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IM PRESCINDIBLES DESEMBR E
FIRETA DE NADAL

CAVALVADA

 Divendres, 3 de gener, 17h.
Pavellons Municipals

 Diumenge, 5 de gener. 18:30h.
Eixida des de Venda de Blai

U

na de les principals novetats de la
programació de Nadal és la Fireta
que tindrem el divendres 3 de gener
durant la vesprada als pavellons municipals. Una activitat dirigida al públic
infantil i juvenil on no faltaran les
alternatives per a passar-ho d'allò més
bé. Animació diversa amb actuacions,
màgia, tallers, unflables i moltes sorpreses per a fer que l'espera dels Mags
d'Orient siga més lleugera. D'aquesta
manera les vacances de Nadal compten amb més alternatives d'oci que de
segur tindran una bona acollida per
part dels destinataris que compten ja
els dies perquè acaben les classes.

L

'acte que no pot faltar en la programació de Nadal és la tradicional
Cavalcada de Reis la vesprada del 5
de gener. A les 18:30 h està prevista
l'arribada dels Reis a la Venda de Blai
des d'on s'iniciarà el recorregut per
l'itinerari de costum fins arribar a
la Plaça de la Sala. Melcior, Gaspar i
Baltasar viatjaran al nostre municipi
un any més per a depositar a les cases
dels xiquets i xiquetes els regals que
els han demanat en les seues cartes,
sempre això sí, que el comportament
al llarg de l'any haja estat satisfactori
i que les peticions entren dins de les
seues possibilitats.

La Corporació Municipal
els desitja un Bon Nadal i
Feliç 2020

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
DESEMBRE

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

HORARI D'AUTOBUSOS
Monòver - Elda
De dilluns a dissabte:
de 7:30 a 19:30 h.
Diumenges i Festius:
d'11:30 a 13:30 h. i
de 16:30 a 20:30 h.
Monòver - Alacant
Laborals:
7:50, 9:00 i 15:30 h.
Dissabtes:
9:15, 11:15, 15:15, i 19:15 h.
Elda - Monòver
De dilluns a dissabte:
de 7 a 19h.
Diumenges i Festius:
d'11:00 a 13:00h. i
de 16:00 a 20:00h.
Alacant - Monòver
Laborals:
8:00, 14:15 , 17:15 i 20:45 h.
Dissabtes:
10:15,13:15, 15:15 i 20:15 h.

HORARI CEMENTERI
De dilluns a divendres:
De 8h a 18h
Dissabtes:
De 9h a 13h i de 16h a 18h
Diumenges:
De 9h a 14h
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La foto
de la portada

La programació de Nadal inclou enguany
diferents activitats dirigides especialment al
públic infantil.
Foto: Cavalcada 2019. El jardinet.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer el
7 de febrer. Si voleu col·laborar-hi recordeu que
haureu d'entregar els vostres escrits fins el 17 de
gener. 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

L

'última fotografia que vam
publicar dins d'aquesta secció
ha comptat amb moltes respostes
encertades. Heu estat molt observadors i heu endevinat que es
tractava del carrer Lope de Vega
encara que actualment l'aspecte
siga ben diferent. La guanyadora
ha sigut Inmaculada Aguilar. I
ara, us llancem una altra proposta per tal que aguditzeu la vista,
feu les vostres consultes, si cal,
i ens feu arribar les vostres respostes. Sabeu a quin lloc exacte
correspon aquesta fotografia
de l'Endevina el racó? Doncs ja
sabeu, recordeu que heu d'enviar
les vostres respostes a l'adreça
electrònica veinat@monovar.es, o
directament a la planta baixa de
l'Ajuntament.
Foto: Arxiu Marcial Poveda.

Editorial
A

mb les urnes als col·legis electorals vam estrenar novembre per tal d'elegir el govern central i
amb les urnes de nou vam tancar el mes, en aquesta ocasió als centres educatius on s'elegien
els representants en els Consells Escolars. Pel que fa a les eleccions generals els resultats no
van variar massa en relació a la resta d'Espanya, els socialistes eren de nou la força més votada,
seguida pels populars i Vox en tercera posició. Però a diferència de la resta del país, els pactes
i els anàlisis electorals posteriors, no van centrar especialment l'atenció al nostre municipi en
tant que el més immediat a Monòver era la Fira de Santa Caterina. Una fira, amb temps de tots
els colors, però d'allò més animada i que va alterar la tranquil·litat dels carrers al llarg dels dos
caps de setmana en què les paradetes van rebre la visita de veïns i visitants. Dos caps de setmana
de festa que un any més van servir com a avanç de la celebració del Nadal, el qual no canvia
tant la tranquil·litat dels carrers com la Fira, però sí la butxaca i les nostres agendes. Desembre
és el mes dels compromisos i dels nombrosos sopars: d'empresa, d'amics, familiars i de totes les
varietats que puguem imaginar des de companys de gimnàs, fins a clientes de perruqueries per
exemple. Mes també de compres i preparatius que s'acompanyen de campanyes diverses als
comerços del municipi per tal d'incentivar les compres al comerç de casa. Tot sense oblidar que
desembre també porta activitats afegides, majoritàriament per al públic infantil, com la visita
de l'Herald Reial o l'esperada cavalcada de Reis que posarà el punt i final a les celebracions i
farà que tornem a la rutina i a les dietes miraculoses per a llevar-nos de damunt els excessos de
les festes. Clàssics de Nadal com també ho és el tradicional concert de La Artística o la visita al
Betlem. La primera cita del Nadal va estar la festa d'encesa de l'enllumenat nadalenc el passat 8
de desembre, un enllumenat que activa el mode festiu i que, a falta de neu com a les tradicionals
estampes nadalenques, fa que l'escenari siga més propici a sentir-nos envoltats d'eixe esperit i
d'eixes ganes de gaudir dels nostres.
Possiblement l'única que passarà de llarg també aquestes festes serà la sort en la loteria per més
que tornem a intentar-ho, però com que ja estem acostumats tampoc ens caurà per sorpresa. Tot
serà continuar somiant un any més i esperar que el 2020 vinga carregat de bones notícies i projectes d'interés. Toca fer balanç de l'any que acaba i anotar els nous propòsits per al pròxim, així
que a fer els deures ben fets per a no oblidar incloure res al llistat. Com tampoc caldrà oblidar
res en la carta a Melcior, Gaspar i Baltasar, això sí, sempre que les nostres peticions siguen amb
trellat que no hem d'abusar. Nosaltres sols desitgen continuar comptant amb vosaltres també el
pròxim any. Recordeu que tornarem en febrer. Bones Festes a tots i a totes!

4 | El Veïnat

DESEMBRE 2019

COMERÇ

De la planxa de carbó a les màquines més modernes
Enriqueta Sanchiz va ser la primera dona que va muntar una indústria a Monòver després d'aprendre el negoci a València.

L

a segona entrega de la secció
que estrenàvem el mes
passat a El Veïnat dedicada als
establiments comercials del
nostre municipi té nom propi,
el d'Enriqueta Sanchiz Albert.
La primera dona en muntar una
indústria al nostre municipi. Ho
feia l'any 1957 quan decidia ofertar a la població un nou servei,
el de neteja i planxat de roba a
la tintoreria que inaugurava al
carrer Azorín. En aquells anys, el
carrer Azorín, lluny de l'aspecte
que presenta actualment, era un
dels més animats del poble en ser
una de les principals vies que comunicava amb el Mercat Central;
a més de la tintoreria d'Enriqueta,
també albergava una barberia,
una farmàcia, un estanc, una
sabateria, una joieria, una tenda
d'electrodomèstics i un bar. Això
ho recorda perfectament Silve, el
fill d'Enriqueta, igual que recorda
la dedicació i entrega de la seua
mare per aquell negoci que
posava en marxa després d'haver
aprés tot el relacionat amb
aquest treball a una tintoreria de
València anys enrere. Enriqueta
treballava en casa d'uns familiars
a València, faena que compaginava amb altra a la tintoreria de
D. Vicente, on es va iniciar en tot

Silve, Nieves i Juan a l'actual Tintoreria Monòver. Foto: José Giner.

allò referent a aquest negoci que
temps després s'arriscaria a posar
en marxa a Monòver.
A aquella primera tintoreria,
Silve recorda que la seua mare
comptava amb l'ajuda de sa tia
Concha i d'una dona anomenada
Josefina, que planxaven la roba
de la clientela amb planxa de
carbó i amb la màxima atenció
perquè el resultat fora perfecte.
Tot per passar anys després a
fer una important inversió amb
la compra d'una màquina que
permetia treballar en sec, per a
l'adquisició de la qual va haver
de recórrer a un préstec d'un

Enriqueta Sanchiz Albert.

particular de 250.000 pessetes.
Un préstec que es va tancar amb
un simple apretó de mans i un

compromís verbal d'anar tornant
aquesta quantitat a poc a poc.
Com recorda Silve, la seua mare
només li demanava a la Mare de
Déu del Remei "salut i treball", i
molt de treball va ser necessari
per a poder complir amb aquella
paraula i tornar el préstec que
els va permetre comprar aquella
màquina Everest en 4 o 5 anys.
Treball que Enriqueta havia de
compaginar, evidentment, amb
el de la casa i que de segur li portaria uns quants maldecaps però
també la satisfacció de veure com
el negoci tirava avant.
Anys més tard la tintoreria passaria al carrer Major, compartint
espai amb la tenda de material
esportiu del seu fill Silve, qui fins
a la seua jubilació, compaginaria
ambdós negocis, i qui va aprendre des de jove tots els secrets
referents al tractament de teixits
i les fòrmules quasi miraculoses
per a llevar taques impossibles de
la mà de sa mare. Ara, la història
torna a repetir-se, però amb el
seu fill Juan al front del negoci
al carrer Sant Joan. En una època
diferent, però amb la mateixa
dedicació de sempre i amb unes
arrels que la seua àvia Enriqueta
es va encarregar que foren ben
fortes.

