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CONSULTORI ATÍPIC

Tomateta seca
La consulta que li arriba hui a la
senyora Tomateta Seca intenta aprofitar
els seus contactes per a organitzar un
grandiós espectacle a Monòver.
Es tracta de convéncer als membres
del Grup l'Onque Pere el Bandero
perquè facen un últim concert abans
d'acomiadar-se definitivament, com van
anunciar fa uns mesos. Sens dubte, una

proposta molt interessant que hauran de
valorar, ja que els seus seguidors i fans,
que ens consta que en són molts, tant
del poble com forans, omplirien el Teatre
Principal, o qualsevol altre recinte, per a
vore aquest esperat i innovador musical.
Això sí, compte amb les cues per a agafar les entrades, podrien eixir de la Casa
de Cultura i arribar, fins i tot, al Mercat.

CONSULTA:
Senyora Tomateta:
Som un grup de matrimonis molt amants de Monòver i de les seues festes
i costums. Esta carta no és per demanar-li consells sentimentals ni de
parella perquè, afortunadament, tots fa més de quaranta anys casats i
cap de nosaltres s’ha separat ni divorciat. Encara anem tots junts als
diversos actes que es fan en el poble. I, precisament per això, volem ferli una petició i no un consell.
Resulta que nosaltres som fans acèrrims del Grup Pere el Bandero i des
que ja no canten estem perduts i anem com ànimes en pena d’exposició en
exposició avorrint-nos com a ostres. I quan passem per davant del Principal sempre se’ns escapa una llagrimeta. Com trobem a faltar la gràcia de
Clara, eixa Lina Morgan monovera, la veu poderosa de Molina, les taules
de Serrano, la veu còmica de Palomares o de Ricard, l’entonació perfecta
de Marcial i Juanjo, l’exotisme de Paco i Elaine, eixos americans tant de
Monòver, el saber estar de Gine, les veus femenines tan valuoses de Dalila, Anna i Loli, l’elegant presència de Virtu, el descobriment impagable
d’Enrique, el talent incommensurable de Paco el mestre, el virtuosisme
musical de Goyo i el treball i la paciència de Juanga. I la cirereta del
pastís: la direcció d’una mònstrua de l’escena com és Marian, que deu
tenir el cel guanyat de sobres per a poder torejar amb tanta quantitat de
bèsties egòlatres sobre l’escenari i no morir en el intento.
La nostra petició, benvolguda senyora Seca, és la següent: Com ara està
de moda fer musicals de quasi tot, que si Mamma Mía!, el Musical; que si
Queen, el Musical; que si Mecano, el Musical... I així podríem estar fins a
l’infinit... nosaltres ens preguntem: Per a quan un Pere el Bandero, el Musical i poder vore a Ricard i Gine ballar un tango o les Quiques fent una
coreografia amb tutús i eixes coses fent portées amb Juanjo i Marcial?
Tot això adobat amb les cançons de Monòver que tenen tan salero farien
un musical inigualable i seria la manera més bonica d’acomiadar-se del
públic por todo lo alto, com se sol dir.
Què li pareix? No podria vosté parlar amb ells i convéncer-los? Ens
han assegurat que els coneix molt bé i que potser li farien cas. Esperem
il·lusionats i ansiosos la seua resposta.

RESPOSTA:
Estimats matrimonis de l’any del catapum:
He consultat amb l’Ajuntament i m’han dit que per qüestió de pressupost
eixe musical és inviable. Necessitaríem un dineral en grues i cadires de
rodes per a moure’ls. Segons em diuen, i vostés saben molt bé, la majoria ja
tenen una edat i la pandèmia els ha deixat pa l’arrastre i molts d’ells estan
ja per a sacar-los en un cabasset al sol.

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
96 522 47 93
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. JUNY.
Franco Gómez· Carlos Tortosa,4
Dies 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Rafael Peris · Major, 166
Dies 2,6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Rosario Badenes · L. Vidal,12
Dies 3, 7, 11, 15, 19, 23,
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 4, 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 divendres:
de 9:00 a 18:00h.
Dissabtes, Diumenges i
Festius:
de 9:00h a 14:00h.
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La foto
de la portada

Monòver va inaugurar el seu vacunòdrom el
25 de maig i cada dia acull a nombrosos veïns
i veïnes per a inocular-se la vacuna contra la
COVID-19.
Foto: È. Armero.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer el
2 de juliol. Si voleu col·laborar-hi recordeu que
haureu d'entregar els vostres escrits fins al 18 de
juny. Per a qualsevol consulta podeu telefonar
al 96 696 03 11 o contactar amb nosaltres en
la nostra adreça electrònica veinat@monovar.es.
Gràcies.

Endevina el racó

L

a passada edició hi va haver
un encertant de la proposta
que us oferíem. El que es veia era
una imatge d'un grup de joves de
Monòver al mig d'un carrer. Una
instantània disparada al carrer
Segura, tal com ha explicat María
Remedios Rico. Enhorabona!
Ací hi ha una nova oportunitat
per a aconseguir el premi. Us presentem a una xiqueta, monovera,
mirant a càmera a la porta d'una
casa.
Podríeu descobrir on es va fer
aquesta fotografia? 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
S

ens dubte, des de fa mesos ens trobem vivint un dels fets històrics més rellevants del darrer
segle arreu el món. La història va configurant-se amb els esdeveniments de cada època i, qui
ens ho havia de dir, nosaltres formem part de l'elenc protagonista.
L'expansió del coronavirus de manera global ha canviat moltes coses, com tothom ja sap. No
obstant això, les últimes setmanes han aportat esperança i optimisme a una realitat que ha estat
obscura i incerta durant molt de temps. Ara, a poc a poc, es veu la llum a l'acabament del túnel
i és gràcies a la ciència, una vegada més.
La vacunació massiva fa mesos que està en marxa i a Monòver s'ha instal·lat un vacunòdrom
al Pavelló Esportiu Municipal número 2. Curiós és que paraules com aquesta, vacunòdrom,
s'hagen fet quotidianes i les hàgem inclòs al nostre vocabulari habitual com si res.
Per altra banda, el curs escolar ja es troba a la recta final, amb les matriculacions a la cantonada. Un curs peculiar, on els mestres i professors han jugat un paper fonamental, han transformat
una situació extraordinària, difícil i seriosa, en una rutina fàcil i alegre, on la situació ha estat
controlada i els xiquets han pogut disfrutar d'una normalitat educativa, malgrat les restriccions.
Mentrestant, a Monòver continua la vida. Una vida cada vegada menys limitada gràcies a les
bones xifres de contagis i a una incidència de zero durant diverses setmanes.
En el mes de maig s'han représ activitats presencials, oblidades durant mesos, com ara els
espectacles i representacions al Teatre Principal, les activitats del foment de la lectura per als
més joves a la Casa de Cultura o la tornada de les visites guiades. En commemoració del Dia
Internacional dels Museus, a la Casa Museu Azorín es van reobrir les portes, i es va viure un
matí emotiu i especial en descobrir la placa de la Sala José Payá, la qual dona nom a una de les
estances més destacades de l'edifici en memòria del seu director.
En relació amb l'escriptor monover, el mes passat també es va descobrir el nom de la guanyadora del Premi Azorín de Novel·la 2021. Un prestigiós guardó literari el qual ha anat a parar a
Nativel Preciado.
Cultura, indústria, patrimoni, gastronomia monovera... tot això i molt més va estar present
a FITUR, la Fira del Turisme per excel·lència, la qual enguany va ser més austera que mai i on la
presència telemàtica i audiovisual va imperar.
Per cert, no cal preocupar-se si de sobte no sentim les campanes que ens recorden l'hora. Han
deixat orfes als monovers durant una temporada, ja que no s'escolten ni les de Santa Bàrbara a
les 12:00 h ni ara les de la Torre. Però tot tornarà al seu lloc més prompte que tard.
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POLÍTIC A

Viatge "productiu i necessari" per a Monòver
Membres del govern municipal van viatjar a València per traslladar a diverses autoritats autonòmiques a assumptes que
afecten la ciutat, com ara, la tramitació i gestió de les plantes solars, la separació de fluvials o l'ampliació del Polígon.

E

l passat dimecres, 5 de maig,
l’Alcalde de Monòver, Alejandro García, així com els regidors
Verónica Amat, Loren Amat i
Salvador Giménez, van acudir a
València per tal de dur endavant
diverses entrevistes.
Així, es van reunir amb Empar
Martínez, Directora General
d’Indústria, Energia i Mines de
la Conselleria d’Economia Sostenible per tal de conéixer “com
s’està regulant la instal·lació de
les plantes solars, com es troben
les tramitacions relacionades
amb Monòver i si els projectes
estan molt o poc avançats”, com
apunta Alejandro García, Alcalde
de Monòver.
I és que “ens preocupa la
proliferació de plantes solars al
nostre terme municipal i volem
conéixer, de primera mà, si es
reduirà el nombre d’hectàrees
previstes inicialment, el qual
ens sembla molt alt, i quantes
plantes hi haurà”, com remarca
García. Des de l’Ajuntament de
Monòver “apostem per l’energia
neta, però de forma sostenible i
sempre compatible amb el medi
ambient”, com destaca.
A més a més, “també vam
tractar un assumpte molt interessant com és la implantació de
Comunitats Energètiques Locals
a Monòver”, com informa Loren
Amat, regidor de Medi Ambient.

