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CONSULTORI ATÍPIC

Tomateta seca
F

ins i tot en temps de pandèmia
l'amor o més bé la necessitat d'amor,
és una constant en les consultes que rep
mensualment la senyora Tomateta al
seu consultori particular. Això sí, si ja és
difícil trobar l'amor en condicions normals, si li afegim fer-ho entre restriccions
i prohibicions de mostres d'afecte per
culpa d'un maleït virus, la cosa encara
va a pitjor. No diguem si a més posem
condicionaments específics com ara la

llengua. Ser exigents està bé, però potser
amb el panorama que tenim cal rebaixar
un poc el llistó. De tota manera, qui som
nosaltres per a donar consells? No entrarem en el terreny de la nostra consultora
per excel·lència que és qui realment ha
de donar una resposta mínimament satisfactòria a la veïna que s'amaga darrere
de Brigitte Bardot. No obstant això, el
que sí que li desitgem és que tinga sort i
finalment triomfe l'amor.

consulta:

Estimada Tomateta:
El meu nom és Pilar i encara que tinga aquest nom tan peninsular tots em coneixen com BB, que era com li deien a una famosa
actriu francesa de l’any del catapum, perquè soc una fanàtica del
francés. De l' idioma, vull dir, no vaja a pensar vosté altra cosa. Des
de ben xiqueteta ja em passava. Per a cridar a ma mare deia: Madame!
I ella em bonegava dient-me molt enfadada: Tu saps lo que vol dir
això? Quan me n’anava d’algun lloc deia au revoir ben fort i tots me
miraven estranyats. Ja de més grandeta el meu primer cotxe va ser un
Renault i el segon, que encara el tinc, un Peugeot. Les meues amigues
em diuen friqui perquè elles totes són d’anglés però jo quan sent
una cançó en francés em torne boja. El problema que tinc és que quan
estic en alguna relació íntima (ja sap el que vull dir) necessite que
em diguen alguna paraula en francés com mon amour, ma petite fleur
o alguna cosa així, perquè si no, no funcione i cap xic que conega
sap ni una paraula en aquesta llengua celestial. Jo, a estes altures,
ja me conformaria en què fent la cosa me digueren: Chochette! que no
significa res, però sona a francés. A quin ministre desgraciat se
li va ocórrer canvia el francés per l’anglés en l’institut? Estaré
condemnada eternament a no gaudir de la dolça mel de l’amor per un
decret de la Conselleria? Que puc fer senyora Tomateta?
					
				

Brigitte Bardot

resposta:

X

ica, que difícil m'ho poses. Em recordes al cas d'un legionari que ja em va fer una
consulta pareguda. La veritat és que tot el món diu que el francés és la llengua de
l’amor. Però... per què no te poses una aplicació al mòbil que recite poesies en francés
i li dius a la teua parella que ni se li ocórrega obrir la boca? Que si vol utilitzar alguna
llengua, que siga la seua, la de molla. Ah! I a mi també m'agrada París.

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

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

Des de la regidoria de Patrimoni s'espera que
comencen en breu els treballs de reforma a
l'ermita de Santa Bàrbera.
Foto: Hnos. Quiles.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer el
5 de març. Si voleu col·laborar-hi recordeu que
haureu d'entregar els vostres escrits fins el 18 de
febrer. 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

C

ap encertant vam tenir amb
la proposta del número
anterior. El rei que repartia regals
entre els xiquets i xiquetes de
Monòver en aquella imatge es
trobava davant de la coneguda
"posada de la tia Remedios", al
carrer Major, al costat de l'actual
gelateria Mira. No tenim per tant
guanyador ni guanyadora, però
sí una nova oportunitat perquè
us emporteu el nostre premi. Així
que fixeu-vos bé, que no és tan
complicat i a veure si endevineu
on està reunida tota aquesta gent,
per sort, sense mascaretes ni distància de seguretat.
Recordeu que heu d'enviar les
respostes a l'adreça electrònica
veinat@monovar.es, o bé dirigintvos al Kursaal Fleta.
Foto: Arxiu Marcial Poveda.

Editorial
E

speràvem amb tantes ganes el nou any, que vam depositar en 2021 les nostres esperances
perquè la situació tinguera un altre color. No obstant això, de moment les expectatives han
quedat totalment allunyades del desitjat i continuem immersos en una realitat que no sabem
quan començarà a donar-nos alguna alegria. Hem passat les festes de Nadal amb restriccions,
tocs de queda i la impossibilitat de reunir-nos amb familiars i amics com és costum. Almenys
així ha sigut per a la majoria, però també hi ha hagut qui ha optat per no fer cas a les autoritats
sanitàries i, com ja ens anunciaven, això s'ha traduït en un increment de contagis que va
obligar a adoptar mesures més dràstriques per a tractar de frenar aquesta complicada situació.
Fins i tot es feia una crida a l'autoconfinament, encara que confiar en la resposabilitat individual
haja quedat comprovat que no sempre funciona.
No obstant això, la part il·lusionant de tota aquesta situació ha arribat amb les primeres
vacunes contra la Covid-19 que arribaven al nostre municipi a prinicipi de gener i que rebien
personal del Centre de Salut i interns de la residència d'ancians de Monòver. Una espurna
d'esperança en un dia a dia trist i desmesuradament fred com han estat les últimes setmanes.
Filomena ha estat el nom que ha rebut el temporal que ha gelat el país i que també s'ha fet notar
ací. La neu va tornar a fer acte de presència a la serra del Coto però no va arribar als carrers de
les pedanies com en altres ocasions. El paisatge urbà no es va tenyir de blanc, però les temperatures enregistrades van obligar a traure dels armaris la roba d'abric i fins i tot, a tirar mà de les
mantes per a anar a classe davant l'obligació de ventilar les aules a causa del virus que ens ho ha
complicat tot massa. Mascareta i manta són imprescindibles per a fer front a una jornada escolar
que s'allunya del que hauria de ser com també va ser d'allò més diferent l'arribada dels Reis a
Monòver aquest 2021. Un any en el qual la cavalcada no va poder ser i els xiquets i xiquetes es
van haver de conformar amb veure passar Melcior, Gaspar i Baltasar en cotxe pels carrers. L'any
va començar així, afegint també la cavalcada al llistat d'actes i celebracions que no han pogut
ser, un llistat que continuarà incrementant-se amb el Carnaval i també afectarà a la Setmana
Santa per segon any consecutiu en tant que des del Bisbat s'han suspés les processons en 2021.
Així doncs hem començat l'any sense eixe esperat canvi amb què somiem, però que haurà de
ser d'una volta. Confiem que la vacunació vaja a bon ritme i que, puguem recuperar xicotetes
parcel·les d'eixe dia a dia que enyorem. Mentre no queda més que cuidar-nos i cuidar els que ens
envolten, complir amb les recomanacions i quedar-nos a casa sempre que siga possible.
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benestar social

Nova inversió en vivenda social a Monòver
El Conseller d'Habitatge va visitar les obres de reforma que s'estan portant a terme a Monòver i va anunciar més inversió.

R

ubén Martínez Dalmau,
vicepresident segon de la
Generalitat Valenciana i Conseller d'Habitatge i Arquitectura
Bioclimàtica, va visitar Monòver
el passat 20 de gener on va poder
comprovar en primera persona
els treballs de rehabilitació
que s'estan portant a terme a
les vivendes socials del nostre
municipi. A més, durant la visita,
Martínez Dalmau va anunciar altra important inversió en millora
de vivenda social per part de la
Conselleria d'aproximadament
400.000 euros.
La jornada a Monòver va començar amb una reunió de treball
a l'ajuntament per a desplaçar-se
posteriorment a les vivendes on
s'estan portat a terme treballs de
millora en els últims mesos, tant
a la Venda de Blai com al bloc
pròxim a l'Albereda que ha passat
a denominar-se "Les Modernistes".
L'alcalde, Alejandro García, el
regidor de Benestar Social, Emilio
Martínez i el director general de
l'Entitat valenciana d'habitatge
i sòl, EVha, Alberto Aznar, van
acompanyar el Conseller a visitar
els blocs de vivendes socials
objecte de les últimes actuacions.
Dalmau va destacar que per al
Consell és una necessitat de
primer ordre "disposar d'una
vivenda apropiada i en un entorn
que dispose de les condicions
òptimes d'habitabilitat". Motiu
pel qual manifestava que s'han
posat en marxa a Monòver diferents Plans d'Intervenció Integral
Sostenible com el que actualment
continua a les vivendes de "Les
Modernistes" i que permetran en
els pròxims anys rehabilitar més
de 1.600 vivendes del parc públic.
A més, va destacar la importància
d'aquests plans que "combinen
la reparació i millora d'elements
comuns dels edificis amb accions
socials que es desenvolupen de

Martínez Dalmau
anuncia una nova
inversió de 400.000
euros per a la millora
de vivendes socials a
Monòver

Martínez Dalmau a la visita a "Les Modernistes".

