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AGENDA
EXPOSICIÓ

CONFERÈNCIA

Divendres, 4 de maig. 20h
Kursaal Fleta

Diumenge, 20 de maig. 12h.
Seu Estudis Monovers

Inauguració de l'exposició dels alumnes
del Taller de pintura de Puntjove.

Conferència sobre Pura Verdú a càrrec
de Consol Payá Amat.

CONCERT

CONTA CONTES

Dissabte, 5 de maig. 20h.
Casa de Cultura

Dimecres, 23 de maig. 18h.
Biblioteca Infantil

Concert de Monahuar i Mariachi
Grupo Volver.

Sessió de contes per a xiquets a càrrec
de Javi Poveda.

JORNADA MEDIAMBIENTAL

EXPOSICIÓ

Dissabte, 12 de maig. 9h.
Eixida des de l'Albereda

Divendres, 25 de maig. 20h.
Kursaal Fleta

Jornada d'anillament científic al riu
Vinalopó per a tota la família.

Inauguració de l'exposició dels Tallers
de pintura del centre d'adults "Freire".

TEATRE

NIT EN BLANC

Dissabte, 12 de maig. 20:30h.
Teatre Principal

Divendres, 25 de maig. 22:30h.
Inici Plaça de la Sala

Representació de la comèdia No estem
bé, amb Eugeni Alemany i Maria Juan.

Actuacions diverses dins de la III Nit en
Blanc a Monòver.

CONFERÈNCIA

RUTA AMBIENTAL

Diumenge, 13 de maig. 12h.
Seu Estudis Monovers

Dissabte, 26 de maig. 9h.
Eixida des de l'Albereda

Conferència amb el tíltol "Mitos y
leyendas sobre el voto en España.
Aproximación crítica a la Ley electoral"
a càrrec de Lorenzo Lorenzo.

Ruta ambiental i dels molins al riu
Vinalopó.
RUTA
Dissabte, 26 de maig. 12h.
Diferents punts de Monòver

CINE
Dijous, 17 de maig. 20h.
Casa de Cultura

Projecció de la pel·lícula Las Horas amb
Nicole Kidman, Meryl Streep i Julianne
More.

Ruta guiada per diferents punts de
Monòver a través de fotografies
antigues.
CONCERT

MUSEUS

Diumenge, 27 de maig. 12h.
Església del Convent

Divendres, 18 de maig.
Diversos punts

Concert Ensemble Dolci Sospiri
"Cantate, Cantate".

Nit dels museus amb l'oportunitat de
visitar la casa Museu Azorín, el Museu
d'Arts i Oficis, el taller de pintura de
Xavi García i ruta guiada pel MUAC.

CONFERÈNCIA
Diumenge, 27 de maig. 12h.
Seu Estudis Monovers

CROSS

Conferència al voltant de la Salut
mental a càrrec de José Caparrós.

Diumenge, 20 de maig. 10:30h.
Xinorlet

PRESENTACIÓ

Prova esportiva del Cross i Marxa
del Xirivell a la pedania del Xinorlet,
al llarg de tot el matí. Les primeres
eixides començaran a les 10:30h.

Diumenge, 27 de maig. 18h.
Plaça de la Sala

Presentació candidates Reines Santa
Bàrbera i Tercera Edat.

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
MAIG
Franco Gómez· Carlos Tortosa,4
Dies 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Rafael Peris · Major, 166
Dies 5, 9, 13, 17, 21, 25,29
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 6, 10, 14, 18, 22, 26,30
Nuria Canales · Luis Martí, 7
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
De dilluns a divendres:
De 8 a 18h
Dissabtes:
De 9h a 13h i de 16h a 18h
Diumenges i festius
De 9h a 14h
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La foto de
la portada

La Trobada d'Escoles en Valencià va reunir a
Monòver els centres educatius de la comarca al
voltant d'aquesta festa per la llengua.
Foto: El Veïnat.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer l'1
de juny. Si voleu col·laborar-hi recordeu que
haureu d'entregar els vostres escrits fins el 17 de
maig. 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

E

l mes passat si que vau localitzar perfectament on estava
presa la imatge, fins i tot ens heu
donat dades del personatge que
apareixia a la fotografia. Com
heu indicat als vostres escrits,
s'anomenava David i a banda
de ser l'agranador municipal
també replegava els gossos que
es trobava a soles al carrer. El
racó corresponia al carrer Sant
Joan, davant de l'establiment
que actualment està dedicat a la
neteja de roba i venda de material
esportiu. El guanyador és Evaristo
Corbí. Enhorabona i la resta ara
a enviar les vostres respostes, el
més aviat possible, a través de la
nostra adreça electrònica veinat@
monovar.es, o directament a la
planta baixa de l'Ajuntament.
Foto: Arxiu Rafael Poveda.

Editorial
M

aig ha arribat per a molts amb un magnífic pont, especialment per als escolars que encara
anaven acostumant-se a les classes després de les vacances de Pasqua i ja s'han trobat
amb aquesta nova parada, després de la qual comença el compte enrere per a l'avaluació final
i per acomiadar altre curs. Però, mentre uns pensen en el final, altres ja van més enllà i posen
l'objectiu en l'inici del següent curs en tant que són molts els pares i mares que aquest mes
s'enfronten a la decisió de triar col·legi per als seus fills. S'enceta el procés d'admissió als centres
educatius i amb ell les consultes per tal d'elegir la que consideren millor opció.
Altres que també han de buscar les que consideren millors opcions, en aquest cas per a la
població, són els membres de l'equip de govern que han considerat com a tal l'inici dels tràmits
per a la desafectació del camp de futbol de Les Moreres. Posar a la venda part del patrimoni
municipal ha estat una de les últimes decisions adoptades, en veure aquest pas com l'única
possibilitat d'acomplir amb la quantisosa sentència a què ha de fer front el consistori monover.
En altre ordre de coses també des del govern s'ha optat per continuar posant la mirada en la
pedania del Fondó com a possibilitat per a dinamitzar el turisme a propòsit dels fets històrics
vinculats a aquesta part del nostre terme. Una opció on localitats veïnes com ara Elda també
posen atenció i que ha portat als dos municipis a organitzar actes conjunts en les últimes
setmanes.
També en les últimes setmanes s'han donat a conèixer notícies que han estat acollides amb
un fort aplaudiment, com ara l'elecció del nou pregoner de les Festes Majors. El biòleg monover
Alberto Yáñez Boyer serà l'encarregat de donar inici a les festes. Un jove amb una trajectòria
professional brillant i amb un currículum impecable, carregat de distincions i d'hores de treball
on no tenen cabuda masters ficticis com els que han marcat l'actualitat nacional aquests dies.
Però, sens dubte la part més trista de maig ha estat la mort del periodista monover Isidro
Vidal, comunicador incansable fins a l'últim moment i una figura destacada dins de la premsa
alacantina, la qual es va fer ressó d'aquesta pèrdua. De segur que al llarg de la seua vida van ser
moltes les nits en blanc preparant alguna entrevista o algun article per a qualsevol publicació
on era habitual la seua firma. A nosaltres ara també ens espera una Nit en Blanc però amb un
altre objectiu: gaudir de les actuacions preparades des de la Regidoria de Cultura per aquesta
activitat anual que ja s'ha convertit en fixa dins de la programació i que arribarà el pròxim 25
de maig. Una Nit en Blanc per davant i dos caps de setmana per a recórrer de nou els bars de
tapa en tapa, ja que a final de més arranca altra edició de la Ruta de Tapes.
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PATR IM O NIO

Iniciados los trámites para la desafectación de Las Moreras
El Alcalde ha calificado la medida de obligada para poder hacer frente a la sentencia de más de cinco millones de euros.

E

l gobierno de Monóvar ha
iniciado los trámites para
posibilitar la venta del antiguo
campo de fútbol de Las Moreras.
El primer paso fue la desafectación del mismo como espacio
destinado a servicio público, una
decisión difícil según el Alcalde,
Natxo Vidal, que como indicó,
radica en "la obligación del
Ayuntamiento de hacer frente al
pago de una sentencia de más de
5 millones de euros, heredada de
una gestión irresponsable, como
tantas otras, de los gobiernos
municipales anteriores y con el
objetivo de no hacer recaer esta
carga íntegramente sobre los
bolsillos de los ciudadanos".
El Alcalde recordó que "fuimos
condenados al pago de más
de 5 millones de euros como
consecuencia de la rescisión del
contrato con la anterior empresa
concesionaria del servicio de
agua potable, debido a la nefasta
actuación del Ayuntamiento, que
cambió de adjudicataria a pocos
meses de las elecciones de 2011.
Ahora somos nosotros los que
hemos de tomar las decisiones

que consideremos más oportunas
para hacer frente a esa obligación
y, al mismo tiempo, intentar que
la ciudad, sus actividades y la
ciudadanía se vean afectadas en
la menor de las medidas posibles.
De ahí que hayamos decidido
iniciar el expediente para que, en
un plazo razonabe de tiempo, las
instalaciones del antiguo campo
de fútbol de Las Moreras puedan
venderse, con el fin de obtener
liquidez con la que equilibrar

las cuentas municipales tras el
pago de la sentencia y de que no
todo el esfuerzo recaiga sobre la
reducción de distintos servicios
municipales o en los bolsillos de
las familias de Monóvar".
En su declaración Vidal manifestó que "no tenemos una
máquina para fabricar dinero y,
del mismo modo, consideramos
que no podemos hacer recaer el
esfuerzo económico para pagar
esta sentencia únicamente sobre

las familias de Monóvar, que
no tienen nada que ver con la
gestión irresponsable de nuestros
antiguos gobernantes; por la
que, no solo nosotros, sino los
gobernantes que nos sucederán y
muchos monoveros y monoveras
estarán pagando durante muchos
años más. De ahí que la venta de
patrimonio público se consolide
como una de las opciones por las
que poder optar".
En este sentido el Alcalde
manifiesta "el pesar con el que
tomamos esta decisión, al afectar
a un bien público querido por todos y que en los últimos años ha
vuelto a ser utilizado con resultados muy satisfactorios" y pidió a
la ciudadanía "que comprenda los
motivos por los que se toma esta
decisión que, en última instancia,
tiene que ver con la protección
de los servicios municipales existentes y con la economía de las
familias monoveras, todo en un
momento en el que los números
municipales comienzan a arrojar
resultados positivos, gracias a la
gestión de estos últimos cuatro
años de gobierno".

