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CO N SU LTO R I AT Í PI C

TELÈFONS
Ajuntament
96 696 03 11
Arxiu Municipal-Biblioteca
96 696 01 79
Asociación de Amas de Casa
965574249 / 688705006
Hui en dia és molt difícil trobar un nom
ls assumptes relacionats amb els infants
Asociación contra el Cáncer
que agrade a tothom, sobretot, tenint en
i amb els nous naixements són sempre
96 547 27 22 / 96 547 05 88
compte l'originalitat que algunes famílies
motiu de felicitat i d'alegria. No obstant això,
Assoc. de Minusvàlids COM TU
volen aportar al qualificatiu més destacat del
solen començar ben prompte els conflictes
96 547 13 58
Associació Nit i Dia
seu fill, com és el seu nom.
familiars, com aquest que li arriba a la senyo67 869 89 24
Si a això li sumem la voluntat dels més
ra Tomateta, al seu consultori particular.
Aguas Monóvar
majors de seguir amb les tradicions i l'estirp,
Els problemes poden estar relacionats
96 386 06 00
la cosa es complica, perquè ja no és solament
amb l'educació, amb els colors i la roba que
Camp de Futbol
qüestió de gustos. Veurem com soluciona la
portarà o amb el seu nom, com en aquesta
96 696 08 90
nostra consultora la baralla que té aquesta
ocasió, un detall tan important i fonamental
Casa Cultura-CEPA Freire
"iaia com cal" amb la seua nora.
per al futur del nounat.
96 547 09 14
Casa Museu Azorín
96 547 07 15
CONSULTA:
Cementeri
96 696 07 53
Centre Esportiu Monòver
96 547 12 17
Admirada Tomateta;
Centre Ocupacional El Molinet
96 547 28 17
Correus
Sóc una fan absoluta de la seua secció i li escric per fer-li una consulta
96 547 13 91
o, més bé, per demanar-li consell sobre una qüestió que estic ben segura que
Climateri
vosté, amb el seu equànime criteri m’ajudarà a resoldre satisfactòriament. Tinc
661417811
Junta Festera de Monòver
un fill que està a les portes de ser pare del seu primer fill, i dic fill perquè ja sabem
673307842
que serà un baró, i aquesta bona nova, que hauria de ser una font de felicitat està
Jutjat de Pau
convertint-se en tot un cúmul de desavinences per una decisió crucial en la vida
96 547 01 07
Llar del Pensionista
d’un matrimoni. Quin nom li posarem al xic? Nosaltres, vull dir el meu marit i jo,
678 685 138 / 687 40 27 18
som tradicionals i pensem, com és normal, que el nen ha de portar el nom d’un
Mercat Municipal
dels avis. La meua nora diu que això són ximpleries i que ha de portar un nom
96 696 08 72
Museu d’Arts i Oficis
modern i si pot ser inventat millor encara. El meu fill passa, li té igual perquè està
96 547 02 70
dominat per la meua nora que és una mandona. El problema, diu ella, és que els
Notaria
avis es diuen, un Agapito i l’altre Balbino perquè és de la Manxa. La meua nora,
96 547 01 98
Pavelló Municipal
que és una exagerada, diu que fa vaga de fam durant sis mesos abans que posar
96 696 01 98
eixos noms. Ella s’inclina més per posar-li Brayan o Bayron i diu que les bes i les i
Punt Jove
gregues són molt on fire. Aixina que estem que no vivim, tot el dia barallant-nos.
96 547 32 31
Ràdio Monòver
Que m’aconsella? I que siga ràpid que el xic està a punt de caure.
96 547 27 59 / 96 696 08 65
									 Registre de la Propietat
Una iaia com cal
96 547 02 81
SERVEF
Ortega y Gasset,22. Elda
96 695 77 00
Casino de Monòver
RESPOSTA:
96 547 00 90
Serveis Socials
er primera vegada, estimada sogra preocupada, algú m’ha deixat sense paraules.
96 547 2676
La veritat és que és un problema ben gros. Només puc dir-li, com diria un castellà,
Servei de Taxi
695 662 066
que "ni tanto ni tan calvo", que no sé exactament què vol dir, però crec que li ve molt bé
Teatre Principal
al cas. I per què no li poseu Pepe o Paco, que eixos sí que són ja noms exòtics i on fire?
96 696 01 79
Telèfon del Consumidor
012

Tomateta seca

E

P

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. MARÇ.
Franco Gómez· Carlos Tortosa,4
Dies 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Rafael Peris · Major, 166
Dies 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Rosario Badenes · L. Vidal,12
Dies 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
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

De manera casual, darrere d'un espill i sense saber
la importància que tenia, van trobar l'únic exemplar
físic que s'ha conservat, fins ara, del setmanari El Eco
de Monóvar.
Foto: Arxiu Municipal de Monòver.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer el
9 d'abril. Si voleu col·laborar-hi recordeu que
haureu d'entregar els vostres escrits fins el 24 de
març. 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

H

i ha encertant de la proposta
del número anterior. Semblava
una fotografia complicada d'ubicar,
però Amaro Rico Payá ha explicat,
amb molt encert, que es tracta de la
inauguració d'una exposició de pintura al Saló de Plens de l'Ajuntament
de Monòver, amb motiu de les Festes
Majors de Setembre en la dècada
dels 60. Enhorabona!
Ací hi ha una nova oportunitat per
a aconseguir el nostre premi. Així
que fixeu-vos bé i intenteu descobrir
on està feta aquesta fotografia. Com
veieu, és una processó de la confraria
del Sepulcre de Monòver.
Recordeu que heu d'enviar les respostes a l'adreça electrònica veinat@
monovar.es, o bé dirigir-vos al Kursaal
Fleta.
Foto: Arxiu Marcial Poveda.

Editorial

F

ebrer continuava endavant mentre seguíem pendents de l’actualització de dades referents al nombre
de contagis per Covid-19 al nostre municipi. Es va convertir en costum, cada dimarts i cada divendres,
consultar les xifres facilitades des de Sanitat per a veure si finalment arribava l’esperada millora i amb
aquesta, la possibilitat de tornar a les rutines anteriors.
Encara que les ganes de recuperar parcel·les van incrementant-se, haurà de ser a poc a poc, per no
caure novament en les errades del passat. De moment, sembla que les xifres es calmen i els nostres majors
ja han començat a rebre eixes esperades vacunes, en les quals hui dia tenim depositades les nostres
esperances. Fer plans, ni tan sols a mitjan termini, no té cabuda ara per ara, però les ganes per tornar a
gaudir dels nostres, dels carrers i de la normalitat que ens agrada, i no d’aquesta nova plena de fronteres,
ens fa desitjar cada dia amb més forces que tot acabe prompte.
A hores d’ara ja estaríem pensant en una Setmana Santa que tampoc podrà ser enguany. Ni els confrares ni les imatges eixiran en processó pels diferents itineraris planejats prèviament. La celebració quedarà
de portes de l’església cap a dins i poca cosa més. Continuem ajornant festes i dates importants amb el
desig que siguen les últimes d’un llistat ja massa extens, però no obstant això, també arriben notícies per
a celebrar, com la troballa d’un exemplar d’El Eco de Monóvar.
Es tenia constància d’aquesta publicació, però no es conservava cap número. L’exemplar en qüestió
data del 1892 i ha aparegut amagat darrere d’un espill on, a banda d’un simple paper, es conservava una
part de la història del nostre municipi. Un descobriment que ha contribuït a dibuixar-nos un somriure en
temps de mascaretes i desil·lusions, però malgrat tot, el dia a dia continua i els ametlers florits s’entesten
a anunciar-nos que s’apropa la primavera.
Amb la primavera esperem que també es reprenga l’activitat cultural, amb les mesures de prevenció
que calguen, però amb alternatives variades perquè no s’oxide la nostra capacitat de sorpresa i perquè
el nostre temps d’oci torne a semblar que ho és. De moment març arriba amb dies que no poden passar
sense més, d’una banda el 8 de març, dia de la dona, i d’altra el dia 19, Sant Josep, amb els bunyols, per a
celebrar-ho com toca.
Un any més, els centres educatius s’han implicat directament en la commemoració del 8 de març i
també des de la ràdio s’oferirà un programa especial on la veu de les dones tindrà protagonisme absolut.
Protagonisme que cada març ens ha fet mirar també cap a la figura d’Azorín, ja que és el mes elegit per
a l’entrega del premi de novel·la que porta el seu nom, encara que enguany no haja pogut ser com en
edicions anteriors. Sempre ens queda pensar que ja queda un dia menys perquè la vida deixe de ser
virtual i torne a ser el que vulguem que siga.
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INVERSIONS

OBRES

"El Pastoret", a l'espera
d'una subvenció

El Polígon Industrial "El Pastoret" de Monòver.

L

'Ajuntament de Monòver ha
demanat una subvenció a
l'Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial (IVACE) de la Generalitat
Valenciana per tal de dur endavant
un projecte de "Millora, modernització i implantació d'infraestructures
del Polígon Industrial "El Pastoret" de
Monòver".
L’objectiu d’aquest projecte és la
modernització de les restants infraestructures que existeixen al polígon, i
continuar amb les actuacions que ja
es van dur a terme amb anterioritat.
M. Amparo Maestre, tinent
d'alcalde de l'Ajuntament de
Monòver destaca que "algunes
de les actuals infraestructures es
troben en un estat de precarietat per
envelliment, la qual cosa provoca que
presenten un alt grau de pèrdues,
com ocorre a la xarxa de distribució
de l’aigua".
En aquest sentit, l'Ajuntament
considera que, com que aquesta
xarxa aporta serveis de proveïment,
així com de lluita contra els potencials incendis, “requereix una
fiabilitat que en aquests moments no
s’aconsegueix”.
Per tant, amb aquesta subvenció
“es renovaria i s’ampliaria la xarxa
d’hidrants que hi ha actualment al
polígon, per tal d’aportar serveis de
qualitat en el cas d’incendis”.

