Vila de Pedreguer

Festes a Sant Bonaventura
del 12 al 21 de juliol de 2019
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Sant Bonaventura

PATRÓ DE LA VILA DE PEDREGUER

Cançó Festes 2019
PEDREGUER

LA FESTA I LA BEGUDA
TOT JUNT UNA LOCURA
CANTEM I BALLEM
SABEM QUE SOM LA VEU
ROCK I DISCOMÒBILS
LA FESTA DE LA CERVESA
TOT L’ANY TREBALLANT
I ARA A CELEBRAR

EL BOMBO ESTA SONANT
AL COMPAS DE L’ANREDRÀ
EL BOMBO ESTA SONANT
CAP AMUNT I CAP AVALL

JA ARRIBA L’ANREDRÀ
I PORTEM TOTA LA FESTA
JA ARRIBA L’ANREDRÀ
MIRA MIRA QUANTA FESTA

EL PREGÓ EL PREGO´
IL.LUSIÓ IL.LUSIÓ
EL PATRÓ EL PATRÓ
ELS BRUSONS ELS BRUSONS
PEDREGUER PEDREGUER
L’ANREDRÀ L’ANREDRÀ JA ESTÁ ACI

JA VE LA COMISSIÓ
TOT L’ANY PREPARANT LA FESTA
JA VE LA COMISSIÓ
PER A FER MOLTA FESTA

JA ARRIBA L’ANREDRÀ
I PORTEM TOTA LA FESTA
JA ARRIBA L’ANREDRÀ
MIRA MIRA QUANTA FESTA

EL DIA DEL PREGÓ
SOM EL CRIT DE TOTS

JA VE LA COMISSIÓ
TOT L’ANY PREPARANT LA FESTA
JA VE LA COMISSIÓ
PER A FER MOLTA FESTA

BOUS I CARRETONS
ACI TENIM DE TOT
DESFILADES DE QUINTADES
CAMISES COLORADES
CARROSSES I CAMIÓ
EL CEBO ES PER A TOTS
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JA ARRIBA L’ANREDRÀ
I PORTEM TOTA LA FESTA
JA ARRIBA L’ANREDRÀ
MIRA MIRA QUANTA FESTA

EL BOMBO ESTA SONANT
AL COMPAS DE L’ANREDRÀ
EL BOMBO ESTA SONANT
CAP AMUNT I CAP AVALL

Saluda de l’Alcalde
SERGI FERRÚS PERIS

Pedregueres, pedreguers..., ja tenim juliol
ací i, amb ell, les nostres anhelades Festes
Majors; del Carrer Gata i les taules parades a
l’Alfàs esperant música i festers, del Sequier
a la Plaça Major, bullint de gent alegre...
Pedreguer torna a estar de festa. Una festa
que és també un temps especial per a la
convivència i la participació veïnal. Un temps
per compartir carrers i places, per celebrar
els lligams que ens uneixen amb el passat
i treballar en la projecció cap al futur d’un
Pedreguer millor.
Estic convençut de que la programació, que
la Comissió ha enllestit perquè la gent de
totes les edats trobe activitats lúdiques del
seu gust (tasca sempre difícil), agradarà i
servirà per a generar deu dies d’expansió i
d’alegria. I per això vull felicitar als membres
de la Comissió, a qui encoratge a que, tot i
les crítiques que pugueu rebre, estigueu
tranquils: és tasca impossible acontentar
tothom...
Una festa que és de tot un poble, de persones
grans i menudes, autòctones i nouvingudes,
que beu en la tradició i en l’estima al poble
de Pedreguer i en la devoció... la divina i la
terrena.
I no vull oblidar-me de la quintà d’enguany,
de nom l’Anredrà que (no tinc cap dubte)
sabran donar-nos una lliçó de trellat i saber
estar... a pesar de la rebolica, el desordre i
l’embolic 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.
Vos anime que aquests dies deixeu de banda
els maldecaps i aparqueu les preocupacions.
Fem com diu el poeta, Estellés, “no et limites
a contemplar aquestes hores que ara venen,
baixa al carrer i participa”. És hora d’eixir al
carrer, de gaudir junt a familiars, amics, veïns
i coneguts, de rebre la gent de Pedreguer

que està fora i torna per festes, d’acollir els
visitants i forasters. Participeu de tot, no
vos quedeu a casa. Apaguem els televisors
i els mòbils (bé, en la mesura del possible!),
retrobem-nos i gaudim. Perquè la diversió,
l’alegria i la festa ens cohesiona, ens fa més
forts i més poble... sense deixar de banda,
però, la solidaritat que ens caracteritza i que
farà que tinguem un pensament envers les
veïnes i veïns que pel motiu que siga no s’hi
puguen afegir a la festa i que mostrem la
responsabilitat cívica cap a la nostra vila.
Una festa per a un Pedreguer que és viu i
actiu. Una festa per a un Pedreguer amable,
que és tradició i és innovació. Un Pedreguer
que és professional i és comerç. Un Pedreguer
que és violeta i de tots els colors de l’Arc de
Sant Martí. Pedregueres i pedreguers, bones
festes en honor de Sant Bonaventura!
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Himne
Despierta Pedreguer, a los clamores
del himno de tus hijos al Patrón.
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 ciencias paladín:
y ofrece en sus canciones, en prueba de su amor,
trocada en oraciones a la cruz de su dolor.
2. La fe de sus mayores revive en Pedreguer
al canto de loores en este amanecer;
por rutas de grandeza, y en apretado haz,
se apresta con firmeza a conquistar su paz.

Gojos
Buenaventura dichoso,
pues por patrón os tenemos,
en vos nos ampararemos
en cualquier trance penoso.
1. Sol fuiste, Buenaventura,
y luz del divino ser,
“pues naciste rosicler” (bis)
de divina Compostura;
y en tono 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.
6

Saluda del Rector
CARLOS PONS ROCHER

Benvolguts germans i germanes:
Ens preparem per a celebrar
les nostres entranyables festes
patronals en honor a Sant
Bonaventura.
És bo recordar alguns aspectes
del perfil personal i religiós del
nostre Sant Patró, per què ell
sempre pot donar-nos llum en
alguns aspectes actuals que ens
envolten i preocupen:
Ell ens descriu l´home com a
l´ésser dels desitjos, aquells grans
que involucren l´intel·ligència
i l´afecte i que volen descobrir i
gaudir de la bellesa de totes les coses, l´harmonia
de les quals ens remet a alguna cosa diversa de
sí mateixa. Per altra banda, el concepte humà del
sant té en compte allò que afecta el cansament
del camí, mogut per eixa nostàlgia que li fa intuir
la presencia d´una resposta de sentit en tot allò
que té davant de sí. Ell sap que dins del seu món
apareix una presencia única i constant de la qual
tot prové i a la que tot retorna. En tot eixe procés,
Jesucrist representa per a Bonaventura el centre
de la possible unitat de totes les coses, per què
en Ell tot ha tingut el seu origen i compliment;
i d´Ell recibeix la seua orientació el desig de
l´home per a encaminar-se cap a la resposta
buscada i esperada.
En nostre Sant desitja descobrir i viure l´unitat
entre Déu i el món a tres nivells de la seua
existència:
1er) La búsqueda del rostre de Déu, descobert
en l´humanitat de Crist.
2n) El diàleg cultural amb les homes i dones del
seu temps amb la finalitat d´unir la fe i la raó.
3er) Descobreix que l´Ordre Franciscana a la qual
ell pertany és un bon instrument fidel a Francesc
d´Assís i al servici de l´Església.
Podem dir que Bonaventura és per damunt de
tot un “home de Déu”, que arribarà a ser guia
espiritual per a tantes persones. Els seus escrits
tractaran d´estimular-nos a l´amor de Déu,
dirigint la mirada de l´afecte a la vida de Crist,
en particular, contemplant la seua humanitat.
El punt de partida és l´acostament a la Paraula
de Déu, de la qual ell es nodria amb la lectura
assidua i constant meditació de la Bíblia.
El desig de Déu, com a font d´admiració i afecte
espiritual, trobà en ell una prolongació directa
en el diàleg apassionat amb la cultura de la seua
època.

A nosaltres San Bonaventura ens
ensenya per a hui, en primer lloc
que hem d´assumir una actitud
de diàleg verdader i apassionat,
amb una mirada positiva i de
gran estima per les capacitats
humanes, reconeguent en elles
unes manifestacions segures
de la bellesa que Déu ha imprés
en la Creació i en el ser humà.
En tota la realitat tal com ho
concebeix el Sant, apareix el
misteri del Déu ú i Trino, per què
en cada cosa hi ha un senyal de
la seua presencia, i l´home té la
capacitat de descobrir el seu
significat i contar la seua bellesa.
L´home és constantment encaminat cap a una
veritat més profunda. Tancar-se a este horitzó
infinit, condemnaria l´home a una ciència i
tècnica sense ànima i esperança.
Els ideals franciscans i advertències que
Bonaventura tractarà de plasmar en l´Ordre
seran: la pobresa, la humilitat, la fidelitat a les
tasques diàries, la vida de oració i fraternitat,
així com un estil simple i modest de vida. A
més de la cura de la qualitat de vida interna
de la família franciscana, ell es preocuparà per
disposar als frares per a que es poser al servici de
les necessitats culturals i pastorals dels cristians,
organitzant i recolzant itineraris d´estudis.
Hui Sant Bonaventura ens ensenya a ser persones
obertes a les exigències del món, capaços de dur
una paraula caracteritzada per la simplicitat,
l´alegria i minoritat, la fraternitat i profecia. Ell
ens recorda que hem de ser sal i llum de la terra,
com diu Jesucrist, a l´Evangeli, d´esta manera:
-amb una relació creïble amb el misteri de l´amor
de Déu;
-una vida fraterna en la que resplandeixca una
humanitat reconciliada i marcada per la pau;
-i una preparació cultural adequada, que ens
permeta dialogar amb competència i eficàcia amb
el nostre món. Es fa necessari i urgent hui poder
tocar la ment i el cor del món contemporani, tan
necessitat d´esperança i desitjós de vorer més
enllà per a eixir a l´encontre de l´altre.
Que Sant Bonaventura ens ajude a eixir per
fer camins d´esperança, que ens impulse a ser
buscadors incessants de Déu, cantors de la
bellesa de la creació i testics d´eixe amor i bellesa
que tot ho mou.
Bona festa per a tots i totes.
El vostre rector.
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Evarist Dominguis Sendra
Paqui Durà Agulles
Vicent Durà Agulles
Maite Crespo Carrió
Marco Antonio Mestre Pedro
Juanjo Puigcerver Vidal
Fanny Martinez Esquerdo
María Ruiz Benavente
Oscar Más Miñana
Simon González Bautista

Luisa Maria Costa Carrió
Fco.Rafael Marín Sancho
Rosario Mercedes Gilabert Comes
Paco Martí Llull
Rosa Maria Calafat Fornes
Andrés Ginestar Simó
Alicia Carrió Navarro
Cristina Martín Costa
Teresa Fornes Costa
Jose Antonio Ivars Rodríguez

Comissió de Festes

Luciano Cabrera Salva
Alicia Fornes Agulles
Fco.Javier Marco Alfaro
María José Salort Rovira
María Rosario Vaquer Sese
Amparo Más Sese
Sue Wildegreer
Jose Fornes Morell

Comissió de Festes

Benvolgudes i benvolguts Pedregueres i Pedreguers,
Ja han arribat les FESTES 2019 !!!
Qui ens havia de dir que havíem de ser de la Comissió de Festes 2019... Bé, de fet alguna
cosa intuíem quan s’acostava l’estiu i no es parlava de la Comissió de l’any següent...
Allà pel mes de juny la regidora de festes ens proposà als pares i les mares de la Quintà
2019 ser la Comissió de Festes, com ja han estat en anys anteriors. Després de diverses
reunions, de pensar, de no dormir a la nit, de dir que no... Vam decidir acceptar el
repte. Per tant, som familiars dels joves de 18 anys ajudats per conciutadans que han
trobat l’oportunitat de participar amb il·lusió de la programació de les festes de juliol.
Ha estat un any de treball, de reunions, de més reunions i alguna que altra vegada,
teníem alguna REUNIÓÓÓ. Per a saber-ho, passar-ho. L’organització de deu dies
intensos de festa suposa molta dedicació i poques hores de dormir. Durant estos
mesos hem canviat el ritme de vida, hem hagut d’adaptar horaris, compaginar
comissió-treball-família... I al mateix temps, hem tingut l’ocasió de compartir bons
moments amb persones que l’organització de les festes ens ha facilitat conèixer.
Per tal de recaptar diners per a festes hem muntat algunes barres: les de Festes del
2018, la Festa de la Cervesa a l’Octubre, discomòbils diverses, la de les Carnestoltes,
col·laboràrem en el Pavelló Municipal per a celebrar la final Senior i Junior Femenina.
Participàrem a la Fira amb la tradicional paradeta de la tómbola. Enguany ha vingut el
Pare Nadal i la seua neta, i, per suposat hem organitzat la Festa de Cap d’any donant
la benvinguda al 2019, el Mig Any de Quintades i el Dinar de Pasqua.
Bé, ha arribat el moment. La setmana de festes està ací. Gaudiu de tots els actes
que pugueu, els hem programat amb la il·lusió i l’esperança que vos agraden. Som
conscients que pot haver-hi errades, i si n’hi ha, ens les sabreu disculpar.
I ara sí que sí, dir-los a eixa quintà 2019 l’ANREDRÀ... que facen festa, que ballen, que
vetlen, que beguen (amb mesura), a la fi que gaudiu, i sobretot que tinguen molt de
CONEIXEMENT!!
BONES FESTES!!
Visca Sant Bonaventura
Visca la Comissió 2019
Que visca la Quintà 2019 l’Anredrà.
I que visca PEDREGUER.
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PROGRAMACIÓ

