FESTES DE JULIOL 2016 1

3
5
6
8
9
12
15
18
20

Escut Vila de Pedreguer
Sergi Ferrús Peris - Alcalde
Gojos i Himne Sant Bonaventura
Carlos Pons - Rector
Comissió de festes 2016
Festeretes i festerets 2016
Festeres i festers 2016
Quintada 2016 - L’Esvalot
Quintada 2006 - Batibull

21 Quintada 1996 - El Desgavell
22 Quintada 1986 - Al Desficaci
23 Quintada 1976 - Pajaríssimo
24 Quintada 1971
25 Programa de festes
32 Programa de fiestas
35 Festivities programm
38 Programa d’actes religiosos
39 Pregoners

Portada: Konstan Marno
Disseny i maquetació: Avellà Gràfiques
Imprimeix: Avellà Gràfiques - T. 965761122 - Marina Alta
2 FESTES DE JULIOL 2016

40 Advertències
41 Manolo Fenollar

Associació d’Escacs Benimarmut

42
44
51
96
97
219

Biografies
Fotos del record
Índex col·laboracions literàries
Agraïments
Publicitats
Índex de publicitats

FESTES DE JULIOL 2016 3

ALCALDE

SERGI FERRÚS PERIS

U

n altre any ha passat i ens retrobem de
bell nou amb la nostra festa més gran, els
deu dies més intensos de l’any, les Festes de
Juliol. La festa on coincidim menuts i grans,
joves i gent major. La festa on la qüestió és
participar, participar en una col·lectivitat...
que sap gaudir i amb coneixement, i,
sobretot, per gust, mai per obligació: com
diu la dita, “qui no vulga pols que no vaja
a l’era”, cadascú és ben lliure d’anar als
actes religiosos, als taurins, als musicals...
per varietat no serà... fins i tot és ben lliure
de no fer absolutament res... però per decret
no s’ha d’obligar ningú a fer allò que no li
abellisca...
Estic segur que tothom trobarà entre
les propostes d’ aquest programa el que
necessita. Com sempre, la qualitat, la
varietat i allò consolidat amb alguna novetat
són els criteris principals que ha manejat la
Comissió de Festes, que, un any més, ha fet
una excel·lent tasca; la comissió, un grup de
persones voluntàries (no ho oblidem) que
prou feines té per enllestir una programació
de categoria i atractiu comarcal (i més
enllà), com per a sobre treballar amb l’esforç
d’apanyar-se amb recursos congelats o
rebre enguany pressions afegides.

I no vull oblidar-me de la quintà d’enguany,
de nom L’Esvalot que (no tinc cap dubte)
sabran donar-nos una lliçó de trellat i saber
estar... a pesar del brogit eixordador que
suggereix el seu nom. Sou joves, ja ho
sé, però la joventut valenciana ens heu
donat, quan heu volgut, una bona dosi de
compromís i responsabilitat, la mateixa dosi
que sé que aplicareu durant aquests dies, els
vostres dies per excel·lència.
Pedregueres, pedreguers, en dirigir-me a
vosaltres avui, la meua intenció és convidarvos a participar intensament de la festa,
com només Pedreguer sap fer-ho, amb el
somriure ben ample, amb l’amistat com a
porta d’una felicitat col·lectiva, que és, en
definitiva la principal raó per celebrar la
festa més nostra... però també vull remarcar
la solidaritat pedreguera: que, tot i estar
permesa més que mai la disbauxa, cal no
oblidar eixa solidaritat amb aquells veïns
que pel que siga no s’hi podran unir i les
mostres de civisme envers la nostra vila.
Dit això, pedregueres, pedreguers, i tots
aquells que ens visiteu durant aquests dies,
divertiu- vos de valent i gaudiu de les Festes
de Juliol de la vila de Pedreguer!
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HIMNE

GOJO S

Despierta Pedreguer a los clamores del
himno de tus hijos al Patrón.

Buenaventura dichoso, pues por patrón
os tenemos en vos nos ampararemos
en cualquier trance penoso.

Y prenda en cada pecho un haz de
flores, en símbolo fragante de oración.
Camina, Pedreguer, hacia tu gloria: por
San Buenaventura, a la victoria!
1. Un pueblo alborozado aclama al
serafín, humilde y abnegado, de
ciencia paladín: y ofrece en sus
canciones, en prueba de su amor,
tocada en oraciones la cruz de su
dolor.
2. La fe de sus mayores revive en
Pedreguer al canto de loores en
este amanecer; por tus rutas de
grandeza, y en apretado haz, se
apresta con firmeza a conquistar a
su paz.
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1. Sol fuiste, Buenaventura, y luz del
divino ser, “pues naciste rosicler”
(bis) de divina Compostura; y en
trono de luz tan pura, Serafín sois
portentoso.
2. Del cielo a la tierra viene el gran
Dios a visitarnos, “y como grande
a ensalzaros” (bis) todo el cielo
se previene; Buenaventura a Dios
tiene, mirad pues si es portentoso.
3. En la Patria valenciana, vemos brilla
Pedreguer, “que con su excelso
querer” (bis) tu protección y amor
gana; de raigambre franciscana, te
invoca y canta gozoso.

SANT .
BONA
VENTURA
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RECTOR

CARLOS PONS
Estimats feligresos:
Ens disposem a preparar i celebrar
les nostres Festes Patronals en
Honor a Sant Bonaventura, d’este
Any Jubilar de la Misericòrdia, que
ha convocat el Papa Francesc.
Un any especial en què el Papa
ens convida a exercitar-nos en la
posada en pràctica i redescobriment
de les Obres de Misericòrdia, en
este món tan canviant en el que
actualment vivim: “…és el meu viu
desig que el poble cristià reflexione
durant el Jubileu sobre les obres de
misericòrdia corporals i espirituals.
Serà una manera de despertar la
nostra consciència, moltes vegades
ensopida davant el drama de la
pobresa, i d’entrar encara més en el
cor de l’Evangeli, on els pobres són
els privilegiats de la misericòrdia
divina. (…) Redescobrim les obres
de misericòrdia corporals: donar de
menjar al famolenc, donar de beure
qui té set, donar vestit al nuet, acollir
al foraster, assistir els malalts, visitar
els empresonats, soterrar els morts. I
no oblidem les obres de misericòrdia
espirituals: donar consell a qui ho
necessita, ensenyar a qui no sap,
corregir a qui s’enganya, consolar
al trist, perdonar les ofenses,
suportar amb paciència les persones
impertinents, pregar a Déu pels vius
i pels difunts…” (Papa Francesc,
Misericordiae Vultus, Bula del
Jubileu de la Misericordia,15).
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La família és també en si mateixa
misericòrdia de Déu en la mesura
que és una prolongació de la infinita
Providència. La misericòrdia suposa
eixir de nosaltres mateixos; sol ser
la millor teràpia per curar el nostre
desamor, la nostra soledat i la nostra
necessitat d´amor. La Beata Mare
Teresa de Calcuta deia que “quan una
persona se sent sola i necessitada, ha
de demanar a Déu poder trobar algú
a qui ajudar i consolar”. El Papa
ens convida a viure una església
en eixida, a anar a les perifèries, a
obrir els nostres ulls per observar
les misèries del món i escoltar els
seu crit d’auxili. Tots som cridats
a curar les ferides de les persones i
alleujar amb el consol, la solidaritat i
la deguda atenció.
La celebració de les nostres Festes
Patronals, de segur que serà un
bon assaig per posar en pràctica
les obres de misericòrdia, en uns
dies de convivència tan estreta; i de
retrobament amb els nostres veïns,
quan la festa al voltant de Sant
Bonaventura ens convoca i reclama
eixir de nosaltres mateixos, per
estimar el que està al nostre costat.
Estem en uns temps que ens conviden
a anar al més essencial. En este
sentit, Sant Bonaventura ens ajudarà
amb algunes de les seues bones
reflexions: “posem-nos en l´escola
el Mestre Diví: escoltem la seua
Paraula de vida i veritat, que ressona

en el més íntim de la nostra ànima.
Purifiquem els nostres pensaments i
les nostres accions, perquè Ell puga
viure en nosaltres i nosaltres puguem
comprendre la seua Veu divina, que
ens atrau cap a la felicitat veritable”.
Com molt encertadament ens diu el
Papa Francesc, mirant a Maria, Mare
de la Misericòrdia, “que la dolçor de
la seua mirada ens acompanye en
este Any Sant, perquè tots puguem
redescobrir l´alegria de la tendresa
de Déu. Ningú com Maria ha conegut
la profunditat del misteri de Déu fet
home”.
Concloem amb unes boniques
paraules de Sant Bonaventura
perquè queden en estes festes com
un gran llegat seu per als Pedreguers
i Pedregueres: “…Que no ambicione
altra cosa que posseir-te, que et
busque i et prove, que a Tu em
dirigisca i a Tu arribe, en Tu pense,
de Tu parle i tot el que faça… amb
perseverança fins al final; i que
Tu sols sigues la meua esperança,
tota la meua confiança, les meues
riqueses… la meua pau… el meu
refugi, el meu auxili… el meu tresor,
en el qual estiga sempre fixa, ferma
i profundament arrelada la meua
ànima i el meu cor”.
Visca Sant Bonaventura!
Visca Pedreguer!

Ganes en teníem...
Sí, teníem ganes de formar part de les
Festes de Juliol de 2016.
Ganes és la paraula que enxarxa tots els
sentiments viscuts aquest any. Podríem
dir-li il·lusió, entusiasme, alegria, comboi,
festa, responsabilitat, compromís... Però,
en definitiva, el que hem posat són moltes
ganes.
Ganes de fer unes bones festes de Pedreguer
i d’aportar el nostre gra d’arena per reforçar
el que ja són: un referent a tota la comarca i
a part de l’estranger!
Ganes també, per la nostra joventut,
d’intentar canviar algunes coses (però
sempre des del respecte i la consideració a
tot el poble).
I, és clar, ganes de passar unes festes amb
la millor quintà: l’Esvalot. No dubtem que
ens farà vibrar i fruir amb l’espontaneïtat i
l’alegria que transmet, però també sabem
que estarà a l’altura en comportaments
cívics.
Ha sigut un any dur, amb moltes hores
de feina, reunions, barres, dinars,
presentacions... Però hem gaudit cada
moment, fins i tot aquells en què pensem que
ho haguérem pogut fer més bé. Aprofitem
l’avinentesa per demanar disculpes per

tot allò en què hem pogut fallar o en què
podrem fer-ho, però cal dir que les nostres
intencions sempre han sigut les millors.
Perquè, com diu la dita, “qui no arrisca no
falla”.
No volem acabar aquest escrit sense donar
les gràcies a tota la gent que d’una manera o
altra ha col·laborat amb nosaltres. En primer
lloc, agraïm el suport dels nostres familiars
perquè ells són qui saben de primera mà tota
la feina que ens ha costat arribar fins ací (i a
ells també). A més, volem donar les gràcies
a totes les empreses que han participat en
l’elaboració d’aquest llibre i també a totes
aquelles que durant l’any ens han recolzat
en qualsevol festa que hem fet (fira, mig
any de quintades, dia de la dona...). Gràcies,
per descomptat, a l’Ajuntament i a totes les
associacions pel seu suport i comprensió.
I, especialment, gràcies a tot el poble, que
sempre s’ha mostrat participatiu en cada
acte que hem realitzat.
Així doncs, ara toca gaudir! Gaudir amb
moltes ganes dels 10 dies màgics que fan de
Pedreguer un poble més viu i alegre si cap.
Esperem que eixiu al carrer amb la vostra
gent i gaudiu de tots els actes programats.
Cridem amb ganes:
Visca Pedreguer!
Visca la Quintà l’Esvalot!
Visquen les Festes 2016!
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Cecilia Leiva Perelló
Toni Tomás Sancho
Verònica Server Fornés
Gerard Navas Gayà
Rosa Durà i Garcia
Lluis Ballester Reus
Josep Constantí Marzal Noguera
Sofia Fornés i Serra
Noel Miralles Mas
Claudio Ballester Ferrer
Anna Noguera i Cardona
Joan Noguera Ballester
Vicent Noguera i Cardona
Noelia Fullana Roselló
Sergi Pons Garcia
Josep Pérez Tomàs
Verònica Causí Pérez

José Vicente Gavilà Gil
Pedro Luis Pizarro Rodríguez
Natalia Valverde Gayà
Fran Fornés Argudo
Ximo Tachó Marzal
Alicia Peidro Llorens
Josep Puigcerver Mut
Jordi Llorens Ballester
Gemma Cabrera Berenguer
Josep Crespo Llàcer
Pau Noguera Llopis
Herminia Miralles Infantes
Aleixandre Fornés Ginestar
Fernando Artígues Sesé
Noelia Núñez Gago
Jorge León Pons
Jairo Roselló Noguera
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ÁFRICA

AITANA

AITANA

ALBA

FESTERETES
ANDREA

ANNA

ANTONI

AUSIÀS

GEMA

GERARD

HUGO

JAUME

MARC

MARIONA

MARTINA

NAIRA
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ÀLEX

ÀLEX

ALMUDENA

AMAYA

I FESTERETS
BERTA

CARLA

CARLA

CLAUDIA

JOAN

JOEL

LLUC

LLUM

OLGA

PAULA

VICENT

XAVI
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Martina Pons Toudic
Alex Pons Toudic
Berta Miralles Díaz
Jaume Miralles Díaz
Amaya Puigcerver Sala
Almudena Puigcerver Sala
Xavi Roig Mengual
Naira Roig Mengual
Marc Mengual Miralles
Alex Mengual Miralles
Llum Ferrer Agulles
Paula Gisbert Costa
Carla Caravaca Salvà
Joel Poveda Fornés
Gema Femenia Ballester
Gerard Sentí Fornés

Andrea Salvador Gilabert
Vicent Cantó Ramis
Lluc Carrió Avellà
Ausiàs Carrió Avellà
Carla Plaza Noguera
África Martínez Maz
Aitana Fornés Fornés
Alba Cabrera Muñoz
Antoni Causí Morell
Anna Cabrera Muñoz
Aitana Mas Sesé
Hugo Mas Sesé
Claudia Sesé Escortell
Olga Sastre Seguí
Joan Campillo Tomás
Mariona Vidal Estrugo

Andrea Ferrer Sesé
Vicent Cardona Fornés
Noelia Costa Costa
Paco Martí Diego
Smila Durà Escrivà
Pablo Vizuete Carpi
Maria Ballester Server
Alex Tur Fornés
Marta Ballester Miralles
Borja Pons Ballester
Mar Garcia Serrat
Ximo Garcia Serrat
Ainhoa Fornés Gómez
Julen Garcia Sala
Marta Pérez Sapena
Borja Durà Momparler
Rosa Carrió Palacios
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festeres
Andrea Ferrer Sesé
Vicent Cardona Fornés

Smila Durà Escrivà
Pablo Vizuete Carpi

Maria Ballester Server
Alex Tur Fornés

Marta Ballester Miralles
Borja Pons Ballester
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i festers
Mar Garcia Serra
Ximo Garcia Serrat

Ainhoa Fornés Gómez
Julen Garcia Sala

Noelia Costa Costa
Paco Martí Diego

Marta Pérez Sapena
Borja Durà Momparler
Rosa Carrió Palacios
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Estimat poble de Pedreguer,
Som la QUINTÀ 2016 L’ESVALOT i estem molt contents/es perquè finalment
ha arribat el moment que hem estat esperant durant tant de temps!
Han passat 18 anys des que vam arribar al món i ara és l’hora de complir
una de les il·lusions més grans per a qualsevol pedreguer/a: ser quinto/a!
Només us podem dir que tenim moltes ganes de passar-ho bé
amb tots/es vosaltres i per això us convidem a participar de les
festes que la Comissió 2016 ha preparat amb molt d’esforç i
dedicació, a la qual fem un especial agraïment.
Abans d’acomiadar-nos, us hem de demanar
disculpes per avançat per les possibles molèsties
derivades de la nostra energia. Intentarem
que siguen mínimes, però us preguem que
tingueu paciència durant aquests dies.
Gràcies!
Així doncs, ens veiem als
carrers del poble per gaudir
de les festes de juliol...
Visca l’Esvalot!
Visca
Pedreguer!
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Fa 40 anys vam tindre l’honor de ser la quintà del nostre poble, moment que vam disfrutar com joves que en eixa època començaven
a convertir-se en adults, per assumir deures i obligacions. Hui no sentim nostàlgia, ni pretenem repetir anys passats, sols l’alegria
d’ajuntar-nos com a grup compartint de nou dies de festes, recordant amb enyorança els que no estan amb nosaltres i que formaren part
dels “PAJARÍSSIMOS”.
VISCA LA QUINTÀ DEL 76
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DIVENDRES 8
13.00 h
Anunci de l’inici de les festes de juliol amb
el tradicional volteig general de campanes i
cercavila amb dolçaina i tabalet a càrrec de
la COLLA OCAIVE.
23.45 h
La Comissió de Festes i la QUINTÀ 2016
L’ESVALOT, acompanyades per la batucada
KATUBA, acudiran a l’Ajuntament per
escoltar el pregó. Aquest any correrà a càrrec
dels fills del poble de Pedreguer Paquibel i
Joan Server Pérez. Us esperem a tots i totes
davall del balcó de l’Ajuntament!

Tot seguit, encesa de la carcassa que dóna
inici a les festes de juliol de Pedreguer.
A continuació, I Entrada de bous (tot bous)
de la ramaderia LA PALOMA (Xaló)
patrocinada pel BAR LA MUSICAL.
Després hi haurà solta de vaques de la
ramaderia BENAVENT (Quatretonda).
01.00 h
Concert a l’avinguda de la Constitució amb
l’actuació dels grups TRAIN TO ROOTS i
ITACA BAND.

DISSABTE 9
10.00 h
Matinal Popular del CLUB CICLISTA de
Pedreguer al Polígon Industrial Les Galgues
II.
12.00 h
II Entrada de bous de la ramaderia ELS
COVES (Pedreguer) i solta de vaques de la
ramaderia F. MACHANCOSES (Xest).
13.00 h
Volteig general de campanes.
18.00 h
XLV Volta a peu a Pedreguer, organitzada
pel CLUB D’ATLETISME CAMETES. En
acabar hi haurà cervesa per als participants.
18.00 h
Exhibició de partides simultànies d’escacs
als Pòrxens a càrrec del mestre internacional
Manolo Fenollar, organitzada pel CLUB
D’ESCACS ELS CAVALLERS MARINA
ALTA.
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20.00 h
Cercavila de la BANDA DE MÚSICA de
Pedreguer pels carrers del poble.
23.30 h
Gran nit dels festers i festeres majors i
infantils: PRESENTACIÓ DE LES FESTES
2016 al pati del Col·legi L’Alfàs. Tot seguit,
gaudirem de l’espectacle MUSICAL
CLÁSICOS DE HOLLYWOOD.
En finalitzar, al mateix pati del Col·legi
L’Alfàs, macrodiscomòbil SUPERTRUK –
BURN.

DIUMENGE 10 . sant roc
8.00 h
Volteig general de campanes.
8.00 h
III Entrada de bous de la ramaderia ELS
COVES (Pedreguer). A continuació,
solta de vaques de la ramaderia CRESPO
(Pedreguer).
9.00 h
Concurs de pesca al Parador de Xàbia,
organitzat pel CLUB DE PESCA de
Pedreguer.
10.00 h
Cercavila de la BANDA DE MÚSICA de
Pedreguer.
10.00 h
XIII Partida de pilota valenciana al Trinquet
Municipal, en modalitat raspall, organitzada
pel CLUB DE PILOTA de Pedreguer.
10.30 h
III Torneig de truc als Pòrxens, patrocinat
per l’associació AMICS DEL TRUC.
12.00 h
Missa solemne en honor a Sant Roc,
acompanyada per l’orgue Grenzing
(organista titular Josep Vicent Giner) i
cantada pel COR SANT BONAVENTURA
de Pedreguer.

13.00 h
Entrega dels premis de TRUC, de RASPALL
i de la MATINAL CICLISTA. A continuació,
hi haurà degustació de cervesa i fruits secs
als Pòrxens patrocinada per BODEGAS
BLASCO S.L. (MAHOU) i ALMENDRAS
ARTIGUES S.L.
19.00 h
Tradicional Entrada de la Murta, amb
l’acompanyament de la BANDA DE
MÚSICA i de la COLLA OCAIVE de
Pedreguer.
A continuació, IV Entrada de bous (tot
bous) de la ramaderia LA PALOMA (Xaló)
patrocinada per PEDRO CANTÓ, S.L.
Tot seguit, exhibició de la ramaderia ELS
COVES (Pedreguer).
20.00 h
Inauguració de l’exposició de fotografies
antigues “La dona pedreguera”, organitzada
per l’ASSOCIACIÓ ELS PÒRXENS
(Associació per a la recuperació del
Patrimoni Cultural de Pedreguer), al
carrer Mestre Serrano, núm. 30. L’horari
d’exposició serà de 19.45 h a 22.00 h, fins
al dia 17 de juliol.
00.30 h
Gran nit de ball a la plaça Major amb
l’actuació de l’espectacular orquestra
PIRATA.
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DILLUNS 11 . dia dels xiquets i xiquetes
10.00 h
Despertà infantil per als festerets i festeretes
en què poden participar tots els xiquets i
xiquetes del poble. Aniran acompanyats per
la batucada KATUBA i està patrocinada pel
BAR PLAÇA.
En acabar, al Parc del Patronat hi haurà jocs
infantils i aquàtics per a tots els xiquets i
xiquetes que vulguen passar-ho bé.

TLÓ
IRDERPA
EDREGU
IB
ER
STES
FE

11.00 h
Inscripció al I BIRRATLÓ FESTES DE
PEDREGUER a la plaça de l’Amistat.
12.00 h
Tradicional concert festiu a l’Església de la
Santa Creu, dirigit per Josep Vicent Giner,
amb la participació de destacats intèrprets
solistes i la col·laboració de la FUNDACIÓ
SERVER PÉREZ.
12.00 h
I BIRRATLÓ FESTES DE PEDREGUER.
El recorregut serà de 1.600m i passarà pels
següents carrers: Mestre Serrano – Sant Roc
– Lepant – carrer Major. En acabar, es farà
l’entrega de premis al PUB VERDOLAGA.
13.30 h
Paelles populars als Pòrxens amenitzades
per la xaranga TOCA’T UN OU.
NOTA: La carn i l’arròs per a les paelles es repartiran
al mateix temps que les quadrilles participants van
aplegant i muntant les taules.

17.00 h
Festa de l’espuma al carrer Sant Roc
patrocinada per la QUINTÀ 2016
L’ESVALOT.
17.30 h
Globotada per a tots els xiquets i xiquetes al
carrer Major.
18.00 h
Berenar popular per a tots els xiquets i
xiquetes a la plaça de l’Amistat patrocinat
per SUPERMERCATS MASYMAS.
A continuació, espectacle infantil “Eco21”
a càrrec de la companyia LA BANDA DEL
DRAC (SCURA SPLATS).
20.00 h
V Entrada de bous (tot bous) de la ramaderia
ELS COVES (Pedreguer) patrocinada
per ALMENDRAS ARTIGUES S.L. Tot
seguit, exhibició de la ramaderia CRESPO
(Pedreguer).
“NIT DEL COET”
00.00 h
Gran correfoc en la plaça Major a càrrec de
l’ASSOCIACIÓ COET I CORDA.
00.30 h
Concert al carrer Sant Roc amb l’actuació de
OH! MAUSERS i QUINTANA TIJUANA,
patrocinat pel PUB QUATRE ESTACIONS.
01.00 h
Gran cordà infantil a càrrec de la pirotècnia
NADAL MARTÍ (l’Olleria), organitzada
per l’ASSOCIACIÓ COET I CORDA.
02.00 h
Gran cordà a càrrec de la pirotècnia
NADAL MARTÍ (l’Olleria), organitzada
per l’ASSOCIACIÓ COET I CORDA.
NOTA: Per poder participar en l’acte cal llegir
prèviament les advertències esmentades al llibre de
festes i respectar les normes establertes.
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DIMARTS 12 . sopar popular
10.00 h
Esmorzar popular de coques a la plaça de
l’Amistat amb la col·laboració dels forns
CARRER AMPLE, ADELA i JAUME.
12.00 h
VI Entrada de bous de la ramaderia
BENAVENT (Quatretonda) i solta de vaques
de la ramaderia CRESPO (Pedreguer).
13.30 h
Cassalla a gogó a l’avinguda Maria López
patrocinada pel BAR LLAURADOR.
17.30 h
Entrada i solta de carretons per als xiquets
i xiquetes que vulguen torejar. Tot el poble
està convidat a gaudir d’aquest espectacle!
19.30 h
VII Entrada de bous (tot bous) de la ramaderia
BENAVENT (Quatretonda), patrocinada

per SANTACREU INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES S.L. Tot seguit, exhibició
de la ramaderia LA PALOMA (Xaló).
20.00 h
Actuació del GRUP DE DANSES de
Pedreguer amb l’espectacle “Música i
balls tradicionals” a la plaça de l’Amistat.
Hi haurà granissat de llima i burret per als
assistents, col·laboració de GRANISOL i
ESFERCO S.L. i LICORES SINC.
Aquesta actuació està inclosa en la
“Campanya de difusió de Música i Teatre
2016” de la Diputació d’Alacant i l’accés és
gratuït.
22.00 h
SOPAR POPULAR al pati del Col·legi
L’Alfàs amenitzat per la xaranga TOCA’T
UN OU. Tot seguit, actuació de la gran
orquestra VALPARAISO.

DIMECRES 13 . dia dels bous
8.00 h
VIII Entrada de bous de la ramaderia
CRESPO (Pedreguer). A continuació, solta
de vaques de la ramaderia ELS COVES
(Pedreguer).
10.30 h
Concentració al Centre Social de tota la gent
gran del poble i marxa cap a la Residència de
la Nostra Senyora del Carme, acompanyats
per QUINTANA i PACO. Es repartiran
fartons, per gentilesa de SUPERMERCATS
MASYMAS i orxata per gentilesa de
GRANISOL.
12.00 h
IX Entrada de bous de la ramaderia
BENAVENT (Quatretonda) i solta de
vaques de la mateixa ramaderia.
19.00 h
X Entrada de bous (tot bous) de la
ramaderia la PALOMA (Xaló). A
continuació, espectacular vesprada de
bous serrils organitzada i patrocinada per
l’ASSOCIACIÓ CULTURAL PASSIÓ

PELS BOUS. Primerament consistirà en
l’entrada de caixons i mansos i després en la
desencaixonada de bous serrils.
20.00 h
Concert a la plaça de l’Amistat a càrrec
de la colla de dolçainers i tabaleters ELS
TRAGINERS (Pedreguer). Hi haurà
granissat de llima i burret per als assistents,
col·laboració de HELADOS PALACIO i
ESFERCO S.L. i LICORES SINC.
00.30 h
XI Entrada de bous (tot bous) de la
ramaderia F. MACHANCOSES (Xest) i
solta de vaques de la ramaderia ELS COVES
(Pedreguer). Tot seguit, solta del millor bou
serril de la vesprada.
01.00 h
Gran nit de teatre artístic a la plaça de
l’Amistat amb l’espectacle “Sabates
en l’aire”, a càrrec de la companyia la
FURTIVA (SCURA SPLATS).
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DIJOUS 14 . dia de les quintades
8.00 h
XII Entrada de bous de la ramaderia ELS
COVES (Pedreguer). A continuació, solta de
vaques de la ramaderia F. MACHANCOSES
(Xest).
10.00 h
Esmorzar popular de coques a la plaça
de l’Amistat amb la col·laboració de la
COQUERIA DEL NIN.
12.00 h
XIII Entrada de bous de la ramaderia LA
PALOMA (Xaló) i solta de vaques de la
ramaderia ELS COVES (Pedreguer).
13.30 h
Actuació de la xaranga GARANXA i alguna
sorpresa més a la plaça de l’Amistat. Hi haurà
cervesa i Anís Tenis a gogó, patrocinada per
la QUINTÀ 2006 EL BATIBULL.
19.00 h
Concentració de quintades al corral de bous
de l’avinguda d’Alacant. A continuació, III
Entrada de Quintades, acompanyada per les
xarangues GARANXA i CACHORRA’S
BAND. En aquest acte col·laboren la
QUINTÀ 2006 EL BATIBULL i la
QUINTÀ 2016 L’ESVALOT.

20.00 h
Gran vesprada de ball a la plaça Major amb
l’actuació de l’orquestra LA PATO.
00.30 h
XIV Entrada singular de bous de la ramaderia
ELS COVES (Pedreguer), patrocinada per
FERNANDO LEON S.L. – FONTANERIA
PONS S.L. – MOVIPLO S.L. – PINTOR
PUIGCERVER – SOLNET – TALLER DE
PEDRA NAVAS S.L. i solta de vaques de la
ramaderia LA PALOMA (Xaló).
00.30 h
Concert al carrer Sant Roc amb l’actuació
dels grups LILIT I DIONIS i LA
CARDIACAN TOUR, patrocinat pel PUB
QUATRE ESTACIONS.
01.00 h
Discomòbil
MOTIVATION
SOUND
EXPERIENCE amb els DJ’s CHRISTIAN
BLOND i PAUL SMITHS, animada
per SPAM GROUP a l’avinguda de la
Constitució. Hi col·laboren la QUINTÀ 2016
L’ESVALOT i JFM ORGANITZACIÓ.

DIVENDRES 15 . sant bonaventura
8.00 h
Volteig general de campanes i despertà a
càrrec de la pirotècnia NADAL MARTÍ
(l’Olleria).
10.00 h
Cercavila de la BANDA DE MÚSICA de
Pedreguer.
12.00 h
Missa solemne en honor a Sant Bonaventura,
acompanyada per la música de Josep Vicent
Giner a l’orgue Grenzing i del COR SANT
BONAVENTURA de Pedreguer.
En acabar la missa, tindran lloc les
tradicionals “carreres del gall” que estaran
amenitzades per la COLLA OCAIVE. Us a
animem a participar-hi!
En finalitzar, es dispararà una gran traca
reforçada a la plaça Major a càrrec de la
pirotècnia NADAL MARTÍ (l’Olleria).
19.30 h
La Comissió de Festes, junt amb els festers i
festeres majors i infantils visitaran les taules
de postulació contra el càncer.
Tot seguit, es farà l’ofrena a Sant
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Bonaventura, que estarà oberta a tot el poble.
En acabar l’acte, es dispararan XXI Salves i
començarà la solemne processó en honor a
Sant Bonaventura, el patró de Pedreguer. El
recorregut de la mateixa serà pels següents
carrers: plaça Major – Ajuntament – Ample
– Sant Joan – Clavell – Sant Antoni – Àngel
– Devots – avinguda Alacant – Sol – plaça
Santa Marta – Literat Azorín – Ajuntament –
plaça Major. La Comissió de Festes convida
a tots els veïns i veïnes del poble a engalanar
els carrers pels quals passarà la processó.
Finalment, es dispararà un fabulós castell de
focs d’artifici des del carrer dels Fossarets
a càrrec de la pirotècnia NADAL MARTÍ
(l’Olleria).
00.30 h
Gran nit de ball a la plaça Major amb
l’actuació de l’espectacular orquestra
VALENCIA.
00.30 h
Concert al carrer Sant Roc amb l’actuació
dels grups IMMENSUS, KOMFUSIÓ i
LA TROCAMBA MATANUSCA, amb la
col·laboració dels Pubs VERDOLAGA i
QUATRE ESTACIONS.

