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IMPRESCINDIBLES
teatre

sarangollo rock

 Dimarts, 10 de setembre. 18h.
Teatre Principal

 Dimarts, 10 de setembre. 19h.
Plaça de la Sala

U

na proposta a tenir en compte
durant les pròximes festes
patronals és la representació teatral de
Descobrint l'illa del tresor, un espectacle
de Julio Martí Zahonero. El protagonista d'aquesta història és un xiquet
malaltís que passa la major part dels
seus dies gitat al llit de la seua fastuosa
habitació. Els seus companys de classe, animats per l’enveja, decideixen
entrar en casa d'aquest xiquet per a
aconseguir la seua fantástica col·lecció
de medalles.A partir d’eixe moment, el
jove Robert els descobrirà un món de
fantasia i el tresor més gran que mai no
podrien haver imaginat.

L

'últim concert de Festes serà una
edició més el Sarangollo Rock que
tindrà lloc a la Plaça de la Sala. Enguany emmarcat dins d'un homenatge
a la música en valencià en el qual tindrem l'oportunitat d'apropar-nos a
diferents estils musicals i grups. Els
assistents podran gaudir amb les actuacions de Kantal, Laura Díaz i amics,
i Malucks. Una vesprada de música per
a posar el punt i final a les actuacions
de festes que començaran en la nit de
6 de setembre, i una oportunitat per a
conèixer el treball dels artistes locals
que participaran en aquesta nova
edició del Sarangollo Rock.

La
Corporació
Municipal
els desitja
unes

Festes 2018. Foto: El jardinet.

Bones
Festes

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 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Franco Gómez· Carlos Tortosa,4
Dies 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Rafael Peris · Major, 166
Dies 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Rosario Badenes · Luis Vidal,12
Dies 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

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

Cartell de Festes: Álvaro Pastor Bou.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer el
4 d'octubre. Si voleu col·laborar-hi recordeu
que haureu d'entregar els vostres escrits fins el
19 de setembre. Per a qualsevol consulta podeu
telefonar al 96 696 03 11 o contactar amb
nosaltres en la nostra adreça electrònica veinat@
monovar.es. Gràcies.

Endevina el racó

M

olts heu sigut els que heu
reconegut algun familiar o
amic a la fotografia publicada el
mes passat. Una fotografia amb
molta gent que esperava alguna
processó, possiblement la del
Diumenge de Pasqua, però no a
la Plaça de la Malva com heu dit
alguns, sinó al jardí de l'Església
com podeu comprovar si us fixeu
bé. Així ho va vore la guanyadora
que ha sigut Marcela García. Ara,
ací teniu una nova oportunitat
per a participar en l'Endevina
el racó. Quin serà aquest racó
per on desfila la banda? 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
J

uliol ha estat un mes d'allò més complet quant a activitats d'oci en tant que han sigut diverses
les propostes que han arribat per a aprofitar les nits d'estiu al màxim. A les sessions de cine
a la fresca que s'han convertir en fixes al juliol, s'han afegit enguany les rutes organitzades des
de Patrimoni per a les nits de dimecres. L'alternativa ha comptat amb una magnífica resposta
per part del públic que ha acabat cada jornada compartint un sopar de cabasset al carrer. A
més juliol també ha estat obert a altra proposta interessant com són les visites a l'interior de la
Torre, una àmplia oferta al voltant del nostre patrimoni al qual comencem a mirar amb altres
ulls i a valorar gràcies a inicitives com aquestes. Però no sols el Patrimoni ha tingut un lloc
destacat durant les últimes setmanes, també les festes han sigut protagonistes. Festes com ara
la celebració que, any rere any, porten a terme des de l'Associació de Nanos i Gegants o com les
que porten animació d'allò més variada a les pedanies. Les Canyades de D. Ciro com sempre,
ha obert un calendari de celebracions que a l'agost s'estendran per La Romaneta, les Cases del
Senyor i el Xinorlet, per a tancar el mes a l'ermita de Santa Bàrbera i al parc de l'Albereda on es
portarà a terme l'acte d'exaltació de les Reines i Corts d'Honor 2019. Tot està a punt per als dies
grans durant els quals l'activitat serà intensa com així queda de manifets al guió d'actes que es
va presentar juntament amb la Revista de Festes. Venen dies de diversió, de tradicions i també
de comiat en tant que amb la traca ens retrobarem amb la rutina. Però fins eixe moment el
que tenim per davant són moments per a gaudir de les merescudes vacances, de les escapades
a la platja, hores de piscina, i siesta. Moment per a oblidar-nos del rellotge i per a planejar
projectes que segurament no arriben a cap lloc, però que ara fa gràcia imaginar-los. Agost és
eixe parèntesi que cal aprofitar abans que tornen les presses. Això sí, hem d'anar amb compte
amb els mosquits que venen amb ganes de fer-se notar. Com es faran notar al setembre les ganes
de viure amb intensitat les nostres festes, enguany amb alguna novetat destacada pel que fa
als jóvens i amb una oferta nocturna d'allò més variada per a tots els públics. D'ací no res, l'olor
a pòlvora, el confeti als carrers, les xarangues animant des de bon matí o les pastes damunt la
taula, seran la prova que estem en festes. Uns dies intensos especialment per a les components
de les Cortd d'Honor i les seues famílies, però també d'allò més aqueferats per a la població
en general si no volem perdre'ns cap dels actes programats. Gatxamigues, Nanos, revetlles,
mascletades, vermuts..., les alternatives són variades i de segur que les ganes de passar-ho d'allò
més bé en seran moltes. No tardem en encetar les Festes Majors, però abans aprofiteu per a fer
una volta per les de pedanies i gaudiu de l'estiu. Nosaltres ens retrobarem a l'octubre!
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Festes Majors 2019
Programa d'actes
Divendres, 23 d'agost
A les 2 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.

A les 11 de la nit
Entrada de bandes de Música pels tres costats de la ciutat: l'Agrupació
Musical La Artística de Monòver, la Unión Musical San Fulgencio de
San Fulgencio i la Asociación Musical La Esperanza d'Asp, que confluiran a la plaça de la Sala, a les 11 de la nit, per a interpretar, totes juntes,
el pasdoble Monòver.

Dissabte, 24 d'agost
A les 2 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.

A les 11:30 de la nit
Pregó de les Festes de Setembre 2019, a càrrec de la bibloitecària Alicia
Cerdá Romero, i Pregó Infantil a càrrec del xiquet Nicolás Moreno Bernabé, guanyador del concurs organitzat des de la Regidoria de Festes.

Dilluns, 26 d'agost
Inici dels campionats de Parxís a la Llar del Pensionista.
Divendres, 30 d'agost
A la 1 del matí
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Dissabte, 31 d'agost
A les 11 del matí
Gran Banyà i festa de l'espuma. Tobogan aquàtic gegant al Barri de
Borrasca. Els que vulguen participar hauran d'emportar-se els seus flotadors o taules per deixar-se caure pel tobogan. Una experiència d'allò
més divertida. Amb la col·laboració dels veïns del Barri de Borrasca.
A les 7:30 de la vesprada
Cercavila de les Corts d'Honor 2018 i 2019 acompanyades per les
autoritats, Junta Festera, la Colla El Xirivell i l'Agrupació Musical La
Artística, des de l'Ajuntament fins al parc de l'Albereda.
A les 8:30 de la vesprada
Exaltació de les Reines i Dames d'Honor 2019, al parc de l'Albereda.
Participaran l'Agrupació Musical La Artística, la Coral Monovera Virgen del Remedio i la Colla El Xirivell.
A continuació
Sopar Homenatge a les Reines i Corts d'Honor 2019.

