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IM PRESCINDIBLES EN JU LIOL
RUTA MONÒVER MONUMENTAL

RUTA D'AZORÍN

 Dimecres, 10 de juliol. 21h.
Des de la Plaça de la Sala

 Dimecres, 17 de juliol. 21h.
Des de la Plaça de la Sala

L

es nits d'estiu són per a gaudir del
carrer, bé siga amb un sopar, festes,
sessions de cine a la fresca o amb qualsevol de les rutes que ens proposen des
de Patrimoni. La primera d'aquestes,
una ruta pel Monòver monumental
amb parades als principals edificis com
la Torre, l'Ajuntament, l'ermita o el
Convent. Els participants es reuniran
a les nou de la nit a la Plaça de la Sala
per a iniciar aquest recorregut. La idea
a més de compartir ruta i descobrir
coses sobre el nostre entorn és també
sopar a la fresca. De manera que cal
anar provistos del sopar per a alguna
de les parades de la ruta.

A

ltra de les propostes per a les nits
de juliol és la Ruta d'Azorín, un
recorregut guiat, per diferents punts
del nostre municipi plasmats a l'obra
de l'escriptor. La idea, igual que amb
la resta de rutes organitzades per a les
nits de juliol, és compartir també sopar
en alguna de les parades de la ruta. El
punt de trobada per als interessats en
participar serà la Plaça de la Sala, des
d'on començarà l'itinerari a les nou
de la nit. Patrimoni, literatura i bon
ambient per a viure de manera diferent
les nits d'estiu amb aquestes rutes que
continuaran el 24 amb altre recorregut
pel carrer Major.

FESTES EN PEDANIES

L

a pedania de les Canyades de D. Ciro és com sempre l'encarregada d'inaugurar
el calendari festiu a Monòver i ho farà del 19 al 21 de juliol. Les Canyades seran per tant la primera parada d'un calendari festiu que continuarà a l'agost amb
les festes de la Romaneta, del 9 a l'11; de les Cases del Senyor, del 10 al 13 d'agost;
i del Xinorlet, del 15 al 19 d'agost. Solta de vaques, revetles, actes religiosos, actes
infantils i dinars de germanor, entre altres propostes, no faltaran tampoc enguany
en la programació. Tot per a seguir la festa al barri de Santa Bàrbera, del 22 al 25
d'agost. Cal per tant anotar totes les dades per a no perdre detall de les festes
que tenim per davant i que culminaran del 6 al 10 de setembre amb les festes
patronals. Arriba el temps de la diversió, de retrobar-se amb amics i familiars i de
gaudir al màxim de la programació preparada.

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
AGOST
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Franco Gómez· Carlos Tortosa,4
Dies 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Rafael Peris · Major, 166
Dies 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
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
Des de l'1 de juliol i fins a l'1 de
setembre: l'horari serà
De dilluns a diumenge:
De 9h a 14h
Vesprades: tancat
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La foto
de la portada

La nova corporació municipal es va constituir
al Ple que es portava a terme a l'Ajuntament el
passat 15 de juny.
Foto: El Veïnat.

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

er als que ho van conéixer
en primera persona ha estat
fàcil endevinar el racó que us
proposàvem al número anterior.
Com molt bé heu dit es tractava
del taller de brodat de José Brotons Navarro que estava ubicat al
carrer Padre Juan Rico. Aquesta
va ser la resposta que ens heu fet
arribar molts dels participants i el
guanyador ha sigut Rafael Rico.
Ara, ací teniu una nova oportunitat per a participar en l'Endevina
el racó. Quin serà aquest racó
que recull la imatge que hem
seleccionat aquest mes? 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
L

es últimes han sigut setmanes de canvis a l'Ajuntament. El passat 15 de juny es portava a
terme la sessió d'investidura del nou Alcalde, Alejandro García, qui agafava el relleu del seu
company de partit, Natxo Vidal. A la sessió es conformava la nova corporació municipal amb
cares ja conegudes i altres noves que s'incorporen a la política del nostre municipi. Els desitjos
perquè aquesta siga una legislatura tranquil·la van marcar les intervencions d'una i d'altra banda, tot per acabar la sessió amb les corresponents felicitacions i fotografies per a immortalitzar
el moment. Després d'aquest ple, la primera de les actuacions del nou govern va ser, com no
podia ser d'altra manera, la comunicació de les competències que passarien a ocupar els regidors
i regidores, ja que les úniques que havien estat informades amb anterioritat van ser les que al
pacte de govern passaven a ser per al soci dels socialistes, Podem-Compromís. A partir d'aquest
moment van arribar les presentacions als departaments corresponents i la revisió de tasques
pendents o projectes en marxa per tal d'endinsar-se en la realitat de les diferents àrees. Una feina
ja coneguda per als que repetien en el càrrec i tota una novetat per als que arribaven de nou.
Però no sols la política ha sigut actualitat en les últimes setmanes, també les festes han estat
en primera línia, en tant que es va desvetlar el nom de les pròximes representants de les Festes
Majors. La jove Gemma Vidal-Estarlich Picó i la xiqueta Ana Martínez Pujalte seran les noves
representants de les Festes Majors després que així ho decidira el jurat encarregat d'elegir entre
les catorze candidates que aspiraven al càrrec.
D'aquesta manera, amb el nou govern en marxa i els preparatius de les festes també, encara
que semble mentida, l'estiu ha arribat i amb aquest les activitats per a aprofitar al màxim el
carrer. Sessions de cine a la fresca, activitats diverses al barri de Santa Bàrbera i les primeres festes
a les pedanies que un any més s'encenten a les Canyades de D. Ciro. És temps de posar color
als dies, de fer plans o de llarçar-se a l'aventura, segons vinga la cosa, però cal gaudir del que
tenim pel davant. Tant se val si és una collita de tomaques, una jornada de banys i paella, una
siesta en tota regla baix d'aquell arbre amb l'ombra perfecta i la corrent d'aire necessària, o una
escapada amb amics o família. Això sí, com sempre els que trauran major partit seran els xiquets
i xiquetes en tenir pel davant unes vacances plenes de possibilitats per a ells i de maldecaps per
als pares i mares que veuen com complir amb la rutina ja és missió impossible.
És estiu i s'ha de notar. També són festes i preludi d'unes altres, motiu pel qual en uns dies
es presenta la Revista de Festes amb articles diversos per a llegir amb deteniment al llarg de les
vacances i amb el guió d'actes detallat perquè anem preparant-nos.
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POLÍTIC A MUNICIPAL

La nueva corporación tomó posesión del cargo
Alejandro García fue investido como Alcalde de Monóvar el pasado 15 de junio en un abarrotado salón de plenos.

E

l pasado 15 de junio se llevaba
a cabo en el salón de plenos
del Ayuntamiento la sesión de
investidura del nuevo Alcalde de
Monóvar, el socialista, Alejandro
García. El resultado electoral dejaba la formación de gobierno a
expensas de un pacto, después de
que el PSOE perdiera la mayoría
de que disfrutaba en la anterior
legislatura. El pacto que se anunciaba más lógico era el de PSOE
y Podem-Compromís, formación
esta última que conseguía un
concejal en las elecciones y
accedía por primera vez al Ayuntamiento. La otra formación con
opciones de formar parte del
gobierno era Ciudadanos, que
también se incorporaba de nuevo
con una edil. No obstante, el
pacto de izquierdas, en la línea
del Gobierno valenciano, era la
fórmula que se aventuraba con
más posibilidades de materializarse como así fue finalmente.
Días antes a la celebración del
pleno de investidura, la sede de
los socialistas servía de escenario
para hacer público el pacto alcan-

Pleno de investidura en el Ayuntamiento.

zado entre ambas formaciones,
avanzándose las áreas que según
este documento pasaban a ser
para Podem-Compromís: Bienestar Social, Mercado, Comercio
Local y Medios de Comunicación.
Así, el edil de PodemCompromís, Emilio Martínez,
pasaba a formar parte del equipo
de gobierno, junto a los siete ediles socialistas que ocupan el resto

de concejalías y con Alejandro
García al frente de la Alcaldía.
Durante la sesión de investidura, los ediles que forman parte de
la corporación municipal, fueron
jurando o prometiendo el cargo,
según la fórmula elegida en cada
caso. Para pasar posteriormente
a la elección de Alcalde y a las
primeras palabras de Alejandro
García como tal. Un discurso en
el que no faltaron los momentos

emotivos ni los mejores deseos
para los próximos cuatro años a
nivel municipal. Deseo compartido también por los representantes
de los grupos de la oposición
durante sus intervenciones.
Como en otras ocasiones, el salón de plenos se quedó pequeño
para acoger al numeroso público
que se dio cita para seguir en
directo el transcurso de la sesión.
Familiares, amigos y simpatizantes de las diferentes formaciones
que no quisieron perderse este
momento con el que arrancaba
oficialmente otra legislatura.
"La continuidad respecto al
trabajo realizado en los últimos
años será la línea a seguir por el
gobierno municipal" como así
expusieron tanto la portavoz socialista, MªAmparo Maestre como
el Alcalde.
Tras la sesión plenaria, llegó la
celebración ya a nivell particular
de cada grupo, mientras que la
primera decisión del equipo de
gobierno llegó el lunes por la
mañana con la asignación de
concejalías.