INDUS TR I A

Solicitada una subvención de 500.000 euros para El Pastoret

E

l Ayuntamiento, a través de
la concejalía de Industria
y Comercio, ha solicitado al
Gobierno Valenciano una subvención de más de 500.000
euros para el Polígono Industrial,
lo que supone una de las más
ambiciosas peticiones en lo que
va de legislatura, tanto por el
importe solicitado como por la
finalidad de la misma. En caso de
ser concedida, la finalidad de esta
subvención deberá ejecutarse en
dos tramos, el primero antes de

finalizar este mismo año 2018 y
el resto durante el año 2019.
La aportación municipal (según
la media de otras zonas geográficas) rondaría el 30 % del total de
la licitación final. Una inversión
de alcance que permitiría mejorar
la iluminación, zonas verdes,
señalización vertical, señalización horizontal, sistemas contra
incendios y la distribución de
agua en un Polígono que necesita
estas actuaciones para mejorar
su atractivo y su competitividad,

lo que debería redundar en una
mejora de la actividad económica
e industrial del municipio.
El concejal del área, José
Alcaraz, ha manifestado que
"el esfuerzo que se va a realizar
por parte del Ayuntamiento en
esta subvención demuestra el
compromiso de este equipo de
gobierno por tener unas zonas
industriales adecuadas, modernas
y competitivas para que las empresas que están instaladas y las
que desean hacerlo, así como las

personas que trabajan o pueden
trabajar allí puedan contar con
unos servicios e infraestructuras
cada vez mejores".
Alcaraz ha afirmado además
que "de forma paralela seguimos
trabajando con el IVACE para
poder ampliar en una nueva fase
el Polígono, dado que existen
propuestas firmes y serias de
empresas que quieren venir a
instalarse a El Pastoret pero que
necesitan unas parcelas que actualmente son insuficientes".
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EM PLEO

EDUC ACIÓ N

Solicitados dos
planes de empleo

Empieza el proceso de admisión
de alumnos para el nuevo curso

E

l Ayuntamiento ha solicitado
dos planes de empleo para
un total de doce personas. La
solicitud se enmarca dentro del
Plan Avalem Joves que hace un
año puso en marcha el Gobierno
Valenciano. Las personas contratadas pasarían a reforzar las áreas
de mantenimiento y limpieza,
así como las de Normalización
lingüística y Turismo. Según
el edil del área, José Alcaraz, "la
cantidad solicitada duplica a la
del año anterior, cuando se solicitaron cinco personas dentro de
este plan", una línea ascendente
que espera continue creciendo
en el futuro. La ayuda solicitada
asciende a 200.000 euros.

PROTES TA

Los pensionistas
volvieron a la calle

E

l pasado 16 de abril los pensionistas monoveros volvieron
a concentrarse en la Plaza de la
Sala para reclamar al gobierno
central unas pensiones dignas.
En el acto estuvieron presentes
el Alcalde y parte de la corporación municipal, interviniendo
en el mismo la edil de Bienestar
Social, Mª Ángeles Linde y como
representante de la Tercera Edad,
Javier Legaz. Una vez más el acto
sirvió para denunciar la política
del PP respecto a las pensiones
en cuanto que consideran que
"recorta y desgasta la calidad de
vida de los mayores".

La reunión informativa organizada desde la Concejalía de Educación para los padres y
madres de los nuevos alumnos será el 15 de mayo a las 20:15h en la Casa de Cultura.

L

a constitución el pasado 17
de abril de la Comisión de
Escolarización y la delimitación
de las áreas de influencia y áreas
limítrofes de los centros de la
población han sido los pasos
previos al proceso de admisión
de alumnos para el curso 20182019. Tras estos trámites, del 17
al 24 de mayo, se abre el plazo
establecido por Conselleria para
la presentación de solicitudes y
de la documentación correspondiente en los centros elegidos
por los padres y madres como
primera opción.
Desde la Concejalía de Educación se ha convocado, como cada
año, una reunión informativa
para los padres y madres de los
nuevos alumnos, el martes 15
de mayo a las 20:15h, en Casa
de Cultura. A la misma asistirán
los directores/as de los centros
educativos de la población y el
representante de la Inspección
Educativa para responder a
las posibles dudas que puedan
plantearse sobre el proceso.
Además, se entregarán las carpetas facilitadas por la concejalía
con la información referente al
calendario del proceso, la documentación a aportar y el modelo
de solicitud a presentar.
Una vez finalizada la presentación de solicitudes en los
centros, la publicación de las
listas provisionales de admitidos
será el 4 de junio, presentándose
las posibles reclamanaciones
hasta el 6 de junio. Mientras que
las listas definitivas se publicarán
en los centros el 13 de junio,
abriéndose posteriormente también el correspondiente turno de
alegaciones hasta el día 15.
Posteriormente, paso obligado
es el de formalización de matrí-

cula en los centros donde sean
admitidos los solicitantes, entre
el 14 de junio y el 2 de julio,
cuanto a Educación Infantil y
Primaria se refiere.
En caso de empates en el momento de adjudicación de plazas,
la letra del primer apellido a partir
del cual se asignarán las mismas
será la letra u. Letra elegida en
el sorteo realizado previamente
en la sede de la Conselleria de
Educación como así consta en
la Resolución de 26 de marzo de
2018 que marca la admisión de
alumnos para el próximo curso.
NOVEDADES EN 2-3 AÑOS
Una de las principales novedades
del próximo curso escolar es el
anuncio de la Conselleria de Educación de financiar el coste total
de la enseñanza de los alumnos
de dos a tres años escolarizados
en las escuelas municipales de
educación infantil de primer
ciclo. Un anuncio que en el caso
de nuestro municipio supone
la gratuidad en 2-3 años en la
Escuela Infantil La Retjola. Los
solicitantes, en este caso exclu-

sivamente, dispondrán como
período de admisión del 18 al 25
de mayo.
Desde Conselleria se apuntó
como argumentación a la medida
adoptada que "está comprobado
que la escolarización de los niños/as de dos años favorece unos
buenos resultados académicos en
el futuro y es una medida para
favorecer la conciliación familiar.
De ahí que según el secretario
autonómico Miquel Soler se opte
por "aumentar cada curso las ayudas económicas al bono infantil y
ir creando aulas de dos años gratuitas". Dos medidas que destacó
van "encaminadas a favorecer la
igualdad de oportunidades de las
familias en este tramo de edad".
Con el fin de informar detalladamente también de este cambio
que se introducirá el próximo
curso escolar, la reunión informativa a padres organizada por
la Concejalía de Educación, se
ampliará también a los padres y
madres de alumnos en este tramo
de los 2-3 años de edad para que
puedan conocer los detalles al
respecto.
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O BITUA R I

CU LT U R A

TU R ISM E

Ens va deixar
Isidro Vidal

Dos nits obertes de bat To r n e m a
anar de Tapes
a bat a la cultura
Torna una nova edició de la Nit en Blanc i s'afegeix a la
programació cultural una jornada dedicada als museus.

E

l passat 11 d'abril ens deixava
el periodista monover Isidro
Vidal Martínez als noranta-cinc
anys. Nascut en l'agost de 1922 a
Monòver, Isidro es declarava un
admirador del seu poble, on era
fàcil trobar-lo en qualsevol acte
cultural que es portara a terme.
La seua trajectoria professional va
estar vinculada als mitjans de comunicació, iniciant-se als 18 anys
com a corresponsal del periòdic
Información d'Alacant, on després
ingressaria com a redactor. Però
la seua vinculació amb la premsa
va ser d'allò més extensa i el va
portar fins i tot a exercir com
a President de l'Associació de
la premsa d'Alacant, de 1969 a
1982. Una dilatada carrera professional que el va portar a estar
al capdavant de diferents publicacions i a publicar nombrosos
articles en diferents mitjans, així
com a entrevistrar a personatges
d'allò més interessants com el
propi Azorín. Tot sense oblidar els
premis i reconeixements que va
rebre pel seu treball. A la Revista
de Festes 2017, Demetrio Mallebrera publicava una entrevista
amb Isidro que donava compte
de la vida d'aquest monover que
afirmava que "todo lo que ha
quedado escrito con mi nombre
respira a Monóvar".