Acte seguit:
Inici oficial de les Festes de Setembre 2019, amb volteig general de
campanes. Les banderes s'hissaran als acords dels himnes interpretats
per l'Agrupació Musical La Artística. Les Reines de les Festes i l'Alcalde
es dirigiran als assistents.
A continuació
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, iniciaran el
seu recorregut festiu des de la plaça de la Sala pels carrers Major, plaça
de l'Exconvent i Sant Joan, per a tornar a la plaça la Sala.
Seguidament
Visita a la nostra Patrona: Autoritats, Reines, Corts d'Honor i públic
en general, acompanyats per l'Agrupació Musical La Artística.
A continuació
Gran Alborà, festa pirotècnica, a càrrec de Hnos. Sirvent d'Alacant, des
de l'ermita de Santa Bàrbera, que dóna inici a les festes.
Seguidament
Solta nocturna de vaques, a l'antic camp de futbol Les Moreres.
Parc infantil, a la Plaça de la Sala, amb servei de guarderia.
Actuació de Sr. Aliaga, tribut a la música indie, a la Plaça de la Sala.
Actuació de Me&The Reptiles, a la Plaça de la Sala.

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

A la 1 de la matíinada
Macro Show Astrum Fest a la Macro Disco, als voltants del col·legi
Ricardo Leal, fins a les 7 del matí.

Diumenge, 1 de setembre

Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.

A la 1 de la vesprada
Inauguració de l'Exposició del LI Concurs Internacional de Fotografia "Festes de Setembre" i lliurament de premis al Kursaal Fleta.
L'exposició romandrà oberta fins a la clausura el dia 22 de setembre.

Dissabte, 7 de setembre “La Vespra”

Divendres, 6 de setembre "L'Alborà"

A les 10 del matí
Gran Concurs de Gatxamiga amenitzat amb xaranga, amb lliurament
de premis. A la zona del centre ocupacional El Molinet. Inscripcions
fins a mitja hora abans.

A les 8 de la vesprada
Inauguració de la il·luminació extraordinària "Festes 2019".

A les 12 del migdia
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el
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seu recorregut festiu a la plaça de la Sala, per a continuar pels carrers
Major, Argentina, Salamanca, Salvador Crespo, Plaça Mancebo, Sènia,
Joaquín Llorente, Sènia, Plaça Mancebo, Segura, major, i Sant Joan, per
a finalitzar a la plaça de la Sala.

A partir de les 12:30 de la nit
Espectacle musical "Una noche en México", a la Plaça de la Sala.

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

A les 2 de la matinada
Macro Disco amb Show La Jungla, als voltants del col·legi Ricardo
Leal, fins a les 7 del matí.

A les 7:30 de la vesprada
Concentració de Reines i Dames d'Honor, a la plaça del Cristo,
vestides amb el típic vestit monover i acompanyades per l'Agrupació
Musical La Artística, la Colla El Xirivell, autoritats, Junta Festera, convidats i públic en general, per a dirigir-se a l'església parroquial de Sant
Joan Baptista, en la qual se celebrarà la tradicional Ofrena de Flors i
Fruits a la Mare de Déu del Remei, a les 8 de la vesprada. L'itinerari
a recórrer: Exconvent, Ronda de la Constitució, avinguda Comunitat
Valenciana, carrer Sant Joan, carrer Teatre i Major fins a l’església i
parròquia de Sant Joan Baptista.
A continuació
Solemne Salve a la Mare de Déu del Remei, a l'església parroquial de
Sant Joan Baptista.
En acabar la Salve
Mascletà des del parc municipal El Salitre a càrrec de Hnos. Sirvent
d'Alacant.
De 10 de la nit a 2 de la matinada.
Barraca jove per als menors de 16 anys. Amb animació i festa de còctels sense alcohol. Al solar ubicat al carrer Major, 132.
A partir de les 12 de la nit
Actuació de Géisers, i acte seguit concert de Varry Brava i sessió
dj amb Women Beat, al parc municipal d el'Albereda. Entrada lliure.

Festes 2018. Foto: El jardinet.

Parc infantil, amb servei de guarderia, a la plaça de la Sala.

Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Diumenge, 8 de setembre “Dia de la Mare de Déu del Remei”
A les 8 del matí
Volteig general de campanes.
Bou en corda i solta de vaques al barri de la Sènia.
A les 11:30 del matí
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el
seu recorregut festiu a la Plaça la Sala per a seguir pels carrers Luis Martí, Ricardo Leal, Saturnino Cerdá, Padre Juan Rico, Maestro D. Joaquín,
San José, i Major, per a finalitzar a la Plaça la Sala.
A les 12 del migdia
Solemne missa cantada, a l'Església parroquial de Sant Joan Baptista.
D'11 del matí a 4 de la vesprada
III Mostra Gastronòmica Monòver, al parc de l'Albereda.
De 12 a 3 de la vesprada
Vermut popular al parc de l'Albereda amb l'actuació de Perros viejos.
Jocs infantils, a l'Albereda.
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A les 2:30 de la vesprada
Mascletà diürna als voltants del parc de l’Albereda, a càrrec de Hnos
Sirvent d'Alacant.

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

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

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

De 6 a 8 de la vesprada
Jocs infantils, a l'Albereda.
A les 8 de la vesprada
Solemne processó de la nostra Patrona, la Mare de Déu del Remei,
que recorrerà l'itinerari tradicional, amb la participació de l'Agrupació
Musical La Artística i els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El
Xirivell.
De 10 de la nit a 2 de la matinada
Barraca jove per als menors de 16 anys, amb animacions i moltes sorpreses. Sense begudes alcohòliques. Al solar ubicat al carrer Major, 132.

A les 8 de la vesprada
Desfilada Multicolor, pel següent itinerari: Major, Exconvent, Ronda
Constitució, Comunitat Valenciana, Mestre D. Joaquín i Pare Juan
Rico. Amb la participació de les Reines i les seues respectives Dames
d'Honor, comparses, penyes...
De 10 de la nit a 2 de la matinada
Barraca jove per a menors de 16 anys, amb animació i festa de còctels
sense alcohol. Al solar ubicat al carrer Major, 132.
A partir de les 12:30 de la nit
Parc infantil, amb servei de guarderia, a la Plaça de la Sala.
Actuació de El Diluvi, a la Plaça de la Sala.

A partir de les 12:30 de la nit
Parc infantil, amb servei de guarderia, a la Plaça de la Sala.
Espectacle "Dímelo cantando" amb María Gracia i Alejandro Canals, a la Plaça de la Sala.
A continuació
Actuació del grup La Pato, a la Plaça de la Sala.
A la 1 de la matinada
Macro Disco amb Simon Show, als voltanst del col·legi Ricardo
Leal, fins a les 7 del matí.
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Dilluns, 9 de setembre
A les 8 del matí
Bou en corda i solta de vaques al barri de la Sènia.
A les 11:30 del matí.
Visita a l'Asil d'Ancians d'autoritats, Corts d'Honor, Junta Festera,
convidats i públic en general, acompanyats per una xaranga per a
animar el recorregut.
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el
seu recorregut festiu a la Plaça la Sala, per a seguir pels carrers Luis Martí, Maestro D.Joaquín, Lope de Vega, Cuartel, Major, Roble, Camí de la
Torrecilla, Picazo, Hernán Cortés, Colón, carretera Estació, i Major, per
a finalitzar a la Plaça de la Sala.
De 12 del migdia a 3 de la vesprada
Vermut popular al parc de l'Albereda, amb l'actuació de Raïm.
Jocs Infantils a l’Albereda.
A les 2:30 de la vesprada
Mascletà diürna als voltants del parc de l'Albereda, a càrrec de Hnos.
Sirvent d'Alcant.