A més a més, “milloraria el subministrament de l’aigua, mitjançant la
substitució de la xarxa de distribució
de la zona sud-est del polígon, és a
dir, repercutiria als carrers Catalunya,
Galícia, Illes Balears, País Basc i Múrcia, zones més properes a l’accés al
polígon, les quals estan pendents de
renovar”.
També “es pretén dotar el polígon
d’un innovador sistema de videovigilància que elimine els riscos de
seguretat associats a aquesta zona”,
com anuncia Maestre.
Així, s’instal·laria “un sistema al llarg
de tota l’extensió del polígon” que
estaria compost per diverses càmeres
i connexions a les dependències de
la Policia Local. Un sistema dissenyat,
exclusivament, “per a cobrir tots els
angles de visió”. Amb aquesta dotació
econòmica es durien a terme totes
aquestes millores durant l'exercici
2021, la qual cosa suposaria un import superior als 199.200 euros.
En relació amb les esmentades
actuacions, M. Amparo Maestre assegura que "la intenció és aconseguir
que el polígon siga més atractiu,
competitiu, consolide la seua activitat i oferisca més seguretat i millors
condicions per als futurs inversors”.
Així, “afavorirà l’activitat econòmica,
la generació d’ocupació i millorarà la
competitivitat de l'àrea industrial”.

Acaben 56 nous nínxols
al Cementeri Municipal
L’Ajuntament de Monòver, a
través de la Regidoria de Cementeri,
ha finalitzat recentment les obres
de construcció de 56 nous nínxols
ubicats a la part nova del Cementeri
Municipal.
Es tracta d’unes importants obres
que van començar el passat mes de
desembre, la qual cosa suposa una
fase més d’ampliació del cementeri
local.
I és que una de les prioritats
del govern d’Alejandro García és
“condicionar i ampliar el Cementeri
Municipal, el qual presentava algunes
deficiències”.
Amb la finalització d’aquesta obra,
ja són 168 nínxols construïts en els
darrers 5 anys, “seguint el compromís
del govern de cobrir les necessitats
del municipi”.
A més a més, aquestes obres
se sumen a la modernització i
millora de les dependències del cementeri en els darrers anys, així com

de l’adquisició d’instrumental, com
ara una màquina elevadora. Aquest
tipus d'equipament ajuda a fer que el
treball dut a terme pels treballadors
municipals siga més segur i eficient.
En aquest sentit, el regidor de
Cementeri, Salvador Giménez, es
mostra “satisfet amb l'ampliació que
ara acaba” i assegura que continuarà
vetllant “perquè les condicions del
Cementeri Municipal siguen sempre
les millors”.

Continuen les desinfeccions als
carrers, pedanies i cementeri

L

a Regidoria de Serveis de
l'Ajuntament de Monòver continua amb les tasques de desinfecció
de la ciutat, les pedanies i el Cementeri Municipal en la lluita contra els
contagis per coronavirus.
Unes desinfeccions que es duen a
terme durant tota la setmana, combinant les zones del nucli antic amb la
resta del municipi.
Salvador Giménez, regidor de
l'àrea, explica que "es desinfecta tres
dies una zona i els altres dos dies
l'altra, de manera alterna".
També són objecte de neteges
exhaustives el Polígon Industrial,
les urbanitzacions d'Ecociudad i La
Retjola, així com les pedanies de les
Cases del Senyor i el Xinorlet.
Cal destacar "la predisposició i
la gran ajuda dels agricultors, els

quals aporten els seus tractors per a
desinfectar els carrers per on és més
difícil que puga accedir el camió de
l'empresa SAPESA".
En relació amb el Cementeri Municipal, es procedeix a polvoritzar tant
l'accés al recinte com els carrers de
l'interior.
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Rellotgeria Sellés: tradició i estima per un ofici artesà únic
Noranta anys d'experiència en un sector difícil i necessari. Quatre generacions dedicades a la reparació de rellotges.

Francisco Sellés arreglant un instrument, amb el seu fill, José Sellés, al seu taller.

F

rancisco Sellés va arribar de l'Alguenya a Monòver i prompte va decidir
emprendre un ofici a la ciutat. Corrien els anys vint, fa un segle, i igual arreglava un rellotge o un instrument, que repassava les barbes dels seus clients,
ja que també exercia de barber.
Sellés va ser un home emprenedor, enginyós i polifacètic, el qual podia
desmuntar qualsevol artefacte i reparar-lo. Va ser el cas de la primera màquina
d'escriure que va arribar a Monòver, concretament a l'Ajuntament. Un dia, va
deixar de funcionar i, davant aquest inconvenient, van decidir preguntar a
Sellés si podria arreglar-la. I així va ser.
En el transcurs dels més de 90 anys que va viure va desenvolupar el seu
ofici de rellotger amb mestratge a la localitat, i va transmetre la seua estima
a aquesta artesania al seu fill. Així, José Sellés va seguir les seues passes, es va
fer càrrec d'aquest negoci familiar i va muntar la tenda al carrer Major, 105. No
va ser fins al 1952 quan es van traslladar al local on han estat fins a principis de
2020, és a dir, al carrer Major, 126.
Hui en dia, la quarta generació és la que manté viu un ofici tan difícil com
necessari, i és José Manuel Sellés qui obri cada dia la persiana per a ajudar als
clients que necessiten un artesà, amb tradició i proximitat, que els repare un
rellotge, siga del tipus que siga.
José Manuel recorda amb estima visitar als seus iaios i integrar-se mentre
jugava, sense adonar-se, en un ofici que va vore des de menut. "Jugava al taller,
acompanyava el meu iaio a atendre als clients i, com un entreteniment divertit,
vaig aprendre sobre la reparació de rellotges, primer senzills i després més
complicats, com quan van arribar els de piles".
Així, a poc a poc es va interessar en aprendre més i més i, "després de l'escola

José Sellés, tercera generació, amb son fill, José Manuel, encarregat del negoci actual.

i l'institut, ajudava a mon pare a gravar i a arreglar alguns rellotges". Va ser un
procés natural.
Ara per ara ostenta la responsabilitat de continuar el llegat. I és que, el seu
iaio, José, va ser l'encarregat del manteniment del rellotge de La Torre de
Monòver i, durant dècades, hi muntava cada dia a donar-li corda, fins que en
els anys setanta es va instal·lar un motor i es va automatitzar. De fet, hi ha un
escrit de 1941 a les escales de La Torre que diu "Todos los días del año subiendo
estas malditas escaleras".
Un dia, mentre José Sellés reparava una avaria important del seu rellotge en
companyia del seu net, José Manuel, "va haver de demanar ajuda als peons i
quan ens trobàvem tots a l'interior, de sobte, un grup d'uns deu alemanys va
vore les portes obertes i va decidir visitar el monument. No cabia ni una agulla!
Els vam haver de dir que no es podia muntar, que estàvem fent una reparació".
Una història divertida, com tantes i tantes al llarg dels anys.
La Rellotgeria Sellés ha vist evolucionar el poble, com explica el seu actual
propietari. Fa anys el carrer Major, "des de Sant Roc a l'Església, tenia moltes
botigues de tota classe i la gent passejava tranquil·la per les voreres. A mesura
que van avançar els anys, la població va demanar carrers més amples amb
espai on aparcar els vehicles, i la tranquil·litat va donar pas a l'estrés i les
presses. Per això, l'actual emplaçament de la rellotgeria es troba en un punt
neuràlgic de la ciutat (Daniel de Nueda, 6), per on, cada dia, passen centenars
de persones, la qual cosa aporta un nou atractiu a aquest negoci tradicional.
Una botiga que ofereix reparació de rellotges de polsera de piles, automàtics i
de corda, així com rellotges de paret o antesala, moderns i antics.Sens dubte,
un lloc on l'estima i la tradició conviuen en ple segle XXI.

PUNTS DE VENDA D' EL VEÏNAT
Carrer Pablo VI, 10
Tel. 688 793 084
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Monóvar tendrá educadores ambientales del CREA
El Consorcio de Residuos prevé desarrollar el procedimiento de licitación en marzo y comenzar el servicio en junio.

E

l Consorcio de Residuos Crea,
consciente de la importancia
de la educación ambiental y de la
necesidad de gestionar adecuadamente de los residuos, ha ofrecido a
los ayuntamientos de su área de gestión, donde se encuentra Monóvar, la
creación de un servicio consorciado
de educadores ambientales.
En el primer pleno ordinario del
año celebrado en la localidad en febrero se aprobó por unanimidad este
punto del orden del día en el que se
consultó la adhesión a este servicio.
Con esta iniciativa, además, se da
cumplimiento a los requerimientos
establecidos en el Plan Integral de
Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCVA).
Los datos de recogida selectiva de
residuos del área de gestión del consorcio mejoran progresivamente, tal
y como explican, pero todavía siguen
estando por debajo de la media de la
Comunidad Valenciana.

Educadores ambientales del Consorcio de Residuos Crea

En este contexto, más que nunca,
"es cuando la educación ambiental
juega un papel clave", como destacan
desde el Consorcio. En gestión de

residuos todos los eslabones de la
cadena son importantes y por ello
es necesaria la implicación de todos
para alcanzar los estrictos objetivos

que nos marca la Unión Europea.
Un servicio consorciado, en el
que se comparte el equipo de educadores ambientales entre diversos
municipios, ofrece múltiples ventajas
como son "una importante reducción
de costes, una mejor coordinación de
las acciones de educación ambiental
a desarrollar y una simplificación
operativa del servicio".
El trabajo de proximidad de
los educadores ambientales se
desarrollará en el marco de una
planificación estratégica, enfocado
a la ciudadanía, asociaciones, ámbito
educativo, restauración, comercio,
mercados, industrias y empresas. No
únicamente informarán y concienciarán en materia de residuos, sino que
también resolverán dudas y actuarán
como un canal para la recepción de
sugerencias ciudadanas.
Se prevé desarrollar el procedimiento de licitación en marzo y el
servicio iniciará en junio y julio.

SER V I CI OS

La ciudad ya cuenta con menos barreras arquitectónicas
Con estas obras se pretende hacer de Monóvar una ciudad accesible y cómoda para todos los ciudadanos.

L

a Concejalía de Servicios del
Ayuntamiento de Monóvar ha
finalizado recientemente unas obras
cuyo objetivo es reducir la altura de
algunas de las aceras de las calles de
la localidad.
Y es que, tal y como ya se hizo en
el 2020 y años anteriores, este año
continúa la preocupación por la
eliminación de las barreras arquitectónicas de la ciudad. En concreto, se
han llevado a cabo las dos primeras
actuaciones del año ubicadas en la
Ronda de la Constitución, las cuales
hacen esquina con las calles Médico
Juan Bellot y Pintor Sorolla.