Reunió de treball a l'Ajuntament.

forma conjunta amb els serveis
socials municipals".
inversió a monòver
El conseller va recalcar que "la
inversió realitzada a Monòver
en matèria de vivenda social els
últims cinc anys ha ascendint
a 1,2 milions d'euros. D'aquests
586.000 s'han destinat a la reparació de 38 vivendes públiques,
347.000 euros a les obres del Pla
d'Intervenció Integral Sostenible,
134.000 a l'atenció de reclamacions, 127.061 a l'adquisició de
dos vivendes i 18.385 per a ajudes

al pagament del lloguer a conseqüència de la Covid-19".
Durant la visita a les vivendes
objecte de les últimes actuacions,
el Conseller va destacar que les
obres que s'estan portant a terme
"milloraran notablement la qualitat de vida de més d'un centenar
de famílies que hi resideixen".
Actuació que en aquest cas ha
comptat amb un pressupost de
347.000 euros.
El Vicepresident també va
aprofitar la visita a Monòver
per a anunciar una altra
important inversió al nostre mu-

nicipi. En aquest cas una inversió
d'aproximadament 400.000 euros
destinats a la millora de les vivendes socials de la Venda de Blai.
Els últims mesos s'han realitzat
reformes puntuals en aquestes,
però al llarg del 2021 està prevista una actuació més àmplia
dirigida a l'adequació de zones
comunes, façanes, i a la creació
de nous espais d'habitatge".
Una nova inversió que es va
rebre amb satisfacció per part
del grup de govern en tant que,
com assenyala el responsable de
l'àrea, Emilio Martínez "suposa
continuar treballant en la millora
de les vivendes públiques per
a poder atendre una necessitat
prioritaria".
El vicepresident va reivindicar
"la importància de Monòver com
a tercera localitat del Vinalopó
Mitjà amb més vivendes públiques". Va assenyalar que des de
juliol de 2015 s'han adjudicat
trenta vivendes en lloguer social, tres de les quals per casos
de violència de gènere i altres
tres per pèrdua de la vivenda a
conseqüència d'una execució
hipotecària.
Actualment la Conselleria té un
total de tretze vivendes disponibles. Dos en fase de valoració per
a ser rehabilitades i 11 que ja estan reparades i en tramitació per
a ser adjudicades, conjuntament
amb el departament de Benestar
Social, per a atendre les propostes
i urgències del municipi.
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comercio

inversión

Concedidas las segundas
ayudas al comercio local

1.349.628,37 euros en
inversión para Monóvar
El Plan Planifica de Diputación incluye tres proyectos de
mejora para nuestro municipio para los próximos tres años.

E

l pasado 22 de diciembre se
publicaron las ayudas concedidas al comercio local en la
segunda convocatoria de 2020.
Unas ayudas destinadas a hacer
frente a los efectos derivados de
la crisis de la Covid-19, de las que
se beneficiaron en esta ocasión,
un total de 64 empresas.
En las bases de esta segunda
fase se especificaba que las
empresas podían solicitar hasta
2.000 euros de ayuda, y los locales de ocio nocturno hasta 3.000
euros, como compensación por
las pérdidas de 2020.
En total el importe que se ha
concedido dentro de esta subvención ha alcanzado los 90.932,77
euros, repartidos entre diferentes
sectores comerciales e industriales de nuestro municipio. A esta
cifra se suma la concedida al
sector también en la primera
fase, destinándose en total a estas

ayudas, desde el consistorio monovero, un total de 111.162,17
euros del presupuesto municipal ,
más 53.676 euros de ayudas a autónomos, profesionales y PYMES
que se concedieron también a
través de la convocatoria de la
Diputación de Alicante.
Desde el consistorio se resaltó
que Monóvar ha sido de los escasos municipios que han puesto
en marcha una fase de ayudas,
con objeto de facilitar el acceso
a estas a los comercios que no
pudieron optar a las ayudas en
la primera convocatoria, o que
no pudieron justificar hasta el
límite máximo de la ayuda. En
este sentido, el alcalde, Alejandro
García, mostró su satifacción con
la resolución de esta segunda
fase, "ya que se ha cumplido el
propósito inicial de ayudar al
mayor número de comerciantes,
autónomos y Pymes".

E

l pasado año se cerró con
una buena notícia para
Monóvar, ya que se publicó la
resolución del Plan Planifica de la
Diputación, que contempla una
inversión para nuestro municipio
de 1.349.628,37 euros durante
los próximos tres años.
Tres son los proyectos presentados desde el ayuntamiento
dentro de este Plan, uno de ellos
centrado en la rehabilitación del
edificio situado en la calle Cid
para su destino como uso polivante, así como la adecuación
de todo el entorno, mejorando
de este modo un espacio muy
degradado situado en el centro
del municipio.
Por otra parte, otro proyecto,
va dirigido a la repavimentación
y formación de una plataforma

única desde la iglesia a la Plaza de
la Sala y calle Mayor, para mejorar
una de las arterías más importantes de Monóvar. Y por último, la
primera fase del colector general
separativo de aguas pluviales
en el casco urbano en las calles
Goya, Ronda General Verdú y
Demetrio Poveda. Una inversión
necesaria para dar solución a los
problemas actuales de roturas
por el exceso de capacidad que
soporta la red de saneamiento
al no disponer de separación de
aguas pluviales.
De la cantidad de 1.394.994,03
euros, una parte será subvencionada por la Diputación de
Alicante y el ayuntamiento
aportará los 488.247,90 euros
restantes. Una inversión que supondrá una mejora importante.

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

6 | El Veïnat

FEBRER 2021

servicios

Mejoras en la red de saneamiento y asfaltado
Diferentes barrios de Monóvar han sido objeto de actuaciones en la red de saneamiento y asfaltado en las últimas semanas.

E

n las últimas semanas se ha
procedido a la renovación de
la red de saneamiento de diferentes calles del barrio Borrasca,
sustituyendo toda la tubería por
tubos de PVC con objeto de acabar con los graves problemas que
presentaban tanto las calles como
algunas viviendas del barrio. Las
vías donde se ha procedido a
esta renovación han sido la calle
Borrasca y la zona baja hasta el
tanatorio, lo que ha supuesto
una inversión de cerca de 60.000
euros, 27.742 subvencionados
por la Diputación de Alicante.
El edil de Servicios, Salvador
Giménez, destacó la necesidad
de esta actuación al tiempo que
señaló que "es el primer paso de
más inversiones en esta zona para
conseguir la sustitución completa
de la red en todas las calles del
barrio".
Por otra parte, se ha actuado

Actuación en el Barrio de Borrasca.

Actuación en el Barrio Cuartel.

también en la zona del barrio
Cuartel, concretamente en la parte del antiguo cauce de la rambla,
que presentaba graves problemas

de aguas de escorrentía, acumulando grandes cantidades de agua
tras las lluvias.
En este caso las obras han

supuesto una inversión aproximada de 30.000 euros a cargo
del presupuesto municipal y
han consistido en la mejora,
refuerzo y drenaje de las aguas
de escorrentía a través de una
canalización e imbornales de
gran tamaño. Del mismo modo,
se ha mejorado, mediante asfalto,
el pavimento que había sufrido
daños importantes por la acumulación del agua.
Las obras se han aprovechado
además para proceder a inspeccionar la red de saneamiento de
la zona con el fin de analizar la
misma y detectar posibles anomalías.
Otro de los puntos incluidos en
estas últimas actuaciones ha sido
la zona de "les cases de l'Alcalde"
donde se han repavimentado las
calles atendiendo a una repetida
demanada de los vecinos que
venían reclamando esta mejora.

empleo

En marcha un nuevo Taller de Empleo sociosanitario
Dos docentes y ocho alumnos forman parte de este nuevo Taller de Empleo que tendrá una duración de doce meses.

A

ntes de que finalizara 2020
se inauguró en nuestro
municipio un nuevo Taller de
Empleo. Un total de diez personas de Monóvar participan
en este taller durante un año,
formándose en el sector sociosanitario para poder obtener la
titulación correspondiente que
les facilitará la incorporación
en esta área del mundo laboral.
Formación necesaria para los
próximos años en los que habrá
un aumento de la demanda de
trabajadores especializados en
el ámbito sociosanitario debido
al envejecimiento de una pobla-

ción que cada vez necesitará más
cuidados. Forman parte del taller

dos docentes y ocho alumnos,
que durante doce meses recibirán

esta formación. El ayuntamiento
"sigue apostando así por la formación a través de los talleres
de empleo, subvencionados por
la Generalitat Valenciana, para
mejorar la cualificación profesional de los ciudadanos y ofrecerles
nuevas salidas al mercado laboral".
Solo unos días después de que
finalizara el taller que empezó
en 2019, se puso en marcha este
nuevo taller en el que el gobierno
valenciano invertirá cerca de
240.206,40 euros destinados al
coste de los salarios, seguridad
social y material.
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sanidad

Bienestar social

2021 arranca con unas Se triplican las ayudas a
semanas complicadas las familias en 2020

Los residentes del asilo recibieron la primera dosis de la vacuna en enero.

E

l personal sanitario y los
residentes y trabajadores
de la residencia de ancianos de
nuestro municipio fueron los
primeros en recibir la esperada
vacuna contra la COVID-19 con
la llegada de 2021. Pero, a pesar
de esta buena notícia, el año no
comenzaba con optimismo dadas
las elevadas cifras de contagios
que se facilitaban desde Salud
Pública, en relación a Monóvar
y el resto de poblaciones de la
provincia. Unas cifras disparadas
que obligaban una vez más a cerrar las instalaciones municipales
y que incluso llevaban al alcalde,
Alejandro García, a pedir a los
ciudadanos que se autoconfinaran y limitaran las salidas de casa
a lo imprescindible. Las cifras
llegaron a situar la incidencia

acumulada en Monóvar en 2.104
casos por 100.000 habitantes,
contabilizando al cierre de esta
edición 256 casos activos en la
población, y siguiendo incrementándose la cifra de muertes.
Este incremento significativo
de casos, en toda la Comunidad
Valenciana, llevó a la adopción
de nuevas medidas restrictivas
por parte de la Generalitat para
tratar de frenar el número de
contagios y evitar el colapso de
los hospitales, como el cierre
total de la hostelería y de los comercios no esenciales a las 18h.
de la tarde. Así como el cierre
perimetral de determinados
municipios durante los fines de
semana, o la limitación de reuniones familiares en domicilios
exclusivamente a convivientes.