Els components de La Artística també participaran engunay en la Nit en Blanc.

D

es de la regidoria de Cultura
s'han organitzat dues activitats interessants per a les nits
del 18 i 25 de maig. La primera
d'aquestes nova al nostre municipi i la segona en què serà la
seua tercera edició.
D'aquesta manera, la nit del
divendres 18 de maig, l'oferta
passa per una Nit de museus al
llarg de la qual els interessats
podran visitar el taller de
pintura de Xavi Garcia, la Casa
Museu Azorín, el Museu d'Arts i
Oficis i fer una ruta guiada per
les pintures murals que formen
part del projecte d'art a l'aire
lliure, MUAC. L'activitat ha
estat emmarcada dins del Dia
Internacional dels museus 2018
i s'espera que tinga una bona
acollida entre la població.
I d'aquesta Nit de museus a la
III Nit en Blanc que el divendres
25 de maig tornarà a sorprendre
al públic que s'acoste a punts
concrets de la població amb actuacions diverses. Al tancament
d'aquesta edició continuava
sense tancar-se l'itinerari elegit
però sí les actuacions previstes.

Repetixen en aquesta edició els
components de la Coral monovera "Virgen del Remedio",
l'associació de llaüds Madrigal,
els components de l'agrupació
musical La Artística, Gramatica
Parda amb la seua poesia i com
a novetat la nit s'obri també a la
pràctica del ioga amb el taller de
Punt Jove. Tot sense oblidar la
pintura col·lectiva que permetrà
canviar l'aspecte d'algun racó
elegit per a l'ocasió.
RUTA GUIADA
A banda d'aquestes activitats, cal
destacar també dins de la programació de maig la ruta guiada que
sota el títol d' Espais compartits
s'ha organitzat per al dissabte
26 de maig. Una proposta que
planteja recorreguts urbans per
Monòver a través de fotografies
antigues del municipi. Ferran
Díaz estarà al front d'aquests
recorreguts per a participar en
els quals s'han d'efectuar les
correponents reserves a l'adreça
reserves@monovar.es, ja que les
places són limitades. L'eixida està
prevista per a les 12 del migdia.

A

mb l'arribada del bon temps
arriba també una nova edició
de la Ruta de Tapes. Des de la Regidoria de Turisme en col·laboració
amb els establiments participants
s'ha programat la que serà l'edició
número tretze d'aquesta ruta en
la qual participaran deu bars i
restarurants del nostre municipi.
El 31 de maig es donarà
per inaugurada la ruta que es
prolongarà al llarg de dos caps
de setmana i que ens donarà
l'oportunitat de degustar les tapes
preparades per a l'ocasió al preu
de 2'50 euros tapa més beguda.
Així, durant el 31 de maig, 1,2,
7, 8 i 9 de juny els establiments
participants ens esperen amb
les seues noves creacions i amb
l'excusa perfecta per a compartir
moments d'oci i tractar d'optar a
un dels premis en joc per aquells
que completen la cartilla.
En aquesta ocasió formaran
part de la ruta el bar Hnos. Calpe,
les cafeteries Bilaire, La Campaneta, Deby i Mira; la cerveseria
El Castell, els restaurants N.R. del
Casino, Esther i Xiri; mentre que
la part més dolça recaurà en El
Fornet. Parades a tenir en compte
per tant al llarg d'aquest apetitós
recorregut. Bon profit!
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La deuda se reduce 812.695 euros en el primer trimestre

A

la finalización del primer trimestre del año, la concejalía
de Hacienda ha hecho públicos
los datos de deuda. Según el edil
del área, Alejandro García, "la
mayor liquidez ha permitido una
fuerte disminución de la deuda
conjunta del Ayuntamiento de
Monóvar en este primer tramo
del año, hasta llegar a 812.695
euros". La mayor parte de la
disminución corresponde a los
proveedores, por la cantidad de
762.411 euros. La deuda bancaria
ha disminuido en 31.581 euros y
la deuda con el estado en 18.703
euros.

Como destaca García "justo
cuatro años después de la entrada
del Partido Socialista en el gobierno, la deuda global se ha reducido
en 5.476.042 euros, cantidad
similar a la que se deberá a la

Fecha

empresa Aqualia por la sentencia
en contra del Ayuntamiento del
proceso que se venía arrastrando
desde 2009". Lo que supondrá
que "volveremos al principio
en cuanto al total de deuda mu-

nicipal". Para García, otro dato
positivo ha sido la disminución
del período medio de pago, que
en sus dos formas de cálculo es
ahora de 187 y 113 días, el más
bajo de los últimos cuatro años.

Bancos

Acreedores

Estado

Total

11/04/14

14.800.473

3.408.815

573.538

18.782.826

Diferencia

31/12/14

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

31/12/17

11.581.509

2.238.733

299.237

14.119.479

-4.663.347

31/03/18

11.549.928

1.476.322

280.534

13.306.784

-5.476.042

EDUC ACIÓ

Importants millores per als col·legis de Monòver
La Conselleria ha acceptat la majoria dels projectes sol·licitats dins del Plan Edificant per a la millora dels centres públics.

A

l tancament d'aquesta
edició es comunicaven
oficialment quines han estat les
actuacions acceptades per part
de Conselleria de l'extens llistat,
que mesos abans feien arribar des
de l'Ajuntament per tal d'acolli-se
al Pla Edificant. Amb anterioritat
Conselleria ja havia confirmat
la construcció d'un menjador
al col·legi Mestre Ricardo Leal i
l'Escriptor Canyís, dos projectes
als quals se sumen ara un bon
grapat d'actuacions dirigides a
millorar les instal·lacions dels

centres educatius públics de la
població. Entre aquestes actuacions acceptades ara figuren des
de la substitució de finestres,
a la remodelació de banys,
adequació de pistes esportives,
repintat d'edificis, construcció
d'aules noves o espais multiusos,
actuació sobre goteres i filtracions, millores en gimnàs, patis
o altres instal·lacions com cuina,
adequació d'instal·lació de gas
i altres més que suposaran una
important inversió i unes millores considerables per als centres

destinataris. Les actuacions
sol·licitades van ser consultades
prèviament amb els responsables
dels centres per tal que fóra des
dels propis col·legis des d'on es
marcaren les necessitats més
immediates.
La regidora d'Educació,
Lourdes Pastor, ha mostrat la
seua satifacció pel fet que hagen
estat acceptades la majoria de les
peticions efectuades, interessantse no obstant això, pel fet que
algunes altres hagen quedat fora
malgrat presentar característiques

similars en uns i altres centres.
Ara, una vegada comunicades les
actuacions que compten amb el
vistiplau de Conselleria, el procés
ha de continuar segons la normativa marcada per aquest pla del
govern valencià, segons la qual
el segon pas és l'elaboració de
les corresponents memòries dels
projectes i la sol·licitud de delegacions de competències que haurà
de passar pel Ple. Així doncs, cal
començar a complir pasos per
tal que els centres gaudisquen
d'aquestes millores.

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
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SETM A N A SA NTA

La Setmana Santa monovera va tornar a lluir al màxim

L

a celebració de la Setmana
Santa 2018 va arrancar amb
el pregó de Liberto Esteve per
passar posteriorment a traslladar l'atenció al carrer on les
processons de les diferents
confraries i germandats reunien
un destacat públic. Un any més,
la primera imatge en processonar
pels carrers va ser la de Jesús
Triunfante. La confraria celebrava enguany el seu cinquanta
aniversari en una jornada on
les mantellines blanques se van
sumar en l'acompanyament i on
això si, no van faltar les tradicionals palmes. La temperatura no
va afavorir que amb "el burret"
estrenarem també la primavera
i per tant van predominar els
colors foscos però no les ganes
de començar a viure amb intensitat la Setmana Santa. De fet,
va ser molta la participació en
aquesta cita on ja es va deixar
notar l'ambient propi d'aquesta
celebració.
Però, a banda d'aquesta confraria també la de Nuestra Señora de
la Soledad estava de celebració,
en aquest cas per complir-se el
seu setanta-cinc aniversari. Per
aquest motiu, la processó de
Dimecres Sant va comptar amb
un grup de capella que acompanyava la imatge amb la seua
música en determinades parades

Processó de Nuestra Señora de la Soledad. Foto: Hnos. Quiles.

Tradicional encontre a la Plaça de la Malva. Foto: Hnos. Quiles.

Processó de Divendres Sant. Eixida de Nuestro Padres Jesús. Foto: El Jardinet.

del recorregut oficial.
Amb alguna xicoteta modificació d'última hora en algun
recorregut, totes les processons
es van poder portar a terme amb
normalitat, ja que el temps en
aquesta edició va respectar la
celebració. Si bé, cal destacar un
incident enregistrat en la nit de
Dijous Sant quan una de les portadores de la imatge de Nuestra
Señora de la Esperanza resultava
ferida al cap en caure, durant el
recorregut, un element d'una
façana sobre aquesta confrare.
Destacable també enguany va
ser la participació a l'encontre a
la Plaça de la Malva. Un acte que
en els últims anys comptava amb
una menor afluència de públic
però que en aquesta ocasió va
tornar a reunir un bon nombre
de ciutadans. L'opció de retrasar
la convocatòria un poc més sembla que va estar encertada. I d'un
canvi a altre, com va ser l'eixida
de la imatge de Jesús Cautivo des
de la residència d'ancians i no des
de l'Església.
Com cada edició, pel que fa a
les processons, el moment més
seguit per la població es va concentrar en les entrades i eixides
de les confraries. Les portes de
l'església concentraven de nou
l'atenció per veure les novetats
de cadascuna d'elles després de
mesos d'assajos.