Estas calles tenían unas aceras "muy
altas y difíciles para subir y bajar cómodamente y sin ningún tipo de peligro
para los peatones", como explica Salvador Giménez, concejal de l'área.
Año tras año, la concejalía trabaja
para "adaptar y eliminar la mayor parte
de barreras arquitectónicas posibles,
con la voluntad de hacer de Monóvar
una ciudad accesible para todos".
En este sentido, Giménez anuncia
que "estas tareas, las cuales mejoran
la vida de nuestros vecinos y vecinas a
diario, continuarán llevándose a cabo
a lo largo del 2021".
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OBRES

Primeros vacunados contra la Obras de acondicionamiento
COVID-19 en Monóvar
en el barrio de la Goletja

L

os sanitarios del Centro de Salud
Doctor D. Antonio Rico Jara de
Monóvar ya están vacunados de las
dos dosis necesarias para adquirir
inmunidad contra la COVID-19.
Una vacuna que aporta esperanza
a los profesionales en uno de los
momentos más duros y complicados
de la pandemia por coronavirus
después de casi un año de lucha.
Por su parte, las religiosas, trabajadoras y usuarios de la Residencia
de Ancianos "Nuestra Señora del
Remedio" de Monóvar también han
sido vacunados de ambas dosis.
Cabe recordar que, para que la
vacunación haga el efecto esperado
y las personas lleguen a tener la
deseada inmunidad hay que esperar,
aproximadamente, unos diez días
más desde el día de la última vacunación, plazo que ya se ha cumplido en
ambos casos en la localidad.
Actualmente, según el calendario
de vacunación establecido por
el Ministerio de Sanidad, España

todavía se encuentra en la Fase 1, es
decir, que por el momento son los
residentes y personal de residencias
de ancianos, personal sanitario de
'primera línea', otro personal sanitario
y sociosanitario y personas dependientes, las que están recibiendo las
vacunas. En Monóvar esta fase ya se
ha completado hace unas semanas.
Los efectos secundarios más
habituales como consecuencia de
la vacunación son muy parecidos a
los de cualquier otra vacuna: dolor
en la zona de punción, dolor de
cabeza, malestar general, febrícula...
En general, efectos ligeros y de poca
duración.
Pilar Seller, Concejala de Sanidad,
observa "con alegría y esperanza" la
llegada de esta vacuna y explica que
"poco a poco iremos cumpliendo los
plazos de vacunación para conseguir
que todos reciban su vacuna". De hecho, al cierre de esta edición, ya se ha
comenzado a vacunar a los mayores
de 90 años del municipio.

Imagen de las obras finalizadas en el barrio de la Goletja.

E

l Ayuntamiento de Monóvar ha
finalizado unas obras de mejora
del firme de la calzada, así como de
acondicionamiento en gran parte
de la zona de la Goletja, un querido
barrio monovero.
En concreto, se ha actuado en todo
el barrio, es decir, desde la parte más
alta de la Goletja hasta las calles más
bajas.
Cabe destacar que, además, se han
tapado algunos espacios potencialmente peligrosos para vehículos y
viandantes, tanto con pilones azules
de señalización como con diferentes
obras, tapando algunos agujeros
que estaban abiertos.
Salvador Giménez, concejal de Servicios del Ayuntamiento de Monóvar,
asegura que "es importante resaltar
que esta es una zona con cuestas y
algunos tramos con escaleras, las

cuales se han restaurado de manera
que no supongan ningún riesgo
para los vecinos del barrio ni para sus
visitantes".
Asimismo, también "se han reconstruido ribazos ajardinados que se
encontraban muy deteriorados por el
paso del tiempo y se han mantenido
los desagües y canalizaciones de las
calles, con el objetivo de que sirvan
de ayuda para que el agua resbale
cuando llueva y no se acumule en un
único espacio", informa Giménez.
Con este tipo de actuaciones,
desde el consistorio se apuesta por
"mantener y reconstruir las zonas
emblemáticas monoveras, como
esta, así como mejorar los espacios al
aire libre y de paseo, con la intención
de que los puedan disfrutar tanto los
vecinos del barrio en cuestión, como
el resto de la población".

PUNTS DE VENDA D' EL VEÏNAT
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Aparece un ejemplar del semanario
El Eco de Monóvar detrás de un espejo

Se trata del número 150 de un semanario de 1892 del que no se conservaba ningún ejemplar físico y que Amador
Navarro ha donado al Archivo Municipal de Monóvar.

Portada del ejemplar número 150 del semanario El Eco de Monóvar.

E

ste ejemplar del número 150 del Eco de Monóvar ha podido conservarse debido a que
alguien de aquella época lo utilizó para rellenar
el hueco que quedó entre un pequeño espejo y
la madera trasera que lo sujetaba al acoplarlos
al marco.
Porque, a la postre, este ha sido el lugar donde ha
permanecido hasta la actualidad. Y lo más probable
es que su destino hubiese sido pasar allí el resto de
sus días, de no haber descubierto el objeto una
buena amiga mía, conocedora de mi procedencia
monovera y del pasado industrial de mi familia,
arrumbado entre otros cientos de enseres inservibles en el almacén de una restauradora de muebles
vecina suya, procedente de alguna casa antigua de
las que acostumbra a vaciar contratada por sus
propietarios.
El caso es que a mi amiga le hizo gracia el marquito de madera en una ocasión que pasó por allí
y le pidió a su vecina que se lo regalara, siendo al
desmontarlo ya en su casa para repararlo cuando

se percató de la existencia del periódico en su interior y advirtió boquiabierta que mis antepasados se
anunciaban en él.
Como convendréis, toda una cadena de casualidades. Inmediatamente me citó para ponerme al
corriente del asunto.
Una vez el ejemplar en mi poder, y aun
suponiendo que del primero al último de los
números de este antiguo semanario se encontrarían debidamente catalogados y estudiados
en el Arxiu Municipal, comuniqué el hallazgo
a Ana Pérez Verdú y Paco Corbí Jordá que, a su
vez, lo pusieron en conocimiento de Joan Serrano, el cual inmediatamente nos informó de la
importancia del descubrimiento, puesto que no
solo no se encontraba catalogado ni estudiado ,
sino que, aunque se sabía de su existencia, no se
conservaba ningún ejemplar de esta cabecera
de prensa local.
Me pidió entonces Serrano que averiguara
cualquier detalle sobre su peripecia y lo pusiera

por escrito, siendo este el motivo de mi relato.
Es una lástima no haber podido obtener
dato alguno de la antigua casa de procedencia
del espejo ni de sus moradores, ya que, a buen
seguro, hubieran aportado muchas luces a
nuestra investigación, pero la restauradora no
es capaz de recordarla en absoluto de entre las
que vació a lo largo de este último año; entre
otras cosas porque, hasta que mi amiga se lo
pidió, ni siquiera lo había advertido en su almacén, seguramente por el lamentable estado
que presentaba.

Amador Navarro Tortosa
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La importante donación de
Amador Navarro al Archivo Municipal
La importancia de la donación que
Amador Navarro ha hecho al Archivo Municipal radica en que El semanario local El
Eco de Monóvar es una publicación del siglo XIX de la que no teníamos constancia
física alguna hasta ahora, pero además
este ejemplar fechado el 25 de diciembre
de 1892 resulta ser la cuarta publicación
periódica aparecida en Monóvar y una de
las más longevas, pues aunque desconocemos cuántos números vieron la luz, el
que ocupa corresponde al núm. 150, año
III de publicación. Sus predecesoras son
por orden cronológico El Termómetro,
El Diario de Monóvar y El Monovarense
(de este último tampoco conservamos
ningún número).
Los datos que conocíamos de este
semanario monovero son los extraídos
de la comunicación de su director Sixto
Pina Molera de fecha 27 de junio de 1890
conservada en el Archivo Municipal en la
que cede temporalmente a José Alfonso
Maqueda al tener que ausentarse de la
ciudad. Así como una segunda, de fecha
3 de septiembre de 1891 cuando se lo
cede definitivamente. La administración
del semanario se encontraba en el número 15 de la calle de la Morera y la imprenta
en el número 6 de la misma domicilio
de José Alfonso Maqueda donde tenía
además otros negocios de peluquería y
papelería.
Sixto Pina Molera vivía en la calle La
Torre número 1. Había sido redactor de El
Termómetro y director fundador del único diario de nuestra localidad: El Diario de
Monóvar.
Otras noticias que constataban su
existencia son las aparecidas en otros
semanarios como el fundado por José
Villalta y Nebleza, El Cronista (1916/1917)
en el que aparecía una sección titulada
“Hace 26 años… El Eco de Monóvar”
donde se reproducían fragmentos del
semanario que nos ocupa. En otros
periódicos, como El Pueblo n. 374 en el
artículo “Nuestro aniversario” y también
en la sección “Curiosidades” del número 2
de Democracia, aparecen relaciones de

periódicos locales aparecidos hasta
el momento y en los que consta el
semanario “El Eco de Monóvar”.
Sin embargo, el ejemplar donado
por Amador Navarro nos aporta
nuevos datos como lo es el subtítulo
que acompañaba a su cabecera:
“Semanario de intereses locales”; sus
medidas 43.5 x 32 centímetros, que
constaba de 4 páginas en un solo
pliego y salía los domingos. También,
que parte del equipo de redacción
además de Pina y Alfonso, estuvo
formado por Bonmatí, Calpena,
Navarro y A. T Dano, entre otros.
Respecto a la temática de los
artículos que contiene: promueve la
defensa del proyecto de las aguas
de Chinorla; la navidad; la visita a
nuestra ciudad del director de “La
Democracia Federal de Alicante”
D. José Berenguer Escobedo y la
transcripción de lo aparecido en su
periódico. Así como las rencillas con
Josefa P. Peral, seudónimo del autor o

autores de algún artículo aparecido
en algún periódico coetáneo, seguramente La luz de Monóvar o Monóvar
Alegre, aunque es lógico descartar
este último dado que se imprimía en
la imprenta de El Eco de Monóvar. En
cualquier caso de ninguno de los dos
disponemos de ejemplares.
Muy interesante es la sección
Noticias; la guía de las principales
profesiones e industrias de Monóvar;
así como la publicidad en la que
aparecen los nombres de notables
negocios de la alta burguesía local.
El ejemplar donado por Amador
Navarro es el número 150 de la III
época, de 25 de diciembre de 1892,
por tanto si fue regular en su publicación, podemos deducir que el primer
número correspondería al 16 de
noviembre de 1890. Desconocemos
cuánto duró en el tiempo, pero el
hecho de que este ejemplar sea el
número 150 nos sitúa ante el semanario local más longevo del XIX de la

Página tercera del ejemplar 150 de El Eco de Monóvar.

historia de la prensa en Monóvar y el
segundo siguiendo a El Pueblo hasta
la actualidad. Siendo así resulta muy
curioso que tan solo haya llegado
hasta nosotros un solo número. Esperamos no sea la única sorpresa que
nos depare nuestra prensa histórica
y vayan apareciendo ejemplares en
lugares tan insólitos como este como
nos cuenta Amador.
Finalmente, agradecer a Amador
Navarro su generosidad con todo el
pueblo de Monóvar, pues aquello
que se cede al Archivo Municipal se
está cediendo a todos los monoveros
y monovera.
Gracias Amador.