L

as ayudas directas destinadas
a cubrir necesidades básicas
y extraordinarias de familias,
menores, dependientes, personas
mayores y otros colectivos en
situación de riesgo o vulnerabilidad en nuestro municipio, han
aumentado un 161,86% respecto
a 2019, como se desprende de
los datos de 2020 facilitados por
el departamento de Servicios
Sociales.
Un total de 690 unidades de
convivencia, mayoritariamente
integradas por 4 miembros, han
sido ususarios/as de estas ayudas
incluidas en el Programa de
Emergencia Social gestionado por
los Servicios Sociales del ayuntamiento. Ello supone alrededor de
2800 personas, de las cuales 246
se encontraban en una situación
de probreza severa.
En un año tan difícil como el
2020, los Servicios Sociales municipales han jugado un importante

papel en la atención y asistencia
a familias monoveras. No solo
se ha atendido a través de PEISS,
sino que, proporcionalmente,
también han aumentado las
ayudas derivadas de otro tipo de
programas, como la asistencia a
la dependencia, situándose ya en
979 casos de personas dependientes incluidas en este programa. O
también en la Renta Valenciana
de Inclusión, de la que son beneficiarias 138 familias de Monóvar.
Otros programas destacados
han sido el de alimentación
infantil y de ayuda material y
económica para hacer frente a
la brecha digital de menores y
jóvenes durante el confinamiento, y otros destinados a cubrir
necesidades básicas de residencia,
alimentación y socialización de
los mayores, con una población
de 1990 mayores de 69 años.

PU NTS D E 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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Cent anys de la proclamació
canònica de la Mare de Déu del
Remei com a Patrona de Monòver
E

l 12 de gener de 1921 la Sagrada Congregació de Ritus emet
el document oficial pel qual el
Papa Benet XV proclama la Mare
de Déu del Remei patrona principal de Monòver en resposta al
desig i la petició del poble, ja que
no hi havia constància documental que l'acreditara oficialment
com a tal.
Cal recordar que des de 1644,
Santa Caterina d'Alexandria, sota
l'advocació de Santa Caterina
Verge i Màrtir, va ser triada per
insaculació i nomenada patrona
de la vila en consell general de tot
el veïnat de Monòver en sessió de
17 de març.
Aleshores, quan i per què
s'origina el seu culte i esdevé
patrona efectiva al nostre poble
la Mare de Déu del Remei?
La presència de les imatges marianes i el seu patronatge en els
diferents llocs se'ns trasmet per
tradició o llegenda explicada a
través de tres maneres que poden
ocasionar-se de forma independent o conjuminar-se:
- Per aparició o troballa: una
imatge de la Mare de Déu es
trobada en un lloc del municipi
per una persona en circumstàncies miraculoses. Dona lloc a la
festivitat de "les Mares de Déu
trobades", nom popular de la
festivitat litúrgica de la Nativitat
de Maria, que es celebra el 8 de
setembre.
- Per regal d'una persona eminent relacionada amb el poble.
- Per invocació i aclamació popular: un poble reclama l'atenció
d'una imatge amb una advocació
determinada, perquè l'auxilie
davant situacions adverses, com
ara epidèmies, sequeres, terratrèmols, plagues … En comprovar-se

La Mare de Déu a la carrossa original.
ca.1920. Col·lecció Consol Payá.

Postal de la Mare de Déu del Remei.
ca.1920.

la seua eficàcia miraculosa lliurant al poble de la situació, la
imatge roman en lloc preminent
del panteó sagrat de la localitat i
se li fa vot per a fer-li festa anual
o nomenar-la patrona. Aquest
tipus adquireix gran importància
durant els segles XVII i XVIII.
Un exemple significatiu és el
cas de la Mare de Déu del Remei
d'Alacant, treta en processó
durant l'epidèmia de pesta que,
gràcies a la intercessió de la qual,
desapareix el 1648.
Segons la nostra tradició,
recollida per José Montesinos en
el volum XV del seu immens manuscrit sobre la Diòcesi d'Oriola
(1796-1810) així com per Emilio
Mirete en la seua obra España
Mariana (Lleida, 1884), la imatge
de la Mare de Déu del Remei va

ser adquirida en pública subhasta
en una plaça de Madrid pel duc
d'Íxer per regalar-la a un dels
llocs que posseïa a les terres
valencianes. La sort, o el miracle,
va fer que vinguera a Monòver, ja
que per tres vegades, el carruatge
que la portava assenyalava el
nostre poble.
En aquests anys, la baronia de
Monòver pertanyia al III Marqués
d'Orani, Diego de Silva y Mendoza, i no serà fins el 1688 quan, per
matrimoni del fill d'aquest amb
la Duquessa d'Íxer s'emparente
amb aquesta casa nobiliària. Per
tant, una part que ens conta la
tradició la considerem errònia.
A banda de conservar les actes
dels consells del segle XVII i abundant i exhaustiva documentació
parroquial, cada vegada trobem

més documentació històrica de
Monòver en altres arxius, per la
qual cosa pensem que d'un fet
tan significatiu com la donació
o regal d'una imatge religiosa en
aquests anys se n'hauria d'haver
fet menció.
La primera notícia documentada de la imatge ens la dona
l'acta del 19 de maig de 1654 del
consell particular de la vila on es
vota i determina que en gràcies
del benifet i merced que an rebut
per medi de la Senyora del Remei i
de sent Joan de donar-nos aygua que
els facen festa en la festa de mig de
Pasqua.
L'any següent, el 7 d'octubre de
1655, i a través de la redacció de
la visita pastoral a la parròquia
del bisbe d'Oriola, Lluís Crespí de
Borja, coneixem que hi existeix
un altar dedicat a la imatge i que
encara hi és vacant de patronat,
el qual és atorgat a les famílies
Ruiz, Cortés i Brotons dies després, el 16 d'octubre. Membres
d'aquestes famílies, durant
aquests anys, formen part del
govern local i ocupen els càrrecs
de justícia, jurats o consellers i
des de l'últim quart del segle XVII
també exerceixen el ministeri en
la parròquia, especialment els
membres de la família Ruiz, amb
els rectors Fernando i Pedro Ruiz
Miralles.
Així doncs, de devoció particular passa a ser una devoció
popular i pública i es generalitza
el seu culte gràcies al ministeri
dels rectors Ruiz en la parròquia,
que confien en ella i en la seua
eficàcia miraculosa perquè allibere el poble de les intermitents
calamitats (sequera, plagues, guerres) que pateix durant els segles
XVII i XVIII.
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La Mare de Déu del Remei a la Plaça de la Sala. Diumenge de Pasqua.ca.1930. Col·lecció Consol Payá.

A través de la documentació
parroquial podem comprovar
com en 1714 ja està creada una
confraria i administració pròpia
per a gestionar totes les llimosnes
i donatius que es fan per al culte
de la Mare de Déu del Remei.
Les precedents de les "camareres" actuals són les dones de
la família Ruiz, Felícia i Antònia
Ruiz Miralles, qui són les depositàries dels vestits, joies i aixovar
de la Mare de Déu i s'encarreguen
de vestir-la.
De confraria originària esdevé
en 1776 en Majordomia per
decret del bisbe d'Oriola i en
1862, rep del decret d'erecció en
Arxiconfraria atorgat per l'Orde
Trinitària de la Corona d'Aragó.
En 1727 se construeix una
capella més gran a l'església
antiga per a venerar la imatge,
l'acte de benedicció de la qual

es fa el diumenge 6 d'octubre, ja
que aquest mateix any la Sagrada
Congregació de Ritus havia autoritzat la commemoració de la
seua festivitat el segon diumenge
d'octubre. Aquesta capella, com
tota l'església antiga s'enderrocarà
pel mal estat a conseqüència d'un
terratrèmol i en 1760 comença la
construcció de l'actual capella.
Aquest patronatge efectiu,
popular i viscut, es converteix
en patronatge oficial del poble
amb la celebració de festes en
el seu honor i invocant-la com
a patrona en la documentació
oficial almenys des de 1762, que
en tenim constància.
Però tot patronatge oficial, per
a tindre plena validesa ha d'estar
confirmat per l'Església. Per això,
en 1920, el poble, a través de
l'ajuntament i del clergat de la
parròquia, insta a Antonio Castell

