidos con
la familia y amigas.
En cierto modo la experiencia
no es totalmente nueva para ella
al haber sido Reina de las fiestas
de Santa Bárbara con anterioridad pero es consciente que las
diferencias serán muchas.
Pregunta: Úrsula, ¿qué crees que va
a cambiar respecto a tu reinado como
representante de las fiestas de Santa
Bárbara?
Respuesta: Creo que van a cambiar
muchas cosas porque esto es muy
grande. Tengo mucha devoción a
Santa Bárbara pero aquí además estás
representando a tu pueblo y yo sé
que me voy a emocionar en todos los
actos porque desde muy pequeñita he
querido ser partícipe de la fiesta desde
dentro. Además, son más días y mucha
más la gente que vendrá a vivir las
fiestas. Tengo muchas ganas de vivir
estas fiestas.
P: ¿Por qué te apetecía repetir la
experiencia?
R: Era una ilusión que tenía desde
pequeña. Cuando veía pasar a las
Cortes de Honor por la pasarela el día
de la exaltación le decía a mi madre
que yo quería vivir ese momento, esos
nervios. Lo hubiera disfrutado igual
como Dama porque en definitiva todas
estamos representando al pueblo por
igual. Pero para mí es algo especial.
P: En cuanto a nervios y momento
especial, la exaltación lo será seguro
pero ¿cómo fue la elección?

R: Fue un momento de muchos
nervios y mucha emoción. Tenía claro
que iba a estar muy feliz porque es un
acto que se hace pensando en todas
nosotras, en las catorce, y la verdad es
que fue muy especial. Aunque la plaza
de toros sea muy grande, tú sabes que
tienes ahí a tu familia contigo y lo vives
al máximo.
P: ¿Y cómo fue el momento en que
escuchaste tu nombre como elegida?
R: Solo pensaba que estaba muy
contenta porque no me lo esperaba
al haber sido ya Reina de Santa Bárbara. Estaba contenta y pensaba en lo
orgullosa que estaría mi familia, especialmente mi madre y mi abuela que
tenía mucha ilusión porque saliese. Al
principio no me lo creía y luego me

puse a llorar de la emoción.
P: ¿Qué es lo que más te gusta de las
fiestas?
R: La exaltación, la procesión y la
ofrenda, especialmente la ofrenda
porque me encanta vestirme de
monovera y porque es un acto al que
acude todo el pueblo.
P: ¿Qué acto no te pierdes nunca en
fiestas?
R: La ofrenda. Desde que tenía seis
meses participo en ella. Solo falté el
año pasado porque por motivo de
los estudios tuve que marcharme a
Madrid.
P: ¿Y el acto que no te gusta?
R: No me gusta la vaca porque me da
mucho miedo. Mi hermano es recortador y no puedo verlo hacer esas cosas.

P: ¿Cómo estás viviendo los preparativos para las fiestas?
R: Con muchos nervios y mucha ansia,
tanto yo como mi familia. Queremos
tenerlo todo ya preparado. Yo siempre
digo que una de las mejores cosas de
estos preparativos es que me unen más
a mi madre que es la que me acompaña en todas las decisiones y hacemos
más cosas juntas.
P: Lo que no podrás hacer mucho
estas fiestas es disfrutar de las noches
ya que son muchos los actos a los que
tendrás que acudir durante el día.
R: No me importa en absoluto. La
verdad es que no suelo salir mucho por
las noches porque me gusta mucho
dormir y necesito mis horas de sueño.
De todos modos, esto se vive un año y
yo prefiero vivirlo bien, así que por las
noches toca descansar para disfrutar al
máximo de todos los actos.
P: Para la gente que no te conoce,
¿cómo es Úrsula?
R: Me considero una persona responsable, ordenada y callada, aunque
también me gusta mucho hablar con
la gente que conozco. No sé, es una
pregunta muy difícil.
P: ¿Cómo está siendo la relación con el
resto de compañeras?
R: Muy buena. Algunas nos conocíamos, aunque no tanto como lo
haremos a partir de ahora porque
son muchos los actos que vamos a
compartir.
P: ¿Qué le dirías a aquellos que no
conocen nuestras fiestas?
R: Que se animen y nos visiten porque
van a encontrar actividades para todos
los gustos. Que vengan porque no se
van a arrepentir.
P: ¿Y a los vecinos y vecinas de Monóvar?
R: Que espero que compartan estos
momentos tan especiales con nosotras, y que no se pierdan nada de lo
que hay programado. Que disfruten
al máximo de estas fiestas como lo
haremos las catorce componentes de
la Corte Mayor e Infantil 2017.
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CU LT U R A

