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CONSULTORI ATÍPIC

Tomateta seca
L

a indecisió és la qüestió que turmenta
al protagonista de la consulta seleccionada aquest mes dins del consultori
de la Senyora Tomateta Seca. No sabem
si, en aquesta ocasió, la resposta farà
el seu paper o si aquest veí continuarà
immers en un mar de dubtes igualment,

i sense aclarar els seus sentiments. Del
que no hi ha dubte és que la nostra assessora és d'allò més moderna en qüestions
d'afectes i que prefereix arriscar abans
que deixar perdre oportunitats. Això sí,
la situació actual potser tampoc és massa
propícia per a començar relacions.

consulta:

Estimada Tomateta:
Sóc un home jove d’aquí del poble que des de que recorde sempre he
tingut el mateix problema: la indecisió. Vosté dirà que això no és
un problema greu. O sí que ho dirà? Pensarà vosté que no hi ha per
a tant. O sí que ho pensarà? Ma mare ja me contava que durant el
part quan jo assomava la caboteta m’ho vaig pensar molt. Eixiré ja
o no eixiré? Ella desesperada cridava com una descosida, "ix d’una
volta, collons!" Tres dies de part va tenir. L’escola va ser un turment. Motxilla amb rodes o motxilla sense rodes? Monges o seglars?
Plastidecors o Alpinos? I així van passar els anys. Sempre triant.
Messi o Cristiano? El Calpe o l’Ole? Quan va arribar l’hora de decidir la meua opció sexual vaig tardar quatre o cinc anys, així que
se’m va passar la joventut sense fer-ho. Finalment vaig optar per
les dones, més que res perquè no me digueren mariquita. Un dia per
creuar un carrer vaig estar una bona estona pensant. Passe ara o no
passe ara? Quan vaig travessar el carrer vaig tenir molta mala sort
perquè en eixe moment un desgraciat passava en una moto a dos-cent
per hora i vaig acabar en l’hospital. El cas és que ara estic en un
moment decisiu de ma vida i vull que vosté m’aconselle. O que no
m’aconselle? M’he enamorat de dos xiques: una de Monòver i l’altra
del Pinós. A quina trie? No me dirà vosté que no és un problemot!
Espere impacient la seua resposta.

resposta:

T

ens tota la raó. M'has plantejat el dilema del segle. Monòver o el Pinós... una dualitat que encara no han pogut resoldre ni els més grans pensadors del món. Però
jo et diré una cosa: què t'agraden més les perusses o les coques en oli? Pensa-ho. Però
si el que t'agraden són les tonyes tria les dues i us monteu un trio. Sigueu moderns que
ara està de moda el poliamor.

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

HORARI D'AUTOBUSOS
Monòver - Elda
De dilluns a divendres:
de 7:30 a 11:30 h. i
14:30 a 18:30h.
Dissabtes:
De 8:30 a 10:30h i
de15:30 a 17:30h.
Diumenges:
12:30 i 16:30h.
Monòver - Alacant
Laborals:
6:30, 9:00h, 15:55 i 18:15
Dissabtes:
8:55 i 19:00h.
Elda - Monòver
De dilluns a divendres:
de 7:00 a 11:00h. i
de 14 a 18h.
Dissabtes:
De 8:00 a 10h i
de15 a 17h.
Diumenges:
12 i 16h.
Alacant - Monòver
Laborals:
7:50, 12:15, 17:15 i 20:45
Dissabtes:
18:15 i 20:15h.

HORARI CEMENTERI
De dilluns a diumenges:
de 9:00 a 13:00h
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La foto
de la portada

La il·luminació tracta de posar un poc d'alegria
als carres en un Nadal diferent que, no obstant
això, presenta alternatives als actes tradicionals.
Foto: El Veïnat.

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

E

stava un poc complicat el número anterior, però malgrat
tot hem tingut alguns encertants
de l'Endevina el racó. La guanyadora ha sigut Ana Bellot Bernabé
qui va identificar correctament
la imatge que presentàvem. Es
tractava de la casa d'En Francisco
Bonmatí de Codecido al carrer
Major. Així que la guanyadora
pot passar pel Fleta a recollir el
seu premi. La resta haureu de
seguir participant i per això us
proposem aquest mes una nova
fotografia, en aquesta ocasió vinculada a les dates que s'apropen.
Recordeu que heu d'enviar les
respostes a l'adreça electrònica
veinat@monovar.es, o bé dirigintvos al Kursaal Fleta.
Foto: Arxiu Rafael Poveda.

Editorial
A

mb ganes d'acomiadar definitivament aquest 2020 comença un desembre amb enllumenat
nadalenc als carrers, però amb incertesa màxima respecte com podrà ser enguany la celebració del Nadal. Les restriccions de mobilitat i les limitacions en relació amb les reunions familiars
imposades per les autoritats sanitàries dificulten l'organització d'unes festes com les que ens
agradarien. Novembre ens ha abocat a estar pendents de les xifres de contagi al nostre municipi
i als dels voltants, que fins i tot van passar a aplicar un confinament perimetral per l'elevada
incidència de casos comptabilitzats per Sanitat. Aquest maleït virus segueix monopolitzant
converses, impossibilitant plans i redirigint les nostres vides cap a una direcció que no és la
desitjada, però les últimes notícies ens fan començar a mirar el 2021 en cert optimisme i amb
les esperances depositades en l'esperada vacuna contra la Covid-19.
Amb aquest panorama i després d'un novembre sense Fira, enfilem el fi del 2020 amb torrons
i polvorons, però sense altres afegits d'aquestes dates com el concert de Nadal de La Artística
que no podrem escoltar al Teatre Principal, sense betlem vivent al jardí de l'església i sense la
cavalcada de Reis. No obstant això, d'una manera o d'una altra, Melcior, Gaspar i Baltasar no
deixaran de visitar Monòver per a acudir a la cita amb els xiquets i xiquetes de la població.
Quasi de regals de Reis avançats podem qualificar també els dos concerts programats per a
les pròximes setmanes al Teatre Principal. Dos dels grups més coneguts del panorama musical
actualment ens visitaran aquest Nadal per a goig dels seus seguidos. Així, i amb totes les mesures de seguretat pertinents, es continua apostant per la Cultura al nostre municipi amb les
actuacions de Second i Manel, el 26 de desembre i 2 de gener respectivament. Una fantàstica
oportunitat per a gaudir de la seua música, encara que les actuacions s'hagen de seguir de forma
més relaxada que anteriorment i amb limitació d'aforament.
D'altra banda, pel que fa a la política municipal, la sorpresa va arribar setmanes enrere amb
la dimissió del que era regidor i portaveu del Partit Popular, Lorenzo Lorenzo. La decisió estava
lligada a motius personals i laborals com va exposar en la seua renúncia, la qual implica ara la
incorporació a la Corporació Municipal del seu company de partit Miguel Salvador Poveda, una
cara coneguda a l'Ajuntament en tant que va exercir de regidor el 2005 pel GIMV.
Així tanquem aquest any difícil d'oblidar, ja que fins i tot ens farà viure de manera diferent les
dates que arriben, però caldrà complir amb el que marquen les autoritats sanitàries si no volem
que 2021 comence de nou amb xifres tan dolentes com les enregistrades en l'últim mes. Toca
cuidar-se per a poder celebrar el que enguany no ha pogut ser quan arribe el moment.
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COM ERÇ

Emer: quaranta-cinc anys d'atenció directa
D

arrere de la drogueria Emer
està la que va ser la seua
fundadora, Reme Samper, qui
ens deixava nomes fa unes
setmanes. El 1975 el carrer Sant
Francesc es revolucionava amb
l'arribada del negoci que aquesta
dona s'entestava en traure avant.
Reme substituia així la màquina
d'aparar per l'aparador d'aquella
tenda on animava a entrar a totes
les veïnes perquè conegueren
els productes que els oferia i les
novetats que arribaven al mercat,
encara que de vegades aquestes
novetats eren tan modernes que
provocaven confusió. L'exemple
perfecte van ser aquells guants de
crin que va estar recomanant per
al forn quan en realitat eren per
a la dutxa, però en aquells temps
allò de l'exfoliació als pobles
encara sonava a ciència-ficció;
una de les nombroses anècdotes
viscudes al llarg d'aquests anys
entre les prestatgeries d'Emer.
La primera setmana que Emer
va obrir les portes, Reme va haver
de demanar permís per a lliurar
al seu fill Javi de les classes al
col·legi per tal que l'ensenyara a
fer els comptes. Anys més tard,
aquesta dona acabaria fins i tot
endinsant-se en el món de la
informàtica i adaptant-se al canvi
a l'euro sense cap problema.

