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AGENDA
FESTES LA ROMANETA

FESTES SANTA BÀRBERA

Divendres, 10 d'agost
La Romaneta

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

Comencen les festes a la pedania de la
Romaneta amb activitats diverses fins
al 12 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, 10 d'agost
Les Cases del Senyor

Les Cases del Senyor viu les seues
festes al llarg del cap de setmana i fins
al 14 d'agost, amb propostes diverses.
FESTES EL XINORLET
Dijous, 16 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
20 d'agost.
EXALTACIÓ
CONCURS DE FOTOGRAFIA
Divendres, 24 d'agost, 18h.
Kursaal Fleta

El jurat del L 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.

Dissabte, 1 de setembre, 21h.
Parc de l'Albereda

Acte d'exaltació de les Reines i Corts
d'Honor 2018 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 de la Sala acompanyats per
la Colla El Xirivell i l'agrupació musical
La Artística.

La Corporació Municipal
els desitja unes Bones Festes
FOTO: LAURA DÍAZ

TELÈFONS
Ajuntament
96 696 03 11
Arxiu Municipal-Biblioteca
96 696 01 79
Asociación de Amas de Casa
965574249/ 688705006
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
096 547 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 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,31
Gómez Maestre· 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

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: Juan García García.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer
el divendres 5 d'octubre. Si voleu col·laborar
recordeu que haureu d'entregar els vostres
escrits fins el 19 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
Molts heu sigut els que heu endevinat el racó del mes anterior,
corresponent a les famoses escaleres de la Goletja on les veïnes
feien la tertulia a la fresca. Fins
i tot ens heu donat els noms i
malnoms de les protagonistes de
la imatge a les quals heu identificat perfectament. Ara a veure si
aquest mes esteu igual d'encertats/
des. La guanyadora del mes passat
ha sigut Mª Luisa Serrano Poveda.
Enhorabona i a veure què passa
aquest mes amb la proposta que
us fem per a endevinar el racó.
Sort i ja sabeu que heu de fer arribar les vostres respostes a l'adreça
veinat@monovar.es o directament
a la nostra redacció situada a la
planta baixa de l'Ajuntament.
Foto: Arxiu Rafael Poveda.

Editorial
A

nivell municipal juliol ha estat centrat en l'aprovació dels Pressupostos i amb l'inici una
vegada més del termini de presentació de propostes per als Pressupostos Participatius. Però,
a peu de carrer, no hi ha dubte, que no han estat els pressupostos municipals els que s'han
emportat un major nombre de comentaris, fins i tot tampoc la final del Mundial de Futbol ha
acaparat tanta atenció com la reforma d'un conegut establiment comercial del nostre municipi. Un tema que això sí, aquests dies ja comença a estar equiparat amb les propostes per a les
Festes de Setembre. La presentació de la Revista de Festes el passat 22 de juliol es va convertir
novament en el primer acte on comença a fer-se notar la festa, tot sense oblidar que les pedanies estan d'allò més animades des de finals de juliol i fins a la celebració de les festes al barri de
Santa Bàrbera. I d'aquesta manera, entre festa i festa, anirem apurant els dies a l'agost, gaudint
de les vacances, del sol o dels matins més rebolicats si així ho determinen les cabanyueles que
per a alguna cosa estem a l'agost i els més sabuts han de deixar-nos bocabadats amb els seus
pronòstics de cara al pròxim any. Els actes culturals també fan un xicotet descans a l'agost per
arribar amb força a l'inici de la nova temporada i com no, els esdeveniments esportius també,
que no estan les temperatures per a grans esforços. Clar que el comiat de temporada en aquest
apartat va ser d'allò més destacat amb la visita a Monòver de les seleccions junior d'handbol,
d'Espanya i de Portugal. Tot un esdeveniment esportiu que molts van voler seguir en directe a
les instal·lacions del pavelló municipal on ambdós equips disputaven dos partits preparatoris
per al Campionat Europeu 2018.
Els que al llarg de juliol no han descansat malgrat el calor, han sigut els xiquets i xiquetes
participants en l'escola d'estiu. Cada dia els esperaven un bon grapat d'activitats al col·legi
Cervantes que els han fet d'allò més divertides aquestes setmanes fins que també els tocara
descansar als pares.
Estem a l'agost, eixe mes on sembla que no passa res i si passa ho fa de manera desapercebuda.
És l'época del descans en majúscules, de la platja, de les faves i caragols a poqueta nit, de ballar
al ritme que marquen les orquestres, de l'orxata amb fartons per a berenar, de les xancles i les
espardenyes d'espart, del no pensar en res fins que el cartell que ens recorda que hem de pagar
l'IBI aparega penjat a la porta de casa. Així que aprofiteu que l'estiu és un dels grans plaers de
la vida i no estem per anar deixant oportunitats. El Veïnat s'aplica la recomanació i se'n va de
vacances. Ens tornarem a trobar a l'octubre, mes a partir del qual de segur que l'activitat política
comença a posar-se d'allò més intensa si tenim en compte que l'any que ve hi haurà eleccions.
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EDUC ACIÓ

Convocat el concurs per a elegir El Freire anima els nous alumnes
el cartell de festes 2019
a incriure's per al pròxim curs
Les persones interessades en cursos i tallers hauran de
passar per les instal·lacions del Freire a principi de setembre.

E

A

mb l'objectiu de fomentar la
participació en la pròxima
edició del concurs per a elegir la
que serà la portada de la Revista de
Festes 2019 i el cartell anunciador
dels nostres dies grans, des de la
regidoria de Festes s'han publicat
les bases d'aquesta convocatòria.
D'aquesta manera i encara que el
termini de presentació de treballs
finalitzarà el 3 de maig de 2019,
s'anima als interessats a realitzar
el major nombre possible de
fotografies durant els dies de
festa per tal d'aconseguir material
d'interés per a la seua participa-

ció. A més, s'ha optat també per
incrementar la quantia del premi
en quatre-cents euros per al
treball guanyador. Les bases han
estat publicades ja a la Revista de
Festes i es poden consultar a la
web municipal i a la Regidoria
de Festes. Com que el tema de
les fotografies presentades ha de
ser la celebració de les Festes i
han de contribuir a promocionar
les nostres festes, la tradició o el
nostre municipi, es fa una crida
perquè els interessats s'animen i
realitzen quantes més fotografies
millor durant els dies de festa.