festes

Más de 4.000 euros para los actos
de conmemoración del Año Azorín

Agost també és festa

L

a Diputación de Alicante ha
concedido al Ayuntamiento
de Monóvar 4.235,95 euros a
través de la subvención de Actividades de Especial Relieve. Se trata
del 40% del importe solicitado, la
cuantía máxima concedida en su
categoría.
La memoria de actividades
realizada por la Biblioteca Pública
comprende los actos realizados
y por realizar en homenaje a
Azorín, con motivo del 50 aniversario del fallecimiento del escritor
de Monóvar José Martínez Ruiz, a
lo largo de este 2017, Año Azorín.
La relación de actividades
contempladas dentro de este
homenaje al escritor, se inició
con la edición de la felicitación
navideña que recogía un cuento
de Azorín, siguiendo con otras
como la participación del Club de
lectura en la actividad organizada
con motivo del encendido navideño. A estas les siguieron otras
como el ciclo de cine "Azorín y
las películas de su tiempo", o las
lecturas de textos del monovero
dentro del espacio "Azorín en
las ondas" emitido por Radio
Monóvar.

Hasta la fecha, el aniversario
del cincuenta aniversario de la
muerte del escritor, también
ha contado con una lectura
colectiva de Superrealismo, con
un concurso de presentaciones
dirigido a los jóvenes, un taller
de marionetas, conciertos, con la
visita de la ganadora del premio
de novela Azorín 2017, un paseo
literario por el Collado de Azorín,
o la presentación del vino en
conmemoración de esta fecha.
Solo algunos ejemplos a los que
sumarán en breve también otros
como la presentación de una
cabeza de Nano que representa
al escritor monovero, o como
la exposición que bajo el título
de "Balcones para Azorín" transformará el aspecto de la calle
Salamanca a finales del próximo
mes de septiembre.
El total de actividades incluidas
dentro de la memoria presentada, suponía un presupuesto
que ascendía a 10.589,87 euros,
no contando con ingresos al no
contemplarse el cobro de entrada
o taquilla en ninguna de ellas.
No obstante, sí cuenta con esta
aportación de Diputación.

medio am biente

Voluntariado ambiental

U

n total de 15 voluntarios
forman el equipo de
voluntariado que durante los
meses de julio y agosto realizan
recorridos diarios por el paraje
del Coto así como trabajos de
acondicionamiento en la zona.
A este grupo se suman también
los miembros de los grupos de
montaña, espeleología y ciclismo
que realizan estas tareas durante
los fines de semana. Los interesados pueden contactar con la
concejalía de Medio Ambiente.

El barri de Santa Bàrbera i les pedanies de la Romaneta, les
Cases del Senyor i el Xinorlet preparades per als dies grans.

Corts d'Honor Santa Bàrbera 2017. Foto: Llúcia López.

M

algrat que la festa comença
oficialment el dijous 24
a la nit, el programa d'actes de
Santa Bàrbera s'enceta uns dies
abans amb el campionat de petanca programat per al dissabte
19 d'agost. Tot per passar, ja el
dilluns 21, a inaugurar el XL
torneig de sarangollo que tampoc
falta en aquesta edició i que conclourà el diumenge a les 12 amb
la final a l'ermita.
Però, per a escoltar el so de les
dolçaines i veure com l'ermita
s'il·lumina caldrà esperar a la nit
del 24 d'agost. Com cada any, la
tradicional alborà ens recordarà
a tots que comença un cap de
setmana intens mentre els veïns
donaran els últims retocs a la
decoració elegida enguany per als
carrers del barri.
A partir d'aquest moment els
actes aniran succeint-se, i arribarà
el divendres a les onze de la nit,
un dels més esperats com és el
d'imposició de bandes a les Reines i Corts d'Honor 2017.
Dissabte de matí, la colla El
Xirivell amb la seua música
posarà els veïns en peu a les nou
del matí, i una hora més tard, se
celebrarà la missa de campanya