Cerezuela, cura regent i arxipreste, a què transmeta la petició al
bisbe d'Oriola, el qual autoritza
què siga proclamada patrona de
Monòver per aclamació popular,
i eleva la instància a Roma per tal
de confirmar-la canònicament
com a tal.
Per acord del plenari municipal de 4 de setembre de 1920
s'augmenten el dies de festa i la
dotació econòmica per tal què en
les festes de setembre el poble la
proclame patrona.
Aquell any a Monòver es publicava el periòdic "Los Pueblos" que
amb tota seguretat es faria ressò
de l'acte. Però, desgraciadament,
no hem trobat cap exemplar
d'aquelles dates. Afortunadament, gràcies a un monover, José
García Verdú, corresponsal del
periòdic alacantí El luchador (n.
2.076, dissabte 11 de setembre

de 1920) coneixem que l'acte de
proclamació i el sermó van estar
a càrrec del Vicari General del
Bisbat, Agustín Cavero. Es va celebrar una missa multitudinària
a la Plaça de la Sala i que es va
inaugurar una nova carrossa per
a la imatge, obra realitzada per
l'escultor Aurelio Ureña al seu taller de València, sufragada per la
monovera Pompília Pérez Albert.
La confirmació canònica, com
ja hem dit al començament, no
va arribar fins l'any següent signada pel Cardenal Vico, prefecte de
la Sagrada Congregació de Ritus i
pel secretari d'aquesta, Alexander
Verde, per la qual cosa enguany
commemorem el seu centenari.
Consol Payá
Marcial Poveda, Cronista
Oficial de Monòver.
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Un Nadal sense cavalcada però amb Reis
L

es passades festes de Nadal es
van allunyar prou del que ens
hauria agradat. La il·luminació
al carrer tractava de posar unes
pinzellades festives a l'ambient
i s'organitzaven alguns actes
alternatius dirigits als xiquest
i xiquetes, però distaven molt
de la programació d'altres anys.
L'Herald Reial va passar en aquesta ocasió pel pavelló per a recollir
les peticions per als d'Orient, però
la cita no va ser tan càlida com
en edicions anteriors. Tampoc
ho era l'arribada, dies després,
de Melcior, Gaspar i Baltasar a
Monòver. L'animada cavalcada
d'anys arrere es va veure reduïda
a un recorregut dels tres en
cotxe pels carrers de la població.
Una alternativa adaptada a una
complicada situació sanitària i a
les recomanacions que es feien
arribar al respecte.
Tampoc el jardí de l'església es
va ambientar, com altres anys, per
a recrear el Betlem vivent a càrrec
de la Junta Festera ni l'església del
convent va obrir les seues portes
per a poder visitar el betlem de
l'Associació de Betlemistes de

Arribada dels Reis a Monòver. Foto: Juanga Díez.

Actuació de Second al Teatre Principal.

Monòver, encara que aquest
també va trobar una alternativa
que va fer possible veure'l, encara
que darrere d'un aparador.
Altre dels actes habituals
d'aquestes dates com el concert
de Nadal de l'agrupació musical
La Artística tampoc va poder ser,
encara que el Teatre Principal sí
que va oferir una programació
d'allò més interessant, dins la
qual van destacar els concerts
que oferien els grups Second i
Manel. Dos concerts que van
rebre molt bona acollida per part
del públic i que es van portar a
terme seguint totes les mesures
de seguretat i la normativa en
relació a l'aforament permés.
A banda de la programació
pròpia de Nadal que no va poder
ser com la d'altres anys, el 2021
començava també sense poder
organitzar l'acte que any rere
any arriba lligat a la celebració de
Sant Antoni, la benedicció dels
animals a l'església. L'increment
de contagis per la Covid-19 impossibilitava aquesta celebració
a l'espera que el pròxim any tot
torne a ser com abans.

parques

Mejoras en iluminación e instalaciones en el Salitre

L

a concejalía de Servicios ha
realizado una actuación de
mejora en la iluminación del
parque del Salitre con objeto de
mejorar la potencia lumínica y
la eficiencia energética. La actuación ha supuesto la sustitución
de los proyectores de 400 vatios
por otros de alta eficiencia, aumentando así la iluminación de
la zona y disminuyendo a su vez
el consumo.
El coste de la inversión ha
sido de unos 5.000 euros y la
misma ha permitido solventar los
problemas de iluminación que

presentaba el parque.
Por otra parte, en el Salitre se
ha procedido también, en las
últimas semanas, a la instalación
de una zona de calistenia para la
práctica de gimnasia deportiva
al aire libre. Tras una reunión
de la edil de Parques y Jardines,
Verónica Amat, con un grupo de
jóvenes del municipio para conocer sus necesidades, se optó por
realizar esta actuación incrementando de este modo la oferta de
actividades lúdicas y fomentando
un ocio alternativo saludable.
Trabajos de instalación de la zona de calistenia al Salitre.
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obituari

L a reforma de Santa
Bàrbera ja és una realitat

Adéu a José Payá

Foto: Hermanos Quiles.

José Payá a la Casa Museu Azorín. Foto: Rafael Poveda.

D

esprés d'un llarg període
de negociacions entre la
regidoria de Patrimoni i el Bisbat,
finalment s'ha arribat a un acord
que permetrà iniciar els treballs
de restauració de la coberta de
l'ermita de Santa Bàrbera, la
qual requereix d'una intervenció
d'urgència a causa de l'estat de
deteriorament que presenta i que
està originant filtracions importants en l'interior de l'ermita.
La primera part de la intervenció que es portarà a terme
estarà centrada en la substitució
integral de la teulada, així com en
la impermeabilització d'aquesta,
sempre respectant les recomanacions tècniques de la Conselleria
de Cultura, ja que estracta d'un
Bé d'Interés Cultural.
Abans que finalitzara l'any,
l'ajuntament signava un conveni
de col·laboració amb el Bisbat
mitjançant el qual, l'ajuntament
aporta 20.000 euros del pressupost municipal per a l'execució
d'aquestes obres, al mateix temps
que la Diputació d'Alacant es va
comprometre a aportar 44.900
euros per a les obres i la resta
del pressupost seria assumit pel
Bisbat, propietari de l'immoble.
El regidor de Patrimoni, Lorenzo Amat, ha mostrat la seua
satisfacció pel fet que el Bisbat

haja procedit finalment a iniciar
aquests treballs de reforma, en
tant que des que es va arribar al
compromís per part de Diputació
i de l'ajuntament, l'execució s'ha
retardat en el temps.
Com assenyala Amat, "l'ermita
de Santa Bàrbera és un BIC i la
normativa obliga els propietaris
a mantenir-los en condicions
òptimes", motiu pel qual des
de la regidoria s'ha treballat
intensament per a negociar amb
els representants del Bisbat per
tal que assumiren el cost de la
reforma que quedava fora de
l'aportació municipal i de la
Diputació. Una negociació que
finalment ha estat possible en
arribar a un acord, motiu pel qual
el regidor agraeix la implicació
del Bisbat en aquesta qüestió.
Així mateix, i una vegada rebuda en l'ajuntament la sol·licitud
del permís d'obres per part del
Bisbat, els tràmits continuen
endavant. En aquest sentit, des
del grup de govern s'ha manifestat la intenció de proposar
a la resta de grups polítics en el
pròxim ple l'exempció de la taxa
del permís d'obres, amb l'objectiu
de seguir contribuint a fer realitat
aquest projecte de la forma més
ràpida possible atesa la necessitat
d'aquesta actuació.

La notícia de la mort de José Payá Bernabé de forma
inesperada va suposar una gran pèrdua per a Monòver.

E

l passat 19 de gener ens
deixava José Payá Bernabé,
durant anys director de la Casa
Museu Azorín i el responsable
de difondre l'obra i la figura de
l'escriptor monover de manera
incansable. La notícia de la seua
mort, de forma inesperada, als 63
anys, sens dubte ha estat una de
les notícies més tristes d'aquest
any que acaba d'arrancar.
Feia poc més d'un any que Payá
havia començat a gaudir de seua
jubilació després d'anys entregat
a difondre i promoure investigacions diverses en relació a Azorín.
Ell era la imatge de la Casa Museu
i la seua passió per l'escriptor es
deixava notar en cada visita que
arribava a aquestes instal·lacions,
en cada acte que s'organitzava o
en quasevol conversa amb ell.
A més de director de la Casa
Museu Azorín, també ho va ser de
la Casa Modernista de Novelda,
però si hi ha un nom lligat especialment a Payá és el d'Azorín.
Com a director de la Casa Museu
va centrar els seus esforços en la
recuperació d'obres de l'autor
monover i en l'organització de
tota mena d'actes culturals centrats en la seua figura, així com en
la publicació d'investigacions que
permeteren apropar el lector a
l'obra d'Azorín. Sens dubte, Payá

va ser l'encarregat de mantenir
en actiu l'obra d'Azorín i sense
adonar-se'n va fer que ambdós
quedaren lligats per a sempre.
La seua forta vinculació amb el
món cutural el va portar a escriure nombrosos artícles, així com a
ser membre assessor de la revista
Canelobre, o de la comissió lectora
del Premi de Novel·la Azorín, on
també va formar part del jurat
en alguna ocasió. Coordinador
també del Premi Gabriel Miró, i
membre de la junta directiva de
l'Associació de Cases-Museus i
Fundacions d'Escriptors, Payá va
saber fer de la seua professió la
seu passió, gaudint així al màxim,
no sols del temps lliure, sinó també del seu treball.
José Payá vivia amb intensitat
qualsevol acte on Azorín fora
protagonista, per més senzill que
fora. Des d'una simple troballa
que permetera descobrir algun
aspecte nou de l'escriptor, fins
a un congrés amb nombroses
ponències centrades en la seua
obra. Això fa que siga impossible parlar d'Azorín sense veure
darrere l'ombra de Payá i si ja era
estrany visitar la Casa Museu sense trobar-lo per allí, després de la
seua jubilació, més ho serà ara no
veure'l allà on es parle d'Azorín.
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Altra festa que tampoc podrà ser enguany
El Carnaval se suma a les celebracions que no han pogut ser en els últims mesos per la crisi sanitària de la Covid-19.

