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IM PRESCINDIBLES EN A BRIL
LECTURA COL·LECTIVA

CONCERT

 Dissabte, 13 d'abril, 11h.
Plaça de la Sala

 Diumenge, 21 d'abril, 13h.
Teatre Principal

D

ins de la programació preparada
per a homenatjar Remedios Picó
al llarg d'aquest Any de la Poesia, el
dissabte 13 d'abril, es portarà a terme
una lectura col·lectiva de poemes de
la poetessa monovera. Aquesta lectura
pública, ha sigut organitzada des de
la Biblioteca Municipal i tindrà com
a escenari la Plaça de la Sala. A partir
de les onze del matí les persones interessades en participar aniran passant
pel micròfon instal·lat a aquest punt
per a donar lectura a les obres de la
monovera incloses dins del llibre que
porta per títol El libro de los cien sonetos.
Una activitat que cal anotar a l'agenda.

LA PEÇA DEL MES

E

l treball del vímet a
Monòver ha sigut
l'elegit per a ocupar l'espai
de la peça del mes del Museu d'Arts i Oficis al Fleta.
La indústria del vímet és un
exemple més de la riquesa
del teixit industrial monover, un treball artesanal que
es va perdre amb l'arribada
de nous materials sintètics.

E

l Teatre Principal acollirà el 21
d'abril el concert de Pasqua de
l'agrupació musical La Artística. Aquest
concert es converteix en punt i final
de la Setmana Santa i en benvinguda
dels dies de Pasqua. La jornada per als
components de la banda aquest dia
comença de bon matí amb el trasllat
matiner de la Verge fins al domicili del
carrer Major on espera fins l'hora de
l'Encontre. Moment que tradicionalment es fa coincidir amb l'estrena d'un
nou pasdoble per part de la banda. Tot
per acabar hores més tard en el concert
que com sempre reunirà un nombrós
públic al Teatre.

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

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 8h a 18h
Dissabtes:
De 9h a 13h i de 16h a 18h.
Diumenges:
De 9h a 14h
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La foto
de la portada

En sols uns dies les confraries i germandats de
Monòver processonaran pels carrers segons el
guió d'actes de la Setmana Santa.
Foto: Juan Gabriel Díez.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer el
10 d'abril. Si voleu col·laborar-hi recordeu que
haureu d'entregar els vostres escrits fins el 19
d'abril. 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

P

ensàvem que anàveu a estar
més encertats a l'hora de
descobrir on estava plantada
la falla que apareixia a la fotografia del mes passat, però no
ha sigut així. La majoria us heu
decantat per ubicar-la a una part
ben allunyada d'on ho estava
realment. Sols hem tingut una
resposta correcta i ha sigut la de
Paqui Limorti. Com ens deia al
seu correu, la imatge corresponia
al barri de la Sènia, concretament
a l'encreuament amb el carrer
Manyo. Enhorabona a Paqui
i la resta a intentar-ho de nou
amb aquesta fotografia. Envieu
les vostres respostes, a l'adreça
electrònica veinat@monovar.es, o
directament a la planta baixa de
l'Ajuntament.
Foto: Arxiu Marcial Poveda.

Editorial
C

ontinuem llevant fulles del calendari a un ritme massa ràpid i ens plantem ja en el mes
d'abril. Un mes en el qual ens espera la celebració de la Setmana Santa i els afartaments dels
dies de Pasqua, però també ens esperen les urnes. Les primeres votacions que tenim per davant
en abril són les referents als Pressupostos Participatius. De l'11 al 13 serà el torn per a elegir les
propostes que eixiran avant enguany mitjançant aquesta fòrmula. Tot per passar el diumenge
28 a les votacions dins de la convocatòria doble per triar govern en l'àmbit nacional i autonòmic. La data ha quedat emmarcada dins d'un pont magnífic per a escapades fora del municipi,
motiu pel qual molts han hagut d'optar per la fórmula del vot per correu per a no canviar
els plans que tenien previstos. Plans que en cas d'haver resultat seleccionats com a membres
de meses electorals ja és més complicat de solucionar. Així les coses, les pròximes setmanes
l'actualitat vindrà marcada per la campanya electoral, tot sense oblidar que al maig votarem
de nou per a elegir el Govern Municipal i per tant, també aquests dies es donen a conèixer les
llistes que lluitaran per a aconseguir representació a l'Ajuntament durant els pròxims quatre
anys. Les opcions sembla que s'incrementen en aquesta ocasió amb formacions noves que
s'han animat a presentar les seues propostes per a Monòver. Però de moment, l'atenció estarà
en els altres comicis i actes lligats a aquests que compartiran espai amb processons i confrares.
D'ací a no res els carrers tornaran a omplir-se dels colors de les diferents confraries i germandats
que processonaran pels carrers de Monòver amb el so de les bandes de cornetes i tambors de
fons. Publicats ja els recorreguts elegits per a cadascuna de les imatges, sols resta esperar que
arribe el moment i les tradicions que porten asociades aquests dies. La Setmana Santa i les
jornades de reunió a propòsit de Pasqua estan tocant a la porta i són molts els que esperen amb
ganes de gaudir al màxim aquests dies, de devoció per a uns i de descans per a altres.
A banda de la Setmana Santa i de les campanyes electorals de torn, l'actualitat municipal en
les últimes setmanes ha vingut marcada per qüestions diverses com l'aprovació dels Pressupotos Municipals al Ple, per actuacions diverses al nostre municipi o per a altres activitats festives
que, amb la rapidesa amb que passa tot, semblen fa mesos que van tenir lloc, encara que sols
hagen passat unes setmanes, com és el cas dels actes de la Mitja Festa o del Carnaval. Fins i tot,
si ens parem a pensar-ho podem comprovar que després de Pasqua, el curs escolar entra en la
recta final. Sí, el tercer trimestre serà enguany d'allò més curt i ja comencem a posar la vista en
el curs 2019-2020, especialment els pares i mares dels xiquets i xiquetes que s'incorporaran als
centres el pròxim setembre i que aquests dies han de triar on ho faran.
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Un Carnaval molt animat en totes les categories
La participació en el Carnaval 2019 va estar d'allò més animada amb propostes molts variades i interessants.