en l'explanada de l'ermita. Juntament amb la missa de campanya,
els actes religiosos inclouran la
tradicional processó de baixada
de la Santa, dissabte de vesprada,
per fer el trajecte invers al dia
següent.
Així mateix, pel que fa als
matins són per als més menuts.
Dissabte amb la "tamborrada"
que recorrerà el barri a partir de
les 11:30 i en finalitzar la qual
tindran preparat un conta contes
d'allò més interessant a càrrec de
Conta3. I a l'endemà diumenge,
els xiquets continuen com a
protagonsites de la festa amb els
unflables a partir de les 11 i amb
la cercavila dels Nanos i Gegants,
mitja hora més tard.
Així mateix, les nits continuaran destinat-se a les revetles,
sense oblidar el castell de focs
d'artifici el dissabte a la nit ni la
traca que posarà el punt i final el
diumenge, una vegada la Santa
estiga de nou en l'ermita.
Però, no cal oblidar que abans
que aquestes festes, arriben les de
les pedanies de la Romaneta i les
Cases del Senyor, a partir de l'11
d'agost, i les de Xinorlet ja el cap
de setmana següent.
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entrevista

Una programació per a tots els públics
La desfilada multicolor canvia de dia, la solta de vaques i la barraca light presenten nova ubicació i les actuacions tracten
d'atraure des del públic infantil als més majors dins de la programació preparada per a les festes patronals 2017.

E

l guió d'actes de les pròximes festes de setembre presenten alguns canvis destacats
a tenir en compte com el trasllat del dia de
celebració de la desfilada multicolor del 10
al 9 de setembre, o com el canvi d'ubicació
elegida per a la solta de vaques. Modificacions
al voltant de les quals s'ha referit la regidora
de festes.
Pregunta: Ma. Amparo, una de les principals novetats de les festes enguany és el canvi de dia per a la
celebració de la desfilada multicolor, què ha motivat
aquest canvi?
R: El canvi ha estat motivat per la demanda de la
gent. En anys anteriors eren molts els ciutadans que
es queixaven que, en coincidir la jornada posterior a
la desfilada en dia laboral, això complicava la participació en aquest acte. Enguany, aprofitant que des de
fa uns anys, el dia 9 de setembre no hi ha correguda
i és una vesprada tranquil·la en allò referent a actes,
vam optar per plantejar aquest canvi i que així la gent
poguera gaudir de la desfilada com cal.
P: Repassant la programació també podem veure altre canvi destacat com és el lloc de la solta de vaques.
R: Sí, des de l'Associació Amics del Bouet ens van
traslladar que els terrenys on es portava a terme
aquesta solta són insegurs per als participants i la
seua accessibilitat tampoc és bona. D'ahí que s'haja
optat per fer aquesta modificació en quant a ubicació
fins a les Moreres. Cal destacar que l l'accés serà lliure
encara que, des de l'associació, també es gestionarà
la col·locació d'unes grades per aquells que vulguen
seguir l'espectacle d'una manera més còmoda, pagant un preu establert com en altres municipis.
P: A nivell d'actuacions també trobem a la programació algunes novetats, com ara, doble sessió a les nits
a la plaça de la Sala.
R: Sí, obrim el ventall d'actuacions per a les nits a
diferents col·lectius. Una primera sessió per a un
públic més major i una segona amb un espectacle
per a un públic més jove, encara que això sí, obert a
tots aquells que ho desitgen.
P: I si parlem d'actuacions cal ressaltar el concert
programat al parc de l'Albereda.
R: Sí. Fa un temps que apostem per actuacions més
modestes i enguany, amb molts esforços, mirant
molts pressupostos i fent molts càlculs, hem pogut
incloure dins de la programació de festes un concert
del grup Seguridad Social. Abans del concert, a més,
tindrem un festival de dj's del poble que servirà per
a enllaçar la nit de festa després de la desfilada de

Ma. Amparo Maestre. Foto: Llúcia López.

carrosses. La veritat és que estem molt il·lusionats
amb aquest concert que ha sigut possible gràcies a
un gran esforç.
P: No podem passar per alt tampoc altre canvi
d'ubicació com el que experimentarà la barraca light
per als més jóvens.
R: És cert, enguany la barraca light té una nova ubicació, més cèntrica, també amb l'objectiu d'atendre
una demanda de l'any passat en què ens sol·licitaven
un altre lloc per a aquest espai jove.
P: Hem parlat d'un dels actes tradicionals que canvia
de dia com és la desfilada però hi ha alguna modificació més en relació a altres actes?
R: No, la resta és manté igual. Sí que és cert que
l'ofrena continua amb el recorregut que ja es va
modificar l'any passat, però en aquesta ocasió amb
l'eixida cap a l'església programada per a les huit de
la vesprada. S'ha optat així per retardar mitja hora
més l'acte, ja que la desfilada pels carrers transcorre
molt ràpida i en arribar a l'església sempre cal esperar
perquè la missa encara no ha finalitzat i això fa que
es produïsquen aturades que cal evitar. També, com