Nuevas incorporaciones en la oposición

T

res son los grupos que forman
la oposición en la actual
corporación municipal: Ciudadanos, Veïns de Monòver y Partido
Popular. Por parte de la primera
formación, que se estrena esta
legislatura en el Ayuntamiento
de Monóvar, la representante
es Inmaculada Navarro, quien
ya formara parte del gobierno
municipal años atrás con el PP de
Salvador Poveda, donde estuvo
al frente de áreas como fiestas o
turismo, entre otras.
Por su parte, Veïns de Monòver
suma tres concejales, repitiendo
en el cargo Guillermo Rico y

Inmaculada Navarro, de Ciudadanos.

Los tres ediles de Veïns de Monòver.

El grupo popular suma cuatro ediles.

Cristian López, e incorporándose
al grupo Asunción Prats. La
oposición se completa con los
cuatro ediles conseguidos por
el PP en las últimas elecciones
municipales, Ana Marhuenda y

Lorenzo Lorenzo, junto a las nuevas incorporaciones de Lourdes
Prats y Robert Amorós. Respecto
a la anterior legislatura la formación que ha dejado de ocupar la
oposición es el GIMV, grupo que

se integró en las filas del PP en las
pasadas elecciones. Mientras que
los populares repiten en número
de representantes y Veïns de
Monòver incrementa la representación con un edil más.
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Reparto de concejalías en el equipo de gobierno

ALEJANDRO GARCÍA FERRER
Alcalde de Monóvar y concejal de Hacienda y Contratación.

Mª AMPARO MAESTRE DÍAZ
Concejal de Fiestas, Personal y
Policía.

LORENZO AMAT POVEDA
Concejal de Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio y Turismo.

VERÓNICA AMAT BELLO
Concejal de P. Ciudadana, Juventud, Industria, Desarrollo Local,
Parques y Jardines

SALVADOR GIMÉNEZ LLORENS
Concejal de Agricultura, Pedanías, Servicios y Cementerio.

JÚLIA TORTOSA CORBÍ
Concejal de Cultura, Normalización Lingüística y Memoria
Histórica.

DAVID AMORÓS POVEDA
Concejal de Deportes y Nuevas
Tecnologías.

Mª PILAR SELLER MAESTRE
Concejal de Convivencia Intergeneracional, Igualdad, Educación
y Sanidad.

EMILIO MARTÍNEZ GUILLÉN
Concejal de Bienestar Social,
Mercado, Comercio Local y Medios de Comunicación.

A

unque algunos ediles del
equipo de gobierno repiten
esta legislatura, no todos mantienen las mismas áreas que los
últimos cuatro años. El Alcalde,
Alejandro García continuará
con la concejalía de Hacienda y
asume también Contratación.
Mientras que algunos compañeros de partido como Mª Amparo
Maestre, Lorenzo Amat o Júlia
Tortosa añaden a las áreas que
venían ocupando otras como
Policía, Turismo o Memoria
Histórica, respectivamente.
Salvador Giménez por su parte,
deja Deportes pero mantiene
otras concejalías que ya venía
ostentando y suma otras nuevas
como Servicios y Cementerio.
Lo mismo ocurre con Verónica
Amat que cambia Servicios por
Juventud, Industria y Desarrollo
Local. Los nuevos ediles socialistas, David Amorós y Pilar Seller
se reparten áreas como Deportes,
Sanidad o Educación, entre otras,
ocupando el socio de gobierno,
Emilio Martínez, las concejalías
de Bienestar Social, Mercado,
Comercio Local y Medios de Comunicación. Cambios a los que
poco a poco se irán habituando
los ciudadanos y también los
propios miembros del gobierno.

6 | El Veïnat

JULIOL 2019

ENTREVISTA

"En política els punts sempre són suspensius"
Natxo Vidal assegura que ha deixat el càrrec d'Alcalde "satisfet amb el treball realitzat", que "han sigut més els encerts que
les equivocacions" en aquests cinc anys i que ha intentat trobar, almenys, "un moment al dia per a la poesia en l'Alcaldia".
Pregunta: Fa pocs dies del canvi,
però s'acostuma a la nova situació?
Resposta: La veritat és que és una
sensació rara. Sembla que fa ja un
any que va acabar tot, les coses
van molt ràpides però també he
estat d'exàments, tribunals... i
encara no ho he pensat molt.
P: Què trobava a faltar de la vida
que ha recuperat?
R: Tindre temps per a la meua
família i per aquelles activitats
que jo vaig triar que volia fer com
tenir més temps per a la música,
per tocar i per escoltar-la, per
llegir i escriure.
P: Quina valoració fa del seu pas
per l'Alcaldia?
R: Totes les valoracions millor
que fer-les un mateix les hauria
de fer mirant els indicatius i tots
són positius. Econòmics, no sols
per la reducció del deute -se'ns ha
acusat en un missatge molt simplista que només volíem reduir
el deute-, però també s'han incrementat les inversions municipals
i les mesures de protecció social.
L'indicador de l'atur, malgrat no
ser competència municipal, sí
que es veu influit per l'estabilitat
que es projecta fora, i també s'ha
reduit. S'han posat en marxa
Consells que no estaven, s'ha
comptat amb la gent per a fer
política, s'ha millorat en neteja...
S'ha capgirat el model de festes,
s'ha donat cabuda als xiquets en
la vida social del poble... El balanç ha de ser positiu. A Monòver
es viu millor que fa quatre anys.
P: Quin ha sigut el millor i el
pitjor moment del seu pas per
l'Alcaldia?
R: En lectura política el millor
moment va ser la nit electoral
de 2015 tenint en compte que
portàvem un any governant. Si
guanyes quan estas fora de la gestió t'alegres, però després d'estar
dins encara ho fas més perquè

sents que la gent recolza el que
estàs fent. Al front de la gestió,
hi ha hagut moments molt bons,
com posar en marxa el PGOU o
el projecte Edificant. I el pitjor
moment va ser l'angoixa que vaig
sentir quan ens van notificar la
sentència d'Aqualia, en novembre de 2016. Eixa sentència que
condemnava l'Ajuntament a
pagar més de cinc milions d'euros
i que vam comunicar en una roda
premsa al saló de plens.
P: Parlava d'una nit electoral com
el millor record, però enguany el
PSOE també va guanyar les eleccions i al contrari la nit electoral
no va semblar igual d'animada.
R: Es van juntar moltes coses.
Perdíem la majoria absoluta
que influïa negativament i fonamentalment es va crear un
mal ambient generat per dos
grups polítics ara en l'oposició,
respecte a tractar d'invalidar unes
paperetes. Era una obstinació
absurda que va crear molt mal
ambient en les taules. Va ser molt
injust de cara a Alejandro que no
celebrarem aquell dia el resultat.
Dos o tres dies després estàvem
més contents. Però, he de dir que
el dia de la presa de posessió ens
vam llevar eixa sensació.
P: En no obtenir majoria, es
quedava a les portes d'entrar en
el govern, això significa un punt i
final en la vida política?
R: En política els punts sempre
són suspensius. Estava el número
nou amb intenció d'accedir al
govern, però és de veres que
ara s'obri una etapa en la qual
emprendré nous camins que
poden dificultar altres projectes
paral·lels. Ara toca millorar i
promocionar altres facetes de la
meua vida professional, però no
se sap mai. Si es dóna el cas en el
futur, tocaria valorar.
P: Quina recomanació li ha fet a
Alejandro?

R: Que governe per a tots. Que
ha de fer el possible per a trobar
l'equilibri entre què vol fer i el bé
comú. Això fa que puga prendre
les decisions que fan que un
poble avance.
P: Durant aquests anys ha
compaginat el seu treball amb
el càrrec i sense sou, tornaria a
fer-ho?
R: No, eixa situació va ser fruit
d'una conjuntura política, d'un
compromís que vam prendre
davant la ciutadania i que vam
complir. Però, ja fa anys que
venim dient que la situació dels
polítics a Monòver ha de normalitzar-se. Respecte a la polèmica
actual pel tema dels salaris, estic
d'acord amb la mesura presa. Les
responsabilitats del govern han
de retribuir-se econòmicament.
I la dedicació a l'Ajuntament,
més quan eres Alcalde, si és
plena millor. Jo ho he fet. Quan
vaig arribar al govern vaig dir
en la primera entrevista per al
Veïnat "no he vingut a l'Alcaldia
per queixar-me" i no ho faig.
Ho he fet en molt ànim, però és
necessari que es cobre d'acord a
la responsabilitat i es dispose de
tota la dedicació possible. Aprove
la mesura presa per l'actual equip
de govern i si jo haguera tornat a
ser Alcalde haguera fet el mateix.
P: Està satisfet amb el treball