Alejandro García, Verónica Amat, Salvador Giménez i Loren Amat, reunits a València

Es tracta de “la instal·lació de panells solars a edificis municipals
del centre urbà per tal d’abastir
d’energia solar a les vivendes del
centre històric”.
L’actual regulació “no permet
instal·lar plaques solars a les
terrasses o sostres d’edificis particulars ubicats al nucli històric
antic, ja que es troba protegit,
per la qual cosa hem pensat la
possibilitat d’ubicar aquestes
Comunitats Energètiques Locals
tant al sostre del Teatre Principal
com al del Mercat Central per tal
d’enviar l’energia sostenible a les
cases ubicades a la zona històrica
monovera. Així es reduirà el
consum d’energia elèctrica i es
bonificarà la factura dels veïns i
veïnes”, explica Amat.
Un assumpte destacat que preocupa tant al govern municipal

com a gran part de la població
monovera és la separació dels
pluvials. “D’aquest assumpte
vam parlar amb Manuel Aldeguer, Director General de l’Aigua
de la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica, a qui vam explicar el
problema que hi ha a la localitat
quan plou abundantment, ja que
Monòver no disposa d’una xarxa
separada per a les aigües pluvials
i tot arriba a la mateixa canonada
de clavegueram públic i es barreja
l’aigua neta, de la pluja, amb les
aigües brutes. Quan això ocorre,
la barreja de les aigües van a parar
al Paratge Charco Amargo”.
Per això, “està previst que a
finals de mes vinguen a Monòver
tècnics de la Conselleria per tal de
vore en persona el problema. Des

de l’Ajuntament de Monòver intentarem que siga la Conselleria
qui es faça càrrec d’aquesta obra”.
Per altra banda, també es van
reunir amb Júlia Company, Directora General de l’IVACE, amb
qui van conéixer l’estat de la gestió relacionada amb l’ampliació
del Polígon Industrial El Pastoret,
en concret, la segona fase.
L’objectiu d’aquest encontre era
“reactivar la tramitació, la qual
es trobava parada per assumptes
burocràtics”, com explica García.
A més, es va aprofitar aquesta
visita a València per a parlar amb
Joan Piquer, Director General de
Qualitat i Educació Ambiental de
la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica.
L’assumpte principal d’aquesta
reunió va ser “el plantejament
d’implantar una planta de reciclatge i tractament d’envasos de
plàstic a la localitat”, com assegura l’Alcalde. Així mateix, “li vam
explicar els projectes que tenim a
Monòver pel que fa al tractament
de residus i la nostra intenció
de posar en marxa la recollida
selectiva porta a porta”.
Un viatge “productiu i necessari, mitjançant el qual vam
avançar diversos aspectes destacats que afecten, en l’actualitat,
al nostre municipi”, segons
valora Alejandro García.

Sis persones contractades amb el Programa EMCORP

L

’Ajuntament de Monòver
rebrà un total de 53.163,40
euros dins la convocatòria de
subvencions destinades a la
contractació de persones desocupades de 30 anys o més.
Tot això, dins el Programa de
Foment d’Ocupació EMCORP
2021.

Així, segons expliquen des de la
Regidoria de Desenvolupament
Local, “es contractarà un total de
6 persones a jornada completa
i durant 6 mesos de durada per
a la realització d’obres i serveis
d’interés general”.
En concret, “quatre d'elles
aniran destinades a la brigada

d’obres, mentre que les altres
dues, arribaran al departament de
Parcs i Jardins”, com especifica la
regidora de l’àrea, Verónica Amat.
Cal destacar que les persones
interessades a formar part del
procés de selecció “hauran d’estar
inscrits com a demandants de
treball, per la qual cosa han de

posar-se en contacte amb el
Servei Valencià d’Ocupació i
Formació (LABORA) a través de
la seua pàgina web (www.labora.
gva.es)”.
Una vegada sol·licitada la cita,
Espai Labora contactarà amb
les persones interessades per tal
d’atendre les seues demandes.
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JOVENTUT

AJUDES

Acaben els 17 treballadors
Monòver se suma al projecte
contractats amb ajuda del SEPE 'Jove Oportunitat' de l'IVAJ
Els désset monovers i monoveres han estat sis mesos a
jornada completa a diverses àrees de l'Ajuntament monover.

E

l pròxim 20 de juny finalitzarà
l'ocupació de les 17 persones
menors de 30 anys contractades
per l'Ajuntament a jornada
completa durant sis mesos dins
el Programa d'Ocupació Pública.
Tres d'aquestes persones han
estat destinades "a reforçar el personal de departaments com ara
serveis generals, atenció i informació al ciutadà, així com suport
administratiu dins l'àmbit de la
Secretaria, Intervenció i Promoció
econòmica, departament que va
incrementar considerablement el
volum de treball a conseqüència
de la situació sanitària", com
explica Verónica Amat, regidora
de Desenvolupament Local.
Per la seua banda, nou treballadors han fet tasques de conserge
als col·legis públics de la localitat,
al Mercat Municipal, Pavelló Esportiu, Llar del Pensionista, Casa
de cultura i a l'Ajuntament, els
quals han dut a terme "el control i
verificació del compliment de les

mesures preventives, com són la
presa de temperatura, gel hidroalcohòlic, control d'aforaments,
distància de seguretat, etc., a
l'entrada i eixida dels edificis",
segons detalla Amat.
Altres cinc persones "han
treballat en la neteja, tant a
l'exterior, escombrant els carrers
o traent herbes de recintes sense
edificar, com a l'interior de les
instal·lacions i edificis municipals, desinfectant espais públics
i donant suport a les mesures de
prevenció", segons apunta la regidora. Unes contractacions que
han estat possibles gràcies a una
subvenció aportada per la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de LABORA Servei
Valencià d'Ocupació i Formació.
L'import d'aquesta ajuda concedida ascendeix a 154.430,06
euros, un programa finançat
amb fons procedents del Servei
d'Ocupació Públic Estatal (SEPE).

L

’Ajuntament de Monòver
s’ha sumat, per tercer any
consecutiu, al projecte ‘Jove
Oportunitat’, organitzat i dissenyat per l’Institut Valencià de la
Joventut (IVAJ), finançat pel Fons
Social Europeu.
Es tracta d’un programa dirigit
a joves d’entre 16 i 21 anys, “que
promou la realització de tallers
d’assessorament i motivació amb
l’objectiu principal d’orientar
als participants en les diferents
opcions de Formació Professional
i, així, intentar que reprenguen
els estudis i puguen descobrir
quina és la seua vocació”, segons
explica Verónica Amat, regidora
de Joventut.
El Taller, que va començar el
passat 11 de maig, compta amb
un total de 9 joves participants,
i es duu a terme, la major part
del temps, a les instal·lacions de
Puntjove Monòver.
En concret, “una professional
experta en el coaching de joves
i adolescents els orienta d’una
manera pràctica i dinàmica, tant

individualment com en grups",
segons explica la regidora.
Així mateix,"els motivarà i
reforçarà l'autoestima, perquè
puguen construir un projecte
integral de vida, que els permetrà
prendre decisions relacionades
amb el seu propi futur”, com
avança Amat.
I és que, aquest projecte “ha
funcionat molt bé els anys anteriors, per la qual cosa, des de la
Regidoria de Joventut, continuarem apostant per aquest tipus de
programa sempre que puguem".
Verónica Amat remarca que
el projecte 'Jove Oportunitat'
és "molt interessant i ajuda als
joves, els quals, per diferents circumstàncies, han abandonat els
estudis i volen buscar una eixida
laboral”.
Cal destacar que, com és
habitual, aquest Taller es duu a
terme seguint totes les normes de
protecció i higiene, així com els
protocols establerts per les autoritats sanitàries en la lluita contra
l’expansió de la COVID-19.

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

Cañaeta és sinònim de "flors i plantes" a Monòver
La passió per les flors continua a la genètica de la família quatre generacions després i amb la il·lusió intacta de cara al futur.

Q

uan obris la porta de la
floristeria Cañaeta t'envaeix
l'alegria, els aromes i el color.
Un comerç monover tradicional que ha sabut adaptar-se al pas
del temps i que, generació rere
generació, ha lluitat per transmetre l'amor per les flors i les plantes
als seus clients.
Els orígens d'aquesta floristeria
es remunten a fa més de 100
anys, quan el iaio Salustiano,
encarregat de repartir l'aigua de
la Canyadeta per al regadiu, va
començar a conrear hortalisses,
plantes i flors a les seues terres,
com era típic a la vida al camp.
Anys després va ser el seu fill, Pepito, qui va seguir les seues passes
i compaginava la faena a una
fàbrica de pells amb la jardineria,
ja que era l'encarregat de cuidar
els jardins de moltes cases de
Monòver.
Pepito Canyaeta plantava flors
i plantes, arreglava ramells..., i ho
venia xava a Monòver.

Isabel i sa mare Emilia a l'actual floristeria Cañaeta, tercera i quarta generació.

Per la seua banda, Emilia, filla
de Pepito, va estimar l'ofici des de
ben menuda, ja que acostumava
a acompanyar son pare en les
tasques de jardineria i era ella
qui venia les flors i les plantes pel
poble, carregada amb les cistelles
i els cabassets de vímet des del
camp. Els anys van passar i Pepito
va començar a treballar de caser

a una casa del carrer Pablo VI,
amb suficient espai exterior per
a muntar el seu propi hivernacle.
Així va nàixer la floristeria Cañaeta. Per a ell, això no era una
faena, sinó una passió.
Allà tota la família, tres generacions, van compartir aquesta
afició que es va convertir en la
seua manera de viure.

Emilia va agafar el testimoni
de son pare l'any 2000, just
quan van canviar la ubicació del
negoci, a la Ronda Gral. Verdú.
Entre incertesa, sacrifici i il·lusió,
Cañaeta va continuar avant, perquè, com ella explica, "portava de
la mà el prestigi de mon pare".
Ara, és Isabel, la quarta generació de Cañaeta , qui aporta,
dia rere dia, una nova visió, la
seua empremta particular, l'Art
Floral, el futur. Ha crescut a la
floristeria i l'ha estimada fins al
punt d'apostar per la projecció
del negoci. De fet, està en marxa
un nou viver just a les terres que
conreava el seu iaio. Una gran
il·lusió que tindrà el nom de
"Las Oliveras", com es coneix a la
família.
A Cañaeta es poden trobar
flors i plantes, però no solament
això., els clients, amics, també
hi troben consells, suggeriments
i ajuda, perquè com bé afirmen,
"som els metges de les plantes".

COMERCIO LOC AL

Tres años personalizando los productos a sus clientes
Verónica Milla, Más que Ropa, decidió emprender y montar su propio negocio para ofrecer un servicio nuevo y personal.