l'any passat, l'acte comptarà amb molts convidats de
fora i en ser un dels actes centrals de la festa sí que
m'agradaria demanar la máxima participació possible
dels veïns lluint l'indumentària tradicional.
P: En les últimes edicions de les festes, una de les propostes més animades són els vermuts a l'Albereda,
continuen tenint un paper destacat en la programació d'enguany?
R: Totalment. Tots els dies tindrem actuacions durant
les sessions vermuts que esperem estiguen tan animades com sempre. A més, a l'Albereda s'instal·larà
de nou el parc infantil per als més menuts durant
aquestes sessions i fins i tot una de les actuacions programades com és la de Dani Miquel està dirigida al
públic infantil. Tot sense oblidar que també enguany
la Junta Festera ha organitzat la paella gegant que
serà el dia 10 i que vindrà acompanyada novament
d'altra sessió de música a partir de les tres de la vesprada amb un grup que ja va actuar l'any passat i que
va agradar molt.
P: Deies abans que enguany s'ha comptat amb un
pressupost un poc més gran per a festes, quin ha
sigut eixe pressupost exactament?
R: La partida de festes compta amb un pressupost
total de 225.000 euros per a tot l'any, no sols per a les
festes de setembre. Les festes patronals s'emportaran
finalment vora 195.000 euros aproximadament.
P: Estàs satisfeta amb la programació?
R: Crec que és una programació pensada per a tot
tipus de públic. Amb moltes coses per a xiquets
com el tobogan aquàtic i la "banyà", el parc infantil
a l'Albereda i a la plaça de la Sala, l'espectacle de
màgia que tindran al Teatre Prinicipal el dia 10...,
també els més jóvens tindran un concert pensat per
als adolescents la nit de l'exaltació a les Moreres, a la
Sala tindrem actuacions d'allò més variades..., un poc
de tot per a passar-ho el millor possible.
P: Per cert, no hem dit que també tindrem alguna
activitat que arriba vinculada a l'Any Azorín.
R: Sí, aprofitant l'Any Azorín, des de la regidoria de
Cultura es va fer la proposta d'afegir a la colla de
Nanos i Gegants un cap de nano de l'escriptor i es
presentarà oficialment el dia 8 de setembre, dia gran
de les festes.
Tradicions, però també, com assenyalava
la regidora, algunes novetats dins de la
programació de les pròximes festes que
començaran oficialment amb el pregó de la
periodista Pilar Algarra i també amb les de la
pregonera infantil, Alba María Galiano.

10 | El Veïnat

FOTOS : Juan gabriel Díez

Reina Infantil 2017
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A I N H OA PI CÓ PÉR E Z

EL EN A N AVA R R O SÁ N CH E Z

J Ú L I A M A R T Í N SA N Z

Cort d'Honor Infantil 2017

M A R ti N A PAYÁ B OT EL L A

N EUS M A R T Í N E Z A M O R ÓS

PAU L A M I R A M A E S T R E
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Reina Major 2017
Ú R SU L A PÉR E Z FENOLL
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DA L H I L A C A N D EL J UA N

DA N I EL A H ER N Á N D E Z E S T E V E

MAR MAESTRE GALIANO

Cort d'Honor Major 2017

N ER E A GR A N B OT EL L A

N I E V E S B EN AV EN T E L LO R ENS

PAU L A G A RCÍ A SA N Z
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Festes Majors 2017
Programa d'actes
Divendres, 25 d'agost

Dimecres, 6 de setembre "L'Alborà"

A les 2 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.

A les 8 de la vesprada
Inauguració de la il·luminació extraordinària "Festes de Setembre
2017".

Dissabte, 26 d'agost
A les 2 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Dilluns, 28 d'agost

A les 11 de la nit
Entrada de bandes de Música pels tres costats de la ciutat: l'Agrupació
Musical La Artística de Monòver, la Sociedad Musical La Lira de
Montfort i la Unión Musical del Fondó dels Frares, que confluiran a la
plaça de la Sala, a les 11:30 de la nit, per a interpretar, totes juntes, el
pasdoble Monòver.