L

a situació actual al voltant de
la crisi de la Covid-19 impossibilitat enguany la celebració
del Carnaval com en edicions
anteriors. Una cita anual que tampoc podrà celebrar-se com tantes
altres festes que han hagut de ser
suspeses en els últims mesos. A
hores d'ara des de la regidoria de
Joventut estaria treballant-se en
l'organització de la desfilada que
recorreria els carrers de la població
per a festejar aquesta animada festa, però enguany no hi haurà cap
desfilada pels carrers. No obstant
això, al tancament d'aquesta edició, la regidora de l'àrea, Verónica
Amat, manifestava que s'estaven
buscant alternatives per tal que hi
haja alguna referència al Carnaval
arribada la data en què s'hauria

Participants en el Carnaval 2020. Foto: Juanga Díez.

d'haver celebrat. L'any passat hi
va haver molta participació a la
desfilada i va ser molt l'enginy

desmostrat pels participants, una
prova més de la consolidació
d'aquesta festa al nostre munici-

pi. A aquesta ocasió el Carnaval
sembla que hi haurà de quedar
simplement en el record o a les celebracions menys multitudinàries
que puguen organitzar als centres
educatius de la població, encara
que també aquí la diferència serà
significativa com ja ho fora amb
els tradicionals festivals de Nadal
que tampoc van poder ser com en
edicions anteriors.
La façana de l'ajuntament que
també acostumava a lluir amb
decoració especial amb l'arribada
del Carnaval, no es mostrarà tan
espectacular enguany, encara que
com assenyala la regidora, "de
segur que hi haurà algun element
al·lusiu a la festa per recordar-nos
que malgrat tot, arriba el temps
de Carnaval".
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M EMÒ R IA HIS TÒR IC A

Col·laboració per a ampliar continguts
Patrimoni demana col·laboració per a ampliar els continguts
de l'Arxiu de les Memòries Monoveres.

De Monòver als camps de
concentració nazi

D

L

es de la regidoria de Patrimoni i la Televisió Municipal
es va impulsar l'Arxiu de les Memòries Monoveres, un projecte
que presenta com a finalitat crear
un registre audiovisual sobre la
història oral del nostre municipi.
Actualment se poden consultar
cinc entrevistes a la plataforma
web.
Ara, amb l'objectiu d'ampliar
els continguts d'aquesta, des de
la regidoria de Patrimoni fan una
crida per a participar i formar part
d'aquest fons documental. En
aquest sentit, busquen a persones
(d'una edat aproximada de 80
anys) que tinguen curiositats i

anècdotes interessants per a contar; històries relacionades amb
la vida quotidiana de Monòver
que ens ajuden a composar un
relat plural del nostre passat més
recent.
És per això que les persones interessades a participar o aquelles
que coneguen algú amb coses a
dir, poden posar-se en contacte
amb els responsables de l'arxiu
per a ampliar el contingut actual,
i així, paraula a paraula, fer patrimoni!
L'adreça de la pàgina web és
memories.monovar.es, i el contacte: reserves@monovar.es.

nadal

L'església també va tenir betlem

Betlem que es va instal·lar a l'església de Sant Joan Baptista.

L

'església de Sant Joan Baptista
va acollir durant les passades
festes de Nadal el betlem realitzat
per Carles Maestre Galiano i Iván
García Carbonell. Un muntatge
on es va posar molta cura als
detalls i on van destacar les perspectives i les figures de l'artesà José
Luis Mayo Lebrija, cedides en part
per l'Associació de Betlemistes

de Novelda, a la qual es va agrair
aquesta col·laboració que va fer
possible que l'església comptara
amb aquest betlem. Així mateix,
es va agrair la cessió de la seu de
la Junta Festera per a poder portar
a terme els treballs previs, i la
col·laboració tant del parroc com
de l'Ajuntament que va facilitar el
trasllat fins a l'església.

a regidoria de Memòria
Històrica de l'ajuntament de
Monòver acaba de publicar un
estudi d'investigació que aborda
la vida dels tretze monovers deportats als camps nazis. El llibre
reconstrueix, a través dels arxius
nacionals i internacionals, la
vida d'aquestes persones abans,
durant i després del seu captiveri.
A més, les biografies dels protagonistes estan emmarcades dins
d'una narració històrica lineal, la
qual ens ajuda a comprendre el
context que va permetre l'ascens
del feixisme i el nazisme.
La recerca en qüestió ha estat
realitzada pels historiadors Guillem Llin Llopis i Ferran Díaz
Poveda. La publicació ha estat
finançada íntegrament per la
regidoria de Memòria Històrica,
i s'emmarca dins la política de
recuperació de testimonis de les
víctimes directes de la dictadura
franquista. En conjunt, es tracta
d'una recerca molt completa que
aporta nous coneixements, des
de la historiografia local, a l'estudi
global de la deportació republicana als camps de concentració del
III Reich.
La regidora de Memòria Històrica, Júlia Tortosa, es mostra molt
satisfeta amb aquest treball que
"salvaguarda la memòria d'alguns
dels monovers que van patir

la repressió fora de les nostres
fronteres". Considera, a més, que
"estem davant d'una valuosíssima
aportació que intenta pal·liar
l'absència del reconeixement del
patiment, el dolor i les injustícies
que van haver de suportar les
víctimes del feixisme".
Així mateix, l'alcalde, Alejandro García, apunta que "el camí
de la recuperació de la nostra
memòria històrica més recent
no està exempt d'entrebancs.
Per tant, caldrà ser perseverants
i meticulosos, com ho és l'estudi
que ara editem".
La presentació del llibre es
portarà a terme quan la situació
sociosanitària ho permeta. En
qualsevol cas, s'informarà pels
canals oficials de l'esdeveniment.

EL NOS TR E PA R L A R

ARRITRANCO

A

rritranco és una paraula
típica del nostre parlar que,
probablement, les generacions
més jóvens ja no coneguen. Cal
dir que no està inclosa en la majoria de diccionaris normatius.
Tanmateix, el nou Diccionari
Normatiu Valencià sí que accepta

"arritranc". Alguns sinònims
normatius d'aquesta paraula són
"trasto", "enderga" i "andròmina". Mireu si tenim paraules per
a referir-nos a coses inútils que,
segur, que tots i totes acumulem
a les nostres cases!
Marta Tortosa Corbí
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entrevista

Una complicada situació també per als clubs esportius

L

a situació actual ho ha complicat
tot massa i l'activitat dels clubs esportius no és una excepció. Segons el
regidor d'Esports, David Amorós, "els
clubs van poder començar la temporada adaptant-se al que permetia
el context legal, realitzant entrenaments i competicions sense públic i
sense la utilització dels vestuaris de
les instal·lacions esportives, però segons ha evolucionat la situació i han
augmentant les mesures restrictives,
les competicions federades han passat a estar en una situació d'aturada
i, a causa de la incidència acumulada
en les poblacions de la província, per
prevenció, les instal·lacions esportives han passat a estar tancades".
Destaca Amorós que aquesta mesura
"és per prevenció, ja que en l'àmbit
esportiu no hi ha casos de contagis,
al contrari, es promouen activitats saludables que augmenten eixa defensa
per a previndre contagis. El problema
ve lligat al que envolta l'esport, com
els desplaçaments entre poblacions".
Un fet que ha motivat, per exemple,
que "alguns clubs locals realitzaren
una consulta entre els pares dels
jugadors de categories inferiors, els
quals van decidir que no competiren
per a evitar eixos desplaçaments".
Dins d'aquesta complicada
situació, per al regidor "ha estat

però per la situació sanitària
i l'increment de contagis tan
destacat es va optar per ajornarlos. Si la situació millora, no es
descarta que a partir de febrer es
pogueren portar a terme, encara
que de forma diferent a altres
edicions, ja que és important que
els xiquets i xiquetes no caiguen
en el sedentarisme que afavoreix
aquesta situació".

El regidor d'Esports, David Amorós.

fonamental comptar amb la
col·laboració dels clubs locals per
a generar un protocol d'actuació
conjunt que a més està sempre
en revisió, segons el marc en cada
moment". Estava previst que al
començament de 2021 ja es poguera permetre l'accés del públic a
les instal·lacions, però les últimes
dades enregistrades han portat,
no sols a no prendre aquest pas,
sinó a més a tancar de nou les
instal·lacions, i en l'àmbit federatiu a suspendre la competició".
L'impacte de la situació en
els clubs és important, però "no
perden l'esperança que aquesta

situació excepcional acabarà
prompte, ja que en cas contrari
podria suposar unes conseqüències més importants que haurien
de portar a buscar vies d'ajudes
específiques".
jocs escolars
Altra de les activitats que s'ha
vist afectada per la situació són
els Jocs Escolars. "Hem tingunt
reunions amb els organitzadors
i col·legis per a adaptar-los inicialment a unes circumstàncies
no competitives i orientades a la
formació, però estava previst que
començaren a partir de desembre

actes vandàlics
Així les coses, de moment les
competicions no es porten a terme i les instal·lacions esportives,
inclosa la piscina, estan tancades
fins que la situació sanitària ho
permeta. Unes instal·lacions que,
d'altra banda, van ser notícia a
finals de 2020 en haver estat objecte de diferents actes vandàlics
que es van traduir en desperfectes
destacats, tant al pavelló poliesportiu com a la piscina. Una
situació que el regidor qualifica
de "lamentable i decepcionant
en tant que s'està fent mal al
patrimoni de tots". Uns actes que
Amorós espera que no tornen
a repetir-se com també desitja
que acabe aviat aquesta situació
i que puga reprendre's l'activitat
esportiva amb normalitat.

BA LO N M A NO

Competiciones atípicas en esta temporada
CLUB HANDBOL SANTA BáRBARA.