Reme amb el seu marit Antonio.

Els fills i les nores de Reme han continuat amb el negoci.

Els productes de neteja, higiene
i cosmètica eren els que acaparaven l'espai més gran d'aquelles
prestatgeries, però Reme va
ampliar l'oferta amb articles de
regal, roba, joguines i productes
diversos com vaixelles, cristalleries... que feien que el veïnat, a
poc a poc preparara l'aixovar per
a les seues filles, com marcava la
tradició.
En el negoci comptava amb
l'ajuda del seu marit Antonio,
encara que ell va seguir en el
calcer fins a la jubilació, i amb la
col·laboració dels seus fills Antonio i Javi, els quals encara que
en principi van començar la seua
vida laboral en una altra direcció,

finalment van continuar amb el
negoci juntament amb les seues
dones, Reme i Magda. Així, el
1988 Javi obria altra drogueria
a Novelda, a la qual el 1994
s'afegiria una més. Mentre que
Antonio inaugurava la segona
drogueria Emer al carrer Saturnino Cerdá el 1990 i ja el 2001
al carrer Exconvent. Tot sense
oblidar tampoc el magatzem al
barri Borrasca. Noves ubicacions
i noves preferències per part dels
clients que "ara ja no volen tant
que els assesores encara que això
no vol dir que no haja confiança".
Recorda la seua nora que "abans
fins i tot les clientes li confiaven
a Reme l'elecció de les peces que

havien de formar l'aixovar de les
filles, sense necessitat d'elecció
prèvia. Confiaven plenament
en ella". Una confiança que era
mútua en tant que ella també
oferia totes les facilitats a les
clientes a l'hora del pagament o
fins i tot, deixava a alguna de les
clientes al front del negoci per
uns minuts, mentre muntava a
la part de dalt de la drogueria, on
estava el domicili familiar, per a
vigilar el dinar que tenia al foc.
Reme disfrutava amb el seu
treball, bé amb l'atenció a les
clientes, amb la visita als magatzems per a triar material, o amb
tot allò que implicara la gestió
del negoci que havia fundat
anys enrere amb il·lusió, i que
ara continuen els seus fills i les
seues nores. Un negoci que va
complint anys i que manté eixe
esperit de negoci de proximitat.

Un nou aparador a Monòver carregat de pastes d'allò més apetitoses

U

n nou despatx de pa va
obrir les portes a Monòver
fa només un parell de setmanes.
Encara sense nom a la façana,
però amb un aparador carregat
de pastes que atrauen l'atenció,
atén al públic Saray, qui està al
front d'aquest nou negoci ubicat
al carrer Sant Joan, molt prop del
Convent. En temps complicats
com aquests per a emprendre
aventures, aquesta dona s'ha fet
avant i ha canviat el seu treball

en el sector càrnic pels dolços.
De dilluns a diumenge l'oferta
per als clients és d'allò més variada amb tota mena de pastes amb
el segell Herrero. Tonyes, coques,
croissants, galetes..., a més dels
pastissos que es poden trobar
a partir dels dijous i dels xurros
els caps de setmana. Opcions per
a tots els gustos en aquest nou
establiment on pecar és d'allò
més fàcil només creuar la porta
d'entrada.
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medi ambient

política municipal

Comença la redacció del
Pla Local de Residus

Lorenzo Lorenzo es va
acomiadar de l'Ajuntament
Miguel Salvador Poveda substituirà ara el seu company.

Els treballs previs ja estan en marxa.

L

'Ajuntament de Monòver ha
iniciat la redacció d'un Pla
Local de Residus, una ferramenta
imprescindible per a millorar la
gestió de totes les fraccions de
residus que genera el municipi.
Aquest Pla que han de realitzar
els municipis de més de 10.000
habitants en el marc del Pla Integral de Residus de la Comunitat
Valenciana, ha d'estar preparat
abans del pròxim 1 de gener i
aprovat abans de l'1 de setembre
de 2021.
L'empresa Ecosilvo és
l'encarregada de la redacció
d'aquest Pla, un treball que començava setmanes enrere i que es
prolongarà durant quatre mesos.
La faena ha començat amb la
revisió dels contenidors disponibles al nostre municipi, un total
de cinc-cents. D'aquesta manera,
la primera fase del treball és analitzar el seu estat i distribució tant

a Monòver com a les pedanies.
Aquest Pla Local de Residus
es defineix com un instrument
municipal que contempla, una
vegada analitzat el volum i la
natura dels residus produits,
aspectes diversos com: la implantació de la recollida selectiva com
a fase imprescindible per a la valorització dels residus, els circuits
de recollida, el llocs d'ubicació
dels contenidors, els equips i
instal·lacions necessàries i la resta
d'elements relatius a l'adequada
organització del servei.
La importància d'aquest Pla de
Residus radica en la necessitat
d'establir una regulació detallada
de la gestió dels residus del municipi, atenent a les peculiaritats
pròpies d'aquest segons al Pla
Integral de Residus i al Pla Zonal
corresponent, així com poder
planificar per al futur la gestió de
les fraccions de residus.

Lorenzo amb els seus companys en l'última sessió plenària.

O

ctubre es tancava amb la
dimissió per sorpresa del
regidor i portaveu popular Lorenzo Lorenzo, qui renunciava a
l'acta de regidor al·legant "motius
personals i laborals". Des dels 17
anys que s'incorporava a la política en les files del Partit Popular
ha format part de la Corporació
Municipal i de diferents governs,
estant al front d'àrees com Educació o Mitjans de Comunicació.
Una llarga trajectòria que segons
Lorenzo ara requeria d'un punt i
apart com així li ho va comunicar a la presidenta dels populars
monovers Ana Marhuenda, qui a
entés la decisió del seu company.
El passat 13 de novembre
Lorenzo formalitzava aquesta
renúncia a l'acta de regidor al Ple.
En la que va ser la seua última

intervenció, va aprofitar per a
fer un recorregut per la seua trajectòria en la política municipal,
per acomiadar-se de companys i
treballadors municipals i per a fer
una crida a l'enteniment entre les
diferents formacions que formen
part de l'Ajuntament.
Després de formalitzar aquest
pas, ara els tràmits continuaran
amb la incorporació al Ple del seu
company de partit Miguel Salvador Poveda que agafa el relleu
de Lorenzo en ser el següent de
la llista que presentava el PP a les
últimes municipals, una cara ja
coneguda al consistori monover
en tant que va ser regidor el
2005 pel GIMV. Al tancament
d'aquesta redacció encara no
s'havia portat a terme oficialment
aquest canvi al Ple.

PU NTS D E V EN DA D 'EL VEÏ NAT
Carrer Pablo VI, 10
Tel. 688 793 084
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comercio

El Ayuntamiento convoca nuevas ayudas al comercio
Comercio local y hostelería destinatarios de las nuevas ayudas convocadas para paliar las consecuencias de la Covid-19.