Alicia Cerdá
Archivo Municipal
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Segon any consecutiu sense processons
E

l passat 13 de gener, el Bisbat va fer públic un Decret en el qual es reflectia "la
suspensió de les processons i estacions de
penitència dins el període corresponent
a la Setmana Santa 2021", per segon any
consecutiu.
Les causes d'aquesta decisió no són altres que "l'alarmant increment de casos de
contagi per COVID-19 a la nostra Diòcesi",
com apunta l'esmentat Decret.
Així, davant aquesta situació, "es determina la suspensió de totes les processons
i estacions de penitència per la via pública
de les confraries i germandats de la Setmana Santa de la Diòcesi d'Oriola-Alacant,
fins que no s'establisca una altra mesura
al respecte".
Així, "s'han suspés les processons,
les quals solen ser la cara més visible
d'aquesta fita. No obstant això, la Junta
Major de Confraries de la Setmana Santa
de Monòver ha previst un senzill guió
d'actes per a la celebració d'aquesta Setmana Santa 2021", com ha explicat Liberto
Esteve, president de la Junta Major.
Per tant, els actes que s'han programat
són "misses, viacrucis i celebracions a
l'interior de la parròquia, sempre tenint
en compte l'aforament de la parròquia i
seguint les normes de seguretat, higiene
i distanciament", destaca Esteve.

Interior de l'Església el Diumenge de Pasqua. - Foto: F. Jaén

En concret, des de la Junta Major informen que "s'ha
decidit mantenir els actes més significatius, com ara: les
misses de cada confraria, els viacrucis..."
En aquest sentit, i com a novetat, des del Dilluns Sant
fins al Diumenge de Pasqua "les imatges titulars de
cada confraria i germandat monovera aniran ocupant
un espai protagonista a l'altar major, per tal de celebrar
els dies que hi haurien de processonar".
A més a més, s'intentarà celebrar dos actes de manera
senzilla, com són "l'enterrament del Senyor el Divendres
Sant amb les confraries del Sepulcre i la Soledat, així
com l'Encontre de la Mare de Déu amb l'Esperit Sant el
Diumenge de Pasqua".
Sempre que la situació sanitària ho permeta, està
previst "portar a la Mare de Déu en andes per l'interior
de la parròquia de Sant Joan Baptista, tal com es va fer fa
uns anys un Diumenge de Pasqua que va ploure".
No obstant això, a hores d'ara, "tot està per perfilar, ja
que és possible que alguns actes s'hagen de suspendre.
Tot dependrà de l'evolució de la pandèmia", apunta el
president.

Els actes van començar el 17 de febrer
amb l'encesa de la Creu de Quaresma a
la façana de la parròquia. A continuació,
cadascuna de les confraries monoveres
celebraran una Santa Missa en honor al seu
titular, així com la Santa i Solemne Funció
Principal d'Institut.
El divendres, 19 de març, se celebrarà el
Via Crucis per la Pau, de la mà de la confraria
del Crist i l'Esperança i, a continuació, l'Acte
de Veneració al Crist.
El dissabte, 20 de març, després de la
Santa Missa oferida per la germandat de la
Dolorosa, Liberto Esteve, llegirà el Manifest
de Setmana Santa 2021.
Per la seua banda, el Diumenge de Rams,
28 de març, al migdia, es farà la Solemne
Benedicció de les Palmes a l'interior de
l'Església Parroquial.
A partir de Dilluns Sant, i durant tota la
Setmana Santa, les imatges titulars que
haurien de processonar cada dia ocuparan
l'Altar Major durant la Santa Missa.
Divendres Sant, 2 d'abril, se celebrarà
l'Enterrament del Senyor, mentre que el
tradicional Sant Encontre està previst que es
commemore el Diumenge de Resurrecció, a
les 11:00 h. a l'interior de la parròquia. A continuació, a dins el Temple, es durà a terme la
Santa Missa de Pasqua amb les imatges de
la Verge del Remei i el Santíssim Sacrament.

PR E S E N TAC I Ó

Paco Valero presenta Cruz de Guía

L

'acte que inicia les celebracions
relacionades amb la Setmana
Santa a Monòver és, tradicionalment,
la presentació de la revista Cruz de
Guía, editada per la Junta Major de
Confraries de la Setmana Santa de
Monòver.
Una publicació que enguany
compleix el seu quinzé aniversari i
que va ser presentada el passat 14 de
febrer a l'Altar Major de la parròquia
de Sant Joan Baptista, seguint totes
les mesures necessàries de protecció,
higiene i distanciament.
Cal recordar que des de fa dos anys,
des de 2019, Cruz de Guía es presenta

a la parròquia de Monòver, en concret, a la capella de la Mare de Déu
del Remei, amb la nova ubicació es va
deixar de banda l'Auditori Antonio J.
Ballester de la Casa de Cultura, el qual
havia acollit habitualment aquesta
presentació.
Francisco Valero, professor monover, ha estat la persona encarregada
de presentar enguany la revista. Un
home molt vinculat a la Setmana Santa a Monòver i president de Càritas
Parroquial a la localitat. A més a més,
és Majordom de la Mare de Déu del
Remei i, com que enguany es commemora el centenari del Patronatge

de la Verge del Remei, va semblar
adient que fora ell qui explicara el
contingut de la revista, així com els
autors i col·laboradors. La presentació va comptar amb un públic reduït,
a conseqüència de l'aforament reduït
al 15% dins l'església.
Cruz de Guía presenta "el sentiment confrare i d'una Setmana
Santa que cada vegada va a més
a Monòver", com explica Liberto
Esteve, president de la Junta Major
de Confraries de la Setmana Santa de
Monòver.
La revista ha estat maquetada per
Francisco Jaén i editada i patrocinada

per la Junta Major de Confraries de la
Setmana Santa de Monòver.
Compta amb una tirada de 500
exemplars, els quals es poden adquirir a les llibreries de la localitat i a les
respectives confraries per un preu de
3 euros.
La protagonista de la portada és
la Confraria de Jesús Captiu, una
fotografia que pertany al monover
Salva Palazón.
Liberto Esteve anima a la població
a viure aquesta "Setmana Santa
diferent i atípica, com ja va ocórrer
l'any passat, des de dins, de manera
espiritual".
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ACC E SS I B I L I TAT

Monòver és un pas més El Dia Mundial contra el
inclusiva
Càncer, present un any més

Pictogrames d'alguns passos de vianants del municipi.

Rètol penjat a la balconada de l'Ajuntament de Monòver.

L

U

'Ajuntament de Monòver va signar un conveni, el passat mes de
gener, en col·laboració amb la Universitat de Sevilla per tal d'adherir-se
al projecte de recerca anomenat
"TEAVIAL: Un entorn d'accessibilitat
cognitiva".
Amb aquesta adhesió l’Ajuntament
busca "potenciar l’educació i la
seguretat viària; projecte dirigir principalment al col·lectiu de ciutadans
afectats pel Trastorn de l’Espectre
Autista, a través del foment i la
realització d’activitats relacionades
amb aquesta matèria. La finalitat és
conscienciar i evitar sinistres, així com
fomentar i ajudar a l’autonomia, visibilitat i inclusió de persones autistes
o amb diversitat funcional".
El projecte es plasma en el dibuix
d’uns pictogrames als passos de vianants del municipi, "amb la finalitat
que a través d’aquests dibuixos les
persones amb diversitat funcional
sàpiguen que, en travessar un carrer,
han de parar, mirar, i quan el cotxe
estiga parat, creuar".
Però no solament això, els dibuixos
també serviran perquè "tots els
xiquets i xiquetes de la població
sàpiguen com han d’actuar a l'hora
de travessar qualsevol carrer".
Les brigades municipals van ser les
encarregades de pintar aquests pictogrames. En un primer moment, es
van pintar a localitzacions properes

als centres escolars i després també
a la resta del municipi.
A més d’aquests dibuixos, "el projecte també inclou, sempre que siga
possible, la realització de campanyes
de conscienciació als centres escolars
a través de xarrades i tallers sobre
educació viària".
Des de la Regidoria de Policia, mostren la seua "satisfacció per aquesta
adhesió, ja que és important crear un
poble inclusiu, on tots els col·lectius
tinguen autonomia per a poder viure
de manera independent i segura,
i per descomptat per a fomentar
l’educació viària en els nostres xiquets i xiquetes, ja que ells seran els
conductors del futur".
En aquest sentit, Mª Amparo Maestre, edil de l’àrea de Policia Local, es
mostra "il·lusionada amb aquest
projecte i espera que, quan passe
aquesta situació de crisi sanitària, puguem reprendre l'activitat i coordinar,
juntament amb els centres educatius,
la realització d’aquestes activitats
d’educació viària tan enriquidores".
Així mateix, Maestre assegura que
"aquesta adhesió mostra la sensibilitat del govern municipal amb
tots els col·lectius", i assegura que
"des de totes les àrees municipals
es treballa amb determinació per tal
d'aconseguir que el nostre municipi
siga cada vegada més inclusiu".