Decoració elegida per a la façana de l'Ajuntament. Fotos: Puntjove.

Primer premi en categoria juvenil, "Quiosko Oslo".

M

olt bona nota va aconseguir l'última edició del
Carnaval en quant a participació.
La desfilada que discorria pels
carrers de Monòver el passat 2
de març presentava una variada
mostra de colorit i imaginació,
així com un ambient d'allò més
animat.
Pel que fa a l'apartat infantil,
a la desfilada van estar presents
els diferents centres educatius
de la població, tant les escoles
infantils com els cinc col·legis.
Tots amb temàtiques variades a
l'hora d'elegir les seues disfresses
i amb la implicació, no sols de
l'alumnat, sinó també dels pares i
mares que no es van voler perdre
l'ocasió de compartir la festa amb
els seus fills. Així mateix, també
es van poder veure alguns grups
participants en aquesta categoria,
però en l'apartat independent.
Personatges de circ, històrics,
de contes i sèries de televisió,
instruments musicals..., un poc
de tot es va reunir en el Carnaval
Infantil per deixar una mostra del
que el dia anterior havien sigut
els festivals als centres.
Però la participació no sols
va ser destacada entre els més
menuts, sinó també en l'apartat

portes de l'Ajuntament on el
jurat comunicava els guanyadors
d'aquesta edició.

Premi infantil "Los volaos".

Premi Antonio Román "Pita".

Segon premi categoria juvenil.

Tercer premi categoria juvenil.

juvenil amb un total de vint-i-set
grups inscrits en la desfilada. Ací
tampoc no va faltar la imaginació
a l'hora de preparar les disfresses
i les propostes van ser variades.
Des dels clàssics més recurrents,

fins a influències cinematogràfiques, televisives, esportives,
disfresses reivindicatives o altres
més tradicionals, tot va tenir
cabuda en aquesta desfilada que
acabava, com sempre, a les

PREMIS
En categoria infantil, cada centre
educatiu rebia 100 euros en material escolar, mentre que el premi
per als grups participants com
a independents dins d'aquesta
categoria, era per a l'inscrit com
"Los volaos". Amb unes maletes
de mà d'allò més peculiars.
Dins de la categoria juvenil, el
primer premi era per a "Quiosko
Oslo", seguit per "Polo Norte" i
"Barbies femeninas", en segona
i tercera posició respectivament.
Emportant-se el premi individual
Antonio Román "Pita", "El hombre árbol".
Disfresses divertides i elaborades que van destacar per als
membres del jurat, com també
va destacar la decoració elegida
en aquesta ocasió per a la façana
de l'Ajuntament. Una decoració
lligada al lema elegit per aquesta
festa i que es va emportar moltes
hores de treball per part del personal de la brigada municipal,per
tal d'aconseguir el resultat final.
Ara sols resta començar a pensar
en idees per a la pròxima edició.
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Joaquín Camps Premi Azorín de Novel·la 2019
L'escriptor valencià va ser el guanyador de la XXVI edició del Premi Azorín amb l'obra titulada La silueta del olvido.