A

l cierre de esta edición finalizaba el plazo de presentación
de solicitudes para la segunda
convocatoria de Ayudas al Comercio Local aprobadas por el
Ayuntamiento. El Pleno aprobó
por unanimidad esta nueva convocatoria de ayudas por importe
de 220.000 euros.
Como en las ayudas anteriores,
el objeto de las mismas es paliar
y actuar de manera inmediata
ante las consecuencias derivadas
de la crisis sanitaria y económica
provocada por la Covid-19 e
impulsar la actividad económica
en el término municipal de Monóvar.
Los solicitantes que cumplan
los requisitos establecidos en las

bases, pueden optar a una ayuda
de 2.000 euros. Mientras que los
que no alcanzaron esta cifra en
la convocatoria anterior pueden
optar de nuevo a esta ayuda por
el importe que les faltó hasta
alcanzar los 2.000 euros.
En la convocatoria anterior
se aprobaron un total de 17
ayudas para el comercio local
por importe de 18.020,73 euros,
a las que se sumaron también
las 40 destinadas a autónomos,
profesionales y pequeñas empresas, por importe de 53.544,85
euros. Estas últimas financiadas
con fondos de la Diputación de
Alicante y las anteriores por el
Ayuntamiento. Un total de 57
ayudas que se incrementarán

ahora con las que se concedan en
esta segunda convocatoria.
Por otra parte, también se ha
querido apoyar al sector del ocio
nocturno, aumentando en 1.000
euos más la ayuda a los locales
calificados como pubs, que desde
mitad del mes de agosto se vieron
obligados a cerrar sus puertas.
En este sentido desde el grupo
de gobierno se señaló que "se
cumple así la palabra dada a este
sector para ayudarles económicamente, además de posibilitarles
que pudieran abrir sus negocios
bajo la calificación de cafeterías".
Autorización que se ha tramitado
mediante la presentación de una
declaración responsable ante el
Ayuntamiento por parte de los

propietarios de dichos establecimientos.
El Alcalde Alejandro García
manifestó su satisfacción por la
aprobación de estas nuevas ayudas, al tiempo que animó a todos
los comerciantes a concurrir a
esta segunda convocatoria.
Al publicarse las bases a finales
de año, los plazos de presentación
han sido muy cortos para poder
realizar la tramitación dentro del
ejercicio 2020.
Tras la preparación de las bases
de la convocatoria, se convocó un
pleno extraordinario y urgente,
en el que se aprobó la convocatoria por unanimidad. Iniciándose
el proceso que se cerrará con la
resolución correspondiente.

cultura

Important guardó per a la Biblioteca Municipal
"Una biblioteca con patas" seleccionat entre els 10 millors projectes de la Campanya María Moliner d'animació a la lectura.

L

a Biblioteca Municipal ha
estat seleccionada per la
Comissió de valoració de la XX
campaña d'animació a la lectura
"María Moliner" entre els deu
millors programes proposats dins
d'aquesta convocatòria del Ministeri de Cultura per a municipis
de menys de 50.000 habitants.
Aquesta iniciativa que s'encetava
el 1998 consisteix en un concurs
anual que premia els millors
projectes de les biblioteques municipals i que té com a objectiu
promoure la lectura entre els
ciutadans, especialment entre els
xiquets i jóvens.
A partir de 2018 les 300 biblioteques premiades rebien un
premi de 1.706,66 euros per a
l'adquisició de fons bibliogràfics,
a més de tres premis de 10.000 i

un de 6.000 euros per als millors
projectes i per al més innovador
en matèria d'integració.
Enguany el Ministeri ha volgut celebrar la XX edició amb
una dotació extraordinària de
700.000 euros, a repartir en 10
premis de 10.000 euros i 310 de
2.000. Un total de 516 projectes
de tota Espanya participaven
en aquesta convocatòria, entre
aquests el de la Biblioteca de
Monòver que ha estat premiat i
que té per títol "Una biblioteca
con patas". Aquest projecte engloba les activitats programades
al llarg de l'any, algunes de les
quals han quedat ajornades per
la crisi de la Covid-19.
Activitats habituals de la
programació de la Biblioteca es
barrejaven en aquest projecte

amb altres que han girat al voltant de noves temàtiques com
la cura del nostre entorn, la
promoció de l'espèrit crític o
les activitats per a enriquir-nos
culturalment i gaudir de l'art, la
fotografia o la poesia. Com assenyala el projecte "xicotetes potes
per a arribar a tots i estar present
en la ciutat".
La Biblioteca ha presentat projecte en totes les convocatòries
d'aquesta campanya des de 1998
i ha rebut el premi general en catorze ocasions. Si bé enguany ha
aconseguit situar-se entre els deu
millors projectes de tota Espanya,
concretament en la cinquena
posició.
Des de la Biblioteca s'ha rebut
amb satisfacció aquest nou
reconeixement al treball realitzat

que es tradueix amb un premi de
10.000 euros que es destinaran a
la compra de llibres i publicacions
periòdiques per a la biblioteca,
així com per a mobiliari i equipament.
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EDUC ACIÓ

Lamentable incident
en Balconades 2020

Entregats els premis del
concurs de narrativa 2020

Dos de les obres que van desaparéixer i han sigut reposades.

Acte de lliurament a l'auditori Antonio José Ballester de la Casa de Cultura.

L

L

amentablement l'última
edició de l'exposició d'art al
carrer, Balconades no va transcórrer com s'esperava. Només uns
dies després de la inauguració
desapareixien tres de les obres
exposades. Aprofitant la nit, es
portava a terme el robatori de
tres de les obres que formaven
part de la mostra, en concret les
signades per Irene García, Eduardo Silvino-Navarro i David Gil.
Les tres havien estat col·locades
a la zona de l'església juntament
amb altres de les obres incloses
en aquesta convocatòria.
Des de l'organització es va comunicar als propietaris d'aquests
treballs el desafortunat incident,
al temps que es va sol·licitar la
col·laboració ciutadana per tal
de tractar de descobrir els autors

d'aquest acte vandàlic que es
portava a terme en la nit del 10
a l'11 de novembre. L'acte va
empanyar així aquesta activitat
que enguany estava vinculada al
concepte de confinament i llibertat i que va comptar amb un total
de quaranta obres presentades,
moltes d'aquestes realitzades per
l'alumnat de l'IES Enric Valor.
Dies després, l'organització,
instal·lava unes reproduccions
de les obres desaparegudes per tal
que de nou pogueren lluir dins de
la mostra.
En les edicions anteriors de
Balconades mai s'havia enregistrat cap incident amb les obres
exposades als balcons de les
vivendes ubicades al llarg del
recorregut seleccionat per acollir
aquesta exposició.

a Casa de Cultura va acollir el
passat 29 de novembre l'acte
de lliurament dels premis de
narrativa "La Fira 2020". Un dels
pocs actes que s'han mantingut
en la programació en un any en
què les paradetes i atraccions de la
Fira no han pogut instal·lar-se al
nostre municipi. Això sí, amb el
canvi d'escenari habitual d'aquest
acte, que del saló de plens ha
passat a l'auditori Antonio José
Ballester. Una educació més, des
de les regidories d'Educació, Normalització Lingüística i Mitjans
de Comunicació es va convocar
aquest concurs dirigit a l'alumnat
des de cinqué de Primària fins a
quart d'ESO.
L'alumnat dels centres Azorín,
Cervantes, Escriptor Canyís,
Divina Pastora i de l'IES Enric
Valor han participat en aquest

concurs on la temàtica dels
treballs presentats ha de girar al
voltant de Monòver o d'algun
fet o personatge rellevant de la
Comunitat Valenciana.
En aquest 2020, els contes premiats en categoria de 5é i 6é, han
sigut "Una fira diferent" i "Màgia
a Santa Bàrbera", de les alumnes
del col·legi Azorín, Amàlia
Sabater Díez i Aitana Deltell Armero. Mentre que en la resta de
categories han estat Marta García
Bautista, Arnau Sabater Díez, Inés
Vidal Romero i María Alfonso
Brotons, tots de l'IES Enric Valor.
Amb els contes titulats "El senyal"
en categoria 1r d'ESO, "On està la
Fira?" en 2n, "El passadís" en 1r i
"Des de dins" en 4t. Contes que
es publiquen aquest mes dins del
quadernet especial que acompanya El Veïnat.
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asociaciones