n any més, Monóver es va sumar
a la celebració del Dia Mundial
contra el Càncer, que es commemora
cada 4 de febrer.
Des de la Regidoria de Sanitat
de l’Ajuntament monover s'ha
donat suport a aquesta fita que se
celebra cada any amb “l’objectiu
d’augmentar la conscienciació i mobilitzar la societat per tal d’avançar
en la prevenció i control d’aquesta
malaltia”.
Així, l’Ajuntament de Monòver
compartia la iniciativa duta a terme
per l’Asociación de Alicante para la
lucha contra el Cáncer, i va penjar
un rètol a la balconada de la Casa
Consistorial, a la Plaça de la Sala.
La regidora de Sanitat, Pilar Seller,
recordava que “el càncer és una
malaltia que no té fronteres i que ens
afecta a tothom en algun moment de
la vida, ja siga directament o indirectament, que sempre coneixem casos
propers, amistats o familiars que han
patit aquesta malaltia o la pateixen
en l’actualitat”.
El càncer és una de les causes
principals de mort arreu el món.
Tanmateix, un terç d’aquestes morts
es pot evitar i, afortunadament, molts
tipus de càncer són curables si es
detecten a temps.
L'Associació, la qual té a Monòver,
destacava al seu manifest d'enguany,
que "el càncer és una malaltia que

causa un gran patiment físic i psíquic"
i precisa "una gran dedicació tant de
temps, com d'inversions, mitjans i
una bona organització".
Amb l'actual pandèmia, "s'estan
desprogramant proves i tractaments
fonamentals", canvis que provoquen
"retards en diagnòstics i en tractaments".
Per tot això, “cal més inversió per
a estudiar, investigar i innovar, per
tal d’aconseguir trobar tractaments
que siguen eficaços”, destaca l’edil de
l’àrea. Per aquesta raó, és important
recordar “la importància que té la
detecció precoç per a una evolució
positiva”.
En la prevenció, és important establir hàbits i pràctiques saludables,
com ara: augmentar el consum de
fruites i verdures, llegums, cereals integrals i fruita seca; reduir el consum
de greixos d'origen animal i d'àcids
grassos trans; s'ha de practicar activitat física cada dia, almenys durant 30
minuts; cal evitar el consum excessiu
d'alcohol, així com de tabac; s'ha de
reduir l'exposició al sol, i evitar-ho
entre les 10 h del matí i les 16 h de la
vesprada, i sempre utilitzant protectors solars i roba que protegeisca la
pell.
Des de la regidoria insisteixen a
continuar fent "controls mèdics periòdics, ja que són fonamentals per a
detectar a temps tot tipus de càncer".
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Mural optimista i esperançador en Carnestoltes
La façana de l'Ajuntament es va vestir de Carnestoltes amb un mural que evocava les arrels d'una festa rural i mil·lenària.

M

onòver no podia deixar passar
l'oportunitat de commemorar
una fita tan destacada i amb tanta
tradició al municipi com és el Carnestoltes.
Any rere any, centenars de persones participen en una multitudinària
desfilada d'alegria, música i color que
inunda els carrers de Monòver.
Així, la Regidoria de Joventut i
Puntjove van recordar aquesta celebració amb un mural a la balconada
de l'Ajuntament, el qual, de forma
representativa, va ajudar a fer que
aquesta data no passara desapercebuda.
I és que, malgrat no ser la decoració
de la façana al complet, com és habitual, l'original rètol estava inspirat
en les tradicions, mites i llegendes
dels Carnestoltes mil·lenaris d'arreu

Carnestoltes 2021 "Prompte tornarem a l'explosió de goig i colors als nostres carrers"

d'Europa, els quals animen a gaudir
de la vida, de la natura i d'un món
sostenible lligat al medi rural.
Així, alguns dels elements pro-

tagonistes del Carnestoltes són les
màscares i els rituals amb animals,
els quals representen l'enllaç entre
el món celestial i el terrenal. Rituals

relacionats amb el despertar de les
forces de la primavera.
Des de Joventut, van aprofitar la
investigació d'aquestes celebracions
"per a fer un paral·lelisme entre els
rituals, les tradicions carnavalesques
i la situació que es viu actualment,
fent així del Carnestoltes 2021, un
moment simbòlic i ple de força
que projecte ànims en aquestes
circumstàncies tan excepcionals",
com explica Verónica Amat, regidora
de l'àrea.
Ara per ara, "és fonamental llançar
un missatge d'esperança i confiança
amb el qual traslladar a la població
que molt prompte tornarem a gaudir
tots junts de l'explosió de goig i
colors a les nostres festes, als carrers i,
sobretot, amb la nostra gent", apunta
Amat.
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Conveni amb el Conservatori Óscar Esplá
Concerts que es duran a terme a l’Auditori Antonio José
Ballester o al Teatre Principal

La Biblioteca edita nous Diaris
de Lectura per a l'alumnat

D

L

es de l'Ajuntament de Monòver
s'ha signat un conveni de
col·laboració d'un any amb el Conservatori Superior de Música Óscar Esplá
d’Alacant, mitjançant el qual es pretén “millorar la qualitat de la formació
dels estudiants del Conservatori a
través d’activitats per a l’exercici de la
docència musical en la seua vessant
més pràctica”.
Amb aquesta col·laboració
l’Ajuntament posa el seu granet
d’arena i “ajuda als estudiants de Grau
Superior del Conservatori posant a la
seua disposició auditoris on poder actuar i mostrar els seus coneixements
musicals”. Aquests esdeveniments
“potencien el desenvolupament

cultural dels veïns i de la societat”,
com destaca Júlia Tortosa, regidora
de Cultura.
La idea de cooperació va sorgir
arran del primer contacte de la
regidora amb el professor de piano i
monover, Carlos Sellés.
Júlia Tortosa remarca que “és una
iniciativa que aporta moltes coses
positives, dinamitza el panorama
cultural de Monòver i, alhora, ajuda al
Conservatori a tenir més referències
on mostrar la seua tasca fora del
centre educatiu”.
Tortosa espera que “el 2021 es puguen reprendre els concerts”, ja que
ara per ara la programació cultural es
troba paralitzada.

S E G U R E TAT

Nou vehicle per a Protecció Civil

a Biblioteca Pública de Monòver
ha editat un nou Diari de Lectura,
a causa de la gran acollida que ha
tingut aquesta iniciativa any rere any.
En aquesta ocasió, la coberta
del quadern ha estat il·lustrada per
l’artista monovera Irene García, qui
ha fet un homenatge a l’il·lustrador
universal Quino, el qual ha faltat
recentment.
Per la seua banda, a la contracoberta es pot apreciar un Lectòmetre
perquè cada alumne/a acolorisca un
exemplar de la prestatgeria, cada
vegada que finalitze un llibre. Una
manera de no perdre el compte de
les seues pròpies lectures.
Així, les escoles monoveres poden
demanar a la Biblioteca la quantitat
de diaris que necessiten, ja que és
personal de cada xiquet/a.
Júlia Tortosa, regidora de Cultura
de l’Ajuntament de Monòver, destaca
que “tenim un compromís ferm amb
la difusió de la lectura entre els més
joves del municipi perquè són el futur
i començar a educar-los amb un hàbit
lector tindrà molts beneficis per als
ciutadans adults de l’endemà”.
En aquest sentit, tant Tortosa com
Alicia Cerdá, bibliotecària i arxivera
municipal, reafirmen “la importància
d’aquesta iniciativa” i recorden que
“continua actiu el servei de préstec
de llibres de la Biblioteca Infantil, el
qual, tot i les restriccions, no s’ha vist
afectat”.

I és que, com explica Alicia Cerdá,
“pensem que és important que els
xiquets i xiquetes puguen seguir
adquirint llibres i emportar-se'ls a
casa”. A més a més, “es canvia periòdicament l’aparador de la Biblioteca
Infantil per a convertir-lo en un espai
atractiu per a ells”, com assegura la
regidora de l’àrea.
Això es complementa amb
l’organització mensual de L’Hora del
conte, la qual des del confinament
no s’ha représ. “Esperem que, quan
aquesta situació millore, puguem
continuar oferint aquestes activitats”,
anuncia Júlia Tortosa.
Mentrestant, tant des de la Regidoria com des de la Biblioteca afirmen
que “ens centrem en activitats de
foment de la lectura”.
Cal remarcar que “els llibres es
desinfecten i es posen en quarantena
abans de prestar-los als nous usuaris”.

Protecció Civil de Monòver disposa d'un nou vehicle Dacia Duster.

P

rotecció Civil de Monòver compta
amb un nou vehicle. Es tracta d'un
cotxe Dacia Duster que ha adquirit
l'Ajuntament amb una inversió de
19.000 euros, la qual inclou el vehicle,
la pintura i serigrafia, i els prioritaris.
La tinent d'alcalde i regidora de
Policia, M. Amparo Maestre, sent
"molta satisfacció perquè, després
de 20 anys de serveis de Protecció
Civil a Monòver, s'ha pogut adquirir
un vehicle nou per a ells, ja que era
molt necessari per als seus desplaçaments".

Demetrio Pastor, de Protecció Civil,
anuncia que estan "molt contents,
perquè ens feia molta falta", ja que
són unes "15 persones al voluntariat
i és complicat organitzar-se amb un
sol cotxe".
M a e s t re a g r a e i x " l a g r a n
col·laboració que Protecció Civil ha
prestat durant tot el darrer any, tan
complicat, ja que han estat en primera línia ajudant a moltes famílies".
El passat febrer es va donar la
benvinguda a tres nous integrats de
la plantilla de voluntaris.

E L N O S T R E PA R L A R

EN QUIN CAP CAP EL QUE CAP EN AQUEST CAP?

É

s més correcte dir “cap” o
“ningun/a”? Molts parlants
creuen que “ningun/a” és incorrecte.
Tanmateix, el seu ús està acceptat
per la normativa. De fet, així l’usem
a Monòver i a altres pobles de la
contornada. Igual que diem "algun",
"alguna", "alguns", "algunes", podem
dir "ningun", "ninguna", "ninguns",
"ningunes".