Jesús Cautivo eixia enguany des de la Residència d'ancians. Foto: El jardinet.
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L'Albereda es va vestir de festa per la llengua
Molta animació i activitats diverses van formar part de l'última edició de la Trobada que va acollir novament Monòver.

Parlament de Lourdes Pastor, Regidora d'Educació, per obrir l'acte.

Descobriment de la placa commemorativa al parc.

L

a Trobada d'Escoles en Valencià de les Valls del Vinalopó va
tornar a fer parada a Monòver en
una jornada festiva cent per cent.
Després de la presentació oficial
de la programació a l'acte que
dies abans es portava a terme a
l'auditori de la Casa de Cultura, el
cap de setmana del 21 i 22 d'abril
arribava la celebració de la Trobada amb activitats per a tots els
públics. Dissabte a la nit la plaça
de la Sala acollia un concert, que
si bé no va comptar amb el públic
desitjat, va ser del grat dels assistents, els quals van poder gaudir
de nou de la veu de Laura Díaz
i participar de l'espectacle de la
resta de grups convidats.
Però, la jornada més participativa arribava el diumenge amb la
cita que la comunitat educativa
de la comarca tenia al parc de
l'Albereda. L'afluència de públic
a la concentració a les portes de
l'Ajuntament no va ser tan destacada però ja al parc l'ambient
va ser l'habitual en aquesta
cita anual. Mentre els diferents
centres participants preparaven
el material per als tallers, la festa
donava inici oficialment amb
l'entrada a l'Albereda dels Nanos
i Gegants, participants en la concentració i, de les corresponents
colles encarregades d'animar la

Contacontes al parc.

Ambient a l'Albereda.

Actuació de la Muixeranga de Monòver a l'acte.

celebració amb la seua música.
Tots, van omplir un escenari des
del qual no van faltar tampoc
els parlaments de les autoritats
assistents a l'acte. Però, abans
que els representants polítics
i d'institucions implicades en

aquesta festa per la llengua obriren el torn de paraules, l'atenció
estava als peus de l'escenari on els
components de la Muixeranga
de Monòver arrancaven els
aplaudiments del públic amb
les seues torres mentre les colles

participants tocaven juntes des
de dalt.
També la cançò de la Trobada,
escrita pel monover David Vera,
va tenir el seu protagonisme
dalt de l'escenari, on un grup
d'alumnes de cinquè del col·legi
Mestre Ricardo Leal, acompanyaven la lletra amb una coreografia
preparada per a l'ocasió.
Així mateix, abans que les
paradetes es posaren a disposició
dels més menuts amb propostes
de tot tipus, es descobria també
al parc una placa per deixar constància d'aquesta jornada festiva
a Monòver. Tot per començar
acte seguit amb les manualitats
complementades amb altres
activitats com ara conta contes,
jocs tradicionals o el concert que
oferien els components de Marcel
el Marcià encarregats de posar a
ballar als xiquets i als pares.
El fet que des de fa uns anys ja
no es programen activitats per a
la vesprada fa que per a la majoria
la festa acabe amb la programació
però no obstant això encara es va
poder veure al parc algun grup
preparat per a passar la jornada
a l'Albereda. Mentre que els que
tornaven a casa ho feien carregats
de manualitats a les quals buscar
ubicació.
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M EMO R IA H IS TÓR IC A

El Alcalde presentó a Zapatero el proyecto del Hondón
Natxo Vidal invitó al expresidente del Gobierno a visitar la pedanía monovera para conocer el proyecto personalmente.

El Alcalde presentó el proyecto al expresidente del gobierno.

El Alcalde durante la inauguración de la exposición de la vara de mando de Azaña.

L

a programación conjunta que
presentaron los municipios
de Monóvar y Elda con motivo
de la celebración del 14 de abril
comenzaron con la inauguración
de la exposición permanente
de la vara de mando del presidente de la II República Manuel
Azaña. El acto tuvo lugar en el
Ayuntamiento de Elda y contó
con la presencia del expresidente
del Gobierno de España, José
Luis Rodríguez Zapatero y de la
Consellera de Justicia y Administraciones Públicas Gabriela
Bravo. El Alcalde de Monóvar,
Natxo Vidal, acompañado por
parte del grupo de gobierno, también estuvo presente en esta cita
que aprovechó para presentar a
Rodríguez Zapatero el proyecto
del Hondón de Monóvar. La presentación se acompañó además
de una invitación al expresidente
para visitar la pedanía monovera,
propuesta que según el Alcalde
fue aceptada por Rodríguez Zapatero.
Durante su estancia en Elda,
Zapatero destacó "la importancia
de respetar la historia y la memoria", y resaltó la necesidad de
conservar parte de esta historia y
memoria a través de la exposición
permanente que fue inaugurada.

Zapatero se interesó
por el proyecto
del Hondón y se
comprometió a visitar
la pedanía

El Alcalde y algunos de los miembros del gobierno que asistieron al acto.

El arqueólogo de Elda, Juan
Carlos Márquez, fue el encargado de abrir el acto con una
intervención en la cual expuso
el proceso seguido por la vara de
mando instalada en el vestíbulo
del Ayuntamiento eldense. La
vara de Azaña ha sido restaurada
por el taller Julián del Olmo.
Llegó a la ciudad a principios de
2007, cedida por la Liga Proderechos humanos, que fundó Azaña.
Fue su viuda quien la entregó a
esta entidad tras la muerte del político español, y después de haber
estado ocho años en el despacho
de Jorge Sampaio, presidente de

República de Portugal de 1996 a
2006. Cuando este la devolvió,
desde la Liga decidieron que la
custodiase Elda, ya que conocían
la importancia que tuvo este
municipio y la comarca para la
Segunda República.
Desde 2007 y hasta ahora
se encontraba en la biblioteca
Alberto Navarro para pasar ahora
a quedar expuesta en el Ayuntamiento tras decidir el equipo de
gobierno que tenga una ubicación especial para que todos los
eldenses y turistas puedan verla.
De este modo, y como manifestó el Alcalde de Elda, Rubén

Alfaro, "se quiere dejar testimonio
de que el poder tiene que emanar
del pueblo en democracia y
libertad".
En el turno de intervenciones,
la Consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Gabriela
Bravo, se mostró muy crítica con
"aquellos que siguen pensando
que en esta época hubo más sombras que luces" y lamentó que "se
siga perturbando a demasiada
gente".
Por otra parte, respecto a la
invitación efectuada por el Alcalde al expresidente para visitar
nuestro municipio, aunque no se
concretó ninguna fecha, Natxo
Vidal se muestra esperanzado
en que se lleve adelante dado el
interés mostrado por Rodríguez
Zapatero ante la iniciativa del
gobierno local por poner en valor
una parte importante de nuestro
patrimonio histórico.
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Monóvar y Elda se unen para crear un producto
turístico de la mano de la II República

Recital de Manuela Amat acompañada por Francisco Alvillar.

Participantes en la jornada.

Conferencia del profesor Pedro Payá López.

Las visitas guiadas resultaron de interés para los participantes.

M

onóvar, Elda y Petrer
fueron las últimas tierras
que pisaron los dirigentes de la
II República antes de marchar
al exilio. Un hito histórico que
desde los tres municipios tratan
ahora de utilizar para atraer a turistas y visitantes interesados por
esta parte de nuestro patrimonio.
Con este objetivo y fruto del
trabajo conjunto, se presentó el
pasado mes de abril una amplia
programación con la que los
municipios de Monóvar y Elda
celebraron la conmemoración de
la proclamación de la II República. Los actos comenzaron el día
11 con la visita del expresidente
del gobierno, José Luis Rodríguez

Zapatero a Elda donde inauguró
la exposición permanente de la
vara de mando de Manuel Azaña.
Continuando ya el día 14 en la
pedanía monovera de El Hondón
con visitas guidas al refugio y al
aeródromo desde el que partieron
Negrín, Rafael Alberti y la Pasionaria. Los asistentes pudieron
seguir las explicaciones referentes
a los puntos claves de una visita
que además se completó con
otras actividades alternativas que
se concentraron en las antiguas
escuelas de la pedanía, que se
busca pasen a convertirse en
centro de interpretación.
Entre estas actividades se incluyó un recital de poemas de Rafael

Alberti, a cargo de Manuela Amat
acompañada al violonchelo
por Francisco Alvillar. Acto
seguido ya en el interior de estas
dependencias el profesor de la
Universidad de Alicante, Pedro
Payá López, ofreció una conferencia titulada "El castigo de los
vencidos: la represión franquista
después de la Guerra Civil", que
da título al libro publicado por
este investigador.
Una completa mañana que
contó con una respuesta positiva
por parte del público que se acercó hasta la pedanía monovera
interesado por la programación
preparada. El guión de actos se
cerró, el domingo 15, en Elda con

una jornada de puertas abiertas
en el Ayuntamiento para visitar la
vara de mando de Azaña expuesta
en el vestíbulo del edificio, y con
una ruta guiada por la Elda republicana. Un recorrido que incluyó
entre otras paradas la casa de las
Beltranas, el Teatro Castelar, el
monumento a Emilio Castelar o
el colegio Padre Manjón.
Actividades diversas y una
programación conjunta que
celebraron tanto el Alcalde de
Elda, Rubén Alfaro, como el de
Monóvar, Natxo Vidal, destacando ambos el valor único de este
patrimonio histórico, cultural y
turístico que quieren poner en
valor.
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FES TES

Les 50 Reines Majors passen el testimoni a les 50 Infantils
La Plaça de Bous de Monòver servirà d'escenari per a la Gala- Homenatge que arribarà després de l'acte d'Elecció 2018.