Actuació de Spyplane, Tribut a U", a la Plaça de la Sala.
A l de la matinada
Macro Disco amb Djs i Sessió Macro, als voltants del col·legi Ricardo
Leal, fins a les 7 del matí.
Barraca Notenom, fins a les 7 del matí.
Dimarts, 10 de setembre
A les 11:30 del matí
Els Nanos i Gegants, acompanyats per la Colla El Xirivell, inicien el
seu recorregut festiu a la plaça de la Sala, per a continuar pels carrers
Luis Martí, Divina Pastora, Avinguda de la Comunitat Valenciana,
Avinguda de Ponteareas, Julio Romero de Torres, Zurbarán, Luis Vidal,
Exconvent i Sant Joan, per a finalitzar a la Plaça la Sala.
De 12 del migdia a 5 de la vesprada
Jocs infantils al parc de l’Albereda.
De 12 del migdia a 2:30 de la vesprada
Vermut popular al parc de l'Albereda, amb l'actuació de Movers.
A la 1 de la vesprada
Mascletà infantil i Baby al parc de l’Albereda.
Colour Fest a la Macro Disco, amb animació, dj's, regals i molta pols
de colors. Als voltants del col·legi Ricardo Leal.
A les 2:30 de la vesprada
Paella gegant al parc de l’Albereda, organitzada per la Junta Festera.
A les 6 de la vesprada
Tradicionals carreres amb vaca a l'antic camp de futbol Les Moreres.
Descobrint l'illa del tresor, de Julio Martí Zahonero, al Teatre Principal.
A les 7 de la vesprada
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Parc infantil, a la Plaça de la Sala.
A les 7 de la vesprada

Divendres, 20 de setembre

Sarangollo Rock, homenatge a la música en valencià, amb les actuacions de Kantal, Laura Díaz i amics, i Malucks, a la Plaça de la Sala.

A les 5 de la vesprada
Campionat "24 Hores de Galotxes per parelles", a les pistes del
Centre Esportiu Monòver, durant la vesprada i nit.

A les 12 de la nit
Gran traca que posarà fi a les Festes de Setembre 2019 i Traca infantil
de caramels. A la Plaça de la Sala.

A les 7 de la vesprada
Inauguració de la III Mostra d'Art a l'aire llire "Balconades". A la
Plaça de la Sala.

Dissabte, 14 de setembre

A les 9:30 de la nit
Concurs de Gatxamiga, als jardins del Centre Esportiu Monòver, amb
premis en metàl·lic. Patrocinat per Primitivo Quiles.

A les 8:30 de la vesprada
Concert de l'agrupació musical La Artística de Monòver, al Teatre
Principal.

A les 11 de la nit
Lliurament de premis del Concurs de Gatxamiga, al Centre Esportiu.

Diumenge, 15 de setembre
A les 7 de la vesprada
Missa homenatge a la nostra patrona la Mare de Déu del Remei,
cantada pel Cor Parroquial, seguida del tradicional Besamans. A
l'església parroquial de Sant Joan Baptista.

A continuació
Castell de focs, als jardins del Centre Esportiu.
Dissabte, 21 de setembre
A les 6 de la vesprada
Finals del Campionat 24 hores de Galotxes per parelles, al Centre
Esportiu Monòver.
A les 8 de la vesprada
Lliurament de trofeus del Campionat 24 hores de Galotxes per parelles, al Centre Esportiu Monòver. S'oferirà un vi d'honor per gentilesa
de Bodegas Primitivo Quiles.
A les 8:30 de la vesprada
Festival de corals amb la coral Aromas de Guardamar i la Coral Monovera Virgen del Remedio. Al Teatre Principal.
* La programació d'actes de les Festes de Setembre està, no obstant
això, subjecta a possibles modificacions d'última hora.

La Junta Festera de Monòver els desitja
unes Bones Festes de Setembre 2019
Mª Amparo Maestre. Regidora de Festes.
Carles Maestre
Reme Maqueda
Mª Dolores Díez
Loreto Peinado
Juanma Poveda
Pablo Esteve
Iván García
Marc Sánchez
María Corbí

Festes 2018. Foto: El jardinet.
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FOTOS : Juan gabriel Díez i salva palazón
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Cort d'Honor Major 2019
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"Les festes de setembre són com un imant"
Gemma Vidal-Estarlich és la Reina de les Festes 2019, un càrrec que va també ostentar de xiqueta , en el 2009 com a Reina
Infantil i que espera gaudir al màxim novament juntament amb les seues companyes de les Corts i les seues famílies.

L

a Reina de les Festes 2019 celebrarà en uns
dies el seu 18 aniversari, una celebració
important com també ho seran les pròximes
festes que espera amb il·lusió i envoltada de
preparatius. El pròxim curs es traslladarà a
València per a estudiar el doble grau de logopedia i psicologia, però abans espera gaudir al
màxim de les Festes Majors com ja ho fera el
2009 quan va exercir com a Reina Infantil de
les Festes.
Pregunta: Gemma, per als que no et coneixen, com
et definiries?
R: Sóc una persona molt alegre, familiar, extrovertida, amb un poc de caràcter com tot el món, molt
responsable, i amiga de les meues amigues.
P: Vas acceptar ràpidament la proposta de la Junta
Festera per a formar part de les Corts o va ser una
resposta més pensada?
R: Van venir el dia de Reis a casa. Jo havia anat tot el
dia arreglada perquè havíem estat de dinar, però en
eixe moment ja estava en pijama i em va agafar per
sorpresa. El 2009 vaig ser Reina Infantil i l'experiència
va ser tant bona que tenia clar que volia repetir. És
cert que no sabia quin any perquè enguany tenia les
proves d'accés a la universitat, però la meua família
em va fer veure que jo podia amb tot i vaig tirar
avant.
P: Com va ser el moment que vas escoltar a l'acte
d'elecció que havies sigut l'elegida com a Reina?
R: Em vaig emocionar molt, però també em vaig
quedar un poc parada. Tenia a la primera fila a la
meua família i les meues amigues i els vaig vore saltar
d'alegria i va ser un moment molt emotiu.
P: Imagines igual l'exaltació?
R: Crec que potser més perquè a l'Albereda va molta
més gent, vindran amigues de fora que no van poder
estar a l'elecció i al final, allí ens juntem tot el poble i
crec que serà diferent.
P: Com han sigut les convivències prèvies a l'elecció?
R: Abans no coneixia a totes les meues companyes,
però ens duem totes molt bé. La primera convivència
vam estar al Pinós on vam visitar la cooperativa, les
pedreres i vam muntar a la Torre del Rellotge. Va
estar molt bé perquè vam conèixer un poc més els
nostres veïns, l'únic inconvenient d'aquell dia va ser
que la Junta Festera no ens va avisar de tot el que
anàvem a fer i amb els tacons va ser complicat en
alguns moments. Després vam visitar també diferents
edificis de Monòver com la Torre o Santa Bàrbera, en
definitiva va ser un dia molt complet.
P: Pel que fa al jurat van haver nervis en enfrontar-vos

a les seues preguntes o no va ser tan complicat?
R: Al prinicipi els nervis sempre estan, però et donaven molta confiança, eren molt amigables, propers
i els nervis van desaparéixer de seguida. Al dinar
van seure amb nosaltres i ens van fer preguntes per
a saber dels nostres gustos i de les festes, ja que els
membres del jurat eren d'altres localitats.
P: Com definiries tu les festes de Monòver a algú que
no les coneix?
R: Són unes festes de poble on tot el món ix al carrer.
La setmana d'abans ixes al carrer i no trobes a ningú,
però en festes et trobes en gent que fa temps no
havies vist. Al final les festes de Monòver són com un
imant i atrauen a tots els monovers que per un motiu
o un altre estan fora, però tornen al poble eixos dies.
Són moments de retrobar-nos tots i de gaudir del
nostre poble.
P: Quin és el teu acte preferit de les festes?
R: Per a mi l'ofrena, en la qual he participat des de
sempre. Jo vaig a nàixer a final d'agost i ma mare em
conta que als pocs dies ja volia vestir-me de monovera per a l'ofrena, però va esperar a l'any següent i des
d'aleshores sempre he participat.