Campaña Cáritas Navidad 2020

E

n primer lugar, queremos
daros las gracias por vuestra
participación año tras año en
nuestra campaña de Navidad,
ya que, sin vuestra ayuda, las
familias que están pasando por
una situación difícil no podrían
disfrutar de unas navidades más
dignas. Es muy reconfortante
para todos, saber que con un
simple gesto, estamos poniendo
nuestro granito de arena y siendo
más solidarios con los que más
lo necesitan. En estos momentos
en que la pandemia ha hecho
que se multipliquen las familias
vulnerables, en que la ayuda
es tan necesaria, desde Cáritas
Monóvar nos enfrentamos a un
nuevo reto, cómo hacer llegar
a las familias la ayuda necesaria
sin poner en riesgo la salud de
ninguna persona: familias necesitadas, personas que ofrecen su
aportación, voluntarios y voluntarias que colaboran en las tareas,
colegios, profesores, conserjes,
parroquia, asociaciones, etc.
Después de sopesar las diferentes posibilidades, hemos pensado

que este año, en lugar de entregar
alimentos o productos de higiene
como otros años, vamos a colocar
en cada centro educativo o entidad, una hucha solidaria, en la
que cada alumno o alumna en el
caso de los colegios, y cada persona en el caso de las asociaciones,
parroquia, etc., pueda aportar la
cantidad económica que considere. Con todo lo recaudado, se
comprarán directamente a las
familias necesitadas los lotes de

alimentos básicos que necesitan
y de este modo evitaremos poner
en riesgo a las personas que colaboren en este proyecto.
Se informará de los lugares en
los que colocaremos estas huchas
a través de la radio, la televisión y
las redes sociales.
También os queremos informar
que la III Campaña "POR UN
JUGUETE DIGNO", está en marcha. Con ella, desde la parroquia,
haremos que todos los niños y

niñas que lo necesitan, tengan
un juguete digno, elegido por
ellos y nuevo. Agradecemos de
antemano vuestra colaboración,
ya que estamos seguros de que
este año más que nunca, la solidaridad de todos se verá reflejada
en el éxito de esta campaña. En
la parroquia volveremos a tener
nuestras "estrellas" y esperamos
contar con vuestra ayuda para
llevar la ilusión a las casas que lo
necesiten.
Esperamos que entendáis este
cambio en la campaña de estas
Navidades tan complicadas, y
que sigáis colaborando con Cáritas, ya que ahora más que nunca
necesitamos vuestro respaldo.
Queremos acabar con una
frase del Papa Francisco: "La
solidaridad y la fraternidad son
elementos que hacen a nuestra
civilización verdaderamente
humana".
¡GRACIAS POR ESTAR A NUESTRO LADO Y POR COLABORAR
EN HACER UN MUNDO MEJOR!
Cáritas Monóvar

el nostre parlar

seguridad

Cuscanelles o pessigolles

Junta de seguridad telemática

S

E

abíeu que "cuscanelles" és tan
vàlida com "pessigolles"?
La paraula "cuscanelles" s'usa
a Monòver i a més pobles de
l'extrem sud del nostre domini
lingüístic. Malauradament
aquest mot ha quedat desbancat
de l'ensenyament en detriment
d'allò que s'anomena llengua
estàndard. Cal dir que l'estàndard
és necessari, sobretot en una
llengua com la nostra que pateix
grans desequilibris respecte del
castellà. De fet, aprendre "pessigolles" augmenta, sens dubte,
la competència lingüística dels
parlants. No obstant això, seria
encara més enriquidor, des del

punt de vista de la competència
comunicativa, no amagar paraules totalment normatives com ara
"cuscanelles" que estan ben vives
a les nostres comarques. De fet,
la paraula "cuscanelles" apareix
en el Gran Diccionari de la Llengua Catalana i el Diccionari de
l'Institut d'Estudis Catalans com a
sinònim de "pessigolles". Per tant,
podem dir que tant "cuscanelles"
com "pessigolles" són igualment
correctes. En aquest sentit els
monovers i les monoveres podem
fer-les servir sense cap mena de
complex.
Marta Tortosa Corbí

l pasado 10 de noviembre se
llevó a cabo la Junta de Seguridad del municipio, de manera
telemática. Una reunión en la
que participó la Subdelegada del
gobierno, Araceli Portador, el
Alcalde, diferentes mandos de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, el Jefe de la Policía
Local, la Jefa de la Unidad de
Violencia sobre la Mujer de la
Subdelegación y las ediles de
Seguridad Ciudadana y de Igualdad.
Portador felicitó a los participantes en la reunión por el
trabajo realizado a lo largo de
los últimos meses, al tiempo que

les instó a seguir trabajando en
la misma línea y a ser vigilantes
para que se cumplan las medidas
decretadas por la Conselleria para
bajar, entre todos, los índices de
contagio.
Por otra parte, el encuentro
sirvió para firmar el nuevo convenio con el Ministerio de Interior
para incorporar a la Policía Local
en el Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de
Género, así como el protocolo de
coordinación y colaboración con
la Guardia Civil para garantizar
el cumplimiento de las medidas
judiciales de protección a las víctimas de la violencia de género.
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AC TES NADAL

Música i actes per als més menuts en Nadal
La cavalcada se substituirà per una representació al Camp de Fútbol Santa Bàrbera a la que assistiran els Mags d'Orient.

L

a il·luminació nadalenca
que s'ha instal·lat al poble i
que enguany s'ha encés abans
de l'habitual, tracta de posar un
poc d'il·lusió a l'ambient en un
desembre complicat. La situació
sanitària que marca el nostre
dia a dia i posa límits als moviments fa que la tristor haja anat
incrementant-se en les últimes
setmanes, més en apropar-se
un Nadal que tampoc podrà ser
com els anteriors. Però, malgrat
tot, la programació per a les
pròximes setmanes presenta actes
interessants que ens permetran,
almenys per un ratet, oblidar-nos
de les notícies, de les xifres de
contagis i de les preocupacions al
voltant d'aquest virus que ha fet
de 2020 un any nefast.
activitas infantils
Desembre és temps de Nadal i de
fer que els més menuts visquen
aquestes dates amb la màgia de
sempre encara que ho facen darrere d'una mascareta. Per això,
la programació de cultura dirigida al públic infantil s'encetarà
el 8 de desembre, a les 18:00h al
Teatre Principal amb l'espectacle
Navidad Rock. Un muntatge a
càrrec de Trebol Teatre que caldrà
anotar en l'agenda. I el dimecres
30 de desembre a les 18:00h al
Teatre altra cita per als més menuts amb el concert de La Pop.
D'altra banda, encara que
amb modificacions destacades
per tal d'adaptar-se a la situació
sanitària, l'Herald Reial visitarà
Monòver el 2 de gener però a
un emplaçament diferent al dels
últims anys. Els xiquets i xiquetes
que vulguen fer-li entrega de les
seues cartes hauran de fer-ho
enguany al pavelló municipal,
on els rebrà a partir de les 17:15h.
Així mateix, els Mags d'Orient
encara que no podran protagonitzar enguany la tradicional
cavalcada, si es reuniran amb

Second estarà a Monòver el 26 de desembre. Foto: Marco Miranda.

els més menuts en una recepció
que tindrà lloc als camps de
futbol Santa Bàrbera. Allí, hi ha
programades dues sessions d'una
teatralització on no faltarà la música, la rebuda a Melcior, Gaspar i
Baltasar ni el parlament dels Mags
d'Orient. El 5 de gener, a partir de
les 18h està previst aquest acte
on ells seran els que atrauran la
màxima atenció del públic.
Amb l'arribada del Nadal des de
Joventut també s'ha organitzat
una activitat per als jóvens. Una
gimcana familiar que sota el lema
"visita al taller de Claus" proposa
una sèrie de proves per ajudar els
elfs a preparar el trineu de Santa
Claus després que un elf haja canviat el llistat dels xiquets. El circuit
serà en grups reduits i sempre
adaptant-se l'activitat a les mesures de seguretat corresponents.
concerts de nivell
D'altra banda, la programació de
Nadal presenta diferents concerts
al Teatre Principal. El dia 20 de
desembre l'escenari del Teatre serà
per a Urbàlia Rurana. Mentre que
per al dissabte 26 de desembre,
a les 19:30h s'ha programat el
concert del grup Second, un
dels més coneguts del panorama

Manel. Foto: Mirei Grau.