T

res años han pasado desde
que Más que Ropa abriera sus
puertas en la calle Médico Juan
Bellot de Monóvar.
Los orígenes se remontan a
una empresa de marroquinería
familiar local con una larga trayectoria como es Sanpiel, donde
Ramón y sus dos hermanos cogieron el testimonio de su padre,
Ramón Sánchez.
Durante décadas, Verónica y
Ramón compaginaron su trabajo
con la personalización de camisetas para grandes peñas y grupos,
así como clubes deportivos, de montar su propio negocio partimanera especial. Y, hace tres cular, fruto de la necesidad de dar
años, decidieron emprender y este servicio nuevo y pionero a

Así, Más que Ropa nació con la
vocación de ofrecer un servicio
nuevo y personal a los monoveros.
Hoy en día, sus clientes pueden encontrar productos muy variados,
desde artículos de marroquinería,
como carteras, bolsos, mochilas...
elaborados en piel y muchos de
ellos fabricados en la localidad, a
ropa y otros artículos personalizables como tazas o imanes, los
cuales pueden vender tanto al por
mayor como de manera individual.
Esta pequeña empresa monovera
cuenta con una gran proyección
los ciudadanos, los cuales les han de futuro y trabaja día a día para
acogido de manera excepcional, ofrecer a sus clientes la calidad y el
desde el principio.
trato que merecen.
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COMMEMOR ACIÓ

FOTOGR AFIA

Monòver celebra un Dia del
Treballador diferent

En marxa el LIII Concurs
Internacional de fotografia
"Festes de Setembre 2021"

De otros tiempos - Diego Pedra - 1r Premi Internacional del LI Concurs Internacional

Alejandro García, Alcalde de Monòver, signant els documents.

L

’Ajuntament de Monòver ha
organitzat, durant cinc anys
consecutius, un acte per tal de
celebrar el Dia del Treballador/a.
En aquest esdeveniment local,
representants municipals acostumen a entregar un diploma
a totes aquelles persones que
al llarg de l'any compleixen 65
anys, ja que aquesta és l’edat de
jubilació més sovintejada. Per
altra banda, també és costum
fer un homenatge a algun gremi
destacat de la població.
Alguns d’aquests homenatges
d’anys enrere es van fer als
sabaters, als mecànics, al petit
comerç, a les aparadores i, finalment, l’any passat no es va poder
celebrar.
Enguany, malgrat registrar
unes dades molt més positives
que mesos enrere pel que fa als
contagis, es va celebrar d’una

manera diferent, ja que es tracta
d’un acte que, any rere any, congrega moltes persones.
Així, l’Alcalde de Monòver,
Alejandro García, va enviar
per correu a les persones que
enguany compleixen 65 anys un
Saluda, i els donava l’enhorabona
per la seua trajectòria, així com
les gràcies perquè Monòver ha
avançat amb el desenvolupament
de la seua professió. A més a més,
els homenatjats van arreplegar el
seu Diploma a les dependències
municipals de Cultura.
En aquest context, García
considera “important atorgar-li
l’envergadura corresponent a
una data com aquesta, ja que
suposa valorar la vida de les
persones treballadores i tot el que
han oferit a la societat, així com
reconéixer el seu esforç, sobretot
en moments difícils".

L

es Regidories de Cultura i de
Festes en col·laboració amb el
Grup Fotogràfic de Monòver han
organitzat, un any més, la LIII
Edició del Concurs Internacional
de Fotografia ‘Festes de Setembre
2021’.
Pel que fa al tema, a la tècnica
i al tractament de les obres cal
destacar que és lliure. A més, cada
participant podrà presentar entre
3 i 5 fotografies per a optar al
premi a la col·lecció i un màxim
de tres per a optar als premis individuals. Segons s’especifica a les
bases, cal remarcar que les obres
no poden haver estat premiades
abans a cap altre concurs. La mesura d'aquestes serà lliure, com
apunten els organitzadors, “les
quals hauran d’anar sobre un cartó o altre suport semirígid lleuger
i amb una grossor de 2mm, amb
40x50 cm de mesura".
El Premi Internacional a la
Col·lecció està dotat amb 600
euros i un trofeu, mentre que

el Primer Premi Internacional
a la Fotografia estarà dotat amb
400 euros i un trofeu. El Segon
Premi Internacional de Fotografia tindrà un guardó de 200
euros i un trofeu i el Primer Premi
Local aconseguirà 100 euros i
un trofeu aportat per Bodegas
Primitivo Quiles, mentre que el
Segon Premi Local obtindrà 50
euros i un trofeu donat per Jesús
SG Fotografia. El Tercer guanyarà
50 euros i un trofeu, tot de la mà
de l’Ajuntament. També hi haurà
Premis Especials, com ara Premi
al Retrat “Pepe Caneu”, Premi a
la Fotografia Esportiva, Premi a la
Fotografia Mediambiental i Premi
als “Espais de Lectura”. El termini
d’admissió finalitzarà el dijous 26
d’agost de 2021 i la decisió del
jurat es coneixerà el 27 d’agost i
s’emetrà via streaming.
La inauguració i l’entrega de
premis del Concurs Internacional
de Fotografia serà el 5 de setembre
al Kursaal Fleta, on s'exposarà.
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HOMENATGE

José Payá, nom d'una de les estances
destacades de la Casa Museu Azorín
Pel Dia Internacional dels Museus es van organitzar rutes guiades a la Casa de l'escriptor monover, així com al
Museu d'Arts i Oficis de Monòver i l'espai museístic de l'Escoleta del Fondó.

L

a Regidoria de Cultura va
celebrar el Dia Inter nacional dels Museus, el qual es
commemora cada 18 de maig,
amb l’organització de diverses
activitats.
Cal destacar l'emotiu ho menatge que tant des de la
Fundació Mediterráneo com des
de l'Ajuntament de Monòver es
va rendir al director de la Casa
Museu Azorín, José Payá, qui
va faltar recentment. Un íntim,
però destacat esdeveniment en
el qual es va donar el nom de
Payá a l'estança més gran de la
Casa i on van estar presents la
seua vídua, un dels fills i el seu
germà, entre altres familiars,
amics i autoritats.
Tant Luis Boyer, president de
la Fundació Mediterráneo, com

La vídua de José Payá destapa la placa de la Sala.

Alejandro García, Alcalde de Monòver, van coincidir en remarcar el paper clau de Pepe Payá en la difusió i repercussió de
l'obra de l'escriptor monover arreu el món. Amb "l'incansable
treball de Payá, Azorín va tornar a la primera línia de la literatura actual", com va puntualitzar Boyer.

García, per la seua banda, va
destacar que, "sense desmeréixer cap altre expert en Azorín,
Pepe Payá ha estat, sens dubte,
l'azorinià més coneixedor de la
vida i obra de l'autor monover,
ja que per a ell era més que un
treball, la seua passió i així ho
reflectia allà on participava".
Seguint amb la celebració del
Dia Internacional dels Museus,
el dissabte 22 de maig, es van
reprendre les visites al Museu
d’Arts i Oficis de Monòver, així
com a la Casa Museu Azorín.
Tot això amb grups reduïts i
seguint els protocols sanitaris.
Finalment, el diumenge 23
de maig, es va celebrar una jornada de portes obertes i visites
guiades pels nous espais museístics del Fondó de Monòver.

L'escriptora i periodista Nativel Preciado
rep el Premi Azorín de Novel·la 2021
Part de la Corporació Municipal va representar Monòver en l'entrega del premi literari celebrat a l'ADDA.

L

a periodista i escriptora Nativel Preciado ha guanyat el
Premi Azorín de Novel·la 2021
amb l'obra ‘El Santuario de los
Elefantes’, un relat de viatges
protagonitzat per una parella de
multimilionaris espanyols que,
juntament amb uns amics, es
desplaça a Tanzània a la recerca
d'un tresor.
Preciado, que ha sigut durant
d iver sos a nys membre del
jurat d'aquest certamen, ha
confessat que s'ha emocionat
en rebre aquest premi “amb el

qual somie desde fa molts anys.
Sempre vaig voler escriure una
novel·la clara, sintètica i precisa
com a homenatge a Azorín”.

Ta l com ha explicat, “és
una història que tracta amb
respecte la natura de la mateixa
manera que ella ens ha tractat
sempre”.
L'autora, que ha aconseguit
amb el seu treball el beneplàcit
del jurat d'aquest guardó literari que convoca anualment la
Diputació d'Alacant i l'Editorial
Planeta, ha detallat que es tracta “de la novel·la més diferent
que he escrit, la qual plasma la
sensació que Àfrica és una terra
al·legòrica”.

L'escriptora ha aconseg uit
aqu e s t g u a r dó dot at a mb
45.0 0 0 eu ros en u na ga la
celebrada a la Sala Simfònica
de l'ADDA, la qual va comptar
amb la presència de 600 persones, el 50% de l'aforament, i on
Monòver va estar representat de
la mà de part de la Corporació
Municipal.
Nativel P reciado ha estat
finalista de Premi Planeta i
guanyadora de certàmens com
ara el Premi Primavera i el Fernando Lara de Novela.
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CULTUR A

Tornen les activitats
culturals presencials
Després de mesos de restriccions, l'alumnat de primària i
secundària monover gaudeix d'una activitat per al foment
de la lectura i un concert didàctic a càrrec de VerdCel.

Inaugurat el Centre
d'Interpretació
l'Escoleta del Fondó

Les diverses autoritats durant la visita al Fondó.

Concert didàctic per a secundària de la mà de VerdCel al Teatre Principal de Monòver.