Programa d’actes
DIVENDRES 12 • NIT DEL PREGÓ
13.00 h. Anunci de l’inici de les Festes en honor a Sant Bonaventura amb el tradicional
volteig general de campanes i cercavila amb dolçaina i tabalet.
00.00 h. La Comissió de Festes i la QUINTÀ 2019 L’ANREDRÀ, acompanyats per BATUCA
KATUBA, acudiran a l’Ajuntament on tindrà lloc, des del balcó, l’emotiu pregó a
càrrec de la reconeguda veïna de Pedreguer MERCHE FEMENIA, mestra i directora
de l’escola de música de Pedreguer.
Tot seguit, encesa de la Carcassa de l’inici de les Festes de Pedreguer.
A continuació I Entrada de bous (tot bous) a càrrec de la Ramaderia
LA PALOMA de Xaló i posterior solta de vaques de la
Ramaderia Benavent de Quatretonda.
01.00 h. Gran Discomòbil amb SPACE ELEPHANTS al pati de
col·legi l’Alfàs.

DISSABTE 13 • DIA DE LA PRESENTACIÓ
10.00 h. Matinal popular del CLUB CICLISTA DE PEDREGUER en el polígon industrial Les
Galgues II.
12.00 h. II Entrada de bous a càrrec de la Ramaderia Coves de Pedreguer i, posteriorment,
solta de vaques de la Ramaderia Fernando Machancoses de Xest.
13.00 h. Volteig general de campanes.
18.00 h. XLVIII Volta a peu a Pedreguer, organitzada pel CLUB D’ATLETISME CAMETES. En
acabar, hi haurà cervesa i aigua patrocinada per DISPE LEVANTE, S.L. per a tots els
participants.
18.30 h. Exhibició de partides simultànies d’escacs en la Glorieta de la Creu, organitzada
per L’ESCOLA MUNICIPAL D’ESCACS DE PEDREGUER.
20.00 h. Cercavila de la BANDA DE MÚSICA DEL CENTRE ARTÍSTIC MUSICAL DE PEDREGUER.
23.30 h. Gran nit de la Presentació de festers- festeres, majors i infantils i Comissió de Festes
2019 al pati del col·legi L’Alfàs. Tot seguit,
gaudirem de l’actuació del grup DIVINA’S
LIRIC POP.
En finalitzar tindrà lloc una Macrodiscomòbil .

DIUMENGE 14
08.30 h. Concurs de pesca al Parador de Xàbia, organitzat pel CLUB DE PESCA de Pedreguer.
NOTA: Les inscripcions es realitzaran en el Bar Costablanca (Bar Charco)
10.00 h. XVI Partida de pilota valenciana en el Trinquet de Pedreguer organitzada pel CLUB
DE PILOTA de Pedreguer.
10.00 h. Torneig de TRUC en la Glorieta de la Creu, organitzat per l’ASSOCIACIÓ AMICS DEL
TRUC.
12.00 h. III Entrada de bous a càrrec de la Ramaderia Benavent de Quatretonda, i posterior
solta de vaques de la Ramaderia Els Coves de Pedreguer.
34

14.00 h. Cervesa a la plaça de l’Amistat, patrocinada per DISPE LEVANTE, S.L.
19.00 h. Tradicional Entrada de la Murta acompanyada per la BANDA DE MÚSICA DEL
CENTRE ARTÍSTIC MUSICAL i la COLLA L’OCAIVE DE PEDREGUER.
A continuació, IV Entrada de bous de la Ramaderia LA PALOMA de Xaló, patrocinada per
PEDRO CANTO S.L. i seguidament solta de vaques de la Ramaderia Els Coves de
Pedreguer.
19.45 h. Exposició sobre el món del comerç a Pedreguer: Comprant i Venent, organitzada
per L’ASSOCIACIÓ ELS PÒRXENS (Associació per a la Recuperació del Patrimoni
Cultural de Pedreguer) al C/ Mestre Serrano, 30, de 20 a 22 h tots els dies de festes.
20.00 h. Concert en la Plaça de L’Amistat a càrrec de la Colla de Dolçainers i Tabaleters
ELS TRAGINERS de Pedreguer, hi haurà granissat de llima amb la col·laboració de
PALACIO HELADOS ARTESANOS i burret per DISPE LEVANTE, S.L.
00.30 h. V Entrada de bous de la Ramaderia Els Coves de Pedreguer i a continuació solta
de vaques de la mateixa Ramaderia.
Seguidament, GRAN CORDÀ a càrrec de la Pirotècnia JUAN GARCIA ESTELLÉS, organitzada
per l’Associació Cultural COET I CORDA.
NOTA: Per a assistir a la cordà és necessari llegir els advertiments del llibre de festes
i respectar les normes establides.

DILLUNS 15 • DIA DE SANT BONAVENTURA
08.00 h. Volteig general de campanes i despertada de coets a càrrec de la pirotècnia
HERMANOS CABALLER.
10.00 h. Cercavila de la Banda de Música de Pedreguer.
12.00 h. Missa solemne en honor a Sant Bonaventura presidida per FR.Fernando Hueso
Iranzo O.F.M. acompanyada per l’orgue Grenzing, amb l’organista titular JOSEP
VICENT GINER i cantada pel COR SANT BONAVENTURA.
En finalitzar la missa es dispararà una gran traca a càrrec de la pirotècnia HNOS.CABALLER.
Seguidament tradicional carreres del gall.
20.00 h. La comissió de Festes, juntament amb les festeres i festers majors i infantils,
visitaran les taules de postulació contra el càncer.
A continuació es realitzarà l’ofrena a Sant Bonaventura, a la qual convidem a tot el poble
a participar. En acabar l’ofrena, es dispararan XXI Salves i començarà la Solemne
Processó del nostre Patró Sant Bonaventura. El recorregut serà pels carrers: Plaça
Major, Ajuntament, Ample, Sant Joan, Clavell, Sant Antoni, Àngel, Devots, Av.
d’Alacant, Sol, Plaça Santa Marta, Literat Azorín, Ajuntament, Plaça Major.
La Comissió convida a tot el veïnat a engalanar els carrers per on passa la processó.
En finalitzar, es dispararà un fabulós Castell de focs
artificials des del pati del col·legi l’Alfàs a
càrrec de la pirotècnia HNOS. CABALLER.
Convidem la gent del poble que baixen fins
al carrer Blasco Ibáñez, ja que aquest serà el
millor lloc des d’on s’hi podrà gaudir.
00.30 h. Gran nit d’espectacle en la Plaça Major, amb
l’actuació de l’orquestra MAXIM’S.
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DIMARTS 16 • DIA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
08.00 h. Volteig general de campanes.
10.00 h. Cercavila de la Banda de Música de Pedreguer.
12.00 h. Missa solemne en la Residència Mare Déu del Carme cantada pel COR SANT
BONAVENTURA de Pedreguer.
12.00 h. VI Entrada de bous a càrrec de la Ramaderia Crespo de Pedreguer i, seguidament,
solta de vaques de la Ramaderia Fernando Machancoses de Quatretonda.
13.30 h. Cassalla a gogó en l’ Avinguda María López, patrocinada per BAR LLAURADOR.
19.00 h. VII Entrada de bous de la Ramaderia GERMANS CALI de Moixent, organitzada per
la PENYA EL CANYÍS, amb la col·laboració de la COMISSIÓ DE FESTES 2019.
Seguidament, desafiament de les Ramaderies ASENSI d’Orba i GERMANS CALI de Moixent,
homenatge a SAGRERO DE BENIGEMBLA, amb
l’organització de la PENYA EL CANYÍS.
22.00 h. SOPAR POPULAR al pati del Col·legi l’Alfàs, amenitzat
per la xaranga MAMA’T I CALLA. Tot seguit, gran
actuació de l’orquestra SEVEN CRASHERS.

DIMECRES 17 • DIA DEL BOU
08.00 h. VIII Entrada de bous de la Ramaderia Crespo de Pedreguer. A continuació solta
de vaques de la Ramaderia Els Coves de Pedreguer.
12.00 h. IX Entrada de bous de la Ramaderia Benavent de Quatretonda i posterior solta de
vaques de la mateixa Ramaderia.
18.00 h. BUFAFEST a la Replaçeta de la Bufa.
Discomóvil a càrrec ALEX FEMENIA, organitzat per les
Cabiles Replaçeta i patrocinada per MARFULL I AUTOSALVA CGA CAR SERVICE.
Barra a preus populars, xupito gratis per cada consumició.
Regals i sorpreses.
19.00 h. X Entrada de bous de la Ganadería La Paloma de Xaló,
patrocinada per PEDRO CANTO, S.L.
Finalitzada l’entrada, concentració al corral de l’Avinguda d’Alacant dels membres de
l’ASSOCIACIO PASSIO PELS BOUS i de tots els aficionats que vulguen acompanyar
fins la Plaça Major.
A continuació, solta de 4 Bous Serrils de les prestigioses Ramaderies Alcurrucén de Toledo
i Arcadio Albarrán Olea de Badajoz, patrocinats per l’ASSOCIACIO PASSIÓ PELS
BOUS.
20.00 h. Actuació del Grup de Danses a la plaça de l’Amistat a càrrec del grup de DANSES
DE PEDREGUER, amb música i danses tradicionals. Hi haurà granissat per cortesia
de PALACIO HELADOS ARTESANOS i burret patrocinat per DISPE LEVANTE, SL per
als assistents.
00.30 h. XI Entrada de bous de la Ramaderia Els Coves de Pedreguer. A continuació solta
de vaques de la Ramaderia LA PALOMA de Xaló.
01.00 h. Nit de rock a la plaça de l’Amistat amb l’actuació de TRILOGY.
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DIJOUS 18 • DIA DE XIQUETS I XIQUETES
09.00 h. Despertada infantil per a tots els xiquets i xiquetes amb els festerets i festeretes
infantils del poble, acompanyats per la BATUCA KATUBA, patrocinada pel BAR
PLAÇA.
10.00 h. En el parc del Patronat hi haurà jocs infantils i aquàtics per a tots els xiquets i
xiquetes que vulguen passar-ho bé. Hi haurà servei de barra amb la col·laboració
de la COMISSIO 2020.
10.30 h. Concentració en el Centre Social de tota la gent gran del poble i marxa cap a la
Residència de la Mare de Déu del Carme, acompanyats per la COLLA ELS TRAGINERS.
Es repartiran fartons, per gentilesa de SUPERMERCATS MAS Y MAS i orxata amb la
col·laboració de GRANISOL.
12.00 h. Tradicional Concert Festiu a l’Església de la Santa Creu dirigit per JOSEP VICENT
GINER.
13.00 h. Paelles populars als Pòrxens, amb la col·laboració de SUMA-SUPERMERCAT
MARGARITA i les carnisseries PANXETA, BLANQUET i ORTOLÀ. Aquest esdeveniment
estarà amenitzat per la xaranga MAMA’T I CALLA, patrocinada per BERSIFE.
17.00 h. Festa de l’espuma al carrer Sant Roc patrocinada per la QUINTÀ 2019 L´ANREDRA.
18.00 h. Berenar popular per a tots els xiquets i xiquetes en la Plaça
de l’Amistat patrocinada per SUPERMERCATS MÁS I MÁS. A
continuació Espectacle infantil Bocanegra, musical infantil, inclòs
en la campanya de difusió de música i teatre de la diputació
d’Alacant.
19.30 h. Entrada i solta de carretons per a xiquets i xiquetes. Tot el poble està convidat a
gaudir d’aquest espectacle.
20.00 h. Cordà infantil al C/ Major, amb la col·laboració de l’Associació Cultural COET I
CORDA. La Comissió convida a tots els xiquets i xiquetes del poble a participar
d’aquest esdeveniment. Per a assistir a l’acte és necessari llegir els advertiments
del llibre de festes i respectar les normes establides.
20.30 h. Correfoc amb eixida des del carrer Major cap a la plaça Major de l’ Associació
Cultural COET I CORDA. .
00.30 h. XII Entrada de bous de la Ramaderia LA PALOMA de Xaló i tot seguit solta de
vaques de la Ramaderia Els Coves de Pedreguer.
01.00 h. Moniatòlegs a la Plaça de l’amistat

