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CONSULTORI ATÍPIC

Tomateta seca
La consulta que ha rebut en aquesta
ocasió la senyora Tomateta Seca parla
d'un assumpte controvertit a la ciutat.
Segur que molts dels seguidors d'aquest
consultori saben a què es refereix aquesta
persona desconeguda qui, fent gala d'un
enorme valor, s'ha atrevit a compartir
amb la nostra consultora un assumpte
tan personal i traumàtic.
Molta atenció, a vore què contesta hui
la senyora Seca, perquè cada vegada, les
consultes se li compliquen més i més.

El que està clar és que fàcil no és la
tasca que té al davant.
Aquest tipus de consultes obrin un
nou camí per als seguidors de Tomateta,
ja que, fent ús de l'anonimat que aquesta
secció permet, poden obrir el seu cor i
pensament i aventurar-se a preguntar
qualsevol classe de cosa o explicar situacions que, d'altra manera no s'atrevirien.
A més a més, potser ajuden a altres veïns
o veïnes que es troben en una situació
igual o semblant, qui sap?

CONSULTA:

Senyora Tomateta Seca;
Tinc un problema molt gros que no he pogut contar a ningú perquè
em fa cosa confessar-lo. Una tara que arrossegue des que em reconec. Un
estigma que sóc incapaç de manifestar i que amague dolorosament en el
lloc més profund de la meua ànima. Un defecte ignominiós que no em deixa
viure.
Però he arribat a un punt, senyora Seca, que per qüestió de salut
mental, necessite verbalitzar-ho. I armant-me de valor li dic, amb tota
la vergonya del món i que no s’escandalitzen els lectors, que jo... Ànim,
allà va, ho diré! Jo... no sóc caputxo. Ni confrade, ni portant, ja està. Ja
ho he dit. Quin descans, per favor!
És que vosté no es pot imaginar que mal ho he passat i encara ho
passe. Hi ha moments que quan dic que no sóc caputxo alguns em senten i em
diuen amb cara de llàstima, pobret, i altres em miren de dalt a baix com si
fora un empestat d’aquells de l’Edat Mitjana i se’n van corrents dient-me:
Desgraciat!
Vosté creu que sóc normal?

RESPOSTA:

Mire, senyor desconegut. Normal, normal..., no sabria què dir-li. Jo li
recomanaria un psicòleg especialista en traumes eclesiàstics i folklòrics
a vore què li diu. I que reflexione sobre eixa dita famosa mundialment que
diu: «No hay desgracia mayor que no ser caputxo en Monóvar». És tan coneguda
que es pot vore escrita, fins i tot, en l’Alhambra de Granada.

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. JULIOL.
Rosario Badenes · L. Vidal,12
Dies 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Nuria Canales · Luis Martí, 7
Dies 2,6, 10, 14, 18, 22, 26, 30
Franco Gómez · C. Tortosa, 4
Dies 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
Rafael Peris · Majors, 166
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 diumenge i
festius:
de 9:00 a 13:00h.
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La foto
de la portada

Les nits a la fresca tornaran a tenir protagonisme
durant el mes de juliol amb l'àmplia programació
cultural que s'ha previst des de Cultura i Festes.
Foto: El Veïnat.

Pròxim número
El pròxim número d'El Veïnat estarà al carrer el
6 d'agost. Si voleu col·laborar-hi recordeu que
haureu d'entregar els vostres escrits fins al 19 de
juliol. Per a qualsevol consulta podeu telefonar
al 96 696 03 11 o contactar amb nosaltres en
la nostra adreça electrònica veinat@monovar.es.
Gràcies.

Endevina el racó

E

n el mes de maig hi va haver diversos encertants de la proposta que us oferíem. Per
això, donem les gràcies a tots els participants.
Mentre que a El Veïnat de juny cap persona ha
encertat el que es veia: una imatge amb una
xiqueta davant la porta d'una cova. Una instantània disparada a l'antic Celler de Salvador
Poveda, al barri de la Goletja.
Ací hi ha una nova oportunitat per a aconseguir el premi.
Comença a fer calor, l'estiu ja és el protagonista, i no se'ns ocorre una manera millor que
refrescar-nos amb aquests poals i catxarros a
una de les típiques fonts monoveres.
Sabríu dir-nos on es va fer aquesta fotografia?
On estava ubicada aquesta font?
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
H

a arribat l'estiu i, malgrat les circumstàncies, sens dubte és l'època de passar més temps al
carrer, a les terrasses i "a la fresca".
Les restriccions, ara per ara, són més lleugeres, gràcies a l'esforç i al sacrifici de la població
durant els mesos passats. No obstant això, el coronavirus continua al carrer i no ens podem
descuidar.
Aquestes bones xifres han permés que s'haja planificat una àmplia programació cultural que,
encara que amb limitacions, portarà alegria, música i color a les nits d'estiu durant el mes de
juliol. Teatre, concerts i cinema es podrà gaudir a l'aire lliure.
Un altre assumpte destacat que cobra una especial i emotiva rellevància és el fet de poder
celebrar enguany les Festes Patronals. Les Festes de Setembre en Honor a la Mare de Déu del
Remei no seran com sempre, però la pandèmia ens ha donat una treva per a poder disfrutar
d'alguns actes, de manera controlada, això sí.
Així, el 2021 es renovarà la Cort d'Honor tant de les Festes de Setembre com de Santa Bàrbara,
les quals fa dos anys que no es canvia, ja que el 2020 no va haver-hi actes d'Eleccions. A més a
més, sentirem la música de L'Artística asseguts a la Plaça de la Sala després d'escoltar el Pregó
que done inici a les Festes de Setembre. Un pregó que vindrà de la mà del conegut empresari
monover Salvador Vidal, qui va rebre entre incredulitat i sorpresa aquesta grata notícia.
Aquest estiu porta l'aroma de l'esperança. La vacunació massiva, que va començar fa mesos
a la Comunitat Valenciana i a Monòver en el mes de maig, ajudarà a fer que aquesta estació
s'aprope més al que recordem que era normal, sense deixar de costat la prudència i el sentit
comú. Malgrat això, altres esdeveniments i festes, com ara les de les pedanies, no es podran
celebrar encara i queden emplaçades a un 2022 on s'espera que la normalitat, la quotidianitat i
la rutina tornen a les nostres vides.
A hores d'ara les instal·lacions esportives han passat d'acollir als nombrosos clubs monovers a
rebre als xiquets i xiquetes que participen en les diverses Escoles d'Estiu i Campus Esportius que
han estat organitzats enguany a la localitat.
Els patis de les escoles s'han quedat orfes i són les piscines les que cobren protagonisme
durant els dos pròxims mesos. L'estiu comença i el sol llueix amb força al cel acolorint els
dies a Monòver. Vestim-nos d'optimisme, d'alegria i gaudim d'allò que ens porte les pròximes
setmanes, sempre amb el seny i la precaució que ha caractaritzat a la ciutadania monovera
durant tots els mesos de pandèmia.
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Monòver avança en l'elaboració del Pla Estratègic
Ara són els partits de l'oposició els quals es troben aportant idees a aquest document estratègic, que haurà d'estar consensuat
amb els veïns i veïnes de Monòver. L'Agenda Urbana pretén aconseguir la sostenibilitat en el desenvolupament local.

L

’Ajuntament de Monòver
continua actiu en l’elaboració
del Primer Pla Estratègic del
Municipi.
Com ja es va informar fa unes
setmanes, aquest gran repte
municipal es va posar en marxa
a la localitat a finals de 2019. No
obstant això, els primers treballs
es van endarrerir amb l’expansió
del coronavirus i el seu inici va
quedar pendent.
En l’elaboració d’aquest Pla
Estratègic ja han participat una
representació dels empresaris
i emprenedors monovers i, en
aquests moments "continuen
aportant noves idees a aquest
document estratègic els membres
de l’oposició", com anuncia
l’Alcalde de Monòver, Alejandro
García.
A continuació, "ha estat el torn
de la participació ciutadana, a
través de les diverses associacions, així com els caps de serveis
dels diferents departaments de
l’Ajuntament de Monòver",
segons informa García. De fet,
el passat dilluns 21 de juny, es
va celebrar la primera reunió
amb les associacions monoveres
per tal de conéixer les seues opinions, van valorar els reptes i van
fer diverses propostes. A través
d'aquests col·lectius es permet la
participació real i efectiva de la
població monovera.

Imatge de Monòver - Foto: È. Armero

Per tant, ara per ara es tracta
"d’un moment important, ja que
cal crear un document consensuat, un Pla de Futur, i pensar
com volem que siga Monòver
d’ací a 10 anys", com remarca.
Per aquesta raó, García explica
que "ens trobem treballant per
a crear línies d’actuació basades
en l'opinió de tots els sectors,
agents socials i ciutadans, per tal
d’aconseguir, com més prompte
millor, l’Agenda Urbana 2030, la
qual cosa ja està en marxa a tot
arreu, sobretot a Europa”.

Una de les tasques que ocupen
un espai destacat en aquests
treballs està relacionada amb el
nou Mercat Municipal. És aquest
un punt "important, ja que el que
volem aconseguir és un Mercat de
proximitat, sostenible energèticament i mediambientalment,
en línia amb el que persegueix la
Unió Europea de cara al futur".
En aquest sentit, García
avança que "la nostra intenció és
sol·licitar una subvenció als Fons
Europeus per a poder construir
aquest nou Mercat, que serà el

primer de la zona d'aquestes característiques". De fet, "volem que
tinga unes qualitats concretes. Un
espai on els monovers i monoveres que tinguen explotacions
agràries o ramaderes puguen
vendre els seus productes, potenciant al màxim la proximitat
i la qualitat. Una manera de
potenciar l’economia circular tan
important per a qualsevol municipi com ara Monòver". A més a
més, "es treballarà a aconseguir
ser un referent per a la resta de
municipis de la comarca".