DISSABTE 16 . mare de déu del carme i
							

carrosses

8.00 h
Volteig general de campanes.
8.00 h
XV Entrada de bous de la ramaderia ELS
COVES (Pedreguer). A continuació, solta
de vaques de la ramaderia LA PALOMA
(Xaló).
11.00 h
Actuació de la banda suïssa LOS GAUGIS
(Música típica del carnestoltes de Lucerna)
als Pòrxens.
12.00 h
Missa solemne a la Residència de la Nostra
Senyora del Carme, cantada pel COR SANT
BONAVENTURA de Pedreguer.

18.30 h
GRAN DESFILADA DE CARROSSES I
GRUPS A PEU per l’itinerari de costum. La
desfilada estarà amenitzada per la colla de
dolçainers i tabaleters ELS TRAGINERS i
la BANDA DE MÚSICA de Pedreguer.
23.00 h
Gran nit de rock al pati del Col·legi L’Alfàs
amb l’actuació dels grups SOZIEDAD
ALKOHOLIKA, BERRI TXARRAK i EL
ÚLTIMO KE ZIERRE.
00.30 h
XVII Entrada de bous de la ramaderia ELS
COVES (Pedreguer) i solta de vaques de la
ramaderia F. MACHANCOSES (Xest).

12.00 h
XVI Entrada de bous de la ramaderia F.
MACHANCOSES (Xest) i solta de vaques
de la ramaderia ELS COVES (Pedreguer).

DIUMENGE 17
8.30 h
Inscripció per a la IV baixada d’AUTOS
LOCOS al carrer Sant Roc.
10.00 h
XVII Torneig de PETANCA al Parc del
Patronat.
10.00 h
XVIII Torneig de BITLLES al Parc del
Patronat.
10.00 h
IV Baixada d’inèrcia d’AUTOS LOCOS,
que puntuarà per al Campionat de la Marina
Alta. El recorregut serà pels següents
carrers: Ermita de Sant Blai – Passatge – Cid
– Ermita – Ample – plaça Major – Mestre
Serrano – Sant Roc.
NOTA: Per poder participar-hi s’hauran de seguir
estrictament les normes i indicacions mencionades a
les advertències.

13.00 h
Entrega de premis dels AUTOS LOCOS,
PETANCA, BITLLES i PESCA. A
continuació, hi haurà cervesa als Pòrxens
patrocinada
per
DISTRIBUIDOR
FRANCISCO TOMÀS (AMSTEL)
19.30 h
XVIII Entrada de bous Especial amb vint
bous de la ramaderia F. MACHANCOSES
(Xest) patrocinada per ROLSER S.A. A
continuació, exhibició de la ramaderia
BENAVENT (Quatretonda).
00.30 h
Gran nit de ball a la plaça Major amb
l’actuació de l’orquestra LA GUARIDA.
En acabar l’orquestra, solta de vaques de
la ramaderia ELS COVES (Pedreguer) fins
ben entrada la matinada.
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VIERNES 8
13.00 h
Anuncio del inicio de las fiestas de
julio con el tradicional volteo general
de campanas y el pasacalle con
dulzaina y tabal a cargo de la COLLA
OCAIVE.
23.45 h
La comisión de fiestas y la quinta
2016 L’ESVALOT acompañados por
la batucada KATUBA, acudirán al
Ayuntamiento para escuchar el pregón.
Este año correrá a cargo de los hijos
del pueblo de Pedreguer, Paquibel y
Joan Server Pérez. Os esperamos a
todos y todas debajo del balcón del
Ayuntamiento.
Acto seguido, encendido de la carcasa
de inicio de las Fiestas Mayores de
Pedreguer.
A continuación, I Entrada de toros
(todo toros) de la ganadería LA
PALOMA (Jalón), patrocinada por
BAR LA MUSICAL. Después habrá
suelta de vacas de la ganadería
BENAVENT (Quatretonda).
01.00 h
Concierto en la Avenida de la
Constitución con la actuación de los
grupos TRAIN TO ROOTS e ITACA
BAND.

SÁBADO 9
10.00 h
Matinal Popular del CLUB CICLISTA
de Pedreguer en el Polígono Industrial
Les Galgues II.

18.00 h
Exhibición de partidas simultáneas
de ajedrez en los Pòrxens, a cargo
del maestro internacional Manolo
Fenollar, organizada por el club de
ajedrez “ELS CAVALLERS MARINA
ALTA”.

Giner) y cantada por el COR SANT
BONAVENTURA de Pedreguer.

20.00 h
Pasacalle de la BANDA DE MÚSICA
de Pedreguer por las calles del pueblo.

13.00 h
Entrega de los premios de TRUC,
RASPALL y MATINAL CICLISTA.
A continuación, habrá degustación de
cerveza y frutos secos en los Pòrxens
patrocinado por BODEGAS BLASCO
S.L. (MAHOU) y ALMENDRAS
ARTIGUES S.L.

23.30 h
Gran noche de los festeros y
festeras mayores e infantiles:
PRESENTACIÓN DE LAS FIESTAS
2016 en el patio del colegio Alfàs.
Acto seguido, gozaremos del
espectáculo musical CLÁSICOS DE
HOLLYWOOD.
Al finalizar, en el mismo patio del
colegio Alfàs,
macrodiscomòbil
SUPERTRUK – BURN.

19.00 h
Tradicional Entrada de la Murta,
acompañada por la BANDA DE
MÚSICA y la COLLA OCAIVE de
Pedreguer.
A continuación, IV Entrada de toros
(todo toros) de la ganadería LA
PALOMA (Jalón) , patrocinada por
PEDRO CANTÓ, S.L. Acto seguido,
exhibición de la ganadería ELS
COVES (Pedreguer).

DOMINGO 10
san roque
8.00 h
Volteo general de campanas.
8.00 h
III Entrada de toros de la ganadería
ELS
COVES
(Pedreguer). A
continuación, suelta de vacas de la
ganadería CRESPO (Pedreguer).
9.00 h
Concurso de Pesca en el Parador de
Jávea, organizado por el Club de Pesca
de Pedreguer.
10.00 h
Pasacalle de la BANDA DE MÚSICA
de Pedreguer.

20.00 h
Inauguración de la Exposición
de fotografías antiguas “La dona
pedreguera”, organizada por la
“ASSOCIACIÓ ELS PÒRXENS”
(Asociación para la recuperación del
Patrimonio Cultural de Pedreguer), en
la calle Mestre Serrano, núm. 30. El
horario de exposición será de 19.45 h
a 22.00 h, hasta el día 17 de julio.
00.30 h
Gran noche de baile en la plaza Mayor
con la actuación de la espectacular
orquesta PIRATA.

LUNES 11
dia de los niños y
niñas

12.00 h
II Entrada de toros de la ganadería ELS
COVES (Pedreguer) y suelta de vacas
de la ganadería F. MACHANCOSES
(Cheste).

10.00 h
XIII Partida de Pelota Valenciana en
el Trinquete Municipal, modalidad
Raspall, organizada por el CLUB DE
PILOTA de Pedreguer.

13.00 h
Volteo general de campanas.

10.30 h
III Torneo de Truc en los Pòrxens
patrocinado por la asociación AMICS
DEL TRUC.

10.00 h
Despertada infantil para los “festerets
y festeretes” y para todos los niños
del pueblo que quieran participar,
amenizadas por la batucada KATUBA
patrocinada por el BAR PLAÇA.
Al finalizar, en el parque del Patronat
habrá juegos infantiles y acuáticos
para todos los niños y niñas que
quieran pasarlo bien.

12.00 h
Misa solemne en honor a San Roque,
acompañada del órgano Grenzing
(organista titular Josep Vicent

11.00 h
Inscripción al I BIRRATLÓN
FIESTAS DE PEDREGUER en la
Plaza de la Amistad.

18.00 h
XLV Vuelta a pie a Pedreguer,
organizada
por
el
CLUB
D’ATLETISME CAMETES. Al
terminar habrá cerveza para todos los
participantes.
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12.00 h
Tradicional Concierto festivo en la
iglesia de la Santa Cruz, dirigido
por Josep Vicent Giner, con la
participación de destacados interpretes
y la colaboración de la FUNDACION
SERVER PÉREZ.

NOTA: Para participar en el acto hay que
leer las advertencias citadas al libro de fiestas
y respetar las normas establecidas.

por QUINTANA y PACO. Se
repartirán fartons, por gentileza de
SUPERMERCADOS MASYMAS y
horchata por gentileza de GRANISOL.

12.00 h
I BIRRATLÓN FIESTAS DE
PEDREGUER. El recorrido será de
1.600m y pasara por las siguientes
calles: Mestre Serrano – Sant Roc –
Lepanto – Carrer Major. Al finalizar
habrá entrega de premios en el PUB
VERDOLAGA.

MARTES 12
sopar popular
10.00 h
Almuerzo popular de cocas en la Plaza
de la Amistad con la colaboración
de los hornos, CARRER AMPLE,
ADELA i JAUME.

12.00 h
IX Entrada de toros de la ganadería
BENAVENT (Quatretonda) y suelta
de vacas de misma ganadería.

13.30 h
Paellas populares en los Pòrxens
amenizadas por la charanga TOCA’T
UN OU.
NOTA: La carne y el arroz para las paellas se
repartirán mientras los grupos participantes
se van reuniendo y montando las mesas.

17.00 h
Fiesta de la espuma en la calle Sant
Roc patrocinada por la QUINTÀ 2016
L’ESVALOT.
17.30 h
Globotada para todos los niños y niñas
en la calle Mayor.
18.00 h
Merienda popular para todos los niños
y niñas en la Plaza de la Amistad,
patrocinada por SUPERMERCATS
MAYMAS.
A continuación, espectáculo infantil
“Eco21” a cargo de la compañía
LA BANDA DEL DRAC (SCURA
SPLATS).
20.00 h
V Entrada de toros (todo todos) de la
ganadería ELS COVES (Pedreguer)
patrocinada
por
ALMENDRAS
ARTIGUES S.L. Acto seguido,
exhibición de la ganadería CRESPO
(Pedreguer).

12.00 h
VI Entrada de toros de la ganadería
BENAVENT (Quatretonda) y suelta
de vacas de la ganadería CRESPO
(Pedreguer).
13.30 h
Cazalla a gogó en la avenida Maria López,
patrocinada por BAR LLAURADOR.
17.30 h
Entrada y suelta de carretones para los
niños y niñas que quieran torear. Todo
el pueblo está invitado a gozar de este
espectáculo!
19.30 h
VII Entrada de toros (todo toros) de la
ganadería BENAVENT (Quatretonda),
patrocinada
por
SANTACREU
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
S.L. Acto seguido, exhibición de la
ganadería LA PALOMA (Jalón)
20.00 h
Actuación del GRUP DE DANSES de
Pedreguer con el espectáculo “Música
y bailes tradicionales” en la Plaza de la
Amistad. Habrá granizado de limón y
burret para los asistentes, colaboración
de GRANISOL i ESFERCO S.L. i
LICORES SINC.
Esta actuación esta incluida en la
“Campaña de difusión de la Música
y el Teatro 2016” de la Diputación de
Alicante y el acceso es gratuito.

“NOCHE DEL COETE”
00.00 h
Gran Correfoc en la Plaza Mayor
a cargo de la asociación COET I
CORDA

22.00 h
CENA POPULAR en el patio del
Colegio el Alfàs amenizado por la
charanga TOCA’T UN OU. Acto
seguido, actuación de la gran orquesta
VALPARAISO.

00.30 h
Concierto en la calle Sant Roc con
la actuación de OH! MAUSERS i
QUINTANA TIJUANA, patrocinado
por el PUB QUATRE ESTACIONS.

MIERCOLES 13
dia de los toros

01.00 h
Gran “Cordà” infantil a cargo de la
pirotecnia NADAL MARTÍ (Olleria)
organizada por la asociación COET I
CORDA.
02.00 h
Gran “Cordà” a cargo de la pirotecnia
NADAL MARTÍ (Olleria) organizada
por la asociación COET I CORDA.

8.00 h
VIII Entrada de toros de la ganadería
CRESPO (Pedreguer). A continuación,
suelta de vacas de la ganadería ELS
COVES (Pedreguer).
10.30 h
Concentración en el Centro Social
de toda la gente mayor del pueblo y
marcha hacia la Residencia de Nuestra
Señora del Carmen, acompañados

19.00 h
X Entrada de toros (todo toros) de
la ganadería la PALOMA (Jalón) y
a continuación espectacular tarde
de “bous serrils”, organizada y
patrocinada por l’ASSOCIACIÓ
CULTURAL PASSIÓ PELS BOUS.
Consistirá en la entrada de cajones y
mansos, y después en la desencajonada
de los “bous serrils”.
20.00 h
Concierto en la Plaza de la Amistad
a cargo de la “Colla de Dolçainers
i Tabaleters” ELS TRAGINERS
(Pedreguer). Habrá granizado de
limón y burret para los asistentes,
colaboración de HELADOS PALACIO
y ESFERCO S.L. y LICORES SINC.
00.30 h
XI Entrada de toros (todo toros) de
la ganadería F. MACHANCOSES
(Cheste) y suelta de vacas de la
ganadería ELS COVES (Pedreguer).
Acto seguido, suelta del mejor “bou
serril” de la tarde.
01.00 h
Gran noche de teatro artístico en la
Plaza de la Amistad con la actuación
del espectáculo “Sabates en l’aire”
a cargo de la compañía la FURTIVA
(SCURA SPLATS).

JUEVES 14
dia de las quintadas
8.00 h
XII Entrada de toros de la ganadería
ELS
COVES
(Pedreguer). A
continuación, suelta de vacas de
la ganadería F. MACHANCOSES
(Cheste).
10.00 h
Almuerzo popular de cocas en la Plaza
de la Amistad con la colaboración de
la COQUERIA DEL NIN.
12.00 h
XIII Entrada de toros de la ganadería
LA PALOMA (Jalón) y suelta de
vacas de la ganadería ELS COVES
(Pedreguer).
13.30 h
Actuación de la charanga GARANXA
y alguna sorpresa más en la Plaza de
la Amistad. Habrá cerveza y anís Tenis
a gogó, patrocinada por la QUINTÀ
2006 EL BATIBULL.
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19.00 h
Concentración de “quintades” en el
corral de toros ubicado en la Avenida
de Alicante. A continuación, III
Entrada de “Quintades”, acompañada
por las charangas GARANXA i
CACHORRA’S BAND. En este
acto colaboración la QUINTÀ 2006
EL BATIBULL y la QUINTÀ 2016
L’ESVALOT.
20.00 h
Gran tarde de baile en la Plaza Mayor
con la actuación de la orquesta LA
PATO.
00.30 h
XIV Entrada de toros de la
ganadería ELS COVES (Pedreguer)
patrocinada
per
FERNANDO
LEON S.L. – FONTANERIA PONS
S.L. – MOVIPLO S.L. – PINTOR
PUIGCERVER – SOLNET –
TALLER DE PEDRA NAVAS S.L.
y suelta de vacas de la ganadería LA
PALOMA (Jalón).
00.30 h
Concierto en la calle Sant Roc con la
actuación del grupo LILIT I DIONIS y
LA CARDIACAN TOUR, patrocinado
por el PUB QUATRE ESTACIONS.
01.00 h
Discomóvil
MOTIVATION
SOUND EXPERIENCE con los
DJ’s CHRISTIAN BLOND y
PAUL SMITHS, animada por
SPAM GROUP en la Avenida de la
Constitución con la colaboración de
la QUINTÀ 2016 L’ESVALOT y JFM
ORGANITZACIÓ.

VIERNES 15
san buenaventura
8.00 h
Volteo general de campanas y
despertada a cargo de la pirotécnica
NADAL MARTÍ (Olleria).
10.00 h
Pasacalle de la BANDA DE MÚSICA
de Pedreguer.
12.00 h
Misa solemne en honor a San
Buenaventura,
acompañada
por
la música de Josep Vicent Giner
al órgano Grenzing y COR SANT
BONAVENTURA de Pedreguer.
Al acabar la misa, tendrán lugar las
tradicionales “carreres del gall”,
estarán amenizadas por la COLLA
OCAIVE. Os animamos a participar!
Al finalizar, se disparara gran traca
reforzada en la Plaza Mayor a cargo
de la pirotecnia NADAL MARTÍ
(Olleria).
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19.30 h
La Comisión de fiestas, junto con los
festeros y festeras mayores e infantiles
visitaran las mesas de postulación
contra el cáncer.
Acto seguido, se hará la ofrenda a San
Buenaventura, estará abierta a todo
el pueblo. Al finalizar este acto, se
dispararan XXI Salves y comenzara
la solemne procesión en honor a San
Buenaventura, el patrón de Pedreguer.
El recorrido de la misma sera por
la siguientes calles: plaça Major –
Ajuntament – Ample – Sant Joan –
Clavell – Sant Antoni – Àngel – Devots
– Avinguda Alacant – Sol – plaça Santa
Marta – Literat Azorín – Ajuntament –
plaça Major. La Comisión de Fiestas
invita a todos los vecinos y vecinas
del pueblo a engalanar las calles por
las cuales pasara la procesión.
Finalmente, se disparara un fabuloso
castillo de fuegos artificiales desde
la calle dels Fossarets a cargo de la
pirotecnia NADAL MARTÍ (Olleria).
00.30 h
Gran noche de baile en la plaza Mayor
con la actuación de la espectacular
orquesta VALENCIA.
00.30 h
Concierto en la calle Sant Roc con la
actuación de los grupos IMMENSUS,
KOMFUSIÓ y LA TROCAMBA
MATANUSCA, con la colaboración de
los Pubs VERDOLAGA y QUATRE
ESTACIONS.

SÁBADO 16
virgen del carmen
y las carrozas
8.00 h
Volteo general de campanas.
8.00 h
XV Entrada de toros de la ganadería
ELS
COVES
(Pedreguer). A
continuación, suelta de vacas de la
ganadería LA PALOMA (Jalón).
11.00 h
Actuación de la banda suiza LOS
GAUGIS (Música típica de los
carnavales de Lucerna) en los Pòrxens.
12.00 h
Misa solemne a la Residencia de
Nuestra Señora del Carmen, cantada
por el COR SANT BONAVENTURA
de Pedreguer.
12.00 h
XVI Entrada de toros de la ganadería
F. MACHANCOSES (Cheste) y suelta
de vacas de la ganadería ELS COVES
(Pedreguer).

18.30 h
GRAN DESFILE DE CARROZAS
Y GRUPOS A PIE por el itinerario de
costumbre. El desfile estará amenizado
por la “colla de dolçainers i tabaleters”
ELS TRAGINERS y la BANDA DE
MÚSICA de Pedreguer.
23.00 h
Gran noche de rock en el patio del
colegio el Alfàs con la actuación de los
grupos SOZIEDAD ALKOHOLIKA,
BERRI TXARRAK y EL ÚLTIMO
KE ZIERRE.
00.30 h
XVII Entrada de toros de la
ganadería ELS COVES (Pedreguer)
y suelta de vacas de la ganadería F.
MACHANCOSES (Cheste).

DOMINGO 17
8.30 h
Inscripción para la IV bajada de
AUTOS LOCOS en la calle Sant Roc.
10.00 h
XVII Torneo de PETANCA en el
Parque del Patronato.
10.00 h
XVIII Torneo de BITLLES en el
Parque del Patronato.
10.00 h
IV Bajada de AUTOS LOCOS, que
puntuara para el campeonato de la
Marina Alta. El recorrido será por
las siguientes: Ermita de Sant Blai –
Passatge – Cid – Ermita – Ample –
plaça Major – Mestre Serrano – Sant
Roc.
NOTA: Para poder participar habrá que seguir
estrictamente las normes e indicaciones
mencionadas en las advertencias.

13.00 h
Entrega de premios de los AUTOS
LOCOS, PETANCA, BITLLES
y PESCA. A continuación, habrá
cerveza en los Pòrxens patrocinada
por DISTRIBUIDOR FRANCISCO
TOMÀS (AMSTEL)
19.30 h
XVIII Entrada de toros Especial
con veinte toros de la ganadería
F.
MACHANCOSES
(Cheste)
patrocinada por ROLSER S.A.
A continuación, exhibición de la
ganadería BENAVENT (Quatretonda).
00.30 h
Gran noche de baile en la plaza Mayor
con la actuación de la orquesta LA
GUARIDA.
Al finalizar la orquesta, suelta de
vacas de la ganadería ELS COVES
(Pedreguer) hasta la madrugada.

FRIDAY 8TH
13.00
Announcement of the beginning of
July festivities by the traditional ring
of bells and walk through the streets
of Pedreguer with the companion
of COLLA OCAIVE, playing the
traditional drums and flute.
23.45
Traditional opening speech from the
balcony of the town hall by Paquibel
and Juan Server Pérez. When finished,
Chupinasso (loud bang) for celebrating
the official opening of the festivities.
After that, I entry of LA PALOMA
bull ranching sponsored by BAR
LA MUSICAL AND running
of BENAVENT bred bulls from
Quatretonda.
1.00
Live Music at the Constitution Avenue
with the bands TRAIN TO ROOTS
and ITACA BAND.

SATURDAY 9TH
10.00
Popular bike meeting organized by
the Cycling Club of Pedreguer at the
Poligon Industrual.
12.00
II entry of ELS COVES bull ranching
from Pedreguer and running of F.
MACHANCOSES bred bulls from
Xest.
13.00
General ring of bells.
18.00
XLV walk through Pedreguer,
organized by CLUB ATLETISME
CAMETES. When finished, there will
be beer for the contestants.
18.00
Simultaneous chess games at the
Pòrxens by the international teacher
Manolo Fenollar, organized by CLUB
D’ESCACS
ELS
CAVALLERS
MARINA ALTA.

20.00
Walk through the streets with the
music band of Pedreguer.

Pòrxens sponsored by BODEGAS
BLASCO SL (MAHOU) and
ALMENDRAS ARTIGUES SL.

23.30
Festers’ and Festerets’ night.
Presentation of the festivities of
July at l’Alfàs School’s playground
and Musical Show performing
HOLIWOOD CLASSICS.
When finished, at the same playground,
macro mobile disco SUPERTRUNK –
BURN.

19.00
Spectacular Entrada de la Murta, a
parade through the village on horse
and cart accompained by the Festeres
and the Quintos2016. Music by
BANDA MUSICA PEDREGUER and
COLLA OCAIVE.

SUNDAY 10TH
8.00
General ring of bells
8.00
III entry of ELS COVES bull ranching
from Pedreguer. After that, running of
CRESPO bred bulls from Pedreguer.
9.00
Fishing contest at Xabia’s Parador,
organized by CLUB DE PESCA of
Pedreguer.
10.00
Walk through the streets with the
music band of Pedreguer.
10.00
XIII Pilota Valenciana’s tournament
at
TRINQUET
MUNICIPAL,
organized by the CLUB DE PILOTA
of Pedreguer.
10.30
III Truc (card game) tournament at
Pòrxens, sponsored by AMICS DEL
TRUC.
12.00
Solemn mass in honour of Saint Roc
with the music of the Grenzing organ
by organist Josep Vicent Giner and by
the Chorus SANT BONAVENTURA
from Pedreguer.
13.00
Prizes for the winners of the Truc
Tournament, Pilota and bike meeting.
After that, beer taste and snacks at

When finished, IV entry of LA
PALOMA bull ranching sponsored
by PEDRO CANTO SL. After that,
bull exhibition by ELS COVES from
Pedreguer.
20.00
Opening of the “LA DONA
PEDREGUERA”
photograph
exhibition.
Organized
by
LA
ASSOCIACIÓ ELS PÒRXENS at
Mestre Serrano num 30. Timetable:
from 19:45 to 22:00 until 17th July.
00.30
Great dancing night at Plaça Major
with the PIRATA Big Band.

MONDAY 11TH
10.00
Awakening
by
“festerets
and
festeretes” and all children interested on
participate. They will be accompanied
by the KATUBA batukada. Sponsored
by BAR PLAÇA.
When finished, there will be games for
all children who want to have fun at
Patronat’s Park.
11.00
Inscriptions for the I BIRRATLÓ
FESTES DE PEDREGUER at
l’Amistat square.
12.00
Traditional concert at Santa Creu
Church by Josep Vicent Giner, with
the collaboration of FUNDACIÓ
SERVER PÉREZ.
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12.00
I
BIRRATLÓ
FESTES
DE
PEDREGUER. The distance will be
1.600m and will be run through the
following streets: Mestre Serrano –
Sant Roc – Lepant – Carrer Major.
When finished, the prizes will be given
in the VERDOLAGA pub.
13.30
Popular Paelles at Pòxens. Music by
TOCA’T UN OU Xaranga.

TUESDAY 12TH
10.00
Popular breakfast. Coques at Plaça
de la Amistad, with the collaboration
of the bakeries CARRER AMPLE,
ADELA and JAUME.
12.00
VI entry of BENAVENT bull ranching
from Quatretonda and running of
CRESPO bred bulls from Pedreguer.

NOTE: Meat and rice will be given at the
same time that the tables are getting ready.

13.30
Cassalla a go go at Avinguda
Maria Lopez sponsored by BAR
LLAURADOR.

17.00
Foam party at Carrer Sant Roc
sponsored by QUINTÀ 2016
L’ESVALOT.

17.30
Carretons for childrens or for everyone
who wants to participate!

17.30
Globotada for all children at Carrer
Major.
18.00
Afternoon snack for all children at
Amistat Square, sponsored by MAS Y
MAS SUPERMARKET.
When finished, spectacle for children
“Eco21” by LA BANDA DEL DRAC
(ESCURA SPLATS)
20.00
V entry of ELS COVES bull ranching
from Pedreguer, sponsored by
ALMENDRAS ARTIGUES. After
that, bull exhibition by CRESPO from
Pedreguer.

19.30
VI entry of BENAVENT bull ranching
from Quatretonda sponsored by
SANTACREU INSTAL.LACIONS
ELÈCTRTIQUES SL. After that, there
will be an exhibition of LA PALOMA
bulls.
20.00
GRUP DE DANSES performance,
acting the “Musica I balls tradicionals”
at l’Amistat square. There will be
Burret for the audience. With the
collaboration of GRANISOL I
ESFERCO SL and LICORES SINC.
This performance is free and has been
included in the “Campanya de difusió
de Música i Teatre” of the Diputació
d’Alacant.

00.00
Great Correfoc at Plaça Major by
ASSOCIACIÓ COET I CORDA.

22.00
Popular dinner at l’Alfàs School, with
the performance of the TOCA’T UN
OU xaranga. After that, actuation of
the VALPARAISO big band.

00.30
Concert at Sant Roc street of the bands
OH! MAUSERS and QUINTANA
TIJUANA, sponsored by PUB
QUATRE ESTACIONS.

WEDNESDAY 13TH

01.00
Great Cordà infantil by NADAL
MARTI from l’Olleria. Organized by
ASSOCIACIÓ COET I CORDA.
02.00
Great cordà by NADAL MARTÍ from
l’Olleria, organized by ASSOCIACIÓ
COET I CORDA.
NOTE: For participating in the acts, it is
necessary to read the recommendations that
appear in this book, and follow the directions
of the legislation.
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08.00
VIII entry of CRESPO bull ranching.
After that, running of ELS COVES
bred bulls from Pedreguer.

19.00
X entry of LA PALOMA bull ranching
from Xaló. After that, spectacular
Bous Serrils exhibition sponsored by
ASSOCIACIÓ CULTURAL PASSIÓ
PELS BOUS.
20.00
Concert at Plaça l’Amistat given by
ELS TRAGINERS, with traditional
drums and flutes. There will be Burret
for the audience. With the collaboration
of HELADOS PALACIO I ESFERCO
S.L and LICORES SINC.
00.30
XI entry of F MACHANCOSES bull
ranching from Chest, and running of
ELS COVES bred bulls.
01.00
Great theatre night at l’Amistat Square
with the actuation of FURTIVA
COMPANY, performing “Sabates en
l’aire”.

THURSDAY 14TH
8.00
XII entry of ELS COVES bull ranching
from Pedreguer. After that, running of
F MACHANCOSES bred bulls.
10.00
Popular breakfast with Coques at
l’Amistt Square, with the collaboration
of COQUERIA DEL NIN.
12.00
XIII entry of LA PALOMA bull
ranching from Xaló and running of
ELS COVES bred bulls.
13.30
Performance of GARANXA xaranga
with some surprises at l’Amistat
Square. There will be beer and Anis
Tenis, sponsored by QUINTÀ 2006
EL BATIBULL and QUINTÀ 2016
L’ESVALOT.

10.30
walking to the Residencia Nostra
Senyora del Carmen from the Centre
Social, accompanied by QUINTANA
I PACO. Fartons will be given,
sponsored by MAS Y MAS and orxata
sponsored by GRANISOL.

19.00
Meeting of “quintaes” at Avinguda
Alacant. After that, III entry
of
“Quintaes”,
accompanied
by
GARANXA xaranga
and
CACHORRA’S BAND. This act will
take place with the collaboration of
QUINTÀ 2006 EL BATIBULL and
QUINTÀ 2016 L’ESVALOT.

12.00
IX entry of BENAVENT bull ranching
from Quatretonda and running of bred
bulls.

20.00
Dancing evening at Plaça Major with
the performance of LA PATO big
band.

00.30
XIV special entry of ELS COVES bull
ranching from Pedreguer and running
of LA PALOMA bred bulls, sponsored
by
FERNANDO LEON SL,
FONTANERIA PONS SL, MOVIPLO
SL,
PINTOR
PUIGCERVER,
SOLNET and TALLER DE PEDRA
NAVAS SL.
00.30
Concert at Sant Roc Street of the
bands LILIT I DIONIS and LA
CARDIACAN TOUR, sponsored by
PUB QUATRE ESTACIONS.
01.00
MOTIVATION
SOUND
EXPERIENCE mobile disco, with
the DJ’s CHRISTIAN BLOND and
PAUL SMITHS, at l’Avinguda de la
Constitució, with the collaboration of
QUINTÀ 2016 L’ESVALOT and JFM
ORGANITZACIÓ.