Un renovat Plaza torna a revitalitzar la Plaça de la Sala

S

ituat a un punt fantàstic de la
població, després d'uns mesos
tancat al públic, el bar Plaza, va
tornar a obrir les seues portes el
passat 28 d'octubre. Un Plaza amb
una imatge renovada a l'interior i
també amb canvi pel que fa als
responsables del negoci. Ara són
Mª José Bravo Mondéjar i Rubén
Berenguer Roda els que han
apostat per intentar que aquest
negoci tinga èxit i per ampliar

l'oferta de restauració del nostre
municipi. Mª José, amb experiència en el sector de l'hosteleria, va
veure una bona oportunitat i va
animar a Rubén a tirar endavant
amb aquest projecte. Només fa
uns mesos que atenen al públic
a aquest bar situat al centre del
poble però estan contents amb
la resposta que estan rebent per
part dels clients i esperen que
continue així. Sort!
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ELECCIONES

Resultados electorales en la línea del resto del país
Con una participación del 68,30% los resultados en la última jornada electoral no variaron respecto al resto de España.

L

a jornada electoral del pasado
10 de noviembre en Monóvar
no presentó diferencias significativas en cuanto a resultados
respecto al resto del país. De
un total de 9.496 electores, se
contabilizaron finalmente 6.486
votos, lo que supone un 68,30%
de participación al cierre de los
colegios. Porcentaje que a las
14h se situaba en el 40,50% y a
las 18h en el 58,49%.
Una vez finalizado el recuento
de los votos en los diferentes
colegios electorales distribuidos
en Monóvar y pedanías, el resultado volvió a situar al PSOE
como la fuerza más votada con
un total de 2.093 votos, seguido
por el PP con 1.543 votos, si bien
ambas formaciones registraron
un retroceso respecto a las generales del pasado 28 de abril, al

conseguir 177 y 252 votos menos
respectivamente. Sin embargo, el
mayor retroceso respecto a abril

LOCAL ELECTORAL

MESA

CENSO

VALIDOS

PSOE

PP

VOX

PODEMOS

C.P. RICARDO LEAL

1-1-U

732

481

12

8

469

165

95

87

58

34

16

6

CASA MUSEO AZORIN

1-2-U

703

490

9

6

481

180

92

84

54

36

20

9

TEATRO PRINCIPAL

1-3-U

597

405

6

2

399

144

79

57

77

23

7

10

C.P. ESCRITOR CANYIS

1-4-U

521

334

12

4

322

118

65

59

50

18

5

3

C.P. CERVANTES

1-5-A

475

317

10

4

308

97

55

63

43

29

11

5

C.P. CERVANTES

1-5-B

476

320

10

2

311

112

70

39

63

17

3

4

CLUB CONVIVENCIA

1-6-A

497

376

7

0

369

95

97

67

55

37

12

6

CLUB CONVIVENCIA

1-6-B

592

455

7

4

448

115

141

81

49

34

18

6

CASA CULTURA

1-7-U

660

487

9

2

478

135

152

86

55

25

13

10

INSTITUTO ESO

1-8-A

504

307

8

5

299

109

77

44

34

16

11

3

INSTITUTO ESO

1-8-B

563

400

6

0

394

132

92

53

55

42

14

6

C.P. CERVANTES

1-9-A

496

365

11

3

354

120

80

58

53

17

14

9

C.P. CERVANTES

1-9-B

561

416

6

2

410

154

76

86

50

19

13

10

1-10-U

509

311

3

3

308

106

75

49

51

16

8

0

CASAS SEÑOR C.P.

2-1-A

282

192

3

0

189

57

54

28

23

17

7

3

BODEGA STA.CATALINA

2-1-B

267

184

0

5

184

44

63

32

18

12

10

0

C.P. AZORIN

2-1-C

482

338

7

1

331

95

82

68

35

25

21

4

C.P. AZORIN

2-1-D

579

439

7

0

432

115

98

106

62

19

24

8

9.496

6.486

133

51

6.486

2.093

1.543

1.147

885

436

227

102

C.P. AZORIN

		

VOTOS NULOS BLANCOS

fue el experimentado por la formación Ciudadanos que pasó de
los 1.167 a los 436 votos de esta

ocasión, siguiendo la tendencia a
nivel nacional. Del mismo modo,
que en el resto el país, también
en Monóvar VOX pasó a ser la
tercera fuerza más votada con un
resultado final de 1.147 votos,
381 más que en abril. Por otra
parte, Podemos pasó de los 932
votos en abril a 885 y Compromís
mejoró ligeramente los resultados al pasar de 197 a los 227 de
esta última convocatoria.
Poca variación por tanto
en cuanto a los resultados
registrados en el resto del país
y una participación que reflejó
tímidamente el cansancio de los
ciudadanos respecto a otra nueva
convocatoria electoral, ya que el
porcentaje de participación respecto al del 28 de abril, aunque
algún punto por debajo, no fue
excesivamente signiticativo.

CS MES COM

OTROS
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A SOCIACIONES

Cáritas Monóvar
D

CÁRITAS MONÓVAR

esde Cáritas Monóvar queremos aprovechar las páginas
de El Veïnat para informaros de
varios proyectos que estamos
llevando a cabo en estas fechas.
Como muchos habréis podido
comprobar, en el Colegio Divina
Pastora hemos colocado un contenedor de la empresa Retextil,
que pertenece a Cáritas Diocesana. Cualquier persona puede
depositar en él ropa, calzado y
complementos, en bolsas cerradas y siempre en horario escolar.
Este proyecto es algo que nos
concierne a todos, ya que gracias
a él se está creando empleo, se le
da un destino ético a la ropa y
ayudamos a reducir el impacto
medioambiental de este residuo.
El pasado año, a nivel nacional,
se recogieron 30.000 toneladas
de ropa en toda España y se
crearon 750 puestos de trabajo,
de los cuales el 60% fueron para
personas en riesgo de exclusión
social. Por lo tanto, ya tenéis

en Monóvar dos lugares donde
colaborar con Cáritas en el tema
de la ropa: en nuestra sede, en
la calle Demetrio Poveda, y en
este contenedor recientemente
instalado en el C. Divina Pastora.
También queremos aprovechar
para agradecer a todos aquellos
que pasasteis por nuestro puesto
en la Fira. Gracias por colaborar
con nosotros y por compartir
vuestras fotos para hacernos más
visibles en las redes sociales. Os
recordamos, igualmente, que
Cáritas somos todos aquellos que
queremos ayudar en lo posible
a los más desfavorecidos, y os
animamos a que os hagáis socias
y socios de nuestro proyecto.
No podemos olvidarnos de
la obra social "la Caixa", que
también colabora con Cáritas
Monóvar. Esta colaboración se
traduce este año en una donación
económica para poder realizar
diferentes proyectos en nuestro
municipio como en pocos días la
campaña del juguete digno, los

diferentes talleres con mujeres, y
la campaña de Navidad. Gracias
desde aquí por vuestra gran
ayuda.
Y por último, también informaros que vamos a poner en
marcha las dos campañas más
importantes que tenemos de cara
a las Navidades: la primera es la
más entrañable para nosotros, la
campaña “Por Un Juguete Digno”. Esta campaña se presentará
en los próximos días en la parroquia, y con ella, y por segundo
año consecutivo, conseguiremos
que todos los niños y niñas
atendidos en Cáritas disfruten en
Reyes de un juguete nuevo, digno
y elegido por ellos.
El segundo proyecto navideño
es la recogida de alimentos y productos de higiene que se hace en
todos los centros educativos de
Monóvar. Todos podéis colaborar
a través de los alumnos de estos
centros, aportando los productos
que se solicitan, y que luego
se entregan a las personas más

desfavorecidas de nuestra ciudad
para que puedan disfrutar con un
poco más de dignidad de estas
fiestas navideñas.
Os agradecemos vuestra implicación y colaboración en todos
los proyectos que llevamos a
cabo. ¡MUCHAS GRACIAS! ¡FELIZ NAVIDAD, MONÓVAR!

La estrategia del avestruz

A

unque existen voces ecologistas que desde hace muchos
años, venían alertando del grave
deterioro medioambiental, que
estábamos infringiendo a nuestro
planeta; ha tenido que ser una
adolescente sueca, Greta Thunberg la que ha logrado poner al
cambio climático en la agenda
mundial y por consiguiente,
la urgente necesidad de tomar
medidas, ya que advierte que el
futuro del planeta y, por tanto,
la supervivencia de la especie
humana está en peligro.
Observamos, sin embargo,
que la gravedad de la situación,
no viene aparejada por una propuesta política clara por parte de
nuestros gobernantes; tampoco

la sociedad parece concienciada
en este sentido.
Vivimos sumidos en una especia de estrategia del avestruz,
donde al no encarar el problema
parece que no exista. Ni tenemos
ni exigimos la información necesaria para saber cómo este cambio
climático, en el que estamos ya
instalados, afectará a nuestra
vida.
Hemos llegado a una desconexión tan grande con la
naturaleza, que desconocemos
cual va a ser el impacto que este
cambio climático va a tener en
nuestra vida, en cuanto a salud,
trabajo… a escala local y regional.
Somos conscientes que los
cambios ecológicos no nos van

a afectar a todos por igual; las
clases más empobrecidas y las
zonas más deprimidas del mundo
se verán más afectadas.
Ahora bien, las sociedades del
primer mundo, tenemos una
gran responsabilidad en este
sentido.
Nuestras pequeñas decisiones
individuales tienen un gran
impacto global en otros países.
Por ejemplo: el aguacate que nos
comemos en España ocasiona un
impacto enorme en los ecosistemas de México.
Vigilemos la procedencia de
los productos que consumimos,
el destino de la basura que generamos, el origen del trabajo de la
ropa que vestimos.