Els Reis a la seua arribada a Monòver en 2020. Foto: Juanga Díez.

musical actual i que compta amb
un destacat nombre de seguidors.
La limitació d'aforament del
Teatre, marcada per les autoritats
sanitàries, reduirà notablement
la capacitat i impossibilitarà la
cabuda que hauria tingut en
condicions normals així que els
seguidors de Second han hagut
d'estar molt atents a la venda
d'entrades.
L'altra cita destacada és amb el
grup Manel que també passarà
pel Teatre Principal el dissabte 2
de gener a les 19:30h amb el seu
últim treball "Per la bona gent".
El que no podrà ser enguany

dins de l'apartat de concerts és
el que tradicionalment oferia en
aquestes dates l'agrupació musical La Artística. Eixe concert de
Nadal que no es portarà a terme
com tampoc ho va fer mesos
enrere el de Pasqua, per culpa de
l'actual situació de crisi sanitària.
Però, no obstant això, la música
clàssica també té cabuda dins la
programació de desembre amb
el concert que oferirà el quartet
de corda de l'Orquestra Filharmònica d'Alacant. Serà també al
Teatre Principal el dissabte 5 de
desembre, a les 20:30h.

10 | El Veïnat

DESEMBRE 2020

educació

Entregats els premis Sambori 2020

Aitana Deltell.

E

l confinament va impossibilitar que es portara a terme,
com estava previst, l'acte de lliurament dels premis Sambori 2020
de narrativa escolar. Un acte que
s'hauria d'haver celebrat a Petrer
els dies previs a la celebració de
la Trobada d'escoles en valencià
que tampoc va ser possible en

Arnau Sabater i Sofia López.

aquesta edició. Ara, l'alumnat
premiat del nostre municipi, ha
rebut els guardons corresponents
als seus centres educatius, davant
la impossibilitat de celebrar un
acte comarcal com anys anteriors. Així, fa uns dies, l'alumna
de l'Azorín, Amàlia Sabater rebia
el premi com a guanyadora del

Amàlia Sabater.

segon premi comarcal en categoria tercer cicle de Primària pel
conte "Els conflictes de la paella".
Mentre que a l'IES, Arnau Sabater
quedava primer comarcal en categoria primer cicle de Secundària
amb "L'embolic de la milotxa" i
Sofia López, segona en categoria
segon cicle de Secundària amb

"L'hospital". Així mateix, les
xiquetes Aitana Deltell i Laia
Esteve, rebien als col·legis Azorín
i Ricardo Leal, respectivament,
els premis corresponents com
a guanyadores del concurs de
dibuix de la Trobada organitzat
anualment juntament amb el
Sambori. Enhorabona a tots!
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ESPO R TS

Més inversions a les
instal·lacions esportives
25 de novembre dia internacional
de l'eliminació de la violència
contra les dones

D

A

causa de diferents circumstàncies que s'han estat
succeint durant el transcurs de la
pandèmia, la regidoria d'Esports
ha estat treballant conjuntament
amb els clubs que utilitzen les
instal·lacions esportives, en pro
de la seguretat dels esportistes i
del foment de l'esport.
Les primeres mesures preses
van ser la utilització d'un protocol d'accés a les instal·lacions i
la dotació de termòmetres i gel
hidroalcohòlic suficient perquè
els clubs no hagueren d'invertir
en la reposició d'aquests
productes ja que el seu ús és
constant. La següent mesura va
ser separar el material dels clubs
mitjançant l'adquisició de gàbies
d'emmagatzematge.
I ara, continuant en aquesta
línia, s'ha proporcionat material
esportiu per a promoure que cada

club en tinga suficient per a poder
desenvolupar l'activitat i evitar
així la manipulació excessiva
d'aquest. Tot i això, sempre que
s'acaba de manipular qualsevol
objecte es procedeix a la seua
desinfecció.
El material adquirit ha sigut,
balons medicinals, escales de
coordinació, tanques, cintes
elàstiquesi balons de kinball.
Des de la regidoria d'Esports
es continuarà treballant perquè
la seguretat en les instal·lacions
esportives siga la màxima possible. I desitgem tornar a gaudir
de l'esport en la seua màxima
expressió, és a dir, amb el públic
a les grades animant els equips
i amb la utilització de vestuaris.
Per això continuem animant a
totes i tots a complir les mesures
de seguretat.

Suspesa la San Silvestre 2020

L

a regidoria d'Esports, en
col·laboració amb els clubs
esportius col·laboradors, ha optat
per no celebrar enguany la Sant
Silvestre monovera per la situació
sanitària actual. La prova que
arribava cada any vinculada a la

celebració del Nadal no podrà
portar-se a terme en aquesta
ocasió. Vora 700 participants es
van inscriure en l'última edició
en tant que la Sant Silvestre és un
dels esdeveniments anuals més
esperats cada any.

urant l'any 2020, fins al mes de setembre, han sigut assassinades
4 dones al País Valencià i 74 dones al conjunt de l'Estat Espanyol,
segons dades de la Coordinadora Feminista de València. Aquestes
dades terribles, malauradament, hauran quedat desfasades en publicar
aquest escrit. Els assassinats de dones són la màxima representació de
les formes de violència masclista. Una violència que continua sotmetent les dones en tots els àmbits de la seua vida. Aquesta violència
masclista sobre dones i xiquetes té el seu nucli i origen en la pervivència d'un sistema social patriarcal, present en totes les estructures
de la societat, que no considera la igualtat entre dones i homes com
un autèntic dret humà, el qual, tot i que es manifesta genèricament
a les lleis actuals, la vida real encara manté rols i responsabilitats diferenciades, restant credibilitat i autoritat a les dones, cosificant-les,
consolidant pautes culturals que transmeten i reprodueixen estereotips
patriarcals, accentuant la responsabilitat i la culpabilitat de les dones.
Aquesta "pandèmia" la qual sobrevalora el que és considerat masculí
i devalua i fa invisible tot allò considerat femení i la qual perpetua la
cultura de l'abús sobre les dones, apropiant-se dels seus cossos i de la
seua sexualitat, mitjançant la cultura de la violació i la prostitució. És
en aquest context on es produeixen atacs tan greus com les violacions
en grup.
El 17 de desembre de 1999, a través de la resolució 54/134,
l'Assemblea General de l'ONU va declarar el 25 de novembre com el
Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Una
data que ha de servir, per a la reflexió per part de tota la societat, però
també per a la renovació dels esforços per part de totes les institucions
polítiques i socials, per a lluitar contra aquest problema social.
El passat divendres 13 de novembre, les forces armades marroquines
violaren deliberadament l'acord de "l'Alto el fuego" signat entre les dues
parts del conflicte al Sàhara Occidental (Front Polisario i el Marroc) en
enviar forces militars a través de tres rutes a l'est de la bretxa il·legal de
Guerguerat cap als civils sahrauís que es manifestaven pacíficament en
la zona des del 21 d'octubre. L'operatiu, que es considera un incompliment flagrant de l'acord, constitueix una agressió directa contra el
poble sahrauí.
El Front Polisari i el Govern sahrauí responsabilitzen plenament al
Regne del Marroc de totes les perilloses conseqüències d'aquest atac
sobre la seguretat i estabilitat de la regió, i el futur de l'Acord de Pau que
porta estancat durant anys a causa de l'incompliment d'un referèndum
d'autodeterminació, que és l'únic pacte i acord signat entre les parts
sota la doble supervisió de Nacions Unides i la Unió Africana.
El poble sahrauí porta patint una tragèdia des de l'any 1975. Són
múltiples i reiterades les resolucions de l'ONU reconeixent el dret
del poble sahrauí a decidir el seu futur lliurement i a la necessitat
de buscar una solució justa i pacífica que implique el lliure exercici
d'autoderminació per a la població del Sàhara Occidental, culminant
d'aquesta manera aquest procés de descolonització inacabat.
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Se acercan "las colas del hambre"

Dueños de la "verdad"