E

l passat 7 de març es portava
a terme a l'Adda d'Alacant
la Gala d'entrega del Premi de
Novel·la Azorín. Un any més
l'acte va comptar amb una destacada representació de Monòver,
encapçalada per l'Alcalde i part
de la Corporació Municipal,
però també amb representants
d'altres agrupacions locals com
l'Associació d'Estudis Monovers.
"La prosa que marca época" va
ser el lema elegit per a la Gala
d'enguany, conduïda en aquesta
ocasió per la periodista Mónica
Carrillo. Una gala més sobria que
edicions anteriors en la qual es va
comptar amb l'actor Mario Zorrilla recitant un text de l'escriptor
monover i amb l'actuació de
l'Orquestra ADDA Simfònica
dirigida per Josep Vicent.
Destacar a més que enguany
el jurat encarregat d'elegir la
novel·la guanyadora comptava
amb un monover, l'escriptor i
enòleg Rafael Poveda. Juntament
amb ell estaven els escriptors Juan
Eslava Galán, Nativel Preciado,
Reyes Calderón, el catedràtic en
Literatura Jaime Mas i la directora
de l'editorial Planeta, Belén López
Celada. Un jurat presidit pel diputat de Cultura, César Augusto
Asencio, que va haver d'elegir
l'obra guanyadora d'entre les
deu finalistes seleccionades d'un
total de 215 obres presentades a
concurs en aquesta convocatòria.
El president de la Diputació
d'Alacant, César Sánchez, va ser
l'encarregat de desvetlar davant
els 1.200 assistents, el nom de
l'obra guanyadora i del seu autor,
que s'emportava així els 45.000
euros amb els quals està dotat
aquest important guardó literari.
Un dels títols inclosos entre els
finalistes era Recordando olvidar
presentada sota el pseudònim
de Víctor Palmer, novel·la guanyadora que en realitat porta per
títol La silueta del olvido i que

Els membres del jurat, President de la Diputació i guanyador durant el lliurament.

El guanyador de l'Azorín 2019.

Representants de Monòver a l'acte d'entrega del premi Azorín 2019.

signa Joaquín Camps. El guanyador, nascut a Gandia el 1973,
és professor i catedràtic de la
Universitat de València. Un economista que anteriorment havia
publicat La última confidencia del
escritor Hugo Mendoza.
Camps acudia a l'acte acompanyat per sa mare, la primera a
felicitar-lo en proclamar-se guanyador. Durant les paraules que
dirigia als presents confesava
sentir-se doblement emocionat,
no sols pel premi aconseguit sino
pel fet de rebre aquest reconeixement a la seua terra. El guanyador

confessava l'emoció que li suposava rebre el premi a Alacant, ja
que en 1920 els seu avi partia des
de l'interior de la província amb
destinació a Nova York, on sense
saber quasi llegir ni escriure, va
treballar de peó en les obres del
Metro de la ciutat. I ara, com deia
"cent anys després, el seu net
rebia un premi en Alacant".
Sobre l'obra va avançar que
"la protagonista de la història
és una inspectora de policia,
Claudia Carreras, qui malgrat
el seu cognom és coixa, amb les
dificultats que aquest fet li com-

porta en el seu treball". Una dona
que a les pàgines de la novel·la
s'enfronta a un segrest i que a poc
a poc va descobrint els culpables
i descobrint-se a ella mateixa. Per
a l'escriptor valencià, "en el llibre
passen moltes coses, però també
moltes persones. L'argument acaba convertint-se en una excusa".
Sols unes pinzellades que
ampliava un poc més a la roda
de premsa posterior però sense
aprofundir massa per tal de no
descobrir cap fet destacable als
lectors i lectores que ara hauran
d'apropar-se a la lectura d'aquest
thriller policial.
Com ocorreguera en les dos
últimes edicions, amb Espido
Freire i Nuria Gago, ara Joaquín
Camps passarà per Monòver en
breu per a presentar La silueta
del olvido, una presentació on
podrem conèixer més detalls al
voltant d'aquesta obra i del seu
autor, el qual diu que el major
elogi és que "els lectors troben a
faltar als personatges en acabar la
lectura".
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El legado de José Poveda pasa a engrosar el Archivo
La donación realizada por la hija de José Poveda incluye el archivo personal y biblioteca del que fuera cronista de la ciudad.

E

l salón de plenos fue el lugar
elegido para llevar a cabo la
firma del documento mediante
el cual, Conselo Poveda Poveda,
donó al pueblo de Monóvar el
legado de su padre José Poveda,
cronista oficial de nuestro municipio en el periodo comprendido
entre los años 1977 y 2010.
Al acto de la firma, por parte de
la heredera y del Alcalde, Natxo
Vidal, asistieron familiares y
amigos, así como los cronistas
oficiales de Sax, Vicente Vázquez;
de Elda, Gabriel Segura; de Petrer,
Mª Carmen Rico y de Monóvar,
Marcial Poveda. Tampoco faltaron los archiveros municipales
de Novelda y Monóvar, José Luis

Acto de entrega del legado de José Poveda al Ayuntamiento.