DIVENDRES 19 • DIA DE LES QUINTADES
08.00 h. XIII Entrada de bous de la Ramaderia Els Coves de Pedreguer i a continuació solta
de vaques de la Ramaderia Crespo de Pedreguer.
10.00 h. Esmorzar de coques en la Plaça de L’Amistat amb la col·laboració de: FORN CARRER
AMPLE, FORN ADELA, FORN JAUME.
12.00 h. XIV Entrada de bous de la Ramaderia Crespo de Pedreguer i tot seguit solta de
vaques de la Ramaderia Els Coves de Pedreguer.
13.00 h. Cervesa i cassalla a gogó a la Plaça de L’Amistat, amenitzada per la Xaranga
BANDETA DE BÈRNIA, patrocinada per la QUINTADA 2009 L’ESPATLÀ. També hi
haurà un bou mecànic patrocinat per ELECTRICIDAD ARAQUE.
19.00 h. Concentració de quintades en el corral de bous situat en l’av. d’Alacant. A
continuació, VI Entrada de Quintades, acompanyades per la Xaranga BANDETA DE
BÈRNIA patrocinada per la QUINTÀ 2009 L’ESPATLÀ. A continuació, gran vesprada
de ball en la Plaça Major amb l’actuació de l’orquestra NO COMMENT.
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00.30 h. XV Entrada de bous de la Ramaderia Fernando Machancoses de Xest i a
continuació solta de vaques de la Ramaderia LA PALOMA de Xaló.
01.00 h. Gran nit de Discomòbil amb TALLARINA ON TOUR al pati del col-legi l’Alfas.

DISSABTE 20 • DIA DE LES CARROSSES
08.00 h. XVI Entrada de bous de la Ramaderia Els Coves de Pedreguer, i a continuació solta
de vaques de la Ramaderia Crespo de Pedreguer.
12.00 h. XVII Entrada de bous de la Ramaderia Els Coves de Pedreguer i seguidament solta
de vaques de la Ramaderia Fernando Machancoses
de Xest.
18.30 h. Gran desfilada de carrosses i grups a peu per l’itinerari
de costum. La desfilada estarà animada per la COLLA
ELS TRAGINERS, LA BATUCA KATUBA i la BANDA DE
MÚSICA de Pedreguer.
00.30 h. Nit especial d’entrades de bous.
XVIII Entrada de bous de la Ramaderia La Paloma de
Xaló.
XIX Entrada de bous de la Ramaderia Benavent de
Quatretonda
XX Entrada de bous de la Ramaderia Els Coves de
Pedreguer, patrocinada per ALMENDRAS ARTIGUES S.L.
Tot seguit solta de vaques de la Ramaderia La Paloma de Xaló.
01.00 h. Gran actuació al pati del col·legi l’Alfàs amb els
grups ESCALA i CORDA, PUPIL·LES i LAGRIMAS DE
SANGRE.

DIUMENGE 21 • DIA DE SANT ROC
08.00 h. Volteig general de campanes
08.00 h. XXI Entrada de bous de la Ramaderia Crespo de Pedreguer i seguidament solta
de vaques de la Ramaderia La Paloma de Xaló.
10.00 h. XX Torneig de petanca i XI Tradicional Torneig de Bitlles al Parc del Patronat,
organitzats pel CLUB DE PETANCA i pel CLUB DE BITLLES. .
12.00 h. Missa solemne en honor a Sant Roc, acompanyada per l’orgue Grenzing amb el seu
organista JOSEP VICENT GINER i cantada pel COR DE SANT BONAVENTURA.
En finalitzar la Missa, es farà lliurament dels trofeus de bitlles, petanca, truc i del concurs de
pesca. A continuació, a la Plaça Major degustació de cervesa i fruits secs amb la
col·laboració de DISPE LEVANTE, S.L. i ALMENDRAS ARTIGUES, S.L.
19.00 h. XXII Entrada de bous de la Ramaderia Fernando Machancoses de Xest patrocinada
per ROLSER i a continuació solta de vaques de la Ramaderia La Paloma de Xaló.
00.00 h. Gran discomòbil dels Djs locals MARTA, JOAN ORTUÑO – ALEX ESTEVE a la Plaça
Major.
03.30 h. En finalitzar l’actuació, hi haurà solta de vaques de la Ramaderia Els Coves de
Pedreguer, fins la matinada.
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Programa de actos
VIERNES 12 • NOCHE DEL PREGÓN
13.00H. Anuncio del inicio de las Fiestas en honor a

San Buenaventura con el tradicional volteo
general de campanas y pasacalle con
“dolçaina i tabalet”.
00.00H. La Comisión de Fiestas y la QUINTÁ 2019,

“L’ANREDRA”, acompañados por BATUCA
KATUBA, acudirán al Ayuntamiento donde
tendrá lugar, desde el balcón, el emotivo
pregón a cargo de la reconocida vecina de
Pedreguer MERCHE FEMENIA, maestra y
directora de la banda de música de l’escola
de Pedreguer. Acto seguido, CHUPINAZO del
inicio de las Fiestas de Pedreguer.
A continuación I Entrada de toros (todo toros) a
cargo de la Ganadería LA PALOMA de Jalón y
posterior suelta de vaquillas de la Ganadería
Benavent de Quatretonda.
01.00H. Gran Discomóvil con SPACE ELEPHANTS en

el patio de colegio L’Alfàs.

SÁBADO 13 • DÍA DE LA PRESENTACIÓN
10.00H. Matinal popular del CLUB CICLISTA DE

PEDREGUER en el polígono industrial Les
Galgues II.
12.00H. II Entrada de toros a cargo de la Ganadería

Coves de Pedreguer y posteriormente suelta
de vaquillas de la Ganadería Fernando
Machancoses de Xest.
13.00H. Volteo general de campanas.
18.00H. XLVIII Volta a peu a Pedreguer, organizada por

el CLUB D’ATLETISME CAMETES. Al terminar
habrá cerveza i agua patrocinada por DISPE
LEVANTE, S.L. para todos los participantes.
18.30H. Exhibición de partidas simultaneas de

ajedrez, en la Glorieta de la Creu organizada
por L’ESCOLA MUNICIPAL D’ESCACS DE
PEDREGUER.
20.00H. Pasacalle de la BANDA DE MUSICA de

Pedreguer.
23.30H. Gran noche de la Presentación de festeros-

festeras, mayores e infantiles y Comisión
de 2019 en el patio del colegio L’Alfas. Acto
seguido disfrutaremos de la actuación del
grupo DIVINA’S LIRIC POP.
Al finalizar tendrá lugar una Macro-discomóvil.

DOMINGO 14
08.30H. Concurso de pesca al Parador de Xabia,

organizado por el CLUB DE PESCA de
Pedreguer.
NOTA: Las inscripciones se realizarán en el Bar
Costa Blanca (Bar Charco)
10.00H. XVI Partida de pelota valenciana en el Trinquet
de Pedreguer organizado por el CLUB DE
PILOTA de Pedreguer.
10.00H. Torneo de “TRUC” en la Glorieta de la Creu,
organizado por la ASSOCIACIO AMICS DEL
TRUC.
12.00H. III Entrada de toros a cargo de la Ganadería
Benavent de Quatretonda, y posterior suelta
de vaquillas de la Ganadería Els Coves de
Pedreguer.
14.00H. Cerveza en la plaça de l’Amistat patrocinado
por DISPE LEVANTE, S.L.
19.00H. Tradicional Entrada de la Murta acompañada
por la BANDA DE MUSICA DEL CENTRO
ARTISTICO MUSICAL i la COLLA L’OCAIVE de
PEDREGUER.
A continuación IV Entrada de toros de la Ganadería
La Paloma de Xaló, patrocinada por PEDRO
CANTO S.L. y seguidamente suelta de
vaquillas de la Ganadería Els Coves de
Pedreguer.
19.45H. Exposición de fotografías “Comprant i
Venent”, organizada por L’ASSOCIACIÓ ELS
PÒRXENS (Asociación para la recuperación
del Patrimonio Cultural de Pedreguer) en la
calle Mestre Serrano, num.30 hasta finalizar
las fiestas.
20.00H. Concierto en la Plaça de L’Amistat a cargo
de la “Colla de Dolçainers i Tabaleters”ELS
TRAGINERS de Pedreguer, habrá granizado
de limón con la colaboración de PALACIO
HELADOS ARTESANOS y” burret” por DISPE
LEVANTE, S.L.
00.30H. V Entrada de toros de la Ganadería Els Coves
de Pedreguer y a continuación suelta de
vaquillas de la misma Ganadería.
Seguidamente GRAN CORDÀ a cargo de la Pirotecnia
JUAN GARCIA ESTELLÉS, organizada por la
Asociación Cultural COET I CORDA. (NOTA:
para asistir a la cordà es necesario leer las
advertencias del libro de fiestas y respetar las
normas establecidas).

LUNES 15 • DÍA DE SAN BUENAVENTURA
08.00H. Volteo general de campanas y despertar de

cohetes a cargo de la pirotecnia HERMANOS
CABALLER.
10.00H. Pasacalle de la Banda de Música de Pedreguer.
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12.00H. Misa solemne en honor a San Buenaventura

presidida por FR. Fernando Hueso Iranzo
O.F.M. acompañada por el órgano Grenzing
con su organista titular JOSEP VICENT GINER
y cantada por el COR SANT BONAVENTURA.
Al finalizar la misa se disparará una gran traca a
cargo de la pirotecnia HNOS.CABALLER.
Seguidamente tradicional “carreras del gallo”.
20.00H. La comisión de Fiestas, junto con las festeras
y festeros mayores e infantiles, visitarán las
mesas de postulación contra el cáncer.
A continuación se realizará la ofrenda a San
Buenaventura, a la cual invitamos a todo el
pueblo a participar.
Al terminar la ofrenda, se dispararán XXI Salvas, y
empezará la Solemne Procesión de nuestro
Patrón San Buenaventura.
El recorrido será por las calles: Plaça Major,
Ajuntament, Ample, Sant Joan, Clavell, Sant
Antoni, Angel, Devots, Avda. d’Alacant, Sol,
Plaça Santa Marta, Literat Azorin, Ajuntament,
Plaça Major.
La Comisión invita a todo el vecindario a engalanar las
calles por donde pasa la procesión.
Al finalizar la procesión se disparará un fabuloso
Castillo de fuegos artificiales desde el patio de
colegio L’Alfàs a cargo de la pirotecnia HNOS.
CABALLER. Invitamos a la gente del pueblo a
que bajen hasta la calle Blasco Ibáñez, ya que
este será el mejor sitio desde donde disfrutar
del espectáculo.
00.30H. Gran noche de espectáculo en la Plaça Major,
con la actuación de la Orquesta MAXIM’S.