Prohibides les cremes agrícoles fins al 16 d'octubre

C

omença l'època estiuenca i,
amb les altes temperatures,
augmenta el risc d'incendi
forestal. Encara tothom recorda
l'incendi que va afectar a part del
paratge natural de la Safra ara fa
prop d'un any.
Així, la Direcció General de
Prevenció d'Incendis Forestals

informa que queden prohibides
les cremes agrícoles a menys de
500 metres de terrenys forestals.
Les autoritats autonòmiques
demanen responsabilitat i
col·laboració ciutadana per tal
d'evitar els incendis i també demanen que s'utilitze el telèfon
d'emergències 112, davant qual-

sevol sospita de foc, ja que "una
crida a temps pot evitar un gran
incendi i permet als serveis
d'emergències actuar amb la celeritat desitjada en aquests casos".
De fet, entre l'1 de juliol i el
31 d'agost s'ha incrementat tant
el nombre d'operadors com el
de personal coordinador del

servei d'atenció de telefonades
d'emergències al 112CV.
Per tant, cal extremar les
màximes precaucions quan es
visiten espais naturals i actuar
amb responsabilitat i diligència,
perquè es pot posar en risc tant
el patrimoni natural com la vida i
els béns de les persones.
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En marxa els pressupostos participatius 2021
Enguany es reprén aquesta destacada consulta ciutadana després d’haver-los suspés el 2020 a causa de la pandèmia.

L

’Ajuntament de Monòver
ha posat en marxa els
Pressuposts Participatius de
l’anualitat 2021. En aquesta
ocasió, es destinaran 60.000
euros destinats a aquest efecte.
Es tracta de la sisena edició
d’aquests Pressuposts els quals
van haver de suspendre’s l’any
2020 a conseqüència de la
pandèmia i que ara es reprenen
amb la intenció de fer partícip
a la població monovera en les
inversions del municipi.
Així, "del total que es
destinarà als Pressuposts Participatius, 50.000 euros aniran
a parar a inversions, mentre
que els 10.000 euros restants
es destinaran a les diverses
associacions locals", com ha
explicat l’Alcalde de Monòver,
Alejandro García.
Les bases amb les característiques i els requeriments
d’aquesta consulta ciutadana
es van publicar fa setmanes a
la pàgina web de l'Ajuntament
i el termini per a presentar les
propostes va finalitzar el passat
23 de juny.
Les propostes podien presentar de diverses maneres: bé
presencial a una urna que es
va ubicar a les dependències
de l’Ajuntament de Monòver,
bé per registre electrònic o
bé enviant-les una adreça de

correu electrònic. A més a més,
les persones que preferiren
reomplir els fulls a mà, van poder
fer-ho acudint directament tant a
l'Ajuntament, com al Kursaal Fleta
o la Casa de Cultura.
Cada persona particular va
poder enviar fins a tres propostes
i s’atorgarà fins a un màxim de
10.000 euros per a cada proposta
d’inversions i fins a 2.000 euros
per a cada proposta de les associacions.
Aquestes havien d’estar ben
explicades, valorades, documentades i especificant el pressupost
que necessiten. A més a més,
podien presentar-les tant la
ciutadania a títol particular com
les associacions inscrites en el
Registre Municipal d'Entitats
Ciutadanes.

Les que siguen admeses seran
votades posteriorment per la
població. Les votacions es duran
a terme de manera presencial
previsiblement els dies 8, 9 i 10
de juliol i podran participar totes
les persones empadronades a
Monòver des de 16 anys endavant.
La novetat d’enguany radica en
en el fet que “solament es podrà
votar una proposta, en lloc de
cinc, com s’havia fet fins ara”,
com anuncia l’Alcalde.
Hi haurà dos dipus de paperetes per a cada grup: un destinat
a "Inversions municipals" i l'altre
a "Inversions per a associacions
sense ànim de lucre".
Una vegada finalitzat el procés
es durà a terme la modificació
de crèdit per a posar en marxa

les iniciatives votades abans que
finalitze l’any 2021.
L’Ajuntament de Monòver
va iniciar els pressupostos participatius en 2015, “perquè la
ciutadania tinguera la possibilitat
d’elegir directament en què
volia que s’invertira una part dels
diners del pressupost municipal”,
com remarca Verónica Amat, regidora de Participació Ciutadana.
Amb aquest tipus de consultes,
el grup de Govern “pretén fer
partícip a la població en les
inversions del municipi i que
puguen mostrar la seua voluntat,
necessitats i interessos comuns
en diverses qüestions que puguen preocupar”, com assegura
l'Alcalde.
De fet, García remarca que “la
valoració de la darrera consulta és
molt positiva, ja que va acudir a
votar els Pressuposts Participatius
un 7% de la població monovera,
una xifra de les més elevades de
les poblacions del voltant”.
Per altra banda, cal destacar
que quan es van posar en marxa
els primers Pressuposts Participatius el 2015, “la xifra dedicada a
aquestes inversions era de 40.000
euros, una xifra que ha anat
progressivament creixent fins als
60.000 euros actuals i que ens
agradaria poder augmentar amb
el pas dels anys”, com remarca
Alejandro García.

PU NTS DE V EN DA D 'EL VEÏ NAT
Carrer Pablo VI, 10
Tel. 688 793 084
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Una tenda "de ciutat" al tradicional carrer Salamanca
A Carolina Palazón li encanta la seua faena: parlar amb les persones, escoltar-les i oferir-li el més apropiat per a cadascuna.

T

oques al timbre, s'obri la
porta automàtica i allà, al
fons de la tenda al carrer Salamanca, espera Carolina Palazón,
propietària de Mandolina Moda
Infantil a Monòver, a qui l'ix un
somriure etern pels ulls, fins i tot
amb mascareta.
Carolina va començar en el
món del comerç local als 19 anys.
Sempre havia treballat per a altres
persones i mai havia pensat ser
ella la propietària i empresària
del seu propi negoci. La sort
es va creuar en el seu camí i, el
2016, inesperadament, va agafar
el timó de Mandolina, que havia
estat fundada el 2006 per la seua
amiga Eva Gran.
A poc a poc, Mandolina va
apostar pel seu propi estil i va
oferir als monovers i monoveres
productes de qualitat a un preu
competitiu, tot pensant en donar
a la població un servei basat tant
en roba còmoda, per a cada dia,
com altra més arreglada per a

Carolina Palazón, propietària de Mandolina Moda Infantil.

ocasions especials. De fet, amb el
pas dels anys s'ha especialitzat en
Comunions i altres Cerimònies i
té clients a Monòver i en moltes
altres ciutats dels voltants.
Per a Carolina, la manera de
tractar als compradors és fonamental. Fins i tot considera que
tenir un negoci de cara al públic,
en contacte directe amb les per-

sones, ha de ser vocacional. Ella
no solament ven, sinó que crea
uns vincles afectius i emocionals
on la paraula client va molt més
enllà del seu significat específic.
Per altra banda, Carolina
remarca l'actitud que sempre ha
rebut per part dels seus clients, els
quals sempre li han mostrat estima i suport. Això, és el motor que

l'ajuda a seguir endavant, li dóna
energia i motivació. Per aquesta
raó, se sent agraïda i orgullosa de
rebre aquesta resposta ciutadana
any rere any.
Entre aquestes persones no
solament es troba la seua fidel
clientela, sinó que també està sa
mare Luisa i el seu marit Ernesto,
dels quals rep ajuda i confiança
constant.
Des de fa uns mesos una nova
aventura es va creuar en el camí
de Mandolina, ja que va crear
una tenda "de ciutat" al nucli
antic monover (C/Salamanca,1).
A Mandolina hi ha roba per a
nounats, d'entre 3 i 8 anys i la
secció juvenil, d'entre 10 i 16
anys.
Després de tants anys darrere
d'un aparador, Carolina Palazón
espera poder-se jubilar fent el que
més li agrada: atendre a les persones, parlar amb elles, escoltar-les,
entendre-les i oferir-li el més
apropiat per a cadascuna.

COMERÇ LOC AL

El Desván Regals ofereix als seus clients "la diferència"
María Luisa Ramos tria minuciosament els productes, sempre pensant en "la qualitat i els gustos dels seus compradors".

L

a idea de tenir el seu propi negoci li va sorgir a María Luisa
Ramos fa molts anys.
Malgrat no haver tingut mai
un comerç cara el públic sempre
havia imaginat tenir una tenda,
un Desván, que oferira als veïns
de Monòver i dels voltants, productes diferents.
Així, el 2004, després d'haver
dedicat alguns anys exclusius a la
criança dels seus fills, va decidir
emprendre aquesta nova aventura que tantes satisfaccions li dóna
any rere any.
Ella havia perseguit la idea de hi havia a altres establiments.
muntar una botiga que marcara Per això, tria personalment els
la diferència, on trobar el que no productes a les fires i mostres,

cies adverses que pot atravessar
un negoci amb els pas dels anys,
a El Desvan Regals hi ha una base
fonamental que s'ofereix als seus
clients: amabilitat, confiança i
optimisme. El contacte amb les
persones és la vàlvula que ajuda a
María Luisa a escapar i desconnectar.
El Desvan Regals (Avda. Ensenyança, 1) obri la porta d'una casa
on es poden trobar productes tan
variats com ara de cristall, ceràmica, porcellana, vímet, forja...
tot això combinat amb detalls i
sempre pensant en exclusiva amb objectes de decoració, testos, marels gustos dels seus compradors. queteria i regals de molt variada
I és que, malgrat les circumstàn- natura per a majors i menuts.
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Creu Roja Monòver reprén
la seua activitat habitual

La Policia Local intensifica
el control d'abocaments
il·legals al terme municipal

Tomás Alfonso, president de Creu Roja Monòver amb dues tècnics a la nova seu.