S

i l'any passat, des de la Junta
Festera, s'optava per commemorar amb actes diversos a les
cinquanta dones que han ocupat
el càrrec de Reina Major de les
Festes, enguany arriba el torn per
a les Reines Infantils. D'aquesta
manera ara les protagonistes
seran les que des de 1969 i fins
enguany han passat per aquest
càrrec. Un homenatge que com
l'any passat, s'encetarà amb una
Gala que tindrà lloc en la Plaça
de Bous, el 10 de juny, un dia
després que aquest mateix escenari aculla l'acte d'elecció 2018.
Des de l'organització ja s'avança
que serà un acte ple de records i
d'emoció per a assistir-hi podran

Roda de premsa de presentació dels actes programats.

adquirir-se les entrades a partir
del pròxim 14 de maig, a la Casa

de Cultura, en horari de 19:30
a 9 de la nit. Entrades que en el

cas de l'acte d'elecció ja estan a la
venda a la Casa de Cultura en el
mateix horari. Dos actes que des
de la Junta Festera esperen que
compten amb un destacat públic
perquè acapararan l'atenció al
llarg del cap de setmana.
En el cas de l'acte d'Elecció ja
s'ha avançat que tornaran a innovar en format i decorat, per oferir
un autèntic espectacle de llum,
so, pirotècnia i elegància, amb
actuacions diferents, canvis en
la presentació de les candidates,
una introducció novedosa i altres
sorpreses que es desvetllaran en
el transcurs de l'acte, tot amb
l'utilització de les últimes tecnologies en espectacles.
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FES TES

Continuen els contactes
amb els membres del jurat

Alberto Yáñez Boyer
pregoner de les Festes

Les components de les Corts d'Honor 2018 passaran un cap
de setmana amb els membres del jurat a Múrcia.

Les components de les Corts d'Honor 2018 a la primera jornada amb el jurat.

E

l passat 14 d'abril les components de les Corts d'Honor
2018 mantenien el primer
contacte amb els membres del
jurat encarregat en aquesta
ocasió d'elegir a les màximes
representants de les Festes
Majors de Monòver. Totes elles,
que lluïen per a l'ocasió el vestit
típic monover, acompanyades
pels membres de la Junta Festera
i la Regidora de Festes, es van
desplaçar a un conegut paratge
monover, on els esperaven tots
els membres del Jurat. Al llarg de
tota la vesprada i fins les 9 de la
nit, es van succeir les entrevistes
personals a les catorze candidates,
mentre els fotògrafs i càmeres treballaven per a obtindre el millor
material audiovisual, que s'usarà
tant en la Revista de Festes com
en diversos actes on elles seran
protagonistes. Al dia següent,
les candidates es reunien a
l'Ajuntament per continuar amb
la feina de gravació dels vídeos
que s'editaran i es podran veure
per primera vegada en l'Elecció
del dissabte 9 de juny a la Plaça
de Bous.
Ara, i tal com ja ocorreguera
l'any passat, les xiquetes i

jóvens que formen part de les
Corts d'Honor 2018, tornaran
a reunir-se amb el jurat el cap
de setmana del 19-20 de maig,
en aquesta ocasió a la ciutat de
Múrcia. Aquesta experiència els
permetrà conèixer altres festes
i tradicions, al temps que per al
jurat suposa una oportunitat més
per tal de valorar com es comporten les candidates davant les
Reines i Dames d'altres localitats.
Una vegada a Múrcia, les xiquetes i jóvens elegides enguany,
participaran en actes diversos
juntament amb les Reines de la
Huerta i de les Festes de la Primavera d'aquesta ciutat. Cercaviles,
actes institucionals i altres més
lúdics es compaginaran al llarg
d'un cap de setmana que acabarà
amb una jornada de convivència
al parc Terra Natura.
Tot això com a previ a l'acte
d'elecció on es coneixerà finalment el nom de les elegides com
a Reina Major i Infantil 2018,
i que tindrà lloc el dissabte 9
de juny a la Plaça de Bous. Un
acte que s'anuncia carregat de
novetats i que estarà conduït en
aquesta ocasió per la jove monovera María Sánchez.

E

l biòleg monover Alberto
Yáñez Boyer serà l'encarregat
enguany de donar inici a les
Festes Majors en haver acceptat la
invitació de l'Alcalde per tal que
fóra el pregoner 2018. La resposta afirmativa d'Alberto portava
l'Alcalde a manifestar que "estem
encantats que siga un monover
jove, amb un talent i potencial
sobradament reconeguts, qui es
dirigisca a tots els monovers i
monoveres per a obrir les nostres
festes". Al temps que afegia "estic
convençut que serà un excel·lent
pregoner, a la vista de la seua
trajectòria, de la seua preparació
i del que sent per les festes de
Monòver i pel nostre poble".
Doctor en biologia per la
Universitat de València amb la
qualificació màxima de "Sobresaliente Cum Laude", va obtenir el
Premi Extraordinari de Doctorat
amb la seua tesi centrada en
l'estudi de la participació de les
cèl·lules mare de la sang durant
infeccions fúngiques.
En 2011 es va traslladar a
l'Institut de Medicina Regenerativa de l'Hospital Cedars-Sinai
Medical Center a Los Ángeles, per
a realitzar els seus estudis postdoctorals. Les seues investigacions es
van centrar en la regulació de la
producció de cèl·lules del sistema

immunitari per les cèl·lules mare
de la sang, amb especial rellevància en malalties infeccioses,
neurodegeneratives i càncer.
Investigacions i estudis que
l'han portat a rebre destacats
premis com el premi al jove
investigador de la International
Endotoxin and Innate Immunity
Sociey, en 2014, o el primer premi
en el concurs Shark Tank, en
2017.
Recentment Alberto ha rebut
finançament per a establir el seu
propi grup d'investigació en el
Cedars-Sinai Medical Center on
investiga noves teràpies per a
tractar certes leucèmies mieloides
i a més és professor adjunt del
programa de doctorat d'aquest
hospital.
Des que acabara la seua
Llicenciatura en Biologia, a la
Universitat de València, en 2005,
el seu currículum no ha parat
de créixer amb premis diversos,
col·laboracions en publicacions,
xarrades i destacats projectes
d'investigació que venen a deixar
constància de la vàlua professional d'aquest monover que haurà
de compaginar la investigació
amb la preparació del pregó que
ens oferirà les pròximes festes de
setembre. Ara sols resta saber qui
serà el pregoner/a infantil.
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JOCS ESCO L A R S

Projecte d'aproximació dels
escolars al nostre entorn

Els equips aprofiten l'última fase

Una de les excursions amb alumnes de Primària.

D

es de la Regidoria de Medi
Ambient s'ha posat en marxa un projecte amb l'alumnat de
Primària dels centres educatius
de Monòver que començava el
passat 11 d'abril amb una excursió a la rambla amb els alumnes
del primer cicle (1r i 2n) i que
continuarà fins al 22 de maig.
La idea d'aquesta activitat
dirigida per Adrián Alberola, és
l'educació, divulgació i coneixement del nostre entorn i tot el
que està relacionat amb ell. Ja que
com assenyala Alberola "també
era necessari que l'Ajuntament
s'involucrara amb els col·legis i el
medi ambient de Monòver, ja que
molts dels escolars no coneixen
els nostres espais naturals i tot el
que hi ha en ells".
El projecte consisteix en una
eixida, de tot el matí, a tres llocs
propers a la població de Monòver,
com la rambla, a la qual acudiran
els alumnes de primer cicle; el riu
Vinalopó amb els de segon cicle,
i finalment els de tercer cicle visitaran la muntanya més propera al
seu centre. Els alumnes d'Azorín
i Ricardo Leal aniran al Molinet
o al Secanet, els de Canyís a la
Torrecilla o alguna serra propera
al riu, els de Divina Pastora al
voltant de Beties o l'entorn de
la Retjola, i els de Cervantes per
petició del centre aniran al riu Vi-

nalopó i el seu entorn. A més de
les eixides, a la setmana següent
hi ha una sessió de treball de dues
hores als col·legis en la qual es
treballa tot el que s'ha comentat
i arreplegat durant l'eixida.
Així, entre aquestes activitats
que solen fer-se per nivells,
l'alumnat de primer cicle rep una
explicació sobre les bones pràctiques en el medi ambient així
com les plantes que no deuen
tocar. Descripció de l'entorn,
cerca i recollida de fragments de
plantes autòctones..., mentre
que en l'aula endevinen petjades
d'animals i expliquen els seus
hàbits. Altra activitat és escoltar
el cant d'alguns ocells com són
el cuco, carboner, el carpinter,
perdiu... D'altra banda, en segon
cicle aprenen nocions bàsiques
d'orientació amb mapes i brúixola o el cicle de l'aigua, per passar
a aprofundir en l'aula sobre els
temes que han vist prèviament.
Mentre que ja en tercer cicle es visiten les muntanyes, on aprenen,
entre altres coses, a orientar-se i
a situar els diferents elements del
paisatge. Per passar ja a l'aula a fer
cordes amb espart i altres fitxes
descriptives sobre tot el que han
observat al camp.
L'experiència està rebent una
molt bona acollida per l'alumnat
participant.