L

a Regidoria d’Educació i la
Biblioteca de Monòver han
représ les activitats culturals
presencials amb alumnat tant
de primària com de secundària,
subvencionades per la Conselleria d’Educació en relació amb
activitats extraescolars.
En concret, es va dur endavant
una activitat original i diferent
dedicada a part de l’alumnat de
secundària tant de l’IES Enric
Valor com del col·legi Divina
Pastora.
Es tracta d’un concert didàctic
en valencià a càrrec de VerdCel,
una proposta de cançó d’autor
amb Alfons Olmo al capdavant.
En concret, dues classes de Primer
de Batxillerat i un grup de Segon
de Batxillerat de l’IES Enric Valor,
així com alumnat de Tercer i
Quart de l’ESO del col·legi Divina
Pastora de Monòver, van acudir al
Teatre Principal de Monòver.
En el vessant escènic, VerdCel
dirigeix els seus treballs al públic adult i juvenil, així com a
l’activitat pedagògica i acostuma

a formar part de diverses campanyes escolars arreu el territori.
De fet, Alfons és geògraf de formació i compta amb una llarga
experiència en el món formatiu
i educatiu, va ser docent d’ESO i
Batxillerat i, d’ofici, és escriptor
de cançons, com ell mateix
apunta. En aquest concert els
joves assistents van poder escoltar el poema d’Ausiàs March,
“Veles e vents” o “Al Mar”, de
Manel, entre moltes altres obres
en valencià.
Per altra banda, fa uns dies
l'alumnat dels centres escolars
va acudir a la Casa de Cultura
de Monòver a gaudir d'una activitat de la mà de la Campanya
d'Animació Lectora organitzada
per la Biblioteca Pública de
Monòver per al foment de la lectura. Així, després de més d'un
any sense activitats d'aquest
tipus, diversos cursos de 2n cicle
de Primària de les escoles monoveres van disfrutar de l'activitat
"Aturem la Invasió" (del plàstic),
a càrrec de Luis Abad, de Conta3.

Centre d'Interpretació de l'Escoleta del Fondó.

E

l passat 19 de maig Monòver
va rebre una visita destacada.
El Secretari d'Estat de Memòria
Democràtica, Fernando Martínez
López, així com la Subdelegada
del Govern, Araceli Poblador, i
la Secretària Autonòmica de Memòria Democràtica, Toñi Serna,
acompanyats per diverses autoritats locals van visitar el nou espai
museístic del Fondó de Monòver.
Aprofitant la visita es va inaugurar el Centre d’Interpretació de
l’Escoleta, el qual ja està finalitzat.
A la cita van assistir Alejandro
García, Alcalde de Monòver, així
com una àmplia representació de
la corporació municipal, els quals
van estar acompanyats també per
l'Alcalde d'Elda, Rubén Alfaro,
i Irene Navarro, Alcaldessa de
Petrer.
Durant el recorregut van poder
visitar el refugi antiaeri i les ex-

posicions permanents que hi ha
a l'interior, així com l'Escoleta i
un audiovisual que narra el que
va passar al Fondó dies abans
d'acabar la Guerra Civil. Per la
seua banda, Martínez López va
destacar que aquest tipus de
projecte "turístic-històric és un
exemple de com fer les coses bé".
García recorda que "els visitants van marxar de Monòver
molt contents i sorpresos després
de conéixer aquest nou espai
museístic". A més, el Secretari
d'Estat va transmetre "la seua ferma intenció de donar a conéixer
el Fondó i la rellevància històrica
a escala nacional". Així, va manifestar la seua voluntat de "tornar
acompanyat per alts càrrecs del
Govern d'Espanya, els quals han
de conéixer el Fondó i el projecte
de Memòria Històrica que hi ha
a la zona".

10 | El Veïnat

JUNY 2021

TURISME

El patrimoni, la gastronomia i les
tradicions monoveres a FITUR 2021
E

l passat 19 de maig es va celebrar a Madrid la 41a Edició de
la Fira Internacional de Turisme
(FITUR). Un dels primers esdeveniments internacionals celebrat a
Espanya després de l’expansió del
coronavirus, el qual es va perllongar fins al 23 de maig.
Aquesta edició va estar adaptada a la nova realitat sanitària.
Per aquesta raó, els aforaments
van estar limitats i va imperar la
informació telemàtica i menys
presencial.
En aquest context, Monòver
va estar present, un any més, en
aquest gran aparador turístic internacional, a través de l’espai de
l’Agència Valenciana de Turisme i
de Costa Blanca.
Per una banda, de la mà de
l’estand Costa Blanca, es va
presentar el municipi mitjançant
un vídeo promocional del Fondó,
el qual va destacar la rellevància
d’aquest lloc, com un dels punts
més visitats de la comarca del
Vinalopó Mitjà. Amb aquesta

presentació "es mostrava aquest
recurs Turístic-Històric en un espai internacional perquè arribara
al número més gran de públic”,
com destaca Mª Amparo Maestre,
Tinent d’Alcalde.
A més, a l’espai de l’Agència
Valenciana de Turisme també es
van projectar, cada dia de la Fira,
vídeos promocionals de la Setmana Santa monovera i de les Festes
Patronals. Així “les tradicions, la
gastronomia, les festes, la Setmana Santa i el patrimoni monover

van estar molt presents a FITUR”
com explica Loren Amat, regidor
de Patrimoni.
Per altra banda, “Intercomarcal
TV va emetre un especial des
de FITUR, on Monòver va ser
protagonista, ja que va mostrar
entrevistes, vídeos promocionals
i connexions, que destacaven
aspectes que ens fan únics, un
reclam per al turisme”, com remarca Maestre.
Així, “es van fer connexions
des d’un restaurant monover, on

es parlava de la nostra gastronomia, també una connexió amb
els joves emprenedors mitjançant
la qual van presentar els seus
productes artesans i de proximitat, tot vinculat amb el nostre
patrimoni i a la gastronomia”,
com informa. Aquests emprenedors són: Juan Luis Gimeno, de
la Quesería Los Molinos, Héctor
Botella, d’ Ecoespigas , Marc
Cabanes, del Celler de La Safra i
Santiago Poveda, d’Agricultura
Ecològica L’Almorquí.
Així, a FITUR 2021 s'ha posicionat "la ciutat com a referent
turístic i gastronòmic dins la
comarca del Vinalopó Mitjà i s'ha
potenciat el turisme de proximitat entre els pobles propers,
convidant-los a visitar Monòver
com a una zona d’interés
turístic relacionada amb el
Fondó de Monòver, el Centre
d'Interpretació de l'Escoleta, el
refugi antiaeri i l'aeròdrom", com
apunta Alejandro García, Alcalde
de Monòver.

PATRIMONI

Les campanes de la Torre deixen de sonar durant un temps

L

a Regidoria de Patrimoni
anuncia que les campanes de
la Torre del Rellotge de Monòver
deixaran de sonar durant una
temporada.
I és que els estudis tècnics
encarregats fa uns mesos per
l'Ajuntament amb la finalitat de
conéixer l’estat de biodegradació
de les bigues de fusta que suporten la campana de la Torre, així
com les anàlisis prèvies de les
alteracions estructurals sobre
fonaments del Bé de Rellevància
Local, “han posat de manifest la
necessitat de restaurar aquest ele-

ment patrimonial tan simbòlic
de la ciutat”, segons expliquen
des de Patrimoni.
En aquest sentit, la primera
actuació que es preveu dur endavant està relacionada amb les
obres de consolidació del terreny
sobre el qual s’assenta la Torre del
Rellotge.
Una vegada acaben aquestes
actuacions, s’acomplirà una
segona actuació. En concret,
es treballarà en la restauració
i substitució de les bigues, les
quals es troben afectades pel pas
del temps.

Per tant, “mentre no acaben
aquestes obres, i d’acord amb les
recomanacions dels tècnics especialistes, les campanes de la Torre
deixaran de sonar, ja que la vibració produïda pel toc d’aquestes
podria degradar els elements
afectats”, com anuncia Loren
Amat, regidor de Patrimoni.
En aquest sentit, “una vegada
finalitzen les obres i es consolide
el monument, les campanes
tornaran a sonar amb total normalitat”, segons informa el
regidor. Per a finançar el cost
d’aquest projecte, l’Ajuntament

de Monòver ha demanat una subvenció a la Diputació Provincial
d’Alacant.
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VACU N ACIÓ

La vacunació massiva en marxa a Monòver
E

l passat mes de maig, la
Regidoria de Sanitat de
l’Ajuntament de Monòver va
rebre l'esperada notícia en relació
amb la vacunació massiva de la
població.
I és que la Conselleria de Sanitat
i Salut Pública de la Generalitat
Valenciana va confirmar que a
partir del 25 de maig Monòver
rebria un important nombre de
dosis per a vacunar, de manera
massiva, a la població. I es duria
a terme al vacunòdrom instal·lat
al Pavelló Esportiu Municipal
número 2. Una infraestructura
“que estava preparada i llesta des
del passat mes d’abril a l’espera de
l’arribada de les vacunes”, com
explica Pilar Seller, regidora de
l’àrea.
Així, el passat 25 de maig,
coincidint amb la inauguració
d'aquest nou espai, va visitar
Monòver Ana Barceló, Consellera
de Sanitat, qui va agrair a tota la
població "el seu esforç i responsabilitat per a la gestió d'aquesta
crisi sanitària". I va recordar que
"cal seguir sent prudents perquè
el virus encara no se n'ha anat".
Primer, Barceló es va reunir amb

Ana Barceló, Consellera de Sanitat de la Generalitat Valenciana, visita Monòver

l'Equip de Govern al Saló de
Plens de l'Ajuntament, després
de signar al llibre oficial. Allà,
van tractar diverses qüestions
d'interés sanitari, així com les
necessitats assistencials del municipi, entre altres assumptes.
Seguidament, Alejandro
García, Alcalde de Monòver,
els regidors, el cap de la Policia
Local, Juan Manuel Jiménez, així
com Aitor Payá, coordinador
d’Infermeria del Centre de Salut i
Kirsis Pérez, coordinadora metge,
van acompanyar a la Consellera
al Pavelló Esportiu número 2,
on va conéixer, de primera mà,
l'organització del vacunòdrom,
el qual es va posar en marxa unes

hores més tard.
La primera vesprada de vacunació es va dur endavant "en
un ambient d'alegria i esperança
i, sobretot, amb molta participació", com destaca Seller. De
fet, les cites per a vacunar-se al
vacunòdrom de Monòver ja fa
setmanes que es van començar
a enviar i, solament per al dia 9
de juny, “s’espera vacunar a unes
500 persones”. Per a ajudar al
correcte funcionament d’aquest
fet extraordinari s'han desplaçat
fins al Pavelló quatre infermers,
un zelador, un administratiu, un
auxiliar i un metge. A més a més,
també compten amb el suport de
tres persones de Protecció Civil.