Hay signos de esperanza en las
movilizaciones de los jóvenes
del Fridays for Future, que junto
a Greenpeace, Ecologistas en
Acción y otros, nos hacen tomar
conciencia y nos llevan a la
necesidad de cambiar nuestros
parámetros mentales, poniendo
la mirada más en el SER QUE
EN EL TENER. Ello requiere una
actitud de cambio personal que
nos transforme de SERES INDIVIDUALES CONSUMIDORES en
SERES RELACIONALES ÉMPATICOS.
Concepción Collado Martínez
Marina Cerdán de Frías
Representantes del AGORA DE
MUJERES
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BIENESTAR SOCIAL

Siguen a buen ritmo las obras El Conseller de Vivienda anunció
una importante inversión
en el parque del Salitre
Conselleria reformará las viviendas sociales de Monóvar.

Estado actual de las obras en el parque del Salitre.

A

ntes de que finalice el año
está previsto que acaben las
obras que se están realizando
desde hace unas semanas en el
parque del Salitre. Esta actuación
cuenta con un presupuesto de
cerca de 70.000 euros y supondrá
una mejora destacada en estas
instalaciones.
Las obras permitirán ampliar
las prestaciones de este espacio
con un skate park, un quiosco
y un aseo. Una demanda que
los usuarios venían realizando
desde tiempo atrás y que con
anterioridad se trató de atender
vía subvención. Según el Alcalde,
Alejandro García, "en total fueron
tres las ocasiones en que desde el
Ayuntamiento se solicitó una
subvención a la Diputación de

Alicante para poder acometer esta
actuación pero en ninguna de las
tres ocasiones se consiguió que
la solicitud fuera aprobada". Tras
estos tres intentos fallidos, desde
el gobierno se optó por incluir
en los presupuestos de 2019 una
partida destinada a este proyecto
que ahora ya está en marcha.
Si a nivel de usuarios la petición de que se realizara esta
actuación era constante, también
se convirtió en un clásico en los
plenos escolares celebrados en
los últimos años en el Ayuntamiento. Por tanto los escolares
pueden ir tomando buena nota
de que sus peticiones acaban por
ser atendidas y pueden insisitir
en plantear otras cuestiones que
consideren de interés.

S

emanas atrás visitaba
Monóvar el vicepresidente
segundo del Consell y conseller
de Vivenda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau.
El conseller estuvo acompañado
en esta visita por miembros de su
equipo quienes tras la recepción
oficial en el Ayuntamineto se
desplazaron hasta algunas de
las viviendas sociales de nuestro
municipio. El Alcalde, Alejandro
García y el edil de Bienestar
Social, Emilio Martínez, hicieron
partícipe al conseller de determinados aspectos relacionados con
esta cuestión en la reunión de
trabajo mantenida en el consistorio. Consiguiendo el compromiso
de Martínez Dalmau de realizar
una inversió de cerca de 300.000
euros en las viviendas sociales de

Monóvar. De este modo, como
apuntó el edil del área, "las diecisiete viviendas sociales que en
este momento están cerradas en
Monóvar se restaurarán durante
el segundo trimestre de 2020,
con el objetivo de proceder a
su entrega lo antes posible". De
momento, el proyecto necesario
para acometer esta actuación está
en fase de redacción y supervisión, y las previsiones apuntan
a que la licitación tendría lugar a
principios de año.
De este modo, en breve,
comenzarían los trabajos de
recuperación de estos inmuebles
que, una vez finalizadas las obras,
pasarían a ser adjudicados en
alquiler social a las famílias que
figuran en la lista de espera de
nuestro municipio.

PU NTS DE V EN DA D 'EL VEÏ NAT
Librería - Juguetería
LIBRERIA

Mayor, 176 | 03640 Monóvar
Tel. 96 547 34 61

EDUCATIVA

Poetisa Remedios Picó, 3 | 03640 Monóvar
Tel. 685 675 015
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INFR AESTRUC TUR A S

TURISME

Gestiones para un nuevo servicio

Obsequis 100% Monòver

L

D

irectivos de Renfe se reunieron en el Ayuntamiento con
el Alcalde y ediles del grupo de
gobierno, en un encuentro que
sirvió para trasladarles la necesidad de que Monóvar cuente con
un servicio de trenes similar al
que disfrutan otras localidades
próximas. El primer paso para la
consecución de este objetivo pasa
por la elaboración de un informe

que contemple los usuarios
potenciales con que contaría el
servicio, estudio en proceso de
elaboración según el Alcalde.
Además, tras la reunión, personal
de Renfe ya se ha trasladado hasta
la estación para inspeccionar el
terreno lo que según el Alcalde
deja de manifiesto el interés real
por atender la petición realizada
desde el gobierno municipal.

a regidoria de Turisme ha
dissenyat motxilles i paraigües amb el perfil de Monòver
que serviran com a regals
protocolaris. La idea ve lligada
a la inicitiva que mesos enrere
llançaren el profesor de la Universitat d'Alacant, Vicent Beltran
Calvo i el professor de música
monover Lluís Guardiola, els
quals presentaren una samarreta
amb el perfil de Monòver i paraules característiques del parlar
monover. Una samarreta d'allò
més exitosa i un disseny que ara
s'ha fet servir també per a aquesta
proposta de la regidoria de Turisme. El regidor responsable de
l'àrea, Lorenzo Amat, va destacar
que "amb aquests obsequis s'ha
volgut, d'una banda, posar en
valor el perfil de Monòver amb
els seus edificis representatius i
d'altra, també el nostre parlar".
Però, a banda de com a obsequis
protocolaris, aquests objectes

també passaran a estar a la venda
a l'oficina de Turisme del Kursaal
Fleta perquè aquells ciutadans
que vulguen adquirir-los tinguen
l'oportunitat de fer-ho i lluir
aquests productes.

ART URBÀ

Nous murals per al Museu Urbà d'Art al Carrer de Monòver
El Mercat Central presenta una imatge exterior d'allò més apetitosa amb productes que podem adquirir al seu interior.

L

a façana del Mercat Central
acull una de les últimes actuacions d'art urbà que s'afegeixen a
les ja existents dins del projecte
del MUAC. En aquest cas, el
mural realitzat per la cooperativa
DOBLE 13, s'inclou dins de les
obres de millora i condicionament de l'edifici que es porta a
terme des de la regidoria de Mercat. Un treball que presenta una
apetitosa imatge dels productes
locals que es poden adquirir
a l'interior i que busca atraure
així als clients i contribuir a la
promoció dàllò nostre. El projecte inclou altres actuacions de
millora als banys del mercat i a la
façana que aniran fent-se notar
en breu a aquest edifici.

Últim treball dels alumnes de D.Pastora.

Nou aspecte de la façana del Mercat.

Així mateix, a banda d'aquest
mural, els alumnes del col·legi

Divina Pastora de Monòver amb
el seu professor Xavi García

també han realitzat nous treballs
que ja poden veure's juntament a
altres efectuats anteriorment per
aquest alumnat. Noves propostes
que van ampliant aquest Museu
d'Art Urbà i que ens conviden a
mirar amb atenció qualsevol racó
del nostre municipi.
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Dos fines de semana totalmente diferentes
El tiempo deslució la participación en la Feria Medieval pero fue totalmente benévolo con la Feria de Santa Catalina.

Ambiente en la Feria Medieval 2019.

Participación de la Muixeranga de Monòver en la hoguera. Foto: El Jardinet.

L

a lluvia y el fuerte viento deslucieron la pasada edición de
la Feria Medieval, que registró la
mayor afluencia de visitantes durante la jornada del domingo por
la mañana. Un tiempo totalmente diferente al del siguiente fin de
semana durante la celebración de
la Feria de Santa Catalina y Feria
del Libro. No obstante, el fin de
semana de la Feria Medieval
también tuvo actividades alternativas que sí contaron con una
destacada afluencia de público.
Entre estas actividades destacaron las jornadas de gastronomía
organizadas desde la concejalía
de Medio Ambiente. Talleres,
degustación y presentación de
productos locales que se llevaron
a cabo en las instalaciones del
Kursaal Fleta y que fueron todo
un éxito.
Muy aplaudida también fue
la representación de Tirant en el
Teatro Principal. Una producción
del Institut Valencià de Cultura
y la Compañía Nacional de
Teatro Clásico que muestra una
visión femenina de la obra de
Joanot Martorell. Una puesta en
escena moderna que respeta las
palabras del siglo XV sin resultar
complicada para el público. A
esta representación se unió días
después Lù, el nuevo montaje

Ambiente en la Plaza de la Sala durante la Feria del Libro.