E

E

n este tiempo tan convulso para todos, los españoles cada vez
somos más pobres y vulnerables cada día, personas que hasta hace
poco se ganaban la vida holgadamente, se ven obligadas a pedir alimentos para sus hijos en las instituciones de Cáritas y Cruz Roja, como
siempre dispuestas a resolver los problemas de los más necesitados.
En estas circunstancias la Vicepresidencia de Derechos Sociales,
dirigida por Pablo Iglesias, ha recortado subvenciones para Cáritas y
Cruz Roja hasta en un 3% (según las noticias de Onda Cero). Ante
este problema, los políticos de Monóvar nos vemos obligados a ser
conscientes del porqué estamos aquí, nuestro pueblo nos ha elegido
para ocuparnos en primer lugar de nuestros ciudadanos, empezando
por los que más necesidades tienen.
Es obligatorio plantearnos de qué forma, desde nuestro consistorio
podemos ayudar a estas entidades con el fin de paliar en la mayor
medida, las necesidades urgentes de nuestros conciudadanos.
Debemos ampliar todos los recursos posibles, para conseguir mejorar
las necesidades de nuestra ciudad, hay que replantearnos aumentar
las ayudas de nuestros autónomos que pasan por un gran momento
de dificultad, no podemos consentir, si está en nuestras manos, que
ningún negocio cierre sus puertas, necesitamos a estas personas para
mantener el sistema productivo de Monóvar, no podemos empobrecer
más nuestro municipio, nos debemos a ellos y es por esto que debemos
de ayudarles a reducir el impacto económico que la Covid-19 está
produciendo en nuestro municipio, no podemos abandonarles en
estos momentos tan difíciles para todos.
Desde Ciudadanos agradecemos al Gobierno Municipal, como
hicimos ya en el último pleno, que se retomaran las ayudas a nuestros
comercios locales, gracias a la propuesta que les hicimos desde
nuestro grupo político al señor Alcalde y la han aceptado. También queremos hacer hincapié en recordarles el abandono de algunos
barrios y pedanías, puesto que nos comentan algunos vecinos que
están cansados de hacer tantas peticiones a este Ayuntamiento, solo
les pedimos que por favor les escuchen y sean resolutivos.
Seguimos escuchando quejas sobre la mala gestión que están realizando en nuestra querida Plaza de Toros "la Joya del Vinalopó", no nos
cabe ninguna duda de que están llevándola al total abandono, "quina
llàstima més gran!". Para terminar este escrito, queremos recordarles
que estaremos expectantes de que se cumpla la promesa que el Sr.
Martínez hizo en el pleno del mes pasado, de que Conselleria pondría
en marcha el nuevo Centro de Día a primeros de año, puesto que hay
muchas familias que se han visto sin servicio para sus mayores desde
hace ocho meses y lo necesitan a la mayor brevedad posible.

l mes pasado a nivel nacional escuchábamos la idea del Gobierno
de PSOE-Podemos de crear un organismo para vigilar las «noticias
falsas».
Éste se dirigirá prácticamente desde La Moncloa, ya que tal y como se
publica en el BOE, se reserva al Ejecutivo la potestad de determinar qué
informaciones son erróneas y cuáles no, sin especificar cuales serán los
criterios en los que se basen las decisiones.
Parece increíble que se cree una especie de 'ministerio de la verdad’,
para vigilar a los medios y dictamine su nivel de credibilidad (coartando de paso las libertades de expresión e información). De verdad cuesta
creer que esto esté pasado en un estado democrático, pero parece que
aprovechando la situación de la pandemia, nos van a recortar aún más
derechos.
Os sorprenderá que escribamos sobre un tema nacional, pero esto
tiene una explicación.
A finales de octubre, Alejandro García, actual alcalde, colaba el
siguiente mensaje en la radio municipal en una comparecencia, "todo
lo que no salga del Ayuntamiento, no es verdad", repitió de nuevo
"todo lo que no diga el Ayuntamiento, no es verdad" y una vez más "no
hagan caso de otras cosas que no diga el Ayuntamiento".
Es la primera vez que vemos que a nivel local, el gobierno de PSOEPodemos/Compromís se adelanta en algo a sus superiores, una lástima
que sea para mal.
Aunque esto no es nuevo, recordemos que a nivel municipal, al
contrario que en las poblaciones de nuestro alrededor, el grupo de
gobierno tiene a la oposición totalmente en sequía, tanto informativa
como colaborativa.
A nivel informativo, no nos cuentan nada y a la hora de trabajar
en algo, nos lo comentan cuando ya está la decisión tomada y todo
hecho, de tal forma que no se puede modificar ningún aspecto.
Es una forma de que el resto de formaciones queden en el olvido,
para que todo tenga que pasar por ellos. Incluso cuando se propone
algo bueno para el pueblo, primero lo rechazan y luego lo presentan
como algo suyo.
Esto lo hacen en parte para llevarse todas las medallas y flores, pero,
visto lo visto, también todas las críticas. Una vez más, se cumple con lo
que ya dijimos, el gobierno de coalición continúa creyendo que tiene
mayoría ‘absolutista’ y que son los dueños de la verdad.
Pero no es así, por ello continuaremos luchando para mostrar los
hechos tal y como son, aportando más datos e imágenes para que
libremente podáis formaros vuestra opinión y no seáis "esclavos" de
un único punto de vista.
Por último, aunque la situación no es la mejor, nos gustaría desearos
una feliz Navidad y sobre todo, un feliz año nuevo. Esperemos que el
2021 nos traiga a todos/as mucha salud, que hace falta.
Veïns, la alternativa monovera. Cuidaos!
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Un año que no olvidaremos

H

emos llegado casi al final de un año que no olvidaremos nunca,
marcado por la COVID-19 que nos ha traído un cambio de 180º
en nuestro día a día, modificando nuestros hábitos y costumbres.
Estamos aproximándonos a unas fechas entrañables y en este 2020
nos van a resultar más difíciles de llevar.
Para afrontarlas, seguimos pidiendo a la población máxima prudencia y respeto a las normas, y al Ayuntamiento, medidas efectivas para
frenar su expansión y para ayudar a la población.
En este sentido, ya aportamos al Gobierno al inicio de esta grave
situación, un Plan de Reactivación Económica. Ahora, le sumamos
cuatro mociones más. Una solicitando una enfermera escolar, que fue
aprobada en octubre por acuerdo plenario que aún no se ha hecho
efectivo, como muchos otros. La segunda, solicitando la realización de
pruebas para detectar la enfermedad, y que el gobierno votó en contra.
Y otras dos, enfocadas a conseguir unas "aulas seguras" (instalación de
purificadores de aire HEPA y un Plan Socio Emocional), de las que aún
no tenemos respuesta.
Votamos a favor de que se repartan a los afectados que han visto
mermar sus ingresos a causa de la pandemia, los 220.000 euros que
quedaron de las primeras ayudas COVID-19, y lo que exigimos es que
esa cantidad se dedique íntegramente para lo que se creó. No nos parece bien, que sobre dinero. El Gobierno ha de ser efectivo y ajustar los
números para que llegue la mayor cantidad posible y al mayor número
de perjudicados por esta situación.
Apostamos por nuestros comerciantes, desde nuestras redes sociales
hemos lanzado un llamamiento a la población proponiendo que cada
uno, dentro de nuestras posibilidades, hagamos nuestras compras en
nuestros comercios locales. Todo suma. Así, podremos paliar las carencias que nuestro Ayuntamiento tiene para que la ayuda llegue a todos.
Con respecto a la programación prevista para Navidad, proponemos
buscar otras alternativas innovadoras y ofrecer a la población unas Navidades diferentes y seguras. La situación a día de hoy es complicada,
pero aunque mejore, hemos de ser muy prudentes.
Aprovechamos este espacio para agradecer y despedir a nuestro
compañero Lorenzo Lorenzo por su gran labor durante su larga trayectoria política, al servicio de nuestros vecinos y de nuestro Partido. Le
sustituirá Miguel Salvador Poveda, que afronta esta nueva etapa con
mucha ilusión y ganas, aportando su experiencia en este campo. Un
equipo totalmente renovado, que continuará trabajando para conseguir juntos un Monóvar mejor.
Desde el Partido Popular de Monóvar y teniendo en cuenta la situación social que vivimos, os deseamos unas Felices Fiestas y un Próspero
Año Nuevo. Y deseamos recibir el 2021 con la ilusión de que todo va
a ir a mejor.