Inici dels campionats de Billar i Parxís a la Llar del Pensionista.
Divendres, 1 de setembre
A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Dissabte, 2 de setembre
A les 11 del matí
Gran Banyà i festa de l'espuma. Tobogan aquàtic gegant al Barri de
Borrasca. Els que vulguen participar hauran d'emportar-se els seus flotadors o tables per deixar-se caure pel tobogan. Una experiència d'allò
més divertida. Amb la col·laboració dels veïns del Barri Borrasca.
A les 8 de la vesprada
Cercavila de les Corts d’Honor 2016 i 2017 acompanyades per les
autoritats, Junta Festera, la Colla El Xirivell i l'Agrupació Musical La
Artística, des de l'Ajuntament fins al parc de l'Albereda.
A les 9 de la nit
Exaltació de les Reines i Dames d'Honor 2017, al parc de l'Albereda.
Participaran l'Agrupació Musical La Artística, la Coral Monovera Virgen
del Remedio i la Colla El Xirivell. Al parc de l'Albereda.
A continuació
Sopar Homenatge a les Reines i Corts d'Honor 2017.
A les 11 de la nit
Concert de Nikone, presentant el seu nou treball Onirikone. A les
Moreres. Produït per Master Producciones.
A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Diumenge, 3 de setembre
A la 1 de la vesprada
Inauguració de l'Exposició del XLIX Concurs Internacional de Fotografia "Festes de Setembre" i lliurament de premis al Kursaal Fleta.
L'exposició romandrà oberta fins a la clausura el dia 24 de setembre.

A les 11:45 de la nit
Pregó de les Festes de Setembre 2017, a càrrec de la periodista Pilar
Algarra, i Pregó Infantil a càrrec de la xiqueta Alba María Galiano
Mallebrera, guanyadora del concurs organitzat des de la Regidoria de
Festes per a elegir el pregoner o pregonera infantil.
Acte seguit:
Inici oficial de les Festes de Setembre 2017, 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 12:45 de la nit
Gran Alborà, festa pirotècnica, a càrrec de Pirotècnia Alacantina, des
de l'ermita de Santa Bàrbera, que dóna inici a les festes.
A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.

Dijous, 7 de setembre “La Vespra”
A les 10 del matí
Gran Concurs de Gatxamiga amenitzat amb xaranga, amb lliurament
de premis. A la zona del col·legi Ricardo Leal. Inscripcions fins a mitja
hora abans.
A les 12 del migdia
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el
seu recorregut festiu a la plaça de la Sala, per a continuar pels carrers
Major, Salvador Crespo, Segura, Major, Venta de Blai, Major i Sant
Joan, per a finalitzar a la plaça de la Sala.
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A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca a l'antic camp de futbol "Les Moreres".
A les 7:30 de la vesprada
Concentració de Reines i Dames d'Honor, a la plaça del Cristo,
vestides amb el típic vestit monover i acompanyades per l'Agrupació
Musical La 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, en la qual se celebrarà la tradicional Ofrena de Flors i
Fruits a la Mare de Déu del Remei, a les 8 de la vesprada. L'itinerari
a recórrer: Exconvent, Ronda de la Constitució, avinguda Comunitat
Valenciana, carrer Sant Joan, carrer Teatre i Major fins a l’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 Pirotècnia Alacantina.
De 10 a 2 de la nit.
Barraca light per als menors de 16 anys. Sense begudes alcohòliques.
Al solar ubicat al carrer Major, 132.
A les 12:30 de la nit
Actuació dels Movers, a la plaça de la Sala.

A les 2 de la matinada
Remember "Con 8 no basta" i "Patio de Jonás", amb DJ’s Antonio
Javier i Nino. Actuació de Me and the reptiles, a la plaça de la Sala.

Divendres, 8 de setembre “Dia de la Mare de Déu del Remei”
A les 8 del matí
Volteig general de campanes.
A les 8:30 del matí
Bou en corda al barri Sindical.
A les 11:30 del matí
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el
seu recorregut festiu a la plaça la Sala on en primer lloc es presentarà
el nano d'Azorín que s'ha realitzat amb motiu de la celebració de l'Any
Azorín. Per a seguir pels carrers Luis Martí, Ricardo Leal, Saturnino Cerdá, Paulino Verdú, Lope de Vega, Doctor Maestre, Benjamín Palencia,
Doctor Mas, Vázquez Díaz, Pancho Cossío, Trinitat, Església i Major,
per a finalitzar a la plaça la Sala.
A les 12 del migdia
Solemne missa cantada, a l'església parroquial de Sant Joan Baptista.
De 12 a 3 de la vesprada
Vermut popular al parc de l’Albereda amb l'actuació de Kerman's.
Jocs infantils, a l'Albereda.

A partir de les 12 de la nit i fins a les 3 de la matinada
Parc infantil, a la plaça de la Sala.
A la 1 de la matinada
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.

Festes 2016. Foto: El jardinet.