CENTRE FREIRE

l Centre de Formació de
Persones Adultes Freire de
Monòver té una oferta formativa
diversificada i possibilita que les
persones adultes puguen formarse culturalment, preparar-se
acadèmicament o rebre la instrucció bàsica que els afavorisca
el desenvolupament personal i
professional, i puguen afrontar
millor les noves exigències
de la societat actual. Dins
d'aquesta oferta podem trobar:
Formació Bàsica: Alfabetització,
Neolectors i Educació de Base;
Graduat en Educació Secundària
I i II; Preparació de les proves
de certificació del valencià (B1,
B2, C1, C2) i preparació per a
la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys.
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, ioga, randa, balls i
zumba. Activitats variades i d'allò
més interessants per a l'alumnat
del centre.
Les persones interessades en la
realització de qualsevol dels cursos o tallers oferits per al pròxim
curs 2018-19 hauran de passar
per les instal·lacions del Freire,
ubicades en la segona planta de la
Casa de Cultura, durant les tres
primeres setmanes de setembre.
L'horari d'atenció serà, de dilluns
a dijous, de 9h del matí a 13h del
migdia i de 17:30h de la vesprada
a 21:30h de la nit; i divendres de
9 a 13 h.
La documentació necessària
per a 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 animem a què
vingueu. Us esperem amb noves
energies a totes i a tots.

CU LTU R A

El Xinorlet acogió el II Festival de Cine Itinerante de la Comunidad Valenciana

L

a pedanía monovera de El
Xinorlet acogió el pasado
22 de julio el II Festival de Cine
Itinerante de la Comunitat
Valenciana. En este festival se
proyectaron 10 cortometrajes
dirigidos por valencianos y
valencianas, con una duración
total de 90 minutos.
Una de las características que
define a este festival es que el público puede decidir con su voto,
con carácter inmediato tras la
finalización de las proyecciones,

el ganador del festival. De esta
forma, Monóvar volvió a acoger
un festival cinematográfico que
ya tuvo lugar el pasado año en la
pedanía de Las Casas del Señor,
con una muy favorable acogida.
Otra de las características de
este festival es que las películas
son proyectadas desde un Renault 4, modelo conocido como
4L, hecho que aporta una intensa
peculiaridad al evento.
La concejala de cultura, Júlia
Tortosa, manifestó que esta ini-

ciativa "es una ocasión excelente
de promocionar el cine valenciano, de acercarlo de forma directa
al público, que decide con su voto
el ganador del festival y, al mismo
tiempo, de promocionar y poner
en valor nuestras pedanías, de la
mano del concejal de pedanías,
Salvador Giménez".
Algunos de los cortos que se
proyectaron en la pedanía monovera fueron "Chiripajas", de
Olga Poliketova y Jaume Quiles.
"El escarbajo al final de la calle",

de Joan Vives o "El viatge", de
Alberto Evangelio.
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El balonmano fue protagonista en el mes de julio
Las selecciones de España y Portugal visitaron Monóvar donde disputaron dos partidos preparatorios para el Europeo .

Las selecciones con miembros del club monovero. Foto: José Luis Joe.

E

l pasado jueves 5 de julio tuvo
lugar en el salón de plenos del
Ayuntamiento la recepción oficial a las selecciones española y
portuguesa de balonmano que se
enfrentaron en nuestro municipio en dos partidos preparatorios
para el Europeo 2018. Durante la
recepción, tanto los entrenadores

Recepción de las selecciones en el Ayuntamiento.

como los capitanes de las dos
selecciones firmaron en el Libro
de Honor del Ayuntamiento.
La visita a Monóvar permitió
a los jugadores conocer algunos
rincones del municipio, desplazándose incluso hasta la pedanía
del Xinorlet donde visitaron una
fábrica de calzado y conocieron

algunos detalles del proceso de
elaboración del mismo.
En cuanto a los partidos
disputados en el pabellón municipal, ambos contaron con un
público entregado que no quiso
perderse la ocasión de disfrutar
de esta oportunidad. Respecto
al resultado, el partido jugado el

viernes terminó con victoria para
los españoles, mientras que al día
siguiente eran los portugueses los
que se colocaban delante en el
marcador.
Desde la concejalía de Deportes
se agradece la implicación del
Club Handbol Santa Bárbara en
la organización de este evento.

H ACIENDA

La deuda se reduce en más de 6 millones de euros en los últimos 4 años

S

egún la información facilitada desde la concejalía
de Hacienda sobre los últimos
datos enviados al Ministerio de
Hacienda, la deuda municipal
se redujo en 567.346 euros en
el segundo trimestre. El edil del
área, Alejandro García, ha señalado al respecto que "hay una
disminución en los tres tramos
que conforman la deuda global
del consistorio. Así, la deuda
bancaria se redujo en 140.468
euros, la deuda a proveedores en
408.177 euros y la del estado en
18.701 euros". García destaca
que "todo ello concluye en una
disminución de 6.043.388 euros
del conjunto de la deuda desde

la entrada al gobierno del Partido
Socialista, con lo cual se baja, por
primera vez por debajo de los 13
millones de euros".
Para el edil, "otro de los aspectos positivos es la disminución
del período medio de pago a

Fecha

proveedores, en sus dos formas
de cálculo a 143 y 98 días respectivamente. Esta última, que es la
que tiene en cuenta el ministerio,
baja por primera vez en muchos
años de los 100 días".
En cuanto se produzca la entra-

Estado

da en el fondo de ordenación, se
incorporará la deuda pendiente
con la empresa Aqualia por una
cuantía aproximada de 5,5 millones de euros.