MARTES 16 • DIA DE LA VIRGEN DEL CARMEN
08.00H. Volteo general de campanas.
10.00H. Pasacalle de la Banda de Música de Pedreguer.
12.00H. Misa solemne en la Residencia Mare Deu

del Carmen cantada por el COR DE SANT
BONAVENTURA de Pedreguer.
12.00H. VI Entrada de toros a cargo de la Ganadería
Crespo de Pedreguer y seguidamente suelta
de vaquillas de la Ganadería Fernando
Machancoses de Quatretonda.
13.30H. Cazalla “a gogo” en la Avinguda María López,
patrocinada por BAR LLAURADOR.
19.00H. VII Entrada de toros de la Ganadería
HERMANOS CALI de Moixent, organizada per
la PENYA EL CANYIS, con la colaboración de
LA COMISSIO DE FESTES 2019.
Seguidamente desafío de las Ganaderías ASENSI
de Orba y HERMANOS CALI de Moixent,
homenaje a “SAGRERO” DE BENICHEMBLA,
con la organización de la PENYA EL CANYIS.
22.00H. CENA POPULAR en el patio del Colegio L’Alfàs,
amenizado por la xaranga MAMA’T I CALLA.
Acto seguido, gran actuación de la orquesta
SEVEN CRASHERS.
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MIÉRCOLES 17 • DIA DEL TORO
08.00H. VIII Entrada de toros de la Ganadería

Crespo de Pedreguer. A continuación suelta
de vaquillas de la Ganadería Els Coves de
Pedreguer.
12.00H. IX Entrada de toros de la Ganadería Benavent
de Quatretonda i posterior suelta de vaquillas
de la misma Ganadería.
18.00H. BUFAFEST a la Replaçeta de la Bufa.
Discomóvil a cargo de ALEX FEMENIA,
organizada por Cabiles Replaçeta y
patrocinada por MARFULL I AUTO-SALVA
CGA CAR SERVICE.
Barra a precios populares, xupito gratis con
cada consumición. Regalos y sorpresas.
19.00H. X Entrada de toros de la Ganadería
La Paloma de Jalón, patrocinada por
PEDRO CANTO, S.L..Finalizada la entrada,
concentración en el corral de l’Avinguda
d’Alacant de los miembros de l’ASSOCIACIO
PASSIO PELS BOUS y de todo aficionado que
quiera, acompañados hasta la Plaça Major.
A continuación, suelta de 4 Toros Cerriles de
las prestigiosas Ganaderías Alcurrucén de
Toledo y Arcadio Albarrán Olea de Badajoz,
patrocinados por l’ASSOCIACIO PASSIO PELS
BOUS.
20.00H. Actuación de “Danses” a la plaça de l’Amistat a
cargo del GRUP DE DANSES DE PEDREGUER,
con música y danzas tradicionales. Habrá
granizado por cortesía de PALACIO HELADOS
ARTESANOS y “burret” patrocinado por DISPE
LEVANTE, S.L., para los asistentes.
00.30H. XI Entrada de toros de la Ganadería Els
Coves de Pedreguer. A continuación suelta
de vaquillas de la Ganadería La Paloma de
Jalón.
01.00H. Nit de rock a la plaça de l’Amistat con la
actuación de TRILOGY.

JUEVES 18 • DÍA DE NIÑOS Y NIÑAS
09.00H. Despertada infantil para todos los niños y

10.00H.

10.30H.

12.00H.

13.00H.

niñas con los “Festerets infantils”del pueblo,
acompañados por la BATUCA KATUBA,
patrocinada por el BAR PLAÇA.
En el parque del Patronato habrá juegos
infantiles y acuáticos para todos los niños
y niñas que quieran pasarlo bien. Habrá
servicio de barra con la colaboración de La
COMISSIO 2020.
Concentración en el Centre Social de
toda la gente mayor del pueblo y marcha
hacia la Residencia de la Mare de Deu del
Carmen, acompañados por LA COLLA DELS
TRAGINERS. Se repartirán “fartons”, por
gentileza de SUPERMERCATS MAS Y MAS i
horchata con la colaboración de GRANISOL.
Tradicional Concierto Festivo en la Iglesia
de la Santa Cruz dirigido por JOSEP VICENT
GINER.
Paellas populares en los Pòrxens, con la

colaboración de SUMA-SUPERMERCADO
MARGARITA y las carnicerías PANXETA,
BLANQUET i ORTOLA.Este acontecimiento
estará amenizado por la xaranga MAMA’T I
CALLA, patrocinado por BERSIFE.
17.00H. Fiesta de la espuma en la calle Sant Roc
patrocinada por la QUINTA 2019 L´ANREDRA.
18.00H. Merienda popular para todos los niños y
niñas en la Plaça de l’Amistat patrocinada
por SUPERMERCADOS MAS Y MAS. A
continuación Espectáculo infantil Bocanegra,
musical infantil, incluido en la campaña de
“difusio de música i teatre de la Diputació
d’Alacant, anualitat 2019” con acceso gratuito.
19.30H. Entrada y suelta de carretones para niños y
niñas. Todo el pueblo está invitado a disfrutar
de este espectáculo.
20.00H. Cordà infantil en la C/ Major, con la
colaboración de la Asociación Cultural
COET I CORDA. La Comisión invita a todos
los niños y niñas del pueblo a participar de
este acontecimiento. Para asistir al acto es
necesario leer las advertencias del libro de
fiestas y respetar las normas establecidas.
20.30H. Correfoc con salida carrer major a plaça major
de la Associació Cultural COET i CORDA.
00.30H. XII Entrada de toros de la Ganadería La
Paloma de Xaló y suelta de vaquillas de la
Ganadería Els Coves de Pedreguer.
01.00H. Moniatolegs a la plaça de l’Amistat.

SÁBADO 20 • DIA DE LAS CARROZAS

VIERNES 19 • DÍA DE LAS QUINTADAS

DOMINGO 21 • DÍA DE SAN ROQUE

08.00H. XIII Entrada de toros de la Ganadería Els

08.00H. Volteo general de campanas

Coves de Pedreguer i a continuación suelta
de vaquillas de la Ganadería Crespo de
Pedreguer.
10.00H. Almuerzo de cocas en la Plaça de L’Amistat
con la colaboración de: FORN CARRER AMPLE,
FORN ADELA, FORN JAUME.
12.00H. XIV Entrada de toros de la Ganadería
Crespo de Pedreguer y acto seguido suelta
de vaquillas de la Ganadería Els Coves de
Pedreguer.
13.00H. Cerveza y cazalla a “gogo “en la Plaça de
L’Amistat, amenizada por la Xaranga BANDETA
DE BÈRNIA, patrocinada por la QUINTA 2009
L’ESPATLÀ. También habrá un “toro mecánico
“patrocinado por ELECTRICIDAD ARAQUE.
19.00H. Concentración de “quintades” en el corral
de toros situado en la Avenida Alicante.
A continuación VI Entrada de Quintades,
acompañadas por la Xaranga BANDETA DE
BÈRNIA patrocinada por la QUINTÀ 2009
L’ESPATLÀ. A continuación, gran tarde de
baile en la Plaça Major con la actuación de la
orquesta NO COMMENT.
00.30H. XV Entrada de toros de la Ganadería Fernando
Machancoses de Xest i a continuación suelta
de vaquillas de la Ganadería La Paloma de
Jalón.
01.00H. Gran noche de Discomóvil con TALLARINA ON
TOUR en el patio del colegio l’Alfàs.

08.00H. XVI Entrada de toros de la Ganadería Els

Coves de Pedreguer y a continuación suelta
de vaquillas de la Ganadería Crespo de
Pedreguer.
12.00H. XVII Entrada de toros de la Ganadería Els
Coves de Pedreguer y seguidamente suelta
de vaquillas de la Ganadería Fernando
Machancoses de Xest.
18.30h. Gran desfile de carrozas y grupos a pie por el
itinerario de costumbre. La desfilada estará
animada por LA COLLA ELS TRAGINERS, LA
BATUCA KATUBA y la BANDA DE MUSICA de
Pedreguer.
00.30H. Noche especial de entradas de toros.
XVIII Entrada de toros de la Ganadería La
Paloma de Jalón.
XIX Entrada de toros de la Ganadería
Benavent de Quatretonda
XX Entrada de toros de la Ganadería
Els Coves de Pedreguer patrocinada por
ALMENDRAS ARTIGUES S.L.
A continuación, suelta de vaquillas de la Ganadería La
Paloma de Jalón.
01.00H. Gran actuación en el patio del colegio L’Alfàs
con los grupos ESCALA I CORDA, PUPIL.LES
I LAGRIMAS DE SANGRE.

08.00H. XXI Entrada de toros de la Ganadería Crespo

de Pedreguer y seguidamente suelta de
vaquillas de la Ganadería La Paloma de Jalón.
10.00H. XX Torneo de petanca y XI Tradicional
Torneo de “Bitlles”en el Parc del Patronato,
organizados por el CLUB DE PETANCA de
Pedreguer y por el CLUB DE BITLLES de
Pedreguer.
12.00H. Misa solemne en honor a San Roque,
acompañada por el órgano Grenzing con su
organista JOSEP VICENT GINER y cantada por
el COR DE SANT BONAVENTURA.
Al finalizar la Misa se hará entrega de los trofeos
de”bitlles”, petanca, ”Truc” y del concurso
de pesca. A continuación, en la Plaça Major
degustación de cerveza y frutos secos con
la colaboración de DISPE LEVANTE, S.L. y
ALMENDRAS ARTIGUES, S.L.
19.00H. XXII Entrada de toros de la Ganadería
Fernando Machancoses de Xest patrocinada
por ROLSER y a continuación suelta de
vaquillas de la Ganadería La Paloma de Jalón.
00.00H. Gran discomóvil de los Djs locales MARTA,
JOAN ORTUÑO I ALEX ESTEVE a la Plaça Major.
03.30H. Al finalizar la actuación habrá suelta de
vaquillas de la Ganadería Els Coves de
Pedreguer hasta la madrugada.
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Fiestas Programme

FRIDAY 12 JULY • OPENING NIGHT

13.00H. Announcement of the start Fiestas in honour of Saint
Bonaventura with the traditional peal of bells and parade in the
streets, accompanied by the traditional Valencian instrument - the
dolçaina - and drum.
00.00H. 2019’s Fiesta Commission and the QUINTA 2019,
“L’ANREDRÀ”, accompanied by the drummers ‘BATUCA KATUBA’
will make their way to the Town Hall. From the balcony the
renowned teacher and Director of the Music School in Pedreguer,
our very own MERCHE FEMENIA, will make the opening address,
with the traditional CHUPINAZO - fireworks, to mark the start of
the Fiestas.
There will then be the first entrance of the bulls from LA PALOMA ranch
in Xaló, followed by the entrance of cows from the BENAVENT DE
QUATRETONDA Ranch.
01.00H. Outdoor disco with the SPACE ELEPHANTS on the patio of
L’Alfàs School.

SATURDAY 13 JULY • PRESENTATION DAY
10.00H. Group-meet of the PEDREGUER CYCLING CLUB at Bar Les
Galgues II on the industrial estate.
12.00H. 2nd Entrance of the bulls from Els Coves Ranch in Pedreguer,
followed by cows from FERNANDO MACHANCOSES Ranch in Xest.
13.00H. Peal of bells
18.00H. XLVIII Race in Pedreguer, organised by CAMETES ATHLETICS
CLUB. At the finish line there will be beer and water for all the
runners - sponsored by DISPE LEVANTE, S.L.
18.30H. Exhibition of simultaneous chess games in Glorieta de la
Creu, organised by the Pedreguer Chess School.
20.00H. Parade through the streets by the Pedreguer town band.
23.30H. The big Presentation Night for all those taking part in the
Fiestas, young and old, and the 2019 Fiesta Commission on the
patio of L’Alfàs School, entertainment with live music from the
group DIVINA’S LIRIC POP.
To finish there will be a big outdoor disco

SUNDAY 14 JULY
08.30H. Fishing competition at the Parador in Xabia, organised by
the Pedreguer FISHING CLUB.
NOTE: Sign up for the competition at Bar Costa Blanca (Bar Charco)
10.00H. XVI valencian Pelota tournament at the Trinquet in
Pedreguer, organised by the Pedreguer PILOTA CLUB.
10.00H. ‘TRUC’ (traditional Spanish card game) Tournament
at Glorieta de la Creu, organised by the FRIENDS’ ASSOCIATION OF
TRUC
12.00H. III entrance of the bulls from the Benavent de Quatretonda
Ranch, followed by cows from the ELS COVES Ranch in Pedreguer.
14.00H. Beer at the Plaça de l’Amistat, sponsored by DISPE LEVANTE,
S.L.
19.00H. Traditional ‘Entrada de la Murta’ - where some of the
town’s streets are covered with flowers and leaves ready for the
Procession accompanied by the Bands from the CENTRO ARTISTICO
MUSICAL of PEDREGUER and COLLA L’OCAIVE of PEDREGUER.
Followed by the IV Entrance of the bulls from LA PALOMA ranch in Xaló,
sponsored by PEDRO CANTO S.L., and then the cows from the ELS
COVES Ranch in Pedreguer.
19.45H. Photography Exhibition entitled “Buying and Selling”,
organised by the ELS PORXENS ASSOCIATION (the association for
the promotion of Pedreguer’s cultural heritage) in Calle Mestre
Serrano, No. 30. Exhibition open until the end of the fiestas.
20.00H. Concert in the Plaça de L’Amistat by ELS TRAGINERS of
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Pedreguer, musicians playing the dolçaina and drums. There
will be lemon granita drinks (slush puppies) in collaboration
with HELADOS ARTESANOS PALACIO and ‘Burret’ (a coffee-based
alcoholic drink) from DISPE LEVANTE, S.L.
00.30H. IV entrance of the bulls from the ELS COVES ranch in
Pedreguer, followed by cows from the same ranch.
Followed by a huge firework display by the pyrotechnic team JUAN
GARCIA ESTELLÉS, organised by the Cultural Association ‘COET I
CORDA’. (Note for everyone’s safety: when attending the firework
display please read the warnings in the Fiesta Book and respect
the rules.)