realitzat durant aquests anys?
R: Hi ha coses en les quals ens
haurem equivocat, però els
encerts han sigut més que les
equivocacions. Algunes premisses que ens vam marcar com el
diàleg o la prudència han estat
presents. I és cert que han quedat
coses a mig camí, com el PGOU o
el Polígon que m'hauria agradat
que foren més ràpidament.
P: Música, literatura o política?
R: La música és la meua professió,
el que vaig elegir i amb el que pague la hipoteca de ma casa. Crec
que no les puc posar en ordre.
Són complementàries. La política
no és més que un compromís
amb la comunitat en la que vius,
i l'escriptura és un somni.
P: Durant el seu mandant ha
viscut més moments de poesia o
de novel·la negra?
R: Més bé de novel·la psicològica.
Un Alcalde ha de tenir al costat
llibres d'autoajuda més que de
poesia. Però he de trencar una
llança per les capacitats que
atorguen les Humanitats davant
les carreres de ciències, tècniques... al front d'empreses o de
l'Ajuntament. La meua vocació
en Humanitats ha marcat la
legislatura i he intentat trobar un
moment al dia per a la poesia en
l'Alcaldia.
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"L' alcaldia suposa un extra de responsabilitat"
Alejandro García és l'Alcalde de Monòver des del passat 15 de juny, un càrrec que afronta "amb la màxima responsabilitat
i amb l'intenció de complir amb les expectatives de la gent". Assenyala que serà un Alcalde accessible per als ciutadans i
que seguirà al peu de la lletra el prinicipal consell que va rebre de l'anterior Alcalde, Natxo Vidal, no prendre decisions de
forma precipitada. Tot, en la que considera serà una "legislatura tranquil·la" per la bona sintonia amb el soci de govern.
Pregunta: Només fa uns dies que
va arribar a l'Alcaldia, però s'han
fet notar els canvis entre regidor
i Alcalde?
Resposta: Sí, sí que es nota la diferència. No és el treball de detall
que pot ser estar al front d'una
regidoria, ara has d'estar més
damunt de tot. Passes a ser una
espècie de coordinador general
de totes les àrees de l'Ajuntament.
P: Serà un Alcalde accesible als
ciutadans?
R: Totalment. Aquells ciutadans
que necessiten parlar amb mi sols
han de venir a l'Ajuntament. Si
puc atendre'ls en eixe moment
ho faré i en cas que no puga, sols
han de demanar cita.
P: Ara ocupa l'Alcaldia, però
ha passat per diferents llocs a
l'Ajuntament.
R: Efectivament, fa vint anys
vaig ser funcionari eventual en
l'Ajuntament, després vaig ser
regidor en l'oposició, regidor en
el govern i ara Alcalde. Això fa
que puga veure les coses des de
tots els punts de vista.
P: En l'anterior legislatura el
PSOE tenia una majoria absoluta
amb la qual no compta en aquest
cas, això fa que aquesta siga una
legislatura menys còmoda?
R: No és igual tenir-la que no,
però el nostre soci de govern,
Podem-Compromís, té molta
sintonia amb nosaltres en la major part de les nostres propostes
i això fa que no hi haja cap problema per al desenvolupament
del govern. Estic tranquil. Hem
fet el pacte que demandava la
ciutadania.
P: Han sigut unes negociacions
tranquil·les fins a arribar al pacte?
R: Sí, unes negociacions còmodes si pensem en legislatures
anteriors on l'Alcalde no se sabia

fins el Ple d'Investidura. Nosaltres vam avançar en propostes
programàtiques i ho vam signar
tot abans del Ple per tal que no
hagueren sorpreses.
P: Què creu que és el pitjor que
portarà del càrrec d'Alcalde?
R: No sé si és el pitjor, però sé que
el més important per a mi és la
responsabilitat. No m'espanta
el fet de tenir totes les mirades
posades en mi, però fa que
m'implique encara més, ja que
no puc defraudar. Espere complir
amb les expectatives de la gent.
P: Quin consell li va donar Natxo
en deixar l'Alcaldia?
R: Principalment, no prendre
decisions de forma precipitada i
pense fer-ho al peu de la lletra.
P: Quins són els reptes que es
planteja per a aquesta legislatura?
R: Una vegada millorada la situació econòmica de l'Ajuntament,
especialment en allò referent
al pagament a proveïdors que
era una cosa que no em deixava
dormir, ara hem d'intentar allargar el pagament de la sentència

d'Aqualia per a poder disposar de
més efectiu per a realitzar inversions en el poble que és el que no
hem pogut fer tant en els últims
anys per tal de complir amb el
que ens marcava la llei respecte
als proveïdors.
P: A banda de l'Alcaldia, continua
amb la regidoria d'Hisenda, podem dir que és la regidoria menys
amable de totes?
R: És una regidoria en la qual
diguem que no pots fer coses
que es veguen de cara a la gent.
Hi ha gent que no enten que
primer s'ha de pagar el deute encara que vulgues fer moltes coses.
Continuaré al front d'Hisenda
perquè m'agraden els números,
controlar la situació econòmica
de l'Ajuntament i que no ens passem de la ratlla. A banda, tampoc
molts regidors senten atracció per
aquesta àrea.
P: Una de les primeres polèmiques del nou govern ha arribat de
la mà dels salaris.
R: El tema dels salaris és una
qüestió que sempre s'intenta

aprofitar políticament. La gent
ha d'entendre que quan estavem
en l'oposició vam proposar que
el govern es baixara els sous
d'acord a la situació econòmica
tan roïna que patia l'Ajuntament,
però el govern d'aquell moment
no va voler fer-ho. Com que no
tenien majoria, nosaltres vam
aconseguir al Ple que eixa rebaixa
en els sous s'aprovara. Nosaltres
vam dir que d'estar al govern ho
faríem, almenys durant la legislatura perquè feia falta, i ho vam
fer en arribar al govern. Havíem
de donar exemple. Ara que la
situació ha millorat hem posat
els sous normals d'un regidor de
la comarca, fins i tot menys del
que marca la legislació per a un
Alcalde o un regidor.
P: Com espera que siga la legislatura que acabem d'estrenar?
R: Espere que siga una legislatura tranquil·la pel que fa a
l'estabilitat, per la sintonia amb
el nostre soci de govern. Un dels
problemes més grans en anteriors
governs ha sigut la inestabilitat
per haver de pactar amb partits
minoritaris que exigien moltes
coses pensant en ells i no en el
poble. I això aquí no passarà.
P: Trobarà a faltar el món de la
docència durant aquests temps?
R: Sens dubte. Porte setze anys
com a professor i m'agrada molt
el meu treball. Durant l'anterior
legislatura vaig compaginar el
treball amb la regidoria, però ara
era incompatible. De tota manera, la política és un parèntesi en la
meua vida. No serà la meua forma de vida per sempre. En acabar
la legislatura tindré 61 anys i serà
moment de donar pas a gent jove
i preparada que done continuïtat
al projecte socialista.
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L'activista Lolita Chávez va visitar Monòver
L'alumnat del col·legi Ricardo Leal va tenir l'oportunitat de conversar amb l'activista i de plantejar-li qüestions diverses.

E

l passat 18 de juny visitava
el nostre municipi l'activista
i defensora dels Drets Humans,
Lolita Chávez. La visita responia
a la invitació efectuada des
del col·legi Ricardo Leal, per a
tancar un projecte realitzat amb
l'alumnat del centre en relació
a la figura i tasca realitzada per
aquesta dona guatemalteca. D'ahí
que l'estada de Chávez a Monòver
tinguera com a primera parada el
propi col·legi on l'activista va ser
rebuda per l'alumnat del centre
que va tenir l'oportunitat de
plantejar les qüestions que van
considerar oportunes. Una visita
esperada que els xiquets i xiquetes van aprofitar al màxim i que
va ser una experiència totalment
satisfactòria per a la convidada.
La segona parada de Lolita
Chávez va ser el saló de plens de

Lolita Chávez va ser rebuda oficialment per l'Alcalde a l'Ajuntament.

l'Ajuntament on va ser rebuda
per l'Alcalde, Alejandro García
i per part del grup de govern.

García va destacar la importància
de la lluita en defensa dels Drets
Humans de Chávez, a qui va

obsequiar amb la publicació de
La ruta de D. Quijote d'Azorín. Per
la seua part, Lolita Chávez, qui en
tot moment es va mostrar emocionada per l'acolllida rebuda a
Monòver, va voler recordar que la
defensa dels drets dels indígenes
"no és únicament un compromís
dels pobles originaris sinó de tota
la humanitat".
De vesprada Lolita Chávez va
oferir una interessant xarrada al
Kursaal Fleta davant un públic
que va seguir amb el màxim
interés les paraules de l'activista
i membre del Consell de Pobles
K'iche's per la Defensa de la Vida,
la Natura, Terra i Territori. Tot
un referent internacional de la
lluita per preservar els recursos
naturals, refugiada en Espanya
des de 2017 en estar amenaçada
de mor al seu país.

FESTES

El 28 de juliol es presenta la Revista de Festes 2019
Fidel al costum, la Casa de Cultura acollirà la presentació de la Revista de Festes 2019 el diumenge 28 de juliol a les 13h.

