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IM PRESCINDIBLES
DIA DELS MUSEUS

ELECCIÓ CORTS SANTA BÀRBARA

 Dissabte, 18 de maig.
Museu Azorín, MUAC i Museu d'Arts i Oficis

 Dissabte, 1 de juny, 20h.
Teatre Principal

E

l dissabte 18 de maig cal no perdre's
el programa preparat per a celebrar
el Dia Internacional dels Museus. Una
completa jornada que s'encetarà a les
dotze del migdia i es prolongarà fins a
les huit de la vesprada.
La Casa Museu Azorín i el Museu
d'Arts i Oficis seran les parades incloses
dins d'aquesta activitat que permetrà
als participants seguir un recorregut
pel poble amb Azorín com a amfitrió, o
seguir la ruta teatralitzada per l'interior
del Museu d'Arts i Oficis de Monòver
on els esperaran personatges com Matías, Pasqual, Consuelito o la Macoco
amb alguna història per contar.

LA PEçA DEL MES

L

'antic mercat de
Monòver ha estat
l'elegit com a l'última
peça del Museu i Arts
i Oficis exposada al
Kursaal Fleta. Una de
les grans joies perdudes del patrimoni
monover que es va
derruir als anys 70 del
segle passat.

D

esprés de la presentació oficial
de les candidates a Reines de
les Festes de Santa Bàrbara, el pròxim
dissabte 1 de juny, arriba el torn de
posar-li nom a les elegides. L'acte tindrà lloc al Teatre Principal a les 20h i
en el transcurs d'aquest, el jurat haurà
de prendre la decisió final sobre les
components de les Corts 2019 i comunicar quines han estat les elegides
per a ocupar el càrrec de Reina Major i
Infantil de les Festes de Santa Bàrbara.
D'aquesta manera començaran oficialment els preparatius per als diferents
actes que arribaran ja l'últim cap de
setmana del mes d'agost.

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
MAIG
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 10, 14, 18, 22, 26, 30
Franco Gómez· Carlos Tortosa,4
Dies 11, 15, 19, 23, 27, 31
Rafael Peris · Major, 166
Dies 12, 16, 20, 24, 28
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 13, 17, 21, 25, 29
Rosario Badenes · Luis Vidal,12

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

Maig té una cita obligada, la cita amb les urnes el
dia 26 per a elegir als representants municipals
per als pròxims quatre anys.
Foto: El Veïnat.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer el
7 de juny. Si voleu col·laborar-hi recordeu que
haureu d'entregar els vostres escrits fins el 24 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

M

oltes són les dades que
ens heu aportat sobre la
fotografia del mes anterior, no
sols quin era el lloc on es va fer
sinó fins i tot, el dia i els noms
dels qui apareixien en aquesta.
I és que la imatge, feta a l'antiga
oficina de Correus a la Plaça
de la Malva, corresponia a la
celebració de boda d'Antonio
Seva i Dolores Picó, el dia 11 de
novembre de 1942. El guanyador
d'aquest mes ha sigut José Poveda
Monzó. Ara a intentar-ho de nou
amb la proposta que us fem en
aquest número. On penseu que
està aquest grup de gent? 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
M

algrat haver estat declarada Festa d'Interés Turístic, la Setmana Santa no va poder lluir
enguany com calia. La pluja va motivar la suspensió d'algunes de les processons programades i la modificació d'itineraris en altres. Tot mentre a diferents punts del nostre municipi
es produïen diversos incidents causats també per la quantitat d'aigua que s'enregistrava en
sols un parell de dies. La Setmana Santa es vivia a mitges, però també els dies de Pasqua on el
desitjat sol no es va deixar veure i les katiusques van haver de substituir a les sabatilles. L'únic
que es va mantenir inalterable va ser la tradició de menjar-se la mona, encara que el temps no
acompanyara i haguera de ser dins de casa en compte d'enmig del camp. Complicades per tant
les vacances en aquesta ocasió i diferent també el pont de Sant Vicent amb parada a les urnes.
El passat 28 d'abril els ciutadans tenien la primera cita als col·legis electorals per on hauran de
passar de nou el pròxim 26 de maig, en aquest cas per a elegir als representants municipals.
L'oferta en aquest cas es presenta d'allò més àmplia, amb formacions ja conegudes i altres que
tracten de fer-se un espai en la política local per primera vegada. L'èxit que puguen tenir, sols
el coneixerem després del recompte de vots, una tasca que en les últimes eleccions va comptar
com a novetat principal la gran quantitat de vots per correu que es van sol·licitar. Una pràctica
poc habitual al nostre municipi però que en coincidir amb un cap de setmana llarg, propici per
a escapades de desconnexió, es va disparar respecte a comicis anteriors.
Maig per tant serà temps per a conéixer quina serà la composició del pròxim govern municipal i qui el pròxim Alcalde o Alcaldessa de Monòver, en tant que l'única cosa clara a dia de
hui és que hi haurà canvi en allò referent a la titularitat de l'Alcaldia. Així doncs, de moment
no podem posar-li nom a la primera autoritat local però sí que podem fer-ho amb la persona
elegida com a pregonera de les Festes Majors 2019, la bibliotecaria i arxivera municipal Alicia
Cerdá. Per davant té uns mesos per a seleccionar quines seran les paraules i el missatge amb el
que arrancaran les nostre festes.
En altre ordre de coses, cal recordar que maig no sols es presenta mogut a nivell polític,
també ho fa en el vessant educatiu, ja que del 9 al 17 de maig, estarà en marxa el període
d'admissió per al pròxim curs escolar en Infantil i Primària. Són dies de consultes i d'analisi
de cara a l'elecció definitiva del centre en què els pares i mares opten per escolaritzar els més
menuts. Però, maig també ve carregat d'actes culturals com les propostes al voltant del Dia
Internacional dels Museus o com el concert de l'Orquestra Simfònica Ciutat d'Elx. Tot sense
oblidar que a final de maig estrenarem també la XV Ruta de Tapes per Monòver.
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EDUC ACIÓN