Les instal·lacions esportives
del Pavelló s’han transformat en
un centre de vacunació “d’unes
condicions immillorables, el
qual ha passat tots els controls
necessaris per a dur endavant
aquesta important tasca”, com
anuncia la regidora. Davant
aquesta situació, “tant des del
Centre de Salut com des de la
Regidoria estem molt contents,
ja que amb la vacunació massiva
encetem una etapa d’esperança
encaminada cap a la recuperació
de la normalitat”.
En aquest sentit, Alejandro
García, Alcalde de Monòver, qui
es va vacunar el mateix 25 de
maig, remarca que el fet de vacunar massivament a la població
a un vacunòdrom local és una
“magnífica notícia per a la ciutadania” i recomana a la població
“que no tinga por en vacunar-se,
siga la vacuna que siga, perquè
serà l'única manera de véncer
aquesta pandèmia".
Finalment, García recorda
que "malgrat les bones xifres de
contagis de les darreres setmanes,
no podem abaixar la guàrdia fins
que tothom estiga vacuna”.

SEGURETAT

Sanitat informa de la necessitat de netejar els solars urbans

L

a Regidoria de Sanitat s’ha
posat en contacte amb els
propietaris dels solars i parcel·les
urbanes de Monòver a través
d’una carta.
Amb aquest document
s’informa de l’obligatorietat de
netejar, mantenir i adequar els solars i conservar-los en condicions
òptimes de seguretat i salubritat,
per tal d’evitar incomoditats o
molèsties als veïns i a la comunitat en general.
En aquest sentit, Pilar
Seller, regidora de Sanitat de
l'Ajuntament de Monòver,

recorda l’obligació que tenen els
propietaris de “mantenir aquests
espais en condicions òptimes
per a evitar incendis i situacions
d’insalubritat”.
Així, d’acord amb l’Ordenança
Municipal reguladora del

manteniment de parcel·les en
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, l’Ajuntament
de Monòver podrà exercir el
control i inspecció de l’estat dels
solars i parcel·les ubicades dins la
zona urbana i podrà obligar als
propietaris al seu compliment.
L'incompliment d’aquesta obligació concedeix a l’Ajuntament la
possibilitat d’incoar el corresponent procediment sancionador,
amb quanties d’entre 500 i 1.500
euros, depenent si està relacionat
amb l’ornat, la salubritat o la
seguretat.

I és que els mesos de primavera
són els més propensos a què
s’òmpliguen d’herba els solars, a
conseqüència de les abundants
pluges. A més, aquesta situació
contribueix a l’aparició d’insectes
i plagues, les quals molesten tant
als veïns de la parcel·la com als
vianants.
Pel que fa als solars que es troben fora de la zona urbana local,
Seller recomana “l'adequació i la
neteja, ja que poden suposar un
greu perill en cas d’incendi, així
com la proliferació d’insectes o
rèptils”.
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Tres alumnes monovers, Premi Sambori 2021

Laia Esteve i Patricia Juan, 1r i 3r Premi Sambori 2021 de Primària.

E

l passat 21 de maig el Centre
Cultural de Petrer va ser
testimoni de l'acte de lliurament
dels guardons de la 23a Edició del
Premi Sambori 2021 de narrativa
escolar en valencià.
Un acte molt diferent dels
d'altres anys, el qual s'hauria
d'haver dut a terme a Petrer
dins la celebració de la Trobada
d'Escoles en Valencià, la qual

tampoc serà possible enguany, tal
com s'acostuma a celebrar.
Així, l'alumnat premiat del
municipi en la present edició del
Sambori ha estat dues xiquetes
de primària i un xiquet de
secundària i van rebre els seus
guardons a la veïna localitat de
Petrer amb la companyia d'un
nombre limitat d'acompanyants
i aforaments controlats.

Arnau Sabater, 1r premi Sambori 2021 de Secundària.

Així, fa uns dies, l'alumna
de segon del CEIP Azorín, Laia
Esteve, va rebre el reconeixement
com a guanyadora del Primer
Premi Comarcal en categoria de
1r cicle de primària amb el conte
"Un somni d'altura".
Per la seua banda, Patricia Juan,
de tercer de primària del CEIP
Azorín, va obtenir el Tercer Premi
Sambori del 2n cicle de Primària,

amb el relat "L'aventura d'Antoni
i Llúcia".
Pel que fa a Secundària, Arnau
Sabater, de l'IES Enric Valor, va
aconseguir el Primer Premi amb
el relat titulat "Uns visitants molt
problemàtics".
I és que un dels objectius dels
Premis Sambori és promoure la
participació i difondre l’ús del
valencià dins l’àmbit escolar.
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El col·legi Divina Pastora
organitza la part virtual del
projecte europeu KA229

L'Enric Valor, beneficiari del
projecte europeu ERASMUS+ KA1

E

l col·legi Divina Pastora de
Monòver ha dut a terme
les activitats corresponents a la
mobilitat virtual del projecte europeu KA229 “Let’s think about
our future working life”.
Es tracta d’un projecte amb el
qual l'escola monovera ha estat
treballant amb altres centres
europeus a Estònia, Letònia i
Romania durant tres anys. Amb
aquesta mobilitat virtual, que
substitueix la mobilitat física
"es posa punt final a un projecte
molt interessant que ha portat
els nostres alumnes a conéixer
altres cultures diferents de la
nostra i a treballar amb altres
alumnes europeus", com expliquen des del centre.
Al llarg d’aquest projecte
els alumnes han reflexionat
sobre les seues possibilitats
d'ocupabilitat en acabar els estudis, han treballat la competència
lingüística en anglés i també s’ha
potenciat la identitat europea.
La primera activitat transnacional es va realitzar a Estònia
l'abril de 2019. Els alumnes participants, tots de 4t d’ESO, es
van allotjar amb famílies locals,
amb altres adolescents europeus.
Durant cinc dies van conviure
amb les seues famílies d’acollida
i companys, i van conéixer la
cultura, les tradicions i la vida
diària d’aquest país del Bàltic. La
segona activitat, el 2019, va ser a
Letònia on els alumnes, en grups
internacionals i allotjats amb
famílies de la zona, van desenvolupar activitats relacionades amb

les noves tecnologies i l’esport.
A Romania es va celebrar el
tercer encontre el 2020, "molt
interessant perquè les alumnes
van participar en conferències
sobre reciclatge, economia circular, van visitar la facultat de
medicina i van crear un projecte
d’empresa", com remarquen.
Una setmana després de tornar
es va decretar l’estat d’alarma
i les aules dels nostres centres
es van tancar. La crisi sanitària
va impedir que es poguera celebrar al centre Divina Pastora
l’última activitat transnacional,
programada per a maig de 2020.
Aquesta situació va fer que el
projecte s’ajornara 12 mesos,
"amb l’esperança de poder reunir
al nostre centre els alumnes dels
tres col·legis europeus.
Com que la situació sanitària
no ha millorat de forma significativa per a garantir el viatge
dels nostres socis, es va acordar
la celebració de l’última activitat
de manera virtual", segons expliquen.
La setmana del 10 al 14 de
maig, els alumnes de 4t d'ESO,
i els seus companys europeus,
van conéixer emprenedors
monovers (Dechics, Zerkana,
Detectalia, Restaurant Calpe,
Pilar Amorós, Cooperativa Mañán, Bodegas Alejandro) per
a adquirir coneixements dels
diferents sectors econòmics de
la zona. L'emotiva cerimònia de
clausura va significar la cloenda
d'aquest interessant projecte,
amb l'esperança de poder repetir.

L'Alcalde i la regidora d'Educació amb el director i els professors responsables a l'IES.

L

’Equip Directiu de l’IES Enric
Valor de Monòver va presentar fa unes setmanes a Alejandro
García, Alcalde de Monòver, i
Pilar Seller, regidora d’Educació,
el projecte Erasmus+ KA1 "BECBecoming European Competent"
concedit a l'institut monover per
la Unió Europea.
Un projecte que va començar
la seua trajectòria el passat 31 de
desembre de 2020 i que disposa
d'un any de durada.
A través d'aquesta activitat 10
docents del centre "podran ampliar la seua formació en diverses
àrees d’interés per a la comunitat
educativa mitjançant sis cursets,
els quals s’hauran de dur a terme
en distints països de la Unió
Europea", com expliquen Lorena
Moreno i Agustín Samper, profes-

sors de secundària i coordinadors
Erasmus + a l'IES Enric Valor.
A més, "també tindran a la seua
disposició altres quatre cursets
d’aprenentatge per a observació
a centres educatius d’altres països
membres, com ara Itàlia i Polònia”, com remarquen.
Aquest projecte està totalment
finançat per la Unió Europea i
compta amb un pressupost de
17.592 euros.
Una activitat que permetrà
"millorar les competències dels
professionals de l’IES Enric Valor", segons destaquen.
I és que, aquest tipus de projecte educatiu "suposa l’obertura del
centre de secundària monover a
la resta d’Europa, així com una
millora en la qualitat educativa
de l’institut".

EL NOS TR E PA R L A R
AÏNA (MÉS AÏNA)

E

n alguns pobles de l'extrem
sud es conserva aquesta construcció tan nostra que equival
al "més aviat" que s'utilitza per
Catalunya.
En canvi, sí que s'utilitza en
molts pobles valencians (i cada
volta més també a Monòver)
"més bé", una traducció literal del
castellà "más bien".
Hem de saber que la forma
normativa d'expressar-ho és o

"més aïna" o "més aviat", i ja que
a Monòver els parlants majors
encara conserven "més aïna".
Reivindiquem-lo.
Volem deixar que desaparega
aquesta expressió tan bonica?
Més aïna no.

Marta Tortosa Corbí

14 | El Veïnat

JUNY 2021

DEPORTES

Monóvar Atlético crea la sección de Fútbol Sala
Actualmente el equipo está compuesto por una plantilla "muy joven" que consta de 12 jugadores y dos técnicos.