Pellín y Alicia Cerdá. La donación
compuesta por el archivo personal de Poveda y por su biblioteca,
pasa a engrosar el Archivo Municipal. Tras el acto la responsable
de esta donación mostró su satisfacción por haber cumplido la
voluntad de su padre.
Además de cronista de nuestro
municipio, José Poveda fue
concejal de Cultura del Ayuntamiento de Monóvar, asesor
cultural del Casino y de la Asociación de Mujeres y Hombres
de la Tercera Edad, y un activo
colaborador en publicaciones locales como El Veïnat, la Revista de
Fiestas, la revista Monóvar, y otras
publicaciones de la provincia.
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La Semana Santa fiesta de Interés Turístico
A unos días de comenzar la Semana Santa monovera llegó la resolución que le otorga el título de Fiesta de Interés Turístico

C

on el pregón oficial, a cargo
de D. Francisco García Gran,
se iniciarán los actos centrales de
la Semana Santa 2019. El sábado
13 de abril, a las 20:30h tendrá
lugar este acto en el Teatro Principal, para pasar posteriormente la
programación a las calles de Monóvar por donde discurrirán las
procesiones incluidas en el guión
de actos. Una Semana Santa, la de
este año, algo atípica, al coincidir
con la campaña electoral para las
elecciones nacionales y autonómicas. De este modo, el sonido de
las bandas de cornetas y tambores se alternará con las sintonías
de los diferentes grupos políticos
reclamando la atención de los
votantes. Pero esta coinicidencia
queda en un segundo término, al
ser otra la principal novedad de
esta Semana Santa. El pasado 26
de marzo se conocía la resolución
de Presidencia de la Generalitat
Valenciana según la cual se ortoga a la Semana Santa de Monóvar
el título honorífico de Fiesta de
Interés Turístico Provincial de la
Comunidad Valenciana. Resolución que responde a la petición
presentada por el Ayuntamiento
en diciembre de 2018 después de
meses de trabajo para completar
la documentación requerida para
acompañar esta solicitud.
DOMINGO DE RAMOS
De este modo, con la mejor de
las notícias, comienza la Semana
Santa y las procesiones que recorrerán las calles de la población a
partir del 14 de abril, Domingo
de Ramos. A las 11:30h se procederá a la tradicional bendición
de palmas en la Iglesia del Exconvento desde donde comenzará la
procesión de la Hermandad de
la Entrada de Jesús Triunfante
a los acordes de la agrupación
musical La Artística. La procesión
seguirá el recorrido habitual:
Exconvento, calle San Juan,

Carlos I, Saturnino Cerdá, Padre
Juan Rico, Maestro D. Joaquín,
Lusi Martí, Plaza de la Sala y
Mayor hasta la Parroquia.
JUEVES SANTO
El Jueves Santo llegará el turno
de la Hermandad del Cristo
Crucificado y María Santísima
de la Esperanza, que saldrán de
la Iglesia a las 22:30h. Este
año, la procesión del Silencio
recorrerá las calles Mayor, Plaza
de la Sala, Mayor, Mollana,
Fonament, Bartolico, Plaza de la
Malva, salamanca, San Francisco,
Exconvento, Poetisa Remedios
Picó, Daniel de Nueda, San Juan
y Plaza de la Sala en dirección ya
a la Iglesia de San Juan Bautista.
Semana Santa 2018. Foto: Juan Gabriel Díez.

Avda.Comunidad Valenciana,
Maestro D. Joaquín, Luis Martí,
Ricardo Leal, Saturnino Cerdá,
Juan Carlos I, Maestro D. Joaquín
e Iglesia, hasta la Parroquia de
San Juan Bautista donde a partir
de la 17h se procederá al traslado
y montaje de las imágenes en sus
respectivos tronos.
LUNES SANTO
El lunes 15 de abril, a las 21:30h
comenzarán las procesiones en
horario nocturno con la imagen
de Jesús Cautivo. El recorrido
en esta ocasión será: Iglesia de
San Juan Bautista, calle Mayor,
Plaza de la Sala, Mayor, Queremón Alfonso, Plaza de la Malva,
Bartolico, Maño, San Francisco,
Salamanca, Pío Baroja, Mayor,
Plaza de la Sala y Mayor de nuevo,
hasta la parroquia. Un itinerario
que llevará a los cofrades hasta el
casco antiguo mayoritariamente.
MARTES SANTO
El martes 16 de abril, será la
cofradía de Nuestro Padre Jesús
Nazareno la que continue la