A

l tancament d'aquesta edició
d'El Veïnat s'havia disputat
la segona jornada de futbol als
jocs escolars. Als encontres jugats
dins d'aquesta jornada es va poder veure com els equips ja van
agafant el ritme al nou esport,
enregistrant-se en els marcadors
finals dues golejades i dues
victòries per la mínima amb un
penal i tot.
Però com diuen les xiques
i els xics que juguen setmana
rere setmana, el més important
va ser passar-ho bé i gaudir amb
els companys de la pràctica de
l'esport que centra aquesta fase
final dels jocs escolars.
Els encontres continuen tenint
com a escenari els camps de futbol Santa Bàrbera que al llarg de

les pròximes setmanes acolliran
els ultims partits d'aquesta edició
abans que arribe la gala de l'esport
infantil en la qual es premiaran
als equips participants.
De moment, pel que fa a la
classificació, després de la segona
jornada, en la categoria d'alevín,
el primer lloc era per a l'equip
del col·legi Escriptor Canyís amb
cinc punts, seguit del Ricardo
Leal amb quatre, Divina Pastora
amb tres i Cervantes i Azorín,
amb dos punts cadascú.
D'altra banda, en benjamí,
repetix l'Escriptor Canyís amb
sis punts, seguit de l'Azorín amb
quatre punts, Divina Pastora
amb tres, Ricardo Leal amb dos i
Cervantes amb un punt.

H A N D BO L

Les seleccions d'Espanya i Portugal
passaran per Monòver en juliol

L

a primera setmana de juliol
les seleccions espanyola i portuguesa d'handbol, en categoria
junior, realitzaran a Monòver
les sessions preparatòries per al
proper campionat d'Europa. El
pavelló acollirà aquestes sessions
i per tant serà la seu on entrenaran aquestes dues seleccions i on
s'enfrontaran en diversos partits

preparatoris per aquest campionat de màxim nivell. La noticia
ha estat rebuda amb satisfacció
des de la regidoria d'Esports, en
tractar-se d'un esdeveniment
de rellevant importància. És per
això que després que la Federació
d'Handbol de la Comunitat
Valenciana haja comunicat la noticia, es treballa en l'organització.
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El Cross del Xirivell compleix vint anys
El diumenge 20 de maig la pedania monovera del Xinorlet acollirà la vigèsima edició del Cross i Marxa pel Xirivell.

F

ins al 18 de maig, a les
24h, està obert el termini
d'inscripció en la prova esportiva
que any rere any reuneix un
destacat nombre de corredors
a la pedania monovera del
Xinorlet. En concret són ja vint
edicions d'aquest Cross i cursa
per muntanya Xirivell organitzat
des de la regidoria d'Esports en
col·laboració amb el grup de
Muntanya Monòver, el Club
Ciclista Monòver, el club Triatló
Bilaire, el grup espeleològic, Creu
Roja, Protecció Civil i Policia
local.
Els interessats a formalitzar la
seua inscripció per a participar
en la prova poden fer-ho a través
de www.mychip.es i la quota
d'inscripció és de tres euros.
Des de bon matí la tranquil·litat
d'aquesta pedania monovera es
veurà alterada pels nombrosos corredors i seguidors que una edició
més no voldran perdre's aquesta

Participants en l'edició 2017 del Cross Xirivell.

cita esportiva que es posarà en
marxa a partir de les 10:15h.
Els primers en efectuar l'eixida
seran els inscrits en les categories
d'onze a tretze anys, i de catorze
a quinze, amb una distància per
davant de 1.200 i 2.400 mts respectivament. Poc més tard, a les

10:30, ho faran els participants
d'entre huit i deu anys, amb un
recorregut de 800 mts, i ja a les
10:40 els més menuts amb 400
mts a recòrrer. Dos grups aquests
on hi hauran medalles per a tots
els participants.
I dels corredors més jóvens, a la

marxa ja que els participants en
aquesta modalitat, no competitiva, començaran el seu recorregut
a les onze del matí. Tot per iniciar
l'eixida en la resta de categories a
les onze i mitja amb una distància
de 9.500 mts i trofeu per als tres
primers classificats en masculí
i femení, tant en junior, senior,
veterans o màster.
Tots els participants tindran
un segur durant la prova i rebran
un detall per la seua participació.
Així mateix, totes les proves
tindran avituallament en meta i
en les proves de 9.500 mts, a més
avituallament líquid al llarg del
recorregut.
Per als més esportistes sens
dubte aquesta és una oportunitat
per a gaudir de la pràctica de
l'atletisme i per als que no ho
són tant, una bona excusa per
desplaçar-se fins a la pedania
monovera, gaudir de l'ambient i
animar aquests corredors.

BA LO NCES TO

Temporada brillante para los senior del C.B. Monòver

E

l
CB Monòver está de
celebración tras ascender,
por primera vez a categoría autonómica. Después de ganar por
64-68 al Dimalux, el ascenso fue
automático, motivo por el cual
el partido disputado una semana
después en nuestro municipio se
jugó en un ambiente totalmente
festivo. No faltaban ganas de
celebrar el ascenso conseguido
pero antes el equipo debía certificar y defender el subcampeonato
ante el Teixereta Ibi.
El equipo empezó fuerte y con
un parcial de 16-0 de inicio pero,
aunque se preveía un partido cómodo, a partir de este momento

los locales perdieron intensidad
y cometieron algunos errores

que permitieron al rival empezar
a anotar fácil y a competir el

partido. No obstante, el equipo
monovero supo administrar la
ventaja inicial y certificó una
grandísima temporada ante su
afición. De este modo, y con un
resultado de 73-57, a favor de los
locales, el partido fue una fiesta.
De este modo el C.B. Monòver,
que el próximo año celebrará su
vigésimo aniversario, ha tenido
un final de temporada fantástico
para el equipo senior, con dos
ascensos de forma consecutiva al
confirmar su plaza como subcampeones de grupo tras el partido
disputado contra el Teixereta Ibi.
Una fantástica temporada para
los de Blas Miguel Seller.
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A falta de un año, nos venden Las
Moreras

Q

ueda un año para las elecciones y todos arrancan. Desde ahora,
empezarán a hacer oposición y también a gobernar. Lo que era
imposible de hacer, lo vamos a tener, la magia del año electoral.
Empiezan las obras y las fotos. El actual gobierno intentará convencer
al pueblo con el fin de continuar cuatro años más. Es para lo único que
han tenido visión, para hacer lo posible para seguir en el sillón. Pero
¿continuarán?, solo el pueblo tiene la decisión, al igual que con el resto
de grupos.
En abril nos enteramos que la idea de vender patrimonio público si
era necesario ni era tan remota, ni se reservaba para situaciones especiales. El PSOE con su mayoría absoluta ha decidido vender Las Moreras,
sin contar con nadie, sin preguntar… eso sí con el voto del GIMV.
No necesitan alternativas, ideas, sugerencias, etc. ¿Para qué? Creen
que por tener mayoría, sus decisiones son las mejores y punto. Podríamos pensar que necesitamos el dinero para pagar, pero no, no es para
eso, porque la deuda de la sentencia de Aqualia la pagará el Gobierno
de España y la devolveremos poco a poco, como se está haciendo ahora.
La venta de Las Moreras es una escopeta de un solo cartucho y lo
quieren gastar ahora. En el peor momento por los precios del mercado
inmobiliario. Monóvar salió en prensa nacional como la ciudad española en la que más barato estaba el metro cuadrado de vivienda construida
(esto al igual que lo que no interesa que se conozca, no lo leeréis en el
facebook del Ayto. o El Veïnat).
Recordaréis que el gobierno nos dijo que iba a recuperar las instalaciones de Las Moreras para que los niños jueguen, antes, que iba a
construir allí el nuevo mercado, en fin, humo. Así, nos tocará olvidarnos de la feria, las fiestas universitarias, las concentraciones de coches,
las gachamigas, la vaca… todo lo que venía haciéndose allí. ¿Dónde se
harán? ¿o también se eliminan?
Poco a poco, van terminando con todo. Es triste vernos estancados
mientras los pueblos de alrededor avanzan porque tienen un proyecto
de futuro. Nuestro Ayto. en cambio, vende nuestro futuro. De las 501
propiedades que tiene el Ayuntamiento, sí, 501, han decidido vender la
mejor en el peor momento, por lo que no vamos a sacar el dinero que
vale. Entre otras cosas, porque no saben qué vale, ni tampoco si vender
ahora nos soluciona algo.
¿En qué ayudó que el Alcalde saliera en prensa para decir que tiene
que vender Las Moreras porque no tiene una máquina de hacer dinero?
Cada vez que salimos en prensa es por "cosas malas" o mostrando una
imagen al exterior de rendición, de haber perdido la batalla. ¿Quién
vendrá a vivir si continuamente están repitiendo que estamos en la
ruina?, ¿Qué jóvenes pensarán en quedarse aquí?
Nosotros continuaremos luchando por el futuro de Monóvar, como
hemos hecho en estos tres años que llevamos en el Ayuntamiento. No
nos vamos a conformar con haber votado en contra de las venta de Las
Moreras, os seguiremos informando al respecto.
¡Únete a Veïns! Te esperamos: 665 69 56 60 o facebook.com/veinsdemonover
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Las mentiras y prioridades del
PSOE para Monóvar