U

n total de trenta articles
dividits en diferents seccions conformen enguany la
part grossa de la Revista de Festes.
Publicacions vinculades amb
records o investigacions d'interés
com per exemple la que signen
en aquest número Fernando
Matallana y Vicente Rico sobre
l'oposició del convent franciscà d'Elda a l'establiment del
convent de Monòver. Tot sense
oblidar altres escrits que edició
rere edició no falten en la Revista
on la creació també té cabuda.
D'aquesta manera arriba altre número de la publicació anual més
important del nostre municipi,
publicació que sorprendrà també

La presentació de la Revista sempre reuneix un nombrós públic.

per la seua portada, obra d'Álvaro
Pastor Bou, amb una imatge

moderna on no passen per alt
cap dels ingredients principals de

la festa. Així mateix, en la Revista
podrem trobar les tradicionals
seccions com la destinada a les
Corts d'Honor o el guió d'actes,
on s'avancen les novetats que
presentarà la programació. Sempre sense oblidar l'apartat dedicat
a la publicitat, fonamental per a
l'edició de la Revista.
Ferran Díaz serà enguany
l'encarregat de presentar la Revista de Festes a l'auditori Antonio
José Ballester de la Casa de Cultura, el diumenge 28 de juliol a les
13h. Eixe dia la Revista es podrà
adquirir en la Casa de Cultura, i
posteriorment, al llarg de l'estiu a
la llibreria Azorín.
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La família dels Nanos i Gegants ha augmentat
Coetet i Polvoreta s'han incorporat oficialment a la família dels Nanos i Gegants davant la curisotat dels més menuts.

Moment del bateig del Coetet i Polvoreta. Fotos: Salva Palazón.

Coetet i Polvoreta amb els seus pares Xiulit i Catalineta.

L

a Trobada de Nanos i Gegants
que es va celebrar a Monòver
el passat 9 de juny va servir per a
donar la benvinguda al grup als
dos nous components: Coetet i
Polvoreta. Així han estat batejats
després que aquestes foren les
propostes guanyadores al concurs que es plantejava entre els
escolars per a trobar possibles
noms per als nous Gegants de
Monòver. El jurat que va estar
constituït, per un representant
d'aquesta associació; per la regidora de Cultura, Júlia Tortosa; el
cronista oficial, Marcial Poveda i
la bibliotecària municipal, Alicia
Cerdá, va triar com a guanyadors
els noms proposats per Aitana
Deltell Armero, alumna de 4t de
Primària del col·legi Azorín.
La guanyadora va tenir l'honor
d'apadrinar els nous gegants,
fills de Xiulit i Catalineta, que
han augmentat així la família.
Dos nous personatges als quals
ràpidament s'acostumaran els
xiquets i xiquetes de Monòver, els
seguidors més fidels dels Nanos i
Gegants.
Des de la seua presentació oficial, Coetet i Polvoreta han estat
apartats de la resta de companys,

bles van ser Coetet i Polvoreta.
Ara, els dos tornaran al carrer
amb motiu de la Festa dels Nanos
que tindrà lloc el dissabte 6 de
juliol.

Participants en la Trobada de Nanos i Gegants.

els quals a diari reben la visita dels
més menuts a les instal·lacions
del Kursaal Fleta. Però, de nou podran trobar-se amb ells el dissabte
6 de juny, ja que no faltaran a la
Festa dels Nanos i Gegants.
Això sí, als que no podran
trobar-se aquest dia, són als
nombrosos representants de
les localitats que van passar per
Monòver el passat 9 de juny amb
motiu de la Trobada. Personatges
d'allò més diferents que van fer
que la jornada estiguera molt
animada i van contribuir a que la

presentació dels nous membres
del grup fóra d'allò més participativa.
El col·legi Cervantes va ser el
punt d'encontre dels Nanos i
Gegants arribats de localitats com
Alcoi, Alacant, Petrer, Ontinyent
o Abarán. Destinacions diferents
i personatges variats que van
captar l'interés especialment del
públic infantil, no sols al llarg
del recorregut pels carrers de la
població, sinó també una vegada
a la Plaça de la Sala, encara que
aquí els protagonistes indiscuti-

FESTA NANOS
Com cada any amb l'arribada del
mes de juliol, els Nanos i Gegants
organitzen una festa popular al
parc de l'Albereda, enguany amb
l'ingredient especial que aquesta
serà la primera festa per a Coetet
i Polvoreta. A les 19:30h de la
vesprada tindrà lloc l'eixida des
del Kursaal Fleta en direcció al
parc de l'Albereda on estarà tot
preparat per a passar-ho d'allò
més bé. Jocs, unflables, tómbola i
servei de barra per a agafar forces
amb tanta activitat i per a prolongar la festa fins a la nit, ja que es
comptarà també amb l'actuació
del grup Las Alcalinas. Això serà
al voltant de les 22 h, però abans
no faltarà cap ingredient per tal
que la festa siga tot un èxit una
edició més. A partir d'aquest
moment i durant l'estiu els Nanos
i Gegants es prepararan per a les
Festes Majors de Monòver, on no
faltaran en tant que són clau en
la celebració.
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Monóvar en las Hogueras

Cine y ópera a la fresca
Coco, Campeones y La forma del agua entre la programación.

U

n año más Monóvar estuvo
presente en el Desfile Internacional organizado en Alicante
dentro de la programación de las
Hogueras de San Juan. Las componentes de las Cortes de Honor
2018, junto a los miembros de
la Junta Festera, representantes
de la Asociación de Mujeres y
Hombres de la Tercera Edad, la
concejal de Fiestas y la colla El
Xirivell, desfilaron por las calles
de la capital y repartieron entre el
público productos típicos como
embutido, mistela y dulces,

como promoción de nuestro
municipio. Tampoco faltó la
representación monovera este
año en la ofrenda a la patrona de
Hogueras, donde asistieron las
reinas mayor e infantil.
La participación en las fiestas
de Hogueras supone uno de los
últimos actos para las Cortes
2018 que se despedirán del cargo
durante las próximas fiestas de
pedanías y que cederán el puesto
a las Cortes 2019 en el acto de
exaltación que tendrá lugar el
sábado 31 de agosto.

EL NOS TR E PA R L A R

Per Sant Joan, bacores,
verdes o madures, però segures

P

er Sant Joan, 24 de juny, les
figueres donen els primers
fruits de l’any: les bacores. Sabeu
quin altre nom rep aquesta
fruita? figaflor. En altres zones del
territori lingüístic diuen també
figa de sant Joan o figa de flor.
A Monòver la paraula figaflor la
usem només com a adjectiu per
a referir-nos a una persona que
s’encanta amb qualsevol cosa o
que no desconfia mai de res ni de
ningú.
Aquesta fruita, la bacora o figaflor, és negra i grossa, en canvi,
la figa, que es menja a setembre

i que ix del mateix arbre, és més
delicada i verda. Les figueres
volen ambient sec, per això a
Mallorca tenen refranys com: Si
no plou per primavera, figues flors té
sa figuera, que explica clarament
quin és l’efecte que té l’aigua
sobre la fruita de les figueres.
Durant el sol i la calor de l’estiu,
les bacores i les figues adopten
un altre aspecte, es baden o es
clevillen, i esdevenen molt més
dolces. Si tenen clevills a la pell,
vol dir que estan llestes per a
menjar.
Marta Tortosa Corbí

D

esde la concejalía de Cultura
se ha preparado una variada
programación para las noches
de julio donde volverán las sesiones de cine al aire libre. Pero
la programación se inaugurará
con ópera ya que el sábado 6 de
julio se retransmitirá en directo
desde el Teatro Real de Madrid
Il Trovatore de Giussepe Verdi. La
retransmisión tendrá lugar desde
el ágora de la casa de Cultura a
partir de las 21h.
CINE
Y de la ópera al cine con una
cartelera que incluye títulos diversos y atractivos para todos los
públicos. El domingo 7 de julio
comenzarán las sesiones de cine
a la fresca con la película de Disney, Coco. Una historia conocida
para los más pequeños pero que
resulta igual de atractiva también
para los adultos. La proyección
comenzará a las 22h en el antiguo
campo de fútbol de las Moreras.
Por otra parte, el título elegido
para la semana siguiente es el
de Campeones. Goya a la mejor
película en 2018, mejor actor
revelación y mejor canción. La
historia de un equipo de baloncesto llamado "los amigos" y de
un entrenador que llega a hacerse

cargo del grupo para eludir la
cárcel y termina implicándose
en la vida de los componentes
del equipo. La proyección en
este caso será el 14 de julio a las
22h en la ermita de Santa Bárbara. Uno de los pocos actos que
continuarán manteniéndose este
año en julio en la ermita al no
programarse como en años anteriores, los dos fines de semana de
actividades que llegaban con el
verano. Este año la programación
se limitará a esta sesión de cine y
a una comida de hermandad.
Las sesiones de cine a la fresca
continuarán el domingo 21 de
julio, en el mismo horario, en
pedanías con una nueva edición
del festival de cortometrajes que
en los últimos años se incluye
dentro de esta programación.
El ciclo se cerrará con la película La forma del Agua de Guillermo
del Toro. Óscar a la mejor película, dirección, música y diseño de
producción en 2018. De nuevo
en las Moreras, a las 22h, el domingo 28 de julio.
Títulos diversos y propuestas
variadas para disfrutar del cine y
de las noches de verano a través
de esta propuesta que año tras
año cuenta con un público fiel.
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Ana i Gemma Reines de les Festes Majors
Les catorze candidates van viure amb intensitat el primer dels grans actes que els esperen com a components de les Corts.