P: Dius que ja vas ser Reina Infantil, com ho recordes?
R: Amb molta emoció perquè va haver molt bona
relació amb les companyes i els pares també vam fer
un grup molt animat que es reunia no sols als actes
sinó també quedaven fora. L'únic que van ser unes
festes més intenses, ja que l'exaltació va ser el dia 5 i
tot seguit les festes. I tampoc havien tants actes com
ara.
P: La teua germana formarà part enguany també de
la Cort de Santa Bàrbera, com es viu això en casa?
R: A la setmana de venir a buscar-me la Junta Festera
van venir a buscar-la a ella per a Santa Bàrbera i clar,
és molta faena de preparatius i estàvem indecises,
però al final mon pare va dir "o las dos o ninguna".
Les dos som molt festeres i la nostra família també
així que ho viurem amb intensitat.
P: Hem parlat abans de l'acte que més t'agrada de les
festes, però hi ha algun acte que no t'agrade tant?
R: De continuar encara dins de la programació,
m'haguera costat molt assistir a la correguda de bous.
P: Què diries a la gent de Monòver en relació a les
festes?
R: Que són quatre dies molt intensos i que encara
que facen festa per la nit, que matinen perquè pel
dia hi ha actes també molt bonics, que participen al
màxim.
P: Com ha sigut la teua participació en les festes fins
ara, més de nit o de tot un poc?
R: Jo he intentat participar en tot. Hi ha actes al matí
als quals no he assistit sempre, però a la majoria
d'actes sí que vaig. Encara que m'haja gitat tard,
per exemple, el vermut mai me'l perd i dels actes de
vesprada no falle en cap.
P: Vas a ser la representant de Monòver quan vages
a altres localitats, com els presentaries el nostre
municipi?
R: És un poble xicotet amb gent meravellosa. Que
tots som molt propers i del que s'enamoraran en
conéixer-lo perquè té monuments amb molta
història que s'estan potenciant molt els últims anys,
especialment amb les rutes que s'estan fent pel poble
i a la pedania del Fondó. Tenim un patrimoni interessant que segur els agradaria si ens visitaren.
P: Com creus que vas a viure les festes?
R: Jo espere que siga una experiència inoblidable. Sé
que gaudiré molt amb les meues companyes, grans
i xicotetes, que són totes molt dolces, amb la Junta
Festera que sempre estan pendents de nosaltres, amb
les famílies que ens acompanyaran a tots els actes.
I espere que estiguem molt acollides també per la
població en general. Unes festes per a aprofitar-les
al màxim.
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S'amplia l'oferta per als jóvens en Festes
La novetat de la programació de les Festes 2019 és la Macro Disco que s'instal·larà a la zona del col·legi Ricardo Leal per
ampliar l'oferta dels jóvens i que oferirà espectacles diversos durant les nits de festa, i una Fest Colour el dia 10 al migdia.

M

a Amparo Maestre continua altra legislatura com a responsable de la regidoria
de Festes, àrea en la qual considera que encara hi ha aspectes al voltant dels quals s'ha de
seguir treballant. En aquest sentit enguany
es presenta una novetat destacada que té el
col·lectiu jove com a destinatari directe.
Pregunta: Ma. Amparo repeteixes com a regidora
de Festes altra legislatura, havia quedat alguna cosa
pendent?
R: Sí, sempre hi ha coses que han quedat pendents
i que vols intentar aconseguir. Enguany per exemple
incloem en la programació una novetat que portàvem anys intentant i que finalment hem aconseguit
com és muntar una Barraca Municipal. En aquesta
ocasió ha sigut possible, de la qual cosa estic molt
satisfeta i espere que tinga molt bona acollida i la
gent participe.
P: Diguem que aquesta és la novetat d'enguany en
la programació?
R: Sí, hem fet un gran esforç de mitjans i econòmic.
Des de l'Ajuntament tenim l'obligació de donar
activitats a tots els col·lectius i els adolescents es
quedaven amb una oferta més limitada en festes.
P: Una Barraca que segons el programa d'actes, a
més, inclourà espectacles diversos per a les nits de
festes.
R: Sí, la barraca que hem anomenat al programa
Macro Disco presentarà una sessió amb espectacles
diferents cada nit de performance, djs, etc, a banda
de molta animació per a les nits. I a més, el dia 10 de
setembre, a migdia, acollirà una Fest Colour, una festa amb pols de colors que és una activitat molt actual
que esperem compte amb una bona participació i on
ho passen d'allò més bé.
P: Això pel que fa als adolescents, però a la Plaça de
la Sala, l'oferta continua dividida en dos sessions per
a públic diferent?
R: Sí, seguim en la línia dels últims anys d'una doble
sessió. En la primera sessió actuacions dirigides a un
públic més major, que enguany podrà gaudir d'un
espectacle de boleros i ranxeres, i altre de versions
de coples i altres cançons de gèneres que els agraden
a aquest públic. I una segona sessió amb actuacions
més mogudes que comprenen estils de música diferents. Hi haurà tributs de música indie i pop, tindrem
també a una orquestra que té molta repercussió en la
zona de València, com La Pato, que de segur agradrà
molt, i un tribut a U2 que també comptarà amb una
destacada acceptació. En els últims quatre anys,

Ma. Amparo Maestre. Foto: Juan Gabriel Díez.

hem apostat molt per fomentar també la cultura i la
música en valencià i enguany també ho fem. Si l'any
passat vam comptar amb l'actuació de Pep Gimeno
"Botifarra", enguany comptarem amb l'actuació d'El
Diluvi que segurament tindrà molt bona acollida i
vindrà molt públic de fora a aquest concert.
P: Parlaves del foment de la cultura i la música en
valencià i en eixa direcció va també enguany el
Sarangollo Rock?
P: Sí, en aquesta edició hem volgut fer un homenatge a la música en valencià i tindrem a grups locals
i a convidats de fora que oferiran diferents varietats
musicals.
R: Pel que fa a l'Albareda continua optant-se per
l'organització d'un concert jove, enguany per a la nit
del 7 de setembre?
R: Sí, el 7 de setembre, dissabte, el parc de
l'Albereda acollirà un concert jove que començarà
amb l'actuació de Geisers, que faran de teloners de
l'acuació principal. Vam voler buscar un grup emergent, d'ací, relacionat amb el poble, per a donar-los
l'oportunitat de ser teloners d'un concert important