Jornadas de gastronomía en el Kursaal Fleta.

de Maduixa que, como en otras
ocasiones, cautivó al público a
través del movimiento y efectos
audiovisuales.
La tradicional hoguera de Santa
Caterina con la participación
nuevamente de la Muixeranga de
Monòver tampoco faltó a la cita y
congregó a un numeroso público
en la Plaza de la Sala como cada
25 de noviembre. Justo el mismo
punto que durante la Feria del
Libro volvió a convertirse en
lugar de encuentro para monoveros y visitantes. Ambiente
de feria cien por cien, con los
libros como protagonistas y con
las propuestas de las diferentes
asociaciones locales participantes
en esta convocatoria. No faltaron
las publicaciones presentadas a
propósito de la Feria como la reedición de las obras de Remedios
Picó de Consol Payá.
Para los más pequeños, sin
embargo, el punto más atractivo
volvió a estar en las instalaciones
de Las Moreras donde pudieron
disfrutar de las atracciones desplazadas hasta este recinto.
El outlet de los comerciantes
también se unió a la celebración
aunque al coincidir con el fin de
semana de la Feria Medieval, no
contó con la afluencia esperada a
causa del mal tiempo.
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Una programació carregada de novetats
Més il·luminació al carrer, una activitat amb videojocs per als adolescents i una Fireta de Nadal entre les novetats.

A

mb la festa de l'encesa de
l'enllumenat de Nadal es
va inaugurar un any més la
programació preparada al voltant
d'aquesta celebració. La Plaça de
la Sala va ser el punt de trobada
per a tots aquells que no van
voler perdre's aquest acte on no
va faltar cap ingredient. Berenar
a base de xocolate i tonya, amb
la col·laboració dels membres
de la Llar del Pensionista, teatre
infantil, jocs tradicionals i música
a càrrec de Trobadorets que oferiren un animat concert.
Un bon inici per a una programació que inclou activitats
diverses fins a arribar al que serà
l'acte central del Nadal, la tradicional cavalcada de Reis la nit del
5 de gener.
Enguany entre les novetats de
Nadal tenim l'ampliació en la
il·luminació, ja que a l'enllumenat
dels carrers i a l'arbre que ja l'any
passat s'instal·lava a les portes del
Convent, s'ha afegit en aquesta

d'altres novetats com l'activitat
organitzada a Puntjove per als
adolescents i la Fireta de Nadal
programada per al 3 de gener.

Cavalcada 2019. Fotos: El Jardinet.

ocasió un nou element decoratiu
a la rotonda ubicada a l'entrada
a Monòver des de Novelda. Més
il·luminació i moltes ganes de
viure al màxim els diferents
actes que se succediran al llarg
de les pròximes setmanes. Això

sí, per a evitar problemes, caldrà
tenir en compte també altra novetat d'enguany com és el canvi
d'ubicació de la visita de l'Herald
Reial que passa del Convent, on
es portava a terme en els últims
anys, a l'Ajuntament. A més

INAUGURACIÓ BETLEM
Després de la festa del passat
dia 8, ara la següent cita serà el
dissabte 21 de desembre. Aquest
dia dos seran les activitats que es
portaran a terme, d'una banda la
inauguració del betlem a l'església
del Convent i d'altra banda, el
concert de Nadal de l'agrupació
musical La Artística. Dies abans,
el diumenge 15 compliran a més
amb la tradició de recollir oficialment als nous components de la
banda. Un moment d'allò més
emotiu per a ells i per a les seues
famílies. El concert es portarà
a terme al Teatre Principal a les
20:30h, amb un repertori variat
i amb alguna peça que de segur
sorprendrà al públic assistent.
Així mateix, la inauguració del
betlem tindrà lloc a les 19h, i a
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punts determinats de l'itinerari.
Nervis i molta emoció en una
nit especial que això sí, posarà
punt i final a les vacances de Nadal i obligarà els xiquets i xiquetes
a tornar a les aules pràcticament
sense temps per a gaudir dels seus
regals, en tant que dilluns serà
dia de sorpreses, però a l'endemà
tornarà la rutina i les obligacions.

partir d'aquest moment quedarà
exposat al públic durant totes
les festes. Així doncs, d'ací uns
dies podrem veure el resultat i
com ha quedat enguany aquesta
composició que any rere any rep
nombroses visites. Qui faltarà
enguany serà l'Herald Reial el
qual canvia d'emplaçament. Un
canvi del què caldrà prendre
bona nota perquè cap xiquet/a es
quede sense entregar la seua carta
al carter reial en els dies previs a
la Nit de Reis.
BETLEM VIVENT I HERALD
Coincidiran enguany el mateix
dia el Betlem Vivent i la visita de
l'Herald Reial. Ambdós actes han
quedat programats per al dissabte
28 de desembre, així que aquesta
serà una completa jornada on no
faltarà l'animació al carrer.
Al matí començaran els preparatius del decorat que servirà
d'escenari per al muntatge que
un any més estarà a càrrec de la
Junta Festera, components de les
Corst d'Honor i familiars. Tots
ells transformaran per unes hores
el jardí de l'església i recrearan
diferents escenes del betlem en
aquesta activitat que enguany coincidirà amb la visita de l'Herald
Reial a Monòver. Els més xicotets
podran entregar personalment les
seues cartes per a Melcior, Gaspar
i Baltasar durant la vesprada del
28 de desembre a l'Ajuntament.
A les 17 h està prevista
l'arribada de l'Herald Reial a la
Plaça de Bous, des d'on iniciarà
el recorregut fins a l'Ajuntament
acompanyat per la Colla del
Xirivell. Tot per, a una vegada
arribat al punt indicat, començar
a arreplegar les peticions de tots
aquells que s'apropen a veure a
l'Herald.
Durant anys el punt elegit per
a aquesta visita va ser l'ermita de
Santa Bàrbera, des d'on va passar
al Convent i ara a l'Ajuntament.
A un lloc o a un altre, el més
important és que no s'oblide de
visitar-nos cada any per a poder
rebre les nombroses peticions
que de segur li faran.

NAVIJOCS
No obstant això, de moment
queden molts dies per davant
per a passar-ho bé i per a gaudir
de les vacances. Una alternativa
per aquests dies són novament
els Navijocs, que en aquesta
ocasió es portaran a terme a les
instal·lacions del col·legi Escriptor Canyís. Jocs, tallers i molta
diversió per als que s'animen
a participar en aquest activitat
organitzada des de la regidoria de
Joventut. Del 23 de desembre al
3 de gener, exceptuant els festius,
els Navijocs estaran en marxa
durant els matins, en horari de 9
a 13h.

Grup d'animació a la Cavalcada 2019.

Cavalcada 2019.

CAVALCADA
Sens dubte l'acte més esperat serà
la cavalcada de Reis la vesprada
del diumenge 5 de gener. En
apropar-se la data s'ultimen els
preparatius per tal que tot estiga
preparat en el moment que Melcior, Gaspar i Baltasar arriben a
Monòver. Carrosses, il·luminació,
música, grups de balls... i tot el
necessari perquè la nit siga d'allò
més màgica per als més xicotets,
formaran part de la desfilada
pels carrers de la població. Com
sempre, cada rei tindrà el seu
corresponent boato perquè la
seua estada a Monòver siga d'allò

més lluïda. Al temps que tampoc
faltaran personatges d'animació
coneguts pel públic infantil ni
cap element necessari perquè
l'acte resulte tot un èxit. Els tres
Reis iniciaran el recorregut des
de la Venda de Blai a les 18:30
h. i el punt i final arribarà més
tard a la Plaça de la Sala amb les
paraules que els Mags dirigiran
als presents abans de començar
a repartir els regals que porten
en aquesta ocasió. Regals que
alguns rebran anticipadament
si les seues cases estan entre les
elegides pels patges reials per a escalar per les balconades en alguns

ALTRES NOVETATS
Per a completar l'animació, dos
de les novetats que s'inclouen
enguany en la programació
de Nadal, són d'una banda el I
"Gamer weekend" programat per
al 20 i 21 de desembre, i d'altra
banda la "Fireta de Nadal" que es
portarà a terme el 3 de gener als
pavellons municipals.
El "Gamer weekend", organitzat
des de Festes i Joventut, és una activitat dirigida als adolescents on
els videojocs seran protagonistes
i per a participar en aquesta proposta cal inscriure's prèviament
en Puntjove. Mentre que la Fireta
de Nadal que tindrem el dia 3 a
partir de les 17h als pavellons,
està dirigida al públic infantil i juvenil que podrà trobar en aquest
punt actuacions, tallers, concerts,
unflables i tot allò necessari per
a passar-ho el millor possible. Tot
sense oblidar tampoc que el 2 de
gener també tindrem cine a la
Casa de Cultura amb la pel·lícula
Hotel Transilvania 3.
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Altre èxit per a la segona nit de Trivial a Monòver
L'església del Convent va acollir la segona sessió d'aquesta inicitiva de Xinosa que va comptar amb deu grups participants.

U

n total de deu equips van
participar en la segona nit
de Trivial a Monòver organitzada des de Xinosa. Una nova
oportunitat de demostrar els
coneixements sobre el nostre
municipi d'una forma divertida i
amb la defensa del nostre patrimoni com a escenari de fons. En
aquesta ocasió l'equip guanyador
va ser El Vaivén, els integrants del
qual ho van celebrar com calia
una vegada fet públic el recompte
final.
Com en l'anterior ocasió, els
equips van haver de respondre
les preguntes incloses en els
diferents torns marcats des
de l'organització; preguntes

Ambient a l'església del Convent durant la partida de Trivial.