programación con la procesión
que comenzará a las 22 h en la
Parroquia y que continuará por
la calle Mayor, Plaza de la Sala,
Luis Martí, Quiles Mollá, Avenida
de la Comunidad Valenciana, San
Juan, Argentina, Mayor, Argentina, Salamanca, San Francisco,
Mayor, Plaza de la Sala y Mayor
hasta la Parroquia.
MIÉRCOLES SANTO
También a las 22h pero ya el
miércoles serán las cofradías de
Nuestra Señora de los Dolores y
Nuestra Señora de la Soledad las
que procesionen por las calles incluidas en el itinerario marcado,
produciéndose el entrecuentro
entre ambas en la calle Saturnino
Cerdá. El recorrido de Nuestra
Señora de los Dolores seguirá las
calles Iglesia, Maestro D. Joaquín,
Carlos Tortosa, Saturnino Cerdá,
Padre Juan Rico, Maestro D. Joaquín, Luis Martí, Plaza de la Sala,
y Mayor hasta el punto de inicio.
Por su parte, Nuestra Señora de
la Soledad recorrerá las calles
Iglesia, Maestro D. Joaquín, Juan

VIERNES SANTO
El viernes 19 de abril, a las 19:30h
será el momento para que las diferentes Cofradías y Hermandades
procesionen juntas en la tradicional Procesión del Santo Entierro.
En este caso, el itinerario será el
de costumbre, discurriendo por
tanto por la calle Mayor, Plaza de
la Sala, Mayor, Exconvento, San
Juan, Avenida de la Comunidad
Valenciana, Maestro D. Joaquín e
Iglesia, hasta la Parroquia.
SÁBADO SANTO
El sábado la programación continuará con la Tamborrada que
comenzará a las 11:30 h en la
Plaza de la Sala.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Para finalizar los actos, el domingo 21, la actividad comenzará a
las 8 de la mañana con la celebración de la misa en San Juan
Bautista, para proceder acto
seguido al traslado de la Virgen
del Remedio hasta la calle Mayor.
A las 10:30h será el Santísimo
Sacramento el que salga desde la
Iglesia hasta la Plaza de la Malva
para protagonizar el Encuentro.
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N ATACIÓ

Copa autonòmica de Clubs de Natació a Monòver
La piscina municipal acollirà els propers 13 i 14 d'abril la Copa autonòmica de Clubs de Natació de Primera Divisió.

L

es instal·lacions de la piscina
coberta de Monòver acolliran
la visita de clubs de natació de
tota la Comunitat Valenciana
durant el cap de setmana del 13 i
14 d'abril. El motiu és la celebració al nostre municipi de la copa
autonòmica de Clubs de Natació
de Primera Divisió.
Abans que es confirmara
aquesta ubicació, representants
de la Federació de Natació de la
Comunitat Valenciana, visitaven
el complex municipal per tal de
confirmar la idoneïtat per a passar a ser la seu d'un esdeveniment
d'aquestes característiques.
Es preveu doncs, que clubs de
natació de tota la Comunitat es
desplacen fins a Monòver en les
dades esmentades per a partici-

par en les corresponents proves
d'aquesta copa autonòmica. Al
llarg de dos dies la piscina acollirà
aquesta important competició

que serà oberta a l'assistència
d'aquells que desitgen seguir en
directe el transcurs de la competició. Els nadadors i nadadores

inscrits en la competició ralitzaran proves individuals i altres
de relleus per equips, tot en dos
torns de matí i vesprada.
Entre els clubs participants en
aquesta competició es troben
els clubs de natació de Vinaròs,
Gandia, Mislata, Elda, Benicarló,
Manises, Villena i Vila-real.
Totes les proves es realitzaran
pel sistema de copa de clubs,
formant-se una sèrie amb els
millors temps de cada club, i altra
amb els restants. Els horaris de
competició el dissabte 13, seran
a les 11:30 i 17:45h, mentre que
diumenge les proves tindran lloc
a les 11 i 17:30h. A la piscina
s'habilitaran localitats addicionals davant l'afluència de públic
que s'espera aquests dies.

CICLISM O

CROSS

XI edición de la BTT Monòver

XXI edición del Cross del Xirivell

T

E

odo está preparado para la
BTT programada para este
domingo 7 de abril en la pedanía
de Casas del Señor. La prueba está
incluida dentro del circuito provincial BTT Montañas Alicantinas
de la Diputación de Alicante, y
como novedad incluye la I Mini
BTT para que también los más
pequeños puedan participar en
esta prueba.
La prueba comenzará a las
9:30h y la distancia a recorrer por
los participantes será de 32 km.
El circuito Montañas Alicantinas se inició el pasado 20 de
enero en el municipio de l'Alfàs
del Pi para seguir por diferentes
localidades hasta completar las
catorce pruebas que incluye,
entre ellas la que tendrá lugar en
Las Casas del Señor. Los participantes pasarán además por otros
puntos como Crevillente, Agost,

Novelda, Elda-Petrer, Aspe, Sax,
Polop, Sant Vicent del Raspeig,
Redován, Orihuela o Ibi.
La prueba se espera transcurra
en una jornada tranquila y con
un buen ambiente de fondo
como en anteriores ediciones.