com serà el de Varry Brava aquestes fetes. Un grup
del moment, de l'indie espanyol i que de segur
portarà a gent de fora, ja que tenen molts seguidors
i tenen un directe molt bo. I una vegada finalitzat el
seu concert, la festa continuarà amb una sessió de
Djs a càrrec de dos dones, Womens Beat, i amb elles
podrem ballar fins a altes hores de la matinada.
P: Hem parlat de música, actuacions per a un públic
jove, però com està l'oferta per als més menuts?
R: Els xiquets com en els últims anys tenen una gran
programació al seu abast amb parcs infantils en les
sessions vermut i a la Plaça de la Sala durant les nits,
la globotada, la traca de caramels per a tancar les festes, la desfilada multicolor on de segur participaran
molts d'ells i on vull recordar que per a participar
en la desfilada ja està obert el termini d'inscripció a
l'Ajuntament. Tornem a tenir una representació teatral dirigida al públic infantil, com no pot ser d'altra
manera, els Nanos i Gegants tampoc faltaran en els
dies de festa i per les nits també continuarà en marxa
la barraca light a càrrec d'una empresa que farà que
haja animació amb activitats diverses i que controlarà
l'accès a aquesta barraca, que com sabeu està dirigida als menors de 16 anys. Cal recordar als pares una
vegada més que no entren a aquesta barraca, ja que
els xiquets volen que aquest siga el seu espai i amb
eixe objectiu s'oferta l'activitat.
P: L'any passat es presentava com a novetat una solta
nocturna de vaques, continua dins de la programació
en aquesta edició?
R: Sí, repetim la solta nocturna la nit del 6 de setembre després del pregó, i també el bou en corda
pels barris, en aquesta ocasió pel barri de la Sènia,
a petició dels veïns. Mentre que la solta de vaques
continuarà a les Moreres.
P: La coincidència en divendres la nit del pregó, fa
que enguany l'oferta per a les nits a la Plaça de la Sala,
compte amb un dia més?
R: Sí, en coinicidir en divendres s'ha programat també una actuació per a la nit del pregó, una vegada
finalitzada l'alborà, ampliant així l'oferta de concerts
una nit més en aquesta ocasió.
P: Alguna recomanació per al poble en general
davant la programació preparada?
R: Que participen al màxim en tots els actes programats, des del matí fins a la nit. Que tenim concerts,
torna la Mostra Gastronòmica a l'Albereda, les
sessions vermut, la paella gegant, les mascletaes i un
bon grapat d'actes per a eixir al carrer, viure al màxim
les festes i gaudir molt de tot el que s'ha preparat per
a aquests dies.
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Ja està en marxa l'Arxiu de Memòries Monoveres
La iniciativa de la regidoria de Patrimoni busca crear un registre audiovisual sobre la història del nostre municipi.

D

es de fa unes setmanes està
en marxa l'Arxiu de les
Memòries Monoveres (l'AMM),
una iniciativa impulsada per
la Regidoria de Patrimoni de
l'Ajuntament amb la finalitat de
crear un registre audiovisual sobre
la història oral del nostre municipi. El projecte es porta endavant
mitjançant l'enregistrament,
estudi i difusió d'entrevistes
biogràfiques a persones nascudes
abans de 1940.
Les entrevistes es penjaran a
l'espai web, de manera escalonada, en seqüències curtes de
menys de 5 minuts de durada. A
la vegada, aquestes s'organitzaran
en diverses seccions temàtiques
amb el propòsit de fer més fàcil la
navegació. Es tracta doncs, d'un
recorregut per la nostra història

més recent que analitzarà, des
de la perspectiva particular dels
seus protagonistes, els principals
canvis socioculturals succeïts al

Éxito de convocatoria en la I
Partida de Trivial monovero

L

a concejalía de Patrimonio
y Xinosa organizaron la I
partida de Trivial con preguntas
centradas en nuestro municipio.
Una inicitiva que contó con una
fabulosa respuesta por parte del
público. La actividad se realizó
en el Museo de Artes y Oficios
de Monóvar, donde se reunieron
los grupos participantes. Las preguntas formuladas se dividieron

en bloques diferentes donde se
incluyeron preguntas de actualidad y otras sobre la historia de
Monóvar. El buen ambiente fue
la nota dominante en el transcurso de esta divertida propuesta que
reunió a participantes de todas
las edades. Dada la buena acogida
que tuvo la inicitiva se espera que
tenga continuidad y que pronto
se anuncie otra convocatoria.

poble durant el darrer segle.
En este sentit, l'Arxiu de les
Memòries Monoveres es presenta
com un projecte multidisciplinari

que treballarà per aconseguir els
següents objectius: crear una base
de dades virtual sobre la història
oral de Monòver, recuperar el
testimoniatge de les persones
nascudes a principis del segle XX,
fomentar la participació en la recuperació del patrimoni cultural,
valorar el paper de les persones
majors en la nostra societat i
fomentar la recerca i facilitar les
fonts als investigadors.
La pàgina farà les seues primeres passes amb el testimoni
de cinc protagonistes, tot i que
l'objectiu és completar-la amb les
perspectives i visions de moltes
persones més. Per tant, es tracta
d'un projecte obert i participatiu,
que posa veu i rostre als vertaders
protagonistes de la nostra història.

Noches de ruta por Monóvar

L

os miércoles de julio han
servido para conocer aspectos
relacionados con la historia de
nuestro municipio a través de
las diferentes rutas organizadas
para las noches de verano desde
la concejalía de Patrimonio. La
propuesta recibió una magnífica
respuesta contando con un destacado número de participantes en
las diferentes rutas programadas.
La programación se inició con la
ruta de Monóvar monumental

que incluyó una subida al castillo por la noche, para finalizar
compartiendo cena en la ermita
de Santa Bárbara. Este mismo
punto cerró también la segunda
de las rutas con Azorín como protagonista. Mientras que la última
propuesta se centró en un recorrido por la la calle Mayor. Por
otra parte, durante el mes de julio
también se ofertó la posibilidad
de visitar el interior de la Torre a
grupos reducidos.

El Veïnat | 15

AGOST 2019

fiestas

sANTA BÁRBAR A 2 019

Proclamada la Reina de la
Tercera Edad 2019

Vuelve la fiesta a la ermita

Foto: Juan Gabriel Díez.

L

as primeras en celebrar el acto
de exaltación y pasar a ser
proclamadas oficialmente como
representantes de las fiestas fueron las componentes de la Corte
de Honor de la Asociación de la
Tercera Edad. El 13 de julio tuvo
lugar en el Teatro Principal el
esperado acto en el que se contó
con la participación de representantes de la Tercera Edad de otras
poblaciones. Un acto de exaltación conducido una edición más

por Isabel Martínez y en el cual
no faltaron las sorpresas ni las
actuaciones en directo. Además
previamente las componentes de
la Corte 2019 desfilaron por las
calles de la población a ritmo de
dulzaina en una jornada especial
para la Reina Loli Quiles Rico y
para sus acompañantes en la
Corte, Adoración Rico y Paqui
Verdú. Por delante tienen ahora
diferentes actos en los que participarán de manera especial.

Elegido el Pregonero Infantil

N

icolás Moreno Bernabé será
el Pregonero Infantil de las
Fiestas 2019 después de que resultara ganador del concurso que
se convoca desde la concejalía de
Fiestas entre los escolares de 2º de
Primaria. Nicolás fue recibido en
el Ayuntameinto por el Alcalde
y la edil de Fiestas, quienes lo
felicitaron personalmente por
su elección. Así, la noche del 6
de septiembre, Nicolás será el
encargado de inaugurar las Fiestas Mayores junto a la Pregonera
2019, Alicia Cerdá. Una experiencia que esperamos disfrute.