Bancos

Acreedores

Total Diferencia

11/04/14

14.800.473

3.408.815

573.538

31/12/14

14.108.571

3.109.999

523.536

17.742.106 -1.040.720

18.782.826

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

31/06/18

11.409.460

1.068.145

261.833

12.739.438 -6.043.388
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Novetats en la solta de
vaques de les festes

Les representants dels pensionistes
es van estrenar en el càrrec

Solta de vaques 2017. Foto: El jardinet.
Acte d'exaltació al Teatre Principal. Foto: El jardinet.

E

l guió de les pròximes festes
patronals presenta una novetat destacada en l'apartat destinat
a la solta de vaques. Es tracta
d'una solta de vaques nocturna
programada per a la matinada del
sis al set de setembre. La nit del
pregó i l'alborada, la programació
s'allarga un poc més amb aquesta
proposta que tindrà lloc a les
instal·lacions de l'antic camp de
futbol de les Moreres, on al llarg
dels dies següents també es portaran a terme les diferents soltes
previstes per a les festes patronals.
La solta nocturna ja s'havia portat a terme en edicions anteriors
a les pedanies però ara, proposat
per l'Associació Amics del Bouet
s'oferta també al nostre municipi.
D'aquesta manera, el calendari
de solta de vaques a Monòver
s'inaugurarà la nit del sis de

setembre fins al dia 10, en les
diferents sessions de matí i
vesprada on també es presenta
alguna novetat respecte a edicions anteriors. Així mateix,
l'emplaçament elegit en aquesta
ocasió per a les soltes de matí al
carrer ha estat traslladat al carrer
Padre Juan Rico, i a més també de
vesprada les vaques tindran un
recorregut pel carrer fins arribar a
les Moreres.
Però com sempre, el calendari
de solta de vaques s'inaugurarà a
les pedanies aquest mes d'agost.
El 10 i 11 d'agost a la Romaneta,
on la cita serà de 19h a 22h;
i també el 10 d'agost però a les
dotze de la nit, a les Cases del
Senyor, on tornarà l'activitat els
dies 11,13 i 14 de 19h a 22h. El
calendari de pedanies es tancarà
el 18 i 20 d'agost al Xinorlet.

L

es noves components de la
Cort d'Honor de la Tercera
Edat de Monòver van viure amb
emoció la seua nit gran a l'acte
d'exaltació que es portava a terme
al Teatre Principal el passat 7 de
juliol. La monovera Isabel Martínez va ser altre any l'encarregada
de conduir aquest acte on no van
faltar actuacions diverses i alguna
que altra sorpresa.
La pasarel·la instal·lada al Teatre va anar donant la benvinguda
a cadascuna de les protagonistes
de la nit, així com a les que fins
la data eren les representants del
col·lectiu de majors del nostre
municipi.
Durant quasi tres hores el
públic assistent va seguir amb
atenció cada ingredient d'aquest
acte amb que les tres elegides

encetaven oficialment el seu
càrrec. A partir d'ara, de segur
que no faltaran a cap acte de les
Festes Majors com l'ofrena de
flors o la desfilada multicolor on
els nostres majors sempre donen
compte del seu bon humor i
ganes de passar-ho bé. A més, la
reina també participarà en altres
actes com l'exaltació de les Reines
de les Festes Majors, programada
per al pròxim 1 de setembre.
María Esteve, Rosi Juan i Pilar
Ortuño, van vestir les seus millors
gales en un acte on no van faltar
les representants de les festes
d'altres localitats veïnes, a les
que ara hauran de tornar la visita
durant el mandat que acaben
d'estrenar i que es prolongarà
durant un any. Dotze mesos que
els deixaran un magnífic record.

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
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Julia Carretero Ramos, Reina Mayor 2018
La joven Julia Carretero pasará a ser la representante de las Fiestas Mayores tras el acto de exaltación del 1 de septiembre.

E

l próximo 1 de septiembre
Julia Carretero Ramos será
coronada como Reina Mayor
de las Fiestas de Monóvar en el
acto de exaltación que tendrá
lugar en el parque de la Alameda.
Mientras llega ese momento esta
monovera de 19 años, que cursa
Atención a personas en situación
de dependencia en el Valle de
Elda, pasa sus vacaciones inmersa
en los preparativos de unas fiestas
que espera vivir al máximo. Entre
sus aficiones destaca la música y
el cine, y el tiempo libre lo dedica
especialmente a salir con sus
amigas. Estas fiestas sabe que los
planes con sus amigas van a ser
diferentes pero está segura de que
la van a acompañar en todos los
actos en los que participe como
Reina de las Fiestas.
Pregunta: Para aquellos que no te
conocen ¿cómo es Julia?, ¿cómo te
presentarías?
Respuesta: Soy una chica muy alegre,
cariñosa y responsable. Y también muy
vergonzosa en algunas ocasiones.
P: ¿Qué te llevó a animarte a formar
parte de la Corte de Honor 2018?
R: Siempre me había hecho mucha
ilusión. Anteriormente había formado
parte de la Corte de Honor de Santa
Bárbara, tanto Mayor como Infantil, y
fue una experiencia muy emotiva. En
aquel caso más corta porque los actos
se limitaban a un fin de semana, pero
intenso.
P: La primera toma de contacto con
tus compañeras fue durante las convivencias previas al acto de elección,
¿cómo fueron estas convivencias?
R: La verdad con nervios porque era la
primera vez que nos presentábamos
delante del jurado y no sabíamos qué
nos iban a preguntar. Pero nos trataron
muy bien y todo fue más fácil de lo que
imaginábamos. En cierto modo para
nosotras esta experiencia era como
empezar ya las fiestas y fue fantástico.
P: ¿Cómo viviste el momento en que