C

uando leáis este artículo del PP, será viernes 4 de mayo. Este escrito
será entregado el día lunes 23, por la imposición y orden del
Gobierno del PSOE. Así podrán leer los artículos del resto de partidos
y ya entonces, escribir el suyo con más días. Una situación totalmente
injusta y opaca. Un ejemplo más de las formas de este gobierno de
mayoría absolutista, que no absoluta.
Empezamos el mes de mayo de 2018, dejando un mes de abril donde
se ha vuelto a poner de manifiesto las mentiras y falsedades del PSOE.
Nos engañaron a todos los monoveros y monoveras en 2015. Y se ha
demostrado.
Jamás nos dijeron que subirían los impuestos. Y han subido el IBI
o la basura de manera bestial y como nunca en Monóvar. Han creado
nuevos impuestos. Dejan perder muchos ingresos en materia de Urbanismo. Y para colmo, pierden subvenciones por no entregar a tiempo
la documentación.
El PSOE dice todos los días a los monoveros, que no hay dinero. Pese
a haber incrementado cerca más de un millón de euros los ingresos por
impuestos. Para las asociaciones, para los colectivos, para la limpieza,
para el mantenimiento del pueblo…para eso no hay dinero.
El PSOE nunca dijo que vendería patrimonio municipal. Más bien, al
contrario. En el último pleno, el PP votamos en contra del inicio de los
trámites para MALVENDER el antiguo campo de fútbol de Las Moreras.
Primero nos dijeron que el Mercado iba ahí. Después que se abriría para
todo el mundo. Y de pronto y mintiendo, a venderlo. El PSOE, tanto en
prensa como en el Facebook que controlan y manipulan en su beneficio, dijo que era para poder pagar la sentencia de Aqualia. Mentira. Lo
sabían. Y lo reconocieron en el pleno. Ya que esta sentencia, que estaba
ganada y que perdió el PSOE estando ya en el Ayuntamiento se va a
pagar mediante un préstamo del Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, 4 años al frente del Ayuntamiento de Monóvar del
PSOE, han servido para desmontar esas mentiras. Para incrementar los
sueldos sí hay dinero, y encima por encima de lo que nos dijeron que
cobrarían. Para rehabilitar el refugio del Hondón sí tendrán 100.000€.
Como 120.000€ se han gastado, vía Generalitat Valenciana ambas
cosas, en una innecesaria Rotonda en el Mañán. Dinero sí que tienen
para comprar las naves inservibles de la parte derecha del Salitre, por
valor de 130.000€. Dinero sí se han gastado en La Trobada. Dinero sí
tienen para enchufar y dar trabajo a cargos muy vinculados al PSOE.
Pero no hay dinero para la Semana Santa. Para mejorar la limpieza.
Para mejorar la Biblioteca y Casa de Cultura. Los impuestos ni se bajan
ni se bajarán. La deuda se paga lo mismo que en años anteriores. Subieron los impuestos, para todo esto, diciéndonos que no lo harían. Nos
engañaron. Y lo volverán a hacer. En tus manos está que no te vuelvan
a engañar.

Més inversions. Notables millores.

D

'un temps fins ara, ha estat un goig ser testimonis de les millores
notables que el poble ha experimentat, pel que fa a les infraestructures. Canvis, adequacions i millores a l'enllumenament públic,
a les xarxes de conducció d'aigua i de pluvials, als parcs i jardins, a la
seguretat vial. Infraestructures noves que són possibles gràcies a les
inversions.
Com per tots i totes és sabut, les inversions únicament són viables
i efectives si comptem amb el recolzament d'altres governs com la
Diputació, la Generalitat i el Govern Central. I, en aquest aspecte,
d'un temps fins ara, ha estat un goig veure la resposta tan positiva en
aconseguir el finançament que necessitem, fruit d'un ardu treball per
part del Govern Municipal. Les xifres que podem oferir al respecte i el
fet que aquestes seran una realitat en breu, desmitifiquen per si soles
allò que diu l'oposició, que no treballem per aconseguir inversions.
Res més lluny de la realitat. Al govern de la Generalitat ja li hem
sol·licitat una ajuda per més de 500 mil euros per poder executar millores al Polígon Industrial El Pastoret. Es preveu que puguem millorar
l'enllumenat, zones verdes, senyalització vertical i horitzontal, sistemes contra incendis i la millora en la conducció d'aigua entre d'altres.
D'altra banda, s'ha produït una inversió directa en ser el govern de
la Generalitat qui ha executat les obres, per valor de 120 mil euros,
per construir una nova redona a l'altura del Manyà. Aquesta nova
infraestructura obeeix a les recomanacions de la DGT per millorar la
seguretat vial d'aquesta zona. I a més, s'ha aprofitat per condicionar els
accessos pròxims.
També, la Generalitat Valenciana, ens ha comunicat que en breu
licitarà les obres per rehabilitar el dipòsit d'aigua de Santa Bàrbera. La
inversió per a aquesta obra és de més de 180 mil euros i, de manera
íntegra, l'aportarà el Govern Valencià. La rehabilitació d'aquesta infraestructura és vital per seguir abastint adequadament d'aigua al nostre
poble. Deuria haver sigut una prioritat per als govern municipals que
ens han precedit, però mai no ho ha estat. El que deuria ser considerat
una negligència per no fer cas a unes necessitats d'abastiment d'aigua
essencials. Per descomptat, aquest govern sí que ha sabut de la importància de les obres i hem lluitat fins aconseguir els diners que les faran
realitat.
Per acabar, a tot açò hem de sumar que, de nou el govern de la Generalitat, ens ha concedit 200 mil euros per a dos plans d'ocupació per a
joves de 18 a 30 anys. I tampoc podem oblidar-nos de les noves infraestructures per als centres docents del nostre poble que la Conselleria
d'Educació farà possibles gràcies al programa EDIFICANT. A l'espera
de la resposta oficial, ja podem avançar que, pràcticament totes les
demandes que es van fer a la sol·licitud inicial i que vam recollir del
que, directament, els centres ens van fer arribar, seran acceptades.
I sí, encara que treballem i sol·licitem esforços d'ajudes i inversions
a tots els governs que al començament esmentàvem (Diputació, Generalitat, Govern Central), sols un d'ells respon amb satisfacció, pel
moment i la vista dels milers d'euros que, des del Govern Valencià es
destinen per a nosaltres els monovers i monoveres.
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CU LTU R A

Llenguatge incloent IV

Presentació a Monòver de la novel·la
premiada amb l'Azorín 2018

E

L'escriptora Nuria Gago presentarà a la Casa Museu Azorín
la seua novel·la Quiéreme siempre el dissabte 5 de maig.

n aquest número ens ocuparem de fer una reflexió al
voltant dels adjectius. Fem ús
dels adjectius contínuament
i sense adonar-nos, en alguns
contextos, aquestes expressions
poden contenir formes que no
són vàlides per a tots els sexes:
Per exemple, se'n parla molt
dels drets de l'home, però és més
adequat parlar dels drets humans;
és habitual que s'organitzen espectacles per als xiquets, perquè
no millor organitzem espectacles
per al públic infantil? Semblant
és el cas quan anem de comprar
medecines, què és el que necessitem? Un informe del metge o
més aviat necessitem un informe
mèdic?
Si bé els casos que exposem
més amunt són habituals quotidianament en la llengua oral,
anàlogament trobem que la
llengua escrita, els textos, des dels
més formals fins als més espontanis es troben farcits d'expressions,
gairebé arrelades, marcades pel
gènere. Mitjançant petites modi-

ficacions en la redacció es podria
evitar qualsevol marca d'aquest
caire:
Estem molt agraïts per la vostra
participació, si el grup únicament
està integrat per homes, la frase
és correctíssima, però no trobeu
que quan els grups o associacions
estan integrats per homes i dones
també es fa servir aquesta expressió? Es pot substituir per Agraïm
la vostra participació.
Heu estat escollits per a participar
en el concurs, de la mateixa manera que en l'exemple anterior,
si el col·lectiu el formen ambdós
sexes, és preferible emprar Us/Vos
han escollit per a participar en el
concurs.
Benvinguts al I Congrés Internacional, una alternativa que
inclouria tots dos sexes la podem
trobar en l'expressió Us/Vos
donem la benvinguda al I Congrés
Internacional.