C

reu Roja Monòver ha représ
fa unes setmanes la seua
activitat habitual, la qual havia
quedat limitada a conseqüència
de la pandèmia. Ara per ara, en
coordinació amb l'Ajuntament,
segueix amb un dels aspectes
més destacats com és el repartiment d'aliments dues vegades al
mes a unes 25 famílies que necessiten ajuda. A més amés, dóna
serveis variats com ara ajudar en
els trasllats periòdics de persones
majors i a aquelles que participen
de les activitats organitzades a la
pròpia seu local: Projecte Enrédate, manualitats, activitats de
memòria, xerrades informatives
sobre assumptes d'interés com ara
estafes, consells per a sobrellevar
la calor... Cal destacar el compromís de Creu Roja Monòver
amb les dones amb dificultats,
ja que una vesprada a la setmana
es reuneixen per a parlar sobre
ellenguatge inclusiu, violència,

igualtat, autoestima i habitilitats
marentals, entre altres assumptes.
També disposen d'una activitat
pionera a Monòver, que ajuda a
homes i dones, els quals per la
seua situació socioeconòmica i
emocional, necessiten potenciar
diverses competències. L'objectiu
és millorar la seua socialització i
les relacions interpersonals. Els
usuaris de Creu Roja valoren
molt positivament aquests tallers
i acudeixen amb gran interés.
Tomás Alfonso, president de
Creu Roja Monòver, destaca
l'atenció psicològica i de salut
mental i les activitats destinades
als més menuts, a qui ajuden
amb els deures i els donen el berenar. En tota aquesta tasca, "els
voluntaris són fonamentals, però
no menys que els socis", com
apunta Alfonso. Ara per ara la
vista està fixada en la inauguració
de la nova seu local, amb unes
grans instal·lacions i comoditats.

Abocador incontrolat a un dels paratges rurals de Monòver.

D

urant les darreres setmanes
ha augmentat el nombre
d'abocaments incontrolats a les
zones rurals i paratges monovers.
La patrulla de la Policia Local
de Monòver ha localitzat a algunes de les persones responsables
d'aquests fets incívics, als quals li
ha interposat la pertinent sanció.
Aquestes multes van des dels 700
euros fins als 1.500 euros.
A més a més, les persones que
han fet abocaments incontrolats
també han hagut de fer-se càrrec
de la neteja de la zona o bé, pagar
a l'empresa que l'ha dut a terme.
Cal destacar que aquest tipus
d'actes perjudiquen seriosament
el Medi Ambient, així com deterioren la imatge dels paratges
naturals monovers.
En aquest sentit, des de
l'Ajuntament de Monòver recorden que s'ofereix un servei gratuït
per a la recollida de mobles i

objectes de grans dimensions.
Únicament cal telefonar a
l'empresa de neteja i baixar els
objectes a la porta de les cases el
dia que l'empresa indique.
També cal remarcar que cada
dimecres s'instal·la a Monòver
un Ecoparc Mòbil que també
es fa càrrec de la gestió d'aquest
tipus de residus, en un horari de
12:00h a 15:00 hores.
Per altra banda, els agents locals
també han hagut de sancionar a
diverses persones que han fet un
mal ús del contenidor instal·lat
als voltants del Parc Municipal
del Salitre.
Aquest espai es destina únicament per a dipositar la poda de
particulars.
Per tant, allà no es poden
dipositar mobles ni altre tipus
de material ni poden utilitzar-lo
les empreses professionals per a
deixar les seues restes de poda.
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FESTES

Unes Festes "diferents, amb algunes
limitacions, però amb esperança"
Amb aquests actes especials per als dies festius es pretén aportar alegria a la població i ajudar al moviment del
comerç i l'economia monovera, tot seguint amb els protocols anti COVID-19 de la Conselleria de Sanitat.

L

a Regidoria de Festes fa mesos
que està pendent de les xifres
de contagis i l’evolució de la
pandèmia i, després de diverses
reunions i de l’alleugeriment
de les restriccions, ha decidit
organitzar alguns actes i esdeveniments per als dies de Festes de
Setembre a Monòver.
Segons explica Mª Amparo
Maestre, regidora de l’àrea, "no
seran unes festes com a tal, com
sempre les hem conegudes, ja
que cal destacar que la pandèmia no s’ha superat i el virus
continua actiu als carrers". No
obstant això, "pensem que és
el moment d’organitzar actes
especials i ajudar al moviment
de la població, del comerç i de
l’economia, després d’un any
tan complicat", com remarca la
regidora.
Ara per ara, la Conselleria de
Sanitat i Salut Pública remarca
la possibi l itat d’orga n it z a r
únicament actes on es puga
controlar l’aforament i sempre
mantenint la distància de seguretat interpersonal.
Així, la fa unes setmanes,
Maestre es va reunir amb els
membres de la Junta Festera i
amb les famílies de les Corts
d’Honor que portaven esperant
des del 2020, per tal de tractar
aquests assumptes. Després
d’aquesta reunió, es va decidir
renovar la Cort d’Honor actual
per altres xiquetes i joves, ja
que cal recordar que l’any 2020
no es va canviar a causa de la
pandèmia. La Cort d’Honor
2021 està composada per les
xiquetes Noa García Latorre,
Lola López González, Irene
Ma r t í nez Gi ménez, Pau la
Pellín Ramos i Celia Torres
Silvestre, mentre que la Cort

Nova Cort d'Honor 2021 - Foto: Juanga Díez i Salva Palazón.

d’Honor Major la componen les joves Ailín Córdoba Seguí,
Aynara Hernández Sogorb, Azahara Moreno Blanes, Judith
Pérez Moreno i Belén Litarte Botella. Per tant, el pròxim 24
de juliol es durà a terme l’acte d’Elecció de les Reines de les
Festes 2021 a la Plaça de la Sala, tot seguint les mesures restrictives que hi haja en aquell moment i seguint tots els protocols
de seguretat anti COVID. Un altre esdeveniment destacat que
també es podrà dur endavant és l’Exaltació de les Dames i
Reines 2021, la qual es durà a terme el 4 de setembre, com
és habitual, al parc municipal de l’Albereda amb aforament
limitat.
Per la seua banda, el dia 6 de setembre els monovers i monoveres podran gaudir del tradicional Pregó de Festes a càrrec
de l'empresari local Salvador Vidal des de la Plaça de la Sala,
tot i que els assistents hauran d’estar asseguts. També s'ha
organitzat el concurs per a triar el Pregoner Infantil 2021. Tots
aquells xiquets i xiquetes que enguany estiguen cursant 2n de
Primària podran enviar el seu pregó per a participar i optar
a ser el pregoner d’enguany. Els interessats i les interessades
hauran de preparar un discurs, el pregó que els agradaria llegir
des de la balconada de l’Ajuntament el pròxim 6 de setembre.
Els textos hauran de tenir una durada breu i hauran de fer
referència explícita a les Festes Patronals i a les vivències dels
xiquets durant aquests dies festius. Enguany, és la V Edició
d’aquest concurs. Per altra banda, la Regidoria de Festes també
ha mantingut reunions amb membres de l’Agrupació Musical
"La Artística" de Monòver, per tal d’organitzar alguns concerts o participacions de la banda de música durant aquests
dies festius. Així mateix, "s’està perfilant una programació
d’actuacions a la Plaça de la Sala per als dies de Festes Patronals, les quals encara estan en l’aire", assegura Maestre.

Pel que fa als actes litúrgics
que se celebren als carrers,
cal remarcar que la Regidoria
ha ma nt i ng ut p e r iò d iques
reunions amb la Majordomia
de la Mare de Déu del Remei.
"Hi ha previsions que avancen
que les autoritats autonòmiques
variaran les restriccions en les
pròximes setmanes i puguen
ser més lleugeres. No obstant
això, ara per ara, no es poden
organitzar passacarrers, ofrenes
ni processons, cap acte on hi
haja aglomeració de persones,
que no es puga controlar. Caldrà esperar a vore com avança
l’estiu". Malgrat això, "estem
estudiant si seria viable fer-les i
treballant amb itineraris nous,
protocols adaptats per tal de
poder dur endavant aquests
t rad ic iona ls ac tes com a ra
l’Ofrena de Flors i Fruits a la
Mare de Déu del Remei".
Els Nanos i Gegants i la Colla
el Xirivell tampoc podran faltar aquests dies, per la qual cosa
“estem en contacte amb ells per
tal de buscar la millor manera
de traure’ls al carrer amb tota
la seguretat”.
A més, està en marxa el LIII
C onc u r s I nte r n ac ion a l de
Fotografia "Festes de Setembre
2021". El termini d’admissió
de fotografies finalitzarà el 26
d’agost de 2021 i la decisió del
jurat serà el 27. La inauguració
i l’entrega de premis serà el 5
de setembre a les 13:00 hores al
Kursaal Fleta.
Eng uany no hi haurà Revista de Festes, encara que es
prepararà un programa xicotet
amb la programació, les Corts
d’Honor, així com contingut
relacionat amb el patrimoni
cultural i històric monover.
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PREGÓ DE FESTES

Taulells en memòria
Salvador Vidal serà
dels monovers
el Pregoner de les
deportats a camps
Festes Patronals 2021
d'extermini nazis

Representants de Monòver arreplegant els taulells.

Salvador Vidal, empresari monover i Pregoner de les Festes de Setembre 2021.