A les 2:30 de la vesprada
Mascletà diürna als voltants del parc de l’Albereda.
De 5 a 7 de la vesprada
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Jocs infantils, a l'Albereda.
A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca a l'antic camp de futbol "Les Moreres".
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.
Al solar ubicat al carrer Major, 132.
A partir de les 12 de la nit i fins a les 3 de la matinada
Parc infantil, a la plaça de la Sala.
A les 12 de la nit
Actuació del Trio Monahuar, a la plaça de la Sala.
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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 10 de la nit a 2 del matí
Barraca Light per a menors de 16 anys. Sense begudes alcohòliques. Al
solar ubicat al carrer Major, 132.
A les 10 de la nit
Festival de dj’s amb el Sr. Vidal i Josevi, animació i la col·laboració de
Notenom, al parc de l’Albereda.
A les 12:30 de la nit
Actuació de l'Artistic Band, a la plaça de la Sala.
A la 1:30 de la matinada
Concert de Seguridad Social, al parc de l’Albereda. Entrada lliure.
A les 3 de la matinada
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.

A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Diumenge, 10 de setembre
A la 1:30 del matí
Tributo a Mecano, pel grup Melissae, a la plaça de la Sala.

Dissabte, 9 de setembre
A les 8:30 del matí
Bou en corda al Barri Sindical.
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 11:30 del matí
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, Maestro D.Joaquín, Lope de Vega, Cuartel, Virgen del Carmen,
Virgen de los Desamparados, Gabriel Miró, Maestro Chapí, Borrasca,
Virgen del Carmen, San Roque i Major, per a finalitzar a la plaça de la
Sala.
De 12 del migdia a 3 de la vesprada
Vermut popular al parc de l'Albereda, amb l'actuació de Patrulla 66.
Jocs Infantils a l’Albereda.
A les 2:30 de la vesprada
Mascletà diürna als voltants del parc de l'Albereda, a càrrec de Pirotècnia Alacantina.
A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca a l'antic camp de futbol "Les Moreres".
A les 7:30 de la vesprada
Concentració de xarangues.
A les 8 de la vesprada

A les 10:30 del matí
Cercavila per tots els quartelillos del poble acompanyats per la
xaranga, per finalitzar al parc de l’albereda on s’entregaran els premis a
tots els quartelillos guanyadors.
A les 11:30 del matí
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el
seu recorregut festiu a la plaça de la Sala, per a continuar pels carrers
Luis Martí, Maestro D. Joaquín, Demetrio Poveda, Moncada, Luis Cernuda, Picasso, Goya, Demetrio Poveda, Ricardo Leal, Divina Pastora,
Avinguda de la Comunitat Valenciana, Ponteareas, Julio Romero de
Torres, Zurbarán, Pablo VI, Daniel de Nueda, i Sant Joan, per a finalitzar a la plaça la Sala.
De 12 del migdia a 5 de la vesprada
Jocs infantils al parc de l’Albereda.
De 12 del migdia a 2.30 de la vesprada
Vermut popular al parc de l'Albereda, amb l'actuació de Dani Miquel.
A la 1 de la vesprada
Mascletà infantil i Baby al parc de l’Albereda.
A les 2:30 de la vesprada
Paella gegant al parc de l’Albereda, organitzada per la Junta Festera.
De 3 a 5 de la vesprada
Sessió tardeo al parc de l'Albereda, amb Tony & The Rockheavyllies.
A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca a l'antic camp de futbol "Les Moreres".
A les 6 de la vesprada
Actuació del mentalista Toni Bright, amb l’espectacle 'Volver a creer',
al Teatre Principal.
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A les 8 de la vesprada
Parc infantil, a la plaça de la Sala.

Dissabte, 30 de setembre

A les 8 de la vesprada
Sarangollo Rock, amb les actuacions de Raïm, Pequeño Huracán i
amics, Destino, i María Quiles, a la plaça de la Sala.

A les 6 de la vesprada
Finals del XXVIII Campionat 24 hores de Galotxes per parelles, al
Centre Esportiu Monòver.

A les 12 de la nit
Gran traca que posarà fi a les Festes de Setembre 2017 i Traca infantil
de caramels. A la plaça de la Sala.

A les 8 de la vesprada
Lliurament de trofeus del XXVIII Campionat 24 hores de Galotxes
per parelles, al Centre Esportiu Monòver. S’oferirà un vi d’honor per
gentilesa de Bodegas Primitivo Quiles.