Ajudes contra la crisi provocada
per la pandèmia

L

a pandèmia està atacant de nou, en una segona onada, a la població
espanyola. Després d'uns mesos en els quals no hi ha hagut una
incidència important a la nostra ciutat, ja fa unes setmanes que està
colpejant amb força els monovers. Amb una incidència per 100.000
habitant prop a 600, a finals de novembre, Monòver ja es troba entre les
poblacions més perjudicades pel Coronavirus. Malauradament des que
va començar aquesta segona onada, cinc persones han perdut la vida a
conseqüència d'aquest virus. Els nostres condols per als familiars.
A banda del problema sanitari, la Covid-19 també porta aparellat
un greu problema econòmic. Molta gent ha perdut el treball i altres
es troben afectats per un ERTO. Igualment els comerços de Monòver
també s'han vist perjudicats per aquesta situació. Per aquests motius, el
mes de juny el govern municipal va portar al plenari una sèrie de mesures per a ajudar els autònoms i les xicotetes empreses de Monòver,
així aprofitàrem també una subvenció de la Diputació d'Alacant. Una
vegada resolta aquesta convocatòria i tenint en compte que no es van
esgotar tots els diners que s'hi van destinar, el govern municipal va
promoure una segona convocatòria, en aquest cas per als comerços
de Monòver, dels quals té la competència l'ajuntament a l'hora
de concedir ajudes, i vam destinar els 220.000 euros restants per a
aquesta finalitat. A més en el plenari del 3 de desembre s'haurà aprovat
presumiblement l'esmentat paquet d'ajudes, per als bars i restaurants
monovers perquè estiguen exempts de pagar la taxa de taules i cadires
en les terrasses durant tot el 2021. Igualment qualsevol persona que
vulga iniciar un negoci a Monòver estarà lliure de pagar les taxes
d'obertura d’establiment. També per a potenciar el Mercat Municipal
tot aquell que òbriga un lloc de venda no pagarà la taxa fixa durant tot
l'any vinent. Aquestes són les mesures que l'ajuntament de Monòver
està implementant per a ajudar a diferents negocis monovers a eixir
de la crisi que ha produït la pandèmia, la qual esperem que durant
2021 acabe d'una vegada. És també una declaració d'intencions per a
incitar al consum en el nostre municipi, ja que molts llocs de treball
de monovers i monoveres depenen de què nosaltres entrem als seus
establiments i comprem. A pesar d'aquestes mesures, indubtablement
positives, el Partit Popular es posa a criticar-les a les xarxes socials,
diuen que els 2.000 euros de límit que tenen d'ajuda els comerços són
insuficients, cosa estranya, ja que la quantitat que ells proposaven el
mes de maig era de 1.000 euros. És a dir, el govern proposa el doble de
diners que ells i ho critiquen. I és que quan es vol criticar per criticar
la incoherència és manifesta. Aquest govern continua en la seua línia
d'ajudar al xicotet comerç per al seu manteniment mentre dura la crisi;
a més també ajuda a les famílies més necessitades de la població com ja
està fent des del mes de març, augmentant la partida d'ajudes directes
en 58.000 euros.
Per acabar, és necessari insistir de nou en demanar a la població que
seguisca les recomanacions de les autoritats sanitàries i no es confie
mai, ni quan està amb família o amics, perquè és en eixes trobades on
estan produint-se més contagis al poble. Ànim que prompte eixirem
d'aquesta!

14 | El Veïnat

DESEMBRE 2020

OPIN IÓ N

R ESSENYA

En defensa de lo público

Descobrim a César Orquin Serra

E

R

l Coronavirus revela los
efectos catastróficos de la
privatización de los servicios
básicos.
Relatores y exrelatores de la
ONU, piden a los gobiernos de
todo el mundo, que no dejen
en manos privadas la Sanidad,
Vivienda y Educación.
You mater (Tú importas).
Los Derechos Humanos (DD
HH), pueden ayudarnos a articular qué tipo de Servicios y Bienes
Públicos, queremos: Participativos, transparentes, sostenibles,
no discriminatorios, y al servicio
del bien común.
Si no se llevan a cabo estos
derechos, la población más empobrecida, no podrá disfrutar y
quedará marginada.
Destacaríamos la importancia
de una base económica sostenible
para la consecución de cualquier
servicio, de ahí la importancia de
una subida de cargas a quien más
tiene, de forma que se consiga
una verdadera distribución de los
impuestos.
¿Cómo se puede conseguir más
transparencia en las privatizaciones y subcontrataciones?
Durante muchos años se han
privatizado/subcontratado Servicios Públicos vitales, a empresas
privadas (todos lo sabemos y

colaboramos a que ello funcione,
callándonos). Se han privatizado
los servicios en Sanidad, Educación y Vivienda.
En la Comunidad de Madrid
daban solares a demanda para
la construcción de Colegios
Concertados, en detrimento de
las Escuelas Públicas en barrios
obreros, donde en los últimos
años no han hecho ninguna
Escuela Pública.
El Diario Público lanza una
campaña de recogida de firmas
para exigir al Gobierno que
aumente la inversión del 4% del
PIB actual al 5%, ante los graves
problemas que sufre la Educación
Pública.
El grupo Ágora de Mujeres os
convoca a toda la ciudadanía, a
que participéis en los presupuestos participativos que convoca
cada año el Ayuntamiento; para
una mayor transparencia en
beneficio del bien común.
Vamos a cuidar, potenciar
y sostener mejor los Servicios
Públicos.
Caridad Hernández y
Emilia Alfonso
Representantes del
ÁGORA DE MUJERES

JOVENT U T

Visita al taller de Claus

D

es de la regidoria de Joventut
s'ha organitzat una activitat
nadalenca a Puntjove per al 20 de
desembre. Aquesta activitat anomenada "visita al taller de Claus"
es portarà a terme de 10 a 14h i
de 17 a 21h amb diferents torns
de participació. Els interessats a
participar en l'activitat han de
formalitzar la seua preinscripció
en les instal·lacions de Puntjove
on rebran informació detallada

d'aquesta proposta. Es tracta
d'una gimcana familiar amb proves que han de superar els grups
per tal d'ajudar els elfs a carregar
el trineu de Santa Claus.
Els grups estaran formats entre
4 i 6 persones, i es respectaran
les mesures de prevenció de la
Covid-19: presa de temperatura,
ventilació d'espais, gel hidroalcohòlic, i desinfecció de sales i
projectes, entre altres.

egalar un llibre en Nadal sempre és un encert. La cultura,
un dels sectors més castigats per
la crisi econòmica i sanitària, és
una ferramenta essencial per
a la construcció de la nostra
personalitat. En el meu cas, els
llibres d'història són els que més
m'agraden. Però no vos parlaré de
la història clàssica de la construcció de les grans nacions ni la dels
personatges memorables que tots
coneixem. La història que a mi
m'apassiona és aquella que parla
de les persones del carrer. Aquella
història que analitza la vida
quotidiana de les classes socials i
esbossa relats de les seues característiques comunes i particulars.
Un d'aquests protagonistes anònims que van deixar
empremta pel seu pas per la
terra va ser el valencià César
Orquín Serra. Una persona clarivident que els esdeveniments
polítics i socials del segle XX
el van destinar a estar present
(sense voler-ho) a uns dels indrets més cruels i imaginables
possibles: els camps de concentració del III Reich. No obstant
això, el fet d'estar al pitjor lloc
i en el pitjor moment, va suposar un baló d'oxigen per moltes
altres persones, ja que César
Orquín va ser el responsable
directe de la salvació de més
de 300 republicans al camp de
Mauthausen, d'entre les quals
podem destacar el monover
Luís Moreno Sabater.
Per a descobrir al complet
la vida de César Orquín, i la seua
relació amb Luís Moreno, vos recomane la lectura del llibre César
Orquín Serra, el anarquista que salvó a 300 españoles en Mathausen,
escrit pels investigadors Guillem
Llin i Carles Senso. Aquest relat
repassa la vida de l'anarquista
valencià de manera biogràfica,
començant per la seua infantesa
a la ciutat de València i acabant a
l'Argentina, on el deportat va refer la vida després de ser alliberat
del camp de concentració. El gros

del llibre, com podem imaginar,
fa referència als enginys i les habilitats per a sobreviure en aquest
indret tan inhòspit. Tot i que la
part més interessant, en l'àmbit
historiogràfic, és l'aportació directa de testimonis de desenes de
deportats, els quals certifiquen, fil
per randa, el paper cabdal desenvolupat per César Orquín durant
el seu captiveri.
Tanmateix, com a monoveres i monovers, aquest
llibre també ens pot servir per a
conéixer el paper exercit per Luís
Moreno Sabater a Mauthausen,
així com la seua relació amb César
Orquín; una amistat que va anar
molt més enllà dels filferros i que
van mantenir fins al final del seus
dies. En resumits comptes, aquest
és un llibre molt apropiat per a
regalar o llegir durant el Nadal.
Una recerca que ens descobrirà
el paper transcendental que
tenen les persones anònimes en
la construcció dels grans relatats
històrics.
Nota: el llibre el podeu trobar a
les llibreries de Monòver.