L

a Regidoria de Festes va anunciar la intenció de celebrar
unes Festes de Setembre 2021
“adaptades a la realitat actual”.
Un dels actes esperats en
aquests dies festius que inicia
oficialment les Festes en Honor a
la Mare de Déu del Remei i que
se celebra cada 6 de setembre és
el tradicional Pregó de Festes des
de la balconada de l’Ajuntament
de Monòver, a la Plaça de la Sala.
Enguany, després de tants
mesos d’esforços i sacrificis,
Monòver tornarà a tenir Pregoner: el conegut empresari local
Salvador Vidal.
Cal remarcar que l'any 2020
no hi va haver pregoner, ja que
no es van celebrar actes relacionats amb les Festes Patronals a
conseqüència de l'expansió del
coronavirus.
En aquest sentit, María Amparo
Maestre, Regidora de Festes, assegura que “volíem rendir un sincer
homenatge als comerciants, que
tan malalment ho han passat
durant aquest any i mig, i vam

pensar en Salvador Vidal com a
figura important del sector, empresari local qui ha aconseguit,
fins i tot, expandir-se per tota la
província”.
A més a més, cal destacar que
Salvador Vidal “és una persona
estimada a la ciutat i amb moltes
vivències i anècdotes per contar”.
Per tant, a principis del mes de
juny, Alejandro García, Alcalde
de Monòver, va acudir a sa casa
ubicada sota la Penya de la Safra,
i li va transmetre aquesta notícia.
Salvador Vidal la va rebre amb
alegria i sorpresa. De fet, immediatament es va posar en marxa
per tal de rememorar records i
elaborar un gran pregó: emotiu,
sincer i amb dosis d’humor.
"Molt diferent a qualsevol altre".
Salvador Vidal fa més de 60
anys que està al capdavant d'una
empresa familiar que s'ha adaptat als nous temps. I el seu pregó,
com assegura, parlarà de la seua
vida i dels monovers, "on tothom
podrà participar i, fins i tot, cantar alguna estrofeta monovera".

Monovers deportats a camps de concentració nazis.

A

lejandro García, Alcalde de
Monòver, Loren Amat, regidor de Patrimoni, Júlia Tortosa,
regidora de Memòria Històrica i
Ferran Díaz, tècnic de Patrimoni
i Francisco Martínez, com a
familiar de José Sogorb, van
acudir el passat 8 de juny a un
acte organitzat per la Conselleria
de Participació, Transparència,
Cooperació i Qualitat Democràtica, que es va celebrar al Teatre
Castelar d’Elda.
Aquest esdeveniment, enclavat
dins el programa 'Construïm
memòria', va consistir en el lliurament d’uns taulells en record dels
veïns de la comarca del Vinalopó
Mitjà, que van ser deportats als
camps d’extermini nazis. Així,
els representants monovers van

rebre un taulell per cadascun dels
monovers que van ser deportades als camps de concentració
nazis, els noms dels quals són:
Demetrio Poveda, Luis Moreno,
Vicente Hernández, Juan Alfonso, Juan Gil, Luis Guardiola, José
Poveda, Primitivo Albert, Manuel
Albert, José Sogorb, José Albert i
Ramón Sanchis. Amb les autoritats monoveres, també va assistir
a aquest esdeveniment Francisco
Martínez Limorti, com a familiar
de José Sogorb Pérez.
Alejandro García, Alcalde de
Monòver, assegura que “buscarem un lloc adequat a Monòver
on instal·lar aquests taulells perquè siguen visibles i no s’obliden
aquest tipus d’esdeveniments tan
terribles que van ocórrer”.
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CULTUR A

Monòver gaudirà d'una àmplia i
variada oferta cultural durant juliol
L

a Regidoria de Cultura ha
previst per al mes de juliol
un ‘Estiu a la Fresca’, amb una
variada programació cultural.
El primer acte està previst per
al divendres, 2 de juliol, quan
Yorick Teatre porte a Monòver
“Noche de perros y girasoles”,
de Juan Luis Mira i dirigida per
Xavier Monzó. Es durà a terme a
Santa Bàrbara a les 22:00 hores.
L'endemà, 3 de juliol, els
interessats podran gaudir de la
millor selecció de curtmetratges
valencians de la mà de Cinema
4L, certamen que es durà a terme
també al porxet a les 22:00 hores.
Una setmana després, Jonatan
Penalba aportarà el toc musical a
les vesprades estiuenques, ja que
el 9 de juliol actuarà a la Plaça de
la Sala a les 20:30 hores. Penalba
ha estat guardonat amb el Premi
Carles Santos de la Música Valenciana al Millor disc de fusió i
mestissatge. Un dia més tard serà
el torn de la Banda de l’Escola de
Música de Monòver. Un concert
que començarà a les 20:30 hores
a la Plaça de la Sala. Per la seua
banda, l'11 de juliol començaran

les sessions de Cinema a la Fresca
amb la projecció de la pel·lícula
“Onward”. Serà a les 22:00 hores
a l’antic Camp de Futbol de Les
Moreres.
La programació cultural del
mes de juliol continua amb un
concert a la Plaça de la Sala per
al dia 16 a càrrec de Tony & the
Rockheavyllies, el qual actuarà a
les 20:30h i farà un recorregut per
la música rock des dels anys 50
fins ara. Seguidament, el dissabte
17 de juliol el Teatre Principal
acollirà l’obra “La canción del
pueblo”, amb el grup local Puro
Teatro. Serà a les 20:00 hores i

l’entrada té un preu de 3 euros
a benefici de l’Associació Sense
Barreres. Un dia després es durà a
terme la segona sessió de Cinema
a la Fresca a les 22:00 hores amb
la cinta “Green Book”. La música
tornarà a la Plaça de la Sala el
següent divendres 23 de juliol de
la mà de Jazzmaticks, que oferirà
un concert a les 20:30h i farà
versions en clau de jazz de grans
temes de la música en valencià.
La Regidoria de Festes ha
organitzat per al dissabte, 24 de
juliol, un dels actes més esperats
pel que fa a les Festes de Setembre, l’Elecció de les Reines de les

Festes 2021. Aquest acte, on es
coneixeran les màximes representants d’enguany, se celebrarà
a la Plaça de la Sala a les 22:00
hores. El diumenge 25 de juliol es
projectarà la tercera sessió de Cinema a la Fresca amb la pel·lícula
“Jojo Rabbit”. Finalment, el 31
de juliol el barri de Santa Bàrbara
tindrà un dia assenyalat, ja que
es coneixeran les Reines de les
Festes de Santa Bàrbara 2021 i la
seua Cort d’Honor, un acte que
també se celebrarà a la Plaça de
la Sala.
Les entrades per a tots aquests
actes s’hauran d’arreplegar a la
Casa de Cultura, tot i ser gratuïts
la majoria d'aquests. Aquests
esdeveniments es duran a terme
seguint totes les normes establertes per les autoritats sanitàries i les
persones interessades a acudir-hi
hauran d’estar assegudes i seguir
les mesures de distància i higiene.
Des de les Regidories de Cultura
i Festes esperen “que es puga celebrar aquesta programació, amb
la qual s’ofereix una alternativa
cultural sense haver d’eixir de la
població”.

FESTES

La Comissió de Festes de Santa Bàrbara renova la Cort d'Honor

L

a Comissió de Festes de Santa
Bàrbara prepara unes festes
diferents i limitades.
No obstant això, s'han previst
diversos actes que es podran
celebrar tot seguint les recomanacions i protocols establerts
per la Conselleria de Sanitat i en
col·laboració amb l'Ajuntament
de Monòver. Així, el pròxim 31 de
juliol aquest tradicional barri monover renovarà la Cort d'Honor
de les Festes en honor a la Santa.

Cal destacar que l'any passat no
es van celebrar les festes i tampoc
van canviar les Corts d'Honor.
Aquest acte està previst dur-lo a
terme a la Plaça de la Sala.
La Cort d'Honor Infantil està
formada per Daniela Legaz
Giménez, Adriana Morán Padilla, Abril Rico Palazón, Elena
Amat Escobar, Blanca Díaz
Giménez, Carla Alfonso Amador i Cloe Mallebrera Verdú.
Mentre que la Cort d'Honor Ma-

jor està conformada per les joves
Noah Martínez Torres, Nerea
Gomariz Mondéjar, Inés Molina
Marhuenda, Manuela Martínez
Mora, Aina Vera Lechuga, Veda
Celia Verdú Gran i Lidia Carbonell Llopis.
Pel que fa a la resta d'actes de
les Festes, segons les instruccions
actuals dutes a terme, ara per ara
es podrà celebrar l'Exaltació de
les Dames i Reines de les Festes de
Santa Bàrbara 2021 a la Plaça de

la Sala, així com les Misses del 28
i 29 d'agost, dissabte i diumenge,
a l'Església de Sant Joan Baptista.
La novetat més destacada és que
enguany no es podrà celebrar cap
acte al porxet. No obstant això,
des de la Comissió de Festes asseguren que tot dependrà de com
evoluciona la situació sanitària i
si varien les restriccions en relació
amb la celebració de festes. Els
possibles canvis s'aniran valorant
a mesura que avance l'estiu.
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M ITJ A NS DE COM U NIC ACIÓ

La Regidoria de Mitjans de Comunicació
renova la imatge i prepara directes especials
L

a Regidoria de Mitjans de
Comunicació de l'Ajuntament
de Monòver ha preparat canvis i
sorpreses.
I és que, com explica Emilio
Martínez, regidor de l'àrea,
l'objectiu és "apropar-se al màxim
a la gent del poble, traure la ràdio
municipal al carrer i desplaçar-se
allà on estiga la notícia".
Així van fer el passat 25 de
maig, dia en què va començar la
vacunació massiva a Monòver a
les instal·lacions del Pavelló Esportiu Municipal número 2, on es
va traslladar Ràdio Monòver per
a emetre un especial en directe
durant tota la vesprada.
En aquella ocasió, els mitjans
de comunicació municipals
"van fer un gran esforç per tal
d'estar presents, en directe, tant
a través de la ràdio en FM, com
amb la Televisió Municipal
de Monòver, per streaming ,
mitjançant el canal oficial de
Youtube de l'Ajuntament", com
remarca Martínez. Així mateix,
des de la Regidoria han organitzat

Un moment en el directe del 25 de maig des del vacunòdrom monover.