Ara bé, a efectes pràctics, "cap" pot
resultar més útil, perquè és invariable,
més curt, més genuí i, en certa manera, més polifacètic. Pot significar
moltes coses: “ningú”, "una part del
cos", "cabre", “jefe”, “devers a”... No
oblideu, però, que els alls no formen
caps, sinó “cabeces”.
Marta Tortosa Corbí
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ESPORTS

L

L

Acaben les obres dels aparells Esports elabora un mapa del
de cal·listènia al Parc del Salitre nucli urbà del municipi
’Ajuntament de Monòver ha finalitzat les obres de la nova zona on fer
exercici a l’aire lliure al Parc del Salitre.
Es tracta d’una nova instal·lació
situada a la part baixa del parc i que
compta amb una barra alta, unes
barres paral·leles americanes i unes
miniparal·leles.
Aquesta zona esportiva monovera
per a practicar cal·listènia ha suposat
una inversió de més de 12.340 euros.
Des de la Regidoria de Parcs i
Jardins expliquen que amb aquesta
actuació, a banda de complir el compromís adquirit amb un grup de joves
que practiquen habitualment aquest
esport i que havien d’eixir fora del
municipi per a dur-lo a terme, també
s’aconsegueix millorar i avivar aquesta part del parc, la qual, fins a aquest
moment, estava dotada únicament
d’un parc caní i una xicoteta pista de
patinatge.
Verónica Amat, regidora de l’àrea
explica que cal·listènia “és un esport
que cada vegada compta amb més
seguidors a la localitat i, a més a més,
és una manera de fer gimnàstica a
l'aire lliure”.
La cal·listènia, “aporta beneficis per
a la salut i fomenta un oci alternatiu i
saludable”. Per aquesta raó, “apostem

Noves instal·lacions per a practicar cal·listènia

per aquest tipus d’instal·lacions, les
quals esperem ampliar en un futur”.
Cal recordar que “de moment no
es poden utilitzar, segons indiquen
les actuals mesures restrictives, de
seguretat i higiene, a conseqüència
de l’expansió de la COVID-19”, destaca
Amat.
En aquest sentit, Amat espera "que
la gent respecte les restriccions i no
faça ús dels aparells”.
De fet, “quan la instal·lació estiga
disponible per a utilitzar-la, ho
anunciarem d'immediat des de
l’Ajuntament de Monòver", afirma.
Per altra banda, Amat demana
que, una vegada estiguen obertes al
públic, es faça "un bon ús d'aquestes
noves instal·lacions esportives i d’oci”.

a Regidoria d'Esports, en col·laboració amb la Policia Local de Monòver, va
publicar fa unes setmanes un mapa orientatiu del nucli urbà de la població.
Un plànol amb el qual els esportistes podran saber, aproximadament, els
límits del nucli urbà i quines zones quedarien fora.
I és que, segons les restriccions anunciades el passat mes de febrer per la
Generalitat Valenciana a conseqüència de l'expansió dels contagis per coronavirus, els esportistes i aficionats havien de portar mascareta sempre que
feren esport dins els nuclis urbans, encara que es trobaren en zones verdes.
En concret, aquests havien de complir amb l'obligatorietat de portar-la dins
l'horari de 10:00 a 19:00h.
En aquest sentit, David Amorós, regidor de l'àrea, va demanar sentit comú
i responsabilitat als esportistes, ja que "sempre que es puga s'ha de portar la
mascareta per precaució, sobretot quan es duguen a terme situacions susceptibles d'ocasionar algun tipus de risc, encara que siga fora del nucli urbà".

Mapa del nucli urbà de Monòver

La temporada més llarga
DAVID AMORÓS POVEDA
C ontextualitzem: Ens trobem a
finals d’agost de 2020, en una situació
pandèmica, però amb una incidència
baixa que permet la realització d’esport
federat. Amb aquestes circumstàncies
els clubs esportius monovers comencen
les pretemporades a les instal·lacions
municipals, i ho fan amb incertesa i
inseguretat davant unes circumstàncies
que obliguen a seguir un protocol de
seguretat que evite el contacte i les
aglomeracions. La prohibició d’usar els
vestuaris, l’ús de gel hidroalcohòlic, la
presa de temperatura... es converteixen
en procediments habituals, als quals
els i les esportistes s’adapten per a
disfrutar i mantenir-se bé físicament
i psicològicament. Passa el temps, i a

principis d’octubre el context nacional
empitjora quant a dades d’incidència.
Les federacions esportives inicien les
respectives competicions. Però els clubs
monovers, amb més sentit comú que
lucratiu, deixen en mans dels esportistes
competir o no. Valoren el que implica
competir, desplaçar-se per tota la província, amb familiars, i ajuntar-se amb més
esportistes en un context esportiu de
contacte. Els esportistes i els seus representants decideixen què fer, i ens trobem
amb una de les temporades de menys
equips federats al poble. Sobretot en
categories inferiors. Després de diverses
pròrrogues d’atur de les competicions
a mitjans d’octubre, els equips federats
estan competint i intentant no infectar-

se, la qual cosa resulta complicada.
L’ajornament de partits per motiu de
contagi es converteix en habitual i la
temporada s’allarga cada vegada més.
A tota aquesta situació se suma que
els espectadors no poden accedir a les
instal·lacions, els familiars que acompanyen els jugadors han d’esperar fora
i els jugadors es troben amb les grades
buides, amb un silenci incòmode i sense
l’alé.
Un factor positiu és que els clubs han
començat a retransmetre els encontres
per Internet i, així, els familiars ara poden
disfrutar dels partits totes les setmanes
sense haver de desplaçar-se. Però no és
suficient, els esportistes necessiten als
aficionats.

Per Nadal, la situació empitjora i es
decreta el tancament de les instal·lacions
i la paralització de competicions. De fet,
ara encara no sabem si finalitzaran les
competicions o les suspendran. Mentrestant, els clubs esportius han de subsistir
i continuar afrontant la temporada. Si la
situació millora, l'1 de març obrirem les
instal·lacions i els nostres clubs tornaran
a entrenar i competir. Hem de valorar el
seu treball, ja que apropen l'esport als joves, potencien hàbits de vida saludables
i la pràctica d'activitat promou i millora el
benestar físic, psicològic i social.
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La deuda municipal se reduce en 937.703
euros en 2020

A

l cierre del ejercicio pasado la deuda conjunta se redujo en 937.703 euros.
La que más disminuyó fue la bancaria en 758.459 euros, a continuación,
la deuda con los acreedores bajó en 103.436 euros, y por último la deuda con
el Estado en 74.809 euros.
El período medio de pago a proveedores en sus dos formas de cálculo era
de 108,89 y 30,43 días, siendo este último el que se toma como referencia por
parte del ministerio de Hacienda.

Ajudes necessàries

D

es de Podem+Compromís estem contents per “l’agilitat” que la Generalitat Valenciana ha demostrat en posar en marxa les mesures de
compensació per a persones autònomes, empreses i complements a l’ERTO,
tot i l’infrafinançament que patim les valencianes i valencians. A pesar d'això
som conscients que “l’actuació estratègica a llarg termini ha de vindre de l’Estat
i d’Europa amb els fons Next Generation EU per a reconstruir l’economia des de
l’ecologia, la digitalització i la resiliència”. Les administracions que millor coneixem les dificultats de les persones i les empreses, i les necessitats d'aquestes,
som els ajuntaments. Per això hem de participar decisivament en la definició
dels criteris que perfilaran la destinació dels fons europeus i en la formulació
del contingut dels projectes de reconstrucció.
Carta d'una dona

D

S E G U R I DA D V I A L

Jornadas de Educación Vial
en las escuelas de Monóvar

L

as escuelas monoveras han comenzado unas Jornadas de Educación
Vial que, organizadas por la Concejalía
de Educación, tienen como objetivo
"no solamente evitar que los niños y
niñas sufran algún tipo de accidente en
la carretera, sino convertirlos en futuros
adultos responsables ya sea como
peatones, conductores, ciclistas o
pasajeros", como explica Pilar Seller,
concejala del área.
En este sentido, Seller destaca que
"la educación vial tiene que ser uno de
los "pilares fundamentales" de la edu-

cación, desde los más pequeños hasta
los más mayores. Por ello, este tipo de
Jornadas son necesarias en los centros
educativos. Pero además, hay que añadir "como es de importante transmitir a
los más jóvenes el cumplimiento de las
normas de tráfico, con buenas prácticas
al volante".
Con ello, no solamente se contribuye
a que haya menos accidentes de tráfico,
sino que se apuesta por la responsabilidad en la carretera desde edades
tempranas.

Jornadas de Educación Vial en el CEIP Escriptor Canyís.

'ací a una setmana se celebrarà el 8 de Març, Dia Internacional de la
Dona, però… per què se celebra aquest dia?, d’on radica el seu origen?
Si he de recórrer a la bibliografia referent al perquè de la celebració
d’aquest dia, que és innumerable, podria dir que un dels motius d’aquesta
celebració és commemorar la lluita de la dona per a ser considerada
participant de la societat, en peu de lluita per la seva emancipació i desenvolupament com a persona.
Ara bé, si he de dir el que significa per a mi, com a dona, la celebració
d’aquest dia, diré que des de sempre he considerat la dona una figura
molt important, no sols perquè és la que dona la vida, la que és capaç de
crear un altre ésser humà, també perquè, durant tota la seua existència, ha
lluitat per ser escoltada, per ser vista, quan veritablement ha sigut la primera supervivent, la primera economista, la primera metgessa, la primera
infermera, la primera sociòloga, la primera psicòloga… la primera tot!!
Per tots és sabut que a la nostra terra, les dones, a més de realitzat
tot el que és necessari per al benestar de la seua família, han treballat
en l’ombra, partícips, moltes vegades involuntàriament i sense una altra
alternativa, d’una economia submergida, sense contractes i sense drets
que no haurien de ser seleccionables, sinó imprescindibles!
Totes eixes dones treballen sense descans, són lluitadores, valentes, decidides i no tenen cap intenció d’aturar-se. Moltes vegades continuen endavant
assegudes durant hores i hores davant d’una màquina, passant una sabata
darrere d’una altra, són les aparadores, IMPRESCINDIBLES, dins el món del
calcer, però alhora mainaderes que eduquen els fills dels terratinents al mateix
temps que als seus propis, i realitzen qualsevol faena que siga necessària per a
aconseguir eixe “benestar”.
Doncs bé, per totes elles, per totes les que han patit, més vegades de
les que m’agradaria veure, en mans de qui no és capaç d'entendre que té
un tresor a les mans… per totes les que vindran i per mi mateixa, per a mi,
és important aquest dia. Perquè som dones, perquè tenim veu, perquè
som aquí, perquè no estem disposades a rendir-nos i perquè tenim dret
als mateixos drets i reconeixements, als mateixos salaris i, a més, a poder
compatibilitzar-ho amb una família… per tot això i PERQUÈ SOM PERSONES.
FELIÇ DÍA INTERNACIONAL DE LA DONA
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Volveremos a las calles