Competiciones atípicas las que
lleva el Club Handbol Santa Bárbara
esta temporada 20/21. Los equipos
senior son los que más partidos han
podido disputar en sus respectivas
ligas y consiguiendo resultados
muy positivos. El senior masculino
comenzó la temporada en la fase de
ascenso que no se pudo disputar en
marzo pasado debido a la suspensión de las competiciones haciendo
un gran papel y quedando a un solo

punto del ascenso a segunda nacional. Este año el objetivo marcado era
repetir ese hito y por el momento
esa es la dirección. A falta de jugar
la segunda fase que da acceso a la
esperada fase de ascenso, el equipo
marcha líder a seis partidos para
alcanzar el objetivo. Actualmente
el senior masculino encabeza la
clasificación con 17 puntos, seguido
del Hispanitas Petrer con 15 y del
Polanen's Santa Pola con 9.
Por su parte el equipo senior

femenino comenzó las competiciones en un nuevo formato
donde se separaban los grupos
por provincias presentándose
una temporada muy atractiva al
convertirse la competición en
más competitiva. Finalmente
el equipo acabó en tercer lugar
teniendo opciones matemáticas
hasta su última jornada de liga
para clasificarse en la fase final
que da opciones a jugar la fase de
ascenso. El equipo ha dejado muy

buenas sensaciones, peleando
con todos los equipos, por lo que
se espera que la situación permita
continuar con la siguiente fase
para demostrar el juego de las
últimas jornadas. Por el momento, el equipo ocupa la tercera
posición en la clasificación con
7 puntos, mientras que las dos
primeras posiciones son para
Horneo Sporting Salesianos con
13 puntos e Hispanitas Petrer con
11.
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EDUC ACIÓ N

Entregados los purificadores a los
centros educativos de Monóvar

T

ras la reunión mantenida
por la concejal de Educación,
Pilar Seller, y el alcalde, Alejandro
García, con los directores de los
centros educativos del municipio
para recoger las necesidades de
los mismos en relación a purificadores para las aulas, se procedió a
la compra y entrega de las unidades demandadas. De este modo,
a las unidades entregadas a los
centros desde Conselleria se han
sumado ahora las adquiridas
desde el ayuntamiento y que se
han distribuido de la siguiente
manera: 6 purificadores para
el colegio Cervantes, 4 para el
colegio Azorín, 2 para el Ricardo
Leal, 4 para el Escriptor Canyís, 6
para el Divina Pastora, 3 para la

Nova visita a Monòver del
Vicepresident segon del Consell

E

escuela infantil Mare de Déu del
Remei i 3 para la Retjola. La edil
del área, Pilar Seller, manifestó su
"satisfacción por haber podido
realizar esta inversión".

comercio

En proceso una tercera fase
de ayudas al comercio local

A

l cierre de esta edición de El
Veïnat el grupo de gobierno
anunciaba que se está trabajando
en la convocatoria de una tercera
fase de ayudas a los comercios
del municipio, dado que los
efectos de la crisis sanitaria se
alargarán en el tiempo. Según indicaron desde el ayuntamiento,
esta nueva línea de subvención se
convocará en el segundo trimestre del año, "con el fin de que los
comercios que se adhieran puedan generar gastos justificables
en los primeros seis meses del
año, y así poder alcanzar el importe máximo de la subvención".
Además, esta tercera fase de
ayudas se complementará por
el Plan Resiste recientemente
aprobado por la Generalitat
Valenciana y que va destinado
a unos determinados sectores
como hostelería, establecimien-

tos deportivos, ocio nocturno o
sector turístico. Un plan al que
se ha adherido el ayuntamiento
y "que supondrá unos 240.000
euros destinados a empresas
monoveras, y al que el ayuntamiento aportará alrededor de
37.000 euros". La normativa
que regulará estas ayudas también se publicará en breve y se
comunicará la información a las
empresas que estén incluidas en
la convocatoria con el fin de que
Monóvar se beneficie del mayor
importe posible de subvención.
Desde el ayuntamiento se
insiste además en demandar
que "nuestro comercio sea un
objetivo común de todos y todas,
ya que las ayudas de las administraciones no sirven de nada si no
apostamos por realizar nuestras
compras en nuestras tiendas".

l passat dimecres 20 de gener, el Vicepresident segon del Consell i
Conseller d'Habitatge Rubèn Martínez Dalmau, va visitar de nou
Monòver , acompanyat per l'alcalde Alejandro García, el nostre regidor
Emilio Martínez i altres membres del grup de govern, van comprovar
l'estat de les obres de rehabilitació i millora dels espais comuns als
grups de vivendes socials.
Abans de la visita als grups de vivendes socials, en una mesa de
treball, on van participar el Conseller i un grup reduït, per qüestions
sanitàries, de regidors del grup de govern, es van analitzar dues propostes del nostre grup polític municipal i que tenen tot el suport de
la resta del grup de govern. Aquestes propostes són: per una banda,
un projecte de vivendes socials a les pedanies i la inclusió sociolaboral
en cases buides propietat de l'ajuntament, per a així, fer-les servir i, al
mateix temps lluitar contra el despoblament rural al nostre terme, i
per altra banda, també, reprendre la cessió per part de la Generalitat de
la casa del carrer Església 9 (antiga llar del camarada) per a estudiar la
possibilitat d'habilitar l'edifici on es podria ubicar la Radio Municipal,
deixant lliure la ubicació actual, la qual passaria a estar destinada al
departament de Serveis socials.
Acabem aquest escrit demanant responsabilitat i prudència en
aquests dies delicats que, estem segurs, passaran prompte.
Salut.

Nota de Premsa

D

avant les reiterades manifestacions fetes en diversos mitjans de
comunicació per companyes de Podem i de Compromís, des del
Grup Polític Municipal Podem-Compromís, recordem que totes les afiliades poden presentar les seues propostes i plantejar les seues queixes
tant a les seues executives de Podem o de Compromís locals, així com
als òrgans que ambdós partits tenen a nivell autonòmic per solucionar
problemes interns, ja que els comunicats de premsa unilaterals no
porten enlloc.
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La pandemia

"Mutis por el voto"

L

H

a evolución del coronavirus es muy preocupante, pero la culpa no
es de la hostelería.
No se puede cerrar un sector unilateral sin un plan de ayudas urgentes. La mayoría de los hosteleros se han enterado del cierre por
la prensa y con las neveras llenas de género que tendrán que tirar. Es
inadmisible que se tomen estas decisiones sin contar con el sector que
tan fundamental es para la economía local.
En C's siempre hemos defendido que las restricciones deben ir acompañadas por medidas de apoyo importantes a los sectores afectados.
Desde C's opinamos que la incertidumbre, y las incoherencias que
se cometen, no son lo más apropiado para salir adelante en esta gran
crisis sanitaria y económica.
Nuestros gobernantes, un día nos afirman que los contagios están en
los entornos familiares y al día siguiente, obligan a cerrar a la hostelería
e imponen medidas muy duras a los comercios.
Con estas medidas, el tripartito ha condenado al cierre a miles de
empresas valencianas. Hay que hablar con seriedad y sinceridad a
los españoles, la tercera ola ha inundado ya nuestro país, la situación
es dramática, pero estamos a tiempo de evitar el peor escenario, el
descontrol total de los contagios y el colapso del plan de vacunación. Estamos a tiempo de evitar un nuevo confinamiento duro y
largo como el del mes de marzo del 2020. Por eso, desde C's nuestra
prioridad es tender la mano para llegar acuerdos inteligentes; ayudas
directas a Pymes, autónomos y sectores afectados y acelerar el plan de
vacunación. Cada día que aceleremos el plan de vacunación será un día
menos de restricciones. Tenemos que aprovechar lo que sabemos que
funciona y por supuesto no es tolerable, que el gobierno deje tirados a
los que mantienen a flote sus negocios con muchísimo esfuerzo.
Debemos luchar juntos contra esta tercera ola, hay que dejar a un
lado los politiqueos y estar a la altura de las circunstancias y de los
ciudadanos. Hay que olvidarnos de las ideologías y escuchar a los
científicos, a los sanitarios y a los países que están tomando medidas
que funcionan.
C's somos un partido que tenemos muy claro que vamos a seguir
tendiendo la mano y arrimando el hombro para salvar vidas y empleos.
Necesitamos colaboración a todos los niveles, cuando los ciudadanos,
los partidos políticos y las administraciones se ponen de acuerdo, los
problemas siempre se resuelven con mayor rapidez.