l domingo 5 de mayo se
celebra una edición más del
Cross del Xirivell en la pedanía
del Xinorlet. Una prueba familiar
con recorridos para todas las
categorías.
Los primeros en inaugurar la
prueba serán los participantes
dentro de la categioría infantil, ya
que a las 10:30h tendrá lugar la
salida de los inscritos con edades
comprendidas entre los 8 y 10
años, y a las 10:15h, lo harán los
corredores con edades comprendidas entre los 11 y 15 años. Les
seguirán a las 10:40h los menores
de 7 años con un recorrido de
400 mts.
A las 11h la salida será para los
participantes en la modalidad
de marcha, no competitiva. Cerrando el orden de salidas, a las
11:30h, los inscritos a partir de
16 años y hasta categoría máster

para mayores de 55 años. El
precio de inscripción ha quedado
fijado en 3 euros, cuota que irá
destinada a Cruz Roja, y los interesados podrán efectuar la misma
hasta el viernes 3 de mayo a las
24h.
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BA LO NM A NO

Pase para la fase de ascenso a Segunda Nacional
El Club Santa Bárbara consigue por primer vez en la historia un pase para la fase de ascenso a Segunda Nacional.

E

l Club d'Handbol Santa
Bárbara està de enhorabuena
tras la victoria conseguida en la
localidad de Denia el pasado 16
de marzo por el equipo senior
masculino. Se trataba de un
encuentro importante para los
jugadores del club monovero que
se cerró con un buen resultado y
con el pase a la fase de ascenso a
Segunda Nacional.
Junto a los miembros del equipo se desplazaron hasta Denia
un destacado número de aficionados, completando un autobús
de sesenta plazas. Todos ellos
animaron a los jugadores durante
todo el partido y pudieron disfrutar del resultado final y de lo que
suponía la victoria conseguida.
Al tratarse de un encuentro

realmente importante, los
nervios se dejaron notar y se

tradujeron en muchas imprecisiones y precipitaciones en el

juego. El resultado que reflejaba
el marcador en el descanso era de
15-13, pero en la segunda parte el
equipo se mostró más tranquilo
y concentrado. La tranquilidad
y cambio en el juego no dejó
opción al conjunto de Denia,
terminando el encuentro con
un 24 a 31 para los jugadores de
Monóvar.
Al cierre de esta edición, quedaba pendiente el último partido
de la liga pero la mente de los
jugadores estaba puesta en la fase
de ascenso.
Importantísima victoria por
tanto la conseguida por el equipo
monovero en Denia, que por primera vez en su historia consiguió
un pase para la fase de ascenso a
Segunda Nacional.

JOCS ESCO L A R S

Molt bon ambient i molta diversió en la jornada especial

Els equips realitzaren diferents proves amb material reciclat.

E

l passat 8 de març es portava
a terme la jornada especial
dels Jocs Escolars que hi havia
programada a la Plaça de Bous.
Una vesprada on l'esport i el
medi ambient es van conjugar
en forma de proves esportives

realitzades amb material reciclat.
Tot un èxit per a l'organització i
una experiència que de segur es
tornarà a repetir ja que els participants ho van passar d'allò més bé.
Després d'aquesta jornada, la
competició dels Jocs Escolars es

L'escenari per a aquesta jornada especial va ser la Plaça de Bous.

va reprendre amb la pràctica de
l'últim esport a practicar dins
d'aquesta activitat, el futbol.
D'aquesta manera ara els partits
s'han traslladat als camps Santa
Bàrbera on han començat amb
molta entrega per part dels

xics i xiques al terreny de joc,
marcadors igualats, i sobretot,
esportitivitat i divertiment amb
els companys, encara que sempre
hi ha alguna llàgrima davant la
derrota, però que els monitors
ajuden a afrontar.
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CU R IOSITAT

EDUC ACIÓ

La peculiar mascota que han adoptat
els alumnes del col·legi Cervantes

Portes obertes als col·legis

Cervantín esperant l'eixida dels alumnes de classe.

D

es de fa setmanes el col·legi
Cervantes té un inquilí
d'allò més peculiar, concretament
un pollatre al que els alumnes
han batejat com "Cervantín" i
que s'ha convertit en la mascota
del centre. Com va arribar a les
instal·lacions del centre és un
misteri, però el cas és que es troba
d'allò més còmode entre els xiquets i xiquetes que s'encarreguen
que no li falte aliment ni diversió.

Segons assenyalen des del col·legi,
inicialment "Cervantín" fugia en
veure que s'acostaven a ell, però
ara ja està totalment integrat i
és un més als jocs del pati. Cada
matí espera pacientment que torne l'activitat al col·legi i amb ella
els alumnes que tan bé el tracten i
que han contribuït a que haja optat per fixar ací la seua residència
oficial, almenys de moment, en
trobar-se completament integrat.