altres programes especials on els
protagonistes seran les pedanies
monoveres.
De fet, el passat dilluns, 7 de
juny, es va emetre un programa
especial durant tot el matí des del
Xinorlet. Un espai en el qual es va
parlar de gastronomia monovera,
d'indústria, de medi ambient
i de cinema. Van passar pels
micròfons de Ràdio Monòver ex-

cada dilluns, s'emeten en directe
i estan conduïts per Enrique Ruiz,
mentre que als comandaments
tècnics es troben Paco Samper i
Aitor. Pel que fa als estudis centrals, ubicats a Monòver es troba
Álvaro Fenoll.
Un enorme esforç i un gran
desplegament per a oferir aquest
servei als ciutadans i que el gaudisquen còmodament, des de sa
casa.
Per altra banda, cal destacar
que fa unes setmanes, els mitjans
de comunicació locals van renovar la seua imatge, més moderna
i actual, amb un nou logotip.

perts en aquests assumptes, així
com l'alcaldessa de la pedania i
l'edil de Pedanies.
Les pròximes setmanes està
previst traslladar la ràdio a peu
de carrer de la resta de pedanies
monoveres i aprofitar per a conéixer de primera mà als seus veïns i
els seus costums, com expliquen
des de la Regidoria. Aquests programes especials, com és habitual

BIBLIOTEC A

La Biblioteca Pública de Monòver canvia a l'horari d'estiu

L

a Biblioteca Pública Municipal
de Monòver tradicionalment
adapta el seu horari a les circumstàncies dels usuaris.
De fet, durant l'època
d'exàmens de final de curs i de
les Proves d'Accés a la Universitat
(PAU) la Biblioteca han tingut un
horari especial.
En concret, ara per ara les
instal·lacions encara estan obertes
de dilluns a divendres en horari
de matí i de vesprada, és a dir, les
instal·lacions obrin de matí de
9:00 h a 14:00 h i de vesprada de
16:00 h i tanquen a 21:00 h.

Aquest horari estarà en vigor
fins al 8 de juliol, just quan començarà el d'estiu.
A partir d'aquesta data, segons
expliquen, romandrà oberta en
horari únicament de matí. Així,
els interessats podran acudir-hi
de dilluns a divendres des de
les 8:00h fins a les 14:00 hores,
mentre que les vesprades estarà
tancada. Pel que fa a la Sala Infantil, els usuaris hauran de muntar
a la Sala d'Adults, si no hi ha
conserge, per a ser atesos. Aquest
horari d'estiu es perllongarà fins
al pròxim 11 de setembre.
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PREMIS

José Payá, Premi José M. Román Amat 'Pita' 2021
E

l passat 19 de juny es va
celebrar al Teatre Principal
de Monòver el Lliurament del
lII Premi José María Román
Amat 'Pita' 2021. Un guardó
que atorga l'Associació d'Estudis
Monovers en col·laboració amb
la família Román i l'Ajuntament
de Monòver.
L'acte va estar conduït per
Desiré Poveda i Alfredo Belda,
els quals van recordar la figura
destacada de José María Román i
la seua important tasca per tal de
conservar la cultura i el patrimoni
monover.
Aquest esdeveniment va comptar amb dues actuacions que
van donar la nota musical a la
vetllada. Van actuar damunt les
taules del Principal Mario Sellés,
qui va cantar la Malaguenya i la
Jota de Monòver acompanyat per
la música d'alguns membres de

l'Orquesta de Pulso y Púa 'Francisco Alvillar' i per Ginesa Corbí
amb les castanyoles.
A més a més, el ball també va
estar present amb l'actuació del
cos de ball de Marina Chaumel,
que va actuar en dues ocasions.
Luis Román, com a representant de la família, i Javier Pérez,
membre de l'Associació d'Estudis
Monovers, van ser els encarregats de nomenar a la persona
mereixedora d'aquest destacat reconeixement. Un guardó que va
recaure en José Payá Bernabé, qui
va ser director de la Casa Museu
Azorín durant més de quaranta
anys.
La seua dona i els seus dos
fills van estar presents en el
lliurament de premis. De fet, la
seua dona va dedicar unes emotives paraules d'agraïment tant a
l'AEM, com a les autoritats i a la

Moment en què la vídua i fills de Pepe Payá va rebre el guardó. Foto: Pepe Giner.

població en general, en vore com
estimaven al seu marit.
Aquest premi, tal com va
explicar Javier Pérez, secretari
de l'AEM, té com a objectiu
"reconéixer l'esforç i el foment de
la cultura en les diverses manifestacions, així com la defensa i la
difusió del Patrimoni cultural".

A més a més, va remarcar que
"enguany no podia ser premiada
cap altra persona, ja que sens
dubte té mèrits més que evidents
per a meréixer aquest premi".
Un homenatge que, com va
avançar Pérez, "estarà també present a la nova edició de la revista
'Monóvar'".
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IGUA LTAT

EDUC ACIÓ

L'alumnat d'Infantil aprén i es
Igualtat organitza tallers
de diversitat sexual i familiar diverteix amb l'espectacle 'Horta'

L

a Regidoria d'Igualtat ha
organitzat diversos tallers
formatius durant les passades
setmanes.
Així, Helena Sánchez,
agent d'Igualtat local va ser
l'encarregada de dur endavant
aquestes jornades.
En concret, un dels Tallers
versava sobre la Diversitat Sexual, Comunicació i Llenguatge
Inclusiu, diferència sexe-gènere,
Joguets inclusius i els colors
no tenen gènere, el qual estava
dirigit tant al personal com als
monitors de Joventut. Es va
celebrar a les instal·lacions del
Puntjove Monòver durant tot un
matí.
Aquesta xerrada també la van
tornar a organtizar, en aquesta
ocasió, destinada a joves d'entre
16 i 21 anys.
Per altra banda, des d'Igualtat
es van oferir diverses jornades
als usuaris i usuàries de Renda
Valenciana d'Inclusió o Ingrés
Mínim Vital, el qual es va dur
endavant a la Casa de Cultura de
Monòver.
Tant l'Agent d'Igualtat local
com una alumna en pràctiques
del Màster Universitari en Intervenció Interdisciplinar en
Violència de Gènere de la Universitat Internacional de València
(VIU), van ser les encarregades
d'impartir aquests cursets.
Cal recordar que en el mes
de maig, Helena Sánchez es va
traslladar fins a l'IES Enric Valor
de Monòver per tal d'oferir un
Taller de diversitat Sexual i

Familiar coincidint amb la
commemoració del 15 de maig,
Dia Internacional de les Famílies,
per a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO.
Una activitat que consistia a
visualitzar i analitzar el material
audiovisual relacionat amb la
diversitat sexual i familiar, on
es mostraven múltiples opcions
que es troben a la societat, però
que, tradicionalment, han estat
invisibilitzades.
Aquest tipus de tallers es troben dissenyats prèviament pel
coordinador d’Igualtat del Centre Educatiu dins el Pla d’Acció
Tutorial.
Durant aquestes jornades,
l'alumnat va reflexionar sobre el
concepte de família i la necessitat
d’inculcar el respecte a totes les
formes de família que existeixen
en l’actualitat a partir de diversos
curts que es van visualitzar a
classe. L'Agent d'Igualtat destaca
"el gran nivell de compromís,
acceptació i coneixements sobre
aquests assumptes de l’alumnat
de l’ESO a Monòver, ja que es
troben molt familiaritzats amb
aquesta temàtica i d’una manera
molt més natural que la que es
tenia fa uns anys amb la mateixa
edat que tenen ara ells i elles".
Pilar Seller, regidora d’Igualtat,
destaca “la necessitat de seguir
apostant per una educació i
formació inclusiva i en igualtat,
aportant coneixements específics d’aquestes àrees als més joves
per tal de crear una societat més
justa des de la base, com és el cas
d’aquests Tallers”.

Un moment de l'espectacle 'Horta' al Teatre Principal de Monòver.

L

es Regidories d'Educació i Cultura van organitzar fa unes
setmanes una activitat divertida
i educativa per a l'alumnat
d'Infantil, és a dir, de 3, 4 i 5 anys,
de les escoles de Monòver. Es tracta d'un espectacle subvencionat
per la Conselleria d'Educació.
Durant dos dies l'alumnat
d'Infantil de les escoles Escriptor
Canyís, Mestre Ricardo Leal,
Azorín i Cervantes, van visitar
el Teatre Principal de Monòver
per a disfrutar de valent amb
l'obra "Horta", de la Companyia
Teatral L'Horta Teatre. Es tracta
d'una obra peculiar on els més
menuts aprenen més sobre la
vida al camp: plantar als bancals,
recol·lectar, com cuidar les collites, vocabulari relacionat amb el
camp i l'època antiga...

A "Horta", Joana i Esther, les actrius de l'espectacle, van explicar
als més menuts que havia arribat
el moment de despertar la terra
i començar el cicle. Una experiència on la tendresa i l'emoció,
l'humor i la pedagogia, van fer
gaudir als espectadors.
A més, en aquesta representació, els xiquets i les xiquetes
també van ser protagonistes, ja
que es va desenvolupar damunt
l'escenari i van participar activament. Fins i tot van poder regar
un hort i emportar-se part de la
collita a l'escola. Com expliquen
des de L’Horta Teatre "el camp
és part de la nostra tradició i el
nostre futur i, qui sap, si els xicotets espectadors que vinguen hui
a veure "Horta" seran els grans
enginyers agrònoms del futur".

EL NOS TR E PA R L A R
MELÓ D'AIGUA

H

eu escoltat a algú dir sandia
per a referir-se al meló
d'aigua? De segur que sí. De fet,
cada vegada més aquest castellanisme s'està estenent en el nostre
parlar.
No obstant això, la denominació genuïna és meló d'aigua.
Aquesta fruita rep també el
nom de meló d'Alger o meló de
moro. En català oriental, però,
se'n diu síndria, que segons Joan

Coromines vol dir meló de Sind.
Siga com siga, cal no deixar de
costat els nostres ètims patrimonials.
Així doncs, ara que arriba
l'estiu, mengem meló d'aigua i
meló d'olor i, sobretot, nomenem-los com toca.