L

a xiqueta Ana Martínez
Pujalte i la jove Gemma
Vidal-Estarlich Picó van ser elegides Reina Infantil i Major de
les Festes 2019. L'acte d'elecció
es portava a terme el passat 8
de juny a la Plaça de Bous de
Monòver després d'una sessió
prèvia de fotografies al jardí de
l'Església de Sant Joan Baptista,
on es van realitzar les instàntanies de les catorze candidates que
seran publicades posteriorment a
la Revista de Festes. Tant xiquetes
com joves, van lluir d'allò més
bé per a l'ocasió, i van tractar de
dissimular els nervis en la mesura
del possible.
Per a totes elles aquest era el
primer acte destacat dels molts
que se succeiran a partir de
l'exaltació, programada per al
dissabte 31 d'agost al parc de
l'Albereda. Els primers contactes
entre les candidates van arribar
amb les convivències que es van
portar a terme al Pinós amb les
representants de les seues festes i

Les Corts d'Honor 2019. Fotos: Juan Gabriel Díez.

posteriorment amb les entrevistes
amb el jurat encarregat d'elegir
les màximes representants de les
nostres Festes Majors.
L'acte d'elecció va comptar
amb les coreografies del grup
de ball encapçalat per Marina
Picó i va ser condüit per Patricia
Valera, Dama d'Honor de les
Festes de Setembre 2016. Tot sota
l'organització de la Junta Festera
amb la col·laboració de la regidoria de Festes.
Com ja ocorreguera l'any passat, la il·luminació va jugar un
paper destacat en la posada en escena de l'acte, el moment central
del qual, va ser novament, conéixer les elegides pels membres
del jurat com a Reina Infantil i
Major 2019. Ana i Gemma tenen
ara per davant, juntament amb la
resta de companyes tot l'estiu per
a portar a terme els preparatius
i que tot estiga a punt arribat el
moment de començar a traure el
màxim profit a unes festes que
seran especials per a totes elles.
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Xinosa consiguió el II Premio José María Román "Pita"
La Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico y Cultural de Monóvar, Xinosa, recibió el galardón de la AEM.

L

a Asociación de Estudios
Monoveros entregó el pasado
22 de junio el II Premio José
María Román Amat "Pita". El
galardón, creado para reconocer
la labor cultural, de investigación
o difusión de aspectos diversos
vinculados con nuestro municipio, recayó en esta ocasión en
la Asociación para la defensa del
Patrimonio, Xinosa. Francisco
José Palomares, president de Xinosa fue el encargado de recoger
el galardón en el transcurso del
acto que tuvo lugar en el Teatro
Principal. De esta manera, Xinosa
se suma al listado de galardonados que se estrenó el año pasado
con la agrupación musical La

Artística, formación que en esta
ocasión también estuvo presente

en el acto ya que actuó en el
transcurso del mismo.

Junto a Xinosa competían por
el premio Demetrio Mallebrera y
Santiago Mallebrera, quienes tendrán que esperar a otra ocasión
en tanto que el jurado optó por
otorgar el reconocimiento en esta
segunda edición a Xinosa. Aunque en principio el presidente de
Xinosa figuraba entre los miembros del jurado no pudo ejercer
como tal al encontrarse entre
los candidatos al premio que finalmente consiguió. Sí formaron
parte del jurado Liberto Esteve,
presidente de la Junta Mayor de
Cofradías, Juan Vidal, presidente
de La Artística, Pepi Martínez, en
representación de la coral y Luis
Román.
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Joaquín Camps va presentar el premi Azorín a Monòver
El guanyador del premi de novel·la Azorín 2019 va donar algunes pinzellades de la seua obra durant la seua visita.

P

er tercer any consecutiu
el guanyador del Premi de
Novel·la Azorín va presentar
l'obra guanyadora a Monòver.
Així, el valencià Joaquín Camps
s'afegia a Espido Freire i Núria
Gago que ja havien passat per
Monòver com a guanyadores
d'aquest important guardó literari. La visita es portava a terme
el passat 22 de juny en una
completa jornada on l'escriptor
no sols va poder presentar la
seua novel·la, sinó que també va
tenir temps per a conèixer alguns
racons del nostre municipi.
Al voltant de les onze del matí,
Camps arribava a Monòver on
en primer lloc va poder visitar les
instal·lacions del Kursaal Fleta,
on va poder veure l'exposició
de la poetessa Remedios Picó i
on a més va tenir l'oportunitat
de conèixer els personatges més
populars del muncipi com són els
Nanos i Gegants. Posteriorment
la visita va continuar al saló de
Plens de l'Ajuntament on es va
portar a terme la recepció oficial
del premiat. Bona part de la
corporació municipal assistia a
aquest acte en el transcurs del
qual es va fer entrega a Joaquín
Camps de tres parells de sabates
de la firma Durá & Durá, així com
d'altres obsequis vinculats a la
figura d'Azorín.
La jornada seguia posteriorment a les instal·lacions de la
Casa-Museu Azorín, on després de
visitar les diferents dependències
del museu, Camps presentava la
novel·la guanyadora de l'Azorín
2019, el thriller psicològic titulat
La silueta del olvido.
Camps va assenyalar que la seua
incursió en el món de l'escriptura
va arribar amb 38 anys quan va
escriure la seua primera novel·la
La última confidencia del escritor
Hugo Mendoza. Obra que va estar
quasi un any amagada per "por a
ser avaluat". Però, finalment va

enviar a publicar aquella obra que
li va obrir un món a la literatura
de manera casual.
Després d'aquella primera
novel·la arribaria La silueta del
olvido, la seua segona novel·la
que li ha reportat un dels més

prestigiosos guardons literaris
com és el Premi Azorín que rebia
Alacant a principis de març. Ara,
com va assenyalar, ja treballa en
la seua tercera novel·la, en tant
que deia "tinc la sensació que puc
seguir creant". Una faceta que

continuarà compaginat amb la
seua professió de professor a la
Universitat de València.
Per a Camps "un llibre ha
d'entretenir, però això sols no és
suficient, a més ha de fer pensar
a través dels seus personatges".
Personatges mitjançant els quals
a La silueta del olvido tracta de
"portar al lector a una muntanya
rusa emocional i a plantejar-se
dilemes morals que fa que en un
moment semblem bons, i en altres, no tant". Una història amb
girs argumentals que el lector no
espera i amb sorpreses fins l'últim
moment.
D'entre els personatges de la
novel·la, Camps es queda amb
el de Matías, qui arriba al lector
sense una aparent connexió amb
la trama inicial, però que acaba
tenint un paper fonamental en
aquesta història que comença
amb el segrest d'una adolescent,
filla d'una influent família
valenciana i amb la inspectora
Claudia Carreras al front de la
investigació. Una història dura
amb pinzellades clares d'ironia,
especialment en la primera part
i amb protagonistes que arriben
a convertir-se en autèntics monstres segons avança la novel·la.
Després de la presentació,
Camps va dinar a Monòver per
a continuar de vesprada la seua
estada al nostre municipi visitant
el Museu d'Arts i Oficis.
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TRIATLÓN

BALONMANO

Nuevas pruebas para
el Club Triatlón

IV Gala de la Federación de Balonmano
El Teatro Principal acogió un importante acto deportivo en el transcurso del cual el ex-edil
de deportes Salvador Giménez recibió la Medalla de Plata de la Federación de Balonmano.

E

Tour del Juguete en Ibi.

E

CLUB TRIATLÓ BILAIRE.

l 2 de junio se disputó la
tercera edición de la Travesía
a nado de La Cantera, en la Playa
de la Albufereta de Alicante, prueba en la que, en la modalidad de
2Km., Sergio Amorós con un
tiempo de 39 minutos terminó el
13º Máster B.
Por otra parte, en la modalidad
de 4Km, Antonio Samper acabó
en una magnífica 12ª posición
en la general absoluta con un
tiempo de 1 hora y 24 minutos y
el 7º en Máster B.
Gustavo Carrión, también participó en la prueba, consiguiendo
un tiempo de 1 hora y 11 minutos y clasificándose de este modo
el 19º Máster B. Nelson Sepúlveda
con 1 hora y 24 minutos entró el
42º Máster B.
Del mismo modo, el 6 de junio
se celebró la marcha cicloturista
del Tour del Juguete en Ibi. Los
ciclistas tuvieron que recorrer
133kms. subiendo los puertos de
Tibi, Teix, Tudons, Benifallim y la
Carrasqueta, acumulando un desnivel positivo de 2.619 metros.
La prueba contó con más de
1.500 inscritos, entre los que
hubo una representación nutrida
del club monovero: Juan Carlos,
José Augusto, Pedro, Gaspar,
Ivan, Héctor, Juan, Miquel, Rafa,
José Luis y Gustavo.