NOTA INFOR M ATI VA

E

n compliment de la normativa electoral i seguint les instruccions de la Junta Electoral Central, aquesta edició d'El Veïnat té
unes característiques especials. Tot amb la intenció d'oferir la informació necessària i, al mateix temps, garantir la neutralitat política
que imposa la regulació als canals de comunicació institucionals.

C

om cada any, en apropar-se
el període d'admissió als centres educatius per al pròxim curs
escolar, els col·legis monovers
porten a terme activitats diverses
per a mostrar els centres als pares
i mares dels futurs alumnes. Entre
aquestes activitats s'inclouen les
jornades de portes obertes organitzades, en col·laboració amb
la regidoria d'Educació, per tal
d'ensenyar les diferents opcions
de que disposen al nostre municipi abans de realitzar l'elecció
definitiva. La primera d'aquestes
jornades es portarà a terme el
pròxim 11 d'abril i la següent,
tindrà lloc el 9 de maig, a les 9:30
i 12h. Si bé, a nivell individual,
hi ha col·legis que han optat
per ampliar aquestes dades amb
altres dies també a disposició

de les visites o amb jornades de
convivència obertes a tots els
interessats.
A banda, d'aquestes jornades,
es contempla també la realització
de programes especials a Ràdio
Monòver per presentar l'oferta i
possibilitats de cada centre. Qüestions que també s'exposaran a la
reunió que es portarà a terme a la
Casa de Cultura, el dimarts 7 de
maig a les 20:15h, i en la qual es
comptarà amb els directors dels
col·legis monovers i amb el representant d'Inspecció Educativa.
Al tancament d'aquesta redacció, la Conselleria d'Educació
publicava el termini d'admissió
d'alumnes per al pròxim curs
escolar 2019-2020, que en el cas
d'Infantil i Primària serà del 9 al
17 de maig.

CU LTU R A

Propuestas de la Biblioteca

L

a programación preparada
desde la Biblioteca para este
2109, a propósito del Año de la
Poesía, seguirán adelante con la
lectura colectiva de El libro de los
cien sonetos, de Remedios Picó,
que tendrá lugar el próximo 13
de abril. La lectura se llevará a
cabo en la Plaza de la Sala a lo largo de toda la mañana. También la
poesia tendrá total protagonismo
en la edición de Balconades 2019,
la exposición colectiva de arte
en la calle que se inaugurará en
septiembre y que tendrá como

lema "Dones i Poesia". El plazo
de inscripción para participar en
la muestra ya está abierto y los
interesados en participar pueden
recoger las telas para realizar sus
trabajos en la Biblioteca.
Otras de las actividades programadas desde la Biblioteca para
abril son la exposición "Escriu-ne,
l'art de narrar" que puede visitarse
hasta el 12 de abril. Y dentro de
las sesiones de cuenta-cuentos,
el 10 de abril a las 18h, Paqui
Limorti i Èlia Armero, contarán
Pere Maça, el conte. sesión.

PU NTS DE V EN DA D 'EL VEÏ NAT
Ferreteria

Claus i Broques
Luis Martí, 5
03640 Monóvar
Tel. 678 436 235 - 96 969 04 44
clausibroques@yahoo.es

Librería - Juguetería

Mayor, 176
03640 Monóvar Tel. 96 547 34 61
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CO L A BO R ACIÓN

Remedios Picó "La Poetisa"
C

on el número anterior de
El Veinat se comenzaba el
año de homenaje a La Poetisa
dedicándole su portada. Muchas
serán las actividades que se
irán programando en este año
para recordarnos su figura en
el cincuenta aniversario de su
fallecimiento, el día 1 de abril de
1969.
Cuando todavía resuenan los
ecos de las marchas feministas
en todas las ciudades del mundo,
el día 8 de Marzo, parece que sea
obligado escribir sobre mujeres, y
que estas, por los años que han
sufrido de olvido y abandono,
merezcan ahora todas las alabanzas y dedicatorias posibles.
A todas las mujeres olvidadas les
daría mucha rabia que todo su
esfuerzo, su lucha y su valentía,
se convirtiera ahora en limosna
de condescendencia o migajas de
privilegio.
Remedios Picó merece el
homenaje por su obra. Tuvo que
vencer obstáculos y los venció,
pero estoy segura de que no le
gustaría que se le dedicara este
homenaje por otra cosa que no
fuera por "su poesía".
Remedios escribió dos libros de
poemas, Flores de mi locura (Abril
1913) y El libro de los cien sonetos
(1927). Estuvo a punto de publicar un tercero en los años treinta,
con prólogo de Silvestre Verdú,
"Marcolán", titulado Cantos Líricos, pero éste último proyecto no
se llevó a cabo.
Un crítico literario de aquella
época (1929), no dudó en considerarla una de las mejores poetas
de España. Analizar su obra y
leerla es el homenaje que yo
propongo para "Nuestra Poeta" o
"Poetisa", que de las dos maneras
la podemos llamar, ya que el
Diccionario de la Real Academia
Española (RAE), considera ambas
formas correctas.
En un relato autobiográfico
titulado "Mis primeras letras"
publicado en el libro que sobre