MONDAY 15 JULY • SAINT BONAVENTURA DAY
08.00H. Peal of bells and a fireworks ‘wake-up call’ from the
pyrotechnic team HERMANOS CABALLER.
10.00H. Parade through the streets from the Pedreguer town band.
12.00H. Solemn Mass in honour of Saint Bonaventura, preceded
by FR. Fernando Hueso Iranzo O.F.M. and accompanied on the
Grenzing organ by lead organist JOSEP VICENT GINER and the
SAINT BONAVENTURA CHOIR.
The end of Mass will be celebrated with fireworks from the pyrotechnic
team HERMANOS CABALLER, and traditional street races.
20.00H. The Fiesta Commission, along with the older and younger
fiesta participants, will visit the collection points run by those
fundraising to fight cancer.
Followed by the chance for everyone to participate in the offering to
Saint Bonaventura.
To finish the offering, there will be a 21 Salvo (fireworks) and the
Solemn Procession of our Patron Saint Bonaventura will begin
The Procession route will be: Plaça Major, Ajuntament, Ample, Sant
Joan, Clavell, Sant Antoni, Angel, Devots, Avinguda Alacant, Sol,
Plaça Santa Marta, Literat Azorin, Ajuntament, Plaça Major.
The Fiesta Commission invites the town to decorate the streets on the
Procession route.
At the end of the Procession there will be a fabulous firework display
from the patio at the L’Alfàs School from the pyrotechnic team
HERMANOS CABALLER. We invite everyone in town to make their
way down to Calle Blasco Ibáñez to get the best view of this
spectacular display.
00.30H. Dance the night away at the Plaça Major, with the band
MAXIM’S.

TUESDAY 16 JULY • VIRGEN DEL CARMEN DAY
08.00H. Peal of bells
10.00H. Parade through the streets by the Pedreguer town band.
12:00H. Solemn Mass at the Mare Deu del Carmen Residential Home
with music from the SAINT BONAVENTURA CHOIR of Pedreguer.
12.00H. VI entrance of the bulls from the CRESPO Ranch in
Pedreguer, followed by the cows from FERNANDO MACHANCOSES
Ranch in Xest.
13.30H. Cazalla (local aniseed spirit) “a gogo” in Avinguda María
López, sponsored by BAR LLAURADOR.
19.00H. VII entrance of the bulls from the HERMANOS CALI de
Moixent Ranch, organised by the PENYA EL CANYIS, in collaboration
with the FIESTA COMMISSION 2019.
This will be followed by a challenge between the Ranches of ASENSI
from Orba and HERMANOS CALI of Moixent, a tribute to “SAGRERO”
OF BENICHEMBLA, organised by the PENYA EL CANYIS.
22.00H. ‘People’s Supper’ on the Patio of L’Alfàs School with
entertainment from bands MAMA’T I CALLA, and SEVEN CRASHERS.

WEDNESDAY 17 JULY • DAY OF THE BULL
08.00H. VIII entrance of the bulls from the CRESPO Ranch of
Pedreguer, followed by cows from ELS COVES Ranch de Pedreguer.
12.00H. IX entrance of the bulls from BENAVENT DE QUATRETONDA
Ranch, followed by cows from the same Ranch.
18.00H. BUFAFEST in Bufa Square.
Outdoor disco with ALEX FEMENIA, organised by Cabiles Replaçeta and
sponsored by MARFULL and AUTO-SALVA CGA CAR SERVICE.
Bar at great prices, with a free shot with every purchase. Gifts and
surprises!
19.00H. X Entrance of the bulls from the LA PALOMA Ranch in
Xaló, sponsored by PEDRO CANTO S.L. At the end of the bull run
all the members and fans of the Association ‘Passion for the Bulls’
will gather in the corral on Avinguda Alacant to parade to the
Plaça Major. Afterwards will run 4 wild bulls from the prestigious
ranches of ALCURRUCEN of TOLEDO, and ARCADIO ALBARRÁN
OLEA OF BADAJOZ ,sponsored by the Association PASSION FOR THE
BULLS
20.00H. Dance display in the Plaça de l’Amistat by the PEDREGUER
DANCE GROUP, with traditional Valencian music and dancing.
There will be lemon granita drinks (slush puppies) in collaboration
with HELADOS ARTESANOS PALACIO and ‘Burret’ (a coffee-based
alcoholic drink) from DISPE LEVANTE, S.L.
00.30H. XI entrance of the bulls from the ELS COVES Ranch of
Pedreguer, followed by cows from the LA PALOMA Ranch of Xaló.
01.00H. Rock Night in the Plaça de L’Amistat with the group TRILOGY.

THURSDAY 18 JULY • CHILDREN’S DAY
09.00H. ‘Wake-up’ call for all the children with the youngest Fiesta
participants of the town, accompanied by the drummers BATUCA
KATUBA and sponsored by BAR PLAÇA.
10.00h. In the Parc Patronat there will be water games / kids’
games for all the children. There will be a bar service with the
collaboration of the Fiesta Commission 2020.
10.30H. The elders of the town will gather at the Social Centre to
walk down to the Mare De Deu del Carmen Residential home,
accompanied by the band LA COLLA DELS TRAGINERS. There,
’fartons’ (soft, sweet bread) and horchata (sweet almond milk) will
be delivered thanks to SUPERMERCATS MAS Y MAS and GRANISOL.
12.00H. Traditional festive concert in the Church of Santa Cruz
directed by JOSEP VICENT GINER.
13.00H. ‘Peoples Paella’ in Els Pórxens, in collaboraTion with
SUMA-SUPERMERCADO MARGARITA and the butchers PANXETA,
BLANQUET and ORTOLA. Entertainment will be provided by the
group MAMA’T I CALLA, sponsored by BERSIFE.
17.00H. Foam Party in Calle Sant Roc sponsored by the QUINTA 2019
L´ANREDRA.
18.00H. Snacks for all the children in Plaça de l’Amistat sponsored
by SUPERMERCADOS MÁS Y MÁS. Followed by the children’s music
spectacular ‘Bocanegra,’ part of the Diputacio Alicante’s campaign
to share music and theatre for free during 2019.
19.30H. Entrance and running of ‘carretones’ (fake bulls on wheels!)
for the children. Everyone is invited to enjoy this spectacle.
20.00H. Children’s fireworks in Carrer Major, in collaboration with
the Cultural Association COET I CORDA. The Fiesta Commission
invites all the children to participate in this event. Note for
everyone’s safety: to attend the firework display please read the
warnings in the Fiesta Book and respect the rules.
20.30H. ‘Correfoc’ - literally running with fireworks - from Carrer
major to Plaça Major by the cultural association COET I CORDA.
00.30H. XII entrance of the bulls from LA PALOMA Ranch in Xaló,
followed by cows from ELS COVES Ranch of Pedreguer.
01.00H. Live music from MONIATOLEGS at the Plaça de l’Amistat

FRIDAY 19 JULY • QUINTADAS DAY
08.00H. XIII entrance of the bulls from the ELS COVES Ranch of

Pedreguer, followed by cows from the CRESPO Ranch of Pedreguer.
10.00H. Cocas (Valencian flatbreads with different toppings) for
Almuerzo at the Plaça de L’Amistat in collaboration with the
bakeries CARRER AMPLE, FORN ADELA, and FORN JAUME.
12.00H. XIV entrance of the bulls from the CRESPO Ranch of
Pedreguer, followed by the cows of ELS COVES Ranch of Pedreguer.
13.00H. Beer and Cazalla a “gogo” in the Plaça de L’Amistat, with
music from the band BANDETA DE BÈRNIA, sponsored by the
QUINTA 2009 - L’ESPATLÀ. There will also be a mechanical bull
sponsored by ELECTRICIDAD ARAQUE.
19.00H. The ‘Quintadas’ will gather in the Bulls’ Corral on the
Avinguda Alacant, followed by the VI Entrance of the Quintadas,
accompanied by the band BANDETA DE BÈRNIA sponsored by
the QUINTA 2009 L’ESPATLÁ. Then a great evening of music and
dancing in the Plaça Major with live music from NO COMMENT.
00.30H. XV Entrance of the bulls from the FERNANDO MACHANCOSES
Ranch in Xest, and then cows from the LA PALOMA Ranch in Xaló.
01.00H. Outdoor disco by TALLARINA ON TOUR on the patio at L’Alfàs
School.

SATURDAY 20 JULY • FLOATS DAY
08.00H. XVI Entrance of the bulls from ELS COVES Ranch in
Pedreguer, followed by cows from CRESPO Ranch in Pedreguer.
12.00H. XVII Entrance of the bulls from ELS COVES Ranch in
Pedreguer, followed by cows from the FERNANDO MACHANCOSES
Ranch in Xest.
18.30h.Great parade of floats, and groups on foot, all processing
along the usual route with some of the most imaginative and
creative costumes and floats. The procession will be accompanied
by the bands of LA COLLA DELS TRAGINERS, LA BATUCA KATUBA
and the Pedreguer town band.
00.30H. Special night for the entrance of the bulls.
XVIII Entrance of the bulls from LA PALOMA Ranch in Xaló.
XIX Entrance of the bulls from the BENAVENT DE QUATRETONDA Ranch.
XX Entrance of the bulls from the ELS COVES Ranch of Pedreguer,
sponsored by ALMENDRAS ARTIGUES S.L.
All followed by cows from LA PALOMA Ranch in Xaló.
01.00H. Great night of live music on the patio of L’Alfàs School with
the bands ESCALA I CORDA, PUPIL.LES and LAGRIMAS DE SANGRE.

SUNDAY 21 JULY • SAINT ROQUE DAY
08.00H. Peal of bells
08.00H. XXI Entrance of the bulls from CRESPO Ranch in Pedreguer,
followed by cows from the LA PALOMA Ranch in Xaló.
10.00H. XX Petanca (bowls) tournament and XXI traditional Skittles
tournament in Parc Patronat. Organised by the PETANCA CLUB of
Pedreguer and the SKITTLES CLUB of Pedreguer.
12.00H. Solemn Mass in honour of Saint Roque, accompanied on
the Grenzing organ by Organist JOSEP VICENT GINER and the
SAINT BONAVENTURA CHOIR.
At the end of Mass the skittles and petanque trophies will be awarded,
along with the prizes in the Fishing Competition. Followed by a
tasting of beers and savoury snacks in collaboration with DISPE
LEVANTE, S.L. y ALMENDRAS ARTIGUES, S.L.
19.00H. XXII Entrance of the bulls from the FERNANDO
MACHANCOSES Ranch in Xest, sponsored by ROLSER, then cows
from the LA PALOMA Ranch in Xaló.
00.00H. Outdoor disco in the Plaça Major with local DJs MARTA,
ORTUÑO and ESTEVE.
03.30H. At the end of the disco the cows will run from ELS COVES
Ranch in Pedreguer until the early morning.
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Programa d’Actes Religiosos
• Del dimecres 10 al divendres 12 de juliol
09.00 h. Triduum en Honor a Sant Bonaventura.
• Divendres 12 de Juliol
09.00 h. Missa (acabament del Triduum)
13.00 h. Volteig General de Campanes.
• Dissabte 13 de Juliol
18.00 h. Missa a la Residència de la Mare de Deu del Carme.
19.30 h. Missa a la Parròquia.
• Diumenge 14 de Juliol
08.00 h. Santa Missa.
11.00 h. Santa Missa.
• Dilluns 15 de Juliol. SOLEMNITAT DE SANT BONAVENTURA
08.00 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.
20.30 h. Ofrena al Sant i a continuació Processó.
• Dimarts 16 de Juliol. FESTA DE LA MARE DE DÉU DEL CARME
08.00 h. Volteig General de Campanes.
10.00 h. Santa Missa a la Parròquia.
12.00 h. Missa Solemne a la Residència de la Mare de Déu del Carme,
amb la participació del Cor Sant Bonaventura.
• Dimecres 17, Dijous 18 i Divendres 19 de Juliol (Dies No Festius)
10.00 h. Santa Missa.
• Dissabte 20 de Juliol
17.00 h. Santa Missa a la Residència Verge del Carme.
18.00 h. Santa Missa a la Parròquia.
• Diumenge 21 de Juliol. FESTIVITAT DE SANT ROC
08.00 h. Volteig General de Campanes.
08.00 h. Santa Missa a la Parròquia.
12.00 h. Missa Solemne en Honor a Sant Roc. Amb la participació del
Cor “Sant Bonaventura” i de l’Organista titular de la Parròquia
Josep Vicent Giner.
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Advertències
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 comptant amb la seua col·laboració.
2. Us demanem que us absteniu de pegar i maltractar els BOUS.
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 trencar-les, 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.