l pasado 21 de junio se celebró en el Teatro Principal la
cuarta gala de la Federación de
Balonmano de la Comunidad
Valenciana en la que se hicieron
entrega de los premios correspondientes a 2019. Una importante
cita deportiva en la que se estrenó
como edil de Deportes, David
Amorós quien agradeció al presidente de la FBMCV, Pedro V.
Fuertes, la elección de nuestro
municipio para celebrar este acto.
Ejercieron como presentadores
de la gala los periodistas del
diario digital YoSoyNoticia,
Adrián Rubio y Carlos Martínez.
Entregándose en el transcurso del
acto diversos galardones como
los siguientes:
Mención Deportiva a los
Técnicos: Eduardo Escartí y José
Francisco Aldeguer.
Mención Deportiva a los
Jugadoras/es: Jaume Perpinyà, Estefanía Descalzo, Isaías Guardiola
e Isabel Ortuño.
Mención Deportiva a Clubes:
C.BM. Mare Nostrum Torrevieja,
C.D. Agustinos Alicante, C.BM.
Elche, BMP. Rayito Salinero, C.H.
Benicarló, C.BM. Maristas Algemesí y C.BM. Virgen de Gracia
Altura.
Mención Deportiva a Directivos: Pedro Muñoz, Ángel
Sandoval y Rubén Ruiz.
Mención Deportiva a Árbitros:
Ximo Ribes, José Chico de Guzmán, José Ramón Sáez y Ángel
Aroca.
Mención Deportiva a Instituciones Públicas: Ayuntamiento
de Monóvar.
Mención Deportiva a Medios
de Comunicación: Diario digital
YoSoyNoticia.
Así como otros galardones
como las insignías de Plata a
diferentes personalidades como
Miguel Chover, Maite Girau, Jaume Alvado y al anterior concejal

El ex concejal de Deportes, Salvador Giménez, recibió la insígnia de Plata.

de Deportes del Ayuntamiento
de Monóvar, Salvador Giménez
“Chaulo”, quien recibió una
calurosa ovación por parte del
público asistente al acto.
La lista de distinciones se
completó con la Insignia de Oro
a José Antonio Carmona. Y con
los Trofeos de Campeones en
sus categorías 18-19 para C.D.
Agustinos Alicante (2ª Nacional
masculina), C.H. Taurons Riba-

Roja (1ª Autonómica femenina)
y C.BM. Puerto Sagunto (Veteranos).
El presidente de la Federación
de Balonmano de la Comunidad
Valenciana, Pedro V. Fuertes fue
el encargado de dar por finalizado el acto agradeciendo la
"inestimable colaboración" del
Ayuntamiento en la organización
de este evento.
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MEDIO AMBIENTE

Ecoparque móvil al
servicio de la población
El ecoparque móvil llega a Monòvar los miércoles y da
servicio también a pedanías una vez al mes.

Gràcies per la confiança
depositada en la nostra
candidatura

A

S

emanas atrás se anunciaba la
inminente entrada en servicio
de un ecoparque móvil en nuestro municipio. Un servicio que
es una realidad desde el pasado
19 de junio. Desde ese día y cada
miércoles, el ecoparque móvil se
instala en el Campo de Marín
durante tres horas para atender
a los ciudadanos. De 12 a 14h,
está en marcha este servicio que
permite a los vecinos deshacerse,
como es debido, de electromésticos, ordenadores y otro tipo de
materiales que requieren de una
recogida selectiva.
Así mismo, el servicio se acerca
también a pedanías el último
miércoles de cada mes, instalándose en el Aula de la Naturaleza.
El concejal de Medio Ambiente, Lorenzo Amat, mostró su
satisfacción por la consecución
de este objetivo, al tiempo que
recordó que continuan adelante
las gestiones para que el siguiente
paso sea la construcción de un

ecoparque en nuestro municipio.
NUEVOS CONTENEDORES
Por otra parte, desde hace unas
semanas, Monóvar cuenta también con nuevos contenedores de
recogida selectiva de residuos. En
concreto, a través de un convenio
con Ecoembes, se ha conseguido
la obtención de 38 nuevos contenedores de recogida selectiva
de residuos. Concretamente, 19
amarillos para envases, y otros 19
azules para papel. La iniciativa se
enmarca dentro de los trabajos
que se están realizando desde la
concejalía de Medio Ambiente,
para aumentar la sensibilización
de la ciudadanía hacia el reciclaje
y aumentar las posibilidades de
recogida selectiva de residuos.
Amat indica que se seguirá
trabajando en esta línea ya que
"tenemos una oportunidad única
para convertir nuestra ciudad en
un referente de sostenibilidad y
gestión responsable de residuos".

profitant aquest espai en El veïnat reservat als grups polític municipals, volem, en primer lloc, agrair la confiança que han depositat
en la nostra candidatura les persones que ens van votat en les passades
eleccions municipals, les quals, amb els seus vots van fer possible que
tinguem el nostre grup polític municipal.
Els resultats de les passades eleccions municipals han donat la
majoria a les forces d'esquerres, sent el PSPV-PSOE la candidatura
més votada, amb 8 regidores/ors, la qual cosa posa de manifest que
la responsabilitat de l'Alcaldia i del govern municipal recau en la
candidatura més votada. Des del primer moment, aquesta qüestió
la vam tenir ben clara i així ho vam manifestar en la primera reunió
negociadora que vam mantenir amb el PSPV-PSOE, oferint el nostre
suport a la candidatura més votada, sense cap condició. Fou, aleshores,
quan el PSPV-PSOE ens va proposar formar part d'un govern municipal
de coalició.
El pacte de govern signat i fet públic el dia 13 de juny, inclou punts
programàtics del nostre programa electoral i del programa del PSPVPSOE. El nostre regidor, Emilio Martínez Guillen ha estat nomenat 2n
Tinent d'Alcalde, amb les delegacions de Benestar Social, Mitjans de
Comunicació, Comerç i Mercat. Per a poder atendre totes les delegacions responsabilitat del nostre grup, hem partit en dos mitges jornades
l'assignació corresponent al nostre regidor, de manera que el company
Segis Morán Sánchez, estarà també treballant a l'Ajuntament.
En estos primers dies de faena, estem coneixent l'estat de cada delegació, el personal, els mitjans amb què compten i les necessitats, per tal
d'assegurar la continuïtat i la millora de les competències delegades.
Estem a la disposició de tot el veïnat, per a atendre'ls i escoltar-los
i així fomentar la participació ciutadana, amb transparència i sense
exclusions.
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¡Gracias!

De nuevo ¡Gracias!

Q

L

uiero agradecer a mis votantes, que hayan confiado en mi persona
para conseguir representación en el Ayuntamiento de Monóvar.
Con este cargo, trabajaré y defenderé todo aquello que beneficie a
nuestra ciudad de Monóvar; lucharé para cambiar y mejorar las gestiones municipales.
Sabéis que podéis contar conmigo para resolver vuestros problemas,
trabajando juntos y confiando en la buena predisposición de nuestro
Gobierno Municipal, conseguiremos ser más resolutivos y acortar los
tiempos de gestión.
A partir de ahora dispongo de un despacho en la Casa Consistorial,
dónde seréis muy bien recibidos con ánimo de responder vuestras
preguntas y resolver vuestras peticiones con la mayor diligencia y
brevedad.
Siempre he trabajado ayudando a mis semejantes y así lo voy a
seguir haciendo desde mi concejalía, que gracias a vuestros votos he
conseguido.
Para cualquier consulta, estaré atendiendo al público en el Ayuntamiento, los viernes, en horario de once de la mañana a dos de la tarde.
Inmaculada Navarro Merino

as elecciones municipales una vez más han traído mucha alegría
para Veïns de Monòver. En la noche del 26 de mayo conocimos
que habíamos mejorado en votos y también en representatividad. Esto
constituye todo un logro, ya que éramos el único partido local en unas
elecciones bastante singulares, ya que se presentaron siete candidaturas, más partidos que en la historia y todos de carácter nacional.
Veïns fue el único partido con representación que creció, obtuvo
tres concejales, uno más que en 2015, consolidándose como la tercera
fuerza de nuestra ciudad. Doblamos en votos a los dos partidos emergentes y nos situamos más cerca que nunca de los partidos de toda la
vida.
Ello se debe al gran trabajo de oposición desarrollado en la legislatura anterior por nuestros concejales y sobre todo gracias a tod@s
vosotr@s.
Por ello, queremos agradecer el esfuerzo de todas las personas que lo
han hecho posible, a las personas que forman parte de la lista electoral,
a las personas que nos han ayudado durante la campaña electoral y
como no, a nuestros familiares y amigos que han llevado nuestro
mensaje más allá de lo que podríamos haber llegado caminando solos.
Por último, pero no menos importante, dar las gracias a todas y cada
una de las 957 personas que depositaron su confianza en Veïns de
Monòver, ya que sin su voto nada sería posible.
Gracias a tod@s por hacer posible que el único proyecto político
local, no sólo continúe sino que haya salido reforzado en estas
elecciones. Nosotros continuaremos luchando día a día por vosotros y
por los vuestros, esta vez con más fuerza y sin olvidar que estamos para
ayudaros en todo lo que necesitéis.
Ahora arrancamos una nueva legislatura, esperemos que con más
posibilidades. Al contrario de lo que pasó en 2015, ya no hay mayoría
absoluta y las decisiones no solo dependen o son responsabilidad de
un único partido. Veremos cómo se desarrolla la legislatura, pero en
los pocos días que llevamos hemos podido observar cuál es la nueva
posición respecto a los sueldos.
Sueldos: del no hay dinero al ahora cobramos 40.000€ anuales.
Aún resuena en nuestros oídos la frase aquella de “no hi ha diners”,
pronunciada cada dos por tres por el concejal de hacienda. ¿Cuántos
proyectos, infraestructuras, ayudas, etc. se han perdido por esta frase?
Pues ahora parece que todo ha cambiado, que la deuda ya no importa, que aunque esté en los mismos niveles que en 2015 ha quedado en
un segundo plano.
Tanto es así que el nuevo alcalde cobrará 40.264€ al año (el mayor
sueldo de la historia), cuatro concejales 30.240€, dos a 22.680€ y uno
a 15.120€ al año. En total, una vez sumada la seguridad social, cerca
de 260.000€ al año en sueldos. Así, por lo pronto, estos cuatro años
arrancan con un gasto de un millón cuarenta mil euros en salarios .
¡Ojo! A los que hay que sumar otros 19.650€ al año que nos costará
el cargo de confianza que han nombrado para Podemos. Sí, has leído
bien, vuelven los cargos de confianza.
Anem p’arrere!
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E