FRIDAY 15

TH

8.00
General ring of bells and awakening
by NADAL MARTI’s pyrotechnics
from l’Olleria.
10.00
Walk through the streets with the
music band of Pedreguer.
12.00
Mass in honor to Saint Bonaventura.
Josep Vicent Giner will play the
Grenzing organ and the COR SANT
BONAVENTURA chorus will sing.
When finished, there will be the
Traditional Chicken Race, with the
music of COLLA OCAIVE.
After that, there will be a large
fireworks at Plaça Major by NADAL
MARTÍ pyrotechnics from l’Olleria.
19.30
The Comissió de festes, Festerets
and Festers, will visit the stands
against Cancer. After that, flowers
will be offered to Saint Bonaventrua.
When the act finishes, XXI “Salves”
will be shot into the air and the Saint
Bonaventura’s procession will begin.
The itinerary will be: Plaça MajorAjuntament – Ample – Sant Joan
– Clavell – Sant Antoni – Ángel –
Devots – Avinguda Alacant – Sol –
Plaça Santa Marta – Literat Azorín –
Ajuntament – Plaça Major.
At the end, great fireworks at
Fossarets’ street by NADAL MARTÍ
pyrotechnic from l’Olleria.

00.30
Great dancing night at Plaça Major
with the performance of VALENCIA
big band.
00.30
Rock bands at San Roc Street, with
the performance of INMENSUS,
KOMFUSIO and LA TROCAMBA
MATANUSCA
and
with
the
collaboration of VERDOLAGA pub
and QUATRE ESTACIONS.

SATURDAY 16

TH

08.00
General ring of bells.
08.00
XV entry of ELS COVES bull
ranching from Pedreguer. After that,
running of LA PALOMA bred bulls
from Xaló.
11.00
Permormance of the LOS GAUGIS
band from Switzerland, playing
traditional Carnival music at Pòrxens.
12.00
Mass at Residència de la Nostra
Senyora Del Carme, with the
performance
of
COR
SANT
BONAVENTURA from Pedreguer.
12.00
XVI entry of F. MACHANCOSES
bull ranching from Xest and running
of ELS COVES bred bulls from
Pedreguer.

SUNDAY 17TH
08.30
Inscriptions for the Autos Locos race
at Sant Roc Street.
10.00
XVII PETANCA
Patronato’s Park.

tournament

at

10.00
XVIII Bowling
Patronato’s Park.

tournament

at

10.00
IV Autos Locos race. The itinerary
will be: Ermita de Sant Blai – Passatge
– Cid – Ermita – Ample – Plaça Major
– Mestre Serrano – Sant Roc.
Note: You must follow the
guidelines and recommendations for
participating.
13.00
Prizes of PETANCA, BOWLIN and
FISHING TOURNAMENT and
AUTOS LOCOS RACE. There will
be beer for everyone at Porxens,
sponsored
by
DISTRIBUIDOS
FRANCISCO TOMÀS (AMSTEL).
19.30
XVII Special entry with 20 F
MACHANCOSES bulls from Xest,
sponsored by ROLSER S.A. After
that, BENAVENT bull ranching
exhibition.
00.30
Great dancing night at Plaça Major
with LA GUARIDA big band.
When finished, running ELS COVES
bred bulls.

18.30
Float Parade following the traditional
itinerary. The parade will be
accompanied by ELS TRAGINERS,
playing traditional music, and BANDA
DE MÚSICA DE PEDREGUER.
23.00
Big rock night at Alfàs School, with the
bands: SOZIEDAD ALKOHOLICA,
BERRI TXARRAK and EL ULTIMO
KE ZIERRE.
00.30
XVII Entry of ELS COVES bull
ranching from Pedreguer and running
of F. MACHANCOSES bred bulls
from Xest.

FESTES DE JULIOL 2016 37

2016

DEL DIMECRES 6 AL DIVENDRES 8 DE JULIOL
9.00 h Triduum a Sant Bonaventura

PROGRAMA D’ACTES RELIGIOSOS
DIVENDRES 8 DE JULIOL
9.00 h Missa (acabament del Triduum)
13.00 h Volteig General de Campanes
DISSABTE 9 DE JULIOL
18.00 h Missa a la Residència Verge del Carme
19.30 h Missa en la Parròquia
DIUMENGE 10 DE JULIOL

Festivitat de Sant Roc
8.00 h Volteig General de Campanes
8.00 h Missa
12.00 h Missa Solemne en Honor a Sant Roc
DIVENDRES 15 DE JULIOL

Solemnitat de Sant Bonaventura
8.00 h Volteig General de Campanes
10.00 h Santa Missa a la Parròquia
12.00 h Missa Solemne en Honor a Sant
Bonaventura, amb la participació del
Cor “Sant Bonaventura” i de l´Organista
titular de la Parròquia Josep Vicent Giner
20.00 h Ofrena i Processó
DISSABTE 16 DE JULIOL

Festa de la Mare de Déu del Carme
8.00 h
10.00 h
12.00 h
17.00 h

Volteig General de Campanes
Missa a la Parròquia
Missa a la Residència Verge del Carme
Missa de Vespra de Diumenge, a la
Residència Verge del Carme
18.00 h Missa a la Parròquia
DIUMENGE 17 DE JULIOL
8.00 h Santa Missa
12.00 h Santa Missa
DILLUNS 11, DIMARTS 12, DIMECRES 13 I
DIJOUS 14 DE JULIOL
(dies no festius)

10.00 h Santa Missa
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PREGONERS

JOAN I PAQUIBEL SERVER PÉREZ

L

a Comissió de Festes 2016 ha
decidit encomanar enguany el pregó
de festes a dos empresaris i germans
ben coneguts i ben arrelats al poble,
Paquibel i Joan Server Pérez. Tots
sabreu, sense necessitat de donar
més informació, que són els actuals
gestors de l’empresa Rolser, que està
celebrant el seu 50 aniversari.
Pedreguers de naixença i residència,
han destacat per anar fent més i més
gran una empresa familiar fundada
pels seus pares, Vicent Server i
Isabel Pérez, que un dia decidiren,
com tants altres emprenedors del
poble, obrir un taller de confecció de
productes de llata. Joan i Paquibel,
amb el recordat germà major,
Salvador, amplien les expectatives
d’aquella fabriqueta apostant per un
producte innovador i pràcticament
desconegut en el mercat espanyol:
el carret de comprar. Avui
l’empresa dóna feina a més de
150 treballadors, és líder en el seu
sector i té una important projecció
internacional, amb presència en més
de 60 països d’arreu del món. Rolser
no és únicament una marca d’èxit
comercial, és també un sinònim de
qualitat i treball ben fet, guardonada
en certàmens i fires internacionals.
Ni els moments difícils ni les etapes
de creixement han fet abandonar als
Server els valors i les característiques
d’una empresa familiar que manté a
Pedreguer la seu i la producció. En
cambres i garatges, en vells edificis
i en modernes naus ha anat prenent
cos no sols una eina de treball i una
font de riquesa econòmica local.
També s’ha consolidat una manera

d’entendre la vida i el món, un àmbit
de relacions humanes, un lloc de
feina i amistat, de recursos familiars i
de vivències personals. Una manera,
en fi, molt pedreguera d’entendre la
vida. A Pedreguer s’han vist molts
exemples d’esperits lluitadors i
no han faltat mai els emprenedors
imaginatius i valents. Els Server
-pares, fills i néts- no han fet més que
heretar i practicar tot això: el que han
vist, el que han respirat de menuts.
No són una excepció al poble, són,
això sí, l’encarnació d’un tarannà
col·lectiu. Els Server han anat fent
sense balafiar, han sigut prudents
sempre i agosarats quan tocava, han
estat conseqüents amb les decisions
que prenien, i fidels amb els seus
veïns.
Des de Rolser, Joan i Paquibel
Server han sigut gestors reconeguts,
amb presència activa i influent en
les organitzacions empresarials
i corporacions comercials de
tots els àmbits territorials –
comarcal, autonòmic o estatal–; i
han desenvolupat paral·lelament
una inestimable activitat cívica,
involucrats personalment en tota
classe d’entitats locals i iniciatives
populars. La Fundació Server-Pérez,
és un bon exemple que trobem al
darrere de tants projectes col·lectius,
i és l’eina que canalitza i que
testimonia la responsabilitat social
d’una empresa feta i compromesa
amb Pedreguer i la resta de la Marina
Alta.

L’èxit de Rolser i dels empresaris
Server s’ha construït amb les mans
i els esforços dels pedreguers,
amb la confiança i predisposició
de tots els que han treballat durant
tots aquests anys en l’empresa.
Cosidores i muntadors, encarregats
i
rebladors,
dissenyadors,
mecànics, proveïdors, publicistes,
representants i viatjants... Tots han
estimat l’empresa i tots la senten
seua. Encara avui s’emocionen quan
conten les seues experiències, que
és tant com contar una part de la
seua vida, de la seua història. Tant
és així que haurem d’estar d’acord
amb Xavier Ortolà quan, en el llibre
editat amb motiu del 50 aniversari, fa
constar el següent: “la família Server
ens haurà de perdonar, Rolser no és
només seua, sinó que és patrimoni
de totes aquelles persones que la
sentim”.
Així són els nostres pregoners
del 2016. Joan i Paquibel Server
representen avui una manera
d’entendre la vida i de donar-li
sentit. La nostra manera. La dels
pedreguers.
Des de la fidelitat als orígens, a la
terra, els costums, la llengua i la
tradició del seu poble, els Server han
fet una obra que és entesa i valorada
universalment. Un fruit de Pedreguer
compartit amb totes les cultures. Una
mostra de proximitat i d’autenticitat
en un món globalitzat. I no es
conformen amb això. Cinquanta
anys després ens anuncien que la
partida no ha fet més que començar
i que, Pedregueres i Pedreguers, ara
sí, ara va de bo.
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Advertències per poder tirar coets
amb un mínim de seguretat:
Per participar en la cordà cal dur roba
i calçat adequat.
1. El vestit que s’ha de portar
ha de ser ignífug o de baixa
combustibilitat, estarà lligat
per la part baixa dels camals i
mànegues, un barret del mateix
material per protegir els cabells
i el cap, guants de pell i calçat
tapat.
2. Els coets de la cordà sempre s’han
d’agafar per la meitat, amb el foc
cap endavant i tirar-se abans que
esclaten.
3. Es duran sempre a l’altura del
maluc amb una separació del cos
d’uns 30 o 40 cm.
4. Els coets sempre es llançaran
des de l’altura de la cintura cap a
terra, mai per damunt del muscle
ni cap amunt.
5. Els participants actius deuran
disposar del carnet CRE
(consumidor reconegut com a
expert).
6. Respectar sempre els altres
companys i espectadors.
L’Associació Coet i Corda i la
Comissió 2016 adverteixen que
no es faran responsables de les
imprudències i mal ús dels coets
durant els actes programats i fora
d’ells.

Les Càbiles i les Festes
Amb la finalitat de regularitzar
el funcionament de les Càbiles
utilitzades al llarg de les festes, i
així compatibilitzar els descans
d’uns i les ganes de festa dels altres,
l’Ajuntament de Pedreguer indica
a tots aquells grups interessats en
mantenir una càbila que deuran
presentar
una
escrit
davant
l’Ajuntament de Pedreguer amb les
següents dades:
- Dades del titular del local a
utilitzar i la seua ubicació.
- Dades d’una persona major d’edat
que signe el contracte de lloguer,
si és el cas.
- Dades d’una persona major
d’edat, responsable de les
activitats que es porten endavant
dins de la càbila. Haurà de afegir
una còpia del seu DNI.
Aquestes dades seran traslladades a
la Policia Local de Pedreguer amb la
finalitat que puguen ajudar a resoldre
possibles incidents o denuncies. És
evident que els usuaris dels locals
festers hauran de mantenir-los en
bones condicions d’higiene, així com
les vies públiques que puguen utilitzar
per la realització de celebracions
festives.
Per unes festes millors per a tots,
agrairem la teua col·laboració.

ANUNCI
Es recorda a tots els usuaris dels
“Palcos” que s’intal·len al llarg de
les Festes de Pedreguer, que els
propietaris dels mateixos són també
responsables del manteniment i
establiment de mesures de seguretat
respecte de les conduccions
elèctriques que es troben a la
mateixa alçaria de les plataformes
dels cadafals, ja que aquestes
instal·lacions es troben situades
d’acord amb la normativa que regula
la seua ubicació en vials públics.
La qual cosa comunique per a
coneixement general.
L’Alcalde
Sergi Ferrús Peris
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1. L’organització es reserva el dret
de canviar o suprimir qualsevol
acte en dia i hora que estime
oportú, sempre amb el desig de
complaure el poble i comptant
amb la seua col·laboració.
2. Us demanem que us absteniu
de pegar i maltractar els
BOUS. Respectant els animals
demostrarem el nostre civisme i
la nostra educació.
3. Per al compliment de la
normativa de bous al carrer,
hi haurà col·laboradors taurins
degudament
identificats
i
autoritzats per a vetllar pel bon
transcurs dels actes taurins.
4. Considerant el descans un
dret dels ciutadans i un deure
respectar-lo, quedarà totalment
prohibit tirar coets o realitzar
qualsevol altra activitat que
resulte
molesta.
Esperem
col·laboració i bona educació
de tots i totes per tal d’evitar
sancions.
5. L’organització no se solidaritza
necessàriament amb els articles
dels seus col·laboradors literaris.
6. L’organització es reserva el dret
d’ocupar algun lloc dels cadafals,
quan siga necessari per al bon
funcionament dels espectacles.
7. Queda totalment prohibit treure
CADIRES del lloc de les festes,
així com fer un mal ús o trencarles, SOTA PENA DE MULTA
i INDEMNITZACIÓ. Segons
la nova ordenança aprovada al
municipi de Pedreguer (BOP del
29-04-09), es farà especial atenció
per garantir els drets i els deures
dels ciutadans i els béns privats i
comuns com són, en aquest cas,
LES CADIRES i ALTRES TIPUS
DE MOBILIARI.
Per als participants dels Autos Locos:
- Concentració a les 8:30 hores al
carrer Sant Roc.
- Els vehicles hauran de tindre
direcció, frens i un mínim de 3
rodes.
- Es recomana posar-li botzina.
- El nombre màxim de membres
per vehicle serà de 4.
- S’haurà de portar casc (a ser
possible integral), pantaló llarg,
camiseta de màniga llarga i
sabates tancades.

MANOLO FENOLLAR

Associació d’escacs Benimarmut

M
anolo Fenollar Jordà va nàixer a
Gandia el 25 de febrer de 1976 però sempre
ha viscut a Oliva, la seva ciutat materna. Als
12 anys va aprendre a moure les peces, però
fou als 16 quan es federà per primera vegada
al Club d’Escacs Oliva. L’any 1997 disputà
el seu primer autonòmic absolut individual i
obtingué una quarta plaça en la classificació
general. En aquest torneig va aconseguir un
bloc de 2226 ELO FIDE, el que li va servir
per a sortir amb un ELO FIDE inicial de
2198. La seva progressió va estar plena
d’alt baixos mantenint-se sempre en la
zona dels 2250 ELO FIDE fins que en l’any
2006 va aconseguir sobrepassar la barrera
dels 2300 punts arribant a l’anhelat títol de
Mestre FIDE. La primera norma de Mestre
Internacional arribà el Febrer de 2009 en
la I Magistral L’Alcúdia de Crespins. La
segona norma l’aconseguí en la segona
edició del Magistral L’Alcúdia de Crespins
organitzat en febrer del 2010, i la tercera
Norma la va obtenir en el IV Torneig Tancat
Internacional “Diputació de Ciutat Real”
organitzat pel Club d’Escacs Almagro a
l’Octubre del mateixany.
A continuació es detallen els 4 tornejos que
li van permetre complir el seu somni.
1. Lliga per equips de la Comunitat
Valenciana.
2. Festival d’Escacs Tradewise Gibraltar,
on Manolo va demostrar un gran nivell
de joc i va obtenir la seva quarta norma
de Mestre Internacional. Va derrotar
al Gran Mestre dels Emirats Arabs
Saleh Salem (2538 SIDE) i a la Mestra

Internacional dels Estats Units Anna
Zatonskih (2491 FIDE). També va jugar
contra el gran Mestre argentí Ruben
Felgaer (2557 FIDE) i la Gran Mestra
Lituana Viktorija Cmilyte.
3. Autonòmic absolut de la Comunitat
Valenciana: Va aconseguir quedar
subcampió de la Comunitat Valenciana.
4. XXXIII Open Internacional “Villa de
Benasque”: En aquest torneig li tocà
jugar contra el Gran Mestre romanes
Liviudieter Nisipeanu i sorprenentment
Manolo va aconseguir guanyar després
de 4 hores de lluita, i aconseguir així
el Títol de Mestre Internacional. En la
quinta ronda jugà contra el Gran Mestre
hispa-argentí Salvador del Rio (2505
FIDE). En la sexta ronda va guanyar
al Mestre Internacional espanyol Angel
Ribas (2494 FIDE); en la sèptima
ronda va derrotar al campió de l’edició
anterior, el Gran Mestre Israelí DanZolei
(2538 FIDE) aconseguint així la seva
quinta norma de Mestre Internacional.
En l’octava ronda el Gran Mestre Peruà
Julio Granda demostrà el seu nivell per
a guanyar a Manolo. Però en la novena
ronda li va tocar lluitar contra el Gran
Mestre Viktor Moskalenko (2529
FIDE). Manolo no va desaprofitar esta
oportunitat, guanyant al seu rival i
aconseguint la seva primera norma de
Gran Mestre Internacional.
Actualment Manolo col·labora donant
suport tècnic a l’Escola Municipal d’Escacs
de Pedreguer.
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BIOGRAFIES
BERRI TXARRAK
HOLLYWOOD

ECO 21

És un musical en què
s’interpreten els principals temes
de les pel·lícules més famoses
del cine. Tot això adornat per
un majestuós ballet, els millors
cantants de musicals del moment
i més de cinc-cents canvis de
vestuari. Hollywood incorpora
els mitjans de so, il·luminació
i vídeo més avançats perquè el
públic es puga recrear i sentir
part de l’espectacle.

La contaminació i el canvi
climàtic han eliminat els colors
de la Terra, el planeta és un lloc
trist, seriós i regit pel silenci
i està a punt de desaparèixer
si ningú fa res per evitar-ho.
La notícia arriba al Planeta
Eccos i un grup de voluntaris,
SUPERECCOS, es posen en
marxa cap a la Terra amb una
missió clara i contundent:
eliminar la contaminació i tornar
el color i l’alegria al planeta
blau.

EL MUSICAL

KOMFUSIÓ

Komfusió, naix a la població
de Sella, fruit de la fusió de dos
grups de la Marina Baixa, Gatxull
i Inseminació. La nova formació
reprèn alguns temes d’aquests
grups, cançons d’altres bandes
experimentades de la Marina
Baixa com Òwix o Sant Gatxo,
així com l’herència musical de
cantautors valencians i catalans
com ara Lluís Llach, Raimon
o Ovidi Montllor. Reinventen
velles cançons i n’adapten de
noves cap a estils tan variats com
el rock, el reggae, l’ska, el funk
o la música llatina. Compten a
més amb una base sòlida i potent
de metalls i l’emprempta de la
terra que suposa la utilització de
la dolçaina i el valencià com a
llengua de cant i comunicació.
En 2012 van presentar el seu
primer treball, Retrobem els
orígens, farcit de versions i
temes propis.
Ara tornen amb Un poble de
cançons, fidels al seu estil, però
amb un treball més madur que es
presentarà en un format especial,
un Llibre-CD.
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Si els nens i nenes són capaços
d’aprendre i posar en pràctica
els consells (en forma de
cançons) que els donen els
SUPERECCOS,
tots
els
problemes se solucionaran. A
poc a poc esclata la festa i al
final el color i l’alegria tornen al
Planeta Terra.

SABATES
EN
L’AIRE
Dues persones viuen en el seu
món particular: Ella, somiadora,
viu en l’aire i mai trepitja terra.
Ell, treballador i realista, viu
en el seu carro de sabater i
repara sabates. Un dia es troben
i neix entre ells una cosa que
els empeny a estar junts. Però
les diferències entre ells són
abismals. Són moltes coses a les
que han de renunciar .
− Puja tu!
− No, baixa tu!
− Jo baixe un poc si tu puges un poc...
Ella li ofereix poder pujar a les
altures. Ell li pot fer unes sabates ...
Ella ho intenta, però les sabates
li fan perdre l’equilibri, la terra
li crema, ha de superar massa
obstacles, per tant, haurà de ser
ell qui renunciï a trepitjar en
ferm. Hauran de crear el seu
propi món a mida si volen estar
junts.

Itaca Band presenta el seu tercer treball, “Temerario” (Propaganda
pel Fet!). Un disc contundent, sense por i buscant l’essència. On totes
les cançons volten a l’entorn de la temeritat, de perdre la por a viure.
Un treball fruit del moment social i també vivencial dels membres
del grup. Amb lletres elaborades i un discurs musical vibrant on
destaquen els sons més ballables i també els més elèctrics. Enregistrat
i coproduït als estudis Can Pardaler (Txarango, Els Catarres) per
David Rosell (Brams, Dept.). I amb la col·laboració dels amics de
Los Barrankillos, Txarango, 9Son, Buhos, Sclam i AtVersaris.
La gira TemerarioTour internacionalitza el grup, portant el nou directe
produït per Gambeat (Radio Bemba) a girar per Espanya i Europa. La
presentació en sales es fa a Barcelona, Madrid, València, Bilbao i
París entre altres ciutats. A França, fan 13 concerts en pocs mesos.
També és el primer cop que toquen a Portugal. Desenbarquen amb
gran èxit a festivals com el Rototom, l’Acampada Jove, Mercat de
Música Viva de Vic. BIME (Bilbao) o Festivern. El tema “Temerario”
es punxat assiduament a les principals festes i sales de Catalunya.
Com a curiositat, el grup fa un concurs de vídeos de covers amb un
gran èxit de participació sota el hastag #CoverItaca18D i són finalistes
als Premis ARC a Millor Gira per Sales.
Un pas de gegant per un petit grup d’amics.

Format
en
Lekunberri
(Nafarroa) el 1994, BERRI
TXARRAK
és
un
trio
que compta ja amb 8 discs
d’estudi, més un recopilatori i
un documental. A més han fet
gires per tot el món, incloent-hi
Tours per Europa i Sud-amèrica,
actuacions en grans festivals,
així com gires pel Regne Unit,
USA i Àsia.
Resulta molt difícil parlar d’un
estil concret en aquesta banda,
ja que han enriquit el seu rock
amb diferents estils de la mà
de grans productors de talla
mundial com Steve Albini, Ross
Robinson, Bill Stevenson o Ed
Rose, i amb col·laboracions en
els seus àlbums de gent com Tim
Mcllrath (Rise Against) o Matt
Sharp (The Rentals, Weezer).
Tal vegada per això van
aconseguir el premi vox-pop a
la “Millor Cançó Punk” en els
INTERNACIONAL
MUSIC
AWARDS del 2010, amb un
disc que es va col·locar en el Top
6 de les llistes de venda oficials
espanyoles. A més, fa més d’una
dècada que copen les llistes de
“Millor Disc de l’Any” i “Millor
Directe” en revistes estatals com
Rock Sound, Mondosonoro,
Kerrang!, Ruta 66, Rockzone o
Entzun!
El 2014 es compleix el 20é
aniversari de la banda i
decideixen celebrar-ho amb un
llançament especial que aporta
20 noves cançons. “DENBORA
DA POLIGRAFO BAKARRA”
és el seu nou àlbum, compost
per tres EP, cadascun d’ells
enregistrat per un productor
diferent (Ross Robinson, Ricky
Falkner i Bill Stevenson),
aportant-li així a cadascun d’ells
un enfocament diferent, amb una
energia i so específics.
3 maneres d’entendre el rock a
càrrec d’una única banda i d’una
banda única.

IMMENSUS

No és fàcil classificar a Soziedad
Alkoholika dins d’un únic estil
musical. L’únic cert és que els
seus fonaments bàsics sempre
han estat la potència i la velocitat.
Pel que fa als seus textos, sempre
s’han mantingut en una línia
d’acord amb la música. Lletres
corrosives i explícites, plenes
de compromís social i denúncia
directa han estat una de les
seues principals característiques.
Des del començament de la
seua formació com a banda no
han deixat indiferent ningú.
Van arrasar amb la seua primera
demo “Intoxikazion etílica. Però
va ser el 1991, amb el seu primer
LP “Soziedad Alkoholika”, quan
aconsegueixen sorprendre la
crítica especialitzada i atrauen
una gran quantitat d’adeptes
de tot tipus de músiques dures.
Des dels seus inicis Soziedad
Alkoholika no ha parat ni un
moment d’actuar per tota
Espanya, Amèrica, Europa, Japó,
etc. Amb 10 LPs a l’esquena i
prop de 400.000 discs venuts a
l’estat espanyol, és un dels grups
independents més reconegut i
que més poder de convocatòria
té en els seus directes.
Soziedad Alkoholika, força i
actitud.

Immensus naix el 2014 a Xàbia
(Alacant), amb la unió d’un
grup d’amics amb un somni en
comú: pujar als escenaris per
disfrutar i fer disfrutar. A mesura
que avança l’any, van unint-se
components fins mitjan 2015,
quan es consoliden com a grup.
Actualment, la plantilla està composta per Juan a la veu, Teresa a
la veu i als teclats, Luis a la veu i a la trompeta, Oscar al trombó,
Alfredo al saxo, Pere a la guitarra, Pau al baix i Sergi a la bateria. A
finals de 2015 publiquen el seu primer single “Tan Lluny” (SonaBé
Music). Immensus fusiona diferents estils com el rock, el ska i el
rap principalment, però també amb xicotets tocs de reggae, rumba o
folk, formant un mestissatge fresc i al mateix temps fosc, replet de
sensacions. De mentalitat crítica però festiva, amb la seua llengua, el
valencià, per bandera, i alguns temes en castellà, inicien una aventura
musical que encarnen amb molta il·lusió i treball. Com el seu nom
“Immensus” (del llatí) representa; “sense límits”, volen progressar
sense cap meta fixa i amb l’únic objectiu de millorar pas a pas, cançó
a cançó i concert a concert.

La Trocamba

Matanusca
La Trocamba Matanusca naix a finals del 2009 a l’horta del Llombo
d’Ontinyent (la Vall d’Albaida), quan un grup de queferosos que
veníem de formacions amb estils d’allò més variats (des de la cúmbia,
al heavy passant per les bandes de música) s’acomboien per jugar
amb el folk d’Europa de l’est, els ritmes balkan, klezmer i gypsy i
veure que podia eixir.
A poc a poc la família va anar creixent fins a completar la formació i
2012 enregistrem a la Casa de l’Oli el disc-tribut “Balkan Gypsy del
Bancal”, on versionàrem temes tradicionals i d’altres bandes de la
resta d’Europa que ens han fet estimar aquesta música.
Des d’aleshores hem anat rodant per llocs d’allò més diversos, siga
dalt un escenari o enmig del no-res, en format xaranga amb un carro
que hem anat construint a base de provatures per electrificar els
passacarrers i portar el comboi allà on calga…
A finals del 2014, després de vora un centenar d’actuacions, decidim
autoeditar el nostre segon treball “Mandoro i boruca”, per atrevir-nos
ja amb la creació de temes propis i mirar a vore que eixia de tota la
barreja musical.

Nascuts a l’illa de Sardenya el 2004, Train To Roots són ja una de les bandes més destacades de l’escena
reggae italiana i han conquistat al públic de centenars d’escenaris europeus. Caracteritzats per una
maduració constant i uns directes explosius, en els seus cinc discs mantenen una particular barreja tant
d’estils com d’idiomes, en la qual troben espai els diferents vessants de la música jamaicana i de la black
music, amb lletres compromeses i divertides en anglès , italià i sard.
El seu últim àlbum, Home (INRI, 2016) compta amb la participació dels italians Clementino, Madh,
Levante i Lion D, a més dels valencians Aspencat i Auxili. Des del roots de matriu britànica que distingeix
les produccions dels seus orígens, Train To Roots han incorporat a la seua música multitud d’elements
contemporanis en un creixement continu, regant les seues sòlides arrels amb la seua forta passió per la
música sense límits.

EL ÚLTIMO KE ZIERRE es
va formar a finals del 1987 a
Borriana (Castelló).
El 1991 van enregistrar el seu
primer LP, “No soporto vuestras
caras”. Després de quasi trenta
anys tocant, han tret dotze discs
d’estudi i s’han convertit en un
imprescindible en els festivals i
en l’escena punk-rock.
Els de Castelló, retornen amb
“Cuchillas”, un treball que amb
sols huit cançons sintetitza
tota la personalitat que els
caracteritza junt amb temes
plens d’originalitat i frescor. 23
minuts per a assaborir.
L’equilibri i la qualitat que conté
l’últim treball d’aquest grup no
estan presents sols en la música.
Les lletres combinen uns texts
brillants que denuncien amb
intel·ligència la baixesa de les
concertines o la paradoxa del
culte a la violència als Estats
Units. També hi ha espai per
a qüestions més personals i per
anècdotes viscudes a Amèrica,
continent en el qual el grup és
cada vegada més gran.
En 1992 va eixir “Soldadito
Español” i el 1993 va ser “Que
se repartan el mundo”. El 1995
va arribar el seu quart disc,
“Esperando al viento”. Després
d’aquest treball, eixiren “A cara
de perro” el 1998, “Senderos de
este infierno” gravat en directe
el 1999 i “Bulla” el 2000. El
2002 estrenen treball, “Veneno”,
seguit de “Ay, de mí!” el 2003
i “Insurgente” el 2005. Amb
“Vivos... por domesticar!”,
EUKZ ens van regalar un directe
increïble el 2006, i per últim,
“Quemaste tus alas de Angel”
que ix a la venda el 2007. El
2009 entren a l’estudi per donar
forma a La Burbuja, un dels
discs més arriscats de la banda.
Després de dos anys d’intensa
gira de presentació d’aquest
àlbum, el desembre de 2010
decideixen gravar tres dels cinc
concerts que realitzen en terres
llatinoamericanes. A principis
del 2013 i després de tres anys,
“El Último ke Zierre”, es tanca a
l’estudi de gravació i donen vida
al seu nou treball “La Rutina del
Miedo”.
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Per unes festes sense sexisme, NO és NO.
En aquestes festes i en aquest poble no
són benvingudes les actituds agressives;
ni masclistes, ni homòfobes, ni xenòfobes,
ni de cap tipus.
Si l’actitud d’alguna persona et fa sentir
malament tens tot el dret a fer-li-ho
saber. NO és NO, el límit el poses tu.
Cadascú és responsable de si mateix,
controlem què i quant consumim. Siguem
respectuoses amb totes les persones que
ens envolten.
Fem festa per omplir-nos de vida, ballant,
xarrant, lligant i el que calga, però
sempre des de l’empatia i el respecte.
LA FESTA SOM TOTES I TOTS,
CUIDEM-NOS.
TINGUEM EL COMBOI EN PAU!
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52 Poemes

CEIP L’Alfàs

56 Poemes

CEIP El Trinquet

74 Carta oberta a n’Antoni
Gilabert Fornés
Josep A. Comes

75 De vegades

Josep Dkaidek

60 Associació Espanyola
Contra el Càncer

75 L’alé dels teus sospirs

61 Associació Cultural
Passió pels Bous

76 El forn de la Glorieta

62 Protecció Civil Pedreguer
63 Breu història d’AMADEM
Qui som i en què podem
ajudar-te
AMADEM

64 Associació Fotogràfica &
Audiovisual de Pedreguer
AFAP

65 Coet i Corda Pedreguer
66 Antoni Gilabert i Fornés:
arquitecte del segle XVIII
Associació Cultural d’amics
de la Marina Alta

67 20 anys traginant

Els Traginers, Colla de
dolçaines i tabals de Pedreguer

70 L’associació per a
la Recuperació del
Patrimoni Cultural de
Pedreguer
71 La Segunda República
Associació Amics
d’Història Pedreguer

72 El alma del poeta
Josefa García Vives

72 CCC Aniversari del
naixement d’Antoni
Gilabert Fornés
Regidoria de Cultura

72 A mon pare

Vicenta Vives Puigcerver

73 Anava tota empolainada
Paquibel Server Pérez

73 Van trencar la por a les
tenebres
Paquibel Server Pérez

Josep Dkaidek

Juan Francisco Morell i Peris

78 Somiar a l’alçada dels Déus
Ferran Ferrando Domènech

79 La naturaleza
PR

79 La golondrina
Vicenta Noguera

79 Nit d’estiu

Konstan Marno

80 Fer esport per obtenir
beneficis saludables i
econòmics

Miquel A. Noguera Artigues

84 Nuvolada amable
Xavier Ortolà Riera

84 Alegre fuente

Ana María Gavilá Giner

84 Molinos de viento

Ana María Gavilá Giner

84 Alocado

Ana María Gavilá Giner

85 Identitats, identitat:
Valencians des de quan?
Blai Josep Server Server

88 Mestres de la República
de Pedreguer (i 2)
F. Josep Noguera Fornés

91 Perdición

Ester Signes Riera

92 Pacifisme, no violència i
antimilitarisme al llarg
de la història
Àngel Enric Martí Vives

95 Pregó de festes, 2015
Irene Ballester Buigues
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Mar 1r B

QUÈ DIVERTIDES
SÓN LES FESTES!
Poema col·lectiu 2n A

Tant si són d’aniversari, les Carnestoltes,
Sant Antoni o Sant Blai.
Les de Pasqua, el Nadal,
o les de juliol, a la setmana més gran.
Què divertides són les festes...
les festes són molt importants!
Tots junts les celebrem
i els cors es fan més grans.
Amics, bous i petards,
festers i carrers engalanats,
les quintades i la burra,
les dolçaines i els tabals.
La banda que no para,
la música ens acompanya,
cavalcades que ens somriuen
i balls per a festejar.
L’ESSENCIAL...