Marta Tortosa Corbí
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DEPORTES

Los Alevines del Monóvar Atlético, campeones de Liga
Estos jóvenes monoveros han conseguido "una temporada espectacular, con unas cifras difíciles de igualar".

El equipo de categoría Alevín de 2º año del Monóvar Atlético Club de Fútbol.

E

l equipo de categoría Alevín de 2º año del Monóvar Atlético Club de
Fútbol se ha proclamado campeón de Liga 2020 - 2021.
Este conjunto deportivo local está formado por los jugadores Samuel
Alcázar, Saúl Blanes, Álvaro Castillo, Yerey Cutillas, Jorge Fenoll, Iván
Fernández, Álex Gil, Arnau Jover, Álex Lopez, Iker Palacios, Aitor Payá,
Gerard Payá, Lorenzo Saavedra, Michael Santos y David Torregrosa y
trabaja bajo las órdenes de sus entrenadores Cristian Ródenas, Gustavo
Fenoll y Juan (Boria).
En esta ocasión, estos jóvenes monoveros han conseguido "una temporada espectacular, con unas cifras difíciles de igualar", como explican
desde el Club.

Las piscinas del Polideportivo
de Monóvar ya están abiertas

E

l pasado 12 de junio abrieron, un verano más, las
piscinas del Centro Polideportivo de Monóvar.
Las medidas de seguridad e
higiene son fundamentales para
el correcto funcionamiento del
centro deportivo. Por ello, se
controla constantemente el
aforo y los socios no podrán
hacer uso de las invitaciones.
Además, el horario establecido para disfrutar de las
instalaciones es desde las

10:00h hasta las 14:30h y desde
las 16:00h hasta las 21:00h, de
lunes a domingo.
En la franja horaria en que
están cerradas las piscinas los
técnicos proceden a las pertinentes desinfecciones.
Por su parte, como explican
des del Centro Polideportivo,
"no se podrá fumar en el recinto inmediato a las piscinas
y será imprescindible llevar la
mascarilla para poder acceder
y disfrutar de las instalaciones".

Y es que, "de los 15 partidos jugados han conseguido 15 victorias y dos derrotas", como recuerdan sus entrenadores. Además,
han apuntado "81 goles a favor y 25 en contra".
En concreto, la victoria del campeonato de liga 2020 - 2021 se
consiguió durante la última jornada, cuando el equipo local ganó
contra el Club de Fútbol Aitana por 2 goles a 8.
Esta victoria es muy destacada para la historia del Monóvar
Atlético, ya que "hacía muchos años que el Club no conseguía
llevarse el Campeonato de Liga en esta categoría, es decir, Alevín",
según recuerdan.
Enhorabuena a este gran equipo.

Los clubs acaban la temporada
y las instalaciones las usarán las
Escuelas y Campus de Verano

C

omienza el verano y con él
el final de las temporadas de
los diferentes clubs deportivos
monoveros y las vacaciones.
Por esta razón, las instalaciones
deportivas dejarán de utilizarse
para estas actividades y, hasta el
1 de agosto, tendrán prioridad las
diferentes Escuelas de Verano y
Campus que se han organizado
para el mes de julio en Monóvar.
Unas actividades organizadas por

el Puntjove, con su tradicional
Escuela de Verano, así como por
la Piscina Municipal, el Club
Monóvar Atlético y el Club
d'Handbol Santa Bàrbara.
Una vez finalizadas estas
actividades, desde el 1 de agosto
hasta el 18 del mismo mes, las
instalaciones deportivas municipales permanecerán cerradas
coincidiendo con el período
vacacional.
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IN FR A ES TRUC T U R A

El quiosco-bar del Polígono Industrial
'El Pastoret' ya está en funcionamiento

E

l quiosco-bar instalado en el
Polígono Industrial 'El Pastoret' de Monóvar ya está abierto al
público.
Así lo confirmó hace unos
días la concejal Verónica Amat,
quien destacó que "se trata de
una infraestructura nueva que
hacía mucha falta", la cual se ha
instalado en el polígono "gracias
a la subvención de Mejora, Modernización e Implantación de
Infraestructuras en los Polígonos
Industriales de la Generalitat
Valenciana".
La ayuda total que se destinó
a 'El Pastoret' fue de "cerca de
500.000 euros". Como recordó
Amat, "había cuatro lotes y el
quiosco se encontraba dentro del
lote número cuatro, dentro de
las mejoras de las zonas verdes.
En concreto, la implantación de
este quiosco ha supuesto una
inversión de al rededor de los
40.000 euros".

Se trata de un quiosco de unos
20m2, con una pérgola. Con esta
infraestructura nueva "el Polígono Industrial de Monóvar está
dotado de nuevos servicios, que
repercutirán positivamente en
sus trabajadores y empresarios,
los cuales hacen que el polígono
vaya mejorando, que es lo que
persigue el gobierno local", como
apunta Amat.
Desde el Ayuntamiento de Monóvar "deseamos a la empresari
encargada de este quiosco mucha
suerte y mucho éxito y esperamos
que los trabajadores del polígono
puedan hacer uso de este servicio
tan solicitado".

A JU DES

Diputació Provincial d'Alacant
subvenciona el concurs de
narrativa escolar La Fira 2020

L

a resolució de la Diputació
d’Alacant de la convocatòria
de subvencions a ajuntaments
per al foment de la llengua i
cultura popular valenciana en
l’anualitat 2021, contempla la
concessió de 516,28 euros per al
concurs de narrativa escolar La
Fira en l’edició 2020.
La convocatòria, que va dirigida a l’alumnat de 5é i 6é de
Primària dels centres educatius
monovers, i a tots els nivells
d’ESO, compta cada edició amb
una destacada participació i s’ha
consolidat com un dels actes de
la Fira de Santa Caterina.
L’aportació de la Diputació
suposa el 65% del pressupost
destinat a aquesta activitat que

compta amb la dotació de sis
premis de 50 euros en material
escolar per a cadascun dels
premiats en les diferents categories de la convocatòria, i amb
la publicació posteriorment
d’un recull amb els contes
guanyadors que es distribueix
gratuïtament juntament amb el
butlletí d’informació municipal
o sol·licitant-lo directament en
les dependències de la regidoria
d’Educació.
Un dels pocs actes que es van
celebrar en 2020 vinculats a la
Fira de Santa Caterina va ser el del
lliurament d’aquests premis, que
va tenir lloc a l’auditori Antonio
J.Ballester de la Casa de Cultura el
diumenge 29 de novembre.

Les Cooperatives Energètiques Locals

L

a transició energètica és un dels eixos principals del programa de
Compromís, i, per extensió, del Govern del Botànic, així com de
l'estratègia europea, estatal i valenciana de reconstrucció; estem davant
una aposta decidida per a una "recuperació verda" i una transformació
energètica, cap a un model sostenible i més just, inclusiu i participatiu.
L'energia és essencial en la nostra societat, tant per a les empreses, on
és un element clau per a la seua competitivitat, com per a la ciutadania,
repercutint directament en la nostra qualitat de vida.
Per això, l'accés a l'energia ha de ser considerat com un dret bàsic
de la nostra societat, i per tant, hem d'apostar per una "nova configuració del model energètic", com les Cooperatives Energètiques o les
Comunitats Energètiques, amb les quals es constitueix un nou mapa
d'actors productors que fomenten la participació ciutadana, la producció distribuïda, les energies renovables, alhora que redueixen les taxes
de pobresa energètica i brinda oportunitats d'ocupació, mantenint el
valor de la generació de l'energia dins de la població local.
Les Cooperatives Energètiques Locals contribueixen, de manera efectiva, a la descentralització i democratització dels sistemes energètics i al
foment d’un desenvolupament econòmic i social sostenible.
En eixe sentit, la Comissió Europea estima que la generació d'energia,
per part de les Comunitats Energètiques, podria suposar més de 50 GW
d'energia eòlica i més de 50 GW d'energia solar en 2030.
Sota aquesta premissa, des de la Conselleria d'Economia Sostenible
i des de l’Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE)
s'han liderat les accions per a aconseguir el desenvolupament i la implantació massiva de les Comunitats Energètiques Locals en el nostre
territori i s’han subvencionat tots aquells projectes que contribueixen
a la seua implantació.
En 2019, l'IVACE va ser pioner en la posada en marxa d'una línia específica d'ajudes a les Comunitats Energètiques Locals i que ha permés
el suport d’un total de set projectes d'energies renovables en Comunitats Energètiques Locals. Aquestes ajudes, en 2021, han multiplicat per
quatre el seu pressupost, fins als dos milions d'euros.
Des de l’Ajuntament de Monòver, hem sol·licitat ajudes a L’IVACE,
per a la implantació al nostre poble de Comunitats Energètiques Locals,
amb dues instal·lacions fotovoltaiques, una al terrat del Mercat i l’altra
al terrat del col·legi públic Escriptor Canyís, les quals l’Ajuntament es
farà càrrec de la part no subvencionada per tal de promoure aquestes
iniciatives; d’aconseguir-se, aquestes instal·lacions, els usuaris que formaran part d'aquestes cooperatives de producció energètica abaratiran
el rebut de la llum entre un 20% i un 30% i contribuirem a un model
energètic ecològic.
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Sálvese quien pueda