Tumba de Remedios Picó. Foto: Paqui Limorti.

ella escribió Francisco Montoro,
podemos leer: … Iba a una escuela
de párvulos y era la más querida del
Maestro, el cual le decía a mi padre
que era una niña muy aplicada y
muy inteligente… (perdonen).
Siempre estaba leyendo. Me sentaba a la sombra de cualquier árbol
y allí pasaba las horas hasta que
venían a buscarme.
Cuando cumplí los siete años,
el maestro me recomendó a la
profesora de otro colegio, para que
se interesara por mis estudios, pero
salí como entré, sabiendo lo mismo;
aquella buena señora no me enseñó
nada, ni siquiera a escribir. Llegué
a los quince años sin saber trazar
ni una letra. Aquello era para mí
una vergüenza, pues me escribían
algunos chicos y no podía contestarles. Sentía la poesía y como
no podía escribirla la cantaba, la
repetía muchas veces para retenerla
y no olvidarla. Algo tenía que hacer
y me decidí a aprender yo sola, ya
que mi familia no tenía recursos
de dinero para llevarme a ninguna
escuela. Cogía la pluma, la mojaba
en el tintero y trazaba garabatos que
parecían letras; aquello me desanimaba y las lágrimas caían sobre el
papel.
¡Me sentía tan sola! Dios mío,
¿quién me ayudará?
Con el palillero en la mano pa-

saba horas y horas sin saber lo que
hacer.
En mi casa comprendían mi afición y mi padre me decía: "Remediet,
has contat moltes musarañes?".
La fuente de la Oxeta estaba cerca
y con mi hermana iba a traer cántaros de agua; los chorros me parecían
tinta que yo recogía para poder
escribir. Volvía otra vez a sentarme
hasta que tuve la idea de comenzar
a copiar versos muy bonitos sobre
papel de "estraza" de las compras de
la tienda, que estaba muy arrugado,
pero yo, con las manos, planchaba
como podía. Aquello me animó y
empecé a copiar, también, de uno
de los pocos libros que había en mi
casa, "El Mártir de Gólgota". Así me
enseñé a escribir; por eso mi letra es
tan extravagante.
Tenía 17 años cuando escribió
estas palabras que reflejan su incipiente vocación literaria. Ya no
paró de escribir y cuenta con una
extensa producción publicada en
la prensa local y en la de muchas
ciudades españolas.
Si Remedios hubiera nacido
hoy tendría mucha más obra
escrita y publicada, no me cabe
la menor duda. Cuando repaso su
biografía y veo aquellos tiempos
tan difíciles, para ella, para su
familia, en general para toda la
gente humilde y sin recursos,

todavía aprecio más si cabe el
esfuerzo que le supondría la publicación de sus dos libros.
Para la publicación de su segundo libro tuvo que contar con
la ayuda de su amigo el director
del periódico conservador de Alicante El Día, Juan Sansano, que
abrió una suscripción popular
para pagar la edición y que su
venta ayudara a la autora en su
precaria situación económica.
Según me cuenta Carmen Picó,
su vecina, en los últimos años se
dedicaba a dar clases particulares,
yendo a las casas y cobrando dos
pesetas a la hora.
En su vida tuvo que sufrir
amargos contratiempos, como la
muerte de su novio José María,
la de su hija, y la de su esposo
Miguel Nebot, lo que se refleja en
muchas de sus tristes poesías; al
amor a Monóvar, a la Virgen del
Remedio, a Santa Bárbara, y las
dedicadas a sus amistades, son
otros de los variados temas que
trató en su repertorio poético
Después de leer su obra me
parece oportuno dedicarle esta
poesía (¡perdonen!, por tal atrevimiento, como hubiera dicho
ella):
Remedios "la poetisa" te llamaste,
triste y loca, atrevida y buena;
a pulso con tus rimas te ganaste
el nombre y el aprecio de tu tierra.
Tu pueblo hoy te rinde un homenaje,
se leerán tus poemas más queridos,
volarán tus palabras a las nubes,
llevarán recuerdos muy sentidos.
Desde el cielo una sonrisa se dibuja,
te devuelve el cariño y la lisonja
la ciudad de tu amor y tus anhelos.
Gracias por encendernos las estrellas,
ser escala que nos eleva hasta ellas,
mudarnos hacia el dulce cielo.

Paqui Limorti Aracil