Comienza la admisión de alumnos en los centros
El periodo de admisión en Infantil y Primaria finaliza el 17 de mayo, y en Secundaria será del 21 al 30 de mayo.

E

l 9 de mayo comenzó el periodo de admisión en los centros
educativos de la población para el
próximo curso escolar 2019-20,
en Infantil y Primaria. Tanto los
nuevos alumnos como los que
opten por un cambio de centro,
deben presentar su solicitud
junto a la documentación correspondiente, hasta el 17 de mayo,
en los centros elegidos como
primera opción.
Los nacidos en 2016 son los
que se incorporarán por primera
vez al colegio con el inicio del
próximo curso. Un total de 94
niños y niñas, que dejan de manifiesto un año más el descenso
en la tasa de natalidad de nuestro
municipio. Cifra que para los
cursos siguientes se mantendrá
en la misma línea. Este descenso
en el número de nacidos ha motivado un año más, la solicitud,
tras consulta del Consejo Escolar

En Secundaria el periodo de admisión será del 21 al 30 de mayo.

Municipal, de una reducción de
ratio ante la Dirección Territorial
de Educación para que el reparto
del alumnado pueda ser lo más
equitativo posible.

Tras la publicación de vacantes,
el calendario de admisión, en
Infantil y Primaria, se prolongará
hasta el 17 de mayo, publicándose las listas provisionales de

admitidos el 30 de mayo. Una
vez publicadas estas listas, las
posibles reclamaciones podrán
presentarse hasta el 3 de junio,
mientras que las listas definitivas
se publicarán el 12 de junio. Por
último, del 13 de junio al 3 de
julio se formalizará la matrícula
en los centros donde hayan
sido admitidos los solicitantes.
Formalización obligatoria ya que
el caso contrario implicará la
renuncia a la plaza escolar.
Por otra parte, para educación
Secundaria y Bachillerato, el
periodo de admisión será del 21
al 30 de mayo. Las listas provisionales se publicarán el 11 de junio
y las definitivas el 18, mientras
que la matriculación será del 19
al 26 de julio.
En ambos casos, los modelos de
solicitud se pueden obtener en la
página web de la Conselleria de
Educación, o en los centros.

Les escoles es van tornar a reunir a la Trobada

L

a Romana va ser enguany el
punt de reunió per als centres participants en la Trobada
d'Escoles en valencià de les Valls
del Vinalopó, cita anual que l'any
passat acollia el nostre municipi.
Sota el lema de "Som i serem
paraules", el poble amfitrió va
reunir visitants de la comarca
que van participar en les diferents
activitats incloses en la programació.
Els més matiners, una edició
més, van ser els Nanos i Gegants,
els primers en obrir el programa
d'activitats amb una cercavila
pels carrers de la població fins
arribar a la replaceta on es van
portar a terme els parlaments
de les autoritats dels pobles
participants. En finalitzar aquest
torn d'intervencions, la Trobada

Ambient a la Trobada 2019.

quedava inagurada oficialment
amb el ball i la cançó d'aquesta
XXIIa edició per passar acte
seguit als tallers dels centres. Des

de Monòver estigueren presents
els centres Ricardo Leal, Azorín
i Cervantes així com els Nanos i
Gegants i els components de la

Muixeranga de Monòver.
La música o els jocs tradicionals van ser altres components
d'aquesta festa en el transcurs de
la qual també es van lliurar els
premis del concurs de narrativa
Sambori i del concurs de dibuix
de la Trobada. Enguany el primer
premi en dibuix va ser per a la
xiqueta Lola Monzó Cuenca,
alumna del col·legi Cervantes,
mentre que en el Sambori dins
de la categoria de primer cicle,
Irene Tendero i Blanca García, del
Ricardo Leal aconseguien premi
amb "El dofí lector de contes".
En segon cicle, Héctor García de
l'Azorín, es classificava en segon
lloc amb "Dia d'igualtat", i en
Secundària, era premiada Iris
Quiles de l'IES Enric Valor amb
"Ruta pels castells del Vinalopó".
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ELECCIO NS

Torn ara per a elegir el govern local
El considerable increment del vot per correu es va convertir en una de les dades més destacades de l'última jornada electoral.