La nueva legislatura

E

l PP de Monóvar queremos agradecer, en primer lugar, a las 1.467
personas que confiaron en nuestra candidatura, mediante su voto,
el pasado 26 de mayo. En esta nueva legislatura, que iniciamos el 15
de junio con la constitución de la nueva corporación municipal, el
Grupo Popular Municipal formado por Ana Marhuenda Picó, Lorenzo
Lorenzo Silvestre, Lourdes Prats Prats y Robert Amorós Linares aseguramos a todos los vecinos, nos hayan votado o no, cercanía, atención
permanente, propuestas e ideas y fiscalizar de forma seria al nuevo
gobierno del PSOE y Podemos-Compromís.
La nueva legislatura tiene un nuevo escenario político. El PSOE
perdió 2 concejales y 600 votos, y con ello la mayoría absoluta que
durante cuatro años ejerció sin escuchar a nadie, sin contar con los
grupos y concejales de la oposición. Sin embargo, la andadura de este
nuevo gobierno no invita a pensar que el PSOE vaya a cambiar de
actitud. Más bien parece que sigan pensando que lograron la mayoría
absoluta en las pasadas elecciones. El ejemplo lo encontramos en el
primer pleno que realizaron el pasado 21 de junio. Antes de ese pleno
el nuevo Alcalde llamó a los grupos de la oposición para informarnos
de los puntos que se iban a tratar para configurar el nuevo Ayuntamiento. El único partido de la oposición que acudió a informarse y
proponer fue el PP. Ni Veïns de Monòver ni Ciudadanos estuvieron
presentes.
En esa reunión con el nuevo Alcalde, el PP propuso estar en las
Juntas de Gobierno, como síntoma de transparencia, como sucede en
muchos ayuntamientos. La respuesta del Alcalde del PSOE fue no. Así
lo habían decidido y así lo iban a llevar a cabo. Sin más.
El punto más tratado y extenso del Pleno fue el referido a los sueldos
del nuevo gobierno. El PSOE que en la oposición puso una valla en
2007 con los sueldos de la corporación. El PSOE que en la oposición
dijo primero que el Ayuntamiento se podía llevar con 2 sueldos y medio, después con 100.000 de gasto máximo… ese mismo PSOE después
de cinco años vendiéndonos que un Alcalde que cobraba 0 euros era lo
mejor del mundo va a destinar a sueldos más de 280.000 euros. 40.000
para el Alcalde, 30.000 para 4 concejales, 22.000 para un concejal al
75%, 15.000 para un concejal al 50% y un cargo de confianza a razón
de otros 15.000 euros. Siempre hemos estado a favor de que quien
trabaje para todos cobre. El PSOE es quien ha hecho demagogia y ha
criticado a concejales del PP por sueldos menores a los que van a cobrar
ellos de ahora en adelante. Nosotros no haremos demagogia. Vamos a
fiscalizar y estar encima para que trabajen, escuchen, actúen y que esos
sueldos valgan la pena para Monóvar. Sino, lo criticaremos. Después
de muchos años, la careta del PSOE con los sueldos se ha caído. Nos
mintieron e hicieron oposición con unos sueldos más bajos de los que
ellos van a cobrar.

El treball fet fins ara tindrà
continuïtat

E

ls monovers van decidir el passat 26 de maig que foren governats
per un govern progressista i que eixe govern estiguera liderat pel
Partit Socialista, i per això en els pròxims quatre anys tindrem en
l'Ajuntament una coalició PSOE-Podem-Compromís. No podem més
que donar les gràcies al poble per haver tornat a confiar en nosaltres
per a aquest nou període.
Després de cinc anys de govern en què el Partit Socialista ha fet
bandera de la prudència i la transparència en la gestió municipal, ens
espera una legislatura en la qual seguirem pel mateix camí. Ha canviat
l'alcalde, Natxo Vidal per Alejandro García, però les intencions són
idèntiques i el treball fet fins ara tindrà continuïtat. Això permetrà que
els projectes iniciats mesos abans de les eleccions puguen desenvolupar-se sense traves i el poble continue avançant.
El projecte de construcció del nou mercat és un dels objectius
principals per als propers quatre anys, però també la construcció del
skate parc, el quiosc i serveis al Parc del Salitre, demandat per una part
important de la ciutadania, serà un objectiu que complirem a curt
termini.
La modificació del contracte de neteja pública, amb pròrroga inclosa,
augmentarà les hores destinades a la neteja dels carrers, fonamentalment els caps de setmana, i inclourà la posada en marxa d’un ecoparc
al polígon industrial El Pastoret en les instal·lacions que a l’efecte té
l’actual empresa Sapesa. Altre aspecte molt important del nou contracte serà l’inici de la recollida de brossa selectiva en una bona part de
població. El tractament de residus s’ha convertit en una prioritat mediambiental a nivell general i Monòver serà una de les ciutats pioneres
en arreplegar les deixalles, separant plàstics, paper i matèria orgànica.
El futur del planeta depèn del tractament mediambiental que li donem
i no hem d’esperar a què la legislació ens obligue a fer-ho, sinó que
hem de donar exemple d’eixa actitud des del primer moment.
En aquesta legislatura finalitzarem el pla general, que ja està molt
avançat i donarà resposta a les necessitats urbanístiques de la població
per a unes dècades. També implementarem el Pla Edificant, en el qual
s’invertiran cinc milions i mig d’euros provinents de la Generalitat
Valenciana, per a la millora dels col·legis públics de la població.
Hi ha més projectes que podrem encetar al llarg d’aquests quatre
anys, que esperem siguen encara més profitosos que els darrers i aquí
estarem per a portar-los endavant al servei del poble.
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H ACIENDA

La deuda municipal se ha rebajado en 7.502.799 euros
en los últimos cinco años

A

la finalización del primer trimestre del año, la concejalía
de Hacienda hizo públicos los datos de deuda. Según este informe
"la mayor liquidez ha permitido
una fuerte disminución de la deuda conjunta del Ayuntamiento
de Monóvar en el primer tramo
del año, hasta llegar a 1.317.394
euros". La mayor parte de la
disminución corresponde a los
proveedores, por la cantidad de
1.056.785 euros. La deuda bancaria ha disminuido en 241.907
euros y la deuda con el estado en
18.702 euros.
Des este modo, los datos indican que en los último cinco años,
la deuda global se ha reducido en
7.502.799 euros.
Desde Hacienda se sigue destacando como muy positivo el dato
de la disminución del período
medio de pago, que en sus dos
formas de cálculo es ahora de 22

y 29 días, con lo cual y por primera vez desde que se tienen datos
de esta precisión, estamos dentro
del cumplimiento de la ley en
materia de pago a proveedores.
LIQUIDACIÓN
Por otra parte, el pasado 11 de
abril se dio cuenta en el pleno
municipal de la liquidación de
2018. El resultado presupuestario

primera vez está en saldo positivo
en 429.243,14 euros."
Igualmente se cumple la regla
de gasto y la estabilidad presupuestaria.
El único aspecto negativo
es el ahorro neto que está en
-492.376,39 euros debido a la
importante deuda financiera que
soporta el Ayuntamiento.

ajustado ha tenido un superávit
de 878.606,03 euros lo que ha
ayudado decisivamente en la
pràctica eliminación de la deuda
a proveedores que a 31 de marzo
del año en curso se situaba en
79.125 euros.
Además, según señalan desde
Hacienda "el remanente líquido
de tesorería, que había sido
negativo en los últimos años, por

Evolución de la deuda municipal
Fecha

Bancos

Acreedores

Estado

Total

11/04/14

14.800.473

31/12/14

14.108.571

Diferencia

3.408.815

573.538

18.782.826

3.109.999

523.536

17.742.106

-1.040.720

31/12/15

13.119.389

2.776.110

489.484

16.384.983

-2.397.843

31/12/16

11.765.635

3.335.199

374.046

15.474.880

-3.307.946

31/12/17

11.581.509

2.238.733

299.237

14.119.479

-4.663.347

31/12 18

11.237.083

1.135.910

224.428

12.597.421

-6.185.405

31/03/19

10.995.176

179.125

205.726

11.280.027

-7.502.799

CU LT U R A

Ester Limorti va presentar a Monòver L'àguila i la rosa

E

l passat 21 de juny es va
presentar a Monòver L'àguila
i la rosa, una adaptació d'una
història popular realitzada per
la monovera Ester Limorti amb
il·lustracions de Margarida Reggio. La publicació s'emmarca dins

la col·lecció de literatura infantil
Aladroc de l'Institut Alacantí de
Cultura Juan Gil-Albert.
A la presentació intervingueren
la regidora de Cultura, Júlia Tortosa; Juanjo Payá en representació
de l'Institut Alacantí, l'autora i

la il·lustradora del conte i Joan
Borja, qui aprofità l'ocasió per a
contar alguna història popular
valenciana que va fer les delícies
del públic assistent. Durant la
presentació es va obsequiar al públic amb un exemplar del conte.