M. Carmen Díaz Sabater

C

om ja ocorreguera l'any
passat la guanyadora del
Premi Azorín 2018 presentarà a
Monòver la seua novel·la. Durant l'acte d'entrega del premi,
el passat mes de març, l'Alcalde,
Natxo Vidal, feia la invitació formal a Nuria Gago per tal que ens
visitara, invitació que va estar
acceptada i que portarà a Gago
fins al nostre municipi el dissabte 5 de maig. A les dotze del
migdia l'escriptora passarà per
l'Ajuntament des d'on, després
de la recepció oficial, es traslladarà a la Casa Museu Azorín per
a presentar la seua obra al públic
assistent.
Amb aquesta història, la guanyadora de l'Azorín 2018 ret un
homenatge a la seua àvia que va
patir alzheimer durant els últims
anys de la seua vida. Un homenatge que tracta de ser a més una
reivindicació a la gent major i a la

seua saviesa. Però caldrà esperar
al 5 de maig per a que l'autora ens
done més detalls sobre aquesta
novel·la que va captivar al jurat i
va aconseguir aquest premi.

EL NOS TR E PA R L A R

Els jocs tradicionals I. La milotxa.
M

algrat que ja fa unes quantes setmanes que va acabar
la Pasqua, continuen venint al
cap paraules, expressions i pràctiques que a hores d'ara no són
tan habituals com eren abans.
Enguany, en la Macromona que
cada any organitza el Casal Jaume
I junt amb altres col·lectius de la
comarca, s'hi va dedicar algunes
de les activitats als jocs tradicionals. Es va començar per un taller
de creació de milotxes que tingué
un bon nombre de participants.
Tot i que l'aigua no ens va deixar
empinar el catxirulo a la pista de
futbet de l'Aula de la Natura de
les Cases del Senyor, les nostres

milotxes van eixir ben boniques.
Per a elaborar les nostres milotxes vam usar materials reciclats
com canyes per beure. En aquest
article volem dedicar una breu
atenció a les parts del catxirulo
o la milotxa, tant se val com
diguem. En primer lloc tenim
l'estructura que dóna forma i rigidesa a la milotxa. Normalment el
material que s'empra per a fer-la
són canyes o qualsevol estri amb
forma de tub. Les canyes que van
en vertical s'anomenen llargues
i les que creuen travesseres. És
molt important que pesen poc.
En segon lloc, tenim la brida que
uneix la milotxa amb la línia de

vol i reparteix la força del vent;
si la brida no està ben feta, pot
ser que la milotxa no vole. Un
altre element és el cordell, que
és el fil que uneix el catxirulo
amb la persona que l'empina; el
fil pot ser de qualsevol material,
normalment es fa servir fil de
cànem. Per últim, tenim la cua
que li dóna estabilitat.
El millor lloc per a fer volar la
milotxa és la platja perquè el vent
bufa des del mar cap a la terra
però, com que a Monòver no en
tenim, anirà bé qualsevol espai
ben obert sense edificis ni arbres.
En el proper article, descobrirem les regles i trucs de

l'escampilla. Mentrestant podeu
anar-hi a la Serreta de les Escampilletes a buscar el material per a
després posar-ho en pràctica amb
els amics.
Marta Tortosa Corbí
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De Monóvar a Madrid castillo a castillo
R

egresamos a Madrid después de la ritual bajada para pasar la
Semana Santa y la Pascua de Resurrección en Monóvar; festividades ambas bien arraigadas en nuestra tradición cultural y religiosa y
que nos producen uno de los viajes más placenteros a nuestra tierra,
aunque pensándolo bien, todos ellos: la bajada para pasar el largo
verano, las Fiestas de Septiembre, la Feria, la Navidad, etc., todos son
agradables, o lo que es lo mismo, que estamos deseando volver nada
más irnos.
Mientras atravesamos las infinitas llanuras manchegas me da por
calcular las veces que hemos hecho el mismo trayecto. Cuarenta y
cuatro años viviendo en Madrid, a una media de cinco viajes por año
hacen un total de doscientas veinte veces de bajada y doscientas veinte
de subida, más los imprevistos para bodas, bautizos, comuniones,
entierros, enfermedades y eventos diversos, hacen un total de unas
seiscientas veces que habremos pasado por los mismos lugares con
las variantes que los distintos trazados de la carretera nos han hecho
recorrer a lo largo del tiempo.
Pero de lo que quería hablaros es de los castillos que se divisan
durante el trayecto que son muchos y muy interesantes. Si los nombramos en el orden de ida a Madrid y sin hablar del de Monóvar que
ya conocemos, el primero es el de Petrel. Es un castillo pequeño de
finales del siglo XII o principios del XIII, construido por los árabes y en
el que destaca una torre cuadrada. Se reconstruyó en 1982 y hace ocho
años se llevaron a cabo nuevas obras por lo que presenta actualmente
un aspecto impecable. Se realizan visitas guiadas que recomiendo que
hagáis. Es Conjunto Histórico-Artístico desde 1983.
El siguiente es el de Sax que se alza sobre un escarpado peñasco alargado dominando gran parte del valle del Vinalopó entre Elda y Villena.
En sus extremos tiene dos torres siendo la principal rectangular con
muros de hasta dos metros de espesor. Primero estuvo integrado en el
Señorío de Villena hasta que en 1480 fue incorporado a la Corona por
los Reyes Católicos. Está completamente restaurado y se puede visitar
todos los domingos.
A continuación y muy cerca de la carretera, se nos ofrece la impresionante vista del castillo de la Atalaya o de Villena. Próximo a las líneas
de separación con la provincia de Albacete, domina la antigua línea
fronteriza entre Castilla y Aragón. Es de origen musulmán y su construcción se remonta a finales del siglo XII. En 1240 fue conquistado
por los cristianos y el infante de Castilla, Alfonso, creó el Señorío de
Villena para su hermano Manuel, de quien lo heredó su hijo Juan Manuel, pasando aquí mucho tiempo y alojando también a su prometida,
hija de Jaime II, hasta alcanzar la mayoría de edad para poder casarse.
Presenta doble recinto amurallado de planta tendente a rectangular.
La muralla exterior está defendida por doce torreones y la interior por
cubos circulares y una gran torre del homenaje de cuatro pisos, los
dos primeros son musulmanes y el resto cristianos. Es Monumento
Histórico-Artístico desde 1931. Por estar muy cerca de la carretera se
aprecia perfectamente su silueta.
Al pasar a la comunidad castellano-manchega el primero que nos
encontramos es el Castillo de Almansa, encaramado sobre el Cerro del
Águila, un escarpado peñasco en el que el castillo se adapta a la naturaleza creando un conjunto armónico. Es también de origen almohade y
fue conquistado por Jaime I de Aragón. Cedido a la Orden del Temple,
pasó después a Castilla, siendo uno de los límites de su corona. Está
constituido por dos recintos escalonados defendidos por torres semicir-

Castillo de Villena.

culares y lienzos almenados. Es monumento Histórico-Artístico desde
1921. En estos días se observa una grúa que está realizando trabajos de
consolidación.
La impresionante mole del Castillo de Chinchilla de Montearagón
es un conjunto muy antiguo, ya que sobre los cimientos romanos se
han encontrado restos de murallas godas, árabes y cristianas, siendo
la remodelación del siglo XV hecha por Juan Pacheco I, marqués de
Villena, la que le da su aspecto actual. Tiene un foso impresionante,
tallado en la roca, con una anchura de 10 metros y una profundidad
de 6 m. Actualmente sólo se puede ver su exterior. Entre sus múltiples
usos destaca el haber sido cárcel desde el siglo XVII hasta el XX.
En la provincia de Cuenca, nos encontramos con el Castillo de Garcimuñoz, llamado así por el caballero que acompañaba al rey Alfonso
VIII en la conquista de Cuenca y de este emplazamiento musulmán.
García Muñoz fue nombrado alcaide del castillo y de ahí su nombre.
Más tarde perteneció al Señorío de Villena y don Juan Manuel vivió
gran parte de su vida en este castillo en cuya torre tenía sus tesoros,
según su testamento; fue aquí donde escribió gran parte de su obra
literaria. En 1663 se construye en un lateral la actual iglesia de san Juan
Bautista que utilizará sus muros como cantera y su patio de armas se
convirtió en cementerio.
Por último, ya en la comunidad de Madrid, se encuentran las ruinas
del castillo de Fuentidueña del Tajo, vinculado históricamente a la
Encomienda Mayor de Castilla de la Orden de Santiago, por lo que
se conoce también como castillo de Santiago. A sus píes la llanura y
valle del Tajo. Fue conquistado a los musulmanes por Alfonso VI entre
los siglos XI y XII. Aquí vivió la reina Urraca, esposa de Alfonso I de
Aragón, a quien el pueblo llamaba su dueña; este apelativo unido a la
existencia de un manantial a los pies del cerro es lo que da nombre a la
localidad, "Fuentidueña". La cara exterior de la torre del homenaje, un
muro y parte de algunas torres son los únicos restos que se conservan.
Volado en la guerra de la Independencia después se hizo en su solar un
deposito de agua para el pueblo.
El viaje a Madrid será mucho más entretenido si os fijáis en ellos.
					
Paqui Limorti Aracil