A

mb un 71,54% de participació es van tancar els col·legis
electorals a Monòver el passat 28
d'abril. Un total de 9.499 eren els
votants que tenien una cita amb
les urnes al nostre municipi per
tal d'elegir el govern nacional i
autonòmic per als pròxims quatre
anys, comptabilitzant-se finalment un total de 6.796 vots. Sens
dubte la nota més significativa
de la jornada, que va transcórrer
sense incidents destacats, va
ser l'elevat número de vots per
correu en aquesta convocatòria,
en superar-se els 600.
Una vegada constituïdes les
meses, els onze col·legis electorals
ubicats a Monòver i pedanies,
obrien les seues portes amb normalitat i començaven a rebre de
forma fluïda els votants, situantse la participació en un 45,79% a
les 14h.
Pel que fa als resultats,
Monòver no va ser una excepció
i el recompte final s'assemblava
a la tònica general de la resta
del país, situant-se el PSOE en
primera posició com el partit més
votat amb 2.270 vots, seguit per

PP amb 1.291 i Ciudadanos amb
1.167. Mentre que les següents
posicions van ser per a PodemosEUPV amb 932 vots, Vox amb
766, Compromís amb 197 vots
i PACMA amb 77, dirigint-se a
altres formacions minoritàries la
resta de vots, i comptabilitzantse també 158 vots nuls i 55 en
blanc.
ELECCIONS AUTONòMIQUES
Així mateix, pel que fa a les
eleccions autonòmiques, de nou
el PSOE va encapçalar la classi-

ficació en quant a major suport
rebut per la ciutadania, amb un
total de 2.038 vots. Mentre que
PP aconseguia 1.325 vots, Ciudadanos 1.122, i Compromís, Vox
i Podemos, eren les següents en
rebre més suport amb 865, 632 i
492 vots respectivament.
ELECCIONS MUNICIPALS
Ara, la pròxima cita amb les
urnes arriba el diumenge 26 de
maig amb les votacions per a les
municipals i europees. Eixe dia,
la màxima atenció estarà a les

dihuit meses distribuïdes als onze
col·legis electorals instal·lats als
centres educatius Azorín, Ricardo
Leal, Cervantes i IES Enric Valor,
així com a la Casa Museu Azorín,
Club de Convivència, Casa de
Cultura, Kursaal Fleta i els dos de
pedanies. Així les coses, aquests
dies les diferents formacions que
concurriran a les eleccions municipals intensifiquen els actes de
campanya per tal de fer arribar
els seus programes a l'electorat
i aconseguir el seu suport el
pròxim dia 26. Enguany el panorama a nivell local s'ha ampliat
amb formacions que es presenten
per primera vegada, com és el
cas de Podemos-Compromís,
Ciudadanos i Contigo Monóvar.
Formacions noves i altres ja
conegudes com PSOE, PP i Veïns
de Monòver, que ara tractaran
de continuar amb el suport de
la ciutadania per a la pròxima
legislatura. No obstant això, de
moment l'únic segur, siga el que
siga el resultat, és que hi haurà
canvi a l'Alcaldia. Per a saber alguna cosa més haurem d'esperar
uns dies.

CU LT U R A

Un dia per als nostres museus

P

er al pròxim 18 de maig s'ha
preparat una completa jornada a propòsit de la celebració del
Dia Internacional dels Museus.
Començarà a les dotze del migdia
a la Casa Museu Azorín amb la
presentació i realització de la
ruta "Monòver i Azorín". La ruta
programada per l'Ajuntament en
col·laboració amb la Casa Museu,
Ràdio Monòver i la Biblioteca està
pensada per a relitzar de manera
autònoma mitjançant la narració
de textos enllaçats amb còdis QR,

a mode d'autoguia, on l'escriptor
servirà d'amfitrió per a conèixer
els espais més singulars de la ciutat. En aquesta ocasió, l'activitat
comptarà amb la col·laboració
del grup del Club de lectura de la
Biblioteca.
D'altra banda, a les set i huit de
la vesprada, la programació continuarà amb la ruta teatralitzada
que es portarà a terme al Museu
d'Arts i Oficis, prèvia inscripció
a l'adreça electrònica reserves@
monovar.es i pel preu de 10 euros.

Ruta teatralitzada al Museu d'Arts i Oficis, 2018.