D

el 22 al 25 de agosto la
fiesta vuelve al barrio de
Santa Bárbara con una programación con actividades para
todos los públicos. No obstante,
días antes se llevarán a cabo
diferentes campeonatos como
el de petanca y sarangollo con
los que comenzará a notarse el
ambiente festivo, así como en
la decoración de las calles que
un año más se prepararán para
que la fiesta sea lo más completa
posible. El jueves 22 de agosto
la iluminación de la ermita y la
tradicional alborada pondrán el
punto de inicio a un intenso fin
de semana, especialmente para
las componentes de las Cortes de
Honor Santa Bárbara 2019 que
no se perderán ninguna de las
actividades programadas. Ellas
serán las protagonista el viernes,
a las once de la noche, del acto
de imposición de bandas al que
continuará la verbena a cargo
del grupo monovero Movers.
Animación hasta altas horas de
la madrugada y después tocará
descansar para poder seguir el
programa del sábado que comenzará a las nueve de la mañana con
el pasacalles de las dulzainas El
Xirivell y a las diez de la mañana
con la misa de campaña en la
explanada de la ermita.
A las once y media de la ma-

ñana los que recorrerán las calles
del barrio serán los participantes
en la tamborrada y a las doce del
mediodía y como novedad en
la programación, la asociación
El Bouet estará a cargo de una
actividad con carretones dirigida
al público infantil.
La tradicional bajada de Santa
Bárbara desde la ermita y un día
después la subida, reunirán un
año más a los vecinos a lo largo
del itinerario hasta la iglesia de
San Juan Bautista. Mientras que
el resto de la programación tendrá como punto de encuentro la
ermita donde la noche del sábado
volverá la música en directo con
la orquesta Kalhima y donde los
más pequeños podrán divertirse
con los hinchables que se instalarán en este punto.
Concurso de gachamiga, la
visita de los Nanos y Gegants o
los fuegos artificiales son otros de
los ingredientes de esta celebración que como siempre finalizará
con el disparo de la traca desde
la ermita a las doce de la noche
del domingo 25 de agosto. Pero
hasta la traca final son muchas
las actividades que nos esperan
para celebrar las fiestas en honor
a Santa Bárbara que prepara desde hace meses desde la Comisión
encargada de que la fiesta no falte
ninguna edición en la ermita.
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Jornadas
formativas para
desempleados

De fiesta en fiesta en pedanías
La pedanía de Cañadas de D. Ciro inauguró el calendario festivo en pedanías que continua
a partir del 9 de agosto en La Romaneta, del 10 en Casas del Señor y del 15 en Xinorlet.

E

Taller impartido en Monóvar.

D

urante el mes de julio se
ha realizado un Taller de
informática básica en Internet
dirigido a personas desempleadas
con el objetivo de que conozcan
las herramientas básicas de la
tecnología de la información y
comunicación que les permita
aumentar sus posibilidades de
inserción laboral.
La inscripción de las personas
participantes ha sido gratuita y su
coste ha estado cofinanciado por
la Concejalía de Desarrollo Local
del Ayuntameinto de Monóvar y
el área de Fomento de la Diputación Provincial de Alicante.
En total han sido diez personas
las que han participado en este
taller impartido en el aula de
informática del Centro de Día,
que terminó con la entrega de
diplomas acreditativos a los participantes.

l fin de semana del 19 al 21
de julio la pedanía monovera
de Cañadas de D. Ciro celebró sus
fiestas patronales que como cada
año han sido las primeras en el
calendario festivo de Monóvar.
Actividades infantiles, desfile de
carrozas, música en directo, una
animada cena de hermandad y
actos religiosos contaron con una
destacada participación y con
un buen ambiente. El Alcalde,
Alejandro García, acompañado
por otros miembros de la Corporación Municipal y las Cortes de
Honor 2018 no faltaron a las Cañadas donde acompañaron a los
vecinos y a la Alcaldesa pedánea,
Lydia Sanz.
Tras las Cañadas ahora la celebración llega a la pedanía de La
Romaneta del 9 al 11 de agosto,
con actos festivos similares a los
incluidos en el guión de actos de
las Cañadas y a los que se suman
ahora las sueltas de vaquillas que
tampoco faltarán en las pedanías
de Casas del Señor y Xinorlet.
La Romaneta y Casas del Señor
coinciden alguna jornada en la
celebración de sus fiestas, ya que
en esta caso los días grandes son
del 10 al 13 de agosto. Mientras
que en Xinorlet, las fiestas llegan
del 15 al 19 de agosto.
Un mes completo en cuanto
a celebraciones festivas en los
diferentes puntos de pedanías y

Procesión en la pedanía de Las Cañadas de D. Ciro.

que darán paso posteriormente
a las fiestas en el barrio de Santa
Bárbara.
Respecto al calendario de suelta
de vaquillas en pedanías, La Romaneta incluye esta activitat en
su guión de actos los días 9 y 10
de agosto en horario de 19 a 22h.
Mientras que en las Casas del
Señor la primera suelta de vacas
tendrá lugar la noche del 9 al 10
de agosto y los días 10, 12 y 13
por la tarde. Cerrará la programación, Xinorlet con sueltas la tarde
del 17 y 19 de agosto.
Pero tampoco faltarán en los
días de fiesta los tradicionales
actos religiosos, los últimos
en los que participarán como

representantes de las fiestas las
componentes de las Cortes de
Septiembre 2018. Como tampoco faltarán las comidas de
hermandad ni la música en
directo durante las noches que
atraerán a vecinos y a aquellos
que a pesar de residir fuera vuelen
de nuevo aprovechando estos
días de celebración.
Las pedanías esperan a todos
aquellos que quieran acompañarlos estos días con actos de todo
tipo y para todos los públicos. La
oferta es amplia y las ganas de pasarlo bien están aseguradas por lo
que no queda más que compartir
con los vecinos estos días que
tenemos por delante en agosto.
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Toda la vida sirviendo a los demás.
Vicente Alvarado Gil.

Un mes de treball

F

A

sí se puede resumir, no solo
la trayectoria profesional,
sino todos los aspectos de la
vida de esta gran persona. Unos
adjetivos con los que se puede
describir a Vicente son: Integridad, dedicación, profesionalidad,
compañerismo, liderazgo y humildad.
Quien conoce a Vicente puede
hablar de la calidad humana que
hay detrás de ese uniforme. No
solo a nivel profesional, sino a
todos los niveles de la vida.
Sus dos hijos son la prueba
viviente de que en esta vida, a
pesar de las adversidades que nos
sucedan, siempre se puede "y se
debe" seguir adelante, por muy
duro que sea el camino a recorrer
cualquier piedra se puede sortear.
Y ahí está él para demostrarlo.
A partir de ahora se inicia un
camino diferente, colgando el
uniforme de POLICÍA, y dedicando su tiempo a lo que más le
apetezca! Como a la familia y los
amigos.
Para nosotros, los compañeros
de trabajo, aprender a tu lado ha
sido un orgullo total y solo tenemos palabras de agradecimiento.
Al trabajar a tu lado no solo
hemos aprendido este oficio sino
que has tenido la capacidad de
sacar lo mejor de cada uno.
Despertando en nosotros ese
gusanillo de hacer el trabajo de
la mejor manera posible y que
queramos ser mejores policías
siempre.