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 2019 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 el
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 un 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 d’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’instal·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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Pregó de Festes
MERCHE FEMENIA
El món de la música és el món que conec.
Vaig començar amb 7 anys a estudiar música a les escoles
velles que, casualitats de la vida, és on ara treballe, la Casa
de la Cultura. Vaig seguir estudiant sense parar i amb
18 anys, mentre continuava els estudis al Conservatori
Superior de Música d’Alacant, ja donava classes de
música al poble. Amb 19 anys, ben joveneta, vaig fundar
la Banda de l’Escola que, a hores d’ara, encara continua
fent música sense parar i oferint grans espectacles.
He treballat en molts pobles de la Marina Alta (Ondara,
Poble Nou de Benitatxell, Dénia, Gata, Els Poblets, Xaló
...), de la nostra província (Elda) i altres de la Comunitat
Valenciana (Carcaixent i Requena), inclús a Almeria, però
mai he deixat de treballar al meu poble, Pedreguer.
Però si estic ací de pregonera este any sé que no és tan sols per haver-me estat
dedicant plenament al poble si no també per la meua trajectòria musical estos últims
anys.
Ací vos conte un poc com ha sigut.
Després de tota la meua vida dedicada al món de la música, sobre tot de l’ensenyament
i la direcció, en 2016 vaig ser seleccionada, per la Federació de Societats Musicals de
la Comunitat Valenciana, per a dur endavant la “Banda Juvenil Bankia -Las Províncias”
amb la que, a més de la Plaça de l’Ajuntament d’Alacant, vam actuar al Palau de la
Música i al Palau de les Arts de Valencia.
Eixe mateix any vaig formar part del jurat internacional al “42 Concurso Nacional de
Bandas Musicales” a Paipa (Colòmbia) i dos anys després en altres dos concursos, un
de Composició i un Certamen de Bandes, els dos a Santiago de Compostela.
L’any passat, al 2018, també va ser seleccionat el meu projecte per a dirigir la Banda
de Dones de la Federació de Societats Musicals, en el que vaig rescatar obres de les
primeres dones de la Comunitat Valenciana que van escriure música per a banda. Un
gran treball d’investigació en el món de la dona i de la música, que em va portar a fer
una ponència en el 2n Congrés “Música a la Llum” a València.
Este 2019 també va començar productiu perquè, a gener, em van elegir per ser la
directora artística del concurs “Jóvenes Talentos a Escena” de Bankia-Las Provincias
actuant al Palau de les Arts i, en febrer, vaig ser la segona dona en dirigir les 14 bandes
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participants en la Crida Fallera 2019, a Valencia també.
He recalcat segona dona, perquè quan jo vaig començar a estudiar direcció, puc dir
que era realment un món d’homes. Als primers cursos de direcció que vaig fer (en la
nostra Comunitat) només hi havia una dona, i era jo. Però clar, jo tenia 20 anys!!
Una mostra del que vos conte és que en 2001 vaig ser, si no la primera, una de les
primeres dones directores en desfilar, junt amb la Banda del Centre Artístic Musical
de Pedreguer, pel camp del Mestalla.
Ara per sort, això ja ha millorat i és “normal” vore a dones en els cursos de direcció i
portant Bandes de música.
De fet, en una entrevista que vaig fer en À Punt, juntament amb una altra directora
prou més jove que jo, ella va dir que no s’havia trobat mai en eixe cas; que per a ella
ja havia sigut “normal” vore dones mentre estudiava.
Afortunadament aixina és. Cada vegada n’ hi ha més en el món de la direcció i jo em
sent com eixes dones a les que vaig investigar, una lluitadora i una de les pioneres, en
el camp de la direcció; les que hem anat obrint, a poc a poc, el camí a les joves dones
músics que han volgut dedicar-se a la direcció.
Tota esta trajectòria musical és la meua vida. Vida que he passat en el meu poble. Un
poble avançat en el que no ens falta res. A més de tindre grans empreses i bona gent,
tenim a persones emprenedores que, a l’igual que jo, han seguit en el món que els
apassiona i han segut reconeguts fora del poble per tota la seua trajectòria.
Jo, com a apassionada de la música, he nascut a Pedreguer, he estudiat a Pedreguer,
tinc la faena i la família a Pedreguer i visc a Pedreguer. Com no haig de ser ben
Pedreguera? I, hui especialment, puc dir en veu alta i clara, que estic ben orgullosa
de ser-ho!. Poder fer el pregó de les festes del meu poble és molt important per a mi
i un gran orgull.
Vull agrair, de tot cor, a la Comissió d’enguany que haja confiat en mi per a obrir les
festes del nostre poble. Gràcies, Comissió!
I a tot el poble, des d’ací, vos desitge que passeu unes BONES FESTES!! Visca la
Comissió!
Visca la Quintà L’ANREDRÀ!
Visquen les FESTES DE PEDREGUER!!
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PROGRAMA
ACTUACIONES

Jueves 11 de julio de 2019:
• Terrible Min. Verdolaga Café Pub (19:00h)

Viernes 12 de julio de 2019:
Bandas:
• Kinki Boys. Pub Quatre Estacions (19:00h)
• Los Ruidos. Plaça de l’Amistat (00:30h)
• Llobarros. Plaça de l’Amistat (01:30h)
• Duncan Reid & The Big Heads. Plaça de l’Amistat (02:30h)
DJ’s:
• Issa (a.k.a. Sabela) (Foot Stompin’ León), Antonio Pata Negra (Foot Stompin’
Valencia) y Rob B Bop (Foot Stompin’ León).

Sábado 13 de julio de 2019:
Bandas:
• Homonosapiens. Bar Plaça (13:00h) Sesión Vermut
• Los Amazonas. Pub Quatre Estacions (19:00h)
• Juanita Banana. Plaça de l’Amistat (00:30h)
• The Riff Truckers. Plaça de l’Amistat (01:30h)
• Trash-Tornados. Plaça de l’Amistat (02:30h)
DJ’s:
• Nacho Álvaro (El Patillas DJ)

Domingo 14 de julio de 2019:
Bandas:
• Tremp. Bar Kokido (13:00h) Sesión Vermut
• Los Franelas. Verdolaga Café Pub (19:00h)
• The Dealers. Carrer Sant “Rock” (00:00h)
• The Surfin’ Burritos. Carrer Sant “Rock” (01:00h)
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CONOCE LAS BANDAS DEL BONAVENTURA FEST 2019:
Llobarros: Desde Benimaclet (Valencia), la forman Pep Ahuir (guitarra), Victor Vinyó
(bajo) y David Vina (batería). Su música es una mezcla de instro surf, garage punk y
exótica. Demoledores temas instrumentales de carácter singular y sonido misterioso
llenos de fuerza y clase; Combinan la fuerza salvaje del garage primigenio con los
excitantes sonidos del Gipsybooguie, Klezmerbilly, rebetikoblues… dando forma a un
explosivo cóctel de exótica y fuzz, un magistral puñado de perlas instrumentales que
estamos seguros harán bailar y disfrutar a todos los seguidores del surf & rock’n’roll.
Los Ruidos. Banda de Oviedo, formada por Juan Martínez en 1983 tras la escisión
de Madson (grupo legendario de los 70 predecesor de Ilegales). Los Ruidos tienen la
habilidad y el conocimiento necesario para manejar diversos estilos musicales con
fluidez como el pop, el rock, el punk, la psicodelia, el surf, el funk e incluso el flamenco,
estilos que acomodan perfectamente a sus canciones creando un ambiente y una
etiqueta propia.
Formado por Juan Martínez, tras años realizando cientos de producciones discográficas
en su estudio de grabación “Magoo Studio” y largas giras con artistas tan diversos como
Ilegales, Celtas Cortos, Exploited, Extremoduro, Pistones, Semen up, Dr. Explosión, Los Panchos, Lola Flores o el
mismísimo Camarón de la Isla, unas veces como técnico de sonido otras como músico, llegando a trabajar por
toda Europa, Sudamérica y Estados Unidos.
Duncan Reid & The Big Heads. Duncan Reid fue el bajista de la banda británica de
punk y power pop The Boys. Solamente hay dos personas en el mundo que pueden
presumir de haber tocado con Los Ramones, sin estar etiquetados con el apellido
“Ramone”, y Dunkan “kid” Reid es una de esas personas. Además, lleva una sólida
y atractiva banda de refuerzo, los Big Heads, compuestos por dos chicas, Sophie
K. Powers y Karen Jones, aporreando la guitarra y la batería respectivamente, y un
segundo guitarrista, Nick Hughes. Tienen algo de Ramones, de Joan Jett, de power
pop americano, de new wave británica, de punk de ambos lados, una chispa de glam.
Juanita Banana. Juanita Banana es un energético grupo de chicas de Madrid
formado por Arantxa Múgica (contrabajo), Carla Almodóvar, (saxo) Carmen Merino
(batería), Laura del Amo (guitarra, voz) y Amalia Casas (teclado).
Su música es una mezcla de garage, surf, rock’n’roll…excitantes y refrescantes temas
de castizo frat rock garagero listos para hacerte mover el esqueleto con sus exóticas
y salvajes instrumentaciones, refrescantes temas de surf folclórico y festivo donde
las rugientes guitarras, tremendas secciones rítmicas, vibrantes teclados sixties y
alucinantes saxos se unen en mágico ritual vooodoo.
Trash-Tornados. Banda Asturiana que combina atrevidamente el blues, el jazz, el
swing y el rock and roll. Charlie Parker, Louis Jordan o T-Bone Walker son algunos de los
ecos que resuenan en una banda integrada por algunos de los músicos más prolíficos y
experimentados de la zona. En la guitarra y voces se sitúa Bobby Gonzales, antiguo líder
de los memorables Los Coronados. Pibli, el salvaje baterista de Doctor Explosion se ocupa
de las baquetas, mientras que Pablo Souto, fundador de bandas de rock & roll como Los
Perdidos, toca el contrabajo. La formación se completa con el potente saxo
de Kiko Flores, colaborador en grupos como los Stukas o los Cynics. Actualmente presentan
su segundo disco “Voodoo Girl”, 10 composiciones propias que alternan de nuevo el inglés
y el castellano con un cocktail explosivo de swing, rhythm & blues o primitivo rock and roll.
The Riff Truckers se formó el año 2005 en la vizcaína localidad de Ea. Desde sus comienzos
apostaron por el rock&roll, sin dejar de lado el blues, el country y como no, el whisky. En el
año 2006 empezaron a dar sus primeros conciertos y desde entonces no han parado. Durante
el año 2007 grabaron su primera demo de 3 temas en los estudios Screamweaves. Y un DVD
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del concierto ofrecido en el Plateruena Kafe Antzokia de Durango junto a Memoria de Pez. En 2009, grabaron
su primer disco “On route” y “Healing the Soul” es el segundo disco de la banda, realizado en junio de 2013. El
tercer trabajo editado es Over the Edge, lanzado en 2018.
Homonosapiens: Banda levantina de rock enérgico con letras trabajadas.
Fuerza y melodía en estribillos pegadizos. Canciones actuales, compactas y
potentes que te taladrarán el cerebro durante días. La banda nace en 2001 en
las montañas del norte de Alicante. Han editado 3 discos (“D-evolución” en 2005,
“Con el vaso medio lleno” en 2008 y “Ya lo ves” en 2010”) y un EP, “HnS”, en 2019.
Está formada por XIMO a la batería, BELI a la guitarra, MARTIN al bajo y EL INDIO
a la guitarra y voz. En 2019, han publicado el EP “HnS”.
Tremp: Banda de Grunge/Indie/Rock nacida en la localidad de Gata (Alacant).
Formada por Paco Sirerol (Guitarra i Voz), Jaume Mulet (Bajo), Arnau Castell (Guitarra)
y Alex Feliu (Batería)
Terrible Min: Desde Benidorm, los Terrible Min te saludan.
Alest, Thy y Pintaius son tres tipos inquietos que destilan un pop contundente
de guitarras cristalinas, melodías cuidadas acompañadas de una sección rítmica
simple, pero contundente. No pretenden ser originales, ni quieren descubrir nada
nuevo. Por un lado, pueden sonar a pop de finales de los 70, a Power pop, pero por
otro, te puede parecer una banda macarra de Rythm and Blues o de Rock ‘n ‘Roll en
la onda de los Dr. Feelgood , o de los mismísimos. Tocan sus propias canciones en
castellano, francés e italiano.
Los Franelas: Los Franelas son cinco músicos castellonenses que se juntaron en
2017 con el fin de sacar adelante un repertorio de canciones propias que recogen
influencias desde Chuck Berry a Los Auténticos, pasando por The Beatles, The
Raspberries o Rockpile. Aúnan dos generaciones de músicos. Por un lado, tres
veteranos: Javier Besnard (Los Cromaos, Zoniaz, Colectivo Yep), a la batería. Y los
guitarristas Fran Vilar (Los King Crueles, Los Broncobillys, Los Sidecares) y Lorenzo
Millo (The Chaflans, Profesor Bacterio, Los Santos Indecentes o Los Sidecares, entre
otras). Por el otro, dos jóvenes talentos: Vite Barreda a la voz solista y Simeón Vatev al bajo (ambos en Trece).
The Surfin Burritos: Este cuarteto barcelonés se dio a conocer hace dos años
con un maravilloso disco debut, homónimo de 13 nuevas canciones con temas
que escupían auténtico Rock and roll, Surf, Rockabilly y frenético Powerpop
a cargo de por Daniel a la voz y bajo Gabriel a la guitarra y voz. Miquel a la
batería y Kike a la guitarra, coros. Su fórmula, es bien sencilla, espíritu festivo
del rock and roll que nos devuelve a la intensidad galopante de The Real Kids,
The Barracudas, The Flamin’ Groovies, Eddie Cochran, Rockpile o un Mickey
Jupp desbocado, siempre con el fantasma Joey Ramone presente en todas las canciones.
Kinki Boys: Trio de rock and roll en con una onda siniestro punk heredada de los
80 pero con aires nuevos y cierto eclecticismo. Formada en 2018 por Marga Alday
(bajista de Moonshakers), de J.Vila Berenguer (histórico batería de Trogloditas) y
Tony Pick ( Guitarra y Coros). La banda suena rápida y nerviosa cuando procede y los
temas mas contenidos y sinuoso también tienen cabida, y eso hace que junto a su
buen hacer instrumental sus bolos sean amenos, divertidos e inquietantes a la vez.
Las influencias de kinki Boys van del punk-rock mas ochentero de bandas como “The
Damned” o “Undertones” a la onda más siniestra y oscura de “Paralisis Permanente”,
“”Siouxie and the Banshees” o los “Sisters of Mercy” más guitarreros. Con pinceladas
del blues o el rockabilly más primitivo y algún detalle Tarantiniano.
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Los Amazonas: Los Amazonas son un cuarteto mallorquín de garage punk
que beben de las influencias de grupos como Siniestro Total, The Cynics o la
escena punk neoyorquina de los 70. Un coctel “speedico” mezclado con una
irreverencia en directo que los ha llevado a tocar en su isla ante más de 500
personas en sus conciertos. La Banda esta formada por Little Al, Lemon D.,
Tommy Tom y Big Joseph.
The Dealers: Banda de Garage-Beat-R&B-Psicodelia de Vitoria-Gasteiz,
formada por Oscar (Batería), Juanlu (Bajo), Al Sampedro (Voces, harmónica
y percusión) y Mikel (Voces y guitarra). Los Dealers enraízan su música y su
ser en el más elegante y a la vez salvaje r&b británico de los 60, y en la rural
sencillez de los maestros norteamericanos del blues de los que absorben
el alma que les mueve; Aunque su esencia negra está mutando en una
monstruosa crisálida de psicodélica luz que cautiva; El sonido de los Dealers
está floreciendo revistiendo la poderosa base r&b digna de unos Birds o unos
David John & The Mood, de unos embriagadores efluvios lisérgicos capaces
de desmontar la mente más poderosa, de corroer el corazón más puro y de
hundir sus dedos en las entrañas de cualquier incauto que se cruce con ellos
entre los árboles.