Rosa Martí Calafat 3r B

Només s’hi veu bé
amb el cor.
L’essencial és
invisible als ulls.

LA FLOR

Paula Fernández Agulles 3r B

Ets una flor,
no una d’entre moltes,
sinó la meva flor,
l’única flor per a mi,
a la qual parle, contemple, cuide…
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Lucia 1r B

QUIERO

Adaptació de la lletra de Malú
Alumnat de 3r A

Ya no vuelvo a caer.
He aprendido a disfrutar
en la fiesta.
A poner ritmo
bajo mis pies.
Levantarme y saber
que la música me gusta.
Sé que algo bueno
viene después.
Yo quiero,
yo puedo.
Yo puedo, bailar.
Viviendo en libertad.

Vanessa 1r B

LA NATURA
Osama Belharrar 2n A

La natura és meravellosa,
ens dóna tot el que necessitem:
aigua, oxigen, animals, plantes,
VIDA, VIDA i VIDA.
La natura és important
ens dóna energia,
amics, amigues, muntanyes, rius...
Jo estime la natura. I tu?

LA VIDA

Joan Castelló Palacio 3r B

LES FESTES DE PEDREGUER
Andreu Fornés Ciuca 2n B

Les festes de Pedreguer
les fan a l’estiu que tot el món viu.
El dia de la presentació
m’avorreix un mogolló.
El dia del patró
fan una processó.
El dia de les “quintaes”
fan moltes “dinaes”
i per la vesprada toca l’orquestra
i tots ballen i fan festa
El dia dels xiquets
tiren molts coets,
torege els carretons
i em forade els pantalons.
També fan nit de rock
i tot el món balla un poc.
I quan s’acaben les festes
tots se’n van a les casetes.

La vida és companyia,
felicitat, amistat i amor.
Però no odi i enveja,
perquè això seria un horror.
La vida és com un joc de taula,
uns van per un camí,
uns altres van per l’altre.
Però el que necessita la vida
és amor, felicitat, amistat i companyia.

TENGO GANAS...

Luisa Fernanda Arias 3r B

Tengo ganas de tres cosas:
VERTE, ABRAZARTE Y BESARTE.

Mohamed 1r B

Christian 1r B

Ana 1r B

L’ASTEROIDE B-612?

L’AMISTAT

L’AMOR

Ets tot un món,
un planeta bonic i petit,
tres volcans,
postes de sol,
mil raons per descobrir.

Amistat és l’amiga de tota la vida,
amistat és poder compartir amb els altres,
compartir és respectar.
A mi m’agrada molt l’amistat.

L’amor és molt bonic
ens dóna alegria
i un cor ple de vida.
Amigues i amics
veïns i veïnes
l’amor ens ajuda
i ens regala energia.
Vull l’amor sempre ben a prop
tu amb mi, jo amb tu
junts farem que roda
i arribe a tot el món.

Mar Signes García 3r B

Anass Fezzaga Germin 3r B

LA ROSA
LA FIESTA

Poema col·lectiu 3r A

En la plaza hay una fiesta,
en la fiesta, una vaca,
en la vaca, una mosca,
en la mosca un mosquito.
Mosquito que vuela y vuela,
mosquito que pica y pica.

Aitana Server Valdearcos 3r B

Ets tu la meva flor,
eres bonica com un sol.
El teu aroma dolç,
els teus pètals suaus com el cotó-en-pèl.
El sol que t’il·lumina cada matí
et fa créixer com un pi.

LA FESTA DE L’AIGUA
ESTEM DE FESTA

Martina Morató Miralles 2n B

Un divendres de juliol
les campanes del meu poble toquen
al vol.
En la plaça els palcos ja estan
plantats,
senyal que la festa
a punt està de començar!
Fan bous, balls, processons,
esmorzars, dinars i sopars
I amb música i tro de coets
la gent de Pedreguer
eixos dies, faena no ha de fer.
Pedregueros i pedregueres:
a passar-ho bé!

Ahmad El Hali 2n A

Pau Ballester Soliveres 2n B

Un dia molt calorós de festes de
juliol un xiquet anomenat Pere
estava a la seua càbila. Pere estava
avorrit davant del ventilador, estava
pensant a què podia jugar amb
aquella calor insuportable quan, de
sobte, va veure en la televisió una
festa de l’aigua. Tots els amics van
omplir un muntó de globus d’aigua
i tot el poble va celebrar la festa de
l’aigua per a no patir tanta calor en
les festes de juliol.

ELS BOUS
Mar Ribes Martínez 2n B

Hi havia una volta, quan eren les
festes de juliol, un bou i els seus
amics estaven a un camió.
En arribar a la plaça els van soltar
a un carrer ple de gent. Anaven
acaçant a tots i no podien perquè la
gent entrava a uns “palos” de ferro.
S’ho van passar molt bé i la gent
estava contenta amb ells. Després
van tornar al camió i l’amo els va
portar menjar i van descansar. Va
ser molt divertit córrer darrere de la
gent, però a ells els agradava més
estar tranquils al seu corral.
— L’any que ve, si ens ho demanen,
tornarem a córrer i a divertir la gent
perquè són festes de juliol — van dir
els bous.
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Marta S. 1r B

Leire 1r B

Marc 1r B

Lukas 1r B

Marta Llàcer 1r B

Carlos 1r B

ENDEVINALLA

L’AMABILITAT

Endevina, endevinalla...
Què mirem des de dalt dels palcos a
la plaça?

El Petit Príncep és tan amable
perquè és respectable.

Martí Jorro Batalla 2n B

Marcos Angel Miralles 3r B

-els bous-

LES NOSTRES FESTES
Martí Jorro Batalla 2n B

A les festes de juliol sempre fa molt de sol.
A la nit sopem al carrer i juguem un poquet.
Sempre que vaig a vore el castell de focs
ha durat molt poc.
Les persones es posen tristes
quan s’acaben les festes.
EL PETIT PRÍNCEP

El Petit Príncep s’alça
i veu la rosa ballant salsa.
EL COLOR DE LA VIDA
Pablo Roselló Guillem 3r B

Sempre fracassarà
el que egoisme i odi tindrà.
L’amistat i l’amor
fan que la vida tinga un altre color.

Danielis Kaseta 3r B

L’enveja al món mareja,
val més ser solidari per poder ser feliç a diari.

L’amor fa la pau,
la pau fa que el rei es pose a plorar perquè té tristesa.

LES FESTES DE JULIOL

El Petit Príncep tímidament recorre altres planetes.
Es troba amb un vanitós, un bevedor,
l’home de negocis, el fanaler, el geògraf.
No li agrada el seu viatge, torna al seu planeta.
El Petit Príncep té companyia,
una flor que molt estima.
Els baobabs li fan por,
la guineu la domestica.
L’amor i la companyia és el que més desitja.
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Noa Morales Franco 2n B

A juliol a Pedreguer,
hi ha festes al carrer.
Hi ha carrosses de menudes i de grosses.
Pots vore coets de colorets i correfocs.
Per als xiquets jocs d’aigua i carretons.
Bous i vaques per als majors.
Sant Bonaventura és el patró,
ja s’assoma al cantó.
Música, color i soroll.
Visquen les festes de juliol!

Nerea 1r B

Elsa 1r B

Pau 1r B

Selene 1r B

Yunes 1r B

Judit 1r B

EL SEXAGENARI

PREMI SAMBORI 2016 · Gerard García Ballester 4t A

A
ixò era i no era, un bosc molt
frondós on tots els arbres cobraven

vida, la gran majoria estaven callats
observant el que passava pel voltant,
en canvi altres, només passava algun
animalet o persona, començaven a
parlar i menejar-se.
Ben a prop estava el poblet on vivien
Joan i la seua muller Maria, ben
amants del bosc i la natura i tots els
dies anaven a passejar pels voltants
acompanyats pels seus fills, Àlex i
Anna.
Els xiquets s’entretenien recollint
flors, pedres i pinyes. Tenien una
col·lecció fabulosa! En tenien
de grans, menudes, redones,
allargades... Però el que més els
agradava de tot era conversar amb
l’arbre més vell i savi del bosc,
l’arbre sexagenari. Ocupava gran
part del bosc, era molt estimat per la
seua família. Era sabedor de moltes
històries que Àlex i Anna escoltaven

cada vesprada.
A la resta dels habitants no els
agradava anar al bosc, pensaven que
era un espai perdut, que el millor
seria ampliar el poble, construir una
rotonda per deixar l’arbre més vell i
al voltant construir fàbriques i cases
de luxe.
Àlex i Anna, quan es van assabentar
de la notícia, es van mobilitzar:
prepararen
una
manifestació,
recolliren signatures, assessoraren
els habitants del poble, anaren a
parlar amb l’alcalde per tal que no
seguira el projecte.
Tot i els seus intents no van
aconseguir paralitzar el projecte. Un
bon dia en arribar als bosc estaven
les pales destruint tos els arbres, sols
es va salvar el sexagenari.
Aleshores, quan es feia de nit i els
obrers després de la jornada de feina
anaven a casa, es produïa el miracle.

Com els arbres d’eixe bosc tenien
vida, tornaven a créixer i a ocupar el
lloc que sempre havien tingut.
Àlex i Anna estaven encantats i
meravellats pel que ocorria cada nit.
La constructora, després de varis
intents, va parlar amb l’alcalde i van
decidir deixar el bosc. Van adonarse que és important respectar i no
maltractar els arbres, perquè els
arbres i la natura són vida.
Des d’eixe dia al poble se celebra tots
els anys la festa de l’arbre. Acudeixen
tots els que volen compartir una
jornada de convivència i gaudir
de la natura. Àlex i Anna són els
encarregats d’organitzar-la i cada
any són més els que hi participen.
El seu esforç per conservar la natura
va ser una experiència inoblidable!
VISCA EL BOSC,
VISQUEN ELS ARBRES
I VISCA LA NATURA!

Mara, Marta, Lidia i Clàudia 2n

Maria A, Iris, Mariona, Martina,
Paula i Berta 2n

Manel, Dani V, Tirant, Alfredo,
Dani O. i Lars 2n

Rosa, Hugo, Guillem i Adrian E. 4t

Sofia, Smahan i Bitsam 2n

Joan Gilabert, Ferràn Vegara i
Valerian Lamoine 6é

Vicent, Hugo i Carles 6é

Josep, Clara, Carles
i Joan 2n

Pere i Joel 4t

LES FESTES DE JULIOL

Mariona, Iris, Paula, Maria Artigues, Berta i Martina 2n

A juliol, les festes de Pedreguer ja han arribat i ens divertirem jugant.
Els festerets estan molt impacients pel dia de la presentació.
Esperaran pujar a la seua carrossa bonica i gegant
i tiraran molts caramels a la gent.
Els festers i les festeres,
molt contents, faran riure la gent.
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LES FESTES DE JULIOL
Adriàn Gil
Júlia Causí
Emma Morant
Marc Fullana
4t

FESTES

Smahan
Btisam
Sofia
2n

A juliol vénen festes majors,
música, coets i bous.
De festa en festa disfrutant
i per la plaça torejant.

A juliol
fan festes de bous.
Munten els palcos,
que tenen barreres
per a torejar.

En el dia dels xiquets
estem tots molt contents.
Per les colxonetes ens tirem,
i als carretons anem.

Tiren coets,
fan castells
i correfocs.

A Sant Bonaventura hem
d’engalanar
i la banda l’ha d’acompanyar.
El dia més esperat
per a ixir a disfrutar!
Si vols viure amb emoció
uns dies plens de diversió
vine a Pedreguer
i voràs què bé!

I per les nits
balls tenim.

LES FESTES DE JULIOL
Maria Pedros
2n

A les festes de juliol fan bous,
que toregen els xics i les xiques.
Els festerets i les festeretes
pugen a les carrosses
i tiren caramels.

A JULIOL

Joan, Josep, Carles i Clara 2n

Fan bous i carretons.
Els xiquets juguem junts.
També tiren coets
i els pares es divertixen junts.

LES FESTES DE PEDREGUER
Dani Vives, Alfredo, Dani Orts,
Tirant, Lars i Manel
2n

A gener, Sant Antoni del Porquet,
els animals beneirem.
A febrer, Sant Blai,
pujarem a la capelleta el sant.
A juliol, festes de bous,
amb molta diversió,
els xiquets toregen els carretons.

Les festeres i els festers,
molt contents,
saluden la gent.
A les festes de juliol
fem paelles a la plaça
i dinem.

LES FESTES DE BOUS
Lidia
Claudia
Mara
Marta
2n

Per les nostres festes carretons i diversions.
Entrades de bous i els quintos amb els canyissos.
Vaques que ixen per torejar-les.
En l’entrà de la murta la plaça plena de gent està.
Per Sant Bonaventura coets tiren.
Per les carrosses les festeres caramels tiren.
I l’últim dia Sant Roc tindrem.
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ESTELA I LA PIZZA MÀGICA
ALUMNAT 3r B

E

n un castell, als afores de Londres,
vivia la princesa Estela. Era molt amable,
graciosa i li agradava menjar coses bones.
Un dia de la primavera de 2015, Estela va
obrir la finestra de la seua habitació i va
sentir una olor de menjar boníssima que
mai havia sentit.
Ràpidament es va vestir i va anar a la cuina
del castell a veure què estava preparant-se
per menjar. En arribar allí es va sorprendre
perquè no venia d’allí eixa olor. Aleshores
va eixir al carrer i de nou va tornar a sentir
eixa agradable olor de menjar.
Sense pensar-ho, va començar a caminar
en la direcció d’on venia l’olor fins que
va arribar davant d’un pizzeria. Es va
sorprendre perquè l’olor que sentia no era
de pizza.
Esta olor tan bona no és de pizza! Vaig a
entrar a veure quin menjar fan ací!
Aleshores va entrar, va seure en una taula
i va demanar una pizza com la que estaven
cuinant. El cambrer li va dir que eixa era
pizza especial i sols la podien menjar
aquelles persones que passaren unes proves.
Estela va acceptar perquè tenia moltes ganes
de provar la pizza. De sobte van aparèixer
un donyet i el Pare Noel i la van convidar a
que els seguira.
Volien que passara unes proves que
demostraren la seua imaginació i fantasia.
Eixes proves van ser:

que anara a la taula que li servirien la pizza
màgica.
Quan estava acabant-se la pizza va notar
un poc de mal de cap i, abans que poguera
pensar res, es va trobar en un lloc amb molta
vegetació i uns arbres altíssims.
– Què bonic! On estic?
Però, a continuació, va sentir soroll que
feia tremolar la Terra i en girar–se va veure
un ramat de dinosaures –Velociraptors–
corrent a gran velocitat. Els perseguia un
altre dinosaure més gran, T-Rex.
Li va agafar tanta por que no sabia què
fer. Primer, va intentar pujar a un arbre,
però eren massa alts. Es va amagar darrere
d’unes grans pedres, fins que van passar tots
els dinosaures.
Estic ací per culpa de la pizza màgica! – Va
pensar.
No volia seguir allí, estava sola i tenia
moltíssima por als dinosaures. Què podia
fer?
– No vull pizzes màgiques, vull eixir d’ací!
– va cridar molt fort.
Al cap d’una estona va aparèixer el donyet
de la pizzeria i li va dir:
– Segueix-me!
I per un caminet molt fosc, ple de grans
plantes, van anar caminant fins que de
sobte es van tornar a trobar a la taula de la
pizzeria.

1. Dibuixar una pizza.
2. Fer una pizza inventada.
3. Inventar una cançó sobre les pizzes.

– Què ha passat? Com he tornat?

La pizza que va dibuixar pareixia una
papallona i la que va fer tenia llepolies,
xocolate i flors dolces. Va cantar la cançó
tocant molts instruments a la vegada, com
l’arpa, la bateria, el piano i el violí.

– No te n’has anat a cap lloc, ha sigut la teua
imaginació que t’ha dut a un lloc que a tu
t’agradava molt.

Al donyet i al Pare Noel els va agradar
com havia realitzat les proves i li van dir
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El Pare Noel i el donyet van tornar a
aparèixer i li van dir:

A partir d’aquell dia ja no li agradaven tant
els dinosaures, però va pensar que algun dia
tornaria a menjar pizza màgica per anar a
llocs que no existien en realitat.

LES NOSTRES FESTES
Sergi Durà Durà 6è

CELEBREM LES FESTES
PATRONALS

A Sant Antoni,
paella menjarem
i fogata vorem.

Àurea
Unai
Emma L.
Izan
4t

A Sant Blai,
fred tindrem
i el ciri encendrem.

Les festes patronals són especials,
cal celebar-les i disfrutar-les
perquè es fan una vegada a l’any!

A Sant Bonaventura,
carretons torejarem
i emocions tindrem.
I com a pedreguers que som,
de totes les festes que fem
gaudirem.

LES MILLORS FESTES
DE PEDREGUER

Andrea Caballero, Carla Cabrera, Raquel
Artigues, Sheila Rueda, Irene Pedrós,
Cristina Mancheño, Alba Bernal, Mariola
Caselles 6é

Pedreguer en festes està
i sempre ho celebrarà.
Les millors festes seran,
i mai s’acabaran.
LES FESTES DE PEDREGUER

Tots junts disfrutarem
i sempre ho recordarem.

En les festes de Pedreguer, tots
els festerets i festeretes van
entrajats per celebrar el dia de Sant
Bonaventura, la mascletà i el castell.

Menjarem, ballarem
i molt bé ens ho passarem.

Alexandre, Clàudia F, Marcel i Carolina

Ah! I el dia dels xiquets
molt jugarem!
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ASSOCIACIÓ ESPANYOLA
CONTRA EL CÀNCER

Junta Local de Pedreguer
Un any més saludem al poble de Pedreguer i els donem les gràcies per la seua aportació
i col·laboració en tots els actes que organitzem.
La lluita contra el càncer es du a terme mitjançant el desenvolupament d’activitats de
divulgació i prevenció, així com d’investigació de caràcter mèdic i assistencial.
Aquest any, un dels programes de la seu de la AECC en Alacant (Avd. Catedràtic Soler,
4 baix), ha estat fer tallers ocupacionals i activitats culturals dirigits a la rehabilitació
integral de la dona diagnosticada de càncer de mama.
Per tal de portar endavant aquesta tasca ens atrevim a apel·lar al vostre altruisme i
generositat, poble de Pedreguer, perquè ens ajudeu en aquesta lluita amb la vostra
valuosa col·laboració el dia 15 de juliol, festivitat del nostre patró Sant Bonaventura.
CAMPANYA 2015
Rastre 08/02/2015
Dia de la dona, a benefici del càncer 14/03/15
Dia de Sant Bonaventura 15/07/15
Rastre 20/09/15
Dia del comerciant
Loteria de Nadal 2015

700,95€
1.209,17€
5.618,60€
811,33€
261,92€
1.740.02€

Gràcies pedregueres i pedreguers
EL TEU DONATIU ÉS LA NOSTRA FORÇA
AJUDA’NS I T’AJUDARÀS
Pedreguer, juliol de 2016
La Delegada Local
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ASSOCIACIÓ CULTURAL PASSIÓ PELS BOUS

U

n any més, amb l’arribada de
juliol, el poble de Pedreguer es prepara
per la seua setmana gran: la setmana
de festes de bous.
Com se sap arreu de la comarca, a
Pedreguer hi ha una afició al bou
molt arrelada i hem de posar de la
nostra part per cuidar aquesta senya
d’identitat. No creiem que hi haja
ningú més orgullós de les seues festes
que els pedreguers; per això, a pesar
de tants obstacles, és important seguir
organitzant i gaudint de les nostres
festes, les “festes de bous”.
L´Associació Cultural Passió pels
Bous intenta que cada any “La
vesprada dels serrils” siga millor a
l´any anterior. Per això, es treballa tot
l´any perquè arribat juliol el poble de
Pedreguer puga tindre un cartell de
serrils que corresponga a l´afició al
bou que hi ha al poble.
Volem aprofitar aquest escrit per donar
les gràcies a la Comissió de Festes
2016 per deixar-nos una vesprada
per fer-la al nostre gust i a la gent i
empreses que col·laboren al llarg de
l´any amb nosaltres per poder tirar
endavant.
Arran de les diferents notícies que s´han
publicat en premsa i de les crítiques
infundades, rebudes via xarxes socials,
l´Associació Cultural Passió pels Bous
vol fer arribar el següent manifest al
poble de Pedreguer:
Defensem la nostra festa:
Després dels comentaris i articles
publicats en diferents mitjans de
comunicació, interessats, ens veiem
en l´obligació d´aclarir certes coses
perquè es veja la nostra opinió; ja que
fins ara no havíem entrat en el joc de
la discussió via premsa, que pareix que
és el que interessa a alguns.

Nosaltres,
com
a
pedreguers
i aficionats, com a persones
responsables que creiem que som, hem
de dir que ens sentim molt orgullosos
de ser aficionats al bou, en qualsevol
modalitat. Ens sentim pedreguers
amb dret de defendre part de la nostra
identitat com a poble, la nostra cultura
i les nostres arrels. Defenem el nom
dels nostres avantpassats, als quals
agradava el bou i la festa en qualsevol
expressió. D’ací que la setmana de
festes patronals del poble tinguem
com a símbol “els bous”, la nostra
passió, lloc d’encontre a la plaça,
tertúlia als balcons, rateres, carros i ara
als «palcos».
Creiem que a dia d´avui hi ha coses
molt més importants de què preocuparse i sobre les quals escriure en premsa,
com: les guerres, els refugiats, les
explotacions infantils, la violència
de gènere… però que pareix que
horroritzen menys que el tema taurí.
Preguem que facen el favor de deixarnos en pau i no posen més llenya al foc,
no vulguen tirar per terra la passió i el
llegat dels nostres avis, pares… que
van fer com a part principal de la festa
els bous. Per això, no podem consentir
ni permetrem que per interessos, no
sabem molt bé de qui, ens vulguen
“prohibir” part de la nostra festa.
Creiem que ja està bé de prohibir, la
paraula prohibir és molt lletja i ens fa
pensar que tornem a temps passats.

ja que empreses com ramaderies (en
tenim al poble), espectacles (n’hi ha
al poble), restauració… revitalitzen
l´economia del poble i creen llocs de
treball.
Per tot l´exposat no volem renunciar a
les nostres arrels i a la nostra cultura
de poble, perquè tenim dret a no
renunciar.
Des d´aquestes paraules no pretenem
repudiar ningú, ni avergonyir a qui
està en contra de la festa dels bous,
com sí pretenen fer ells. Som gent
del poble, de pau i concòrdia, sols
demanem que ens tracten igual que a
la resta d’activitats i arts del poble, tant
en aportacions com en promocions, no
volem més (però tampoc menys).
Veïns i veïnes de Pedreguer, per acabar
deixem una dada històrica. La nostra
festa dels bous té a Pedreguer més de
120 anys d’existència documentada
(segur que sense documentar molts
més) en totes les modalitats, algunes
de les quals ara volen anular i prohibir.
I per a desconfiats, sols han d’anar
al llibre editat per l’Ajuntament de
Pedreguer “100 anys d’ordenances
municipals” a l´article 53-54, de la
pàgina 58.

Com aficionats al bou, també
reivindiquem la defensa dels animals,
mai hem dit ni fet el contrari. Nosaltres
defenem i respectem el bou, ja que és
l’eix de la nostra festa.

“…Art.53. Para dar corridas de
toretes, vacas o novillos, en la solicitud
de permiso se expresará la clase y
procedencia del ganado, su número, el
día y hora en la que ha de tener lugar la
corrida y el nombre de los encargados
de la lidia. El permiso no se concederá
sin previo reconocimiento del ganado
y del local donde haya de verificarse
la corrida a expensas del solicitante.

També reivindiquem la festa dels
bous com a portadora de valors
socials i humans i perquè són una part
important de l´economia del poble,

Art. 54.Queda prohibido correr
vacas, novillos o toros de cuerda
por las calles, ni con asta limpia, ni
embolados sin autorización superior.
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EL VOLUNTARIAT DE PROTECCIÓ CIVIL PEDREGUER US DESITJA
BONES FESTES, VISCA PEDREGUER I VISCA SANT BONAVENTURA!

Salutacions,
Protecció Civil de Pedreguer és
una agrupació que surt de l’afany
d’un grup de persones diverses
d’aquest magnífic poble per treballar
conjuntament i amb cooperació, per
tal d’oferir assistència en tot allò
i totes aquelles situacions en les
quals ens resulte possible, sent un
dels principals àmbits d’actuació la
prevenció.
Així doncs, des de l’Agrupació
Municipal de Protecció Civil de
Pedreguer es treballa de forma
totalment voluntària i desinteressada
per aportar, tant des del punt de vista
personal com professional i tècnic,
tot allò que estiga al nostre abast
per tal d’enriquir i facilitar quelcom
que se’ns demane, amb la finalitat de
convertir en un lloc millor i de més
alta qualitat el poble de Pedreguer,
així com en moltes ocasions altres
pobles de la Marina Alta (on vivim,
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treballem i passem els nostres
millors moments).
Un dels principis fonamentals que té
aquesta agrupació és treballar colze
a colze amb tots i per a tots, des del
primer a l’últim voluntari, així com
qualsevol altra persona que vulga
i considere pertinent fer alguna
aportació o proposta. En la mateixa
línia, Protecció Civil de Pedreguer
també agraeix, defensa i treballa
per una acció conjunta amb altres
organitzacions i cossos que s’ocupen
del mateix menester com són, per
exemple, Creu Roja, Policía Local
i Bombers, ja que sols d’aquesta
manera es pot assolir l’excel·lència
en allò que se’ns demana i el nostre
objectiu final.
Perquè per a nosaltres no hi ha
millor reconeixement i guardó que
el fet que en finalitzar un servei, la
gent a la qual se li ha prestat, se senta
satisfeta del nostre treball i s’hagen

complit les expectatives del millor
que s’esperava de nosaltres.
Ja saps, si vols participar en
aquesta

experiència

col·lectiva,

on trobaràs emocions gratificants
lliurant el millor de tu mateix
alhora que enriquint el dia a dia de
Pedreguer, fes-te membre voluntari
de l’Agrupació de Protecció Civil
contactant

amb

nosaltres

per

qualsevol de les següents formes. De
la mateixa manera, també ens pots
fer arribar qualsevol suggeriment o
proposta que tingues:
- Correu electrònic:
pcpedreguer@gmail.com
- Carta: Carrer Devots, nº 2.

Breu
,hisTOria
d Amadem:
qui som i en
quÈ podem
ajudar.te

A
madem ONG per la Salut Mental de la Marina
Alta és una associació sense ànim de lucre que treballa
des de 1999 a la comarca de la Marina Alta vetllant
pels drets i el benestar de les famílies i persones amb
problemes de Salut Mental de qualsevol tipus. Fa
uns anys que l’Associació ha ampliat el seu repertori
d’activitats i cada vegada són més i més variades les
opcions que s’ofereixen des d’Amadem; totes amb una
finalitat rehabilitadora i d’inserció psicosocial. Diferents
tallers esportius, que van des de natació o vela a arteràpia,
estimulació cognitiva, anglés, taller de revista, teràpia
amb cavalls, hort i cuina, conformen el nostre calendari
d’activitats. A tot això li sumem grups terapèutics
d’autoajuda i psicoeducació per a familiars i usuaris/
es; grup d’entrenament en activitats de la vida diària i
relaxació, assajant tècniques de mindfulness i, a aquelles
persones que necessiten una atenció individualitzada, es
fa un seguiment a càrrec d’una psicòloga.
L’últim dels servicis que hem inclòs és l’acompanyament
individual d’una persona en el seu dia a dia, després
d’una crisi aguda o de la desestabilització del curs de la
seua malaltia. Aquest servici acabem d’iniciar-lo gràcies
a la participació d’alumnes en pràctiques i voluntaris, ja
que els mitjans econòmics de l’associació són bastant
limitats.
Un dels grans objectius que perseguim és que cada vegada
es millore l’atenció i els recursos per a totes les persones
que en algun moment de la seua vida necessiten d’una
atenció especialitzada puntual i puguen tindre-la, ja que
cada vegada són més les problemàtiques emocionals i
de comportament que se’ns presenten a causa del tipus
de vida que portem i dels hàbits que mantenim. No ens
podem oblidar que la Salut Mental té a veure amb el tipus
de rutina que tinguem (activitat física, son, alimentació,
etc.) amb la qualitat dels vincles afectius i socials que
mantinguem, i amb la relació amb nosaltres mateixos
(autoestima, cura personal, seguretat en u mateix, etc.) si
aquests àmbits no estan cuidats segurament repercutirà
en la nostra Salut Mental podent aparèixer episodis
d’ansietat, depressió, fòbies, addiccions, etc, que si no és
tracten a temps empitjora la seua situació.