L'equip guanyador, El Vaivén.

d'actualitat, racons del passat per
endevinar, qüestions literàries,

que s'emportaria el diploma al
monoverisme en aquesta ocasió.

mediambientals... una barreja de
continguts per a descobrir l'equip
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Els alumnes de sisé van ocupar novament el saló de plens

Participants en la primera sessió del Ple escolar 2019.

Representants en la segona sessió del Ple escolar 2019.

E

també van deixar de manifest
la seua concienciació envers el
medi ambient o la preocupació
per temes com la violència.
Pel que fa als alumnes que enguany han ocupat els principals
càrrecs a les sessions plenàries,
cal assenyalar que en la primera
de les sessions l'Alcaldessa va ser
Celia García Ripoll, alumna del
col·legi Ricardo Leal, qui va estar
acompanyada per Noelia Sánchez

ls alumnes de sisé de Primària
dels diferents centres educatius de Monòver van tornar
a protagonitzar dues sessions
plenàries el passat 5 de desembre
a l'Ajuntament. Després del
treball realitzat al llarg de les
últimes setmanes a classe, els
representants de cada centre van
exposar davant el públic les propostes que havien preparat per
tal que els membres del govern

els escoltaren i prengueren bona
nota de les seues demandes. Peticions ben variades que abraçaven
des de la revisió de determinades
senyals de trànsit del municipi,
fins a altres qüestions com la
programació de cine a la Casa de
Cultura, activitats lúdiques i festives indicades per als adolescents i
diferenciades de les programades
per al públic infantil, i projectes
més ambiciosos. Propostes on

Cucarella, del Cervantes, com a
secretària i per Marc Gil Cases,
de l'Azorín, com a Interventor.
Mentre que el segon ple va comptar amb Unai Esteve López, del
col·legi Cervantes, com a Alcalde,
acompanyat per Arantxa Picó
Alvillar, del Divina Pastora com a
secretària i per Alejandro Crouzat
López, del Cervantes com a Interventor. Papers que tots ells van
defensar perfectament.

Temàtiques variades en els contes dels escolars per la Fira

L

a convocatòria dels premis de
narrativa La Fira dirigida als
escolars monovers ha complit
enguany deu anys. L'entrega
de premis una edició més es va
portar a terme al saló de plens
coincidint amb la celebració de
la Fira del Llibre. Dies abans els
membres del jurat van haver de
triar entre els treballs presentats,
majoritàriament en les categories
inferiors, ja que els més majors
continuen més pereossos a
l'hora de participar. Un any més
les històries de misteri o els jocs
de pistes pel municipi han estat
entre les preferides pels participants, si bé també han abraçat
altres qüestions ben diferents. Els
contes guanyadors han quedat

Entrega de premis a l'Ajuntament el Diumenge de Fira.

publicats al quadernet especial
que s'acompanya aquest mes a
El Veïnat i on els lectors podran

comprovar les dots narratives
dels premiats en cadascuna de
les categories. Enguany, el premi

en el nivell de 5é de Primària
ha sigut per a Lola Hernández
Gran del col·legi Azorín amb
Les aventures de Matilda. En 6é,
la guanyadora ha sigut Ariana
Nicole Brayshaw Martínez, del
Divina Pastora amb Monòver tan
bonic. De l'IES Enric Valor són els
alumnes que s'han emportat els
premis en les categories de 1r, 2n
i 3r de Secundària, Arnau Sabater
Díez amb Enveges per la Fira, Inés
Vidal Romero amb Els amics són
la família que s'escull, i Blanca
Real Artiaga amb Remedios Picó i
un dia de Fira. Mentre que en 4t
de Secundària, la guanyadora ha
sigut Isabel Picó Alvillar, alumna
del Divina Pastora amb el conte
Tu pots canviar-ho tot.
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JOCS ESCO L A R S

FU TBOL

Futbol Sala en els Jocs Escolars

I Torneig de Nadal
El Monòver C.D. Veterans guanya per penals el I Torneig
de Nadal - Ciutat de Monòver davant l' Hercules C.F.

Un dels últims partits disputats al pavelló municipal.

ls últims partits disputats dins
dels Jocs Escolars 2019-20, es
van portar a terme el divendres
29 de novembre en els pavellons
municipals. El futbol sala és
l'esport que practiquen ara els
participants en l'activitat que en
aquesta jornada va fer gaudir al
públic de bons partits en ambdós
categories. Alguna golejada,
moltes bones parades per part
dels porters, alguna victòria per la
mínima i molta emoció i entrega
per part dels xics i xiques va ser
el balanç d'aquesta jornada, des-

prés de la qual tocava setmana
de descans per a reprendre la
competició el divendres 13 de
desembre.
Pel que fa als resultats del
passat 29 de novembre, en
categoria benjamí, l'equip del
col·legi Azorín guanyava per 6 a
5 al Divina Pastora, mentre que
Canyís s'imposava al Ricardo
Leal amb un 8 a 3. Així mateix,
en categoria aleví, el resultat en
el partit entre Azorín i Divina
Pastora acabava amb 1 a 9 en el
marcador, i amb 3 a 5 en el partit
entre Canyís i Ricardo Leal.

BA LO NM A NO

BA LONCES TO

Jornada especial

Últimos resultados de los equipos del club

E

E

ROBERTO SÁNCHEZ

l 28 y 29 de diciembre se realizará en Monovar la primera
jornada de tecnificación entre los
clubes de Elda tanto masculino
como femenino y nuestro club
de Monóvar. La actividad consta
de trabajar de forma específica
los distintos puestos en los que
juegan los jugadores y a la vez
tener una jornada de convivencia entre los niños y niñas que
vendrán de los clubes, haciendo
así del balonmano de la comarca
el epicentro balonmanístico de la
provincia.

L

ROBERTO SÁNCHEZ

a última jornada disputada
al cierre de esta edición de El
Veïnat por los equipos del club
Bàsquet Monòver terminaron
con los siguientes resultados. En
Categoría benjamín: Oratorio A
10 - CB Monòver 34. Un partido
que empezó muy igualado con
los dos equipos jugando muy
bien, pero gracias al juego en
equipo los locales consiguieron
otra victoria. En infantil: Villena
50-9 Monóvar. Partido con varias
bajas en el equipo, lo que supuso

E

l passat 1 de desembre el
Monòver C.D. va celebrar
un torneig benèfic als Camps
d'Esports Santa Bàrbera, on tots
els assistents van col·laborar amb
la Creu Roja i Cáritas aportant
una donació d'aliments a aquestes associacions.
En aquest esdeveniment es
van enfrontar el Monòver C.D.
Veterans davant l'Hercules C.F.
Les dames i reines van realitzar
el xut d'honor i va començar un
partit on el Monòver C.D. es va

un mayor desgaste físico dado
que se enfrentaban a uno de los
equipos más fuertes del grupo.
En cadete: Elche basket 39 - 46
CB Monòver. Partido que no empezó bien para los nuestros por
el exceso de confianza al haber
ganado en casa con demasiada
diferencia. El primer cuarto 1815 hizo al equipo darse cuenta
de que tenían que trabajar mejor
y ya en el segundo cuarto se adelantaron tres arriba al descanso
y mantuvieron una diferencia
de 7 puntos en la segunda parte

avançar en el marcador al primers
minuts. Al minut 20 l'Hercules
C.F. empatava el partit gràcies a
un gol de penal i el marcador ja
no es va moure en tota la segona
part.
Amb taules al marcador, es va
decidir el partit als penals, on el
Monòver C.D. va ser més eficaç
que l'Hercules i es va emportar el
trofeu de campió.
Al voltant de 100 persones van
assistir als Camps Santa Bàrbera
per a vore aquest torneig.

hasta el final dando minutos a
jugadores en formación. Una
victoria importante después de
todo que dejó al equipo en mitad
de la tabla con cierta comodidad.
En categoría júnior: CBM 76-74
Onil B. Gran victoria del equipo
júnior ante el favorito para ganar
el título. El equipo rival anotó 26
puntos en el primer cuarto y consiguió ventajas alrededor de 10
puntos. En los 2 últimos minutos
5 abajo, conseguían un triple
para culminar la remontada y
conseguir la victoria.
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SANT SILVESTRE

XXX edició de la Sant
Silvestre monovera
El 22 de desembre se celebrarà la Sant Silvestre Monovera
amb una nova categoria de marxa no competitiva.