H

ace unos meses se creó un
nuevo equipo deportivo en
la localidad. Y es que el pasado
verano la directiva del Monóvar
Atlético decidió crear la sección
de Fútbol Sala encabezada por
José Ramón Alvillar Sánchez
como su entrenador.
Los inicios "no fueron fáciles,
ya que la situación sanitaria no
ayudó mucho y, además, se trata
de un deporte que se perdió en
Monóvar hace años", como explican desde el Club.
El objetivo principal ahora es
"volver a inculcar este bonito
deporte en el pueblo". Y es que,
como este deporte se perdió en el
municipio, "no hay mucha gente
que lo conozca, por lo cual el
Club tuvo problemas en la búsqueda de jugadores monoveros
y, a consecuencia de esto, se tuvo
que fichar a jugadores de fútbol
sala de localidades próximas
como por ejemplo Elda o Pinoso",
como aseguran desde Monóvar
Atlético.
En la actualidad, la plantilla
está formada por 12 jugadores
(José Ramón, Héctor, Saúl, Kevin,
Juan, Leo, Fernando, Borja, César,
Pedro, Pina y Edgar) y dos personas en el cuerpo técnico (José
Ramón y Pedro). Cómo remarcan
desde el Club "la plantilla que se
ha formado está compuesta por
chicos muy jóvenes, puesto que
rondan todos los 23 años e, incluso, contamos con tres jugadores
con 19 años y uno con 16".
La temporada empezó a principios de septiembre con la noticia
de que competirían en la "difícil
categoría de 1ª Regional, donde
militan muchos clubes filiales
de equipos de tercera división y
el nivel es alto. Prácticamente se
tuvo que empezar desde cero en
cuanto a movimientos y saber
colocarse en la pista porque, a
excepción de 5 jugadores, el resto
no tenían ninguna experiencia

El equipo de Fútbol Sala del Monóvar Atlético con su entrenador.

en este deporte y al principio
costaba de entender el juego",
según relatan.
A todo esto, hay que añadir que
"tuvieron muy pocas semanas de
pretemporada, en las cuales solo
pudimos jugar un partido amistoso contra Pinoso F.S., un equipo
que milita en Preferente, una
división más alta que la nuestra
y se le plantó cara yendo 2-0
por delante, aunque finalmente
se acabó 2-3 a favor del equipo
de Pinoso", como apuntan los
técnicos.
Pocas semanas más tarde empezó la competición ante el Onil.
"Este fue el primer partido oficial
que jugaban los chavales juntos
y los nervios estaban a flor de
piel. A pesar de ello, el equipo dio
muy buena imagen en la primera
jornada y fue por delante en el
marcador después de empezar
perdiendo".
El equipo hizo muy buen
trabajo, como destacan los entrenadores, y durante aquel mes
compitió a muy buen nivel. Supo
jugar sus cartas contra las difíciles
jornadas que le esperaban.
Aquellas tres semanas los pupilos de José Ramón recibieron al

Pilar de la Horadada "B" (primer
clasificado de la categoría), Bonavista (segundo clasificado) y
Orihuela (tercer clasificado). Tres
conjuntos que están formados
para ascender de categoría o buscar los play offs, pero el equipo
"hizo muy buen trabajo ante dos
de ellos y quedaron 4-6 contra
el Pilar de la Horadada, quien
empezó ganando el partido, y 5-6
ante el Bonavista, un partido en
el que el equipo estuvo dos veces
por delante en el marcador con
ventaja de dos goles".
Tanto los jugadores como el
entrenador estaban "muy contento" durante aquellas semanas
por la respuesta del equipo ante
aquellos duros rivales.
Los jóvenes "encontraron su
estilo de juego y poco a poco los
jugadores que no tenían experiencia empezaron a explotar sus
posibilidades", aseguran desde el
Club.
Gracias al buen juego que llevaba realizando el equipo aquellas
últimas tres semanas "llegó la
primera victoria del conjunto
monovero contra la Unión Alcoyana "B" (3-2)". Después de aquel
partido el equipo tendría un ca-

lendario "en el que creíamos que
podríamos sumar puntos si se
jugaba de la misma manera que
se estaba haciendo, pero como
consecuencia de la expansión
del coronavirus, se tuvieron que
cerrar las instalaciones deportivas
durante unos dos meses", lamentan.
Aquella parada "hizo daño
al equipo porque justo cuando
mejor estaban desarrollando
su juego se paró la competición
y, al mismo tiempo, fue como
casi empezar de cero en muchos
aspectos".
A raíz de aquella parada el
equipo "tuvo una bajada en
varios partidos como en los de
Pilar de la Horarada, Mirrense y
Onil. Además, también hicieron
un buen juego contra el filial
del Sax, de tercera división, y
consiguieron una victoria en
una pista complicada como lo
es la del Hondón de los Frailes",
como apuntan los técnicos del
Monóvar Atlético Fútbol Sala.
Una vez llegados a esta altura
de la temporada el equipo se
sitúa en la décima posición de la
clasificación y todavía tiene que
disputar intensas jornadas de
competición de liga.
No obstante, hay que destacar
"la implicación y el sacrificio de
los 12 jugadores de la plantilla
en los entrenamientos y en los
partidos", como remarca el entrenador.
De hecho, "es un grupo
muy bueno, que tiene mucho
recorrido que demostrar", como
apuntan desde el Club Monóvar
Atlético.
Finalmente, desde el nuevo
equipo de Fútbol Sala quieren
agradecer a David Amorós,
concejal de Deportes "su gran trabajo al frente de esta concejalía
y al Club Monóvar Atlético, por
darnos la oportunidad de formar
parte de su Club".
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Finalizan las Jornadas de Pilota
Valenciana con un balance "muy positivo"

E

l curso de Pilota Valenciana,
promovido por las Concejalías de Educación y Deportes, y
subvencionado por la Conselleria
de Educación, finalizó el pasado
11 de mayo.
Se trata de una actividad deportiva en la que han participado
los alumnos de 3º de ESO y 1º de
Bachillerato del IES Enric Valor
de Monóvar.
Los encargados de impartir
estas clases fueron José Luis
Hernández, monitor de Pilota
Vinalopó, y el pilotari profesional
de escala y cuerda, Álvaro Francés. Para ellos, este curso ha sido
"todo un éxito, ya que el interés
de los jóvenes ha sido excelente".
El objetivo principal de estas
jornadas era que "los jóvenes monoveros y monoveras tuvieran
una primera toma de contacto
con este deporte autóctono y,
sobre todo, en la modalidad de
galotxes", como explican.

Además, "también han conocido el resto de modalidades de
Pilota Valenciana, las normas del
juego, los materiales necesarios
y las diferentes pelotas, entre
otras muchas cuestiones", según
apuntan los monitores.
Así, tanto el Ayuntamiento
como el Club de Galotxes de
Monòver y Pilota Vinalopó, seguirán trabajando "para recuperar
este deporte en Monóvar". De hecho, en septiembre comenzará a
funcionar La Escuela de Pilota de
Monòver en el Centro Deportivo,
con niños y jóvenes desde los 8 a
los 20 años.

OBR A S

Solucionado el problema de
filtraciones en el Pabellón 2
Se optó por llevar a cabo la intervención en dos fases,
aunque ha quedado resuelto y no será necesaria la segunda.

E

l pasado mes de abril se iniciaron unas reparaciones en
el tejado del Pabellón Deportivo
Municipal número 2 de Monóvar
para evitar las reiteradas filtraciones de agua cada vez que llovía.
La instalación deportiva solía
sufrir estos problemas en distintas zonas del edificio desde hace
años y, en algunas ocasiones,
incluso el agua llegaba a mojar la
pista.
Por ello, la Concejalía de
Deportes, bajo la supervisión de
la Oficina Técnica Municipal, comenzó unas obras para darle una
solución real a este problema con

carácter definitivo. Así, hace unas
semanas se decidió comenzar una
intervención de gran impacto en
el tejado del Pabellón 2.
En un principio se optó por
llevar a cabo esta actuación por
fases, debido a la gran envergadura del proyecto. No obstante,
la empresa encargada de llevar a
cabo dichas obras ha informado
de que "no será necesaria la
segunda fase, porque la reparación ha sido muy eficiente y el
problema ha quedado aislado",
por lo que "se ha solucionado el
problema de manera permanente", como aseguran.

Dos anys en el Govern Municipal
Acaben de passar dos anys des de les darreres eleccions municipals
del 26M, l’equador d’una legislatura municipal, en la qual seguim
treballant per a tot el poble, des del Ple Municipal, on el nostre vot és
essencial per a l’estabilitat del Govern Municipal, i des de les nostres
competències delegades. El balanç del treball realitzat aquests dos
anys ha estat marcat per l’aparició de la pandèmia de la Covid-19 i
els successius estats d’alarma decretats, els quals ens han obligat a
gestionar les nostres regidories essencials en les condicions restrictives
marcades per Sanitat, sense deixar d’atendre-les, ajudant a empreses i a
particulars a superar la crisi que estem patint.
El balanç del nostre treball realitzat, a banda del motivat per la pandèmia i del derivat de les nostres delegacions, el concretem exposant
les gestions fetes i l’estat actual dels acords programàtics, pactats amb
els nostres socis de govern.
Hem gestionat l'augment de 19 cases socials per a famílies necessitades; i s’han aconseguit millores en el bloc de pisos dels carrers Quartell
i Guarderia, on s'han eliminat les barreres arquitectòniques i reformat
l'edifici.
Estem gestionant una actuació en el grup de pisos de la Venda de
Blai, la qual, a banda de les millores a les zones comunes, contempla
l’aprofitament dels espais lliures de les plantes baixes per habilitar-los
com a espais socials destinats als programes d’Atenció Primària a la
Diversitat Funcional, a un Programa de Salut Mental, amb un habitatge tutelat, i a espais on desenvolupar Tallers Socials. També estem
gestionant la cessió a la Conselleria d'Inclusió Social, de les cases a
les pedanies, propietat de l'Ajuntament, per a Programes de Reinserció
Social.
A banda de la partida pressupostaria per a les ajudes d'urgència de
80.000€, hem creat una nova partida d'ajudes de 140.000€ per al nou
perfil de famílies afectades per la crisi, hem augmentat les subvencions
als convenis amb l’Associació d’Estrangers , Càritas , Creu Roja, Com
Tú i l'Associació Contra el Càncer. També, hem augmentat la plantilla
del nostre Departament, amb una administrativa més i una tècnica
d'Igualtat; i el pròxim dia 1 de juliol, s’hi incorporarà una administrativa més i disposarem d’una assessora jurídica a jornada completa.
El 2020, va ser concedida a l'Ajuntament una subvenció de la Diputació Provincial, per a la redacció d'un projecte per a restaurar les zones
degradades al voltant del Castell. Enguany, començarà la primera
actuació de neteja de l’escombrera del Castell, amb una inversió de
30.000 euros, d’una altra subvenció de la Diputació Provincial. La
voluntat del nostre Grup Polític és continuar demanant subvencions
cada any per tal de condicionar, protegir i fer accessibles les zones
degradades del Castell.
També estem treballant en el control dels projectes de plantes fotovoltaiques que se estan presentant al nostre Ajuntament; en el foment
dels projectes de Foment del Consum Energètic, mitjançant cooperatives; en estendre el servei d’aigua potable fins a les pedanies que encara
no la tenen; estem fent gestions per a aconseguir una segona Escola
Infantil de gestió pública i seguirem treballant la resta de la legislatura
perquè, tan aviat com siga possible, la recuperació de l’Estació siga
una realitat.
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Os falta clase, altura y
organización