"Espero que nos
acompañen en
todos los actos
programados"

dijeron tu nombre como la elegida
como Reina de las Fiestas ?
R: Me dio por llorar. Era una mezcla de
alegría e ilusión por poder representar
a mi pueblo. La verdad es que no me
lo esperaba en absoluto. Mi familia que
estaba allí no sabía cómo reaccionar.
Fue una noticia muy bien acogida pero
estábamos como en shock.
P: Y a partir de ahí, llegaron los preparativos, ¿no?
R: Sí, son muchos detalles los que
hay que tener en cuenta pero ya lo
tengo casi todo preparado. Solo falta
terminar el vestido para la exaltación
y la corona, pero el resto ya está listo.
P: ¿Cómo has vivido las fiestas hasta
ahora?
R: Siempre he participado en todos los

actos pero sé que este año será diferente. Los viviré con más intensidad con
todas mis compañeras de la Corte y sé
que será muy cansado pero no obstante llevaré bien el no poder salir tanto
por la noche para poder asistir a todo
lo que nos espera a lo largo del día.
P: ¿Eres más de fiesta por el día o por
la noche?
R: La verdad es que soy más de la noche pero no pasa nada por prescindir
este año de esa parte.
P: ¿Qué acto es tu preferido de las
fiestas?
R: Sin duda alguna, la procesión de
la Patrona. Sé que la exaltación será
un acto especial, es una ilusión para
todas nosotras pero la procesión es mi
acto preferido y es un orgullo poder

acompañar a la Patrona por las calles
de Monóvar.
P: Por el contrario ¿hay algún acto
que no consideras imprescindible en
fiestas?
R: No, para mí todos los actos tienen
su importancia y no eliminaría nada de
la programación de nuestras fiestas.
P: ¿Qué recuerdos tienes de las fiestas
en tu infancia?
R: Sin duda el recuerdo de los Nanos
i Gegants por las calles acompañados
de los niños y niñas del pueblo.
P: Hablando de niñas, tienes una hermana pequeña, ¿cómo lleva ella eso de
tener a la Reina de las fiestas tan cerca?
R: Muy bien. Ella también lloró de
emoción al conocer la noticia y aunque
dice que ella no quiere ser Reina de las
fiestas está muy ilusionada y seguro
que va a vivir esos días con mucha
intensidad como yo.
P: ¿Qué significa para ti representar a
Monóvar?
R: Un orgullo enorme. Yo estoy muy
orgullosa de mi pueblo y por tanto te
puedes imaginar lo que significa una
oportunidad así.
P: ¿Qué le dirías a los que no conocen
Monóvar?
R: Que nos visiten. En fiestas o sin
fiestas, porque tenemos unos rincones
preciosos y seguro que van a quedar
encantados con la visita.
P: Y a la gente de Monóvar, ¿qué les
dirías?
R: Que no pueden faltar a ninguno de
los actos programados, que tenemos
un montón de actividades para pasarlo
bien y hay que aprovechar estos días
al máximo. Que nos acompañen y
que las vivan con la mayor intensidad
posible.
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FES TES

Vuelve la música en directo a Santa Bárbara
El guión de actos de las fiestas de Santa Bárbara recupera las verbenas con música en directo las noches de viernes y sábado.

L

as fiestas del barrio de Santa
Bárbara llegan este año con
una novedad destacada como es
la vuelta de la música en directo
a las verbenas. El viernes 24 de
agosto, los encargados de amenizar la fiesta, una vez finalizada
la imposición de bandas a las
Cortes de Honor 2018, seran los
componentes del grupo monovero Boomerang, mientras que el
sábado 25, serà el turno del grupo
Kalhima. Además, la noche del
sábado también como novedad,
los más pequeños podrán disfrutar con los hinchables en la
explanada de la ermita. Mientras
que por lo que respecta al resto de
la programación, se mantienen
los actos tradicionales en honor a
la Santa y las actividades habituales en esta celebración.
Como marca la tradición, la
fiesta arrancará la noche del
jueves 23 de agosto con la tradicional alborada y el pasacalles
de la Colla El Xirivell. Mientras
que el viernes el acto central será
la exaltación de Reinas y Cortes

Cortes de Honor Santa Bárbara 2018.

de Honor 2018. Ya el sábado la
bajada de Santa Bárbara desde la
ermita hasta la iglesia de San Juan
Bautista, será el acto que acapare
la máxima atención, aunque por
la mañana no faltará la misa de
campaña, los actos deportivos o
la tamborrada por las calles del
barrio.

El castillo de fuegos artificiales
desde la ermita será otro de los
atractivos del sábado para empezar la jornada de domingo con el
concurso de gachamiga, y otras
actividades dirigidas al público
infantil, entre las que se incluye
la visita de los Nanos i Gegants.
Por la tarde, Santa Bárbara vol-

verá de regreso a la ermita antes
de que la traca anuncie el final de
un completo fin de semana.
De este modo, un año más
entre cohetes, música y tradición, Santa Bárbara vivirá
sus días grandes con las calles
engalanadas para la ocasión y la
mesa preparada para celebrar con
amigos y familiares estas fiestas.
Aunque la mayoría de actos
programados tendrán lugar en
la ermita, la fiesta también se
trasladará a otros puntos de la
población, en tanto que los actos
deportivos se llevarán a cabo en
diferentes emplazamientos como
el campo de fútbol de las Moreras
o el pabellón polideportivo.
Una completa y variada programación para todos los públicos,
y muchas ganas de contar con
la visita del mayor número
posible de visitantes durante el
último fin de semana de agosto.
Un buen calentamiento para las
fiestas mayores que llegarán una
vez finalizada la fiesta en Santa
Bárbara.