P

arece mentira pero ha pasado ya un año desde que nos dijeron “quedaos
en casa porque <este bicho> afecta a China y que apenas iba a afectar a
nuestro país, ha llegado”. Mejor dicho, ya estaba entre nosotros y por desgracia
aún sigue cobrándose enfermos y vidas.
Desde aquel mes de marzo todo ha cambiado, las fiestas, las celebraciones,
las relaciones sociales, todo. Nos hemos distanciado en general, todo por el
miedo o por proteger a los demás de este virus.
Todo el mundo coincide en que la gestión política de la pandemia a cualquier
escala ha sido más que mejorable. De hecho, todavía siguen cometiéndose
errores básicos que pueden costarnos muy caro. Aunque siempre hay quien
piensa que poco más se puede hacer porque estamos vendidos. Pero no vamos
a incidir más en esto. Cuando esto pase, que pasará, ya tendremos tiempo de
analizar y buscar responsabilidades.
Como comentamos, ha pasado un año y aunque estamos mejor desde el
punto de vista que sabemos a qué nos enfrentamos y tenemos algunas armas
más como las vacunas, ya nada es como antes.
Tres son las fechas más reseñables que nos marca este mes y que no podrán
disfrutarse como lo habíamos hecho hasta el momento, empezando por el 8
de Marzo, Día de la Mujer. Un día histórico y de reivindicación por una lucha
transversal en todos los ámbitos de la vida de la mujer contra la discriminación
de género.
Queremos rendir nuestro homenaje a todas las mujeres monoveras, en especial a las aparadoras. Madres, esposas, hijas, que en la mayoría de ocasiones
sacan adelante a familias enteras en condiciones precarias y que el año pasado
se pusieron manos a la obra de forma totalmente desinteresada para coser
mascarillas para los/as monoveros/as. ¡Gracias!
Otra fecha especial es el Día del Padre, por segundo año no podremos juntarnos como cada 19 de marzo para celebrar junto a nuestros padres y demás
familia. Esperemos que pronto podamos volver a hacer y comer buñuelos en
una mesa en la que se reúnan varias generaciones.
Y por último, el 28 de marzo, Domingo de Ramos. Pistoletazo de salida a una
Semana Santa declarada de interés turístico provincial, pero que al igual que
en el 2020, todos los cofrades nos quedaremos con las ganas de que nuestras
imágenes vuelvan a recorrer las calles de Monóvar.
Nadie sabe qué pasará mañana, si esto durará más o menos o si las vacunas
una vez más nos harán que superemos esta pandemia que tanto daño nos ha
hecho en todos los sentidos. Pero lo que sí es seguro, es que pasará, seguro.
Esto será un mal recuerdo que nos ha enseñado, pagando un precio muy alto,
lo importante de la vida.
Volveremos a las calles a pasear, a hablar, reír, reivindicar, jugar y mostrar que
tenemos una de las mejores Semana Santa de la provincia de Alicante.
Pero sobre todo, volveremos a compartir grandes momentos y celebraciones
con los nuestros, llenos de abrazos y besos que nos indicarán que todo ha
pasado y que definitivamente estamos en la normalidad.
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Cuestión de prioridades

P

ocos son los días que llevamos de año, pero ya se notan las prioridades que
como ciudadanos tenemos.
Si comenzamos por los monoveros, veremos que como primera prioridad
pedimos salud, (que en la época que estamos viviendo es toda una suerte
tenerla), deseando que la esperanza que nos brinda la vacuna sea efectiva y
nos llegue cuanto antes. Y, desear con todas nuestras fuerzas que el COVID-19
pase lo más lejos posible de nuestros seres queridos.
Como segunda prioridad, tenemos el trabajo, el poder seguir manteniendo
nuestro empleo o nuestro negocio a flote (aunque ya tengamos que poner parte de nuestro patrimonio personal para continuar luchando por esos sueños).
Desde el Partido Popular de Monóvar queremos dejar constancia de que
vuestras prioridades son nuestras prioridades, que sí que nos hacemos eco de
las necesidades que tenemos como ciudad y que seguiremos luchando para
que vuestra lucha a nivel personal y profesional no sigan siendo ideas olvidadas
como lo están siendo para el Gobierno Local.
Que seguiremos defendiendo la pésima situación que están sufriendo en
Monóvar nuestros hosteleros y comerciantes, siguiendo la lucha para que esas
ayudas que no llegan, sean efectivas.
No pararemos hasta que las aulas de nuestros jóvenes sean todo lo seguras
que se necesitan en esta época, para que esos abuelos que hacen el esfuerzo de
recoger a sus nietos puedan estar seguros de que las nuevas generaciones de
Monóvar estén en las condiciones idóneas y libre de COVID-19, sin distinciones
de dónde estén escolarizados.
Pedimos con todas nuestras fuerzas que las prioridades de los monoveros,
sean las prioridades del Gobierno Local, si no hay dinero para apoyar a lo que
hace grande a nuestra ciudad e invertir en desarrollo económico, rebajar impuestos municipales, limpieza, inversiones, no hay dinero para otras cuestiones
partidistas cómo inversión en memoria histórica, externalizar servicios, coches
oficiales, pagar a ciertos colaboradores y otras muchas cuestiones de menos
prioridad, que se están haciendo.
Desde el Partido Popular queremos haceros llegar que lo primero son vuestras prioridades, que un Ayuntamiento se debe a sus ciudadanos y no a sus
intereses individuales.
Nos apena ver como nuestra situación está siendo inculcada por la política
autonómica y nacional que deja de lado las necesidades de una nación para
centrarse en sus prioridades, ejemplo de ellos es la candidatura a Cataluña del
exministro de Sanidad Salvador Illa, dejando hundida a España en una crisis
sanitaria, por prioridades partidistas.
Somos una ciudad grande gracias a que cada día hacéis una mejor versión
de vosotros mismos.
Deseamos de todo corazón que nuestra lucha no sea en balde y podamos
recuperar la grandeza de nuestra ciudad y activar su desarrollo económico.

La pandèmia ens dona un respir i
rehabilitem Santa Bàrbera

E

n l’article del mes passat parlàvem de la roïníssima situació en la qual ens
trobàvem tant al nostre municipi com a la resta dels que conformen el Departament de Salut d’Elda. La Generalitat va implementar una sèrie de mesures
restrictives per a detenir l’augment desmesurat de casos, les quals l’Ajuntament
va suplementar amb el tancament de gran part dels edificis municipals. Mes i
mig després aquestes mesures han resultat efectives i la incidència ha caigut
més d’un 80%.
Quan aquest número d’El Veïnat isca al carrer, ja estarà oberta la Biblioteca
Municipal amb un aforament del 50% i el Centre d’Educació d’Adults Freire
haurà représ l’activitat presencial. Si al llarg del mes març continua la millora de
les estadístiques, s’hauran obert al públic la resta d’instal·lacions municipals,
en funció de millora.
La vacunació de les persones de més de huitanta anys ja ha començat. Són
al voltant de
650 persones les que esperem que entre març i abril puguen rebre les dos
dosis pertinents.
L’obertura de nou d’espais públics i privats no ha de significar, però, que
relaxem les mesures personals de control que hem dut a terme fins ara. És
bàsic i fonamental seguir totes les indicacions de la Conselleria de Sanitat, per
a evitar un nou rebrot que ens duga a una quarta onada de COVID que seria
desastrosa per a tots.
No hi ha cap dubte que la pitjor conseqüència de la pandèmia és la pèrdua
de la vida d’algunes de les persones que han patit la malaltia. A l’hora d’escriure
aquest article 26 monovers i monovers han mort a causa de la pandèmia. No
pot haver-hi consol per als seus familiars, però des d’aquesta tribuna els donem
de nou els nostres condols.
També estaran publicades les bases reguladores del Pla Resistir, una sèrie
d’ajudes destinades als sectors econòmics més danyats per la crisi sanitària i
que necessiten una empenta per part de les administracions públiques per
a poder moure de nou els seus negocis, els quals impliquen a centenars de
treballadors a Monòver.
Ha sigut un encert convocar aquestes ajudes amb la col·laboració de les tres
administracions públiques principals de la Comunitat Valenciana: Generalitat,
Diputació i Ajuntament. Una bona coordinació entre totes tres i també, en
aquest cas, entre els ajuntaments de la comarca, farà possible que l’ajuda
econòmica arribe tan prompte com siga possible a tots els sectors beneficiats
per aquest Pla.
Per a acabar, una molt bona notícia. Després de molt de temps que la voluntat popular demanara la restauració de l’emblemàtica ermita de Santa Bàrbera,
la col·laboració del Bisbat, la Diputació i l’Ajuntament ha fet possible aportar
els fons necessaris per a iniciar la primera fase de rehabilitació de l’edifici,
probablement, més volgut per la ciutadania. Treballant junts els resultats són
millors, a pesar que altres únicament es dediquen a criticar.
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Setmana Santa de Monòver

Ønskeøen, o l'Illa del Desig

C

L

a Setmana Santa de Monòver és
d'interés, ja ho sabem tots i totes,
així està catalogada pels experts i ens
alegra. No obstant això, per a confrares i creients, açò els sobra, perquè
saben àmpliament que la seua
Setmana Santa sempre ho va ser, i a
més a més, d'interés emocional.
Som un poble solidari i amant de les
tradicions. Es nota la unió quan vénen
dates assenyalades i importants en el
calendari i la Setmana Santa és una
etapa que s'espera amb entusiasme
any rere any. En aquest 2021 la rebem
una altra vegada amb una certa
tristesa, perquè la pandèmia no ens
permet fer processons ni actes multitudinaris. Es van suspendre els actes
en què pogueren haver-hi aglomeracions i la Junta Major de Confraries
ha treballat per a mantenir l'esperit
semanasantero apostant per aquells
actes que es poden celebrar dins de
la parròquia. Actualment l'aforament
és d'un 15%, però esperem que
s'amplie per a, amb les degudes
distàncies i mesures d'higiene, poder
celebrar la Passió del Nostre Senyor.
El Guió d'Actes d'aquesta Setmana
Santa s'ha reduït a eucaristies, viacrucis en pantalla gegant, la possibilitat
de traslladar les imatges a l'altar major per a la seua adoració i resos.
Es manté la litúrgia, l'Hora Santa,
s'estudia el tradicional enterrament
del Senyor del Divendres Sant i la
Trobada del Senyor i la Mare de Déu
del Remei del Diumenge de Pasqua.
Tot dins del temple parroquial.
Tornen a ser uns dies atípics i rars,

però en els que tornarem a experimentar la sensació de sentir-nos part
d'un col·lectiu que ama la Setmana
Santa. Eixe amor es traduirà en manifestacions de fe íntima, en oracions
i interioritzacions individuals, en
accions de gràcies."
En aquesta etapa vital tornarem a
sentir-nos confrares, mantellines,
a mirar des de les nostres finestres
com la primera lluna de primavera
ens embolica i ens recorda als que
ja se'n van anar, oldrem l'ametler,
les branques de l'olivera de Rams i
l'encens de la passió.
L'emoció estarà assegurada en esta
nova Setmana Santa en llegir Creu
de Guia, una revista que ens permet
ambientar-nos en el clima confrare
d'aquests dies. La Quaresma està en
marxa i ens conduirà a una Setmana
Gran per als cristians que veiem amb
cautela com evoluciona la vida, la
pandèmia i els nostres sentiments.
La Setmana Santa de Monòver eclosionarà el Diumenge de Pasqua i ens
adonarem que un any més no s'ha
suspés i que gràcies a les gents que la
porten en el seu cor, l'hem tornat a fer
viva, emocionant i interessant.
Feliç Quaresma i Setmana Santa a
tots i a totes."