Personatges com Pasqual, Matías
i la seua família, o la Macoco

esperaran els visitants a diferents
punts del Museu.
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FES TES

Primeres activitats de les Corts d'Honor Setembre 2019

U

na vegada elegides les
catorze candidates a Reina
Major i Infantil de les pròximes
festes patronals, han començat
els primers encontres amb els
membres del jurat que elegirà les
màximes representants de la festa
per al 2019. La primera presa de
contacte va ser el passat 1 de
maig al Pinós, on van participar
en una jornada de convivència
en el transcurs de la qual van
visitar diferents punts del municipi. Posteriorment, el 4 de
maig, arribava la segona ocasió
per a enfrontar-se al jurat amb les
entrevistes individuals i la sessió
de fotografies amb el vestit típic
de monovera que es publicaran

Les Corts 2019 al Pinós amb les representants de la festa d'aquest municipi.

a la Revista de Festes. D'aquesta
manera, les joves i xiquetes que

conformen les Corts 2019 han
iniciat els actes en els quals són

protagonistes encara que la seua
presentació oficial tindrà lloc en
l'acte d'elecció que es portarà a
terme al mes de juny. Eixe dia
es desvetlarà el nom de les noves
Reines de les Festes, elecció que
en el cas de la Cort d'Honor
Major estarà entre les joves Cristina Bernabeu Marhuenda, Belén
Gran Poveda, Alaina Íñiguez López, Eva Romero Carbonell,
Paula Sarmiento Jara, Gemma
Vidal-Estarlich Picó i María
Vilanova Carbonell. I entre les
xiquetes Ana Martínez Pujalte,
Paula Payá Giménez, Berta Pellín
Rico,
Adriana Pérez Marín, Mª
José Pérez Nebleza, Aitana Sanz
Martínez i Inés Segura Prats.

Recta final per a les Corts 2018 com a representants de les Festes
Múrcia, Petrer i Sant Vicent del Raspeig han sigut alguns dels llocs fins on s'han despaçat les Corts en aquesta recta final.

L

es components de les Corts
d'Honor 2018 han participat
en les últimes setmanes en diferents actes com a representants
de les festes de Monòver. La
proclamació de les Reines de les
Festes y de la Primavera de Sant
Vicent del Raspeig va ser un
d'aquests actes als que acudiren,
així com l'acte d'elecció de les
Reines de la Santa Creu de Petrer.
La reina infantil Maira Cubí
juntament amb la dama d'Honor
Major Carmen Poveda, assistien a
l'acte de Sant Vicent, mentre que
en el cas de Petrer eren les Dames
d'Honor, Tatiana Mira i Almudena Ramos, les que juntament
amb membres de la Junta Festera
exercien com a representants de
les festes de Monòver fora del
nostre municipi.
Així mateix, a final d'abril, les
representants de les nostres festes
no van faltar tampoc a Múrcia on
van participar en actes diversos de
la programació festiva de la ciutat
com la coronació de la Reina de

la Primavera, l'ofrena i el bando.
D'aquesta manera, les Corts
2018, van acomiadant-se d'un càrrec que finalitzarà a principi de
setembre amb l'acte d'exaltació
de les noves companyes que
passaran a ser proclamades oficialment com a representants de
les nostres festes.
GALA COSTA BLANCA
D'altra banda, el passat mes
de març la regidora de Festes,
acompanyada per representants
de la Junta Festera, Comissió de
Santa Bàrbera i les reines de les
Festes Majors, també van assistir
a la II Gala que organitza Costa
Blanca per a homenatjar a les
festes de la província. En aquesta
edició, des de l'organització es va
optar per reconéixer la tasta feta
des de les diferents institucions,
organitzacions festeres... de promoció i difusió de les festes del
Carnestoltes, del Foc, Patronals,
Moros i Cristians i Setmana
Santa. A l'acte van acudir un gran

Representants de les nostres festes a Múrcia.

número de representants de festes de la província, i es van donar
nombrosos reconeixements, com
l'aconseguit per l'Ajuntament de
Monòver. Un reconeixement a
l'esforç fet en la promoció de la
festa fora del nostre municipi,
i en concret per la participació
a la desfilada de les Festes de la
província a Madrid, amb motiu
de Fitur.
Les reines 2018 als actes de Múrcia.
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FÚ TBOL

Tres días intensos

Campeonato para el Monóvar
Atlético Benjamín A

E

el 12 al 14 de abril se
disputaron en el pabellón
municipal las finales a 4 del sector
A, 1ª autonómica, de balonmano
donde el equipo senior del Club
Santa Bárbara estuvo arropado en
todo momento por la afición. El
equipo local se enfrentó el viernes 12 al Levante U.D.BM Marni,
siendo el marcador favorable a
los chicos del Santa Bárbara con
un 24 a 20. Los dos primeros puntos del partido fueron para los
locales ante un equipo muy serio
que siempre puso las cosas muy
difíciles pero gracias al apoyo de
la afición se consiguió el empuje
final para conseguir la victoria.
No hubo suerte en el enfrentamiento posterior que tenía lugar

al día siguiente contra el CBM
Burjassot. Dura derrota ante
un grandísimo rival que supo
manejar los tiempos del partido
y donde el equipo monovero
acusó el cansancio físico en los
últimos 20 minutos. Terminando
con un 23 a 31. Aunque tras la
derrota el quipo no dio todo por
perdido, tampoco hubo suerte
en el último partido disputado
contra el Polanens de Santa Pola.
No obstante, aunque no pudo
ser, el balance final dejó tres
días espectaculares tanto en la
pista como en las gradas, con una
afición entregada y con un gran
equipo que promete volver con
mucha más ilusión y fuerza.