Exitosa presentació de la Revista de Festes 2018
D

avid Vera, encarregat de
presentar la Revista de
Festes 2018 va aconseguir captar
l'atenció i els aplaudiments del
nombrós públic que va assistir a la
presentació d'aquesta publicació
el passat diumenge 22 de juliol.
Vera va saber com despertar la
curiositat dels lectors per descobrir el que s'amaga als diferents
articles que s'inclouen enguany
en la Revista, donant sols unes
pinzellades i sense parar-se amb
deteniment a cadascú d'ells. Una
manera diferent d'estructurar
l'acte que va ser totalment del
grat dels assistents, els quals van

quedar encantats amb l'exposició
del presentador. A més, la seua
faceta de músic no podia faltar
en l'acte i Vera va interpretar
en directe un tema que havia
creat expressament per a l'acte
a partir d'un poema inclòs a un
dels articles de la publicació. En
definitiva una exitosa presentació
la d'enguany i com sempre, el
primer pas en direcció a les festes
majors. I si Vera se centrava més
en el contingut a nivell d'articles,
per la seua part, la regidora de
Festes, Mª Amparo Maestre, era la
responsable d'avançar alguns dels
actes programats per al pròxim

Acte de presentació. Foto: Salva Palazón.

mes de setembre, com ara actuacions musicals o les novetats
referents a la solta de vaques.

Realitzada la presentació, ara la
Revista de Festes es por adquirir ja
a les llibreries.
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"Espere que la participació siga tot un èxit"
Aquestes seran les últimes festes de la legislatura, temps durant el qual la regidora responsable de l'àrea considera que hi
ha hagut una evolució en quant a participació de la gent i s'ha aconseguit donar més valor al centre en les nits de festa.

L

es pròximes festes de setembre seran les
últimes de la legislatura. Ma. Amparo
Maestre ha estat al capdavant de l'àrea de
Festes durant els últims anys i ara fa balaç
d'aquesta etapa mentre tanca tots els detalls
referents als actes que hi ha programats per
al pròxim setembre.
Pregunta: Ma. Amparo mirant el guió d'actes de les
pròximes festes de setembre ens trobem que hi ha
programada una solta de vaques nocturna.
R: Sí, serà la nit del 6 al 7 de setembre a les Moreres,
va ser una proposta de l'Associació Amics del Bouet.
Vam veure que no se solapava amb cap altre acte
i vam optar per incloure aquesta novetat al guió
d'actes.
P: El que no canvia és l'aposta per la sessió doble a les
nits de la Plaça de la Sala.
R: No, continuem amb la idea dels últims anys de
traslladar l'animació al centre del poble, amb dues
propostes diferents per a les nits, una primera sessió
dirigida a un públic més tranquil i una segona per als
més moguts, per als que allarguen la festa un poc
més. I tot comptant com a complement a aquest
punt amb el parc infantil per als més menuts.
P: Pel que fa a actuacions, per segon any consecutiu,
l'Albereda acollirà un concert jove, enguany la nit del
8 de setembre.
R: Sí, hem fet un esforç econòmic important per tal
d'aconseguir portar una actuació més potent que
englobara a una franja d'edat més àmplia, i finalment
ha sigut possible comptar amb l'actuació del grup
Maldita Nerera, que, com ja ocorreguera l'any passat,
serà amb entrada gratuïta.
P: Pel que fa al públic menut, la programació també
arriba carregada d'activitats enguany?
R: Sí, enguany seguim amb l'oferta de parcs infantils
en diferents horaris, amb la globotà, la desfilada
multicolor, la disco light, la bayà amb el tobogan
aquàtic i a més, amb una representació teatral al
Principal que ha obtingut destacats premis i molt
bones crítiques. Serà el dia 10 i el títol que s'ha elegit
ha sigut Les tres porquetes, una adaptació del conte
original però des d'una visió diferent amb la igualtat
com a fons.
P: El que no figura enguany a la programació és la
ruta de quartelillos que es va incorporar fa uns anys.
R: L'any passat ja no va haver participació en aquest
acte i en aquesta ocasió s'ha optat per no incloure'l
dins de la programació.
P: Per contra, el que sí que torna és la Mostra Gas-

Ma. Amparo Maestre. Foto: Juan Gabriel Díez.

tronòmica que es va ofertar l'any passat dins d'una de
les sessions vermut al parc de l'Albereda.
R: L'any passat es va introduir aquesta Mostra i
enguany hem optat per repetir l'experiència amb la
col·laboració de restaurants i bodegues interessades
a participar en aquesta proposta que ha quedat
marcada el dia 8 de setembre.
P: A propòstit del 8, enguany s'ha optat per sol·licitar
com a festiu local el 10 en comptes del 8.
R: Sí, en ser el 8 dissabte, es va pensar que era millor
idea que el festiu sol·licitat fora el 10 perquè un major
nombre de veïns i veïnes pogueren gaudir de les
festes fins al final.
P: Aquestes seran les últimes festes de la legislatura.
Quina valoració faries d'aquest temps al capdavant
de l'àrea de Festes?
R: Jo crec que des del meu primer any com a regidora
de Festes fins a ara, hi ha hagut una evolució en participació de la gent. L'objectiu de donar més valor al
centre en les nits de festa finalment s'ha aconseguit
i estic molt satisfeta per això. A més, l'esforç per
aconseguir el concert jove també és molt satisfactori.