T

ras dos años de gobierno del nuevo tripartito de Monóvar, opiniones hay de todos los gustos. Pero todos coinciden en lo mismo,
mucha foto y publicaciones en redes, pero pocos hechos.
Vamos acostumbrándonos a convivir con el COVID y sobre todo a
que sea la excusa para todo. Es cierto que lo ha trastocado todo, incluso
retrasado, sí, pero ya está bien de usarlo para todo. La excusa de la
pandemia, ya se usa en Monóvar como el tema de la deuda, las fuentes.
Una vez bien, dos también, pero tres millones ya cansa.
El problema es el de siempre, las poblaciones de alrededor van haciendo camino y nosotros nos centramos en lo de siempre. En afear
las gestiones del pasado, pelearse en medios y redes para ocultar, o al
menos disimular, que no se está haciendo nada.
Lo peor, es la imagen que transmitimos al mundo, ya que al llevar
las peleas del “y tú más” a la prensa hacen que la gente de fuera lea la
mayoría de veces cosas malas sobre nuestro pueblo. Sin embargo, en
Monóvar cada día se originan nuevas noticias y muchas de ellas positivas. Los empresarios/as, comerciantes y artesanos/as, están llevando
a cabo una gran labor que ha hecho que el nombre de Monóvar suene
para bien.
Por ejemplo, a nivel gastronómico se han conseguido dos nuevos
galardones, la mejor tapa de la Comunidad Valenciana para “El Xiri” y
el 'Premio Km0' para el arroz con conejo y caracoles de Casa Elías. Esto
serviría para que el Ayuntamiento saliese a promocionar nuestra gastronomía y nuestro pueblo, ligar estos premios al nombre de nuestra
ciudad y darle aún más bombo. Más cuando estamos en una época en
el que el turismo de interior será el mayoritario en vacaciones o para
los fines de semana de verano.
Pero en Monóvar no, aquí desde nuestro Ayuntamiento, se eclipsa
estas noticias con el siguiente titular en la prensa provincial “Monóvar
sufre un aumento de vertidos incontrolados. Las sanciones por este
tipo de acciones incívicas van de los 700 a los 1500 euros”.
Esta es la planificación de cara al exterior que tiene el grupo de gobierno, no saben qué decir, dónde o cuándo. Pero sí podemos saber el
porqué, pensad, ¿cuándo va más la gente por los caminos? Pues sobre
todo en verano, porque salimos a pasear porque anochece más tarde, o
bien, porque nos vamos al campo a veranear.
Como bien sabemos todos, este problema no es de ahora. Pero tiene
solución, limpiar y controlarlo durante todo el año. El problema es que
les ha pillado el toro de nuevo y necesitan una excusa, el COVID en
este aspecto no sirve, por tanto, la culpa es de la gente que es incívica.
Es cierto que hay algunas personas que lo hacen, sí, pero no son la
mayoría. Y si este problema sigue ahí tras tantos años de gobierno
socialista es porque alguien no está haciendo su trabajo. Pero ellos
pensarán, nosotros lo tenemos asegurado (al menos por otros 4 años),
así que, sálvese quien pueda.
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Dime de qué presumes
y te diré de qué careces

R

ecientemente hemos podido observar en las Redes Sociales, como
el PSOE de nuestra localidad alardeaba de "Dos años de Gobierno
progresista en Monóvar".
Todos estaremos de acuerdo en que la palabra progresista está emparentada con la palabra progreso. Según el diccionario su significado es
"ir hacia adelante, avance, adelanto, perfeccionamiento". La definición
es clara y no da lugar a ninguna duda. Otra cosa diferente es aplicarla
a la realidad de nuestra ciudad. Desde el PP de Monóvar tenemos muy
claro que este Gobierno carece y mucho de ese progresismo, y sometemos al criterio y opinión de nuestros ciudadanos si observan que tales
significados mencionados se cumplen o no.
Si ser progresista es vivir a costa de los incautos votantes, si es favorecer el libertinaje y atacar la verdadera libertad: la de expresión, de
enseñanza, de culto, de crear empresas… Si ser progresista es destruir la
institución familiar, acabar con las clases medias, hacer crecer el paro,
atacar a la religión, hacer añicos la nación… ¡Viva el progresismo! Eso
sí, pero que viva muy lejos.
En su día a día, este Gobierno que se autodefine progresista es el
mismo que, se le presenta una moción al Pleno Municipal y no la lleva
porque no tiene argumentos para rebatirla. El mismo que aprueba
otra moción, sobre una declaración de intenciones para promover las
energías renovables el 4 de agosto del 2020 y a fecha de hoy está sin la
regularización pertinente para poder hacer uso sus vecinos de las subvenciones y bonificaciones que les correspondan. El mismo que lleva
dos años incumpliendo el acuerdo de Pleno de convocar anualmente
el debate del estado del municipio. El mismo que se le presenta otra
moción sobre democracia y trasparencia, votando en contra de ella.
Y como la moción citada, muchas más, con el agravante del perjuicio
que ello conlleva para nuestros vecinos. Y así podríamos continuar…
Menos presumir y más actuar para solucionar los verdaderos problemas. Llevan siete años gobernando y no tienen ni idea de cómo
activar el motor económico de nuestra ciudad. Cómo dar salidas al
futuro incierto de nuestros jóvenes, apostar por los emprendedores,
por el comercio local, facilitar las condiciones para la instalación de
nuevas empresas, mantener nuestra ciudad en perfectas condiciones,
mantener nuestro patrimonio, gestionar y dar respuesta a los vecinos…
Eso sí sería progresar.
En definitiva, desde el grupo popular les pedimos que se pongan las
pilas, hagan su trabajo, defiendan mejor los intereses de los monoveros
y apuesten por el futuro de Monóvar.

Un nou estiu cultural

L

a finalització de l’estat d’alarma i l’alçament de bona part de les
restriccions que patíem per a controlar la pandèmia ha possibilitat
la programació de nous actes per a l’estiu.
Un dels dubtes que teníem era la celebració de les Festes de Setembre,
que l’any passat van haver de suspendre's. Enguany no serà així perquè
la remissió dels casos permetrà que alguns esdeveniments puguen
tindre lloc. Tanmateix hui dia encara hi ha algunes restriccions que
impedeixen que alguns actes es puguen efectuar. Seran tots aquells en
els quals la gent estiga dempeus i no es puga controlar l’aforament.
La Regidoria de Festes, dirigida per M.Amparo Maestre, està preparant totes les activitats que estiguen permeses perquè la població
tinga l'oportunitat de gaudir, després de tants mesos d’haver-ho passat
certament mal. Encara així hem d’estar pendents dels rebrots que
puguen haver-hi ja que podria significar el retorn d’alguna restricció
i que canvien els actes a celebrar. Esperem que no siga així. Aquestes
activitats festives es podran fer a càrrec de la partida pressupostària de
Festes, eixa partida que el PP volia rebaixar sensiblement quan estàvem
negociant els pressupostos, i sense la qual ara mateixa no podríem
fer-les i hauríem d'implementar una modificació de crèdits per a tenir
els diners necessaris. Açò indica que nosaltres teníem raó en no baixar
tantíssim la partida de Festes i que tot ha de fer-se a poc a poc i sense
precipitacions, no com volia el PP. A més eixa va ser la principal “excusa” esgrimida pels populars per tal de no donar suport als pressupostos.
Per altra banda el canvi en la situació de la pandèmia també es veu
reflectit en la programació cultural del mes de juliol. La Regidoria de
Cultura, dirigida per Júlia Tortosa, ha preparat tota una sèrie d’activitats
perquè la població tinga per a triar i divertir-se durant el mes en curs..
Teatre, música popular valenciana, rock, jazz, cinema, concerts de la
Banda Escola, són les propostes culturals per a començar bé l’estiu.
En el número del mes passat d'El Veïnat, en la columna de Veïns de
Monòver criticaven el desenvolupament de la visita a Monòver del
Secretari d’Estat de Memòria Democràtica a l’Espai Històric del Fondó
on es va inaugurar el Centre d'Interpretació al mateix temps.
L’alcalde i tres regidors de l'Ajuntament monover van acudir a Alacant a un acte relacionat en la Memòria Democràtica, a continuació
van visitar la tomba de Miguel Hernández i el lloc on està la fossa
comuna de represaliats al cementeri d’Alacant. Després van dinar, amb
rapidesa, en un restaurant de la població i a continuació van realitzar
l’esmentada visita al Fondó. Una apretada agenda que es va poder
completar gràcies a la bona organització i coordinació de la Subdelegació del Govern a Alacant, la Comissió Cívica per a la recuperació de
la Memòria d’Alacant, el Diari Informació i l'Ajuntament de Monòver.
Malgrat tenir escassament sis hores per a tots aquests esdeveniments,
es van poder dur a terme sense problemes. Veïns de Monòver ens acusa
de falta d’organització. Sembla que no saben com s’organitzen les
coses. El seu portaveu, Sr. Rico, deu estar calent de veure la repercussió
que està tenint el Fondó, ja que fa dos anys quan vam començar a
treballar en aquest tema tan sols feia que criticar-nos i avançar el seu
fracàs.
Mentre que uns treballem altres critiquen sense aportar res. Lo de
sempre.
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DON ACIÓ

C A RTA

Nova col·lecta de sang a CDIAT, por una Atención
Monòver per al 22 de juliol Temprana de Calidad

Equipo de profesionales del Centro de Desarrollo Infantil y Atención Tempra.

E

l Centre de Transfusió de
la Comunitat Valenciana
d'Alacant informa que el pròxim
22 de juliol es durà a terme a
Monòver una nova col·lecta de
donació de sang.
Com ja ve sent habitual en
els darrers mesos, enguany, a
conseqüència de la COVID-19,
la col·lecta es desenvoluparà al
Centre Social Polivalent, i comptarà amb la col·laboració de la
Regidoria de Sanitat i Creu Roja
Monòver. Així, els interessats podran acudir-hi des de les 16:30h
fins a les 20.30h.

Cal destacar que els requisits
mínims per a ser donant són
tenir entre 18 i 65 anys, pesar
més de 50 quilos i no anar en
dejú. De fet, es recomana beure
més líquids de l'habitual durant
les hores prèvies.
Amb una donació, es pot arribar a salvar fins a tres vides i es
poden fer tres donacions a l'any.
Des del Centre de Transfusió
de la Comunitat Valenciana
d'Alacant destaquen la solidaritat
dels monovers i remarquen la
necessitat que hi ha de reserves
de sang en l'època d'estiu.