GRACIAS Y más GRACIAS
Vicente, por transmitirnos tus
enseñanzas de la mejor manera
posible. A veces de una forma
peculiar y otras de forma directa
y clara.
Sabemos que te marchas con la
satisfacción del deber cumplido.
Y espero que este nuevo camino
que emprendes como jubilado,
sea largo y placentero.
Porque aunque no has sido el
jefe de la POLICÍA LOCAL de Monóvar, siempre has sido y serás un
LÍDER con mayúsculas.
Porque el mundo necesita más
policías/personas como tú, con
inquietudes y curiosidades, pero
sobre todo con afán de hacer
¡siempre el bien!
La Policía Local de Monóvar
siempre será tu familia. Nada de
segunda familia. Con tu jubilación la Policía pierde uno de los
pilares fundamentales.
Solo me resta darte las GRACIAS de nuevo por ser como eres,
dentro y fuera del trabajo.
Que disfrutes mucho de esta
nueva etapa de tu vida y que
sepas siempre que puedes contar
conmigo.
Escrito de Saúl Cucarella
Villora, Agente del Cuerpo de la
Policía Local de Monovar. Con
respeto y honor hacia Vicente
Alvarado Gil, Oficial del Cuerpo
de la Policía Local de Monóvar.
		

Saúl Cucarella

a ja un mes que gràcies a la confiança dels votants,
Podem+Compromís no només estem al ple, sinó que formen part
del govern municipal. Aprofitem este espai que El Veïnat reserva a la
nostra coalició, per a donar compte de la tasca del nostre grup municipal a l'Ajuntament.
Aprofitem l'ocasió per recordar que tots els dimarts a les 21 h. en el
Casal Comú de la nostra coalició, a la Plaça de la Sala, en el Consell
Executiu tractem els temes i les situacions que surten de l'Ajuntament.
Estes reunions estan obertes a tota la ciutadania i poden participar en
aquestes, com de fet ja ho han fet persones i associacions per a exposarnos les seues idees i reivindicacions. Animeu-vos a vindre!
Portem només un mes de govern, durant el qual ens hem dedicat
a conèixer l'estat actual de les nostres delegacions, Benestar Social,
Mitjans de Comunicació i Comerç i Mercat.
El departament de Benestar Social funciona correctament gràcies a
les persones que componen el seu equip, tot i això hi ha aspectes que
volem millorar: com la gestió de la Llei de Dependència i la de la Renda
Valenciana d'Inclusió que han originat una saturació de treball.
El nostre propòsit és poder augmentar la jornada laboral de les
persones del departament amb dedicació parcial per a poder atendre
millor a la ciutadania.
També estem gestionant el problema dels 15 pisos buits de l'Institut
Valencià de la Vivenda, al barri de la Venta de Blai, demanant a la
Conselleria que els habilite per a poder ser adjudicats a les famílies
necessitades.
Estem tractant de solucionar la demora en 12 expedients de la Renda
Valencia d'Inclusió, que ja haurien d'haver rebut famílies amb greus
problemes econòmics.
Respecte al Mercat Municipal, sense deixar de tenir en compte les
necessitats d'unes noves instal·lacions, estem centrant la nostra energia en cuidar i mantindre el que tenim, promocionant, des de tots els
mitjans al nostre abast, els productes de qualitat i de proximitat que
no es poden comprar en cap gran supermercat. Perquè si perdem el
Mercat Municipal, perdem una part de la vida i la història de Monòver.
Pel que fa a l'Àrea de Comerç, començarem el contacte amb els
comerciants per a tenir coneixement de les seues demandes i poder
programar la nostra col·laboració amb ells.
En el nostre Grup Municipal, considerem els Mitjans de Comunicació com una delegació molt important, en la qual volem donar-li més
veu al poble i promocionar el Mercat Municipal i els nostres comerços
de proximitat.
També volem eixir al pas dels comentaris que s'han fet en este mateix periòdic sobre el càrrec de confiança del nostre Grup Municipal.
Cal apuntar que el nostre Grup Municipal rep la mateixa assignació
que rep un regidor en dedicació exclusiva, i que nosaltres l'hem dividida per dos, repartint-la entre el nostre regidor, Emilio Martínez, i el
nostre portaveu, Segis Morán.
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Nuestra visión sobre las fiestas

(No) Todos son iguales...

A

P

vanza el verano a pasos agigantados y se nota que los días sutilmente van acortando y cada vez tenemos más cerca nuestras
fiestas patronales.
Desde el grupo municipal Ciudadanos Monóvar, queremos comentar y dar nuestra visión sobre las futuras fiestas en Monóvar. Desde
mi propia experiencia como concejala de fiestas durante tres años
consecutivos, me siento muy vinculada a las mismas, capacitada
para analizar y valorar los cambios realizados por el actual grupo de
gobierno.
En primer lugar comentaremos el gran éxito obtenido al decidir realizar eventos taurinos nocturnos, que por cierto tuvieron muchísima
aceptación por parte de los monoveros; también pensamos que había
que darle alegría y música a las mañanas, "que se notara que Monóvar
estaba en fiestas"; por lo que fue un gran acierto el despertar a las gentes
de Monóvar con música de charangas, precediendo de música agradable de ambiente para degustar de apetecibles vermuts de mediodía.
Tomamos la decisión de aprovechar la estupenda infraestructura de
la plaza de toros para la suelta de vaquillas, con la finalidad de que
los monoveros pudieran disfrutar de una gran comodidad para bebés,
niños, discapacitados, ancianos etc.; a la vez que llevar a cabo un ahorro, no siendo necesario ningún tipo de vallado, como también serían
innecesarias las gradas.
Queremos hacer hincapié en un tema muy primordial en la esencia
de las fiestas patronales, como son los conciertos en el Parque Municipal de la Alameda y dejar de escuchar el comentario constante de la
voz de los monoveros "de la Plaza de la Sala hacia abajo, como si no
fueran fiestas" ¡RECUPEREMOS LOS CONCIERTOS EN LA ALAMEDA!
En años anteriores contando con el mismo presupuesto de fiestas que
actualmente disponen, los mantuvimos, con una idea muy clara y un
firme propósito, que los monoveros que no eran socios del Casino,
tuvieran en fiestas el aliciente y la ilusión, de poder ver algún concierto, escuchar buena música, bailar y disponer de estupendas mesas, en
definitiva para disfrutar de veladas agradables; en la actualidad todo
es diferente, esperemos que pronto se recuperen como hace algunos
años, en esta ocasión aprovechamos para elogiar como se merecen
cada uno de los componentes de la Junta Festera ¡Nuestra más sincera
enhorabuena a todos los componentes, por la labor tan encomiable
que realizan, sin vosotros, la fiesta tendría un sentido diferente.
En definitiva, esperamos que se realicen cambios para mejorar nuestras fiestas.