La millora de la situació econòmica, especialment en
l'últim any, ens ha permés donar-li un impuls a les
festes, en poder comptar amb un major pressupost,
encara que sense ser l'ideal. També destacaria la
recuperació del bou en corda. Tot un repte que
s'ha consolidat i que ens ha permès portar la solta
de vaquetes a diferents punts del municipi. Així
mateix, les festes a les pedanies també han millorat
i hem aconseguit engrandir-les un poc més, amb la
col·laboració de les Alcaldesses pedànies i comissions
de festes, amb qui ha estat un plaer treballar aquests
anys. Col·lectius als quals vull agrair la seua implicació
com també a la Junta Festera, Amics del Bouet, La
Artística, la colla el Xirivell, els Nanos i Gegants, la Comissió de Santa Bàrbera i tots els grups i associacions
que col·laboren en les nostres festes. Sense oblidar
tampoc a les xiquetes i jóvens de les Corts d'Honor,
a qui vull agrair el seu esforç en la festa i a les quals
desitge que continuen amb eixa estima per la festa.
P: Quin seria el moment més especial dels viscuts
com a regidora de Festes?
R: Per a mi és molt especial el moment en què les
bandes de música entren a la plaça. És un instant
màgic i molt especial que marca l'inici de les festes,
amb tota la gent concentrada a la plaça.
P: I per contra, quin és el pitjor record d'aquesta
etapa?
R: Sens dubte el divendres previ a la primera exaltació que vaig viure com a responsable de Festes.
La pluja que va caure a Monòver aquell dia ens
complicava massa les coses i tot el treball realitzat
quedava a expenses del temps. Va ser una situació
molt complicada i angoixosa.
P: Centrant-nos en les pròximes festes, tenim ja la
programació tancada i ja sols resta esperar les paraules del pregoner per inaugurar-les oficialment.
R: Sí, estic molt contenta què enguany comptem
amb Alberto com a pregoner de les festes. Un jove
monover que ha triunfat professionalment i a qui
li desitge tota la sort del món en eixa nit especial.
Igual que també espere que Amàlia, la pregonera
infantil, ho disfrute al màxim perquè de segur serà
una experiència que recordarà sempre.
P: I amb això, ja sols quedaria animar a la població a
participar de la festa, no?
R: Clar, espere que ho disfruten al màxim i que les
diferents activitats programades siguen del seu grat.
Tindrem una àmplia oferta d'actes per a tots els
públics i la seua participació, una vegada més, serà
fonamental perquè les festes siguen un èxit. Així que
cal eixir la carrer i passar-ho el millor possible.
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FOTOS : JUAN GABRIEL DÍEZ I SALVA PALAZÓN

Reina Infantil 2018
M A IR A CU BÍ SÁ NCHE Z
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CL AU D I A K A R WAT R I CO

DA N I EL A GO N Z Á L E Z O N CI N A

GR E TA PÉR E Z IZQ U I ER D O

Cort d'Honor Infantil 2018

TA N I A M I R A M A E S T R E

TAT I A N A M I R A SA N Z

VA L ER I A SA N CH Í Z P OV EDA
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A L M U D EN A R A M OS V EG A

A R I A D N A R O M ER O GUA R I N OS

C A R M E N P OV E DA G A R CÍ A

Cort d'Honor Major 2018

EL ISA G A R R I GÓS GI N ER

M I R I A M C A PD E V I L A GI L

M I R I A M D EN I A D UA R T E
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Festes Majors 2018
Programa d'actes
Divendres, 24 d'agost

Dijous, 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
2018".

Dissabte, 25 d'agost
A les 2 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Divendres, 31 d'agost
A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Dissabte, 1 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 taules 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 2017 i 2018 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 2018, al parc de l'Albereda.
Participaran l'Agrupació Musical La Artística, la Coral Monovera Virgen del Remedio i la Colla El Xirivell.
A continuació
Sopar Homenatge a les Reines i Corts d'Honor 2018.
A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.

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 Esperanza de
Sant Vicent del Raspeig i la Sociedad Unión Algueñense de l'Alguenya,
que confluiran a la plaça de la Sala, a les 11 de la nit, per a interpretar,
totes juntes, el pasdoble Monòver.
A les 11:30 de la nit
Pregó de les Festes de Setembre 2018, a càrrec del biòleg Alberto
Yáñez Boyer, i Pregó Infantil a càrrec de la xiqueta Amàlia Sabater Díez,
guanyadora del concurs organitzat des de la Regidoria de Festes.
Acte seguit:
Inici oficial de les Festes de Setembre 2018, 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 continuació
Gran Alborà, festa pirotècnica, a càrrec de Pirotècnia Alacantina, des
de l'ermita de Santa Bàrbera, que dóna inici a les festes.
Seguidament
Solta nocturna de vaques, a l'antic camp de futbol "Les Moreres".

Diumenge, 2 de setembre
A la 1 de la vesprada
Inauguració de l'Exposició del L Concurs Internacional de Fotografia "Festes de Setembre" i lliurament de premis al Kursaal Fleta.
L'exposició romandrà oberta fins a la clausura el dia 20 de setembre.
Dimarts, 4 de setembre
Inici dels campionats de Parxís a la Llar del Pensionista.
Dimecres, 5 de setembre
A les 8 de la vesprada
Presentació del llibre El visigodo, de Luis Barberá, Casa-Museu Azorín.

A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Divendres, 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, Argentina, Salamanca, Salvador Crespo, Plaça Mancebo, Sènia,
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Manyo, Era Alta, San Pablo, Sènia, Segura, Major i Sant Joan, per a
finalitzar a la plaça de la Sala.

A la 1 de la matinada
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.

A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca a l'antic camp de futbol "Les Moreres".

A les 3 de la matinada
DJ’s Antonio Javier, i Pedro L., i actuació de Me and the reptiles, a la
Plaça de la Sala.

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 de la nit a 2 de la matinada.
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 de Pep Gimeno "El Botifarra" amb l'espectacle de Banda a
Banda del Mediterrani, a la Plaça de la Sala.
A partir de les 12 de la nit i fins a les 3 de la matinada
Parc infantil, a la plaça de la Sala.

Festes 2017. Foto: El jardinet.