És fonamental que tots tinguem consciència de la
importància d’una salut mental digna, amb respostes
funcionals i de qualitat... Per això necessitem la unió i
força de tots en la lluita per aconseguir aquestes millores.
Treballem perquè tota la gent de la comarca conega el
que fem i que participe d’allò que puga. No ens oblidem
que tots podem necessitar en algun moment de les
nostres vides algun tipus d’ajuda, assessorament o suport
d’especialistes en salut mental i d’altres recursos per a
aquestes problemàtiques.
És molt important que ens cuidem mantenint uns hàbits
saludables d’alimentació, exercici físic, relacions socials,
i que davant de l’aparició d’alguna dificultat o malestar,
busquem ajuda professional.

Podeu telefonar a Amadem al
966469120/699010083/683330522.
O entrar a www.amadem.es i seguir-nos en www.
facebook.com/amadem.marinaalta.

També podem acostar-nos al nostre metge de capçalera
perquè ens ajude i, si ho considerem necessari, demanarli que ens remeta a l’especialista (psiquiatre o psicòleg).
O també ens poden orientar els Servicis Socials de la
nostra localitat.
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L'Associació de Fotografia i Audiovisuals
de Pedreguer espera que en aquesta gran
setmana de festes totes les persones
pugueu gaudir d'uns dies plens d'harmonia,
familiaritat, germanor i de bones rialles...
però sempre dins d'allò normal i fent bondat.
Dir-vos que quedeu totes i tots convidats a
formar part de l'associació, solament pagant
una simbòlica quota a l'any podreu gaudir
de diverses activitats com són: concursos,
esdeveniments,
eixides
fotogràfiques
programades, exposicions, etc. Tot sempre
amb una finalitat: la convivència, l'evasió
del dia a dia, l'amistat i tot allò que ens faça
sentir plens de vida i benestar.
(Encara que no sigues soci/a, pots participar
en tots els esdeveniments, ja que és una
associació oberta a tothom). Per tant...

FES FOTOS... FES ART!

L'associació.
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U

n any més tenim les festes de juliol ací, un any més
gaudirem de la festa de la pirotècnia, del castell de focs
d’artifici, de les despertades, dels correfocs i, és clar, de
la nostra benvolguda cordà. Una cordà reconeguda per tot
arreu del País Valencià, una cordà única i excepcional que,
per segon any consecutiu, organitza la nostra associació
Coet i Corda.
Aquest any la comissió ens complau a tots/es, coeters i tota
la gent amant de la pirotècnia festiva, a gaudir d’una nit
dedicada al foc, anomenada en el llibre de festes com a NIT
DEL COET, en la qual participarem en dues modalitats de
foc valencià, com son la cordà i el correfoc.
Aquest any la cordà començarà una hora abans de l’habitual,
cosa que nosaltres agraïm molt i que reivindiquem des de fa
molts anys. Nosaltres pensem què la cordà hauria de ser un
espectacle més en un horari normal, no desplaçant-la fins a
les 3 de la matinada.
La cordà és un espectacle molt vistós i de molt colorit, que
impacta molt a la gent per la seva bellesa estètica.
També cal dir que aquest any l’associació Coet i Corda
organitzarà amb la Comissió de Festes una cordà infantil
per als més menuts abans de la gran cordà.
Nosaltres, com a colla que som, anem creixent any rere
any i participem en correfocs per tot arreu de la comarca.
Aquest any estrenem en pobles com Benimeli, Beniarbeig
o Benidoleig i organitzem cordades a pobles com Parcent
o Benidoleig.
Salut i bones festes!
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ANTONI GILABERT I FORNÉS:
ARQUITECTE DEL SEGLE XVIII
Associació Cultural
d’amics de la Marina Alta

L

a nostra associació, que és també la
vostra perquè som una associació cultural
oberta a tots, vol mostrar el seu agraïment
a la invitació que ens ha fet participar en
el Llibre de Festes. Aquest us arribarà a
tots perquè entra a totes les cases del poble
i, per això, hem cregut que és una bona
ocasió per parlar-vos d’un fill il·lustre del
poble de Pedreguer: ANTONI GILABERT
I FORNÉS. Però, per tal de fer-ho d’una
manera simple i clara, extraiem de la
“Gran Enciclopèdia Catalana” la ressenya
següent, on es resumeix en les principals
dades d’aquest insigne personatge:

les columnes amb pilastres corínties, reduí
la lluminositat de la nau central i augmentà
la de les naus laterals.

Va nàixer a Pedreguer, La Marina Alta, el
dia 9 d’abril de 1716, i va morir a la ciutat
de València el 1792. Traslladat a València
amb la seua família, estudià arquitectura i
matemàtiques amb el pare Toscà i treballà
com a aparellador amb el seu cunyat
Felip Rubió, fundador de l’Acadèmia de
Belles Arts de Sant Carles, on ell mateix
esdevingué catedràtic d’arquitectura en
1768, i de la qual fou nomenat Director
General el 1784.

L’Associació Cultural d’Amics de la
Marina Alta de Pedreguer estem posant tots
els nostres esforços en la reivindicació de
l’arquitecte més important que va tenir el
País Valencià al segle XVIII. Pensem que ell
és un dels fills més il·lustres que Pedreguer
podrà tenir mai i, per això, volem que el seu
nom siga ben conegut per tots i que la seua
memòria siga respectada.

A l’inici manifestà una tendència barroca
que, paulatinament, evolucionà cap a l’estil
neoclàssic i acadèmic, esdevenint el típic
representant del període de transició cap al
neoclassicisme.
Entre 1758 i 1760, fonamentalment a les
façanes de la Duana, acusà la manera
acadèmica de Toscà. En 1772 i 1781
remodelà la Capella de Sant Vicent Ferrer
al convent de Sant Domènec de la ciutat de
València, on aconseguí el seu punt màxim en
el tractament barroc dels efectes lumínics.
Féu la seua obra més important amb
posterioritat al 1774: la remodelació
neoclàssica de la Catedral de València, on
imposà una il·luminació cupular recobrint
les ogives gòtiques amb arcs de mig punt i
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També féu l’edifici i l’Església de les
Escoles Pies de la ciutat de València. Altres
obres seues són: la Cel·la de Sant Luis
de Beltrán al Convent de Sant Domènec,
el tabernacle del Temple i el retaule del
Convent de la Saïdia, el Palau de Justícia
de València i, fora de la ciutat de València,
les Esglésies parroquials de Torís, Xestalgar
i Callosa d’En Sarrià i l’ermita i casa del
Comte de Vilapaterna.

Per això, creiem que és just que l’avinguda
nova que està fent-se al poble porte el seu
nom, la qual cosa va ser la primera meta
que ens vàrem proposar, junt també amb
l’organització anual d’actes que recorden
el naixement d’Antoni Gilabert i Fornés per
tal de tenir-lo present sempre, perquè com
a membres de la nostra Associació i com a
fills i filles del mateix poble on ell va nàixer,
ens sentim molt orgullosos i ens agradaria
que el nostre sentiment fos compartit per
tots.
Antoni Gilabert i Fornés li ha donat relleu
i importància al seu poble i és just que el
poble de Pedreguer li corresponga amb el
màxim respecte.
Juliol de 1982
PEDREGUER

E

stem ja immersos en temps
de festa, dies de desconnectar
de l’habitual rutina del dia a dia,
són moments d’ajuntar-nos amb
els amics, menjar i cantar a taula,
moments de bous, música i balls.
Si hi ha un so característic i que
fàcilment relacionem amb la festa,
aquest és el so de la dolçaina i el
tabalet. Anar passejant pel poble
o estar dins de casa i escoltar de
fons melodies tocades per dolçaines
significa alguna cosa, faran que
traiem el cap per la finestra o que
mirem per darrere de la persiana
de la porta de casa, alguna cosa
s’estarà coent i és que la dolçaina
és un instrument valencià que està
indissolublement unit a celebracions
i actes festius.
Aquest 2016 és un any significatiu
per a la nostra colla. Els Traginers
colla de dolçaines i tabals celebrem
el 20é aniversari de la nostra
formació. Vint anys han passat ja
des d’aquell 1996, on un grup de
persones interessades en la música
tradicional, i en la dolçaina i el
tabalet en particular, començàrem a
rebre classes en l’escola municipal
de música, de la mà dels mestres
de dolçaina Josep Alemany i de
tabalet Albert Llobell. L’inici en
l’aprenentatge de l’instrument fou
la llavor que pocs mesos després
germinaria en una de les primeres
colles de la comarca.
I és que l’estudi en casa i les classes
individualitzades estaven molt bé,
però faltava alguna cosa més. La
música com més es gaudeix és
compartint-la, per tant, agrupar-nos
per fer sonar la dolçaina i el tabal
conjuntament ens faria passar-ho
bé a nosaltres, però també al públic
que ens venia a veure, a més de fer-

nos millorar com a músics, dotantnos d’experiències que de manera
individual difícilment hauríem
aconseguit.

Alumnes de dolçaina i tabal. 1996

Assaig pel Certamen d’Altea. 2004.

Poc a poc Els Traginers vàrem
anar creant-nos un lloc en les
manifestacions culturals i artístiques
del nostre poble, ocupant un buit on
fins aleshores la dolçaina no havia
estat programada d’aquella manera,
sent alhora protagonista. Concerts,
cercaviles, despertades, dansaes,
processons, correfocs, entrades de
moros i cristians... començaven
a estar presents dins de la nostra
agenda, per tant la seua música
havia d’estar en el nostre repertori.
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Hem tingut el plaer de donar a
conèixer la nostra música i el nostre
treball per moltíssimes places, carrers
i sales d’arreu del País Valencià. Hem
fet col·laboracions amb les Trobades
d´Escoles en Valencià, Ajuda al
Poble Saharaui, Diada a favor de la
llei de Dependència, les del XXVII i
del XXXIX Aplec Excursionista dels
Països Catalans els anys 2002 i 2015,
Manifestacions del 25 d´Abril, etc.
Hem assistit a diferents Aplecs
de la Federació Valenciana de
Dolçainers i Tabaleters, a diversos
Festacarrer tant a Ondara com a
La Xara, hem realitzat diversos
actes com el Concert Homenatge
a Simeón Mulet (referent cabdal
dins del món de la dolçaina en el
segle XX), vam participar en el
Primer Certamen per a gran colla
de xirimites i percussió celebrat en
Altea l’any 2004, la Cavalcada del
Regne de València, el Concert en
el festival de Música al Castell de
Dénia l’any 2005, hem organitzat i
participat en intercanvis amb colles
veïnes i hem fet arribar la nostra
música a molts altres indrets, com
ara les festes de Moros i Cristians
de Múrcia, el carnaval de Karlsruhe
(en Alemanya), el Festival de
cultura tradicional Pratifolk del Prat
de Llobregat el 2007, el Festival
MagicClown a l’illa d’Eivissa
el 2009 o l’agermanament amb
la colla de Xeremiers de Petra
(Mallorca) l’any 2013.

10é Aniversari. Moros i Cristians El Verger. 2006

Festival MagicClown. Eivissa. Maig del 2009
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Podem dir que la nostra tasca com
a grup de música l’estem complint
mitjançant totes aquestes actuacions
citades, però no ens hem volgut
cenyir sols a l’aspecte musical on sols
nosaltres fórem els protagonistes.
Aquesta voluntat d’anar més enllà
ens va dur l’any 2007 a organitzar el
“I Premi de Composició de dolçaina
i orgue Vila de Pedreguer”, o el
2013 a organitzar l’exposició al
voltant de la dolçaina “La dolça eina
de la nostra festa”, on s’exposava tot
tipus de material relacionat amb
el nostre instrument i que contà amb
gran èxit.
Que un grup com el nostre haja
arribat a les dues dècades d’història
ha requerit molt de treball però
sobretot, molta constància. Hem
tingut la sort d’anar de la mà d’uns
autèntics professionals que ens han
dirigit al llarg d’aquests anys i sense
el bon saber fer dels quals no hauríem
arribat a ser el que som a dia d’avui.
Josep Alemany, Luís Sanz, Josep
Juste, Paco de Domingo i Merche
Femenia, tots ells músics amb molta
experiència, directors que ens han
aportat nous coneixements i maneres
de treballar diferents, fet que ens ha
permès créixer com a colla i com a
grup, ens han guiat amb la seua batuta
a tot tipus de músiques, cada vegada
a repertoris amb més dificultat i
nivell d’exigència, d’acord amb el
nivell de la colla i amb els temps que

Concert de Festes. Juliol del 2008

Exposició “La dolça eina de la nostra festa”
Octubredel 2012

travessa actualment la composició
per a dolçaina i percussió.
En els darrers mesos hem tingut
l’ocasió d’haver realitzat dos
esdeveniments que per a nosaltres
varen ser molt especials d’organitzar
i sobretot de viure. El primer d’ells
va ser l’Aplec del 16 d’abril, en
el qual vàrem comptar amb la
presència de colles veïnes que
ompliren el poble de música i amb
l’exposició d’una fira de luthiers, on
fabricants d’instruments tradicionals
ens ensenyaren el seu bon treball en
la construcció de canyes, dolçaines,
baquetes... estem molt agraïts a
les colles i luthiers que van voler
col·laborar amb nosaltres. El segon,
que podríem qualificar com l’acte
central i commemoratiu del 20é
aniversari, fou el concert celebrat el
20 de maig, un concert molt emotiu
on vàrem poder reviure molts
sentiments en tornar a ser dirigits
per tots aquells directors que han
passat al llarg d’aquests 20 anys
per Els Traginers. Josep, Luís, Pep,
Paco i Merche, us estem mot agraïts
i és un plaer treballar amb vosaltres.
Si Els Traginers hem crescut durant
aquests 20 anys ha sigut també, per
descomptat, gràcies a tots i cada un
d’aquells músics que han passat per
la nostra agrupació al llarg d’aquest
temps, a les hores d’estudi i assajos
que li han dedicat perquè tal
fragment i en tal altra obra pogueren

eixir de la manera desitjada. A
banda, uns protagonistes que no
podem oblidar en la implicació
perquè aquesta colla siga el que és i
als qui devem una immensa gratitud
és a les famílies dels músics: pares,
mares, germans i germanes, fills
i filles, parelles... que igual que
nosaltres, veuen sacrificades moltes
hores i moments especials per culpa
d’assajos i actuacions. I és que, feunos cas, compartir casa amb un
dolçainer o tabaleter i aguantar el
so de la dolçaina, escoltar escales
i notes llargues que no van enlloc
i sentir el ritme del tabalet quan
un està iniciant-se en l’instrument
resulta meritori i requereix molta
paciència.
Per últim, i ja per acomiadar-nos,
us fem una crida per tal que sigueu
partícips de les nostres actuacions
i actes durant aquests dies de festa
i també d’aquells que seguim
celebrant al llarg d’aquest 20é
aniversari i, per què no, engrescarvos a que s’inicieu a aprendre un
instrument tan nostre com és la
dolçaina o la percussió tradicional.
SALUT, MÚSICA I
BONES FESTES!!!
Colla de dolçaines i tabals,
Els Traginers de Pedreguer

Inauguració de l’Espai Cultural. Juliol del 2010

Concert del 9 d’octubre. 2012

Concert de Festes. Juliol del 2015
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L’ASSOCIACIÓ PER
A LA RECUPERACIÓ
DEL PATRIMONI
CULTURAL DE
PEDREGUER,
ELS PÒRXENS
S

egueix treballant amb l’objectiu
d’estudiar, investigar i donar a conèixer
qualsevol element patrimonial del nostre
poble. En els pocs anys d’existència de la
nostra associació hem dut a terme diferents
accions i col·laboracions, amb la finalitat
de recuperar la nostra història i tot allò que
ens identifica. Entre altres aspectes, hem
treballat, sobretot, al voltant de les diferents
exposicions fotogràfiques presentades,
principalment, en les Festes de Juliol.
Aquest any ens hem marcat el repte de
presentar una exposició sobre arbres
genealògics de diferents famílies o cognoms
de Pedreguer. Pensem que l’exposició
permetrà, a algunes persones, trobar
avantpassats en alguna de les branques dels
arbres.
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Així doncs, per aquest motiu, demanem
la col·laboració d’aquelles persones que
hagen elaborat el seu arbre genealògic i
tinguen per bé de cedir-nos-el. Només així
podrem muntar l’exposició en qüestió,
que tindrà lloc a la seu de l’associació Els
Pòrxens, durant el mes de desembre.
Poseu-vos en contacte amb algun membre
de l’Associació o acudiu a la seu (carrer del
Mestre Serrano, núm. 30) els dijous, des de
les 18.30 h fins a les 20.00 h. Gràcies per la
vostra col·laboració.

LA
SEGUNDA

REPÚBLICA
1º PRELUDIO DE LA
TRAGEDIA

E

l 10 de agosto de 1.932 el
General Sanjurjo intentó dar un
golpe de estado desde Sevilla. Los
sucesos de la quema de conventos
y bibliotecas, la expulsión y
expropiación de los Jesuitas, así
como la insurrección anarquista y
la constitución anticatólica, fueron
decisivas para que este general
orgulloso y vencedor en la guerra de
África considerara el momento de
enderezar la situación y convertirse
en caudillo salvador de la Patria en
peligro.
El General Sanjurjo había sido la
pieza clave para la proclamación
de la República al “traicionar” a
la monarquía en las elecciones
municipales del 31 cuando, siendo
jefe del orden Público, se unió a
la conspiración Republicana y no
restableció el orden constitucional en
unas elecciones municipales donde
no se elegía Monarquía o República.
El golpe del 10-8-32 costó diez
muertos a los golpistas y 150
detenidos, así como pena de muerte
para el General Sanjurjo, pena que le
fue conmutada por cadena perpetua
y su posterior destierro a Portugal.
No obstante, el 17 de Julio del 36,
cuando se trasladaba a España para
ponerse al mando del Alzamiento
militar, se estrelló su avión nada más
despegar del aeropuerto de Portugal,
muriendo dos días después.
General Sanjurjo

Manuel Azaña

2ª REVOLUCIÓN Y
GUERRA CIVIL

República catalana en el balcón de
la Generalitat y en el tiroteo hubo 45
muertos.

El 19-11-33 se celebraron las
segundas elecciones generales de
la República, donde las mujeres
pudieron votar. El resultado de las
elecciones fue el siguiente:

Pero fue en Asturias donde la
izquierda logró formar un ejército de
30.000 hombres que durante quince
días obligaron a intervenir al ejército
y las tropas de África.

CEDA derecha.............. 115 diputados
PRR centro....................102 diputados
PSOE socialista................59 diputados
PAE derechas...................30 diputados
LLIGA catalanes derechas...24 diputados
TRADICIONALISTAS derechas.... 21 dip.
ERC catalán izquierda.........17 diputados
I.R. izquierda......................5 diputados

Los revolucionarios eliminaron el
dinero y proclamaron la república
Socialista de Asturias y el ejército
Rojo. Empezaron por fusilar
religiosos, empresarios y agentes del
orden; volaron la Catedral de Oviedo
y la biblioteca, asaltaron fábricas
y el banco de España de Oviedo,
llevándose un botín de 9.000.000
pesetas de la época.

La victoria de la derecha no fue bien
acogida por la izquierda y un mes
más tarde M. Azaña presionaba al
presidente Alcalá Zamora para que
anulase las elecciones amenazando
con una “revolución”. La presión
de la izquierda dio como resultado
el hecho que el presidente de la
República no admitió que la CEDA,
el partido más votado, formara
gobierno y tuvo que formar gobierno
el segundo partido, el P. Radical de
A.Lerroux. La excusa era que el
partido del SR. Gil Robles, CEDA,
no era Republicano acusándolo
de “fascista” sin descanso. Sin
embargo, la CEDA y el P. Radical
son los que respetaron la República
hasta el final.
En Octubre del año 1.934, el SR. Gil
Robles exigió tener tres ministros en
el gobierno del P.Radical y entonces
la izquierda argumentó que había
llegado la hora de la revolución. No
se podía tolerar que la CEDA entrara
en el gobierno.
El 5-10-34, se inició una revolución
en casi toda España, la cual tuvo
un éxito muy desigual. En Madrid
se intentó asaltar el parlamento sin
éxito. En casi todas las ciudades hubo
altercados y muertos. En Barcelona,
el SR. Companys proclamó la
Alcalá Zamora

El balance de la revolución del 34
fue el siguiente: 43 agentes del
orden asesinados, 28 religiosos
asesinados, 14 paisanos asesinados,
256 militares muertos, 903 militares
heridos, 58 iglesias destruidas, 26
fábricas, 730 edificios particulares
dañados, 63 edificios públicos, 58
puentes, 66 puentes de ferrocarril
dañados, 1.100 mineros muertos
en combate, 100 mineros muertos
por la represión del ejército, 15.000
mineros encarcelados, 2 mineros
condenados a muerte y ejecutados.
Lejos de haber una condena de los
políticos de izquierda de la guerra
provocada en Asturias donde habían
participado (PSOE, PCE, UGT,
CNT). El Sr. Azaña, líder de I.R
(izquierda republicana) que contaba
con el apoyo de los intelectuales y de
los burgueses liberales, que lo tenían
como un “moderado”, afirmó en un
discurso el día 30-10-35 en Madrid,
ante unos 200.000 partidarios, LA
DERECHA SOLO ASPIRA AL
DESQUITE Y LA VENGANZA.
Associació Amics
d’Història Pedreguer
Gil Robles

A. Lerroux
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El alma del poeta

Josefa García Vives
Todos sus versos…bellas expresiones
profundizan en nuestros corazones.
Es capaz de escuchar la voz del viento,
traspasar el umbral del pensamiento,
su lenguaje es canción, queja
y lamento un latido de amor y sentimiento.
Poesía es un arte…sin frontera
y el poeta enarbola su bandera.

CCC Aniversari
del naixement
d’Antoni
Gilabert Fornés

E

nguany es compleix el CCC
Aniversari del naixement d’Antoni
Gilabert Fornés, un insigne arquitecte
pedreguer que ha deixat als valencians un
important llegat artístic i arquitectònic.
Per recordar el personatge, l’Ajuntament
de Pedreguer organitzarà, a finals d’any,
diferents activitats. Com a preàmbul,
però, hem considerat adient reproduir
dos articles publicats al Llibre de Festes
els anys 1982 (Associació Cultural
d’Amics de la Marina Alta Pedreguer) i
1987 (Josep A. Comes). Que passeu molt
bones Festes.

Inspiración, ensueños y emociones
hacen vibrar su piel en un momento,
por eso en su alma siempre es primavera.
Cuando piensa que todo está perdido
se remonta en las alas del olvido.
Y se funde en el verde de olivares
o en un atardecer entre pinares,
así vence la angustia y los pesares
y construye de gozo sus pilares.

REGIDORIA DE CULTURA

Y a la luz de su eterna fantasía
la palabra se torna melodía.
Y en un mundo fantástico… escondido
tiene algunos idílicos lugares
donde suelta las riendas cada día.
Y le canta al amor y al desamor,
y grita la verdad con fe y valor.
Hay un rumor de brisas en la frente
despertando a las musas suavemente
y su mano solícita y valiente
refleja la riqueza de su mente.
Le brinda su color… nuestro planeta
de un bello amanecer rosavioleta.
Romántico, sensible y soñador
es caudal de hermosura permanente
el alma creadora del poeta.
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A mon pare

Vicenta Vives Puigcerver
E

m queda a la memòria la bona
persona que vas ser, tant com a pare
com a amic. El teu somriure, la teua
alegria i la manera tan positiva de veure
la vida. En la teua curta vida ens vas
regalar felicitat i coses molt bones com
la infantesa tan bona de la qual vam
gaudir les teues tres filles. Vas ser una
excel·lent persona, sempre exemplar
amb tot allò que feies; no ens va faltar la
teua protecció, vas treballar molt perquè
no ens faltara de res material i també vas
treure temps per a donar-nos estima com
a pare i com a amic. Sempre ens vam
portar bé i per a mi has sigut l’home més
respectable i volgut de la meua vida.

Paquibel Server Pérez

Març 2016
ANAVA TOTA EMPOLAINADA
Anava tota empolainada
els llavis ben pintats
vestida de nit
i amb sabates de taló.
La gent la prenia per boja
tal volta ho era!
Ella, com cada capvespre,
mudada de cap a peus
amb un somriure somniador
els ulls brillants
plens d’il·lusió
mamprenia sempre
el mateix camí.
La gent la prenia per boja
tal volta ho era!
En aquest camí i com sempre
s’aturava al mateix lloc,
en un vell casalot.
Radiant com anava
entrava en aquella casa
atrotinada i abandonada.
Allí havia viscut el seu amor,
perdut per sempre més en el
temps.
La gent la prenia per boja
tal volta ho era!
Ja entrada molt la nit
tornava a casa
amb el seu caminar elegant.
No se li albirava el rostre
que amagava
per no ensenyar
aquella amarga llàgrima
que li davallava per la cara.
La gent la prenia per boja
tal volta ho era!
Ara, conten i diuen
que aquella casa desemparada
està encantada.
Si t’acostes en les nits de lluna
plena
se senten belles melodies
i s’albiren dos siluetes
dansar dibuixant l’aire.
La gent la prenia per boja
tal volta ho era!

VAN TRENCAR LA POR A LES TENEBRES
Van trencar la por a les tenebres
i sortiren a llum.
Cal fer memòria
no va ser fàcil
trencar silencis i captiveris
sotmeses al pensament únic.
Aquelles dones
van dir prou
alçant el puny davant l’adversitat,
mamprenent una lluita aferrissada
davant l’opressió.
Mares, àvies, rebesàvies que moriren
i deixaren la pell per una vida justa
i companys
que les seguiren per amor,
conscients d’un món lliure.
És l’hora d’agafar el testimoni per continuar el combat!
Perquè tot trontolla al creure que tot està fet.
Aquesta llibertat d’ara es torna fràgil
quan la por de nou es fa palesa
i la ignorància i la traïdoria regna.
Encara hi ha germanes
esclavitzades
que moren cada dia
davant la injustícia,
ja sigui lluny o la vora.
Per elles i amb elles
cal continuar amb el cap ben alçat.
Per elles i amb elles guanyem la nostra dignitat!
Cal continuar el camí
de les velles lluitadores
per defensar la llibertat.
El dret a ser lliure.
Lliure per escollir,
lliure per fer,
lliure per desitjar,
lliure per somniar,
lliure per pensar,
lliure per estimar,
lliure per a ser lliure!
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CARTA OBERTA
A N’ANTONI GILABERT FORNÉS

Benvolgut paisà:
Li escric aquestes ratlles, quasi
dos segles després de la seua
mort (1792), perquè m’agradaria
comentar amb vosté algunes
coses referents a l’arquitectura i
urbanisme del nostre poble.
No és que jo siga un expert en la
matèria, però com que vosté va ser
amic de tants capellans, que els
de Torís, Gestalgar, Callosa d’En
Sarrià i fins i tot els canonges de
la Seu li encarregaren l’edificació
dels temples d’aqueixos pobles
i la reforma de la Seu, em dóna
confiança i estic segur que
interpretarà correctament les
meues cabòries.
Em dol que tenint els pedreguers
un avantpassat tan il·lustre com
vosté en el camp arquitectònic,
no tinguem més compte a l’hora
d’enderrocar o reformar cases i
casetes i de construir-ne de noves.
Ja que vàreu ser deixeble del pare
Tosca -el que va fer el primer
plànol de la ciutat de València- i
després fóreu professor i director
general de l’Acadèmia de Belles
Arts de Sant Carles, no podríeu
obtenir de Déu Nostre Senyor que
ens enviara als pedreguers una
miqueta més de trellat a l’hora
d’urbanitzar i edificar? Tal volta
així s’evitarien barrabassades
com les de susbstituir reixes
i balcons de ferro forjat per
finestres d’alumini i persianes
de plàstic, façanes de pedra per
marbres dubtosos, portes de fusta
treballada per portes de cristall…
No li sembla coent pintar la
pedra de tantes portalades? I
els desficacis que hem fet a les
casetes? És clar que tots tenim
dret a reformar les vivendes i a
dotar-les dels servicis i comoditats
que la tècnica ens proporciona;
això, però, no justifica la quasi
desaparició d’una estructura tan
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nostra com és la dels riuraus. Si
ens estimàrem més la nostra terra i
no fórem sols valencians de boca,
mantindríem
–modernitzantho- aquest tipus de construcció
únic al món i característic de la
nostra comarca almenys des de
l’expulsió dels moriscos (1609).
Segurament vosté els va conèixer
i tal volta hi jugaria amb els pilons
de la pansa, puix que va nàixer en
1716. És trist que podent oferir
una forma de construcció típica,
el que fem és imitar les mansions
d’altres llocs. Hem fet igual amb
la nostra pròpia llengua, música,
tradicions, etc. i així, a poc a poc,
els valencians anem convertintnos en un poble despersonalitzat
sense res propi que mostrar als
forasters i turistes.
Si tornara a Pedreguer, de segur
que la seua sensibilitat estètica,
tan amant de les proporcions,
rebria un colp fortíssim en vore
com s’ha perdut el sentit de la
mesura en tantes edificacions; per
exemple, en les de la plaça. Això
ja no te remei i tampoc s’hi val
buscar els culpables. Millor és
procurar que no es repetisca. Cosa
que amb una miqueta d’interés,
per part de tots, encara seria
possible. Que els diners no han
d’estar necessàriament renyits
amb el bon gust. I si el poble
prospera econòmicament, també
hauria de progressar en gust
artístic.
Que conste que no estic acusant
ningú i menys la gent. Aquesta no
té culpa que l’educació estètica
estiga pràcticament absent dels
plans d’estudi. Com tampoc
tenim culpa els pedreguers
actuals que vosté siga per a molts
de nosaltres un gran desconegut.
Jo mateix em vaig assabentar de
la seua existència, de gran i pel
meu compte. Segurament pocs
saben que vosté va realitzar la

reforma neoclàssica de la Seu de
València, que és l’arquitecte del
Palau de Justícia així com del
col·legi i temple de les Escoles
Pies del carrer de Carnissers.
Si ho saberen, quan vindrien
a València s’ho mirarien amb
una miqueta més d’orgull i,
segurament, a vosté no el tindríem
tan oblidat. Per menys motius, hi
ha qui té un monument a la plaça
del seu poble. Sort que ja el té
vosté a Pedreguer. Ara faria falta
impartir alguns cursets o xarrades
sobre arquitectura i estètica a fi
que la gent, a l’hora d’edificar,
a ser possible, tinguera també
en compte els elements artístics.
Per què no arreplegar en una
exposició fotogràfica els pocs o
molts edificis arquitectònicament
bells i característics que encara
hi ha pel poble i terme? Seria
una manera d’ensenyar a avaluar
i respectar el nostre patrimoni
artístic. Pense, per exemple, en
la quantitat de cisternes o pous
d’estil morú, fornets de coure pa,
etc. que tal volta encara es podrien
salvar. De quallar la idea, estic
segur que els arquitectes fills del
poble, que n’hi ha i de ben bons,
estarien disposats a col·laborar
amb les autoritats i associacions
culturals que s’ho proposaren.
No el canse més. Tant de bo el
seu record ens proporcione una
miqueta més de preocupació
i encert a l’hora de conservar
i ennoblir el nostre patrimoni
arquitectònic.
Disculpe
que
l’haja distret de la contemplació
divina o de menjar “coquetes de
mel”. Desconec com funcionen
les comunicacions entre vostés i
nosaltres. De totes formes estic
segur que li haurà arribat aquesta
carta. Pregue per mi.
Atentament
Josep A. Comes

JOSEP DKAIDEK

De vegades, només de vegades...
l’escuma de les ones sembla la teua cara.
I de vegades, només de vegades...
prove compungit i mig foll, de besar-la.
De vegades, només de vegades...
la remor de la mar sembla la teua veu.
I de vegades, només de vegades...
passe hores escoltant el que ja no és meu.
De vegades i només de vegades...
l’oceà em crida seré perquè vaja amb ell.
I de vegades i només de vegades...
li faria de grat cas per no sentir aquest turment.
I és que de vegades i només de vegades...
recorde la nit en què et pergué,
quan les ones s’emportaren el somni
i la mar, traïdora i amable, somrigué.