E

l pasado mes se celebraron en Alicante los Premios Azorín de Novela 2021. Este año la ganadora fue la periodista y escritora Nativel
Preciado. Desde aquí nuestra enhorabuena, de nuevo, porque desde
Veïns lo seguimos de la forma más innovadora que pudimos organizar.
Seguimos el evento en directo a través de internet, con el mejor sonido,
imágenes y sobre todo, la mejor compañía, la vuestra. ¡Gracias!
Clase
Pues bien, días antes de los premios un periodista me preguntó si
íbamos a asistir presencialmente, le dije que este año no. El motivo
principal, el COVID, hacía apenas cuatro días que habíamos dejado
atrás el Estado de Alarma y no veíamos lógico juntarnos en un entorno
cerrado con más de 600 personas, cuando hacía menos de una semana
no podíamos estar con la familia.
A estas declaraciones, añadí “Es increíble… la poca clase que tienen.
Todos no actuaríamos así, una cosa son las diferencias políticas que
podamos tener y otra cosa es la unión y apoyo que se deba de mostrar
ante un premio tan importante como este que lleva como nombre el
del monovero más ilustre e internacional”. Ya que desde el gobierno
municipal no se nos había comunicado nada sobre el premio, cuando
en años anteriores siempre se había coordinado las asistencias desde el
Ayuntamiento.
Quizá no fue la contestación más políticamente correcta, pero representaba lo que sentía. Yo no he venido a la política a interpretar un
papel, por lo que digo siempre lo que pienso sin insultar a nadie. He
de decir que a la vista de la reacción del PSOE en redes, no puedo hacer
otra cosa que confirmarlo, os falta clase.
Organización
Una semana después de esta pequeña polémica, desde el grupo
de gobierno se nos invitó a un acto institucional en las escuelas de
El Fondó. El motivo, la visita del Secretario de Estado de Memoria
Democrática. Como no podía ser de otra forma, allí estuve puntual
para asistir a ciegas a este acto, pues como siempre no se nos había
comunicado nada, solo el día, hora y lugar.
Pues bien, cuando llegué, los empleados del Ayuntamiento no sabían que iba a hacerse, ni donde empezaba el acto, nada. De hecho, me
preguntaron los periodistas de À Punt Tv y tuve que decirles lo que yo
suponía, nadie les supo indicar, una falta organización total.
Altura
Cuando llegaron los miembros del grupo de gobierno, media hora
después de la indicada para el inicio del acto, las primeras palabras que
dijo alguno fueron “lleve la dina en la gola, de fet, el café i el postre s’ha
quedat allí en el restaurant. Pues no anaven a sacar tonyes i tot!” Esta
es la imagen que dieron al Secretario de Estado y a los que estuvimos
esperando allí desde las cuatro de la tarde. No están a la altura.
Quizá no estéis de acuerdo conmigo en lo de la clase, la altura o la
organización, pero coincidiremos en que cuando un Alcalde presenta
al visitante a los miembros de la oposición, a falta de un minuto para
que se marchase y, tras la visita, fotos y demás, un poco de nociones de
protocolo también le falta.
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Por otra forma de hacer política

D

esde esta Plataforma que se nos brinda, queremos hacer partícipes
a toda la ciudadanía del desconcierto que transmite el Grupo de
Gobierno PSOE y Unidas Podemos/ Compromís. Esta afirmación la
fundamentamos con las últimas y desafortunadas declaraciones del
propio Sr. Alcalde en varios medios de comunicación.
Dice el Sr. Alcalde que faltamos a la verdad, que desde el Partido
Popular tendemos a tergiversar las cosas con el único objetivo de confundir a la población, a todo lo cual deseamos manifestar a nuestros
vecinos lo siguiente:
Desde el Grupo Popular hacemos una labor de oposición activa, positiva y propositiva, aunque nuestro principal cometido por mucho que
les pese al Sr. Alcalde y al resto de miembros del Grupo de Gobierno es
el de fiscalizarles. Por ello, además de un gran número de propuestas,
denunciamos todo aquello que desde el Partido Popular entendemos
o bien que está mal hecho o que se podría hacer de otra forma. Les sugerimos al Gobierno que, por el bien de toda la ciudadanía, dediquen
su tiempo a exponer de forma documentada lo que hacen o lo que
piensan hacer en el futuro por mejorar la vida de los monoveros. No
hay nada que se remueva más que el pasado para los que carecen de
argumentos en el presente.
No pueden pretender que todos estemos de acuerdo con sus prioridades. Nos asiste el Derecho a tener otras opiniones, nuestras y fiel
reflejo de las que nos trasladan nuestros vecinos, las cuales estamos
dispuestos a defender. Aunque sí, entendemos y sabemos que la última
palabra siempre será la del Gobierno como máximos responsables.
No conseguimos entender sus continuas declaraciones con respecto
a que "sólo faltamos a la verdad, decimos tonterías y confundimos a
nuestros vecinos". Si todo esto es así, ¿por qué les preocupa tanto lo
que manifestamos? ¿Por qué dedican tanto tiempo a contestar cada
cosa que decimos? Así lo llevan en su ADN, critican a la oposición y
así evitan hablar de proyectos, necesidades y esperanzas del presente y
futuro inmediato de todos.
En lo que respecta al Partido Popular, nos negamos con rotundidad
a seguir con el "y tú más". Cantinela esta que nos transmiten muchos
ciudadanos que están más que hartos.
Por eso os invitamos a los que tengáis inquietudes, queráis mejorar y
apostar por un futuro para vuestra ciudad, un Monóvar para todos, en
el que todos nos sintamos cómodos y atendidos, en el que todos tengamos un futuro, que apostéis POR OTRA FORMA DE HACER POLÍTICA.
¡ÚNETE A ESTE EQUIPO!

Vacunació massiva en marxa

E

l passat 25 de maig va començar a Monòver la vacunació massiva
al pavelló. L’Ajuntament de Monòver tenia ja preparat tot el que
és necessari per a poder iniciar-la, a l’espera que començaren a arribar
vacunes en quantitats. Per fi les farmacèutiques subministradores van
incrementar el ritme de producció i distribució a Espanya i això va fer
possible que les inoculacions pogueren augmentar sensiblement i era
imprescindible tenir un lloc adequat per a atendre a la població.
La setmana anterior les instal·lacions van ser inspeccionades per
les autoritats sanitàries, les quals van donar el vistiplau i a més, van
felicitar a tot el món implicat per la bona organització. Com fins ara,
els monovers i monoveres seran avisats per mitjà d’un missatge al
mòbil per a acudir a aquest centre de vacunació amb el dia i l’hora
que els corresponga. Recordem que s’han de tenir les dades personals
actualitzades, fonamentalment el número de mòbil, per a evitar
endarreriments en les citacions. Volem felicitar a tots els que estan
participant en aquest esdeveniment, treballadors del centre de salut,
policia local i protecció civil, per la perfecta coordinació demostrada
que fa que l’acte de la vacunació siga segur i fluid.
Per altra banda el dia 18 vam celebrar el dia dels Museus de la millor
manera possible: fent-li un sentit homenatge a Pepe Payá, director de
la Casa Museu Azorín durant tants anys i, malauradament desaparegut
recentment. Pepe, a més de director, era una de les majors autoritats
entre els estudiosos de l’escriptor monover, si no la major, i al llarg
de les últimes quatre dècades va posar en valor la figura de l’autor
monover i a més va col·locar Monòver al mapa.
A l’acte van estar presents la seua dona, un dels seus fills, el seu germà, i altres personalitats com el director de la Fundación Mediterráneo,
Luis Boyer. Precisament la Regidoria de Cultura, a través de la titular,
Júlia Tortosa, està preparant un conveni amb l’esmentada fundació per
a poder obrir la Casa Museu Azorín amb un horari més ampli i que es
puguen visitar i utilitzar les dependències per a un millor aprofitament
d’aquest espai tan singular.
Per a finalitzar, també cal destacar que el mes passat Monòver va
estar present a FITUR, la Fira Internacional del Turisme que es va
celebrar a Madrid. A causa de la pandèmia la presència va ser de forma
virtual, mitjançant un vídeo l’Alcalde de Monòver convidava tothom
a visitar la nostra població; hi va destacar la gastronomia, els productes
locals, la riquesa natural, el valor patrimonial i els espais museístics,
encapçalats pel Fondó, inaugurat el dia 19 i que tan bona impressió va
causar a les personalitats que hi van acudir, a més del públic assistent.
Les visites guiades en general ja s’han reiniciat i esperem que, amb
la vacunació i la remissió de la pandèmia, es recupere aquesta activitat
que va començar amb molt bones perspectives fa uns dos anys, però
que va ser interrompuda pels motius coneguts.
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Finalizan las Jornadas de "EmocionArte", la XXIIa
Educación Vial en las escuelas Escola d'Estiu està preparada

L

E

l alumnado de primaria de los
colegios Mestre Ricardo Leal,
Cervantes y Azorín de Monóvar
han disfrutado de unas Jornadas
de Educación Vial durante las
pasadas semanas, con las que han
finalizado esta actividad que tanto gusta a mayores y pequeños.
Se trata de una actividad
organizada por la Concejalía de
Educación y subvencionada por
la Conselleria d'Educació, que comenzó el pasado mes de febrero.
Ahora, una vez finalizadas estas
jornadas, la valoración es "muy
positiva". Además, este año "ha

habido una mejora en el Parque
de Educación Vial, el cual ha
estado contratado a una empresa
monovera que dispone de unas
instalaciones modernas y seguras,
así como lúdicas e instructivas
para el alumnado", como destaca
Pilar Seller, concejala del área.
Con estas Jornadas que, año
tras año se organizan en los colegios de la localidad, se pretende
"formar a futuros conductores y
peatones, para que conozcan y
respeten las señales de tráfico",
como apunta MªAmparo Maestre, concejala de Policía.