CONOCE LOS DISCS JOCKEYS DEL BONAVENTURA FEST 2019:
Issa (a.k.a. Sabela) (Foot Stompin’ Llión): Desde tierras leonesas llega Sabela. Después de
vagar de aquí para allá encontró su sitio para quedarse, empezó a la sombra en el Diannu Rockin’
Club y más tarde en el Foot Stompin’ Llión, club en el superó sus fobias y se lanzó a la cabina.
Activista diaria, empecinada en visibilizar a las mujeres en la música, habéis podido verla en
distintos espacios de León y Valencia. Entre sus sesiones te encontrarás rhythm and blues,
sonidos jamaicanos o early soul.
Antonio Pata Negra (Foot Stompin’ Valencia): Miembro fundador de los colectivos Big
Sounds in The club y HULLA BALOO y parte de la organizadora del FOOTSTOMPIN’ Valencia.
En sus sesiones suena rythm & blues, rock’n’roll, Soul, sixties, y garaje y todo con el único fin
de que la gente rompa suela y agite sus caderas. Ha pinchado en: Swan Club, 16 Toneladas,
La Peligro, Calypso, Naraniga, Splendini Bar i Discos, Magazine, Lupita BCN,Dub Club VLC, y
festivales como el Maig di Grass de Burriana y Rhythm & Beach de Castellón.
Rob B Bop (Foot Stompin’ Llión): Amante de los sonidos viejunos y los vinilos desde hace casi 30
años es parte del Foot Stompin’ desde que decidieron embarcarse en ese proyecto para llenar de
música negra la noche leonesa. Su único aliciente es hacer bailar a quien se acerque a disfrutar de
la música y la forma de hacerlo es seleccionando un puñado de buenos temas en riguroso vinilo
de 7”. Estuve invitado entre otros lugares en el Watusi (Valencia), Rave On(Barcelona) Viva las
Vegas (Madrid) y soy Dj habitual en el Rockin Valladolid y últimamente en el Big Rumble (Pravia).
Nacho Álvaro (El Patillas DJ): Detrás de este nombre de guerra, está Nacho Álvaro.
Periodista vinculado a Radio 3 desde 2012. Sus incursiones periodístico-musicales
por el mundo del pentagrama han pasado por diferentes espacios, como «Me lo
dices o me lo cantas» (Radio Exterior de España), «La noche en vela» (Radio 1), «6×3»
(Radio3), «Legendarios» (Radio 1), «El Patillas DJ» (Radio 3) y «El canto del grillo» (Radio
1), donde ahora mismo es redactor. Su maletín para esta ocasión será un polvorín con
artefactos de Surf cargados de aroma a salitre; metralla sonora en forma de plásticos
repletos de Punk Rock y balística precisa cortada con guitarras afiladas y gargantas que se alimentan de Rock,
en cualquiera de sus vertientes, voceando en castellano. Una mezcla progresiva, in crescendo y que dejará a los
parroquianos con las suelas desgastadas.
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Ja han arribat eixos dies que esperem tot l’any amb
il·lusió i ganes de passar-ho be. Ja tenim ací les festes
de Juliol. Vos desitgem que gaudiu de tots i de cada
un dels moments que ens porten aquests dies de
vacances i festa.
Seguidament detallem la recaptació de 2018.
Loteria de Nadal
2.705,00 €
Postulació Festes
4.437,56 €
Material vari venut
442,00 €
Ajuntament
500,00 €
Paperetes Nadal no cobrades 1.830,00 €
Moltíssimes gràcies a totes aquelles persones
voluntàries que s’impliquen any rere any en la
postulació i venda de loteria. I per suposat a totes i tots
per la vostra solidaritat i col·laboració en la lluita contra
el càncer.
Bones Festes!
JUNTA GESTORIA LLUITA CONTRA EL CÀNCER
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Col·laboracions
Literàries

Passió pels bous
A Pedreguer , com be es sap arreu de la Comunitat Valenciana, l´afició
taurina es gran i es manifesta en el mes de Juliol. Un mes on el poble
s’organitza durant 10 dies al voltant del bou, des de la muntada dels
palcos fins la desmuntada.
L´Associació
Passió
pels
Bous
de
Pedreguer ha treballat
de valent durant tot
l´any per fer el cartell
de bous més complet
possible,
intentant
donar el “cache” que
creguem que el poble
es mereix. Un cartell
que aquest any el
formaran 4 bous de les
ramaderies Arcadio
Albarran i Alcurrucen.
Des de la nostra
Associació
volem
seguir, any rere any,
creant afició i fent que el poble estiga en boca del mon taurí que en arribar Juliol, a més de
contribuir a que a plaça del poble estiga plena durant els festejos, cosa que creguem que no
sols beneficia a l’aficionat taurí si no que també és bo per al poble en general.
Agrair des d’ací a la Comissió de Festes 2019 l’oportunitat que ens donen per organitzar
aquesta vesprada de bous, als socis i als col·laboradors per estar ahí ajudant a aquesta
Associació.
Per últim, des de l´Associació Passió pels Bous de Pedreguer volem que el poble de Pedreguer
i els seus visitants gaudisquen de les festes, que tinguen respecte pels animals i molta
precaució en tot el referent al bou i que es complisquen totes les normes de seguretat i ben
fer.
Bones festes i que vixca el bou
ALCURRUCEN
ARCADIO ALBARRAN
Nº 96 G5 2019

Nº 113 G-3 2019
AFANES

CUMPLIDO

ARCADIO ALBARRAN
ALCURRUCEN
Nº 145 G 5 2019
FERRETERO
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Nº3 G5 2019

Associació Cultural Taurina
”El Canyís”

Benvolguts Pedreguers i Pedregueres,
Com cada any s’acosten eixos dies de festa, alegria i convivència dels que tots gaudim en
honor a Sant Bonaventura, el Patró del nostre Poble, i des de l’Associació Cultural Taurina
“El Canyís”, nascuda a Pedreguer amb la intenció de promoure la festa i defensar la tradició
del Bou al carrer, volem compartir amb tots vosaltres la il·lusió i l’esforç que hem posat en
pràctica durant mesos per poder col·laborar en les Festes d’aquest any 2019.
Volem donar les gràcies a la Comissió de Festes d’aquest any per dipositar la seua confiança
amb nosaltres, i esperem que gaudiu d’aquesta setmana de festa.
Visca Sant Bonaventura!!! Visca Pedreguer!!!...
Visca la Comissió de Festes de 2019!!! i Visca “El Canyís”!!!

LA PROGRAMACIÓ DE FESTES A CÀRREC DE LA “A.C.T. EL CANYÍS” PER AL DIA
16 DE JULIOL DE 2019 ÉS LA SEGÜENT:
Entrada de la ramaderia GERMANS CALI.
Desafío de tres vaques i un bou, entre les ramaderies GERMANS CALI i ASENSI.
La vesprada es farà en homenatge al SAGRERO.
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Odio tu dinero
SALVADOR GINESTAR

Querido lector o lectora,
si tus padres te echaran de casa para siempre, tus amigos te dieran la espalda y no quisieran
saber nada de ti y todos los vecinos de tu pueblo te insultaran y quisieran pegarte por tu
mala acción, ¿qué harías tú ante este problema?
Voy a contarles cómo sucedió todo esto en mi pueblo de unos 3.000 habitantes, un pueblo
pequeño, con gente maravillosa y muy amable con los forasteros, muy buena gente mientras
no les engañen… pero algo sucedió.
Mis padres solo tenían un hijo, que era yo. En frente de mi casa vivía otra familia, la cual
tenía una gran amistad con mis padres. Esta familia tenía una hija, un año menor que yo. Se
llama Marián y éramos como dos hermanos. Como nuestros padres siempre iban juntos a
todas partes, Marián y yo crecimos juntos, íbamos al mismo colegio y más tarde, al mismo
instituto. Yo siempre la quise como a una hermana y así llegamos a hacernos mayores. Ella
siguió estudiando y como a mí no me gustaba eso de estudiar, me puse a trabajar de peón
de jardinería.
Cuando cumplí los 18 años, me apunté como voluntario a La Marina y elegí el pueblo de
Cartagena. Allí empecé mi servicio de militar, en principio para dos años, y si me iba bien, me
comprometería dos años más.
El primer año de mili en Cartagena lo pasé muy bien, pues cada dos semanas, me daban un
fin de semana libre. Esos fines de semana salía el viernes del cuartel de La Marina y no volví
allí hasta el lunes por la mañana.
El fin de semana lo pasaba con mis amigos. Los sábados por la noche a la discoteca hasta
que cerraran, los domingos por la mañana a tomarnos unas cervezas y por la tarde a jugar
al futbol, ir al cine o a pasear y pararnos en algún bar, y así casi todos los fines de semana.
Me faltaban tres mese para terminar el servicio militar cuando un fin de semana me fui a
mi pueblo de permiso. Nada más entrar en mi casa, mi padre me llamó muy serio y me
preguntó si sabía lo que le había pasado a Marián. Yo le contesté que no sabía nada de ella y
que me contara qué le había pasado.
Mi padre se puso muy enfadado y casi gritando me preguntó si yo había hacho el amor con
Marián hacía dos meses, en alguno de esos fines de semana en los que yo estaba de permiso
militar. Le contesté que jamás me había acostado con Marián, que nunca había hecho el
amor con ella. Pero mi padre se enfadó todavía más. Me llamó mentiroso y me pidió que
dijera la verdad, pues Marián al enterarse de que estaba embarazada de dos meses les contó
a sus padres que yo era el padre de ese niño que iba a nacer.
Juré y perjuré que yo no era el padre del hijo que iba a tener Marián. Sí que era cierto que
alguno de esos sábados que tenía permiso militar, me había encontrado a Marián en la
discoteca, bailamos varias veces y tomamos juntos algunos cubatas, pero no era cierto que
habíamos hecho el amor, nunca le hice el amor a Marián, así que yo no era ese padre que ella
buscaba para su hijo.
Pero mis padres no creyeron mis palabras. Así que me dijeron muy firmes que decidiera si
me casaba con Marián o si me iba del pueblo a vivir a otra parte y que me lo pensara pronto.
64