L’alé dels teus sospirs m’arrapa l’ànima
i em fa travessar les parets del teu cos
en una prova de força apassionada
que mai no em farà somiar amb tu.
Esgarre els teus ulls per no veure’ls
i guanye l’eterna condemna per mirar-te.
Només volia alliberar-me del teu encanteri
per trobar-me extenuat i nu als teus braços.
He finit el meu desig creuant cims espigats
on havien madurat els nefastos somriures
que em portaren a creure en tu.
I ara, com no, ho lamentaré per sempre.
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El forn de la Glorieta
E

l forn de la Glorieta és el forn
més vell del poble de Pedreguer.
Han passat 5 generacions de la
família Morell i encara manté les
portes obertes al mateix lloc que
estava, al C/ Glorieta de la Creu nº
7.
La primera generació que va obrir
les portes d´aquest forn van ser
l´avi i l’àvia de la família Morell,
Juan Bautista Morell Tomás i Maria
Vicenta Miralles Agulles. Era un
forn que només coïa pa i llandes de
cacaues i moniatos que portaven els
veïns. També la clientela portava
llandes per coure carabasses, arròs
al forn i tortaes que feien pels sants
i també portaven el pa que feien
cadascú a sa casa i el portaven en
una post al forn.
El forn de la Glorieta era molt
diferent del forn d´ara. La porta
d´entrada al forn era de movila i
de color marró. Tenia una cortina
negra. Només entraves estava el
mostrador de pa que era de fusta
i tenia un cristall davant. No tenia
prestatgeries, el pa el posaven en
una post. A la part de dins estava el
forn que anava en llenya i la boca
del forn tenia manises de color
negre amb puntets blanquets.
La fogaina del forn era gran i estava
al costat del forn. Quan acabava Juan
Bautista de coure el pa se n’anava a
la muntanya a fer feixos d’argelaga
per encendre el forn mentre la
seua dona s’ocupava del forn i de
la seua família. Tenien cinc filles
i dos fills: Josefa Morell Miralles,
Francisca Morell Miralles, Pilar
Morell Miralles, Rosario Morell
Miralles i Vicenta Morell Miralles;
Juan Bautista Morell Miralles i
Pepe Morell Miralles. Josefa era la
major de les germanes que de ben
joveneta estava al costat de son pare
a la boca del forn palejant i de sa
mare despatxant pa.
Son pare estava fent-se major i
ella s’havia de fer càrrec dels seus
germans i del forn, un forn que cada
volta tenia més activitat i feina.
Josefa, sa mare i les dos germanes
Pilar i Francisca, portaven el negoci
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avant. Cada dia pastaven a mà i
feien un grapat de pa que Josefa
palejava tots els dies. Feien pans de
quilo i de mig quilo, que és el que
es feia en aquella època. Els veïns
quan sentien l’oloreta del pa acabat
d’eixir del forn acudien a comprar
el pa.
Al cap d’un temps Juan Bautista
Morell Tomás va faltar i la seua
muller també anava fent-se major i
ja no tenia força per a portar ella sola
el forn. El forn va continuar fent la
seua tasca de tots els dies, feina que
portaven avant la germana major
Josefa (a qui tots deien la tia Pepa)
amb l’ajuda de Pilar i de Francisca,
que eren les tres germanes fadrines.
Josefa començava a perdre les
forces dels braços i les germanes
li varen proposar de comprar una
pastadora de bracets. Era la primera
pastadora que entrava en el forn
i era tot un luxe en aquella època
tindre una pastadora. La feina era
la mateixa però amb la pastadora
condia més la faena que pastar a mà.
El pa el feien a mà i el posaven dins
de la post i posaven una tovallola
damunt perquè fermentara el pa i
quan estava bo el tiraven dins del
forn amb la pala.
Els dos germans, Juan Bautista i
Pepe, a part de la faena que tenien
ajudaven en tot el que podien a les
germanes. Anaven a la muntanya
tots els dies a fer la feina que feia
son pare. Feixos de llenya que
baixaven amb el matxo per embotir
al forn i encendre’l de banda de nit.
Juan Bautista era comerciant
d’ametla i tenia un magatzem al
C/ Magatzems, que ara es diu C/
Salvador Ferrandiz. També portava
les terres que tenia. Vivia al C/
General Mola, que ara és el C/
Gabriel Miró, amb la seua família.
El seu germà, Juan José, també
portava les seues terres i vivia al C/
Rosal amb la seua família.
Tots els germans de la família Morell
ja estaven casats i amb fills. Tots els
dies passaven pel forn a comprar el
seu pa i a veure les seues germanes

i ajudaven en tot el que feia falta.
Els nebots també ajudaven les ties
Pilar i Francisca a repartir pa per les
casetes. Anaven amb les bicicletes i
portaven un caixó de fusta darrere
amb 20 pans i 7 bosses a cada
manillar. En acabar la faena les ties
recompensaven els nebots amb una
llesca de pa que passaven per aigua
i posaven pebre roig i una anxova al
damunt.
La tia Pilar era molt pastelera i li
agradava molt fer pastes, tortaes
i diputats. Tenia tota classe de
bescuiteres: rodones, quadrades i de
dotzena. Les untava amb sagí blanc
i els posava un paper d’oli perquè
no s’apegara la tortà. Les coïa al
forn i després, una volta que estava
gelada es tallava amb un ganivet
i es posava la moca pels sants i
aniversaris.
Juan Bautista o el tio Juanito, com
el cridaven amistosament, cada dia
abans d’anar al magatzem d’ametla
passava de bon matí pel forn per
ajudar les germanes en tot el que
feia falta.
El forn els va tocar a les ties Pilar
i Francisca. Estes ja començaven
a estar cansades perquè estaven
majors i les forces ja no eren
les mateixes que tenien de ben
jovenetes.
Juan Bautista va comprar el forn a
les seues germanes Pilar i Francisca.
Juan Bautista i la seua muller,
Paquita Fornés Mart,í van continuar
amb el forn que son pare havia obert
i així van seguir la tradició de la
família Morell amb els seus quatre
fills: Vicenta Morell Fornés, Maria
Morell Fornés, Juan José Morell
Fornés, José Blas Morell Fornés,
Juan Bautista Morell Fornés i
Paquita Morell Fornés. Feia una
miqueta més de pa del que havia
fet son pare i les seues germanes
perquè ja començava a tindre més
faena el forn. Juan Bautista pastava
amb la mateixa pastadora que les
germanes havien comprat.
A la pasta li posaven el rent i la
farina. Quan la pasterà estava a
punt Paquita la tallava i la posava

Juan Francisco Morell i Peris

damunt del pes i anava fent els
pilots de quilo i de mig quilo i els
anava posant damunt de la post. Els
tapaven en una tovallola perquè la
pasta no s’apegara. Després, entre
dos persones canviaven la post de
lloc i l’arrimaven a la boca del forn
per a finalment amb les pales entrarla dins del forn.

Quan s’acostaven les comunions al
poble la família Morell quan tenia
algun àngel era una tradició fer
les pastes a casa de les ties Pilar i
Francisca que muntaven la moca
amb la batedora del forn i la pujaven
en un perol a casa de les ties. Una
vegada la pasta estava acabada la
portaven a casa de l’àngel.

Les barretes de pa normals i
xicotetes i els entrepans es pesaven
en una bàscula que tenia una cassola
plana que tenia dos anses i li posaven
farina perquè la pasta no s’apegara i
l’esclafaven i la feien plana i en una
màquina que es deia divisora tallava
la pasta i la feia en trenta pilotets.
Cada pilotet de pasta era una barreta
de pa o entrepà. Entre dos persones
agarraven els pilotets de pasta, els
tiraven per la reformadora que una
màquina que tenia dos rodillos de
ferro que rodaven mentre anava en
marxa i abans de tirar els pilotets,
els havien de passar per la rasqueta
perquè no s’apegara la pasta.

Juan Bautista i la seua dona
continuaven la tasca de cada dia
al forn, però se sentien majors i
cansats. Juan Bautista va començar
a ensenyar el seu fill Juan José a
palejar, a fer llenya i tot el relacionat
amb el món del forn. La seua
germana Maria també l’ajudava en
tot el que feia falta i més. Es posava
darrere del mostrador a vendre pa
amb els dos fills menuts que tenia,
Maria Teresa i José Antonio, que
jugaven per dins del forn. Juan José
i la seua muller, Antonia Peris, es
varen fer càrrec del forn que el seu
avi havia obert i per així seguir la
tradició de la família. Dins del forn
era tot una festa i entusiasme cada
dia.

Juan José i Pepe ajudaven son pare
a canviar la post que tenia pa per
posar dins del forn. Juanito palejava
tirant dins del forn el pa per a la
venda. Vicenta i Maria ajudaven
sa mare a vendre el pa i a fer altres
coses. Quan s’acabava de coure el
pa i tota la faena estava dins del
forn Juanito enviava els dos fills,
Juan José i Pepe, a repartir el pa per
les casetes. Anaven en bicicleta i
portaven un caixó de fusta enganxat
al portamantes tot ple de pa i les
bosses enganxades al manillar.
Juanito agarrava el montante i
se n’anava a la muntanya a fer
argelagues per a embotir la fogaina
i encendre el forn de pa de nit.
El forn de pa cada dia tenia una
activitat diferent: els dimecres feien
coques amb pebrera i tomaca, amb
ceba i amb oli, sal i pebre roig. A
vora migdia se sentia l’oloreta que
eixia de la xemeneia del forn en
tota la Glorieta i obria l’apetit. Els
dijous a la vesprada es feien coques
boves i obrien l’apetit a l’hora de
berenar. També era costum portar
les llandes a coure al forn: cacaues,
moniatos, carabasses.

Juan Bautista i la seua muller se’n
van anar a viure al C/ Gabriel Miró,
on vivien abans d’anar a viure
al forn. Aleshores Juan José va
reformar el forn i mentre obrava va
anar a viure a la finca de correus a
l’últim pis. Va ser una gran reforma
i l’únic que es va salvar va ser el
forn del seu avi, Juan Bautista
Morell Tomas. Mentre la reforma
anava fent-se, Antonia venia el
pa a la portella del tio Antonio el
Cachapet mentre els seus dos fills,
Juan Francisco i Víctor, jugaven pel
carrer. Mentre les reformes anaven
acabant-se Maria Teresa cuidava
dels seus cosins mentre els tios
estaven al forn.
Quan l’obra es va acabar la família
Morell i Peris es va instal·lar al forn.
Era una època molt bona perquè
els dissabtes es feia el mercat al
C/ Gabriel Miró i a més estava el
mercat d’abastos que funcionava en
ple rendiment tots els dies. Així els
dissabtes el forn de la Glorieta tenia
casa plena i necessitava algú darrere
el mostrador. El seu nebot Antonio

Gilabert Morell i el seu germà Juan
Gilabert Morell venien pa al forn
i al mercat si els tocava, era una
manera de guanyar-se el jornal i
així pagaven els estudis dels fills a
València.
Entre setmana el forn tenia molta
vida perquè tenia porta cara a les
escoles velles i totes les mares quan
portaven els xiquets i xiquetes a
l’escola passaven a comprar el pa i
per les vesprades tenien també molta
feina fent rosquilletes artesanes per
la gent que venia a la consulta del
metge Don Estanislao. Venia gent
de tots els racons de la Comunitat
Valenciana.
Al cap d’uns anys, Juan José va
veure que el forn es quedava menut.
Se’n va anar a la fira de panaders de
València i va veure un forn que tenia
sis pisos i dos portes (una per a la
fogaina i l’altra per a la cendra), un
carregador de pa i era molt modern
perquè venia d’Itàlia. El forn era de
llenya. Ell portava llenya perquè
era més econòmic, arreplegava els
retalls de fusta i unes rametes de pi
per encendre el forn.
Tenia un carro manual que servia
de pala i en una fornà entraven
30 barretes de pa i trenta pans de
quilo i de mig quilo a cada volta. A
cada fornà li tiraven vapor d’aigua
perquè el pa eixira més bonic. Era el
segon forn que entrava a la Glorieta.
Al forn de la Glorieta es va posar
maquinària pensant en el seu fill
Víctor. Juan va ensenyar el seu fill
igual com son pare l’havia ensenyat
a ell. El va ensenyar en la tasca del
forn. Víctor també va anar a Alacant
a fer un curs que organitzava el
Gremi de Forners d’Alacant. Víctor
va seguir la tradició del forn de la
Glorieta, que encara té les seues
portes obertes al públic. Encara té
l’ajuda de son pare i sa mare Juan
i Antonia. El forn segueix sent el
mateix de sempre amb la mateixa
faena i la mateixa activitat que ha
tingut durant estos anys i encara
manté les arrels de l’avi Morell que
el va fundar.
Visca el vi i visca el pa!
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per acostumar la meua clòquea al
nivell decibèlic dels adolescents del
terreny...

Karmen, Òscar, Aitor i Juan Antonio, jo estic darrere, després d’un
assaig de la llavor de Reckless Side en 2005 als barracons.

F

a 23 anys vaig escriure el meu
darrer article a un llibre de festes,
concretament al del meu poble,
Pego. Sembla que ara torne a tindre
una bona raó per repetir l’experiència
però al llibre de festes de
Pedreguer, un comiat, el
meu.

Anant més enrere en el temps,
allà per l’any 1986, un exprofessor
d’institut, segurament savi sense
saber-ho, em digué que la música
era una bona opció de futur per a

Des d’aquell 20 de setembre de
2004, quan vaig fer la primera
classe al 2n d’ESO A dins de la
petita aula de música dels barracons
al carrer Maria Ibars, fins a hui han
passat més de 1000 alumnes, hem
enregistrat més de 200 cançons
i peces musicals, 87 de les quals
són originals i quasi 200 estan
publicades a la xarxa (http://www.
goear.com/musicapedreguer/ ).
A banda d’alumnes i per ordre
decreixent, he conviscut amb molts
companys de professió, xerrat amb
moltes mares i algun que altre pare,
he vist tres directors diferents amb
els seus respectius equips directius,
així també com a personal no
docent. A tota aquesta ingent massa
de persones capitanejades pels
alumnes, majorment de Pedreguer
i Benidoleig, només vull agrair el
respecte que m’han demostrat, tan
professionalment com humanament,
ja que aquest serà el darrer
curs a l’IES Pedreguer,
me’n vaig a ocupar la plaça
de professor de música
a l’IES “Enric Valor” de
Pego, aquest és el meu
primer objectiu des de
1986: treballar a l’institut
del meu poble. Finalment
es farà realitat.

SOMIAR A
L'ALÇADA
DELS DÉUS

En aquell article de 1993
parlava dels beneficis
de l’activitat musical en
els xiquets i adolescents
d’Hongria en uns estudis
on es demostrava un millor
desenvolupament de la
capacitat
memorística,
millor
flexibilitat
de
pensament
i capacitat
de
raonament,
major
riquesa emocional, major
participació activa i, en general,
una major força de mobilització
sociointel·lectual en alumnes amb
estudis musicals integrats en
l’escola front a d’altres sense estos
estudis ni experiències. En aquell
article jo reclamava la implantació
de l’assignatura de música en
els centres educatius valencians
per tal d’aconseguir el segon
dels meus objectius professionals:
ajudar que la música ens faça
millors. Als pocs anys, i gràcies a
la LOGSE, la música es convertia
en una assignatura més dins dels
currículums educatius dels centres
a nivell estatal. En 1997 em vaig
deixar la meua feina al Conservatori
per fer-me professor de Secundària.
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mi ja que, amb el temps, seria una
assignatura més en les escoles i
instituts. Ací estava el meu primer
objectiu professional, que us
descobriré cap al final d’este escrit.
Des d’aleshores fins a hui m’han
passat moltes coses i al cap em
vénen innombrables pensaments.
Ja em deia un professor, company
meu i segurament savi sense saberho, que la nostra ment és com una
mona boja, cal parar i controlar-se.
He fet classes a diversos instituts de
Barcelona, Dénia, Benidorm, Calp i
la Vila Joiosa fins que va arribar la
meua primera destinació definitiva:
Pedreguer! Això era mel, només em
van caldre mitja dotzena de mesos

Per acabar, m’atrevisc
a inserir un fragment
d’aquest poema escrit per
un company meu, professor
d’institut i segurament savi
sense saber-ho:

Som humils taques de pols
al llenç blanc de la vida
que, de vegades, dibuixen
melodies que ens fan somiar a
l’alçada dels déus.
Ferran Ferrando Domènech
Professor de Música a
l’IES Enric Valor de Pego.
SANDOR (1981)
La educación musical en Hungría.
JOSÉ MIGUEL MUT RONDA (2015)
Per les eres del silenci.

La naturaleza

PR
He observado a la naturaleza, hay armonía en ella.
Nada ocurre porque sí; todo tiene un propósito.
Es sencilla, preciosa a veces destructora, tiene sus
leyes… Hay plantas, nubes, agua, sol, animales,
etc. y existe el ser humano.
Parece que hoy en día el ser humano se ha olvidado
que es parte de esta maravilla de la naturaleza, y
como tal, posee unas virtudes y condiciones para
disfrutar de su vida mientras está por aquí, ya que
el período de estancias en la tierra pasa rapidísimo
y el regalo de estar vivo no es para siempre.
Las leyes de la naturaleza tienen que seguirla todos
los seres vivos. Si nos fijáramos, veríamos que es el
ser humano quien no las sigue.
Deberíamos de agradecer al que ha creado este
universo, al que da la vida a todo, al que cuida que
el sol no caliente demasiado ni demasiado poco y
que todo este espectáculo de cada día tenga lugar,
sin embargo, nos hemos acostumbrado a una forma
de vivir en la que olvidarnos lo que somos, de
dónde venimos y a dónde nos dirigimos.
Cuando miro cómo viven los animales, ellos me
enseñan que vivir es alegría. Es participar en su
papel en este período de tiempo y disfrutar cada
momento.
¿Y las leyes? ¿Y la economía? ¿Y la salud? ¿Y
la educación? ¿Y el paro? ¿Y los problemas?
Todas estas cosas funcionan cuando seguimos y
escuchamos a nuestra conciencia y seguimos las
leyes de la naturaleza.
Podría asegurar que mejoraría casa cosa, cada
situación y cada problema. Porque si existe todo este
caos en este mundo es debido a la inconsciencia.
He escuchado a un sabio decir:
¿Crees que no tienes opción? Pues no es así, la
tienes. Y tu opción es elegir.
Elige la paz en lugar del caos.
Elige el amor en lugar del odio.
Elige el respeto en lugar de la desconsideración.
Elige la claridad en lugar de la confusión.
Así, encontrarás tu poder.
ELIGE.

La golondrina

Vicenta Noguera
Por una pradera llena de flores
va una triste golondrina porque ha perdido su
corazón,
triste va buscándolo y no lo puede encontrar.
Las flores se marchitan
y ella buscándolo va sin poderlo hallar.
¿Dónde estarás que no te puedo encontrar?
Triste va la golondrina buscando su amor
y no lo puede hallar.

Nit d’estiu

Konstan Marno
Deixa’m mirar els somnis que et menjares mentre
el subconscient demanava les postres.
Deixa’m reviure els dolços instants efímers
que oblidares en un cor que batega llum quan em
mires.
Deixa’m ser el paladar que assaboreix la teua
bellesa.
Deixa’m tocar el cel de les mirades captivadores.
Mirades sinuoses que viatgen per la bogeria dels
iris hipnòtics.
Deixa’m ser la teua nit d’estiu,
sols així,
podré besar les estrelles que baixares per a mi.

Cuando escuché estas palabras, me di cuenta que
cada persona ha de dar un paso hacia esa elección
en cada momento de su vida, y así encontrar nuestra
verdadera naturaleza, la que nos hace humanos y
nos hace disfrutar de la vida de verdad.
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 Miquel A. Noguera Artigues

En l’actualitat podem afirmar amb plena
convicció que l’esport ha calat de manera
profunda en la vida de les persones i s’ha
convertit en un element de rellevant
importància en les societats avançades
i postmodernes. No fa massa anys, però,
l’esport ens era aliè i només el vèiem per
la televisió o l’escoltàvem per la ràdio;
era això que practicaven els altres. En
canvi, ara és tot això i molt més: és el
que practiquem nosaltres, els nostres fills
i filles, les persones del nostre voltant...
pràcticament tothom.
I és que la pràctica fisicoesportiva
s’ha incorporat de manera natural a
la quotidianitat de les persones, s’ha
convertit en habitual. Tanmateix, no
ho era gens fa unes dècades enrere i
ens sorprenia o sobtava veure algunes
persones vestides amb xandall corrent
pels carrers del poble, ja que en aquell
temps l’esport estava circumscrit
principalment al futbol i poc més.
Entrar a analitzar per què actualment
la pràctica esportiva ha tingut aquest
desenvolupament i evolució seria motiu
d’un estudi extens i complex. Per això, en
aquest article no parlarem de l’esport
mediàtic (aquell que només busca generar
espectacle i habitualment és competitiu)
sinó d’aquella activitat esportiva que les
persones han assolit com a hàbit saludable
i han incorporat a la seua vida de manera
beneficiosa. En aquest sentit, aportarem
diverses dades al voltant del binomi
esport i salut, de l’estreta relació que
existeix entre ambdós i de les possibles
conseqüències que se’n deriven.
Així doncs, constatem que la societat
actual ha assolit de manera clara i
convincent que la pràctica fisicoesportiva
comporta uns guanys inqüestionables en la
salut de les persones. Així ho manifesten
també les dades obtingudes en l’Enquesta
sobre els hàbits esportius a Espanya,
realitzada l’any 2010 pels professors M.
Garcia Ferrando i R. Llopis. Però anem a
pams. Per sexe, l’estudi reflecteix que un
56% de les dones enquestades consideren
l’esport com a salut o teràpia saludable,
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front al 44% dels homes preguntats pel
mateix aspecte. Aquesta apreciació canvia
segons siguen practicants d’esport o no. És
a dir, el practicant considera en un 54%
que fer esport és sinònim de salut mentre
que el no practicant ho pensa en un 47%.
En relació als motius pels quals la gent fa
esport, un 48% d’enquestats afirma que és
per mantenir la forma física i/o millorar
la seua salut (l’any 2000 solament ho
afirmava el 27%). Aquest motiu canvia
segons el sexe, ja que el 41% d’homes el
considera essencial front al 69% de dones.
També hi ha diferència segons l’edat:
només un 33% dels enquestats d’entre 15
i 24 anys considera que practica esport
per mantenir-se en forma, mentre que
el 75% dels majors de 55 anys creu que
aquest és el principal motiu per fer-ho.
Les altres expressions que apunten les
persones sobre l’esport són tan variades
com aquelles que diuen que és una manera
d’estar en forma, és un entreteniment,
una forma de relació social, una manera
de millorar la línea, un espectacle, etc.
Amb el pas del temps la gent ha anat
entrant lentament i progressiva en la
cultura esportiva i ha entès la relació i
repercussió que té la pràctica esportiva
sobre el nostre organisme
i sobre la nostra
salut física i mental.
Però cal remarcar
i deixar ben
clar que si
no realitzem
correctament
la pràctica
fisicoesportiva
a q u e s t a
pot
derivar
en
conseqüències
negatives. Sobrepassar
certs paràmetres de la
fisiologia del nostre
organisme pot
conduir-nos
a

la malaltia o, dit d’una altra manera, a
allò no saludable. Per tant, l’activitat
esportiva sempre haurà d’estar ben
planificada, organitzada i controlada per
un especialista professional. Amb tot,
no ens ha de sorprendre que després de
visitar el metge rebem la recomanació,
segons el tipus de malaltia, de fer
esport o d’apropar-nos a l’activitat
física. Molt sovint aquesta forma part
de la prescripció mèdica i s’afegeix a la
recepta farmacològica. La constatació
en medicina i en les organitzacions
sanitàries que l’activitat física té una
repercussió positiva sobre la salut de les
persones és més que evident. És, fins i tot,
demostrable científicament. Així doncs,
existeix una clara relació entre ambdues.
Per tal d’il·lustrar aquesta afirmació,
enumerarem alguns titulars extrets de
diverses revistes científiques, estudis i
organismes:
- La vida activa en l’adolescència evita
futurs problemes cardíacs (Universitat
d’Umea, Suècia).
- El sedentarisme és el causant del 6% de
les morts a nivell mundial (Organització
Mundial per a la Salut -a partir d’ara
OMS-).
- Exercici físic i alimentació sana són
clau per viure més i millor (Federació
Espanyola de Societats de Nutrició,
Alimentació i Dietètica).
- Un de cada cinc xiquets espanyols
pateix d’obesitat abdominal (IMIM).
- L’exercici físic beneficia a persones amb
problemes pulmonars crònics (Hospital
Universitari Reina Sofia).
- Més del 40% dels espanyols no realitza
cap tipus d’activitat física (Fundación
Española del Corazón).
- Els joves amb pares de vida sedentària
no solen realitzar cap tipus d’activitat
física (Universitat de la Rioja).
- El 54% dels espanyols majors de 18 anys
tenen sobrepès o obesitat (Encuesta
Nacional de Salut,
2012).
- L’activitat
física
pot disminuir la
degeneració de la
retina (Universitat de
Emory, Georgia).
- Els homes sedentaris
tenen un major risc de
contraure un càncer
de còlon, amb una
probabilitat del 61%
major que aquells que
poden considerar-se
persones actives (Ge
Healthcare).

- Sedentarisme i tabac augmenten
els problemes cardiorespiratoris
(Universitat de Londrina, Brasil).
- El 33% dels xiquets europeus tenen
sobrepès (OMS).
- El 42% dels ciutadans europeus no
realitza cap activitat esportiva
(Eurobarómetro sobre actividad física
y deporte).
- Una vida saludable podria reduir un
30% dels càncers de mama (Novartis
Oncology).
- Fer exercici físic durant 30 minuts al
dia disminueix els efectes de l’asma
(Universitat de Concordia, Canada).
- Realitzar activitat física millora
la salut cerebral i la formació de
neurones (B-Debate. Biocat, Barcelona).
Podríem allargar aquest llistat
considerablement, però no ve al cas. Allò
realment important és remarcar la clara
evidència que tots i cadascun d’aquests
titulars apunten en la mateixa direcció.
Dibuixen, si més no, un panorama on l’anàlisi
i la reflexió han de situar-se en el primer
lloc de prioritats de l’actual societat en
matèria de benestar. Els responsables de
la salut pública (polítics, organismes i
gestors) han d’atendre aquesta realitat
des de la preocupació, la planificació, la
prevenció i la inversió. En conseqüència,
s’hauran d’orientar les polítiques cap a
noves propostes en programes socials per a
la promoció de l’activitat fisicoesportiva
i d’una alimentació saludable.
Però no solament cal parlar de la salut
de les persones en termes de benestar
físic i mental i, per tant, d’una millor
i més llarga vida. Caldrà fer menció
també de la despesa o estalvi que
representa en termes econòmics la salut
o la malaltia de la població. En aquest
sentit, existeixen dades prou rellevants
i clarificadores. Per exemple, l’Informe
Cronos de 2014 apunta que el 75% de la
despesa sanitària a Espanya ve donada per
infermetats cardíaques
i respiratòries, pel
càncer i per la diabetis
(malalties que són
responsables del 90% de
morts). La seua prevenció
podria estalviar més de
8.000 milions d’euros a
l’any.
A més a més, un altre
estudi publicat per GE
Healthcare d’Anglaterra,
realitzat sobre l’efecte
del mals hàbits en el
sistema sanitari de 10
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països, afirma que reduir la inactivitat
física i el tabaquisme podria suposar un
estalvi de 19.000 milions d’euros a l’any.
I en relació al càncer de còlon, aquest
mateix estudi apunta que la inactivitat
produeix 122 milions d’euros de despesa
en el seu tractament. Així mateix,
la Universitat de Cantàbria revela
que el 7% dels pressupostos d’aquesta
autonomia en matèria de salut es
destinen a tractaments contra l’obesitat
i les seus conseqüències. Tots sabem de
la repercussió directa que té aquesta
malaltia sobre la salut de la població. De
bo no té res, indubtablement, però quan
incideix en la població adolescent a més
de produir efectes en la salut física
provoca també trastorns psicològics
(sofriment, fracàs escolar, problemes de
comportament, agressivitat, etc.). Dades
del Ministeri de Sanitat d’Espanya
ens diuen que la despesa associada a
l’obesitat supera els 2,5 milions d’euros
anuals. La diabetis i l’obesitat comporten
el 45% de l’assistència sanitària, tant en
atenció primària com en especialitzada.

despesa sanitària a Espanya l’any 2020
derivada de les patologies més comunes
en l’actualitat (infermetats cardíaques,
respiratòries, càncer i diabetis) podria
superar els 98.000 milions d’euros anuals.
Solament la diabetis podria arribar
a una despesa de 8.000 milions d’euros.
També és important afegir que aquesta
despesa van lligades irremeiablement les
pèrdues en productivitat laboral (baixes
i incapacitats).
Veritablement les dades exposades són
prou clares, reals i contundents. Ens
dibuixen un panorama força preocupant
per als ciudatans de la societat actual,
sobretot en el primer món, i no són gens
encoratjadores de cara al futur. Per
això, davant aquesta situació caldrà
que actuem tots: administracions,
organismes, governs, associacions... de
manera transversal, coordinada i eficaç
per pal·liar, i si pot ser aturar, aquest
problema.