Escrit de Podem-Compromís

V

C

om ja es tradicional a la
nostra localitat, el pròxim
22 de desembre se celebrarà la
Sant Silvestre Monovera. A partir
de les 10:30, a la Plaça de la Sala
començaran les carreres de les
categories més joves. Primer els
xiquets i xiquetes de 4 a 7 anys
amb un recorregut de 400 mts.
Acte seguit els participants de
8 a 10 anys, que correran una
distància de 800 mts i per últim
la categoria d'11 a 13 anys amb
un recorregut de 1400 mts.
A aquestes categories, tots
els participants s'emportaran
medalles per haver participat i els
3 primers xiquets i les 3 primeres
xiquetes medalla d'or, plata i
bronze.
A les 11.30 està planificada
l'eixida de les categories superiors (Cadets, Júniors, Sèniors,
Veterans i Màsters) les quals recorreran un circuit urbà pels carrers
de Monòver d'una distància de 5
km, passant per alguns dels llocs
més característics de Monòver,
com són Santa Bàrbera, la Torre
de Rellotge, el Convent dels Ca-

putxins o la Plaça de la Sala.
Totes aquestes carreres tenen
premis per als 3 primers classificats masculins i femenins. El
primer s’endurà un pernil i el
segon i tercer un lot de productes
nadalencs. També es premiarà
amb 1 pernil el primer i la primera monover/a de cada categoria.
A més a més, també s'ha inclòs
com a novetat la modalitat de
marxa no competitiva, per a totes
aquelles persones que vulguen
realitzar el recorregut per a gaudir
de l'esdeveniment. De tots els
inscrits en aquesta categoria se
sortejaran 4 lots de productes de
nadal.
La regidoria d'esports també
farà entrega d'un obsequi a tots
els participants, que aquest any
seran bidons d'aigua d'alumini.
El preu d'inscripció és de 3 € i
la totalitat dels diners recollits es
destinarà a la Creu Roja.
Per a participar i poder formalitzar la inscripció hem d'entrar
a la web www.mychip.es i buscar
XXX Sant Silvestre Monovera.

olem començar aquest escrit donant les gràcies a totes les associacions, partits polítics i ciutadans de totes les edats que ens han
acompanyat en la nostra paradeta a la Fira del Llibre. També volem
agrair el recolzament que ha rebut la nostra iniciativa "Recuperem
l'Estació", per tal que els trens de rodalies paren a l'Estació de Monòverel Pinós.
Aprofitem per a comunicar a totes les persones interessades en esta
Plataforma Cívica, la bona predisposició a què els trens de rodalies
paren en la nostra estació, segons ens van manifestar els responsables
de l'estació, en una reunió celebrada farà unes setmanes, a la qual van
assistir els representants de l'estació, l'Alcalde, el nostre regidor, Emilio
Martínez i altres regidors i regidores del grup de govern. En aquesta
reunió, també es va posar de manifest la necessitat de solucionar els
problemes d'accessibilitat que presenta l'accés per als vianants, des
del poble a l'estació. Comprometent-nos, l'Ajuntament, a buscar una
solució al problema, tan aviat com siga possible.
El passat dia 7 de novembre, davant la nostra preocupació per l'estat
dels pisos socials, gestionats per l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sol
(EVHA), els quals necessiten obres de rehabilitació i solucions en el
manteniment de les àrees comuns, vam rebre la visita de Rubén Martínez Dalmau,Vicepresident segon del Consell i conseller d'Habitatge
i Arquitectura Bioclimàtica, per a tractar la problemàtica exposada i
adquirir el compromís de donar-li una solució.
Un cop acabada la visita a l'Ajuntament, on el conseller va ser rebut
per l'Alcalde, es va formar una Mesa de Treball, entre membres del grup
de govern, entre ells el nostre regidor i el Conseller, la Directora General d'Habitatge i Regeneració Urbana, Elena Azcàrraga i, el Director
General de l'EVHA, Alberto Aznar. On es va analitzar la problemàtica
general dels pisos socials a Monòver, i es va marcar un calendari
d'actuacions per a solucionar els problemes tractats, que començarà
amb la rehabilitació del grup de pisos del carrer Cuartel, el segon trimestre de l'any que ve.
Al mercat, una altra competència delegada al nostre Grup Polític
Municipal, està començant a donar-li una nova imatge exterior, amb
un mural, realitzat per la cooperativa de muralistes DOBLE 13, que
formarà part del circuit d'obres a l'aire lliure MUAC. També estem treballant per a millorar el Mercat Municipal interiorment, adequant-lo i
fent-lo més còmode i atractiu. Esperem que siguen cada volta més, els
que confien en la gran qualitat dels productes del Mercat Municipal i
en l'amabilitat dels seus comerciants.
El passat 27 de novembre es va celebrar un Ple Extraordinari, on
es van aprovar els Pressupostos 2020. Uns pressupostos limitats per
l'endeutament del nostre Ajuntament. Malgrat aquesta situació, els
pressupostos de les nostres delegacions no han patit cap retallada, i,
a més a més, hem aconseguit una nova plaça de treballador/a social
i n'hem augmentat una altra, que estava a mitja jornada, a jornada
completa. Tot això amb l'objectiu d'agilitzar l'atenció als usuaris
de la Renda Valenciana d'Inserció Social i els usuaris de les Ajudes
d'Emergència.
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Elecciones y Presupuestos

¿Bajamos sueldos o subimos tasas?

D

Y

esde Ciudadanos Monóvar en primer lugar queremos dar las
gracias a los 436 vecinos que el pasado 10 de noviembre nuevamente volvieron a depositar su confianza a nivel nacional en nuestro
proyecto. Somos conscientes de que los resultados no han sido buenos,
no han sido los esperados, ya que hemos experimentado un importante retroceso. No obstante desde Ciudadanos Monóvar queremos
deciros que esta adversidad no hace que decaigamos, es más seguimos
al pie del cañón, trabajando con más ilusión si cabe para mejorar la
calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, defendiendo desde el
Ayuntamiento o desde donde toque los intereses de los monoveros y
de las monoveras.
En este sentido, hace unos días, el gobierno local del PSOE y de Podemos + Compromís se hicieron valer de su mayoría para aprobar los
presupuestos municipales para el año que pronto vamos a comenzar.
Como ya dijimos en el Pleno, no es de recibo que el gobierno destine
a inversiones para el pueblo (300.000 euros) menos de lo que destina
para sus sueldos (303.000 euros). Una vergüenza, y más si a eso sumamos los 79.000 euros que se van a gastar en pagar asesorías técnicas y
trabajos externos.
Desde Ciudadanos denunciamos que muchas partidas de carácter social están muy poco dotadas y tendrán dificultades para cubrir durante
todo el año sus necesidades. Pedimos al gobierno local que las refuerce
porque entendemos que, en los tiempos que corren es precisamente
ahí donde debe estar nuestro Ayuntamiento.
En definitiva estos no son nuestros presupuestos porque entendemos
que las cosas se pueden hacer de otra forma.
Por último, desde Ciudadanos Monóvar, ante la proximidad de
las fiestas Navideñas, deseamos trasmitir a todas nuestras vecinas y
vecinos nuestros mejores deseos de paz y de amor y ojalá que 2020 sea
más próspero que este año que comenzamos a dejar atrás.

a pasaron los 100 días de cortesía al nuevo gobierno que desde
Veïns de Monòver nos comprometimos a respetar en pleno. Esos
días se otorgan a las personas que ocuparán por cuatro años las concejalías, para que se tenga una primera toma de contacto y pongan al día
todos aquellos temas que atañen a nuestro municipio.
Ha cambiado la dirección, algunas personas y ahora hay otro partido
más en el gobierno. Pero haciendo un recorrido por esos 100 días y los
meses que han pasado, encontramos que la política y la actitud del
"nuevo gobierno" no ha cambiado.
Pese a que quieren maquillar aquello que a leguas se ve, seguimos
con un gobierno que pleno tras pleno, día tras día, demuestra que
no trabajan como es debido, muy lejos de lo que los monoveros/as
merecemos.
Seguimos encontrando parches a diario, lo que hace que las tareas
más simples lleven doble trabajo y gasto. Fallos en la documentación
(que en teoría debe estar revisada y más que revisada) que podría
conllevar que ciertas normativas no resulten de aplicación, tal y como
detallamos desde Veïns en plenos anteriores, pero parece ser que la
tónica se repite.
Nos quisieron convencer que "las vacas flacas" habían pasado con
la subida de sueldo que convirtió al actual gobierno monovero en el
más caro de la historia. Pero no solo eso, además este nuevo gobierno
ha sido quien ha traído de nuevo la figura del cargo de confianza,
aquel tan criticado por el PSOE por dañar tanto económicamente a
nuestro municipio.
Pero no señores y señoras, nada de eso, seguimos con una deuda
que nos aplasta. Una deuda que no se reduce más de lo que toca mes a
mes, que no nos engañen. Prueba de ello es que, de nuevo, en el último
pleno del mes de octubre nos encontramos con una subida de tasas
municipales y precios públicos.
Una subida de tasas que como siempre nos dicen es totalmente
necesaria. Pero quien lo nota es el bolsillo de los/as monoveros/as,
porque de nuevo volveremos a pagar más por recogida de basuras, por
licencias, por utilización de servicios y un largo etc.
Una vez más Veïns votó en contra de esa subida, creemos que no podemos ser siempre los vecinos quienes hagamos de escudo para recibir
los golpes de una mala gestión. No nos merecemos la subida en sus
sueldos y luego una subida de tasas, es totalmente contradictorio.
Nosotros seguimos trabajando para los/as monoveros/as, revisando
documentación con los pocos días de margen que nos dan, encontrando errores y solucionando en la medida de lo posible los problemas de
nuestros/as vecinos/as. Pero sobretodo oponiéndonos a todo aquello
que sea injusto para los monoveros/as. Lo dijimos cuando entramos
en el Ayuntamiento en 2015, llegamos para quedarnos y trabajar por
nuestros/as vecinos/as y seguimos cumpliéndolo.
Por último, no nos olvidamos de las fechas que vienen, por lo que
desde Veïns de Monòver os deseamos unas felices fiestas a todos/as
los/as vecinos/as de Monóvar. Disfrutad todo lo que podáis!
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Otro mes sin rumbo