ronto habrán pasado tres meses de esta legislatura y llegan de nuevo nuestras fiestas patronales. Vemos como los parches de antes
de las elecciones, la limpieza, arreglos, etc. han quedado paralizadas y
todo vuelve a la "normalidad", por desgracia para muchos.
Para otros, sin embargo, la situación ha mejorado prácticamente
desde que empezó la legislatura, despejándose al menos la incertidumbre económica para los próximos 4 años. Precisamente el tema de
los sueldos fue muy importante para muchos monoveros a la hora de
decidir su voto.
Muchos pensaron que la tónica aquella que se decía en 2015 de
"no superaremos los 100.000 euros en sueldos" continuaría. Pero al
contrario de lo que ha pasado con los proyectos, en este aspecto sí que
se ha acelerado, ahora el gobierno de PSOE y Podemos, compuesto por
9 concejales y 1 cargo de confianza, nos costará unos 280.000 euros
anuales.
Esto se decidió en pleno en junio, lo primero sobre la mesa, claro
no iban a perder la nómina de ese mes. De aquella sesión lo que más
llamó la atención fue, una vez más, que nos quedamos solos criticando
estos aumentos. El resto de grupos de la oposición se limitó a repetir
a "estamos de acuerdo en que el que trabaja tiene que cobrar". Estas
palabras, como ya nos han dicho en la calle, hacen pensar que ellos
hubiesen hecho lo mismo, es decir, que "todos son iguales" como repite
todo el mundo.
Y es que no se pueden defender estos sueldos diciendo que "se tienen
que normalizar los sueldos en el Ayuntamiento" o que "hemos puesto
los sueldos normales de un concejal en la comarca" como dice el gobierno actual. Más, cuando Monóvar precisamente es la población con
la renta más baja por habitante de toda la comarca.
Veïns de Monòver fue el único partido que votó en contra tanto
de la subida de sueldos del gobierno como del aumento de lo que
se cobra por asistencia a plenos. No es lógico que en Monóvar cuya
renta media por habitante es de unos 17.500€ anuales, el alcalde
cobre 40.264 €/año, más del doble, convirtiéndose en el alcalde
más caro de la historia de nuestro municipio.
Puede que los partidos nacionales hagan todos lo mismo y nos
hagan pensar que todos son iguales. Pero nosotros, como el único
partido local, continuaremos luchando por Monóvar, denunciando y
proponiendo para que nuestro pueblo avance que es lo realmente importante. Solo nos falta una cosa, que tú formes parte de la gente que
lucha verdaderamente por su pueblo, nuestras puertas están abiertas,
cada día somos más.
Por último, queremos aprovechar para desear a todos los vecinos, de
nuestras pedanías, del barrio de Santa Bárbara y Monóvar en general,
que paséis unas felices fiestas. Esperamos que todo salga perfecto y las
disfrutéis al máximo, porque ¡todos/as nos hemos ganado estos días de
diversión y descanso!
Esperem que el retorn, tant de les festes com dels regidors, es corresponga
amb el que ens costen.
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La vida sigue igual

Bones Festes!

H

E

an pasado cerca de 50 días desde que se constituyera el nuevo
Ayuntamiento de Monóvar y … la vida sigue igual que antes de
las elecciones: cero gestión. Antes de que se celebraran las elecciones
municipales todos los vecinos contemplamos como se levantaban
calles y aceras tras cuatro años de quejas y ninguna actuación. Se
pintaban y ponían señales después de 1200 días sin destinar un solo
euro. Se limpiaban parques, parajes, solares y barrios cuando desde el
PP junto a los vecinos habíamos estado todo un mandato exigiendo
espacios dignos y limpios. Se anunciaba un ecoparque, un nuevo
contrato de limpieza, un mercado con concurso de ideas…
Dos meses después de las elecciones el PSOE, junto a Podemos y
Compromís ha vuelto a las andadas, a la senda de la cero gestión. El
único pleno realizado hasta la fecha ha sido para repartir las áreas y
poner los nuevos sueldos. En esa sesión plenaria el nuevo gobierno se
subió las asignaciones y aumentó el gasto político hasta el doble que
en la legislatura anterior. De unos 130.000 euros a más de 260.000. El
Alcalde ha pasado de no cobrar nada a cobrar más de 40.000 euros a
partir del 1 de septiembre. Cuatro concejales cobrarán a dedicación
exclusiva a razón de 30.000 euros. Otro concejal cobrará 25.000 euros
sin tener dedicación exclusiva. Mientras que el portavoz de Podemos/
Compromís cobrará cerca de 15.000 al mismo tiempo que tiene un
cargo de confianza por ese mismo sueldo a su disposición. El PSOE,
el partido que dijo que con dos concejales y medio se podía llevar el
Ayuntamiento, que contaba a todos los vecinos y ponía como ejemplo
al anterior Alcalde porque no cobraba sueldo ahora tiene a un Alcalde
que cobrará 40.000 euros, 5 concejales cobrando más el portavoz
de Podemos y su cargo de confianza de Compromís. Eso es la única
decisión tomada desde las elecciones. Una decisión de la que además
no nos dijeron nada en elecciones.
No sabemos nada sobre nuevas inversiones, sobre el futuro del
mercado municipal, de los impuestos que todos pagamos como los
más altos de nuestra historia, de la parada del tren en nuestra estación,
de la rehabilitación de Santa Bárbara o de cómo mejorar el empleo, el
bienestar y el futuro de nuestros jóvenes, mayores o los más desfavorecidos.
Se podría entender que un gobierno nuevo, con concejales y
personas sin experiencia, necesitara de muchos días y semanas para
ponerse al día, conocer el funcionamiento municipal y los principales
asuntos de cada área. Pero este gobierno, con el PSOE y prácticamente
todos los concejales ya llevan 5 años gobernando. Esta parálisis solo
nos conduce a pensar que van a seguir con la misma dinámica de
parálisis y cero decisiones. El PP va a proponer y plantear soluciones
para Monóvar y nuestras necesidades. Vamos a ejercer una oposición
activa y fiscalizadora para que el PSOE junto a Podemos no nos
condene a repetir cuatro años de parálisis hasta las próximas elecciones.

l mes d'agost comença en aquesta edició d'El Veïnat; moltes persones prendran les vacances, però el govern continuarà treballant
sense treva. Fa uns dies vam adjudicar les obres per a la construcció del
skate-parc al Parc del Salitre que portarà aparellat un quiosc i serveis per
a la comoditat dels ciutadans.
A l'agost tindrem moltes festes a les quals acudir. Recentment acabades les de les Canyades de D.Ciro, ara podrem gaudir de les de la
Romaneta, el Xinorlet i les Cases del Senyor. Des de l'Ajuntament vos
animem a que pugeu a les pedanies per a compartir amb els veïns uns
dies de diversió tots junts.
A final de mes, com sempre, també pujarem, però aquesta vegada a
Santa Bàrbera per a celebrar amb tots els veïns del barri, les festes en
honor de la "santeta"; unes festes que fa dècades que es porten a terme
en aquest barri tan emblemàtic del nostre poble gràcies a l'enorme
treball de la Comissió de Festes de Santa Bàrbera. Malauradament fa
uns dies vam dir adéu al seu president, Ramón Sanchiz, alma mater de
les festes durant tants anys. Des d'aquestes pàgines volem expressar el
nostre condol a la família i amics.
La setmana següent començaran els actes de les festes patronals
en honor a la Mare de Déu del Remei, amb l'exaltació de les reines i
corts d'honor al parc de l'Albereda. La regidoria dirigida per M.Amparo
Maestre amb la imprescindible i eficient col·laboració de la Junta Festera, ens han preparat tota una sèrie d'actes i esdeveniments a diferents
hores del dia i la nit per a totes les edats per què no perdem un moment
de diversió.
Les vaques, el bou en corda, el fraternal concurs de gatxamiga organitzat per l'Associació d'homes i dones de la Tercera Edat, els vermuts
al migdia amenitzats per diversos grups musicals, la processó del dia
gran de les festes, que haurà estat precedida per la tradicional ofrena
i pel pregó la nit del dia 6, que enguany tindrà com a protagonista a
Alicia Cerdá, no solament bibliotecària i arxivera de l'Ajuntament de
Monòver, sinó una dona molt preocupada pel patrimoni i la història
del nostre poble; les actuacions musicals nocturnes al Parc de l'Albereda
i a la Plaça de la Sala, juntament amb la desfilada de les Carrosses i les
mascletades o la banyada del barri de Borrasca, completen els principals esdeveniments del panorama festiu.
Des del govern municipal tan sols volem desitjar-vos que passeu
unes bones vacances i que gaudiu com mai de les nostres festes.