BT T

Buena participación a pesar del frío

E

l pasado 7 de abril, y a pesar
de que la temperatura no fue
propicia, se celebró con éxito la
BTT en la pedanía monovera de
Casas del Señor. Aunque se registraron 500 bikers en el listado
de inscripción solo consiguieron
acabar la prueba un total de 250
participantes, ya que algunos
decidieron no salir por las condiciones meteorológicas y otros

tuvieron problemas por culpa del
barro. El vencedor de la prueba
fue el corredor del Kenza Team
Julián Ferrero Valdés con un
tiempo de 1:34h, y en féminas
Julia Makaritcheva con 2:05h. El
pódium local fue para Juan Ignacio Palazón Pagán con un tiempo
de 1:42h, seguido a un minuto
por Saul Vicent Martínez y por
Miguel Caballero Hernández.

,

D

l Monóvar Atlético Benjamín
A se proclamó campeón en
el II Torneo Benéfico en colaboración con Cáritas San Pedro y
San Roque, organizado por el
Novelda C.F.
El equipo disputó el pasado 18
de abril este torneo, enfrentándose a los equipos Aspe U.D., Racing
de Novelda, Novelda U.D. y Peña
Ilicitana Raval de Elche.
Los locales se proclamaron
campeones del torneo y recibieron además el premio a la
mejor afición del campeonato.
Asimismo, el joven monovero
Yerai Cutillas se proclamó mejor
jugador del campeonato.
Los entrenadores Gustavo Fenoll, Maren Picó y David Fenoll
felicitaron el gran esfuerzo de los
jugadores que no dieron ningún

partido por perdido y se esforzaron desde el primer partido hasta
la final.

BA LO NCES TO

Termina la temporada para los
equipos del Club Bàsquet Monòver

A

mitad de abril terminó la
competición para muchos
de los equipos del Club Bàsquet
Monòver. El equipo sénior consiguió una victoria en la siempre
difícil pista del Teixereta de Ibi
cerrando la temporada igual
que la empezó, con una victoria.
Balance más que positivo con
12 victorias sobre 8 derrotas
y quedando en la media tabla
empatando con el quinto clasificado.
El equipo júnior cerró la temporada con victoria en casa en un
partido que empezó muy igualado pero que en el tercer cuarto
dejó clara su superioridad con un
parcial de 25-13. Una temporada
de mucho mérito que finaliza
para este grupo de jugadores.
Por su parte, el equipo cadete,
a pesar de la derrota en casa en

la prórroga por un solo punto
en un partido donde los ataques
predominaron sobre las defensas,
con un marcador final de 72-73,
terminó la temporada en una
fantástica 2ª posición.
El equipo infantil terminó la
temporada con una gran victoria,
en una temporada donde ha
conseguido un ascenso, y que
ha servido de aprendizaje para
este grupo de jóvenes jugadores
que aportarán alegrías al club
con toda seguridad en próximas
temporadas.
El alevín es uno de los equipos
que aún no ha terminado la temporada, ya que con su victoria en
casa se clasificó para la Fase Final.
Y al benjamín también le queda
una jornada de competición en el
mes de mayo.
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TU R ISM E

FIES TA S

Anem de Tapes per Monòver

Alicia Cerdá pregonera de
las Fiestas Mayores 2019

El 30 de maig comença altra edició de la Ruta de Tapes.

L

a regidoria de Turisme ha
organitzat novament la ruta
Anem de Tapes, en concret la XV
edició d'aquesta proposta que
al llarg del cap de setmana ens
portarà a recòrrer els establiments
participants per tal de tastar les
tapes elaborades per a l'ocasió.
Dolces o salades, aquestes
tapes de segur que tornen a ser
novament l'excusa perfecta per
a compartir temps i rialles amb
amics i familiars.
El dijous 30 de maig
s'inaugurarà la ruta, que com en
altres ocasions estarà en marxa al
llarg de dos caps de setmana, en
horari de 13 a 15 i de 20 a 23h.
Un total de catorze establi-

ments s'inclouen dins de la ruta:
Bar Hermanos Calpe, Cafetería
Bilaire, La Campaneta, Cafeteries
Mira, Plaza, Café Teatre, El Castell, El Fornet, Restaurant Esther,
Ene erre (Casino), Restarurant
Xiri i el Rincón Taurino. Una
oferta àmplia i variada, i un circuit que caldrà completar en cas
de voler optar a un dels premis
en joc. Una vegada finalitzada la
ruta, com sempre, es procedirà al
sorteig entre les cartilles cumplimentades que optaran als premis.
Així doncs, toca preparar el recorregut i anotar en l'agenda els dies
en què estarà en marxa la ruta per
a no quedar-se sense degustar les
tapes preparades.