Tanmateix, aquest Ministeri apunta que la
despesa per al tractament de malalties
directament atribuïdes al tabac és de
7.700 milions, fet que representa el 15%
de la factura en matèria sanitària. El
mateix organisme informa també que els
fumadors generen 255 vegades més de
despesa sanitària al llarg de la seua vida
que els no fumadors, reduint en 14 anys
de mitjana l’esperança de vida.
Per la seua banda, el Centre de Control
d’Infermetats i Prevenció dels EE.UU.
afirma que una persona adulta que
practica activitat física pot reduir la
seua despesa sanitària en 250€ a l’any.
Evidentment, les persones que practiquen
alguna activitat física amb regularitat
tenen menys hospitalitzacions, visiten
menys el metge i gasten menys en
medicaments.
Un altre informe, el Cronos-2014, ens
mostra les tendències sanitàries i
adverteix que, tenint en compte les
prediccions sobre envelliment i els mals
hàbits de vida de la població actuals, la

Arribats a aquest punt podem extreure
conclusions de diferent índole i abast, però
en totes elles existeix un denominador
comú: l’activitat física i esportiva
beneficia la salut de les persones.
Afirmació categòrica, indiscutible,
irrefutable... En aquest sentit, diferents
organismes ens marquen el camí a seguir
com, per exemple, l’Informe Cronos.
Aquest apunta que cal establir un sistema
pro actiu, dissenyat per previndre
hospitalitzacions innecessàries, de la mà
d’un pacient actiu, informat i partícip de
la seua pròpia gestió de la salut. D’una
banda, la directora de l’OMS per Europa
diu que la inactivitat física, juntament
amb la cultura que promou aliments amb
un alt contingut en greixos, sal i sucre és
mortal. D’altra banda, el director general
d’esports del govern de Cantàbria afirma
que qualsevol euro que invertim en
esport l’estalviem en sanitat. És a dir,
que practicar esport és una inversió a
llarg termini més que no una despesa.
Després de realitzar una anàlisi i obtenirne el corresponent diagnòstic, caldrà
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treballar en diferents línies d’actuació
per tal de pal·liar els efectes devastadors
que estan provocant sobre les persones
el tipus de vida de la societat actual
quant a hàbits alimentaris incorrectes i
manca d’activitat física o de mobilitat.
Es podran establir diferents criteris
o prioritats, però s’ha de començar
a treballar ja, sense demora, i amb
un pas ferm i constant. La primera
mesura a prendre és que els governs i
administracions prenguen consciència de
la problemàtica i comencen a invertir en
aquest camp, amb una bona planificació,
organització, desenvolupament i avaluació
de programes destinats a aquest fi,
sempre buscant la transversabilitat i la
implicació de tots els agents possibles
(àmbit comunitari, educatiu, sanitari i
empresarial). Després es treballarà amb
estratègies de prevenció, principalment,
actuant de forma sinèrgica i coincidint
sobre múltiples factors que determinen
un estil de vida concret.
En aquest aspecte, quedem-nos, per
exemple, amb la clara i determinant línia
que marca l’OMS en el programa Salut
2020. Aquest estableix, entre altres, les
següents accions:
- La promoció del consum de fruites i
verdures.
- Iniciatives saludables en l’alimentació
escolar.
- Impostos sobre aliments rics en greixos
per tal de reduir-ne el seu consum.
- Control sobre la publicitat.
- Estratègies per promoure l’activitat
física.
- Etiquetatges informatius.
- Exigència de responsabilitats a la
indústria alimentària.
En una línea semblant, HAVISA proposa
el Pla d’Hàbits de Vida Saludables en
la Població Espanyola. Aquest apunta
diferents campanyes publicitàries, com
ara:
- Combina activitat física amb
alimentació variada i equilibrada.
- Viu actiu, mou-te per a estar sa.
- Camina 30 minuts al dia.
- Utilitza les escales i no l’ascensor.
Per acabar d’arrodonir tot allò vist i
exposat, i després de treure la radiografia
de la situació actual veient l’estreta
relació existent entre esport i salut i
analitzant la problemàtica i les possibles
solucions, és hora d’anar concloent. No
oblidem que en el segle XXI la salut de les
persones vindrà donada, indiscutiblement,
pel foment dels hàbits saludables, sobretot

en alimentació i en la pràctica esportiva.
Al mateix temps s’haurà de treballar
en la prevenció de les infermetats més
devastadores: l’obesitat, els problemes
cardiovasculars, el tabaquisme i la
diabetis. El sistema educatiu de cada
país serà còmplice de les polítiques que
desenvolupen els programes en aquesta
direcció. Així doncs, promoure el benestar
per evitar malalties futures, serà la nova
fórmula d’estalvi en un sistema saturat i
sobredimensionat. Aleshores, invertir ara
en programes de benestar pot reportar en
un futur un benefici doble: la disminució
de malalties i un estalvi econòmic.
Finalment, el preàmbul de la Carta
Espanyola de l’Esport ens diu que la
pràctica esportiva és una eina per a la
salut i en l’article 6.4. indica que l’esport
per a tots i totes, com a opció recreativa
o de salut, haurà de ser permanentment
incentivat des dels poders públics,
conscients dels seus beneficis individuals,
econòmics i socials.
Caldrà prendre’n nota!
Salut!

-
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Nuvolada
amable

Xavier Ortolà Riera
Art efímer
Modelat pel vent
Grisos i blancs
Mutants
Cromats
Per gotes d’aigua
Humits
Per banys de Sol
Dibuixos
Al lliure albir
De la brisa
Mar de clarors
I vapors
Muntanyes toves
De cotó
Pas lent
Al firmament
No pas laments
Silenci
I foc
On feny el Sol
Safrans i roses
de llautó
De cel fulgent

Passatger en el temps
Permanent en la ment
El Sol em cau
Suau
Pel teu bon jaç
Nuvolada amable
Entre ocells i verds
brandats d’oreig
Te’n vas
I escalfa Apol·lo
Quanta llum i poesia
Tornaràs
Un altre instant
Amb una nova
ART
I sempre,
Sempre
Hi serà la bella Venus

Ana María Gavilá Giner
Alegre Fuente
Alegre fuente
Clara i cristalina
Donde el agua brilla
Donde el agua muda
Dando alegría
Oh alegre plaza
Las luces que la adornan
Todas juntas la admiran
Llega julio y es aún más alegre
Suena su agua cantarina que es maravilla
Sabe al joven solazar
Y así
en su corazón como recuerdo queda
¡Ay, alegre fuente!
¿Quién te puede olvidar? Nadie.

Molinos de viento
Molinos, de viento
Molinos, de admirar
Con sus aspas bravías
Supieron dar el pan
Erguidos señorean
el paraje
que alimentaron
Molinos al viento
Luciendo están
el aire, noble, sus aspas giraba.
Secretos guardados
entre piedras
minados por la lluvia del tiempo
Recuerdo
Inmemorial
Serán ya para siempre hidalgos de elogiar.

Alocado
Por ser tan alocado sus
Amores se truncaron
En cada puerto un amor
Se decía sabedor
Sin regalo ni posición
Conquista el gran conocedor.
Sus palabras miel, tiene
Amores a doquier.
No os creáis todas la promesas
pues muchas se las lleva el viento
que con Cupido hacen estallido
El sol brilla el mar azul se escribe
La diosa luna se engalana
Y toda plateada guarda secretos de amor
Los amoríos se deslizan, mas los besos se marchitan.
¿Qué queda? El recuerdo.
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IDENTITATS,
IDENTITAT:
VALENCIANS,
DES DE QUAN?
Blai Josep Server Server

Segons l’etimologia,
terme valencià identitat

el
prové
indirectament del pronom llatí
idem, eadem, idem, ‘el mateix’ o ‘un
mateix’, i del verb sum, ‘ser’; ras i
curt, doncs, quan parlem d’identitat,
parlem d’allò que és un mateix. I
és que, com ha escrit en infinitat
de llibres i articles l’escriptor i
antropòleg Joan Francesc Mira i
Casterà, premiat precisament l’any
passat amb el XIX Premi d’Honor
Vila de Pedreguer al Mèrit Cultural,
les persones no som i prou, sinó que
som alguna cosa, som d’alguna
manera (Mira i Casterà, 2008).
Encara més, diu Mira: necessitem
ser alguna cosa i d’alguna manera,
formar part d’un àmbit que ens
definisca com a membres d’una
col·lectivitat o grup, una referència
que ens servisca de «mediació
entre la nostra pròpia singularitat
i la universalitat de l’espècie», en
paraules del savi.
No obstant això, en l’actual món
globalitzat hi ha qui pensa –i,
a més, es creu molt modern o
moderna pel fet de pensar-ho!–
que això de la identitat és una cosa
passada de moda, més pròpia de
persones ignorants i «aldeanes» que
no de la ciutadania del segle XXI,
i que, a més, resulta perillosa. Per
tant, perversa com la consideren
per ella mateixa, assenyalen que
el millor és no remoure-la, no
siga cosa que si ho fem encara

prenguem mal. Amb tot, aquesta
gent sembla que no s’adona que, si
bé és cert que l’ús i l’abús de les
identitats ha estat una constant en la
Història –d’exemples n’hi ha mil,
no cal que ens hi aturem–, això
no les converteix automàticament
en el dimoni emplomat, ni res per
l’estil, ni tampoc en una cosa fora
de temps o una rèmora del passat.
Això seria tant com dir que la física
és un perill, i que hem d’oblidarnos-en, perquè estudiar-ne ha
permés a la humanitat inventar les
bombes atòmiques. Efectivament,
un poc trellat.
En conseqüència, mentre les
persones continuem sent persones,
el més probable és que mantinguem
aquesta «necessitat bàsica de
pertinença». Justament per això
mateix, perquè és un fenomen
inherent a tots nosaltres, i per
tant pot ajudar-nos a conéixernos millor alhora que a evitar-ne
els abusos, resulta tan important
reflexionar sobre la nostra identitat,
sobre com som, què som, per què
som així i no aixà, des de quan,
etc. Sempre tenint ben present, és
clar, que les identitats no són mai
realitats absolutes i uniformes,
tancades, molt menys encara
eternes, immutables i predefinides
–com volien aquells de «la unidad
de destino en lo universal»–, sinó
construccions socials que elaborem
les persones, conscientment o
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inconscient, en el transcurs dels processos
històrics per tal de presentar-nos i
representar-nos d’una manera concreta, per
tal, en definitiva, d’entendre’ns a nosaltres
mateixos, situar-nos en el món, definir-nos i
mostrar-nos davant dels altres.
D’identitats, a més a més, n’hi ha de molts
tipus: de classe, sexual, de gènere, cultural,
lingüística, religiosa, etc.; de manera que
són molt diversos els lligams col·lectius
de solidaritat que poden establir-se entre
individus en l’àmbit identitari. No obstant
això, permeteu-me que ací em referisca
especialment a una altra de les modalitats
de la identitat, la nacional, ja que aquesta ha
sobreeixit respecte de la resta al llarg dels
darrers dos segles i escaig d’història, en
la mesura que ha determinat, teòricament o
pràctica, l’enquadrament de les persones en
l’àmbit polític i les relacions socials entre
els diferents grups humans. I és que, com
ha assenyalat el mestre Mira, les nacions
«són l’hàbitat propi de les societats
modernes dins un hàbitat universal
compartit», dit altrament, han sigut i són
«la forma moderna d’habitar el món»;
no debades, afegeix Mira, el que podem
considerar hui dia com el màxim òrgan
polític en l’àmbit mundial pren precisament
el nom de Nacions Unides i no un altre
(Flor, ed., 2013).
Així doncs, les identitats nacionals,
tal com les entenem en l’actualitat,
són el producte de la «reinterpretació
contemporània d’identitats col·lectives
formades a partir de la baixa edat mitjana,
entre els segles XII i XVIII» (Baydal,
2016). Així, per exemple, la identitat
nacional espanyola es formà a principis
del segle XIX, com a resposta a l’ocupació
napoleònica, i ho féu sobre el substrat
d’un sentiment col·lectiu de pertinença a
una mateixa monarquia que es remuntava
al segle XVI, és a dir, a la unió dinàstica
de les corones d’Aragó i de Castella, i la
conquesta del regne de Navarra; sentiment,
aquest darrer, que en cap cas hem de
qualificar de nacional en el sentit present
del terme, per tal com –ja ho hem dit, en
paraules de Baydal– el nacionalisme és un
fenomen estrictament contemporani.
En qualsevol cas, aquesta identitat
col·lectiva espanyola –de base, per cert,
castellana–, que començà a estendre’s
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a partir del segle XVI i prengué carta de
natura com a nacional des del segle XIX,
s’encavalcà aleshores sobre els sentiments
identitaris no castellans preexistents entre
els súbdits de la monarquia hispànica.
Un d’aquests sentiments fou el valencià,
la identitat valenciana, el procés de
formació de la qual ha estat recentment
explicat, de manera raonada, contrastada
i documentalment sòlida, pel medievalista
Vicent Baydal en una breu però interessant
obra que duu per títol Els valencians, des de
quan són valencians? (Afers, 2016) i que va
presentar-se a la Casa Municipal de Cultura
del nostre poble el passat mes d’abril.
Segons hi conta i testimonia Baydal –a
qui seguirem d’ara endavant–, la identitat
valenciana sorgí al llarg dels segles XIII
i XIV, de la mà del desenvolupament
institucional i polític del recentment fundat
regne de València. Anem, però, a pams.
El regne de València nasqué arran de la
conquesta feudal, per part de Jaume I,
d’una sèrie de territoris del Xarq al-Àndalus
(‘l’est d’al-Àndalus’) que fins aleshores
havien romàs sota autoritats diferents, i
més concretament, arran de la concessió a
aquesta nova entitat política d’uns límits
territorials específics i d’un ordenament
legal particular (els Costums i després Furs
de València). Tanmateix, la complexitat del
procés de població del territori acabat de
conquerir, que va fer-se, com ha estudiat
Enric Guinot, amb persones d’origen
català (un 60 o 65%), aragonés (un 30%),
i d’altres provinences (occitans, castellans,
navarresos, gascons, etc., un 10%), provocà
que aquest codi jurídic propi no s’estengués
automàticament al conjunt del nou regne i
que en una bona part d’aquest regiren, per
contra, els Furs d’Aragó.
Aquesta dualitat d’ordenaments forals
comptava amb l’oposició de la corona
–si bé els successors de Jaume I adoptaren
al respecte postures canviants i sovint
contradictòries– i, sobretot, de la ciutat de
València i la resta de viles de l’estament
reial, interessades a estendre el fur propi
per tot el regne i incrementar-hi d’aquesta
manera la seua influència. Tant és així
que, en la dècada de 1280, s’arribaren a
produir enfrontaments armats per aquesta
causa entre els partidaris d’un i altre cos
jurídic. La conflictivitat motivada per la
disputa foral degué afavorir la cohesió dels

nuclis poblats a fur de València, cosa que
probablement propicià la difusió, entre
els habitants d’aquests – començant per les
elits, és clar–, d’un incipient i nou sentiment
de pertinença a una mateixa col·lectivitat,
més enllà dels orígens personals o familiars
de cadascú.
No obstant això, no és fins a la fi del
conflicte foral que aquest encara dèbil
sentiment identitari es manifesta de manera
més clara en la documentació conservada.
Així, les Corts de 1329-1330 permeteren al
rei Alfons el Benigne aconseguir allò que no
havien pogut atènyer els seus predecessors:
l’extensió dels Furs valencians al conjunt del
regne –amb algunes puntuals excepcions–,
cosa que només fou possible canvi de
la concessió d’àmplies prerrogatives
jurisdiccionals als senyors valencians,
especialment a aquells més reticents a
abandonar el fur aragonés. Aquest fet, tal
com assenyala Baydal, «obrí les portes
perquè les elits estamentals [del regne de
València] actuaren mancomunadament
en certs afers», com ara la col·laboració
fiscal amb la monarquia o la legislació.
Fruit d’aquesta «interacció estamental», els
documents començaran aleshores a reflectir
l’aparició del terme valencians per a fer
referència als regnícoles.
Cap a 1350, aquesta tendència s’intensifica.
De la mà del desenvolupament de l’entramat
polític, fiscal i institucional del regne
(particularment, de la cessió als estaments
valencians, per part de Pere el Cerimoniós
i a causa de les dificultats de la guerra
de Castella, de la capacitat de recaptar i
gestionar els subsidis econòmics concedits
al monarca, i la consegüent creació de
la Diputació del General o Generalitat; i
igualment de la consolidació de les Corts
com a principal òrgan de negociació
política del regne), es multiplica llavors en
els documents l’ús del mot valencians amb
el sentit que hem assenyalat en el paràgraf
anterior.
Per tant, escriu Baydal, «es consolidava
així la utilització d’un gentilici comú per
a tots els pobladors del territori valencià,
independentment del seu origen, ja fóra
català, aragonés o de qualsevol altre lloc».
En altres paraules, havia sorgit un sentiment
identitari valencià, una identitat pròpiament
valenciana, particular i diferenciada
d’altres –per bé que no incompatible amb

elles, com també demostra Baydal–, que
agrupava els habitants del regne de València,
fóra quina fóra la seua procedència.
Aquesta identitat valenciana, el naixement
de la qual ha explicat Vicent Baydal i hem
resseguit ací a grans trets, va consolidar-se
al llarg del segle XV i ha perviscut fins als
nostres dies. En tot aquest temps ha estat
sotmesa a incomptables avatars, que l’han
alterada i enriquida amb aportacions de
tota mena. Alhora, ha acollit i integrat
persones d’orígens molt diversos, que
l’han feta pròpia, com és el cas les famílies
mallorquines, menorquines i eivissenques
que, al segle XVII, vingueren a ocupar les
terres valencianes despoblades arran de
l’expulsió dels moriscos –la identitat dels
quals, per cert, donaria també per a
pàgines i pàgines!– i els descendents de
les quals ens sentim plenament valencians.
Igualment,
ha
estat
constantment
reformulada i transformada, i reinterpretada
com a «nacional» a partir del segle XIX,
quan Faustí Barberà la reivindicà també en
el vessant polític, i encunyà i projectà cap
al futur el valencianisme com a moviment
de reivindicació de la llengua, la cultura, el
benestar i l’autogovern del poble valencià.
Un poble, una identitat, que hem de voler
digna, oberta, inclusiva i lliure, i per molts
segles més!
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A
mb la fugida del rei Alfons XIII de l’estat
espanyol, la nit del 14 d’abril del 1.931, pel
port de Cartagena i després de comprovar
que ni la Guàrdia Civil, controlada pel
general Sanjurjo, ni la immensa majoria de
l’exèrcit li donaven suport, es proclama la
II República Espanyola. És un dia de goig,
d’alegria, on l’ordre públic no es veu alterat
en cap lloc i el poble celebra amb alegria
el triomf de les candidatures republicanes
en la immensa majoria de les jurisdiccions
electorals que no estan controlades pels
cacics. Ben prompte, es redacta una
constitució on es reconeix, entre altres coses,
el vot a les dones, el caràcter laic de l’estat, el
divorci, l’ensenyament primari gratuït, laic
i obligatori, l’aconfessionalitat de l’estat,
la llibertat d’associació política i laboral…
i en general, uns drets socials avançats pel
seu temps i que les forces reaccionàries
retrogrades, encapçalades per l’oligarquia
financera, la patronal, els terratinents
latifundistes, l’aristocràcia, l’alt clero, el
sector ultra conservador de l’exèrcit i, en
general, les classes socials privilegiades,
no estan disposades a acceptar, conspirant,
des del principi, contra la República i
entrebancant qualsevol mesura que supose
una amenaça pels seus privilegis. Els
retrògrads pretenen mantenir a la immensa
majoria de la població, submisa en la misèria
i la ignorància i per la qual cosa, no dubtaran
en finançar organitzacions antirepublicanes
que generen una greu conflictivitat social
que posa en perill l’estabilitat de les
institucions democràtiques.
L’església,
quan es veu privada del seu quasi monopoli
docent, no dubta en posar-se al costat dels
conspiradors, ja que el seu finançament
depenia exclusivament de les aportacions
de l’estat.
Però la República té molt clar que les
normes constitucionals són la base per a la
modernització de l’estat i per tant, enceta
un programa ambiciós de reformes a tots
els nivells, per tal de superar definitivament
la dramàtica situació en la qual es troba
la societat espanyola, per la qual cosa
assumeix amb urgència i amb caràcter
prioritari, dos reptes: la reforma agrària i la
reforma educativa.
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En 1931, l’analfabetisme a l’estat espanyol,
es situava al voltant del 45 per 100 de la
població. Calia construir 27.000 escoles per
tal d’atendre a un milió i mig de xiquetes
i xiquets que no estaven escolaritzats. Eixe
mateix any i mitjançant el decret de 23 de
juny, el govern provisional republicà, creà
7.000 noves places de mestres incrementant
el sou dels mateixos fins al 50 per cent. Així
mateix disposava la construcció immediata
de 7.000 noves escoles que devien finançarse entre l’Estat, que assumiria el 75 per cent
del cost i pagaria el sou dels docents, i els
Ajuntaments. Els nous centres escolars,
disposaran de biblioteca, hort escolar,
laboratori, etc. Per tot i això, l’educació de la
població escolar passa a ser responsabilitat
exclusiva de l’estat que garanteix, una
formació universal igualitària i democràtica,
prohibint per decret, que cap organització
religiosa, poguera impartir ensenyament
reglat. Es permet l’ensenyament en la
llengua materna en un règim de coeducació,
superant-se el sexisme en les classes. Per tal
de completar la formació de les xiquetes i
xiquets, es constituiran els horts escolars,
on podran conviure en contacte directe amb
la natura, aplicant els coneixements teòrics
adquirits en les aules, i practicant normes
d’higiene i vida sana.
Així mateix, les Missions Pedagògiques,
de les que formaran part destacades
personalitats del món de la cultura (Maria
Moliner, Luis Cernuda, Maria Zambrano,
Alejandro Casona, Manuel Bartolomé
Cosio, Garcia Lorca, etc.) es desplaçaran
als llocs que, secularment, estaven privats
de la possibilitat d’accedir al món de l’art,
la ciència, el cine, teatre, la literatura, etc.
realitzant una gran tasca en les zones més
deprimides.
Dº
Marcelino
Domingo,
Ministre
d’Educació, i el callosí, Dº Rodolfo Llopis,
Director General d’Educació Primària,
són conscients que han d’acometre una
reestructuració radical en la formació
acadèmica dels mestres per tal de superar
les velles i desfasades metodologies
clericals basades en les concepcions

religioses més immobilistes. Les autoritats
educatives republicanes saben que per a dur
a terme eixe modernització pedagògica, cal
disposar d’ensenyants formats en les noves
i modernes concepcions pedagògiques. Per
tant, l’administració republicana, habilitarà
un pla de reciclatge per a aquells mestres
que decidisquen accedir a les places de
l’ensenyament públic com a funcionaris
de l’estat. Els aspirants deuran superar
uns cursets coordinats pel Ministeri
d’Educació, per tal d’obtenir una preparació
professional basada en l’adquisició de nous
coneixements pedagògics i metodològics,
assistint a classes en les Escoles Normals
Universitàries i fent pràctiques docents en
centres escolars. Una vegada superades
les diferents fases de formació, un tribunal
qualificador, avaluava el treball i decidia
la idoneïtat dels que aspiren a ocupar una
de les places vacants: són els anomenats
cursetistes que assumiran el repte de ser
els primers a posar en pràctica les teories
modernes educatives de la Institució Lliure
d’Ensenyança de Giner de los Rios basades
en el racionalisme i en els principis del
mètode científic.
Simultàniament, el govern vol dignificar la
professió de mestre, elevant el Magisteri a
carrera universitària. El Pla Professional de
la República, contempla que els estudiants
que opten a exercir la docència en les
escoles públiques, deuran haver cursat el
batxillerat complet i superar un ingrésoposició a unes places concretes. Després
hauran de superar 3 anys de carrera on els
continguts es fonamentaran en la didàctica
de les diferents disciplines. El darrer any de
carrera, seran les pràctiques remunerades
en escoles-pilot on aplicaran la metodologia
ràpidament en les aules. Superat aquest
procés, els nous ensenyants s’incorporaran
als diferents centres escolars de l’estat.
A Pedreguer, també hi ha mestres que
formen part d’eixa promoció del Pla
Professional i que s’incorporen a les seues
escoles de destinació, disposats a inculcar
en l’alumnat infantil, l’esperit científic i
els valors humans de respecte, solidaritat,
llibertat, etc.
Però, eixa llavor, es veu ben prompte
interrompuda per la traïció dels que van
jurar fidelitat a la República. Els militars
sublevats el dia 18 de juliol de 1936,
generen tres anys de guerra civil que es
resol amb el triomf de les forces rebels

gràcies al suport de l’Alemanya nazi
d’Hitler, de la Itàlia feixista de Mussolini
i dels mercenaris africans. Aquest fet, fa
que s’abolisquen tots els avanços socials
generats per la República (particularment en
l’àmbit educatiu), que queden anul·lats per
decret; a tot açò s’enceta una dura repressió
on els mestres, són un dels col·lectius més
afectats. Tots són privats dels seus drets
laborals iniciant-se una dura selecció que
durà a què les funcions docents siguen
assumides per excombatents, falangistes o
requetés, recuperant, els ordres religiosos,
les prebendes i privilegis que gaudien en la
monarquia. Les comissions de depuració,
filtraran tota la informació proporcionada
pels afins al règim, responsabilitzant, als
mestres, d’inculcar en les ments infantils,
“los principios marxistas i anticatólicos
republicanos”. S’imposarà una educació
fonamentada en el nacional-catolicisme
separada per sexes i on les xiquetes rebran
una educació diferent de la dels xiquets,
en aules separades, incloses les escoles
unitàries.

Dº Agustín Tomás, és un d’eixos mestres de
Pedreguer que es veu abocat a exiliar-se a
França fugint de repressió. Allí és internat en
un camp de concentració habilitat per a rebre
als refugiats espanyols, aconseguint arribar
a Mèxic, després d’una vertadera odissea i
on aconseguirà refer la seua vida, gràcies a
l’ajuda que el president mexicà, Dº Lázaro
Cárdenas, brinda als exiliats republicans.
Després de molts anys, tornarà a Pedreguer
establint-se a Dènia on obri un restaurant
(La Patà) en la platja de les Rotes. Amb el
R.D. 329/1979 de 13 d’octubre que venia
a desenvolupar la llei d’amnistia aprovada
per les Corts i el govern del President
Suárez, es reincorpora a l’ensenyament
en el col·legi públic “Paraguay” d’Ondara
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(avui Sanchis Guarner), on coincidirem
i establirem una entranyable amistat al
marge d’allò purament professional. En un
dels dinars de mestres, ens va convidar a
sa casa, on tenia un vertader museu de la
seua terra d’acollida (Mèxic), doncs bé: els
animals dissecats de la seua propietat, els
duia a l’escola perquè els seus alumnes els
veieren i els tocaren, explicant al mateix
temps, les característiques anatòmiques
i fisiològiques de l’espècie, establint un
paral·lelisme amb les espècies autòctones
que els xiquets coneixien. No cal dir que tots
els alumnes de la seua tutoria l’adoraven,
per la seua metodologia avantguardista
apresa en les aules republicanes. En aquest
destí, es jubilarà. També serà president de
l’agrupació socialista de Dénia fins a la seua
defunció.
Menció especial es mereix Dº Estanislao
Noguera, un mestre republicà de Pedreguer
que patirà empresonament per les seues
idees democràtiques, però que una vegada
complides les penes imposades per la justícia
franquista i després de patir el corresponent
procés depuratiu, es reincorporarà a les seues
funcions docents. La seua tasca educativa
en les diferents escoles on va exercir, serà
sempre molt ben valorada pels seus alumnes
i les famílies, que li demostraran, en tot
moment, la seua estima i afecte cap aquell
mestre que tenia unes facultats innates
per inculcar en l’alumnat, l’interès per la
cultura i l’educació en els valors solidaris
dels drets humans. A Pedreguer, serà un
dels mestres fundadors de l’Acadèmia Sant
Bonaventura on s’imparteix ensenyament
mitjà lliure i on acudíem tots els joves que
aspiràvem a realitzar estudis de batxillerat.
També donarà classes de comptabilitat al
seu domicili als joves que volen augmentar
la seua preparació i que encara avui, el
recorden amb admiració i respecte. Al llarg
de la seua vida, va ser un home íntegre,
fidel als seus principis als quals mai va
renunciar, mantenint una dignitat exemplar
en uns moments històrics molt difícils,
especialment pels mestres. Un testimoni
agraït a la seua figura i llavor, des del record
al seu malaguanyat fill.
La història de les mestres i els mestres
republicans de Pedreguer, en particular,
i de la Marina Alta, en general, encara
està per escriure i que algú ho haurà fer;
és simplement un acte de justícia que els
deguem pel seu testimoni compromès amb
el progrés i la democràcia.
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F. Josep Noguera i Fornés (Mestre)

Ester Signes Riera

D

esesperadamente, recogió los papeles
de encima de la mesa. Cerró el ordenador
y vació el cenicero. Tuvo serias dudas
sobre si encenderse o no otro cigarrillo. Lo
encendió. Se lo fumó rápidamente mientras
bajaba acelerado las escaleras.
Al llegar al último rellano se dio cuenta de
que había olvidado las llaves del coche, así
que volvió a subir. Cuando entró en el
despacho notó un silencio que nunca antes
había sentido. Se imaginó a él mismo solo
en la oscuridad y un escalofrío le recorrió
la espalda. Cogió las llaves (estaban encima
de la mesa) y volvió a bajar. Cruzó el
parking hasta llegar a su coche y se notó
aliviado.
Al llegar a casa no había nada. Ni nadie.
“Como siempre”, pensó. Tenía la nevera
vacía; sólo dos tomates llenaban sus
estantes. “Bajaré a cenar; de vuelta a casa
compraré algo de café para el desayuno”. Al
bajar a la calle hacía tanto frío que decidió
entrar en un bar. “No tengo hambre”, pensó.
“Un whisky sólo, por favor. Y con poco
hielo”. Miró al camarero con pena. Todavía
no eran ni las once, pero parecía cansado.
Él lo estaba. Había sido un día muy duro.
Unas semanas, incluso meses, muy duros.
“Lo he echado todo a perder, ¡todo! Y todo
por esa estúpida…”. “Aquí tiene su whisky,
señor”. No le dio ni las gracias. “¿Pero
en qué estabas pensando, Salva, en qué?
Carmen te ha dejado… ¿qué vas a hacer
ahora?”.
“¿Otro whisky, señor?”. Salvador asintió
con la cabeza, en silencio. Así lo hizo
también al coger el vaso y bebérselo de
un trago. “Póngame otro”. “Claro”. “¡Eres
tan testarudo…! Lo has perdido todo. Se
lo prometiste a Carmen y lo volviste a
hacer…”, se dijo.
En ese mismo instante entró él en el bar.
“Sandro, otra vez él”, pensó. Su antiguo
compañero de negocios, tan o más arruinado
que él, entró tambaleándose en aquel

taciturno bar. Muy lentamente se dirigió a
la barra, se sentó en un taburete y pidió un
gin-tonic. Lo de siempre.
Cuando Sandro se dio cuenta de que
Salvador estaba en la otra punta de la barra,
giró la cabeza. “Otro gin-tonic, por favor”,
dijo. “Enseguida”. El camarero le sirvió,
cogió su vaso y se dirigió hacia él.
“¿Qué haces aquí, tío?, le preguntó.
“Supongo que lo mismo que tú. Olvidar,
intentar olvidar”.
“Tres, dos, uno: respira”. Así lo hizo.
Decidió volver al despacho. Sabía que no
arreglaría nada; aquello no tenía solución,
pero aquel lugar le había dado muchas
alegrías en el pasado. “La cuenta, por
favor”. “Aquí tiene”. “Gracias”, y sin
despedirse salió del bar. Volvió a recorrer
lentamente el párking hasta la entrada
al edificio. Esta vez tomó el ascensor.
Cuando llegó a su despacho notó otra vez
ese silencio que tanto le molestaba. “Odio
las noches”, pensó. No le gustaba sentir la
soledad.
Se sentó en la silla y se encendió un
cigarrillo; tomó un trago de la botella de
whisky que había en el segundo cajón de su
mesa. “Tengo que dejar de beber”, pensó,
como tantas otras veces. Sabía que no
lo iba a decir; era imposible pasar un día
entero sin un trago de alcohol.
Recordó dónde la había puesto, bien
escondido. Entre las facturas del año
pasado lo encontró. Cogió el retrato con
las manos temblorosas; la volvió a recordar
después de meses sin verla. Una lágrima
recorrió lentamente su mejilla hasta mojar
sus labios; mientras, abrió el último cajón
de la mesa. Revolvió todos los papeles y
sobres que allí había. “¡Menudo desastre!
¡No sé para qué tengo una secretaria!”,
pensó. Finalmente encontró la caja de los
puros. La abrió y allí la tenía. La cogió y
sus ojos se dirigieron otra vez a su retrato.
“Clara, tú has sido mi perdición”, dijo.
Apoyó la pistola en su sien y disparó.
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H

i
ha
un
considerable
coneixement de la història i
desenvolupament del pacifisme i
de la no-violència. En gran part és
degut a que la història acostumava
escriure’s des de la visió dels
guerrers, els rics, els reis i poderosos
(és a dir, generalment, tot el que no ha
sigut, ni ha representat el pacifisme
i la no-violència). Com és una
història comunament desconeguda,
farem un breu repàs d’aquesta
matèria. Hi ha una relació entre el
pacifisme històric i la no-violència
contemporània, encara que també és
precís matisar les seues diferències.
Les arrels més antigues de les
institucions pacifistes es troben
en els orígens de les religions. En
les espiritualitats orientals es parla
d’una mena de “ no-acció” (Jainisme
i potser Taoisme); “del fruit de la
pietat vers els éssers (Budisme) o
de la “passivitat” (Baakti). D’alguna
forma, aquestes religions –o millor
seria parlar de grups de monjos,
en alguns casos– practicaven una
tradició pacifista que s’arrela en la
mateixa cultura oriental que es sol
conèixer amb la denominació de
“quietud i silenci”. Molt més tard,
Gandhi aprofitarà aquestes intuïcions
per crear la seua idea de noviolència. No obstant, el fonament
d’una postura pacifista més concreta
s’explicità en la persona de Jesús,
profeta i mestre de la tradició Judea
hebraica, Salvador pels cristians.
Encara que Jesús no deixà tot un
conjunt de reglaments ètics sobre
qüestions
específiques
(sobre
la participació en la guerra, per
exemple), globalment tota la seua
forma de viure, els seus ensenyaments
i, sobretot, el seu sermó de la
Muntanya, tracen clarament un
camí de principis “pacifistes”. Les
benaventurances, apunten a un
“nou manament”: La llei de l’Amor.
Aquesta llei, l’axioma ètic de Jesús
intenta cercar i encarnar una sèrie de
valors: la humilitat, el servei, l’amor,
la comunitat, la justícia i la pau.