Peça destacada del Museu
d'Arts i Oficis de Monòver
Fa referència a la indústria de la seda i es pot visitar al Kursaal Fleta.

E

l Museu d’Arts i Oficis de
Monòver i la Regidoria de
Patrimoni han renovat la peça
destacada del Kursaal Fleta.
En aquesta ocasió, els objectes
seleccionats fan referència a la
indústria valenciana de la seda.
Així, a la vitrina ubicada a
la Sala d'Exposicions es poden
trobar diferents peces que parlen
de la repercussió d'aquesta manufactura al poble de Monòver.
L'exposició es podrà visitar fins al

mes de setembre al Kursaal Fleta
en el seu horari habitual.

Érase una vez un lugar donde
existía una Atención Temprana
sin listas de espera y, por tanto,
cualquier familia podía acudir
inmediatamente ante cualquier
duda en el desarrollo de su hijo/a
y recibir asistencia al momento.
Además, en este lugar ideal,
cada niño/a y, por tanto, su
familia, podía recibir la atención
necesaria en cada momento, sin
restricciones ni barreras. Y los y
las profesionales de la atención
temprana tenían un número
de familias razonable al que
atender; sin ratios desproporcionadas. Y no importaba si estos
niños/as eran atendidos a la vez
en sanidad o educación, ya que
la atención especializada que se
le da a la familia y al entorno de
cada niño o niña en los Centros
de Desarrollo Infantil y Atención
Temprana (CDIATs) nada tiene
que ver con la atención que
reciben en otros ámbitos y que
es igualmente imprescindible.
Y, por tanto, podían disponer
de esta atención hasta los
seis años si así se consideraba
desde el criterio profesional. Y
no sólo se tenía en cuenta la
prevención terciaria, sino que
se le daba la misma importancia
a la prevención primaria y a la
secundaria y el trabajo que los
y las profesionales dedicaban a
ello era valorado correctamente.
Además, se facilitaba el trabajo

asistencial y se minimizaba el
trabajo burocrático. En ese lugar,
los CDIATs estaban dispuestos a
nivel territorial de forma que se
favorecía el acceso a las familias
sin importar su procedencia, ni
tampoco el origen de su derivación. Este lugar hoy en día no
existe. En su lugar, hay ratios que
ahogan a los/ as profesionales, ya
que se imponen sin proporción
al tiempo de trabajo, se exige un
trabajo administrativo ímprobo,
el presupuesto hace años que está
congelado... Por eso, quienes llevamos tantos años de dedicación,
soñamos con él. Donde poder
dedicar todo nuestro tiempo a los
niños/as y a sus familias, a quienes ya presentan un trastorno
del desarrollo y a quienes tienen
el riesgo de presentarlo; donde
poder aplicar todos los avances
científicos que van apareciendo,
siguiendo las pautas que marca la
ciencia en cuanto a periodicidad
del seguimiento, signos de alarma
a vigilar, tipo de atención o metodología según patología, etc.
Los y las profesionales de los
CDIATs s o ñ a m o s c o n u n a
Atención Temprana de calidad
y aspiramos a conseguirlo algún
día. Hoy, los que trabajamos en
esto, ofrecemos esperanza, amor e
ilusión. Gracias a las familias que
confían en nosotros y nosotras.
EQUIPO CDIAT DE ASPRODIS
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Amancio Martínez Ruiz
O

curre en las mejores familias
que la fama de uno de sus
miembros hace sombra a los
otros. Este es el caso de Amancio
Martínez Ruiz, hermano de
Azorín e inadvertido personaje.
Fue el segundo hijo, de los nueve
que tuvo el matrimonio de Isidro
Martínez Soriano y Luisa Ruiz
Maestre. Vino al mundo en el
año 1978.
Su hermano Azorín es el
que nos hace su retrato en sus
“Memorias Inmemoriales”. Dice
de él que es un hombre de una
“dignidad integral” y además,
leemos textualmente: “Amancio
es un estoico y sabe sobreponerse
a la adversidad. Cuando van parientes al Collado, se esparce con
ellos; cuando está solo divaga por
el monte y lee …”.
Se puede decir de Amancio que
tenía mucho talento, era culto,
agudo y sabía escribir. Conoció
personalmente a media Generación del 98 pues por los años
veintitantos al treinta y tantos
vivió unos diez años en Madrid,
en el cuarto de una humilde pensión cerca de la Puerta del Sol. Allí
dedicaba su vida a leer, estudiar y
discutir de lo humano y lo divino
en la mesa de un café de la calle
de Alcalá, en la tertulia de “El
Caletre” que él mismo fundó. Su
gran invento es el “Caletrismo”,
un nuevo modo de entender la
vida, de encontrar el “sabor de las
cosas”.
Dichas ideas las expresó en su
libro “Caletrario o epítome de
Caletrismo”, donde se encuentran todas las definiciones que
puedan desear sus seguidores. El
libro se divide en 13 capítulos
relacionados todos con El Caletrismo. En él ha dejado Amancio
verdades profundas escritas con
arte y una capacidad de síntesis
dignas de la mejor causa. En el
preámbulo podemos leer: En el
rolde de la mesa cafetil se sentaba
desnuda la palabra, moldeada su
desnudez por la gasa del humor...

Amancio Martínez Ruiz, pintado por Luis Martínez Limorti.

En el segundo capítulo nos dice
Amancio que, EL CALETRISMO,
según la Real Academia es, “tino,
discernimiento, capacidad”: …
¡Trinidad creatriz! Pero no basta
con la frialdad semántica de los
vocablos. Hay que propinarles el
moquete animador, el torniscón
despabilador, el empujón movilizante; ... para que anden por las
rutas de los mundos y vivifiquen
las soledades…
Don Amancio, con humor y
sin ápice de presunción, decía
que, “a las greguerías de Ramón
Gómez de la Serna, él respondería
con las caletrerías”; efectivamente en el capítulo tres nos escribe
una muestra de CALETRES que
van de la A a la Z :
B)“Todo es viejo en el mundo y
todo es nuevo para el ojo”.
Z) “La muerte es silencio absoluto”.
En el capítulo quinto vienen
las CALETRERÍAS:
“Cuando no sobran vueltas de
un gasto se cree uno estafado”.
“La agricultura es el arte de
quejarse del tiempo”.
“Un frasco de tinta encierra un
cosmos”.
CALETRARIS HONORIS son,
según otro capítulo: José Martínez Ruiz (Azorín), Pío Baroja y
José Ortega y Gasset.
Por último, algunos Caletrantes
expresan su opinión:

“Con el caletrismo me acuesto
y con el caletrismo me levanto”
(Azorín).
“Por no conocer el caletrismo a
tiempo he desperdiciado mucho”
(Ángel Yagüe Sánchez).
Azorín evoca con cariño a su
hermano Amancio. Volviendo a
las Memorias Inmemoriales, en el
capítulo XXIX, titulado Amancio,
añade: “Su expansividad encubre
un meditar continuo; merecía un
pasar holgado, que otros, gente
baldía, tienen”.
De Madrid volvió Amancio al
paisaje del Collado de Salinas, a la
antigua casa familiar, a ese cuarto
con tejavana que menciona Azorín: “Cuando Amancio vio que
avanzaban los años, consideró
con cierta melancolía su reclusión en el cuartito lóbrego. Al
abandonar Madrid, abandonaba
lo más dilecto para él: la vida ciudadana y su tertulia en el café”.
Es paisaje de montecillos, de
almendros, olivos y algún pinar
oscuro. La sierra del Cid preside
la comarca: “Olivos, vides,
almendros, higueras. Una serenidad inalterable: la seguridad
gratísima de que esta quietud
no ha de ser alterada. Y las horas
que pasan, lentas, en el trabajo
placentero. Cuartito a tejavana;
el techo con troncos de pino,
sinuosos, nudosos…” Pasaba
también temporadas en el cortijo

de Catena, en la sierra de Segura,
donde en los veranos se recogía
su hermano Ramón, el médico.
Azorín le enviaba libros y
revistas para que no perdiera el
contacto con el mundo. Su vida
era divagar por el monte y leer.
Puede que viviera feliz lejos del
mundanal ruido y así se lo hacía
saber a su hermano en sus cartas:
… Estoy tranquilo. La soledad
para mí es indispensable...
Publicó Epítome del Caletrismo en 1934 y una segunda
edición revisada y aumentada en
1939, Caletrario o Epítome del
Caletrismo. Más tarde, en 1950,
publica en valenciano Cañís y
Cañisaes, un resumen de los artículos publicados junto a Joaquín
Amo en el semanario “El Pueblo”
a principios de siglo.
Como Amancio vivió sus últimos años en Monóvar, todavía
hay personas que lo recuerdan
como Pilar Navarro que me cuenta que iba en muchas ocasiones,
sobre todo en Navidad, a casa
de su abuelo, en la desaparecida
finca de El Huerto, (hoy Mercadona); o M.ª. Consuelo Algora
que le recuerda paseando por el
Casino con su hermana Amparo;
o mi marido, Pepe Vidal, que le
llevaba periódicamente los giros
de 1.000 pesetas que Azorín le
mandaba, recibiendo siempre
una peseta de propina.
Él y su hermana Amparo vivieron sus últimos años en un piso
de la calle Bohuero, a las espaldas
de la casa familiar, hoy Casa
Museo Azorín.
Murió en 1967, un mes después
de la muerte de su querido hermano.
Según nos dice Rafael Poveda
en su página de Autors i personatges de Monòver, queda inédita
una autobiografía, Una Menestrea. También nos dice que a su
muerte se dijo que había muerto
“el otro Azorín”.
Paqui Limorti Aracil