Pressupostos i molt més

E

E

ste último mes, el gobierno PSOE+Podemos+Compromís ha seguido sin resolver los problemas de los vecinos. Sin dar respuesta a
las necesidades de Monóvar. Mientras tanto, el único partido que ha
defendido los intereses de los vecinos, les ha atendido y ha reclamado
soluciones ha sido de nuevo el Partido Popular de Monóvar. Uno de
los desperfectos de las lluvias de los días 13,14 y 15 de septiembre era el
mal funcionamiento de los semáforos de la entrada a Monóvar desde
Elda, a la altura de la bodega de Primitivo Quiles. Muchos vecinos preocupados nos hicieron llegar sus quejas, ya que al no haber regulación
de los semáforos y con la velocidad de los vehículos era un auténtico
peligro. De hecho a principios de octubre se produjo un accidente al
impactar un vehículo contra un semáforo y una señal.
Varios vecinos hicieron llegar un escrito al Ayuntamiento mediante
registro de entrada el 18 de octubre, más de un mes después de las
lluvias, reclamando el arreglo de los semáforos y de la señal caída fruto
del accidente. Sin embargo, el gobierno local tardó más de 60 días
después de las lluvias, y un mes después de reclamar los vecinos por
escrito, en actuar.
Otro problema que aún no tiene solución es el camino del cementerio. Todos los grupos políticos, a propuesta del PP, aprobamos el pasado
3 de octubre, convertir este tramo, de doble sentido actualmente, en
un tramo de sentido único, bien en dirección al cementerio o en
sentido contrario, pudiendo aprovechar las calles circundantes de la
Urbanización El Arrabal para poder acceder a la Plaza de Toros y calle
Mayor en el plazo de un mes.
2 meses después del pleno, y habiendo sufrido todos los vecinos en
el día de Todos los Santos muy especialmente, sigue sin solución. Ni
planteándoles respuestas, este gobierno es capaz de darlas.
Pero si por algo ha estado marcado el mes de noviembre ha sido por
la aprobación de los presupuestos. Unos presupuestos que se rebajan
518.000 euros respecto a 2019. Unos presupuestos que no mejoran la
vida de los vecinos, que les dan la espalda y que les rebajan servicios
subiendo impuestos.
Los impuestos, tasas e ingresos públicos suben en 112.000 euros. La
propuesta del Partido Popular para bajar el IBI, lamentablemente, no
salió adelante en octubre. El PSOE, Podemos y Compromís lo impidieron. Veïns de Monòver se abstuvo. Los gastos en bienes y servicios para
los vecinos bajan en cerca de 300.000 euros. Las inversiones bajan en
400.000 euros. La única partida que sube en gastos… son los sueldos.
Concretamente en 220.000 euros. Ninguno de los proyectos que prometieron, ninguna de las promesas que hicieron están plasmadas en
los presupuestos. Ni tenemos noticia de ellos.
Frente a ello, el Partido Popular votó en contra. Porque los presupuestos solo van a favor del gobierno. Y en contra de los vecinos.
Fuimos el único partido que así lo hizo.

l passat 27 de novembre el plenari de l'Ajuntament de Monòver
va aprovar el pressupost per a 2020. Després de molts anys amb
problemes econòmics, plans d'ajustos continus i altres dificultats que
impedien aprovar els pressupostos abans d'acabar l'any, com tocava,
enguany per fi s'ha aconseguit, fruit d'una major estabilitat econòmica
gràcies al treball que el Partit Socialista ha desenvolupat en els últims
cinc anys.
Tot i que en el pressupost hi ha al voltant de 400.000 euros menys
d'inversions que l'any anterior, això no vol dir que acabe l'exercici
amb eixes inversions disminuïdes. Una cosa positiva de presentar els
pressupostos en l'any en curs era que les subvencions que ens donaven
a principis d'any podien incloure's en la relació d'inversions, cosa que
ara no podem fer perquè encara no les sabem. No obstant això, com
sempre, buscarem les subvencions que més ens convinguen i en les
quals el percentatge que tinga que aportar el consistori siga el menor
possible per a poder accedir a quantes més subvencions es puguen.
Malgrat que era un dels plenaris més importants de l'any, per no
dir el que més, l'oposició a penes va parlar sobre el contingut de les
partides que el conformen i de nou, i ja van cinc anys, no van presentar
uns pressupostos alternatius. A pesar d'això cap partit de l'oposició el
va votar a favor i el PP es va permetre el luxe de votar-lo en contra.
Com vam dir en campanya electoral els partits polítics de l'oposició no
demostren ser alternativa de govern.
Mentrestant el govern continua treballant. Hem tingut una Fira molt
animada, a pesar d'haver estat un poc passada per aigua un dels dies i
un obra de teatre espectacular, Tirant, la qual va ser un autèntic luxe
al Teatre Principal.
Altres treballadors s'han incorporat als plans d'ocupació a que
s'acull l'Ajuntament. Quatre persones més prestaran els seus serveis,
tres d'elles en la brigada d'obres i una més en Joventut. La carència de
personal en la regidoria d'Obres i Serveis, ara es veurà reforçada pels
nous treballadors que reduiran el temps que en aquests moments es
tarda a solucionar els problemes que ixen dia a dia. Gràcies a aquests
programes de foment de l'ocupació, 15 persones han pogut treballar
en l'ajuntament, amb una subvenció entre del 90% i el 100% del seu
cost laboral.
La piscina municipal funciona perfectament per a benefici dels
usuaris després de la concessió donada fa dos mesos, la qual cosa ens
ensenya que alarmar a la població innecessàriament, conforme va fer
el PP en eixe moment, no és una política adequada.
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EL NOS TR E PA R L A R

CO NSU LTO R I ATÍPIC

Auia/Bòria/Caria/Cúrio/
Matalafua/Quirdar...

Tomateta seca

T

otalment diferent al mes
passat és la consulta que ens
arriba en aquesta ocasió. Això
sí, a veure si els hòmens també
s'animen a fer-nos arribar les
seues preocupacions a aquest
consultori atípic, ja que la nostra
consellera està desitjant endinsarse en atendre els malsdecaps que

puguen turmentar-los a ells.
Per a ser el més fidels possibles
a les vostres inquietuds, en aquest
cas hem optat per transcriure la
carta íntegrament, sense correcció alguna, ja que en cas contrari
podríem desvirtuar part del sentit
d'aquesta.

CONSULTA 2

T

otes aquestes paraules són el
resultat de la manera de pronunciar "aigua", "bòira", "cadira",
"cuiro", "matafaluga" i "cridar"
que tenim a Monòver.
Es tracta d'un fenomen fonètic
anomenat metàtesi. Aquest és
un fenomen fonètic (del grec
μετάθεσις,"transposició") que consisteix a canviar l'ordre d'algun so
en l'interior d'una paraula.
A Monòver (i altres pobles del
Vinalopó) canviem l'ordre dels
sons en paraules com ara:
CRIDAR > QUIRDAR (en altres
pobles de més al nord diuen
QUIDRAR).
CADIRA > (CARIDA + pèrdua
de la "d" intervocàlica) > CARIA.
CUIRO > CÚRIO (usem
l'expressió "EN CÚRIOS" com a
sinònim de "despullat").

BOIRA > BÒRIA.
AIGUA > AUIA (amb pèrdua de
la "g" intervocàlica).
MATAFALUGA > MATALAFUA
(amb pèrdua de la "g" intervocàlica).
I n'hi ha més com ara "crompar" per "comprar", que a poc
a poc està caent en desús. Fins
i tot hi ha qui considera que el
verb "ha hi" podria estar en el
límit per a ser considerat metàtesi. No obstant això, la majoria
d'estudiosos el consideren un
castellanisme provinent de la
forma "hay" castellana.
Aquestes metàtesis no són
normatives en la llengua escrita,
però sí són una característica del
nostre parlar oral. En coneixeu
més?
Marta Tortosa Corbí

Querida Tomatita:
Le hescribo en castellano porque en valensiano no
se. Me llamo Yessica y tengo 19 años y quiero pedirle
un consejo porque se ma metido una cosa en la cabesa y
no se que aser. A mi me gusta mucho Gran Hermano y mi
ilusion pa que se cunpla mi sueño es entrar a la casa
de concursante. Le boy a desir como soy a ver que le
parese. Soy morena y tengo el pelo muy largo porque me
an puesto unas estensiones preciosas con mechas y todo
tengo una sinturita de avispa y unas ingles brasileñas
que da gusto verlas soy muy gritona y critico mucho con
mis amigas y los chicos buenorros me van mogollon. Me
buelben loca los edredones porque son muy calentitos.
Entonces que me dice. ¿Cree que tengo las condisiones
para el concurso? ¿Cree usted que me cojeran?
Hasta luegui

RESPOSTA
Querida Yessica: Normal que no escribas en valenciano, tía, porque el
castellano lo bordas. En cuanto al GH creo que reúnes con creces todos
los requisitos. Es más, creo que el concurso está hecho a tu medida,
tía. ¿Qué si te van a coger? No lo dudes. Los chicos de la casa todos. A
propósito… Dónde te haces las ingles brasileñas?

EDUC ACIÓ

Una tradició que ja no falta a escola a finals de novembre

U

CEIP AZORÍN

n any més, al CEIP Azorín
hem celebrat la festa de la
Castanyera, una antiga festa
ritual funerària on es pregava pels
difunts i se'ls feien ofrenes. Tota
la família es reunia per a fer un
àpat en honor als familiars que
els havien deixat. Al llarg dels
anys, aquesta reunió tradicional
ha acabat sent la Castanyada que
celebrem en els nostres dies.