		

Ferran Díaz
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El Duque de Híjar contempla su escudo
S

egún vímos en el número anterior de El Veinat, se va a restaurar
el Escudo Nobiliario de los Duques de
Híjar que se encuentra colocado en
la fachada de la Iglesia del Convento
de los Capuchinos de nuestra ciudad.
Por este motivo creo conveniente recordar algunos detalles
de la historia del Convento, así
como la del Escudo y la visita
que el Duque de Híjar hizo a
Monóvar para ver por sí mismo
la realización de tan magna obra.
Las obras del Convento comenzaron en el año 1743, siendo
titular del Ducado don Isidro
Fadrique de Silva Fernández de
Híjar, V marqués de Orani y VII
duque de Híjar (*1690-†1749),
finalizando en 1756, a excepción
de su Iglesia que comienza a
construirse inmediatamente después y cuyas obras finalizarían en
1760. Su coste fue financiado por
los Duques de Híjar y las limosnas de los monoveros de aquella
época.
La colocación del Escudo de
Armas del Ducado, sobre la puerta de la Iglesia conventual, tuvo
lugar el día 18 de agosto de 1760,
cumpliendo con las capitulaciones de la Fundación.
En estos días ya habían fallecido don Isidro Fadrique así como
también su hijo don Joaquín
Diego de Silva Fernández de
Híjar (*1721-†1758), por lo que
la representación del Ducado la
ostentaba la esposa de éste último doña Mª. Engracia de Bolea
y Pons, como tutora y madre de
don Pedro Pablo Alcántara de
Silva Fernández de Híjar (*1741†1808) que era menor de edad.
El día de la colocación del Escudo representó a la Comunidad
de Religiosos el Padre Guardián
del convento, fray Benito de
Bocairente; a la Villa y a la señora
Duquesa, don Tomás Agustín
Fernández, Gobernador y Alcalde
Mayor de Monóvar.
Todos ellos se reunieron ante
la fachada del nuevo templo: "…

que por estar ya concluida la referida
iglesia y convento, parecía muy
conforme colocar el escudo de armas
de dicho Excmo. Sr. y su Iltma. Casa
y Estados, el qual tenía construido
a sus expensas. Y enseguida mandaron a fray de Cartagena, religioso
de dicho convento y maestro de la
expresada obra, que fixase dicho
escudo de armas sobre la puerta del
pórtico de dicha iglesia, y enseguida
dicho fray Juan y peones que allí
havía a su orden, subieron dicho escudo der armas, que estaba al píe de
dicha obra y pórtico, y le colocaron
sobre la referida puerta emprendido
con yeso y quedando fixado sobre
dicho pórtico...", según nos relata
Inmaculada Vidal, en su artículo:
"El convento de capuchinos de
Monóvar: historia de su construcción y obras artísticas" (R. Fiestas,
año 2000).
Años más tarde, en 1779,
encontramos el relato de la visita
que el IX duque de Híjar y VII
marqués de Orani, don Pedro
Pablo Alcántara, hace a la villa de
Monóvar, contado por el escribano Joseph Pérez.
Don Pedro estará en Monóvar
durante dos días, el 15 y el 16 de
julio de dicho año, para visitar,
el día 15, la iglesia parroquial y
el día 16, el colegio seminario de
los padres menores Capuchinos,
acompañado, esta vez, de sus
hijos.
A pesar de que el motivo de la
visita no se nombra en ninguno
de los relatos, no puede ser otro
que el de ver con sus propios ojos
la nueva iglesia parroquial de San
Juan Bautista, que se terminó de
construir hacia 1760, aunque
las obras no finalizarían hasta
principios del siglo XIX, y el
convento de los Capuchinos que
desde 1764 se había convertido
en casa de seminario para misioneros, ratificado en 1771 por
Carlos III y quedando bajo su real
protección.
El documento que relata dicha
visita fue transcrito y publicado

Retrato de don Pedro Pablo Alcántara de
Silva. Óleo de Antonio Velázquez.

por mi en la Revista de Fiestas del
2013. Es seguro que el boato que
se desprende de su lectura chocaría muchísimo con el ambiente
pueblerino y sería un acontecimiento del que se hablaría en el
pueblo durante muchos días, pues
no eran frecuentes las visitas de
los Duques a esta villa, una de
las más alejadas entre sus vastos
dominios territoriales.
Recibimiento y obsequios hechos al
Excelentísimo Señor Don Pedro de
Alcántara Fadrique Fernández de Híjar,
Duque de Híjar y Marqués de Orani,
en la parroquial de Monóvar y en el
convento de Capuchinos de ella. (Legajo
10 N.19).
SELLO QUARTO, VEINTE MARAVEDÍS, AÑO DE MIL SETECIENTOS Y
SETENTA Y NUEVE
Joseph Pérez escribano del Rey Nuestro Señor, público del Ayuntamiento
Número Juzgados y Rentas de esta villa
de Monóvar y su vecino, Certifico y doy
fe que en este día de la fecha el Excelentísimo Señor Don Pedro Alcántara
Fadrique Fernández de Híjar, Duque y
Señor de Híjar, dueño y señor de esta
expresada villa como Marqués de Orani,
ha pasado desde su casa palacio acom-

pañado del Ayuntamiento y diferentes
personas de distinción eclesiásticas
y seculares al colegio seminario de
Padres Menores Capuchinos de la
misma, y a la llegada a la esquina del
huerto llamado con nombre propio de
Ramón Ruiz, estaba esperando a su
Excelencia la Reverenda Comunidad
de dicho Colegio Seminario formada
en dos filas en modo y manera de
procesión con Cruz Alta y Palio precediéndola su guardián el Reverendo
Padre Fray Manuel de San Juan, y
habiendo recibido a su Excelencia el
Duque mi señor bajo del palio con
dicha procesión formada le condujeron
al Presbiterio de la Iglesia de dicho Colegio Seminario, habiéndole dado agua
bendita a la puerta de ella dicho Padre
Guardián, con una taza de plata, y
habiendo dejado a su Excelencia en el
Presbiterio en su medio a la mano derecha del Evangelio donde existía una
silla, y a sus pies y piso una alfombra,
y encima de ella una almohada grande
de terciopelo morado oscuro para
arrodillarse sobre ella su Excelencia,
continuamente ha entonado el coro el
cántico de una misa que se ha celebrado con toda solemnidad y lucimiento
de música de violines, trompas y otros
instrumentos y concluida la misa ha
pasado su Excelencia en compañía
de sus queridos hijos que también
asistían a esta función, asistía toda
la Iglesia y Sacristía de dicho Colegio
Seminario, con la Reverenda Comunidad y demás personas, y cuando a su
Excelencia le ha parecido se ha salido
de dicha Iglesia y Colegio acompañándole dicha Comunidad hasta la
esquina del huerto nombrado donde
le recibieron, y allí se ha despedido su
Excelencia retirándose a su casa con el
acompañamiento que llevaba, a todo
lo cual me hallé presente y de mandato
de su Excelencia en preservación de los
derechos y regalías de su Excelentísima
Casa doy libro el presente que signo,
y firmo en esta villa de Monóvar en
diez y seis días del mes de Julio de mil
setecientos setenta y nueve.
En testimonio de verdad Joseph Pérez.
Paqui Limorti Aracil