ablaba el programa de gobierno del PSOE de feminismo, de
igualdad de trato, de lucha contra el machismo y la violencia
de género, entre otros. Es curioso, como mínimo, que esa "lucha" o
reivindicación sea más fuerte o "visible" solo cuando afecta a alguna
persona de signo político contrario.
En el pasado pleno de diciembre de 2020, pedimos explicaciones al
socio de gobierno del PSOE Monóvar sobre diversas noticias aparecidas en prensa. En estas, identificándole como concejal de Monóvar, le
acusaban de tener una actitud machista respecto a las mujeres de la
ejecutiva de Podemos - Compromís.
Sin embargo, Emilio Martínez, concejal de Medios de Comunicación y Bienestar social, se limitó a decir que al igual que con los medios
no haría declaraciones, haciendo "mutis por el foro".
A día de hoy, dos meses después, ni el PSOE Monóvar ni el ayuntamiento de Monóvar ha hecho ningún tipo de pronunciamiento al
respecto a pesar de que las acusaciones son de haber ignorado, marginado y discriminado a las mujeres de la ejecutiva de la coalición.
Creemos que este es un tema que deben de afrontar desde el gobierno del PSOE, más que nada porque este tipo de noticias si no son
ciertas se deben de aclarar y si lo son, depurar responsabilidades.
No es posible que el nombre de nuestra ciudad vaya aparejado a este
tipo de actitudes.
Sabemos que las mujeres afectadas se han puesto en contacto con el
Alcalde Alejandro García y le han hecho conocedor de todo. Pero pese a
ello, y ya van más de dos meses desde que el asunto se hizo público, lo
único que ha hecho el PSOE y Alejandro García es "mutis por el voto".
Ahora una reflexión, si estos hecho hubiesen sucedido en cualquier
otro partido político ¿qué creéis que hubiese sucedido?, si en lugar de
estar en el gobierno hubiesen estado en la oposición ¿cuántos titulares
de prensa hubiesen salido desde entonces ensuciando el nombre de
Monóvar?
Lo que ha quedado claro es que solo se piden responsabilidades y
se toman acciones cuando los problemas les afectan a los demás.
Cuando les afecta al gobierno, nada de nada.
Por lo que una vez más fallan al electorado socialista o de izquierdas,
ya que esas banderas que dicen enarbolar, como la da transparencia, la
del feminismo, de la igualdad de trato, de lucha contra el machismo
y la violencia de género, no las defienden cuando toca.
Sobre el repunte del COVID-19
Como sabéis, siempre hemos sido muy responsables. No hemos
politizado el asunto y menos para recoger algunos votos, somos conscientes de que con la salud no se juega, en todos los sentidos.
Aún así, nos vemos en la obligación de mostrar nuestra posición
al respecto. En ningún momento hemos mostrado nuestro apoyo al
gobierno municipal en la organización de ningún tipo de evento o
actividad lúdica o de ocio que pueda llevar a que la población tenga
una falsa seguridad que pueda hacer creer que esto ha pasado ya.
Estamos en el peor momento de la pandemia en Monóvar y las
únicas armas son el distanciamiento y la higiene. La responsabilidad
es cosa de todos, del pueblo, sí, pero también de los gobernantes.
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Un comienzo de año preocupante El grup de govern amb els nostres
hostalers i comerciants
n primer lugar, queremos dirigirnos a todos nuestros vecinos y

E

en particular a los que han tenido la desgracia de perder a algún
ser querido por esta maldita pandemia. También tenemos en nuestros
pensamientos a los que una vez infectados han pasado el calvario con
miedo y preocupación ante un futuro incierto. Os reiteramos nuestro
apoyo y os invitamos a dirigiros a nuestro grupo político utilizando
cualquier medio o a través de ppmonovar@gmail.com para ayudaros en
todo lo que esté a nuestro alcance.
Destacamos la grave situación de Monóvar durante el mes de enero.
Pedimos que se extremen las precauciones ahora y cuando la situación
mejore. Exigimos celeridad y gestión en todas las medidas aprobadas.
Dos meses han tardado en llegar los purificadores a los colegios tras la
propuesta del PP y las ayudas económicas que se aprobaron en 2020,
aún no han llegado a los bolsillos de todos los beneficiados.
Hemos estado trabajando en los Presupuestos Anuales. Queremos
puntualizar que contemplamos este año 2021, como un año excepcional. La preocupante evolución de la pandemia y las necesidades
sociales que se derivan de ella, aconsejan ordenar prioridades, mucha
prudencia y esperar acertar con las decisiones que deben tomar los que
tienen la responsabilidad de gobernarnos. Por este motivo, presentamos las siguientes alegaciones al presupuesto:
1- La creación de una partida presupuestaria lo suficientemente dotada, "Ayudas Covid-19", unida a la creación de una Comisión COVID,
integrada por la totalidad de los grupos políticos, para debatir, aprobar
criterios, plazos, condiciones y cantidades, en resumen para dotarla de
transparencia.
2- Que el Capítulo de Inversión, se enfoque principalmente en actuaciones para impulsar a Monóvar a salir de esta crisis económica.
De ahí nuestras propuestas en desarrollo local, modernización del polígono, ayudar a emprendedores, poner a punto la Plaza de Toros para
poder utilizar todo su aforo para múltiples eventos... Estar preparados
para la vuelta a la normalidad.
3- La partida para Fiestas, reducirla dos tercios de lo propuesto por
el Grupo de Gobierno y si la evolución de la pandemia lo permite,
siempre se podrían realizar modificaciones de crédito.
Estas propuestas, son las que, tras las aclaraciones de las dudas
referidas a sueldos del alcalde y concejales en 2020 y al capítulo 2
de inversiones, van a decidir el sentido del voto de nuestro partido
político, siempre en defensa de los intereses de todos los monoveros.
No queremos despedirnos sin recordar a Pepe Payá, ligado a la figura
de Azorín y transmisor inigualable de la vida y la obra del ilustre
escritor monovero.
Acabamos solidarizándonos con la preocupación de nuestros vecinos por el cierre de la hostelería y las dificultades que atraviesan otros
muchos sectores económicos, dos mociones hemos presentado en ese
sentido, y al mismo tiempo, transmitiendo la ilusión que nos aporta la
vacuna para el futuro.

P

assades les festes és imprescindible analitzar la situació actual de la
pandèmia a la població. Després d'unes setmanes del mes de desembre, en les quals la incidència per 100.000 habitants va abaixar per davall
de 300, les reunions nadalenques han provocat un increment exponencial que a finals de gener ens posava prop dels 2.104, una quantitat
inassumible i que feia perillar l'assistència sanitària a la nostra comarca,
on l'índex encara està més alt, prop de 2.300. El més penós és que ja han
mort 15 persones a Monòver a conseqüència de la COVID-19.
L'ajuntament va iniciar la desinfecció dels llocs més transitats ja fa
mesos, actuació que s'ha intensificat les últimes setmanes, també s'han
tancat tots els llocs municipals per a evitar qualsevol tipus de concentració de persones. La Generalitat, per la seua banda, ha pres mesures
més dràstiques: tancar els locals de restauració, reduir els horaris de
comerços i avançar a les 10 de la nit el toc de queda.
Totes aquestes mesures han de donar el seu fruit les pròximes
setmanes, però serà difícil si nosaltres no posem de la nostra part i
evitem el contacte amb altres persones que no siguen del nostre nucli
familiar, com demana també el decret de Conselleria. És una situació
molt desagradable, però ens va la vida en açò. Hem de complir totes
les indicacions, tenir paciència i esperar que la vacunació, que ja fa
unes setmanes que ha començat, arribe cada vegada a més monovers i
monoveres i puguem, més prompte que tard, oblidar d'aquest malson.
Per altra banda el grup de govern va decidir articular una tercera fase
d'ajudes al comerç i als establiments hostalers locals, per a col·laborar
econòmicament en aquesta dificilíssima conjuntura. Poc després la
Generalitat Valenciana va fer públic el Pla Resisteix, que dotat amb
380 milions d'euros, donarà suport als sectors més castigats per la
pandèmia, hostaleria, turisme, oci, activitats culturals i esportives...
Són 247.221 euros, aportats per la Generalitat (62.5%), Diputació
(22,5%) i Ajuntament (15%), que suposaran 2.000 euros per a cada
autònom o microempresa (fins a 10 treballadors) a més de 200 euros
per treballador. Un esforç imperatiu per a aquests sectors als quals es
dediquen molts monovers.
L'ajuntament de Monòver és un dels poquets que ha dedicat dos
tandes d'ajudes per a arribar a quanta més gent millor, i en aquesta
tercera continua amb l'objectiu d'arrimar el muscle perquè les enormes
dificultats que està patint bona part de població es vegen pal·liades.
En les pròximes setmanes eixiran les bases per a repartir aquestes subvencions i preguem a tots els afectats que estiguen pendents perquè
no es perden els diners que els corresponen. Des de l'ajuntament, com
sempre, difondrem la informació per tots els mitjans d'informació dels
que disposem.
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Campañas de Navidad

Un carrer de la ciutat

F

U

na vez finalizado el año
2020, hacemos balance de
las distintas campañas que se
han llevado a cabo en nuestra
ciudad. Por una parte, las huchas
solidarias que se repartieron en
distintos lugares han supuesto
un total de 1.291,51€ recogidos
en los colegios e instituto, y de
167,74 € que se han entregado en
las farmacias y el Polideportivo.
Se realizó también en la Parroquia una colecta especial para
Cáritas en los días de Nochebuena y Navidad, con una aportación
total de 785€. Igualmente se
realizó una colecta extraordinaria
para la Pastoral Penitenciaria, en
la que se recogió una suma de 850
€, destinados al piso de mujeres
con hijos que se está habilitando
a nivel provincial.
Asimismo, la campaña "Por un
juguete digno", realizada en la
parroquia para aquellos niños de
las familias que vienen a Cáritas,
alcanzó un total de 1.016 €. Con
esta cantidad pudimos hacer
posible la compra de juguetes
nuevos, ropa y calzado para el día
de Reyes. En total, fueron 17 las
niñas, niños y adolescentes los
que pudieron disfrutar de estos
regalos que habían pedido a los
Magos.
Así pues, durante estas Navidades, se han recogido un total de
4.110,25€ que se han destinado,
y se destinarán durante unos
meses, a los distintos fines ya
conocidos por todos: compra de
alimentos (especialmente carne
y huevos, para completar los que
envía el Banco de Alimentos;

incluyendo alimentos extra para
Navidad), productos de higiene
personal y limpieza, adquisición
de juguetes nuevos, ropa y calzado para niños y adolescentes,
compra de medicamentos,
muebles o electrodomésticos,
mantenimiento y combustible
de la furgoneta de Cáritas, etc.; y
además, la parte que estaba destinada a la Pastoral Penitenciaria.
Este dinero de estas campañas
se "estirará" durante varios meses
para seguir acogiendo, dentro de
nuestras posibilidades, a las familias que llaman a nuestra puerta.
Durante el año 2020, han sido
29 las familias que se han atendido en nuestra Cáritas, con un
total de 71 personas. En 3 casos,
hablamos de mujeres solas; en 9
casos, de varones solos; y en 4 casos, de familias monoparentales
con una mujer al frente. Del total
de familias comentadas, en el
72% están sus miembros en paro
o con un trabajo irregular. Del
total de 71 personas, 6 personas
tienen alguna discapacidad, y 26
pertenecen a minorías étnicas o
son inmigrantes.
Por último, desde Cáritas
Monóvar las voluntarias y voluntarios quieren agradecer la
implicación y la solidaridad de
centros educativos, farmacias,
entidades, parroquia y a todo
Monóvar en todas estas campañas, ya que estos meses están
siendo muy complicados para
todos. ¡Muchas gracias!
Cáritas Monóvar