Liberto Esteve Requena
President de la Junta Major de
Confraries de la Setmana Santa de
Monòver.

om a primer país del món,
Dinamarca, construirà una illa
d’energia artificial.
Però, una illa verda a l’horitzó,
pot convertir-se, en un projecte
de prestigi car si no s'aconsegueix,
també, aprofitar l’energia terrestre.
Simplement, els danesos, estan canviant el mapa. Això, és el que va dir
el ministre danés del Clima, Energia
i Subministrament, el Sr. Dan Jørgensen, quan el govern, va presentar, el
pla sobre "l'Illa Energètica"; una illa
enjardinada, artificialment, al mig
del mar del Nord. L'illa energètica
omplirà l'equivalent a 18 camps de
futbol, costarà uns 210.000 bilions de
corones daneses (uns 29.000 bilions
d'euros) i, està previst, que estiga
llesta i, en plena producció, el 2033.
Com va assenyalar el ministre del
Clima, l’illa energètica és, sobretot,
el començament d'una nova era de
l’energia eòlica «marina». L’illa estarà
envoltada de turbines eòliques de no
menys de 200 gigavindmøller. En un
bon dia, els aerogeneradors produiran, el doble del consum elèctric de
Dinamarca.
En paraules del Sr. Jacob Østergaard, professor de tecnologia elèctrica
i director de centre de la Universitat
Tècnica de Dinamarca, l'illa és un nou
pas en el desenvolupament ecològic:
"Primer, van arribar a terra les turbines, després, els parcs eòlics marins,
i ara el següent gran pas són les illes
energètiques".
El Sr. Østergaard durant els darrers
tres anys, ha estat investigant sobre
illes energètiques i, juntament,
amb l’empresa estatal Energinet, ha
assessorat al govern sobre el projecte
bilionari.
"Dinamarca serà el primer país del
món a construir una illa energètica",
afirma orgullós Østergaard, mentre
mostra al seu despatx-laboratori, al
DTU dtu.dk/english, les excitades
plantes Power-to-X. Semblen, un
grapat de caixes metàl·liques, anònimes, mentre se situen al llarg de
la paret. Però, no s’ha de subestimar
el poder de les caixes grises. Només,
l’amplificador té una potència d'1,2
milions de watts, un amplificador

per a un altaveu normal sol ser de 50
watts.
Les plantes Power-to-X es construiran a la nova illa energètica del mar
del Nord, on convertiran l’energia
eòlica en hidrogen perquè puga ser
utilitzada per al transport pesat, com
ara l’aviació i els grans vaixells portacontenidors.
Però, per què s’haurien de muntar
les instal·lacions en una illa? No es
podria transportar l'energia directament des de les turbines i l'interior?
No, es requeriria un nombre increïble
de cables de cada aerogenerador,
explica el professor Østergaard; muntant, les plantes en una illa d’energia i
establint un gran cable per aterrar, es
pot transportar l’energia de manera
més eficient. A més de l'illa, que serà
creada, artificialment, al mar del Nord,
part dels plans energètics, destacats,
és que, a les aigües del sud de Bornholm, es construiran grans parcs
eòlics marins amb un total de 150
aerogeneradors de gigabytes. Grans
cables transferiran l’energia al port de
Rønne i, a la resta del país.
Dinamarca és el país del món amb
més seguretat en el subministrament
elèctric. Aquest és un dels motius pels
quals grans gegants tecnològics com
Google i Facebook opten per construir
centres de dades a Dinamarca. Poden
estar segurs que l’electricitat hi és
quan engeguen l’alimentació.
Encara no s’ha decidit un disseny
final, però les pantalles mostren una
illa de sorra amb un port i diverses
instal·lacions Power-to-X. Posar els
cables pot trigar deu anys. Calen
acords internacionals i un llarg procés
de planificació i aprovació.

Sònia Bandholm
Monovera i autora del
nordicgir.blogspot.com
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La década que comienza
C

omenzamos un nuevo año, pero
también una nueva década, la
tercera del siglo que abarcará de
2021 a 2030, pues según la RAE:
"Cada década comienza en un año
acabado en 1 y termina en un año
acabado en 0".
Comenzamos mal esta década.
Comenzamos mal el año 2021. Dejamos atrás el 2020, un año que ni en
nuestras peores pesadillas habríamos
podido imaginar y queremos creer
que este año va a ser mejor que el
anterior, y es lógico, es un mecanismo
de autodefensa muy humano, pero
no me parece que el 2021 vaya a ser
mejor en mi humilde e inexperta
opinión, que solo es eso, una opinión
más que ojalá esté equivocada.
Por las informaciones que nos
llegan a través de los medios de comunicación será un año imprevisible,
ya que la pandemia ha cambiado la
realidad completamente. La crisis
económica será tremenda, mucha
gente seguirá pasándolo mal y tenemos que hacer frente a nuevos retos y
desafíos en materia medioambiental.
Se nos advierte que tenemos que
crecer de manera sostenible porque
la Humanidad se encuentra en una
verdadera encrucijada.
El mañana se ha convertido en un
territorio desconocido en el que gran
parte de los pronósticos son inciertos
y la nueva realidad puede depararnos
sorpresas y sobresaltos inesperados.
Viajaremos hacia el futuro sin brújula
ni mapas por lo que hacer planes o
previsiones se convierte en arriesgadas aventuras.
Personalmente, ante esta situación
incierta y ante tanto agobio me he
dedicado a leer las medidas o estrategias que los psicólogos recomiendan
en estos casos.
La psicóloga Giulia de Benito nos
dice que nada de lo que nos afecta
parece depender exclusivamente de
nosotros mismos y, por lo tanto, la
flexibilidad parece ser nuestra mejor
aliada.
Para esta psicóloga, la necesidad
de ser más flexibles e improvisar
“nos permite ampliar nuestra caja de
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recursos y herramientas psicológicas para el futuro”.
No acierto a comprender qué puedo improvisar en estos días que se repiten
como “el día de la marmota”. No sé si cuenta el que ayer descartara el café con
leche de la merienda por una bolsita de hierbas relajantes o que cansada de
verme casi siempre con la misma ropa decidiera sacar del armario algunos de
los jerséis que nunca me pongo.
Pero sigo leyendo a la misma autora: "El presente, en lugar del pasado o el
futuro, pasará a ser nuestra mejor guía. De esta forma, además, reduciremos la
frustración derivada de añorar un pasado que puede no volver a ser el mismo
y de hacer planes que quizá no lleguen a término", indica.
A este planteamiento me tengo que negar rotundamente. ¿Cómo puedo
dejar de añorar un pasado de abrazos y besos, de idas y venidas, de reuniones
con familia y amigos, de risas y sonrisas? ¿Cómo puedo dejar de hacer planes
de viajes, de obras de teatro, de exposiciones culturales, de audiciones de
ópera, etc.? No puedo. Si esa es la manera de afrontar la realidad aún resulta
mucho más frustrante. Aunque no se realicen los sueños no podemos dejar
de soñar.
En vista de que la psicóloga no me ha aportado muchas expectativas me
inclino por depositar ahora las nuevas esperanzas en la vacuna contra la
covid-19 en todas sus versiones. A pesar del “poco tiempo” que se ha tardado
en conseguir las vacunas, las opiniones autorizadas nos dicen que cumplen
con todos los requisitos exigentes que establecen las agencias reguladoras.
Pero también tiene sus peros: “Tampoco nos vayamos a creer que, una vez
nos pongamos la vacuna, de repente vamos a poder prescindir de la mascarilla o de otras limitaciones. Es importante que lo asumamos“, dictamina el
doctor De la Fuente.
¿Y para cuándo será eso? "Llegará cuando tenga que llegar. No se trata tanto
de esa inmediatez. Las cosas llegan cuando llegan y, hasta entonces, tenemos
que seguir sin bajar la guardia", añade el mismo Jesús de la Fuente.
¡Pues vaya pronóstico! Está claro que esto no va a acabar pronto. Así lo creen
muchos científicos, entre ellos, el doctor Ewan Harrison, director en ciencias
de datos del Consorcio del Genoma de Covid-19. Lejos de ser pesimista,

Harrison se muestra esperanzado en
que podamos convivir con este virus
tal y como lo hacemos con otro más
conocido: “Estamos en una situación
en la que tendremos que vivir con
este virus igual que vivimos con la
gripe. Tenemos que asumir que va a
ser una cuestión a largo plazo”.
Dejando a un lado las vacunas, otra
de nuestras tareas debe ser cuidar el
Medio Ambiente. A medida que la
población crece (se alcanzarán los
9 mil millones en el 2050) necesitaremos con urgencia estrategias y
políticas para parar este deterioro
global en la tierra y en el mar, por eso
la Organización de Naciones Unidas
han declarado el Decenio de las
Ciencias Oceánicas para el Desarrollo
Sostenible (2021-2030) con el fin de
promover iniciativas que eviten el
declive de la salud de los océanos.
El último y más completo diagnóstico sobre la salud del planeta arroja
resultados desoladores. Alrededor de
un millón de especies de animales y
plantas se encuentran en peligro de
extinción, es decir, las tres cuartas
partes del medio ambiente terrestre
están dañadas por las actividades
humanas.
En el mar la situación no es mejor.
Las especies marinas están siendo
afectadas por la explotación de muchas de ellas, por el cambio climático
que ha generado el calentamiento de
los océanos y por la contaminación
de desechos sólidos incluyendo los
plásticos, y por la introducción de
especies invasoras.
Pero no seamos pesimistas, también hay razones para el optimismo.
En el 2021 es probable que veamos
el fin de la pandemia; además habremos aprendido que tenemos que ser
menos “Yo” y mucho más “Nosotros”.
¡En esta tarea nos jugamos mucho!

Paqui Limorti Aracil