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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COL A BO R ACIÓN

De lecturas y viajes
D

e mis lecturas lo obtengo casi todo.
Dicen los que no saben que a la lectura
sólo hay que dedicarle los ratos perdidos, que
se pierde vida mientras se lee, pero también
dicen los que saben, que quizá, porque sea un
refugio ideal, la lectura le llega a cada uno en
su momento, es decir cuando uno siente la
necesidad de libertad, evasión, diversión, etc.
También se dice que leer es para la mente
lo que el ejercicio físico es para el cuerpo, que
al leer se incrementa la concentración, se
enriquece el vocabulario y previene el declive
intelectual. Una buena selección de libros
es como una buena selección de alimentos:
nutre, crea, recrea y transforma.
Joan Fuster añade que el hecho de leer es
una aventura única, todavía no superada
por ninguna otra máquina de producir
sueños; una aventura lúdica que en su forma
más sencilla, extendida y atractiva, puede
ser una amena reconstrucción de chismes
sobre desconocidos, una forma agradable de
pasar el tiempo, pero también una fuente
de conocimientos, un estimulante de la
máxima lucidez. Leer no es huir. Leer no es
adormecerse. Leer es continuar viviendo. Leer
es, antes que nada, tratar de comprenderse
uno mismo, para comprender al otro, para
comprender nuestro tiempo.
En una de mis últimas lecturas he aprendido algo sobre “el empeño”. Si no hay empeño
difícilmente se consiguen los logros. Además
de empeñarse hace falta arriesgarse, obcecarse en algo para conseguirlo; no basta con
desearlo. Después de leer el libro “Everest. La
verdadera historia”, de Eric Shipton, he llegado
a esta conclusión. ¿Por qué se empeñan los
seres humanos en escalar el Everest? ¿Pasar
peligros, penalidades, gastar dinero y tiempo
en proyectos que aparentemente parecen
inútiles?
Posiblemente el deseo de triunfo personal,
el goce íntimo del contacto con la tierra que se
ama, encontrar la paz y la serenidad que no se
halla en ningún otro lugar del mundo, y otras
muchas cosas, pueden llevar a los hombres y
mujeres a empeños tan grandes.
Va llegando el buen tiempo y al igual que
Hans Christian Andersen: ...sufro de un dolor
menos conocido, y su nombre es nostalgia del
afuera. Cuando la nieve se derrite, las cigüeñas
llegan y los primeros barcos de vapor zarpan, me
asalta la punzante comezón de partir.
Algo parecido me ocurre. Cuando las golondrinas vuelan sobre mi pueblo y la primavera

asoma por las ventanas, me asaltan las ganas
de viajar, de cambiar de aires, de asomarme
al mundo y descubrir cosas nuevas. Como
en estos momentos no es posible hacerlo me
refugio en el viaje que se hace sin moverse de
la silla que está delante del ordenador; es la
navegación a través del mar de las “redes”, a
través de Internet. Esta modalidad de viaje se
ha convertido en la manera de viajar de los
que no podemos hacerlo al modo habitual.
No podemos movernos de casa, no podemos
coger el coche, el tren o el avión, a lo sumo
dar un paseo por nuestro pueblo o escaparnos
a alguna sesión de cine; por eso, sentados
en nuestra silla, abrimos el ordenador y ¡allá
vamos!, a buscar otros mundos virtuales, a conocer otras culturas, a explorar otros paisajes.
Las circunstancias obligan; ahora hay que
viajar con la imaginación o a través de la
realidad virtual. Estas maneras de viajar, no
cabe duda de que no son, ni de lejos, tan
satisfactorias como las reales, la única ventaja
es no tener que hacer las maletas. La finalidad
es la misma: evadirse de la realidad diaria,
del agobio de la dichosa televisión, de las
declaraciones de los “analistas de opinión”
en vísperas de unas elecciones, de la rutina
imperante. Como en cualquier viaje normal
se trata de buscar otros mundos, de encontrar
nuestra identidad, nuestra propia naturaleza
incomprendida, como diría Kafka.
Afortunadamente hoy, gracias a la digitalización del patrimonio cultural podemos
adentrarnos en los museos de todo el mundo,
estar en el interior de la Capilla Sixtina o
pasearnos por los arrozales de Vietnam y un

sin fin de etcéteras, eso si, sentados en una
silla y con la mirada puesta en la pantalla del
ordenador.
Como he dicho al principio, además del
ordenador están los libros; abrir sus páginas
es comenzar un nuevo viaje. Viajar leyendo.
«La lectura es el modo de viajar de aquellos
que no pueden tomar el tren». Lo escribió
el comediógrafo belga Francis de Croisset, y
cabría completarlo añadiendo que la escritura
es el modo en el que el viaje queda fijo en la
memoria y en la vida, porque desde el principio de los tiempos fue la literatura el único
medio capaz de consignar las maravillas.
En esta literatura suplimos nuestra curiosidad, no la curiosidad mal entendida de
fisgonear en vidas ajenas, sino la curiosidad
por la vida, por querer saberlo todo, por explicarnos la existencia. Albert Einstein decía
que no tenía ningún talento especial, sino
simplemente era “apasionadamente curioso”,
se preguntaba cada día el por qué de su existencia.
Fernando Trias de Bes afirma que se puede
llevar una vida rutinaria y vivirla intensamente; que lo importante es el sentido que le
otorguemos a nuestras vivencias, y no tanto
lo que acontece. Se añora la niñez en la que el
tiempo no existía, no había pasado ni futuro,
todo era presente; el pasado se había esfumado y ningún porvenir importaba, estaba
muy lejano; ahora en la madurez de la vida, la
espada de Damocles, que es el tiempo, pende
sobre nuestras cabezas amenazando con la
degollación absoluta.
Y es que quedan tantas cosas por hacer,
tanto por amar, tanto que leer, tantos paisajes
por descubrir….. que necesitaríamos más
vidas. Por este temor al paso del tiempo nos
afanamos en querer hacer muchas cosas:
levantarnos temprano para aprovechar el día,
leer, proyectar viajes, escribir…
Correr para que todo cunda evitando que
cada día sea como el de la marmota, igual que
el anterior, pero inevitablemente así ocurre a
pesar de los pesares.

Paqui Limorti Aracil
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PRÒXIMES ACTIVITATS

obertes a la Torre del
00 Portes
Rellotge.
Les visites es realitzaran de

dilluns a divendres durant
les vesprades-nits del mes
de juliol. Grup mínim per
visita: 5 persones. Cal reserva
prèvia: reserves@monovar.es,
Tourist Info o 966960311

Setmana de la Música
01 Audicions
d’alumnes de
l’Escola de Música de

Monòver i concert de
cloenda a càrrec de la
Banda Escola i del Cor de
l’Agrupació Musical La
Artística
Casa de Cultura, Auditori
Antonio J. Ballester, dies 1, 2,
3 i 4 a les 20.00 h.
Teatre Principal, dia 5 a les
20.30 h.

06

Festa de Nanos i Gegants
i 12è Festival fi de curs del
Grup de dansa àrab Las
Alcalinas
Parc Municipal de l’Albereda
19.30 h. Cercavila des de
la Plaça de la Sala fins a
l’Albereda. 22.00 h. Festival
Las Alcalinas

Trovatore de Giuseppe
06 IlVerdi
Retrasmissió en directe des

del Teatre Reial de Madrid
Àgora de la Casa de Cultura
a les 21.00 h.

a la fresca, COCO
07 Cine
Una producció de DineyPixar
Antic Camp de futbol a les
22.00 h.
monumental.
10 Monòver
Ruta pels principals espais
històrics del poble
Lloc de trobada: Plaça de la
Sala. Hora d’inici: 21.00 h.

13

Exaltació Reina i Cort
d’Honor de la III Edat
Teatre Principal a les 20.00 h.
Entrada: 5 €

14

Cine a la fresca,
CAMPEONES
Dirigida per Javier Fesser
Premi Goya a la millor
pel·licula
Santa Bàrbara a les 22.00 h.

17

La ruta d’Azorín. Recorrem
Monòver amb els textos
d’Azorín
Lloc de trobada: Plaça de la
Sala. Hora d’inici: 21.00 h.

a la fresca, CINEMA 4L
20 Cine
Gaudeix dels millor selecció de
curtmetratges de valencians
Xinorlet a les 22.00 h.

Ruta pel carrer Major
24 Segona
part de la ruta pel
carrer Major
Lloc de trobada: Plaça de
Sant Roc
Hora d’inici: 21.00 h.

28

Presentació de la Revista de
Festes de Setembre
A càrrec de Ferran Díaz
Casa de Cultura, Auditori
Antonio J. Ballester a les
13.00 h.

a la fresca,
28 Cine
LA FORMA DEL AGUA

Dirigida per Guillermo del
Toro
Oscars a la millor pel·licula,
direcció, música i diseny de
producció
Antic Camp de Futbol a les
22.00 h.