a dècades que vaig vindre a
viure a un carrer on ja hi havia
plantades set palmeres, com els
dies de la setmana, i uns bancs
que per sort eren dels d'asseure,
d’eixos de fusta, i que amb una
ampla vorera feien del meu
carrer un dels carrers especials
de la ciutat. Fa ja massa temps,
concretament des del 1993, que
un coleòpter conegut com el
morrut roig va vindre de terres de
l'Àsia tropical, entrant pel sud de
la península, conseqüències de la
globalització i sobretot del canvi
climàtic. Fins fa relativament poc
ens haviem lliurat, però el món és
un mocador i era una qüestió de
temps que ens arribés. I ara, farà
un parell d'anys, va entrar en la
nostra comarca com una plaga,
com un tsunami que no sabíem
ni podíem aturar. Al meu carrer
ens va matar dos de les palmeres
des de l'interior com si fora un
càncer i ens ha deixat ferides de
mort altres dos; som conscients
que l'ajuntament està fent esforços perquè aquest càncer no
se les emporte, però l’avanç de
l’ombra de la mort es veu des de
les balconades. Seria fatal, per altre costat, que contagiés a les que
queden si no estan malaltes ja.
Quan vam parlar amb
l'ajuntament del problema que
teníem al carrer, ens van dir que
estava fent-se un cens perquè
eren moltes les que estaven
morint per tot arreu i que quan
tingueren diners tornaria a plantar les que ja s'havien perdut. A
dia de hui, i ja fa mesos d'això,
millor dit, ja fa un parell d'anys,
encara no s'ha fet res, a banda de
tapar els clots on estaven. Serà
per que les coses de "palacio van
despacio", o perquè encara no
hi ha diners o per falta d'interés,
que crec que no. Ara, mentre escric aquestes línies una de les dos
palmeres malaltes ja ha mort i
l'han tallada, és un dia trist, com
quan un vell amic se'n va.
Fa uns dies una altra regidoria
ens ha posat més bancs al carrer,

que no dic que estiga malament,
però el que estem perdent és
ombra, quan torne l'estiu en una
ciutat de secà com és Monòver,
qui s'asseurà a la solana?
Entre Medi Ambient, Parcs i
Jardins, Urbanisme o qualsevol
altra, en realitat ens dona igual
quina regidoria assumisca el
repte de plantar arbres. No
demanem que es planten tots a
la vegada, però sí veure un inici.
Millor un arbre a l'any que no
esperar a tindre diners per a fer
la gran plantada perquè això
podrà ser mai, amb la situació
econòmica de l'ajuntament. Ara
bé, no volem qualsevol arbre, en
nom dels veïns demanem arbres
autòctons, i amb un estudi previ
que tinga en compte que les arrels
no alcen les voreres, que els fruits
no embruten el carrer, en resum,
un treball ben fet. Arbres de fulla
caduca que donen ombra a l'estiu
i deixen passar el sol a l'hivern,
arbres que tornaran a donar vida
al carrer durant la primavera i
que les seues branques plenes de
flors engalanen el carrer, els ocells
seran nous veïns i escoltarem cantar. Ens donaran, a canvi de molt
poc, molt oxigen, i quan vinga la
tardor, ens deixaran veure eixe
bell canvi d'una estació a l'altra
amb els colors de les seus fulles.
Amb l'esperança que aquesta
carta oberta i escrita al Veïnat amb
el paper d'altres arbres servisca
per a contribuir a omplir la ciutat
i les pedanies del bonic color verd
de les fulles de nous arbres.
Roberto Sánchez
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La Churrera
E

n Monóvar ya tenemos "Churrera". Hace años tuvimos a
Pepe Mira y a Olegario Martínez,
míticos churreros que además
hacían helados y patatas fritas;
nos proporcionaron los churros
durante muchos años y son
un referente en la historia de la
tradición repostera de Monóvar.
Pasamos un tiempo sin nadie
que nos hiciera ese buen desayuno o merienda hasta que hace
al menos cuarenta años vino a
instalarse, delante de la puerta
del mercado, Antonio, que con
su camioneta de churrería
ambulante venía desde Alicante
todos los fines de semana. Una
versión reducida de los antiguos
churreros ya que ahora sólo los
podíamos comer viernes por la
tarde y sábados por la mañana,
además de las noches en las Fiestas de Septiembre.
En los últimos meses, antes de
su jubilación, a Antonio Antón le
acompañaba una chica morena
que le estaba ayudando en su
tarea. Como en los pueblos todo
se sabe, corrió la noticia: - es Irene
que se está enseñando el oficio de
churrera -. A los que nos gustan
los churros respiramos aliviados.
Irene tiene un puesto de frutos
secos en el mercado pero andaba
buscando otro trabajo para las
tardes. Cuando Antonio le dijo
que pensaba jubilarse y traspasar
el negocio, no se lo pensó dos
veces: - no busques a nadie que yo
haré los churros -.
Comenzó su aprendizaje
a finales del año 2019 pero
quedó interrumpido debido al
confinamiento por el coronavirus, retomando su actividad a
principios de mayo del pasado
año.
Ahora Irene ya ha aprendido a
hacer churros y porras y hay que
hacer mucha cola para comprarlos los sábados por la mañana.
Le ayudan a venderlos su hermana Mari y su sobrino Héctor,
mientras su otra sobrina, Aida, se

queda atendiendo el puesto de
frutos secos.
Aunque titulados "los miserables" de la repostería española,
los churros, esa masa frita compuesta de agua, harina y sal,
que acompañada de chocolate,
es el desayuno típico de nuestra
gastronomía; se consume preferentemente durante los meses
fríos de invierno. Los churros los
han popularizado los españoles
por todo el mundo y hoy el churro es el alimento español más
popular fuera de nuestras fronteras, tan conocido como el jamón
o la paella. Son un alimento sano
ya que no tienen colesterol ni
grasas trans, ni ningún tipo de
colorante o conservante.
Su origen es bastante desconocido; unos dicen que fueron los
árabes los que los trajeron a la
Península, otros apuntan a los
pastores, derivando su nombre
del ganado churro. Los pastores
que conducían los rebaños en la
trashumancia y pasaban largas
temporadas en el campo, tuvieron la idea de freír la masa a falta
de hornos para cocerla. El churro
tal y como lo conocemos no es

tan diferente de una receta de
buñuelos que se encuentra en un
libro romano del siglo I a.C.
Las porras, según nos dice Irene, además de ser más gruesas, se
amasan con una harina diferente
a la de los churros. Hacer la masa
de estos churros gruesos llamados
"porras" puede resultar a veces
complicado ya que la temperatura ambiente influye en la masa
y hay que cogerle el punto. A la
hora de elegir este desayuno o
merienda los clientes se inclinan
más por los churros finos, según
ella misma ha observado.
Todas estas cuestiones las ha
ido aprendiendo Irene a base de
práctica y duro entrenamiento, es
decir, que ha tenido que aplicarse
el refrán : "Al que cierne y amasa,
de todo le pasa".
En alguna ocasión ha recurrido
a su maestro Antonio, que vía
telefónica o incluso presentándose físicamente, la ha ayudado a
resolver todos los problemas que
se han ido presentando - es muy
buena persona - exclama.
Al principio a Irene le costaba
darle la vuelta a la rueda de las porras pero ahora parece que lleve

toda la vida haciéndolo. Durante
toda la semana le duelen los antebrazos de tanto amasar, pero eso
es lo de menos; encontrar trabajo
en estos tiempos no es nada fácil
y lo ha conseguido para ella y
para parte de su familia; ese dolor
le recuerda su triunfo y la posible
queja se convierte en una sonrisa.
- Todos me han ayudado - me advierte. Mi cuñado me ha enseñado
a manejar el coche con el remolque
enganchado ya que las maniobras
de marcha atrás o subir y bajar
cuestas son bastante complicadas.
Cuando le pregunto si es
consciente de ser la primera
mujer churrera en Monóvar, me
contesta que "eso" no lo había
pensado. Me alegra mucho comprobar que ya no es un reto ser
la primera en acceder a un oficio
que antaño hacían los hombres.
En pleno siglo XXI es evidente
que la sociedad se ha liberado de
muchos prejuicios y las mujeres
hemos demostrado que nos sobra
capacidad para asumir cualquier
responsabilidad laboral, desempeñarla con eficacia y poder
llegar a ser aquello que queramos
ser.
Irene es un ejemplo de mujer
que ha buscado una salida laboral
y que ha sabido hacerse un hueco
en este duro mundo del trabajo.
Como ella, cada vez más mujeres
apuestan por ser sus propias jefas.
Según la estadística consultada,
nos dice que las mujeres son ya
el 36% del total del colectivo de
autónomos y su ritmo de crecimiento duplica al de los hombres.
Irene está feliz con su nuevo trabajo; contenta y muy
agradecida - que no se te olvide
decirlo - a todos los clientes que le
compramos los churros los fines
de semana.
Paqui Limorti Aracil