Llega una subvención para
luchar contra los dípteros
Una ayuda aportada al 100% por la Diputación de Alicante.

E

l Ayuntamiento de Monóvar
ha recibido la resolución de
una subvención destinada a ayudar en los tratamientos de control
de moscas y mosquitos, que ha
aportado al 100% la Diputación
Provincial de Alicante.
Monóvar se encuentra dentro
de los municipios de hasta 20.000
habitantes que ha recibido el
100% de la ayuda estimada por el
consistorio para el tratamiento de
este tipo de plagas.

Una subvención que alcanza
un total de 3.148 euros.
Para esta convocatoria la Diputación de Alicante ha destinado
380.000 euros para colaborar en
la realización de tratamientos de
control de dípteros.
Así, un total de 123 municipios, entre los que se encuentra
Monóvar, se han beneficiado
de la actual convocatoria, tan
necesaria para evitar estas plagas
y proteger el ecosistema.

a Regidoria de Joventut a través del Puntjove Monòver ha
posat en marxa les inscripcions
per a la XXIIa Escola d’Estiu
monovera.
Enguany, sota el títol “EmocionArte”, es pretén “treballar
les emocions a través de l’art i el
joc”, com expliquen els organitzadors.
Així, a aquesta activitat podran
acudir-hi xiquets i xiquetes
d’entre 1 i 12 anys i es desenvoluparà des del 28 de juny fins al
30 de juliol en horari de 9:00h a
13:00h. Com de costum, es durà
a terme a CEIP Cervantes de
Monòver.
Cal destacar que hi ha possibilitat de fer ús del menjador
durant aquestes setmanes des
de les 13:00h fins a les 15:00h
i les persones interessades en
aquest servici hauran de demanar més informació al respecte
a les instal·lacions de Puntjove
Monòver.
Segons expliquen des de
Joventut, el preu per als xiquets
participants és de 130 euros per a
l’Escola d’Estiu completa, mentre
que si hi participen diversos germans, el preu serà de 120 euros.
A més a més, per als empadronats a Monòver el preu serà de
115 euros i per als xiquets i xiquetes empadronats a Monòver
i amb germans, el preu serà de
105 euros.
No obstant això, també poden
inscriure’s per quinzenes, a 75
euros cadascuna, o bé per setmanes, amb un preu de 40 euros a la
setmana.
Els interessats en participar en
aquesta nova Escola d’Estiu 2021
hauran d’acudir al Puntjove
Monòver a realitzar la inscripció.
Cal remarcar que “les inscripcions seran limitades, tot seguint
el protocol establert per Sanitat
contra la COVID-19 i aniran
per ordre de formalització de
matrícula”, segons expliquen els

Escola d'Estiu 2020 al CEIP Cervantes.

monitors organitzadors.
Puntjove Monòver assegura
que, tal com ja va ocórrer l’any
passat, l’Escola d’Estiu estarà
adaptada al protocol sanitari
d’activitats de temps lliure i oci
educatiu dirigides a la població
infantil i juvenil.
Verónica Amat, regidora de
Joventut, ha aprofitat l'ocasió per
a remarcar “la professionalitat
dels monitors i monitores que,
any rere any, es fan càrrec de
l’organització de l’Escola d’Estiu
a Monòver, els quals tenen una
àmplia experiència”.
A més a més, “l’any passat va
funcionar tot amb normalitat,
malgrat la pandèmia, per la qual
cosa volem transmetre a les
famílies tranquil·litat en aquest
aspecte”.
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Conversaciones con Micaela
N

o he sido muy partidaria
de tener animales en casa.
Una vez tuve un perro, pero sólo
durante unos pocos meses; ahora
tengo una gatita, Micaela.
En realidad Micaela es la gata
de mi madre que se ha quedado
huérfana y la hemos adoptado.
Durante los últimos catorce años
ha sido su compañera inseparable; le ha proporcionado la
compañía y el cariño en sus días
de soledad; la ha entretenido, ha
mantenido conversaciones fingidas con ella y si pudiera hablar
nos diría lo bien que lo ha pasado
paseando por los tejados de tejas
árabes de la casa, tomando el sol
en la terraza o acurrucada en la
silla de la cocina en los meses de
invierno.
Micaela es de pelo negro, menudita y afable, de mirada atenta
y curiosa. Tendrá unos catorce o
quince años; ha perdido algunos
dientes y ahora ha cambiado
su alimentación de pienso por
comida blanda de lata; su sabor
preferido es el de salmón. Es
como una gata callejera, ya que
hacía sus necesidades en los tejados y nunca estuvo en una clínica
veterinaria.
- Micaeleta tens fam? Anem a
dinar, le decía mi madre cuando
le ponía la comida en su cuenco
que ella devoraba plácidamente.
- Anem a dormir Micaela que ja
està bé per hui, y le abría la puerta
de la cocina para que se instalara
en su caja de cartón rellena de
trapos en la que dormía.
Ahora Micaela está nerviosa; la
hemos metido en un transportín
para gatos y la hemos llevado al
veterinario a ponerle las vacunas
y desparasitarla; va a emprender
un largo viaje; ella que no había
salido nunca de sus cuatro paredes y sus tejados.
En la casa Micaela se pasea
buscando a alguien, nota una
ausencia y maula mirándonos
y preguntando: ¿Dónde está mi
amiga, mi dueña, mi compañera?

Micaela mirando por la ventana.

Micaela tiene 14 años.

Ha oído ruidos raros, llantos,
gemidos, palabras susurradas y
voces altisonantes y ahora ve el
sillón vacío en el que se sentaba
su amiga.
Me he preguntado muchas
veces si los gatos tendrían emociones y ahora puedo afirmar que
sí las tienen. En la cultura popular
existe muchas veces la creencia
de que los gatos son animales
fríos y distantes, a diferencia de
nuestros amigos los perros, cálidos y afectuosos, pero la realidad
es que cuando cuidas a un felino
observas que esta afirmación no
es cierta, que los gatos también
sienten y expresan su afecto de
las formas más diversas.
Que los animales sientan emociones es algo científicamente
comprobado, ya que éstas son
básicas y se muestran de forma
inmediata cuando aparece el
estímulo, en cambio los sentimientos comprenden un proceso
reflexivo y de autoconciencia que
estos no tienen.
Micaela es muy autónoma.
Por las mañanas disfruta del aire
libre, del cielo, de ver pasar las
nubes, pero al atardecer quiere
compañía, nos busca y quiere
estar cerca de nosotros. Es una
realidad que Micaela nos ha ido
tomando apego a los que últimamente hemos convivido con

mi madre, pues nos ha percibido
como fuente de seguridad física y
afectiva al ser ahora nosotros los
que le proporcionamos alimento,
cariño y bienestar.
El relevo afectivo para Micaela
va a ser relativamente fácil porque ella no sabe distinguir entre
unos cuidadores u otros, pero
para nosotros, la familia de su
cuidadora anterior, ese relevo no
existe y seremos huérfanos toda
la vida; ella no sabe todo el amor
incondicional que representaba
para nosotros la persona que la
cuidaba.
La vida de Micaela ha cambiado; ahora pasará temporadas en
otra casa extraña y se tendrá que
acostumbrar a nuevos rincones y
nuevas situaciones. Tendrá que
pasar por un proceso de reacomodación que tardará un tiempo
y luego volverá a encontrar el
equilibrio, opinan los psicólogos
de la “inteligencia” felina.
Para los demás la vida también
ha dado un giro de 360 grados.
Sentimientos desgarradores se
han apoderado de nosotros;
desesperación, angustia, anhelo,
soledad, tristeza infinita y un no
comprender que nuestra madre
se haya ido para siempre. No
habrá fórmula mágica para superar tan terrible pérdida. Micaela
nota algo raro en el ambiente.

Aplacadas las voces, la casa se
ha convertido en un enorme
vacío, un pozo al que da miedo
asomarse. Los que vagamos por
ella estamos perdidos, como si
nos hubieran cortado las raíces.
El miedo a no poder sobreponernos a la pena se ha apoderado
de nosotros. Toda la fuerza y la
energía que había en la casa ha
desaparecido.
- Micaela no sigues tan pesada,
le decía cuando estaba en celo y
se pegaba a nuestras piernas maullando. Esa era la manera de reñir
de su cuidadora, sin levantar la
voz, sin manifestar nunca recelo
o malhumor.
Eso no lo sabe Micaela.
Tampoco sabe que la bondad
y la paciencia de su dueña eran
ilimitadas; no sabe que sufrió
una terrible enfermedad los dos
últimos años de su vida, pero que
ni una sola queja salió de su boca,
al contrario, sus ganas de vivir
pudieron con muchos momentos
de extrema gravedad que asumió
con valentía y ayudando siempre
a los demás para que todo fuera
más fácil.
Micaela no sabe que la vida a
su lado ha sido una lección de
humanidad, de darlo todo sin
esperar nada. Fue una vida de
amor y de entrega, porque amaba
con sinceridad, con un amor
inmenso.
Ahora, Micaela, tenemos
que aprender a convivir con la
ausencia física pero llenos de su
presencia espiritual, de su vivir en
nuestro corazón.
¡Qué buenos ratos hemos pasado en la casa!
¡Qué buenos recuerdos tenemos de su manera de ser!
¡Qué afortunadas hemos sido
por compartir nuestra vida con
ella!
¡Qué suerte hemos tenido
Micaela!
¡Qué suerte tan grande!
Paqui Limorti Aracil