A l'Azorín l'alumnat més
xicotet ens va convidar a gaudir
d'aquesta celebració. 3 i 4 anys
van cantar "Els fruits de la tardor"
i van dansar la melodia de Percy
Granger. 5 anys ens va enamorar
amb la "Rumba de la castanya". 1r
ens va explicar un conte amb dibuixos i 2n va recitar uns refranys
i van ballar La castanyera rockera.
Per acabar, ens vam atipar de
mandarines i castanyes.
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Determinismo del paisaje
“El marco encuadra el paisaje y éste a su vez me rodea como marco. En el paisaje se nace, vive y muere, no sólo se está, nos nutre física y espiritualmente. Es
marco y es medio, es circunstancia, es referencia y pensamiento, es belleza y es frío, casa e intemperie. Es mío y es otro". Eduardo Martínez de Pisón.

E

l paisaje, esa extensión de terreno que
vemos si nos subimos a la explanada de
la Ermita de Santa Bárbara; todos esos tejados
y cúpulas que ingresamos en nuestro campo
visual, todas las sierras que nos rodean hasta
la linea del horizonte, allá donde el cielo se
junta con la tierra, ese es nuestro paisaje.
Las ruinas del castillo almohade en la cercana colina, los tejados con sus colores ocres y
rojizos, la Torre, las cúpulas azules de la Iglesia, los jardines del Casino, el Ayuntamiento,
el grupo escolar Cervantes, el Exconvento, la
Alameda y otras varias siluetas de edificios que
reconocemos en una primera mirada. Calles y
carreteras, caminos y senderos que discurren
por el término municipal; a lo lejos casas de
campo y campos cultivados; manchas de
verdor cada vez más escasas.
Lo cierto es que uno nace en un lugar determinado, su familia es la que es, sus genes
son los que son y todos estos factores nos
determinan de alguna manera. Aún se sigue
estudiando el posible determinismo de la relación entre paisaje y personalidad de un pueblo.
Nosotros hemos nacido en Monóvar y eso
nos ha condicionado. Monóvar cerca del Mediterráneo, mar eterno de la cultura, pueblo
pequeño, limpio, alegre…
"Monóvar: calles con losas; cuatro, seis, ocho
plazoletas. Media naranja; tejas curvas, azules,
vidriadas; otra media naranja; sala; mosaicos;
olor de petróleo con que se fregotean y vuelven
a fregotear los mosaicos. Mosaicos pequeños,
azules, amarillos, rojos, grises". Así comienza el
capítulo dedicado a Monóvar en Superrealismo
de Azorín, aunque algo haya cambiado después de 87 años, … tragedia de un ambiente que
se disipa para no volver más...
Hubo un Monóvar prehistórico en la Serra
la Vella; otro romano el "Mons-novus"; el medieval, Monhauar, que compartimos con las
aljamas moriscas regido por la dinastía de los
"Maça de Lizana"; la extinción de esta dinastía, ya en la Edad Moderna, trajo la Baronía
de Fadrique de Portugal y el Marquesado de
Orani con su hija Ana de Portugal y Borja;
Carta Puebla en 1611 hasta pasar en 1688 al
Ducado de Híjar. La Edad Contemporánea
completará la prosperidad de nuestro pueblo;
pasamos de ser agricultores para trabajar en
las diferentes industrias, sin dejar de cultivar
pequeñas parcelas de tierra.

Hay un Monóvar que ha desaparecido para
dejar paso al actual, al de nuestros padres y
abuelos, al de nosotros mismos; un Monóvar
que llevamos en los genes y nos hace sentir
la emoción de lo primario. Creyendo que
la felicidad estaba fuera del pueblo tuvimos
ganas de salir de él para comprobar que en
cualquier lugar de otros mundos teníamos
que forjarnos nuestro propio camino para
conseguir la paz del espíritu que es lo más
parecido a la felicidad. Volvemos después de
recorrer esos mundos para sentir que aquí está
nuestro tiempo y nuestra eternidad.
Aquí hemos dado los primeros pasos; nos
hemos caído y se nos han impregnado las
rodillas de esta tierra que se ha mezclado con
nuestra sangre; hemos aprendido las primeras
letras y escuchado los primeros cuentos; las
primeras canciones, murmullos que nos van a
acompañar siempre como bagaje incondicional. Los años de colegio, de jugar a ver pasar
las nubes y ponerles nombres fantásticos, de
saltar las calles, de cambiarnos cromos. Días
alegres los de ir a comernos la mona con los
amigos. La rebelde adolescencia, la sublevación contra las normas impuestas, las ganas

de cambiar una sociedad que se nos quedaba
pequeña, la incertidumbre del futuro.
Amaneceres y ocasos, días de sol y de lluvia,
de viento, de aires transparentes. Sobre el
horizonte las peladas sierras y en sus faldas
el tapiz de olorosas hierbas, como el humilde romero, el oloroso tomillo, el digestivo
cantueso o la amarilla retama. En los valles el
almendro y el olivo ceniciento, el algarrobo y
la higuera. Todos esos perfumes y esos paisajes
se han interiorizado y forman parte de nuestro ser; cuando estamos lejos los añoramos y
cuando los tenemos cerca los respiramos, nos
nutrimos de ellos; por no hablar de los sabores
de la cocina monovera de la que nos resume
Azorín: aseada y variada; ligera y reparadora.
Monóvar se conoce en el mundo gracias a
la prosa de Azorín; sin este "detalle" nuestro
pueblo-ciudad sería mucho más pueblo. Azorín es para Monóvar lo que Felipe II es para
Madrid; nos ha hecho capital de las letras.
Entre los muchos méritos de la obra de Azorín
está el de haber hecho revivir el paisaje. En
Azorín las cosas pequeñas se elevan y se ennoblecen. Lleva a primer término de sus obras
los pormenores, los detalles, aspectos ínfimos
y pasajeros de las cosas. Escribe en La Voluntad
que (…) Un escritor será tanto más artista cuanto
mejor sepa interpretar la emoción del paisaje (…)
Azorín y los escritores del 98 convirtieron
el paisaje en su geografía sentimental, en la
naturaleza del espíritu, de la emoción.
Nosotros hemos transformado el paisaje a
lo largo de los años pero el paisaje también
nos ha transformado a nosotros. Este paisaje
exterior ha condicionado nuestro paisaje
interior.
Ese volver a nuestro paisaje se puede leer en
el epitafio de la sepultura de Enené, un escriba
egipcio que vivió en el año 1500 antes de
Jesucristo y del que nos separan nada menos
que treinta y cinco siglos.

“Él visitará una vez más sus jardines del oeste
y se refrescará bajo su sicomoro favorito.
Cómo se regocijará su alma al ver lo que han crecido los árboles que plantó cuando vivía en la tierra”
		

Paqui Limorti Aracil
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21

		 Presentació dels llibres Diario
de una enfermedad mental i Del
alma mis escritos, a càrrec de Red
Sanamente de Villena i Grupo de
Ayuda Mutua de Monòver
Casa Cultura, Auditori Antonio J.
Ballester a les 19 h.

		 Inauguració de l’exposició El
mosaic Nolla. De Meliana a
Monòver
Organitzat per la Regidoria de
Patrimoni amb la col·laboració de
Xinosa.
Kursaal Fleta, Sala d’Exposicions
José Mª Román Amat Pita a les
20.15 h. Fins al 10 de gener de
2020.

16

		 Setmana de la Música
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 16, 17 i 19 a les
20.00 h.
Teatre Principal, dia 20 a les 20.30 h.

18

		 Especial Hora Del Conte
Nadalenca amb un taller de
Nadales amb karaoke Repicant
nadales a càrrec de Tambor
Bacano
Organitza: Biblioteca Pública
Casa de Cultura, Auditori Antonio
J. Ballester, Casa de Cultura a les
18.00 h.

20

I Gamer weekend, esdeveniment
de videojocs per a jóvens
Puntjove dies 20 i 21 de 16 a 21 h.
Gratuït amb inscripció prèvia

20

Presentació de la Revista Monóvar
de la Asociación de Estudios
Monoveros
Kursaal Fleta, Sala d’Exposicions
José Mª Román Amat “Pita” a les
19.30 h.

		 Taller infantil de construcció de
mosaics Nolla realitzat pel grup
ARAE
Organitza: Regidoria de Patrimoni.
Col·labora Xinosa
Kursaal Fleta les 12.00 h.
		 Inauguració del Betlem.
Concentració a l’Església i cercavila
fins el convent acompanyats per la
Colla El Xirivell
Organitza: Assoc. Amics del
Betlem de Monòver
Església del Convent a les 19.00 h

21

		 Concert de Nadal a càrrec de
l’Agrupació Musical La Artística de
Monòver
Teatre Principal a les 20.30 h.
Entrada 5 €

22
28

Sant Silvestre Monovera
Plaça de la Sala des de les 10.00 h

28

Betlem vivent
Organitzat per la Junta Festera
Jardins de l’Església a les 18.00 h.

28

Canta Monóvar,
a benefici de Creu Roja
Teatre Principal a les 20.30 h.
Entrada 5 €

Visita de l’Herald Reial. Començarà
el seu recorregut des de la Plaça
de bous fins la Plaça de la Sala on
recollirà les cartes
Col·labora: Junta Festera
Plaça de la Sala a les 17.00 h.
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02

Cinema en valencià amb la
pel·lícula Hotel Transsilvània 3:
Unes vacances monstruoses
Casa de Cultura, Auditori Antonio
J. Ballester, a les 18.00 h.

03

Fireta Infantil de Nadal amb tallers,
espectacle de màgia, concert
de música infantil, paradetes i
atraccions
Pavelló esportiu des de les 18.00 h.