La bibliotecaria y archivera abrirá las Fiestas de Septiembre.

L

a bibliotecaria y archivera municipal, Alicia Cerdá, será este
año la pregonera de las Fiestas
Mayores. Cerdá, que aceptó de
inmediato la propuesta del Alcalde, tendrá por tanto el honor de
inaugurar nuestras fiestas desde
el balcón del Ayuntamiento la
noche del 6 de septiembre. La
elección de la pregonera 2019,
viene fundamentada en el "compromiso de Alicia con la vida del
municipio y la defensa de nuestro
patrimonio, la investigación y la
promoción local y el mantenimiento de nuestra memoria". Un
reconocimiento, como señaló

el Alcalde, "a una persona que
trabaja de forma activa por la
cultura de nuestro municipio".
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SEM A N A SA NTA

Semana Santa a medias
La lluvia deslució la Semana Santa obligando a modificar y a suspender algunos de los actos previstos en la programación.

L

a Semana Santa vino marcada este año por la lluvia
que impidió que algunos de los
actos se llevaran a cabo como
estaba previsto. La declaración
de la Semana Santa monovera
como Fiesta de Interés Turístico
Provincial fue recibida con entusiasmo desde la Junta Mayor de
Cofradías y Hermandades. No
obstante, la celebración no pudo
ser completa al tener que suspender algunas de las procesiones de
esta edición.
HOMENAJE A ALARCÓN
Los actos centrales arrancaron el
pasado 13 de abril con el pregón
oficial de D. Francisco García
Gran. Aunque previamente
respresentantes de las Cofradías
y Hermandades monoveras, se
dieron cita en el jardín de la Iglesia de San Juan Bautista donde
se procedió a la inauguración
de un busto homenaje a uno
de los autores de algunas de las
imágenes de la Semana Santa
monovera, el escultor monovero,
José María Alarcón Pina, fallecido
en Madrid en 1999. El cronista
oficial, Marcial Poveda, estuvo al
frente de las gestiones realizadas
con la familia para conseguir que
este homenaje saliera adelante.
Alarcón Pina pasó la primera
parte de su vida en Monóvar,
trasladándose posteriormente a
Madrid donde realizó la mayor
parte de su obra. Una obra dentro
de la cual figura su legado en tres
de las imágenes de la Semana
Santa monovera como son el
Santo Sepulcro, el Cristo Crucificado y la Dolorosa.
El busto, sufragado por las hijas
del escultor, Remedios y Marisol,
ocupa ya el lugar elegido para su
ubicación y su inauguración marcó el inicio de la Semana Santa.
PROCESIONES
Tras esta inauguración y el

Inauguración del busto a José María Alarcón Pina.

Celebración del Santo Entierro en el interior de la Iglesia. Foto: Juan Gabriel Díez.

El Encuentro no pudo celebrase en la Plaza de la Malva. Foto: Juan Gabriel Díez.

pregón previsto para la misma jornada, las procesiones
empezaron al día siguiente con
la Hermandad de la Entrada de
Jesús Triunfante en Jerusalén. Sin
duda, la del Domingo de Ramos
fue la procesión que registró la
temperatura más envidiada de la
Semana Santa lo que permitió sacar la Primavera a la calle aunque
solo fuera por unas horas. Ya con
un descenso en la temperatura
pero todavía sin lluvia, pudieron
procesionar sin problema Jesús
Cautivo, Nuestro Padre Jesús,
Nuestra Señora de los Dolores y
Nuestra Señora de la Soledad. Las
complicaciones llegaron la noche
del Jueves Santo, con la amenza
de lluvia ya más insistente, lo que
obligó a modificar el recorrido
de la procesión del Silencio,
acortando el itinerario inicial.
Una modificación no deseada
pero que almenos permitió que
el Cristo y Nuestra Señora de la
Esperenza salieran a la calle, algo
imposible ya el Viernes Santo.
Sin otra opción posible, se anuló
la procesión del Santo Entierro,
celebrándose el mismo dentro
de la Iglesia, al igual que ocurrió
el Domingo de Resurrección con
el Santo Encuentro. La Virgen
del Remedio salió de la Iglesia
siguiendo el recorrido tradicional
hasta el domicilio de la calle Mayor donde queda instalada hasta
el momento del Encuentro pero
en esta ocasión regresó de nuevo
a la Iglesia. La plaza de la Malva
no pudo acoger el Encuentro
que se quedó dentro de San
Juan Bautista a la espera de que
el próximo año el guión de actos
pueda cumplirse sin problemas.
El tiempo tampoco fue favorable para la celebración de los
días de Pascua, especialmente el
domingo cuando las salidas al
campo suelen ser protagonistas.
No obstante, lo que no faltó a la
hora de merendar fue la mona.
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CU LT U R A

EL NOS TR E PA R L A R

Es busquen noms per als
fills de Xiulit i Catalineta

L'arc de Sant Martí

Els Nanos i Gegants presentaran els seus dos nous membres el 9 de juny.