Dissabte, 16 de setembre

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

A la 1 de la vesprada
Inauguració de l'exposició "Balconades per Azorín". Al carrer Salamanca. L'exposició romandrà instal·lada fins a l'1 d’octubre.

Diumenge, 17 de setembre
Des de les 9 del matí
Trobada estatal de randeres, al parc de l'Albereda, amb l'actuació del
grup Tres fan ball. Amb el patrocini de l'Excma. Diputació d'Alacant.
A les 7 de la vesprada
Missa homenatge a la nostra patrona la Mare de Déu del Remei,
cantada pel Cor Parroquial, seguida del tradicional Besamans. A
l'església parroquial de Sant Joan Baptista.

Divendres, 22 de setembre
A les 7 de la vesprada
Lectura de textos d'Azorín, a la Casa de Cultura, a càrrec de
l'Asociación de Escritores Españoles.

Dissabte, 23 de setembre
A les 8:30 de la vesprada
Festival de corals amb la Sociedad Elda Canta i la Coral Monovera
Virgen del Remedio. Al Teatre Principal.

Divendres, 29 de setembre A les 5 de la vesprada
A les 5 de la vesprada
XXVIII Campionat "24 Hores de Galotxes per parelles", a les pistes
del Centre Esportiu Monòver, durant la vesprada i nit.
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 de premis del Concurs de Gatxamiga, al Centre Esportiu.
A continuació
Castell de focs, als jardins del Centre Esportiu.

La Junta Festera de Monòver els desitja unes
Bones Festes de Setembre 2017
Mª Amparo Maestre Díaz. Regidora de Festes.
Carles Maestre Galiano
Reme Maqueda Bernabé
Serafín Sánchez Riquelme
Mª Dolores Díez Pina
Nicolás Vidal Poveda
José Emilio Carbonell Prats
Loreto Peinado Medrano
María Corbí Prats
Juanma Poveda Gomariz
Estela Sánchez Riquelme
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Política frente al postureo

H

ay dos formas de "estar en política", trabajando por los vecinos o
aparentar como que estás haciéndolo.
Veïns de Monòver pretende llegar al gobierno para darle a nuestros vecinos el pueblo que se merecen. Nuestras aspiraciones no
son los cargos, ni salir en la foto, ni escalar puestos dentro de un
partido, ni conseguir votos para colocar a diputados en Alicante.
Tenemos las ideas claras y defenderemos a toda costa a nuestro
pueblo y nuestra gente. Nosotros solo estamos en Monóvar, por lo que
si hubiese un proyecto/subvención beneficioso en la zona, pelearíamos
para que se quedase en Monóvar y no en una ciudad grande donde el
partido pueda conseguir más votos a nivel autonómico o nacional.
Necesitamos cambiar de rumbo, hemos tenido partidos grandes
al frente de nuestro Ayuntamiento y hemos visto el resultado de
todos. Los monoveros no necesitamos partidos que en la oposición se
quejen, hagan ruido y cuando lleguen al gobierno haga lo mismo que
criticaban o peor. Tampoco de los que dan palmadas en la espalda, no
se mojan y luego no hacen nada.
Veïns ha votado en contra de algunas cosas que ha presentado el
PSOE, como los pliegos de la piscina. Estamos en contra de que lo
que antes nos costaba 25.000€ al año ahora nos cueste 150.000€ más
toda la luz que gaste la empresa sin límite. Barra libre en luz y agua a
costa del bolsillo de los monoveros. Votamos en beneficio del interés
general, no nos abstenemos como el resto de oposición por miedo a
que digan que "estamos en contra de que se abra la piscina".
Nosotros estamos a favor de que se abra la piscina, pero no a
cualquier precio, ya está bien de que se aprovechen de nuestro
pueblo.
Siempre que se perjudiquen los intereses de los monoveros, existan
errores o no se atienda al procedimiento legal votaremos en contra,
como con los presupuestos, las subidas de impuestos y las diferentes
ordenanzas que se han aprobado.
El último ejemplo ha sido la ordenanza del mercado de abastos,
que desprotegía totalmente a los comerciantes del mercado, haciendo
más fácil la llegada de esa gran superficie que acabe con ellos. Votamos
en contra, hemos alegado y hemos hecho las alegaciones a los comerciantes para que defiendan sus derechos.
Mientras tanto el resto de partidos, postureo. Foto aquí, foto allá,
estamos en contra pero nos abstenemos, gobernamos pero nunca estamos, presentación de cualquier cosa y nos hacemos más fotos que al
propio protagonista del evento. En definitiva, todos a la espera de que
falte un año para las elecciones y ponerse a trabajar. Nosotros continuaremos nuestra marcha porque ayudar, informar y preocuparse
por los vecinos no es un sprint de campaña, es una maratón de 4
años mínimo.
Queremos aprovechar para desear a todos los vecinos, de nuestras
pedanías, del barrio de Santa Bárbara y Monóvar en general, que paséis
unas felices fiestas. Esperamos que todo salga perfecto y las disfrutéis
al máximo, porque todos/as nos hemos ganado estos días de diversión
y descanso!
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La mayoría absoluta del PSOE no es Altres festes carregades d'activitats
hoy una mayoría entre los vecinos
rribat l'agost, és hora de pensar en les festes de setembre, tal volta