Dissabte, 8 de setembre “Dia de la Mare de Déu del Remei”
A les 8 del matí
Volteig general de campanes.
A les 8 del matí
Bou en corda i solta de vaques al carrer Padre Juan Rico, Saturnino
Cerdá i passeig de les Moreres.
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, Ricardo Leal, Saturnino Cerdá, Passeig de les Moreres, Demetrio
Martínez Pujalte, Lope de Vega, Astrónomo Pérez Verdú, Doctor Maestre, Benjamín Palencia, Doctor Mas 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.
D'11 del matí a 4 de la vesprada
II Mostra Gastronòmica Monòver, al parc de l'Albereda.
De 12 a 3 de la vesprada
Vermut popular al parc de l'Albereda amb l'actuació de Perros viejos.
Jocs infantils, a l'Albereda.
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A les 2:30 de la vesprada
Mascletà diürna als voltants del parc de l’Albereda, a càrrec de Pirotècnia Alacantina.

A les 5 de la vesprada
Entrada de vaques des del carrer Església fins a les Moreres i tradicionals carreres amb vaca a l'antic camp de futbol "Les Moreres".

A les 5 de la vesprada
Entrada de vaques des del carrer Església fins a les Moreres i tradicionals carreres amb vaca a l'antic camp de futbol "Les Moreres".

A les 7:30 de la vesprada
Concentració de xarangues, a la Plaça de Bous.

De 6 a 8 de la vesprada
Jocs infantils, a l'Albereda.
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 de la matinada
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 2 de la matinada
Parc infantil, a la Plaça de la Sala.
A les 12:30 de la nit
Actuació de Mariachi Show Latino i Trio Monahuar, a la Plaça de
la Sala.
A la 1 de la matinada
Concert de Maldita Nerea, al parc de l'Albereda. Entrada lliure.
A les 3 de la matinada
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Diumenge, 9 de setembre
A les 8 del matí
Bou en corda i solta de vaques al carrer Padre Juan Rico, Saturnino
Cerdá i passeig de les Moreres.
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, Óscar
Esplá, Gabriel Miró, Juan Ramón Giménez, Maestro Chapí, Borrasca,
Virgen del Carmen, San Roc 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 Días de
radio.
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 8 de la vesprada
Desfilada Multicolor, pel següent itinerari: Major, Exconvent, Ronda
Constitució, Comunitat Valenciana, Mestre D. Joaquín i Pare Juan
Rico. Amb la participació de les Reines i les seues respectives Dames
d'Honor, comparses, penyes...
De 10 de la nit a 2 de la matinada
Barraca Light per a 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 12:30 de la nit
Actuació El regreso de la década, a la Plaça de la Sala.
A les 2 de la matinada
Actuació de Tributo a El último de la fila, a la Plaça de la Sala.
A la 1 de la matinada
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Dilluns, 10 de setembre
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, Divina Pastora, Avinguda de la Comunitat Valenciana,
Avinguda de Ponteareas, Pablo VI, Zurbarán, Luis Vidal, Exconvent 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 3 de la vesprada
Vermut popular al parc de l'Albereda, amb l'actuació de The Classics.
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.
A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca a l'antic camp de futbol "Les Moreres".
A les 6 de la vesprada
"Les tres porquetes", un musical ferotge, al Teatre Principal.
A les 7 de la vesprada
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Parc infantil, a la Plaça de la Sala.
A les 7 de la vesprada
Sarangollo Rock, amb les actuacions de Boomerang, Aunno, Doomsday Vault, Raïm, i Juan Albert & The Future, a la Plaça de la Sala.
A les 12 de la nit
Gran traca que posarà fi a les Festes de Setembre 2018 i Traca infantil
de caramels. A la Plaça de la Sala.
Divendres, 14 de setembre
A les 7 de la vesprada
Inauguració de la II Mostra d'Art a l'aire llire "Balconades". A la
Plaça de la Sala.
Dissabte, 15 de setembre
A les 6 i 8 de la vesprada
XIX Trofeu de Bàsquet Festes de Setembre, categoria junior i sènior.
Al Pavelló municipal.
A les 8:30 de la vesprada
Concert de l'agrupació musical La Artística de Monòver, al Teatre
Principal.
Diumenge, 16 de setembre
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, 21 de setembre
A les 5 de la vesprada
XXIX 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.
Dissabte, 22 de setembre
A les 6 de la vesprada
Finals del XXIX Campionat 24 hores de Galotxes per parelles, al
Centre Esportiu Monòver.
A les 8 de la vesprada
Lliurament de trofeus del XXIX Campionat 24 hores de Galotxes
per parelles, al Centre Esportiu Monòver. S’oferirà un vi d’honor per
gentilesa de Bodegas Primitivo Quiles.
A les 8:30 de la vesprada
Festival de corals amb la Masa Coral Utielana d'Utiel i la Coral Monovera Virgen del Remedio. Al Teatre Principal.
* La programació d'actes de les Festes de Setembre està, no obstant
això, subjecta a possibles modificacions d'última hora.

La Junta Festera de Monòver els desitja
unes Bones Festes de Setembre 2018
Mª Amparo Maestre. Regidora de Festes.
Carles Maestre
Reme Maqueda
Mª Dolores Díez
Inma Hidalgo
Nicolás Vidal
Isabel Picó
Loreto Peinado
María Corbí
Juanma Poveda
Pablo Esteve
Iván García
Marta Medrano
Laura Vidal
Festes 2017. Foto: El jardinet.
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En fiestas, pero tras ellas,
Monóvar sigue muriendo