L

a família dels Nanos i Gegants
s'amplia amb l'arribada de
dos nous membres, els fills de
Xiulit i Catalineta. Com ja ocorreguera amb els sues pares, des
de l'associació de Nanos i Gegants
s'ha convocat un concurs per a
elegir el nom d'aquests dos nous
personatges que se sumen al grup.
Els alumnes des d'Infantil fins a
4t de Primària són els encarregats
de pensar quins podrien ser els
noms amb que passaran a ser
coneguts els descendets dels xinesos de Monòver. Les propostes
de cada col·legi es faran arribar a
l'Ajuntament fins al divendres 17
de maig. La premura en aquesta
elecció ve marcada pel fet que el
bateig està previst per al dia 9 de
juny, amb motiu de la celebració
de la Trobada de Nanos i Gegants
a Monòver. Tota una festa i una
estrena de nivell per als nous.

Cada alumne proposarà un
nom de xiquet i un de xiqueta en
la seua classe i es triaran els que
més agraden per tal que posteriorment el jurat trie els guanyadors
d'entre totes les opcions presentades.
El guanyador/a tindrà com a
premi un val de material escolar
i un lot d'articles dels Nanos i
Gegants, a més de tenir l'honor
de ser copadrí/na en el seu bateig.
Les propostes s'entregaran a la
regidoria d'Educació, a la planta
baixa de l'Ajuntament, fins al 17
de maig mentre que la deliberació
del jurat es portarà a terme al
Kursaal Fleta. Donat l'afecte dels
més menuts pels Nanos i Gegants
de Monòver, de segur que la
convocatòria comptarà amb una
elevada participació i els fills de
Xiulit i Catalineta aconsegueixen
uns noms d'allò més adequats.

E

ixa línia arquejada de colors
que apareix a l'horitzó quan
coincideixen les gotes de la pluja
i els raigs del sol, en valencià rep
el nom d'"arc de Sant Martí". Al
País Valencià té altres variants
com ara "ratlla de Sant Martí", i en
altres zones del domini lingüístic
també és conegut com "pont de
Sant Martí" o "arc de pluja", entre
d'altres.
El nom d'aquest fenomen
meteorològic té l'origen en una
llegenda cristiana. Conta aquesta
llegenda que un dia Martí va
desafiar el dimoni a veure qui dibuixava un arc més bonic. Martí
va fer un arc multicolor perfecte
amb el qual va deixar el dimoni
ben enutjat. L'arc del dimóni era
més xicotet i menys colorit, i així
fou com la cultura popular va
crear la llegenda de l'"arc secundari" que moltes voltes apareix
al costat de l'autèntic arc de Sant
Martí.
En castellà, en canvi, el nom
"arco iris" té un origen pagà. Iris
fou la deessa de la mitologia
grega que feia de missatgera
entre els hòmens i els déus. Sol
ser representada amb un vel que
en descompondre's esdevé dels

mateixos colors que l'arc. En la
Bíblica, l'arc de Sant Martí també
representa la unió entre ell i la
humanitat que té lloc després del
diluvi universal.
Per analogia amb el personatge,
el terme "iris", que en anatomia
rep el disc de l'ull que conté al
centre la pupil·la, també té origen en el nom d'aquesta deessa
mitològica.
Per acabar, i com a curiositat,
volem comentar que la bandera
que representa el col·lectiu LGTBI
també està inspirada en els colors
de l'arc de Sant Martí. L'artista
californià que s'encarregà de fer
aquesta bandera es va inspirar en
la cançó Over the Rainbow de Judy
Garland.
Marta Tortosa Corbí

NOTA IN FO R M ATIVA

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.
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COL A BO R ACIÓN

¿Por qué escribir?
Más yo seguiré escribiendo allá por donde me encuentre, en algún cuerpo celeste mientras él siga luciendo. Vidal Bis

C

asi todos hemos sentido en
algún momento la atracción hacia la escritura, hacia lo
literario; la curiosidad por los
secretos que definen una gran
obra o el probar si somos capaces
de expresar con nuestras palabras
los sentimientos que nos hacen
vibrar o las historias que nos
rondan por la cabeza. Las palabras nos permiten la posibilidad
de darle significado a todas las
experiencias, desde las más
insignificantes a las más trascendentes; nos ayudan a dar sentido
a la vida, a hacernos reflexionar
sobre nuestros pensamientos
para poder expresarlos.
Es difícil recordar por qué o
cuándo comenzamos a escribir;
en mi caso era una actividad que
tenía aparcada desde mi juventud y que ahora he retomado
con mucha más fe y energía.
Consulto el por qué escriben
otros autores y veo que lo hacen:
unos por vocación, por el placer
de la lectura, para emular a los
escritores que admiran, otros por
necesidad vital o simplemente
por dinero. Neruda acierta totalmente: “Todo lo que usted quiera, sí
señor, pero son las palabras las que
cantan, las que suben y bajan... Me
prosterno ante ellas... Las amo, las
adhiero, las persigo, las muerdo, las
derrito... Amo tanto las palabras”.
Pero si hablar es fácil a la hora
de escribir vacilan los dedos en
el papel. Se habla de unas cosas
pero se escribe sobre otras; las
cuestiones más trascendentes se
quedan siempre en el papel. La
escritura es una conversación con
uno mismo que nos pone en contacto con nuestros sentimientos
y pensamientos. Aquí encaramos
los problemas reales, lo que nos
afecta en lo más íntimo de nuestro ser, es un habla con nuestra
consciencia.
Azorín también describe lo