Q

ue no nos callen, tu voz nuestra voz .
En esta ocasión escribimos como señal de protesta por sus
formas y la manera dictatorial de dirigir El Veïnat y los medios de
comunicación y para que no te manipulen como hace el PSOE con su
escrito de estas páginas, solicitando que entreguemos nuestro texto
con excesiva anticipación y así poder elaborar El Veïnat como si fuera
un elemento propagandístico.
Y seguira siendo asi, hasta que no rectifique el impositor y censurador CONCEJAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN JOSÉ ALCARAZ,
puedes consultar TU VOZ y la nuestra en nuestras redes sociales.

A

els últims "dies lliures" que l'estiu ens dóna abans de posar-nos,
definitivament, de nou, davant del treball, l'estudi i, en definitiva, la
rutina normal de cada dia.
Aquest any, l'esforç que el govern municipal fa perquè les festes de
setembre siguen, de nou, les millors possibles és molt gran. Activitats
per als més petits, música en directe, pirotècnia, actes en honor a la
nostra patrona, la Mare de Déu del Remei, esdeveniments culturals…
ompliran el calendari d'aquestes festes de 2017.
Per concretar un poc, aquest any trobem novetats molt importants
(fruït de les aportacions de distints col·lectius i també, com no, de
la nostra experiència al front del govern) a algunes activitats de les
nostres festes. Per exemple, la vaca tindrà lloc a l'antic camp de futbol
de Les Moreres, una iniciativa que l'associació El bouet, encarregada de
la coordinació dels actes amb vaca, ha proposat i promocionat, impulsant un canvi dirigit a millorar la qualitat d'un dels actes de festes amb
més seguiment. De la mateixa forma, la desfilada multicolor ha sigut
traslladada al 9 de setembre, dissabte, amb la intenció que l'ambient
de festa que genera puga continuar durant més temps, al contrari del
que venia ocorrent fins ara. Amb aquesta intenció està previst, també
el 9 de setembre, un concert de Seguridad Social, un dels grups musicals
més reconeguts del panorama nacional, al parc de l'Albereda, d'accés
lliure. Com a colofó festiu d'un dia que, a bon segur, estarà ple de festa
i d'alegria.
De nou el tobogan aquàtic gegant per a tots i totes estarà a la Gran
Banyà que, organitzada amb la col·laboració dels veïns i veïnes del
Barri Borrasca, ja és un acte inqüestionable a la nostra programació de
festes.
També a la Plaça de la Sala hi haurà un gran tribut musical a Mecano,
una gran festa al voltant de l'ambient musical al Monòver de fa unes
dècades, amb importants dj's del nostre poble, culminada amb una
gran actuació de Me and the reptils, o l'estrena del Sarangollo Rock,
en el camí de promocionar els nostres propis artistes, l'Artístic Band, el
trio Monahuar, el pregó de les nostres festes…
I a altres llocs del poble mascletades diürnes i nocturnes, grans grups
a les sessions vermut, barraca per als més joves, a més de les tradicionals barraques i quartelillos, paella gegant, noves actuacions musicals,
exaltació de les nostres dames i reines…
I, com no, totes aquelles activitats relaciones, directament, amb la
nostra patrona i dissenyades per a tornar, de nou, a exaltar la seua
imatge i assegurar la seua vigència. El cant del seu himne, que obrirà
les festes, l'ofrena, la celebració del seu dia gran, la processó en el seu
honor, el besamans.
I a més, i abans de tot açò, les festes de les nostres pedanies i de Santa
Bàrbara, preparant-nos per a l'ambient irrepetible de les nostres festes
patronals.
Volem, des d'ací, agrair el treball de totes les persones que fan possibles aquestes festes, a Monòver i a les nostres pedanies, i desitjar-vos a
tots i totes un feliç estiu i unes bones festes.