H

ola, me llamo Guillermo Rico y te escribo a ti.
Repasando estos tres últimos años que llevo en política, veo
como nuestro pueblo se va apagando día a día. En Monóvar hemos
pasado de tener el grifo abierto sin control, a cerrarlo completamente.
Bueno, cuando se acercan las elecciones, lo dejan entreabierto porque
hay que mantener el sueldo durante cuatro años más. Mirad este año
recuperamos el concierto gratis en la Alameda.
Nos hemos conformado, ponemos dinero sin rechistar y dejamos los
brazos caer, y con ellos, nuestro futuro. Podemos excusarnos, decir que
no hemos tenido suerte, que no se ha podido hacer nada porque los de
antes lo hicieron fatal, la deuda, el contratiempo, los de arriba, los de
abajo, en fin, cubrirlo todo con paños calientes.
Asumimos una nueva decepción y volvemos a confiar en los de siempre. Rojo, azul, rojo y azul con otros… y así otro año más, eligiendo
entre los de siempre para llegar al mismo sitio, seguir estancados, es lo
más fácil y cómodo.
Hace tres años Veïns de Monòver presentó una lista electoral
espectacular. Un grupo de gente joven, preparada, con las manos
limpias… y lo más importante, dispuesta a luchar por su pueblo y su
futuro. Tuve una doble suerte, encabezar la lista y que Monóvar nos
apoyase, os lo agradeceré siempre a todos los que lo hicisteis posible.
Hoy, tras muchas horas invertidas, preparando plenos, estudiando
temas, reuniones con vecinos que necesitaban ayuda, haciendo vídeos,
denunciando asuntos, asistiendo a exposiciones, presentaciones y
otros eventos, no me arrepiento. A pesar de que todo ese tiempo se lo
he robado al tiempo personal, a la familia… no me arrepiento, porque
ese tiempo no lo he perdido, se lo he dedicado a mi pueblo, a mis
vecinos.
En los últimos meses muchos me habéis preguntado si me volveré
a presentar. Cuestión difícil de contestar, ya que dependerá de si en
Veïns de Monòver llegamos a formar una lista electoral.
La lista de 2015 no se podrá repetir. La mitad de mis compañeros
viven y trabajan fuera de Monóvar, aquí no hay futuro y al igual que
muchos otros se han visto otras ciudades. Desde allí nos apoyan,
pensando siempre en volver. Pero con el paso del tiempo, la falta de
oportunidades y una vida creada fuera, cada vez se hace más difícil.
Lejos de avanzar, en esta legislatura hemos ido hacia atrás. Lo vemos
y pensamos, “si no es tan difícil”, “lo haría mejor”, pero a la hora de la
verdad no damos el paso. Pero esta es tu oportunidad.
Te necesito para luchar por nuestro pueblo, por nuestros hijos, nietos, sobrinos… Para que los monoveros tengamos poder de decisión y
no dejarlo en mano de partidos grandes que solo miran por su interés.
Necesitamos recuperar nuestro pueblo para los monoveros, porque
puede que ahora estemos rodeados de luz, colores, alegría porque
estamos en fiestas, pero tras ellas, Monóvar sigue muriendo.
Forma parte de la gente que lucha verdaderamente por su pueblo.
Felices fiestas. Espero tu llamada, Whatsapp 665695660 ó facebook.
com/veinsdemonover
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Renovar energies

L

'estiu arriba i amb ell arriben també les vacances per a la majoria de
la gent del nostre poble. Però el treball a l'Ajuntament no s'atura.
Una prova ben evident és la preparació de les festes, que fa necessari
un últim i important esforç ara que ja queden pocs dies perquè comencen, primer les nostres pedanies i després el nostre poble.
Una altra cosa que cal destacar és que arribem a l'agost i tornem
a fer realitat la incorporació de 12 persones als treballs del nostre
Ajuntament, gràcies a les polítiques d'ocupació que el Govern Valencià
està portant a terme i que ens permeten, als ajuntaments, millorar els
serveis que oferim als ciutadans. Cal destacar que, gràcies a aquest
programa i per primera vegada en molt de temps, Monòver comptarà
amb una oficina d'informació turística, actuació que torna a posar de
manifest, l'aposta que aquest govern ha fet al voltant de la promoció
del nostre poble, del nostre patrimoni i de les nostres senyes d'identitat.
De la mateixa forma, els treballs municipals relacionats amb
l'educació ambiental o la prevenció d'incendis forestals han donat lloc
a un gran avanç a les polítiques mediambientals i de promoció natural.
I, com ha estat la línia del govern des de l'inici de la legislatura, les
infraestructures han continuat millorant. Prova d'això és la renovació de gran part de les lluminàries del poble i de totes les pedanies
de Monòver, procediment que ara es troba en marxa i que continuarà
d'ací fins al final de la legislatura per tal d'intentar arribar a la totalitat
de la nostra població, o la reforma i canvi de dos espais importants al
poble, com són la rotonda de la plaça de bous i la font de l'exconvent,
reformes que contribuiran a millorar eixos espais, a crear nous llocs
per a la convivència, a tractar de posar en valor alguns dels nostres
patrimonis (com ara el del treball sobre pedra seca, tan característic
del nostre municipi) o a destacar encara més les meravelles del nostre
patrimoni cultural, representades a l'exconvent dels caputxins i l'escut
del Duc d'Híxar, allotjat a la seua façana. La nova il·luminació al carrer
Murillo, la millora d'alguns camins rurals, l'inici de les obres al polígon
per tal de millorar les infraestructures d'aigua, les obres de millora al
voltant del porxet de Santa Bàrbara i al carrer Colomer o els primers
passos per tal de poder aprovar, definitivament i en breu, un nou Pla
General per a Monòver serveixen també de xicoteta (i aleatòria) prova
del treball del govern. I, com no, la constant millora de la situació
econòmica de l'Ajuntament i del pagament a proveïdors, que ha passat
dels 18 mesos a l'inici del govern socialista a Monòver a poc més de dos
que es trobarà al finalitzar aquest mes de juliol, o el descens constant
de les persones aturades al nostre poble al llarg d'aquests últims quatre
anys, sempre insuficient però permanent.
Moltes raons, en definitiva, perquè tots i totes, ciutadans i polítics
encarregats del govern municipal, puguem afrontar l'estiu amb la
tranquil·litat que dóna saber que les coses, últimament, estan fent-se
bé al nostre Ajuntament i, per tant, al nostre poble.
Us desitgem un bon descans d'estiu i que gaudiu al màxim de
totes les festes que tenim per davant. Feliç estiu a tots i totes!