Àngel Enric Martí Vives
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En les comunitats cristianes
primitives es destaca la seua
preocupació per seguir aquesta ètica.
Fins i tot entre aquestes primeres
generacions de cristians, la norma
era la pacifista. Però tot açò canvià
radicalment amb la conversió de
l’emperador Constantí, canvi que

portà Peter Brock a comentar en el
seu llibre Pacifism in Europe to 1914:
“L’establiment del cristianisme com
a religió oficial de l’Imperi Romà
(...) havia significat la caiguda de
l’antimilitarisme del cristianisme
primitiu. El soldat de Crist reemplaçà
al màrtir cristià com a símbol de fe”.
L’església post constantiniana ja no
estigué interessada en l’ètica radical
pacifista i optà per crear categories
per limitar la guerra, o la possibilitat
d’un “pacifisme vocacional” (el
monaquisme), i abandonà de manera
oficial el pacifisme com un “consell
perfeccionista”.
Conseqüentment
aquesta postura quedà assumida
només en moviments heterodoxos.
Des del segle V fins al XV, vàries
“sectes” (moviments heterodoxos
o moviments radicals de renovació
segons l’enfocament) desenrotllaren
una postura pacifista. Els bogomils,
els càtars i els valdenses, camperols
i a vegades vegetarians, vivien
una visa senzilla i no permetien
la violència. Intentaren portar a
cap un seguiment quasi literal del
Sermó de la Muntanya, i tenien la
seua influència, encara que foren
durament perseguits. Els que es
conegueren en el segle XV com els
Germans Xecs, el fundador dels
quals Petr Chelciký, desenvolupà
una actitud pacifista “anarquista”
cristiana que ell denominava “la
no-violència”, rebutjava tot tipus de
violència o participació en la guerra,
a més del poder polític i l’església que
s’uneix a ell. En el segle XVI, altre
moviment, els anabaptistes, seguint
el llenguatge de Chelciký, també
parlaren de la no-resistència, paraula
que no vol dir passivitat, sinó “estar
sense defenses”. Desenrotllaren
àmpliament una postura pacifista
en la que rebutjaren participar
en activitats que implicaven la
violència, la guerra, l’ús d’armes, la
pena de mort i fins els impostos de
guerra, en alguns casos. En el segle
XVII els quàquers donaren un altre
aspecte al pacifisme. El seu propòsit,
segons el seu fundador George
Fox, era “cercar la pau i seguirla”, propòsit que s’aconsegueix per
mitjà de la “guerra del Corder”.
El pacifisme es planteja com una
lluita que s’enfronta sobretot
amb les violències estructurals i
institucionals: contra el racisme, la
injustícia social i econòmica, la pena
capital i la guerra.

Una influència important en el
pacifisme històric que s’introdueix
en l’època contemporània és la
de l’escriptor Lleó Tolstoi, la
postura del qual també partí de
la “no-resistència”. Per a ell, la
llei de l’Amor i la no-resistència
significaven refusar no solament tot
tipus de violència, sinó la propietat
privada, l’església ortodoxa russa i
l’estat. Negava tant el servei civil i
fins els impostos de guerra.
Si bé Tolstoi començà a aixecar el
pont entre el pacifisme històric i la
no-violència des d’una perspectiva
cristiana, Mahatma Gandhi, un indi
lector amic de Tolstoi per mitjà de
la correspondència, l’aixecà del tot,
partint d’un món oriental. Siguent
hindú, Gandhi era una persona
profundament religiosa i formà la
seua vida i filosofia de no-violència,
basant-se en una combinació de les
religions orientals i del cristianisme,
sobretot en la llei de l’Amor. Per
a ell, la vida és una recerca de la
veritat, que s’experimenta o no té
sentit.
Hi ha dos tipus principals de
tècniques que es desenvoluparen
en la campanya Satyagraha (=”que
manté la veritat”) en l’ Índia: La
desobediència civil (l’assaig del
mateix nom d’H. D. Thoreau influiria
en Tolstoi, Gandhi, Lanza del Vasto i
altres) i la no-cooperació. El sociòleg
Gene Sharp, en la seua monumental
obra sobre la No-Violència, ha
identificat 200 tècniques no violentes
que s’han posat en pràctica en un
moment o altre de la història.
Existeixen també en la història molts
exemples de canvis aconseguits per
sorgiments espontanis i resistència
popular no-armada, sense que
s’expressaren ni es formaren
explícitament per una ideologia
no-violenta. Ha hagut exemples
de resistència popular contra una
ocupació o una invasió exterior, com
la resistència dels professors noruecs
contra la invasió nazi del seu país
durant la II Guerra Mundial; la dels
xexos contra els soviètics en 1968,
o inclús la de Polònia i la lluita del
sindicat Solidaritat. Per altra part
tota la història del moviment obrer
i la lluita no-violenta, recolzant-se
majoritàriament en accions de boicot,
no-cooperació i vaga (recordes sense
anar més lluny les lluites obreres i

manifestacions cíviques durant el
franquisme i la Transició a Espanya).
Hi ha a més, exemples de moviments
per la pau i de personatges pacifistes
molt coneguts -com pot ser Bertrand
Russell-, però tractant-se d’un
pacifisme basat no únicament en
una ètica i visió religiosa sinó
majoritàriament en un anàlisis
humanista i polític, i inclús de política
internacional. B. Russell potser fora,
des d’aquesta perspectiva, la veu
més coneguda i constant en contra
de la guerra i ha estat en la base
del sorgiment de varis moviments
pacifistes i antimilitaristes, com el
“British No More War Movement”
o la pròpia “Campaing for Nuclear
Disarmament” (CND).
Així mateix hauria que senyalar
l’ampli ressò que tingué el sentiment
anti-guerra o pacifista –que no
necessàriament implica una postura
de pacifisme total ni d’adherència a
una ètica no-violenta personal– entre
personatges del món de la literatura
i de l’art, com Virgina Woolf, E.
Hemingway, E. E. Cummings o
Aldous Huxley, influenciats sobretot
pel que havien viscut en les guerres
mundials.
Altre gran esdeveniment que ha
produït a la vegada una reacció
pacifista és el fet nuclear. En aquesta
mateixa línia, però ja amb caràcter
molt diferent del que normalment
s’entén per un moviment pacifista,
és el cas del “Pugwash Movement”.
Fou iniciat per l’esforç, en primer
lloc, de persones com Albert Einstein
i Bertrand Russell, que elaboraren
un document signat per professors
i científics, en la seva majoria,
físics, molt coneguts, molts d’ells
guanyadors del premi Nobel. Altres
herois del pacifisme en el segle XX
I XXI són Martin Luther King, N.
Mandela, Danilo Dolci, El Dalai
Lama, Petra Kelly...
Hem d’eixamplar encara més la
idea de respostes no-violentes al
conflicte. Molt a sovint perdem de
vista que la manera més normal
i comuna de portar les relacions
i interaccions humanes és la noviolència, no la violenta. És a dir,
que és precís recordar que la mateixa
idea de ”política” és, en el fons, una
manera “no violenta i no armada”
d’interrelacionar-se i arribar a
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conclusions en el tracte social. La
política és, en sí mateixa , un mode
de conduir els assumptes socials
per aconseguir fins desitjats sense
enfrontaments bèl·lics; malgrat la
famosa frase de von Clausewitz.
En el seu orige grec, “política” es
referia a la interacció afable d’idees
i discursos, a la convergència de
diferències ideològiques i socials
mitjançant la paraula en l’àgora o el
carrer.
En síntesi, el moviment pacifista
a Europa, el Japó i els EUA,
que conegué major auge com
conseqüència de l’amenaça atòmica,
com ja hem indicat, propicià el
desarmament, aconseguí millorar
la condició dels objectors de
conseqüència en molts països i es
mostrà molt actiu en la denúncia
dels conflictes promoguts per les
grans potències. L’impuls pacifista
guanyà representativitat en amplis
sectors de la societat nord-americana
(en especial el moviment hippy pel
seu pacifisme i com a exemple de
resistència contracultural) amb
motiu de la guerra de Vietnam (19651975). Les últimes manifestacions
importants del moviment pacifista es
produïren, amb especial incidència
a Alemanya, entre 1981-84 arrel
de la instal·lació de míssil soviètics
S-20, apuntant a Europa occidental
i la resposta de l’OTAN amb el
desplegament dels míssils d’abast
mitjà (Pershing) a Europa.
Per acabar en l’estat espanyol, i
en concret el País Valencià, Pepe
Beunza fou el primer objector al
servei militar obligatori per motius
ideològics l’any 1971. Pocs mesos
després d’haver ingressat a la presó
es van declarar dos nous objectors
de consciència. Un era membre de
la JOC d’Alcoi, Jordi Agulló, l’altre
era Juan Guzmán, un altre objector
de Barcelona. Hi ha que precisar que
quan va objectar Pepe Beunza havien
260 objectors a la presó testimonis
de Jehovà, i havia un valor que avui
cal reconèixer: desobeir l’estat en
una qüestió plenament acceptada pel
moviment no violent per la pau, la
no-cooperació amb l’ensinistrament
per matar.
Va ser Alfons Carles Comín, l’any
1959, la persona que va portar Lanza
del Vasto a Catalunya. Lanza del
Vasto, fundador de la granja escola
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l’Arca, havia visitat Gandhi i havia
conviscut amb ell durant dos anys.
Unes altres persones decisives en
el moviment pacifista són Gonzalo
Arias que relata en Los encarcelados
(1968) les accions no-violentes
que va portar a terme en demanda
de democràcia a Espanya i que
tingueren lloc als carrers de Madrid
l’octubre del 1968. Un altra persona
que va participar en aquelles accions
no-violentes a favor de Pepe Beunza,
durant el franquisme, fou Lluis Maria
Xirinacs que més tard publicaria el
llibre El valor humà de la pau.
Una altra acció que es va aportar pel
1971 va ser la marxa internacional
per aconseguir un estatut d’objecció
de consciència per l’estat espanyol,
i, a l’hora de suport al primer
objector, Pep Beunza. Consistia a
caminar des de Ginebra fins a arribar
a la presó Model de València. Un dia
que s’aplegaren unes 300 persones
de diferents nacionalitats s’esperava
fer un concert amb la presència de
Joan Baez.

Bibliografia:
-

Lederach, John Paul, Educar para la
paz. Barcelona, 1984.

-

Els anomenats pacifistes. La noviolència a l’estat espanyol.
Barcelona, 2011.

-

Ortega, Pere. La societat no-violenta.
Converses amb Pepe Beunza.
Barcelona, 2012.

Irene Ballester Buigues

A
utoritats, comissió de festes,
companyes, companys, amigues,
amics, quintes i quintos de la
Trifulgà, bona nit Pedreguer!

En primer lloc vull agrair a la
comissió de festes d’aquest any que
m’hagen elegit com a pregonera
i agrair també totes les mostres
d’afecte que gran part de la població
m’ha atorgat en aquests últims dies.
És per a mi un plaer i un orgull
immens, i també per als meus pares,
poder estar aquesta nit amb la gent
del meu poble i donar inici amb el
pregó a les festes de Pedreguer. Des
de hui fins al dia 19 de juliol comença
la setmana més esperada de l’any,
on trenquem amb la monotonia,
deu dies on serem el centre de la
Marina Alta i deixarem que la festa
i el somriure, recórreguen els nostres
carrers. Deu dies on homes i dones,
xiquetes i xiquets, anem a ocupar els
espais públics de la nostra població i
volem ocupar-los amb igualtat.
Les festes del nostre poble són
sinònim de foc, coets i d’entrades
de bous, tradicions totes elles
arrelades a les terres del mediterrani
i d’origen ancestral i pagà. Durant
l’època minoica, a l’illa grega de
Creta, la deessa mare protectora
de la natura i de la vegetació,
presidia el cult acompanyada per
l’element masculí que propiciaria la
fecunditat i que no era altre que el
bou. La força creadora de la deessa
mare fou apagada pel sorgiment de
l’espasa i amb ella el patriarcat. El
foc que ens ha acompanyat des dels
inicis de la humanitat, representa
la immortalitat. A l’antiguitat era
una divinitat suprema personificada
amb el deu Vulcà, regenerador i
purificador de vida que simbolitza la
creació, la nostra llar i també la calor
de les emocions.
Amb el paganisme i el cristianisme,
les dones fórem carregades de
culpa i vinculades al pecat. Sant
Bonaventura qui nasqué al segle XIII,
estigué impregnat d’eixa misogínia

en una època on es considerava que
ni tan sols les dones, teníem ànima
perquè per això havíem sigut creades
d’una costella i no a imatge de Déu.
L’odi més llarg de la història és
l’odi cap a les dones. L’odi cap a
les dones és l’odi a la diversitat i a
la humanitat, de la qual totes i tots
formem part. En el que portem
d’any, a l’estat espanyol 45 dones
han sigut víctimes del feminicidi,
l’assassinat d’una dona per ser dona.
Vuit dones han sigut assassinades
a la província d’Alacant i quatre a
la nostra comarca, concretament a
Dénia, a Xàbia, a Xaló i a Orba. Cap
alerta i prevenció s’ha activat per
part de les autoritats.
Gaudir plenament de les festes
suposa eixir al carrer i ocupar els
espais públics. Les festes, a més
suposen un espai de resistència per
defensar les nostres tradicions i la
nostra llengua on totes i tots tenim
cabuda. Suposen un pas per a la
integració de totes les persones que
ens acompanyaran aquests dies o
que visquen en aquest poble. Per
tant, les nostres festes no han de ser
sols el moment culminant del nostre
calendari anual, sinó que han de ser
un mecanisme que expresse i reforce
la igualtat i la solidaritat, un vehicle
de cohesió social.
Estem en temps de canvi i en
temps on les dones estem sent les
protagonistes d’eixe canvi. Llavors,
si em permeten, i des de la meua
humilitat, vull fer-los saber que
amb mi també es representa la veu
d’una generació que s’ha anomenat
perduda degut a la crisi que ens
envolta, però que ens neguem a
ser-ho. Per tant, amb la meua veu
també es pronuncia la multiplicitat
i diversitat de gent que resideix a
aquest poble i que pretén canviar
amb el seu treball i amb les seues
idees, aquesta societat desigual i
injusta, fent un món més vivible.
Trifulgà significa eixir d’una situació
treballosament. I treballar també

significa conrear espais per ser
gaudits en igualtat. Per aquest motiu,
el llenguatge inclusiu és necessari, les
dones hem de ser anomenades, ja que
allò que no s´anomena no existeix,
som pedregueros i pedregueres, hem
de participar amb igualtat dins de
les associacions del nostre poble,
els homes han d´estar presents junt
a nosaltres a les manifestacions que
el grup Femme Força du a terme per
denunciar la violència feminicida,
hem d´acabar amb la feminització
de la pobresa, de la qual aquest
poble ha sigut víctima durant molts
anys, i hem de ser visibles als noms
dels carrers, ja que sols tres carrers
a Pedreguer estan dedicat a les
dones: Joana Escorna, senyora de
Pedreguer, qui es casà amb Ausiàs
March i a qui dedicà “Els cants de
mort”, Maria Ivars poetessa qui lloà
el Montgó i mestra de Dénia, i Maria
López qui manà construir un dels
llavadors del nostre poble, esposa
d´August Villalonga.
Vicent Andrés Estellés, així ho deia:
“Allò que val és la consciència de no
ser res si no s’és poble”. Per fer país,
primer hem de fer història del nostre
poble, i enguany se’ns presenta una
oportunitat dins de les festes amb
l’obra de la fotògrafa de Pedreguer
Rosita Fornés Marco, que serà
exposada des del diumenge a la seu
de l’associació els Pòrxens.
Per últim vull finalitzar aquest
pregó amb una frase de l´estimada
i al mateix temps malauradament
desconeguda, Clara Campoamor, a
qui li deguem que les dones votàrem
per primera vegada durant la segona
República: “La llibertat s´aprén
exercint- la”, així que siguen lliures
i gaudisquen de la felicitat durant
els deu dies que duren les festes de
Pedreguer. Mil gràcies per l’atenció
prestada i els demane que recolzen
amb mi aquests crits plens d´alegria:
Visca Sant Bonaventura
Visca les festes de Pedreguer
Visca La Trifulgà i visca la Comissió
10 de juliol de 2015
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AGRAÏMENTS

Els
integrants
de laagrair
Comissió
de
Festes
2016
volem
a
totes
les
persones, els
entitats,
empreses
i
associacions
consells
i
ajuda
que
ensd’organització
han donat durant
tot
el
procés
de
les
festes
de juliol.
També,
mereix
un reconeixement
especial
tot
el
poble
dehaPedreguer
per
la
paciència
que
mostrat
en
els
nombrosos
actes
que
hem
realitzat.
És
a
dir,
per
tolerar
les
possibles
incomoditats
derivades
de
cada gresca:
sorolls,
ocupació
de carrers,
etc. brutícia,
I,de...perTU!descomptat,
no fet
ens possible
oblidem
Perquè
has
un
any de comboi que sempre
recordarem.
Moltes gràcies a tots i totes!
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ADMINISTRACIONS
DE LOTERIA
160 L’Àngel de la Sort

ALIMENTACIÓ
215
131
207
143
101

Agranel Ca la Rosa
Agronatural
Degust
Margarita
MasyMas

AMETLLES I PINSOS

177 Almendras Artigues
211 Durà Tomàs
158 Piensos Durà

ARTICLES TAURINS
183 Floriste

ASCENSORS

CALÇATS

170 Torres - Xhenna
199
187
214
216

167
193
172
204
160

Catalana Occident
Generali
Link Broker
Mapfre
Vives Fornés

ASSESSORIES,
GESTORIES I ADVOCATS
182
168
167
189
155
197
209
154
175
188
162
131

Afin
Cade
Carrió Consultors
Emilio Terol
Ennumera
Enrique Navarro
Ferran Rivas
Fornés
Juan José Gilabert
Mengual
Pérez y Sapena
Puigcerver

ASSOCIACIONS I GRUPS

208 Batuca Katuba
207 Els traginers
214 Oracle de l’Est

AUTOESCOLES

CARBÓ I LLENYA

129
109
182
109
132
145

213
119
190
127
210
139
169
173

164
211
208
209
110
214
210
201
196
215

CERÀMICA, TAULELLS
I SANEJAMENTS
Gres Dénia
Fernando León
Lo-Ga
Neolith
Saneamientos Ferrer
Tent Costa

COMERÇOS, TÈXTILS I
CONFECCIONS
Anni
Art&patch
Esports Darío
El Vestidor de Yolanda
Filigrana
Sucre
Teresa Morant
Torres Basic

CONSTRUCCIONS I
DERIVATS
Antonio Márquez
Belpools
Cases Xaló
Chineret
Grupo Caleta
José Gonzalez
José Mas (Colau)
Juanto i Pere Noguera
Serra
Teruel

COVES

213 Cova Benidoleig

210 Auto-recanvis Garrofí

COWORKING

123 La Nau LAB

BOMBES I
AFORAMENTS
HIDRÀULICS

DISSENY I PUBLICITAT
De la web
Estudi Publicitari
La Quadra
Migama Publicitat

DISTRIBUÏDORS
Bodega Pastor
Ceresola
Denigel
Disbode Torres
Disglop
Esferco
Granisol
Lull y Costa
Palacio
Vicente Torres

ENERGIES RENOVABLES

113 Solnet

153
199
186
216
203
184
154
134

ENGINYERS I
ARQUITECTES

Alambilab
Emili Portes Giménez
Enastec
Estec
Fco. Sapena
Juanfe Ribes
J. Xavier Miralles (Mirtec)
Mezquida ingeniería y
medio ambiente
175 Victoria Sapena

EQUIPAMENTS VEHICLES

127 Vanper

ESDEVENIMENTS
GASTRONÒMICS

123 18ºGRAUS
122 Salva

ESPECTACLES
183
203
132
202
118
194

Arte Mediterráneo
David Espectacles
Excelsior
Eventos
JFM
Scura

ESTANCS
211 Maruja

DIETÈTICA
195 Cristina Andrés

215 Suhipe

DENTISTES
144
171
196
190
121

220 FESTES DE JULIOL 2016

178
181
200
214
130
210
204
174
126
198

COOPERATIVES

205 Agrocopeca
134 Coopego
209 San Juan i Canet

190 Guillem

AUTO-RECANVIS

Blanquet
Cova
Ortolà
Pancheta

209 Álvaro Pastor

128 Otis

ASSEGURANCES

CARNS I EMBOTITS

142
136
192
211

Almident
F. Avellà
Juan Carlos Pérez
Rosario Domènech
Saludent

FARMÀCIES

165 Herminia Infantes Costa
149 Ricardo Gil

FERRETERIES

171 Fabián

191
188
199
163
189
217
208
151
197

195
212
186
190

FERROS, ALUMINIS I
VIDRES
Alucosta
Caino Aluminis
Crystal Windows
Duràferro
Durà Sarch
Juan J. Ballester Roig
Mestre
Pedro Cantó
Recubrimientos Roselló

FONTANERIA I
TRACTAMENTS D’AIGÜES
Causí
Collado
José Pons (Tomaquero)
José Tomàs (Trampeta)
Juan Roselló (Llandero)
Salvá
Tecvasa

FOTÒGRAFS

137 Photoplus
213 Sivera
196
207
168
208
208
188
188
185
204
214
207
166
216

Adela Ribes
Carrer Ample
Coqueria Nin
Forn Jaume
Glorieta

FLORS, VIVERS I JARDINS
Ayamanda
Flors Maria
Geomap
Gesmil
Jardineria l’Andrés
Miralles
Natura Garden
Orba Garden

156 Ramiro

FUSTERS

José Agulles Avellà
Juan Vte. Pérez (Jupe)
Manzano Ribes
Raúl Miralles

FUNERÀRIES I
TANATORIS
133 Tanatori Pedreguer
183 Tanatori Sant
Bonaventura

JOIERS

173 Torres

GUARDERIES I
CENTRES D’IDIOMES
9 Centre d’idiomes
Esplai
Farinetes
Lafi

LLIBRERIES I
MATERIAL D’OFICINA

159 Mestral
159 Paper i Ploma

LLOGUER DE
COTXES ANTICS

213 Solbat cars

HERBOLARIS

212 Essències

MARBRES I PEDRA

IMPREMTES

223 Avellà Gràfiques
218 Gràfiques Grimalt
224 Gràfiques Terranés
176
106
112
135
124
105
103
140
99
184

FORNS I PASTISSERIES

FUMIGACIONS I
DESINFECCIONS

215
209
191
186

180
156
206
135

FISIOTERAPEUTES,
ACUPUNTURA I
QUIROPRÀCTIC

Alexandra Toudic
Consulta aiching
Pedro Fco. Barber
Susana Torrell
M. José Ferrer
174 Vicente Estévez
217 Virginie Robin Jahard

206
179
125
214
194
180
217

GASOLINERES
216 Repsol Dénia
209 Repsol Pedreguer

INDÚSTRIES
Afisa
Ale-hop
Cabassos Mulet
Gilcar
Jamir
Miralles
Paco Martínez
Pérez Pérez
Rolser
Simó Sastre

INFORMÀTICA

208 Serindo

INSTAL·LACIONS
ELÈCTRIQUES,
ELECTRODOMÈSTICS I
CLIMATITZACIÓ
195
211
197
158
111
217
177
207
155
102
200
115
215
203

Alejandro Fernández
Alfredo Moltó
Ana Ortolà Riera
Araque
Artés
Ecoforest
Electrodomèstics Gilabert
Instelec
Mengual-Costa Tien21
Pons
Roig
Santacreu
Servisánchez
Silvasol

187 Terra Nova
125 Taller de Pedra Navas

MÀQUINES DE COSIR
119 Màquines Roselló

MANTENIMENTS I
NETEJA

211 Esmeralda Pons
216 Montgó Servicios Unidos
198 Reli

147
173
178
124
127
169

Afin
Bullman
Compra Hábitat
Essential Properties
Inmo-Xara
Serviden
Tirant Lo Blanc

Artigues
Joan Noguera
LenArts Cuines
Marina Mobles
Nocu
Tucán

NÀUTIQUES

212 Fornés
178 Passió pel Mar

ÒPTIQUES

172 Benjamín
157 Costa

IMMOBILIÀRIES PROMOCIONS
182
202
162
130
193
193
100

MOBLES, DECORACIÓ
I CUINA

148
128
138
165

PARTITS POLÍTICS
Compromís
CUP
PP
PSPV

PERFUMERIES

217 Caselles
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194
211
187
216
213
215
164
192
164
201
205
208
191

107
206
211
214
198
170

PERRUQUERIES I
ESTÈTICA
Albert
Ana Puigcerver
Anesma
Auri
Espills
Inés Vegara
Maragda
Mª Carmen Mondéjar
Maite & Angel
Natural Peluqueros
Nou Estil
Paula Perruquers
Sandra

PINTURES, PINTORS I
EMBLANQUINADORS
Bersife
Cañadas
Mahiques i Miguel
Ismael Estrada
Seve
Tecma

PEIXATERIES

209 La Peixateria
210 Pescados Gil

210
164
187
215
194
204
189
210
213
210
206
205
205
201
203
208
213
217
212
207
205
179
213
146
195
204
206
193
206

PIROTÈCNIES
114 Nadal Martí

PSICOTÈCNICS

121 Psico Group

PODÒLEGS

202
201
199
214
202

Casmir
Centre Social
Cova
D’i Fratelli
El Castellet
El Trinquet
Els Pòrxens
Escoles Velles
J.J.
La Casa della Pasta
La Cassola
La Pau
La Tardor
La Tasca
L’Escola
Les Galgues
Llaurador
Paco
Pinocchio
Pizza Rock
Pizzeria San Marco
Plaça
Pou Nou
Rei Jaume
Taberna Antigua
Toni’s
Valero
Venta de Posa
Xato

RAMADERIES
Benavent
Crespo
Cova
Fernando Machancoses
La Paloma

TAXIS

204 Taxi Max
176 Tele Taxi - Taxi A2B

TINTORERIES

212 Rosita

TENDALS I PERSIANES

104 Persitold
133 Rai Toldos

161
212
216
206
192
163
180
161

217
189
206
152

TRANSPORTS,
EXCAVACIONS I GRUES
García Costa
Grupo Hnos. Seguí
Guerrero
Jobepa
Moviplo
Pineda Morell
Seguí - Desmontes Sepi
Diana logística

VETERINARIS I
CRIA D’ANIMALS
Clínica Pedreguer
Ignacio Buchón
Petitons
Vetercan

157 Silvia Fornés Oliver

XAPA I PINTURA
D’AUTOMÒBILS

PROTECCIÓ DE DADES

141 Segdades
197
116
129
117

215 Bas

SUBMINISTRAMENTS
HOSTELERS

PUBS I DISCOTEQUES
Faràndula
Quatre estacions
Quijote
Verdolaga

198 Gata
185 La Marina

SERVEIS I INSTAL·LACIONS
ESPORTIVES
212 Padel Cobert
217 Segway
207 Servicios Deportivos

QUIOSCS
204 Kiosco Pòrxens
196 4 Cantons

TALLERS

122
193
205
212
200
207
216

RESTAURANTS, BARS,
PIZZERIES I CAFETERIES
Arlequín
Avinguda
Brou
Cachap
Ca l’An
Cal Nay
Casa Pinet
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XEMENEIES

195 Paco Agulles

126
205
120
166
205
204
191
200
150

Auto Salvà
Dugarmòbil
Grupo José Jorro
L’Avinguda
Mexico
Miralles
Miralles de les bicicletes
Puigcerver
Riera Motor

interior portada
Restaurant El Tresmall
Bar La Musical
Restaurant Los Arcos
interior contraportada
Gasolinera Combusella
contraportada
Cooperativa Sant Blai
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