que son para él las palabras en su
novela El escritor: “La palabra está
en el aire, revolotea como una mariposa, y nosotros hemos de acatarla.
Lo logramos o no. No lo consigo
yo casi nunca. Y siempre estoy, por
tanto, atormentado con este afán de
precisión, de claridad y de pureza”.
Tampoco estaba seguro de poder
atrapar las palabras.
Cuesta mucho escribir; es un
esfuerzo arduo, pero nos aferramos a la idea de que es un arte
que se perfecciona con el tiempo,
como todos los demás, así que
seguimos insistiendo. Nos preguntamos si es que no tenemos
nada que decir o que las historias
que imaginamos carecen de interés. Poca confianza en nuestro
talento pero una constancia que
nos hace sentarnos todos los días
delante del ordenador a ver qué
se nos ocurre.
Deseamos fervientemente
aprender y seguimos las vivencias
de todos los escritores consagrados:
- sentarse frente al escritorio día
tras día, incluso en las épocas en
que todo tire para otro lado,
- comenzar con textos cortos, y
no dejarse llevar por la ansiedad,
- leer una historia corta, un
poema o un ensayo todas las
noches antes de irte a dormir,
- diviértete, ya que de lo contra-

rio la inspiración te abandonará y
sufrirás la tan temida condición
de la “mente en blanco”.
Estos y otros muchos consejos
podemos seguir; hay un montón
de ellos. Personalmente me gusta
este de Augusto Monterroso:
“Cree en ti, pero no tanto; duda de
ti, pero no tanto. Cuando sientas
duda, cree; cuando creas, duda.
En esto estriba la única verdadera
sabiduría que puede acompañar a
un escritor”.
Contestando a la pregunta
del título podríamos responder
de muchas maneras: escribimos
por necesidad, para saber, para
entender, para amar, para que nos
quieran, por costumbre, para vivir otras vidas y revivir la propia,
para sobrevivir, para disfrutar,
para redimirnos, etc.
Otro de los muchos motivos
pudiera ser para atrapar el tiempo
que corre raudo y cada día se
tiene más consciencia de su fugacidad. Pretendemos detenerlo
con las palabras, grabar los acontecimientos y los sentimientos en
algún lugar a salvo del tiempo.
Aún sabiendo que la vida es un
viaje sin fecha de retorno, un leve
suspiro, un camino de una sola
dirección, vivimos con la ilusión
de que nada termina y la eternidad nos acompaña. Para buscar
esa eternidad sirven las palabras.

La escritura es dolor y placer,
es hacer surgir los recuerdos y las
imágenes, volver a vidas anteriores; "a las lecturas y los tumbos
que cada uno lleva en la mochila",
como dice Pérez-Reverte; o “para
disimular la incapacidad de hacer
cualquier otra cosa, y porque los
días en que me quedo satisfecho
con lo que acabo de escribir tengo
la convicción de no haber perdido
el tiempo”, como dice Luis Mateo
Díez.
Rosa Montero, otra escritora
de mi agrado, cuenta que uno no
escribe para decir nada, sino para
aprender algo: “Escribes porque
algo te emociona y quieres compartir
esa emoción. Sin duda sientes que
esas emociones son más grandes
que tú, y por eso quieres escribir. No
se trata de soltar mensajes sesudos,
sino de transmitir, de comunicar
vivencias”.
Comparto todas estas razones;
coincido en los mismos argumentos que tienen otros escritores.
Leer y escribir te hace vivir mucho más. El problema consiste
en la duda sobre las capacidades.
Como un péndulo oscilo entre la
apatía o el desencanto, la alegría
o el entusiasmo, pero no dejo de
creer en el poder de las palabras,
tanto para hacer llorar como para
celebrar la vida; expresan todo lo
humano, ya sea bueno o malo.
Dice San Juan Evangelista, "En
el principio fue el Verbo"; puede que
antes del verbo existieran cielos,
mares, noche, día, estrellas, firmamento, pero si nadie sabía cómo
nombrarlos, no eran nada. La
palabra es la que forma el mundo,
el nombre que lo explica todo.
Así que escribimos por afición
o por aflicción, “porque estamos
aquí pero querríamos estar allí”
como dice Antonio Tabuchi; en
fin, quizá también por error.
Paqui Limorti Aracil

E
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