Salí de casa y fui directo a casa de Marián para hablar on ella y con sus padres. Quería que me
explicaran este lío en el que Marián me había metido, sin tener nada yo que ver.
En casa de Marián estaban ella y sus padres. Llamé a la puerta, me abrió Marián y nada más
verme se puso a llorar. En seguida vino su padre hacia mí y sin dejar que yo pronunciara ni
una palabra, me dio un gran bofetón del que casi me tira al suelo. Envista de que el padre
de Marián no iba a querer razonar y no me dejaba hablar, di media vuelta y volví a mi casa.
Allí estaba esperándome mi padre, nervioso por saber cómo me había ido la visita a Marián
y a sus padres. Le conté cómo me habían recibido y me contestó que Marián y sus padres
tenían toda la razón y que ahora solo había una solución para que, tanto ellos como yo y mi
familia nos tranquilizáramos. La solución era que me casara con Marián y que así ese niño
que iba a nacer tuviera un padre verdadero. Yo no podía creer lo que mes estaba pasando y
les dije a mis padres que necesitaba salir un rato a la calle y pensarlo.
Como era viernes por la tarde noche, pensé que mis amigos estarían en el bar, así que fui allí
y en efecto, allí estaban. Éramos cinco amigos y siempre nos apoyábamos en todo. Nunca
entre nosotros hubo ninguna pelea o discusión.
Pero esta vez fue diferente. Llegué y me puse al lado de ellos, pero antes de que dijera alguna
palabra, me dieron la espalda y se fueron dejándome solo. En esos momentos me quedé sin
saber cómo reaccionar. Tenía la sensación de que me había quedado sin padres y sin amigos.
Aunque algún amigo sí que me quedaba, por ejemplo Lucas, amigo de la infancia al que me
encontré por la calle cuando salí del bar. Al vermes, Lucas me saludó y sin yo contarle nada,
lo primero que me dijo fue que él creía en mí y sabía que yo no era capaz de engañar a nadie,
que creía en mis palabras y que si necesitaba ayuda para lo que fuera, podía contar con él.
En seguida le conté todo lo que me acababa de pasar con mis padres, con Marián y sus
padres y con los amigos. Vista la situación que tenía en mi pueblo, no me quedaba más
remedio que terminar la mili e irme a otra parte de España donde poder vivir tranquilo,
olvidando a este pueblo y todos sus habitantes.
Le pedí a Lucas que me diera su dirección para poder escribirles cuando me fuera del pueblo
y así poder informarle de mi nuevo paradero y que él también me pudiera escribir para
contarme cómo estaban mis padres o alguna noticia de interés que ocurriera por el pueblo.
Llegó el día en el que terminé mis dos años de servicio militar. Una vez ya en la calle vestido
de paisano, fui a ver a un compañero de la mili con el que estuve viviendo durante los
dos años del servicio. Se llama Eduardo, un buen chico.Dirigiéndome hacia su casa, me lo
encontré por la calle, nos pusimos a hablar, le conté todo lo que me había pasado y le dije
que no tenía ningún sitio donde vivir. Eduardo me dio la dirección de una ciudad del norte
y me aconsejó que fuera a una empresa dedicada a la fábrica de aluminio. Era una empresa
bastante grande en la que hacían principalmente puertas, ventanas y muebles de exterior,
todo de aluminio. Me dijo que me dirigiera a esta empresa y que preguntara por su tío que
era el encargado y que de parte de Eduardo, si podía ser que me emplearan para trabajar
y así empezar a solucionar mi situación, consiguiendo un trabajo que me pudiera permitir
pagarme el alquiler de una habitación y comprar para comer.
No dudé en hacer caso a mi amigo Eduardo, así que a los pocos días llegué a esta ciudad del
norte. Me bajé del tren y llamé a un taxi que me llevó a la fábrica donde tenía que preguntar
por el encargado general para decirle que venía de parte de su sobrino y que si me podía
dar trabajo.
Todo fue tan bien que al día siguiente ya estaba trabajando y la misma fábrica me había
proporcionado una vivienda, además de un buen sueldo del cual, a pesar de descontarme
los recibos de la luz, del agua y del alquiler por la vivienda, me permitía ahorrar algún dinero
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cada mes.
Cuando llevaba allí unos dos meses trabajando, algunos de mis compañeros de trabajo
empezaron a convertirse en amigos. Todo me iba de maravilla, hasta tenía alguna amiga.
Un sábado que no trabajaba me puse a escribir una carta para uno de los pocos amigos que
me quedaba en el pueblo, mi amigo Lucas. Le conté lo bien que me habían ido las cosas
por el norte hasta el momento, le envié mi nueva dirección y le pregunté cómo estaban mis
padres y si había alguna novedad por el pueblo.
Mis nuevos compañeros y yo, los sábados por la noche cenábamos juntos e íbamos a la
discoteca. Yo acordándome de lo que me había pasado con Marián, bebía muy poco y me
iba pronto a casa. No me gustaba lo que hacían mis compañeros a los que les gustaba mucho
beber, se iban muy tarde a casa y el domingo no podían levantarse y acarreaban con una
resaca de miedo.
A los cuatro días recibí la primera carta de Lucas. Después de cenar me senté en un sillón y
tranquilamente empecé a leer la carta. Os voy a escribir la carta de Lucas que empezaba así.
Por cierto, no os había dicho que me llamo Iván.
Mi querido amigo Iván:
En primer lugar, decirte que tus padres están muy bien de salud, no hay ningún problema
respecto a ellos del que debas preocuparte.
Ahora lee atento porque voy a contarte una noticia que te va llenar de alegría.
Seguro que sigues pensando en Marián y en su embarazo. Pues bien, debes saber que ha
salido el verdadero padre de la criatura que va a tener. Resulta que Marián tiene un primo
en Valencia, que vino a pasar un fin de semana a casa de sus tíos y de su prima Marián. Ese
sábado Marián y su primo fueron a la discoteca, bebieron algunos cubatas, casi no pararon
de bailar, y entre los cubatas y el baile, se marearon hasta tal punto que casi no podían
sostenerse en pie. Decidieron salir a la calle para tomar el aire y despejarse del mareo que
tenían. Pasearon por los alrededores y llegaron a un gran parque en el que había algunas
farolas encendidas. Sin saber cómo pasó empezaron a besarse. De los besos, pasaron a estar
tumbados en el césped y allí mismo empezaron a hacer el amor. Eran las dos de la madrugada
y en el parque no había nadie.
Así que mi querido amigo Iván, eres inocente de lo que te culparon. Tus padres y los padres
de Marián no te creyeron y desde que saben la verdadera historia están buscándote por
todos los pueblos, lo mismo que tus amigos. Yo no voy a decir nada de tu paradero si no
me das tu permiso, pero Iván, piensa en tus padres porque me consta que están sufriendo
mucho. Se arrepienten profundamente de no haber creído tus palabras. Piénsalo bien y no
les hagas sufrir más. Todos en esta vida cometemos errores. Dales una oportunidad a tus
padres, perdónales y devuélveles la alegría. Este es mi consejo
En espera de tu pronta contestación a esta carta, te envío un abrazo.
De tu amigo,
Lucas.
Esta es la carta que me envió mi buen amigo Lucas. Al día siguiente le escribí y lee pedí que
por el momento no dijera nada, ni a mis padres, ni a nadie, y que yo, a lo mejor, el día menos
pensado me presentaba en persona en casa de mis padres. También le pedí que nada más
recibiera y leyera esta carta, la rompiera o la quemara y que no me escribiera más, ya que a
lo mejor cambiaba de domicilio.
La carta de Lucas me dejó mucho más tranquilo y contento. Ya se había descubierto quién
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era el verdadero padre del bebé que esperaba Marián y mis padres estaban bien de salud.
Pero después de esto, yo seguía con mi vida en el norte de España, trabajando y viviendo de
la forma que yo quería.
Así llevo cuatro meses, trabajando en la fábrica de aluminio, haciendo nuevos amigos y
conociendo a una chica a la que ya casi considero mi novia. Es rubia, guapa y alegre, como
me gustan a mí. Digo casi novia porque al paso que vamos, en menos de quince días, ya
diremos que somos novios. Nos gustamos mutuamente y cada día nos queremos más.
Dicho y hecho, a las dos semanas nos decláranos nuestro amor uno al otro y con un gran
beso en los labios sellamos nuestro noviazgo. Al cabo de un mes de ser novios, ella, mi gran
amor que se llama Érika, me invitó a ir a su a casa a comer y a conocer a sus padres.
Ese domingo próximo era la cita. Ella me esperaba en la calle, al lado de la puerta de la casa
donde yo vivía. Me puse bien guapo, estrené ropa nueva, me hice un buen afeitado y me
puse colonia para oler bien. Llegamos a su calle y Érika abrió la puerta de su gran y magnífica
casa, que parecía un pequeño palacio. Entramos y… ¡Dios mío! Si por fuera era magnífica, por
dentro era lo más maravilloso que había visto en mi vida. Ni en el cine había visto semejante
casa. Esto me hizo ser un poco más tímido y miedoso. No sabía cómo reaccionar, Y Érika me
miraba y sonreía al ver mi cara de asombro.
Llegamos al gran salón donde nos esperaban sus padres y Érika hizo las presentaciones.
Nos saludamos con una gran sonrisa, todo bien por el momento. Intercambiamos algunas
palabras de bienvenida y pasamos al comedor para empezar a comer.
¡Madre mía! Que mesa tan grande, cubiertos de plata, cristalería de lo mejor y la vajilla el no
va más de preciosa que era. En seguida pensé. ¿dónde me he metido yo? Esto no podía ser
verdad, mis futuros suegros eran unos millonarios.
Comimos y bebimos exquisitamente. Ni en un restaurante de cinco estrellas hubieran
podido igualar lo buena que estaba toda la comida que había sobre aquella gran mesa.
Cuando terminamos de comer, pasamos otra vez al salón a tomar café, también muy bueno.
y es que en esta casa todo era de lo mejor, ¡hasta mi novia!
Cuando terminamos de tomar café, el padre de Érika me pidió que le acompañara a su
despacho porque quería hablar conmigo más tranquilamente. Le seguí hasta su despacho
y al llegar pensé que ni el presidente de España lo tenía mejor. Nos sentamos y empezó a
hablarme de manera muy seria e incluso con mala cara. Yo nada más mirarle ya sentí algo de
pánico. Estas fueron algunas de sus palabras:
Muchacho, voy a hablarte muy claro. Yo sé quién eres, sé dónde trabajas y cómo vives. Y yo
eso no lo quiero para mi hija. Yo soy el dueño y amo de la fábrica donde tú trabajas. Además
soy director de mi propio banco, es decir que a mí me llueven todos los días miles de euros.
¿Tú crees que eres digno de casarte con mi hija?
Te voy a hacer un gran favor. Mañana, lunes, nada más llegar a la fábrica te presentas en mi
despacho, te despediré, te daré 5.000 euros y te irás lo más lejos posible de aquí.
Y ahora, cuando salgas de este despacho, no hace falta que vayas a buscar a mi hija porque
en estos momentos, tanto ella como mi mujer no están en casa.
Ya lo sabes, te espero mañana a primera hora en mi despacho y cuando salgas de allí te vas
directo a la estación de tren. Quiero que te alejes de aquí y que no vuelvas más. Mi hija para
ti solo ha sido un sueño pero jamás ha existido en tu vida real. Olvídala.
El padre de Érika no me dejó ni hablar, aunque después de sus palabras tan serias y firmes, yo
no tenía nada qué decirle. Salí de su pequeño palacio y me fui a mi casa. Empecé a preparar
la maleta para irme al día siguiente pero lo que no estaba dispuesto a hacer era abandonar
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la ciudad sin ver antes a Érika.
Esa misma tarde noche conseguí contactar con ella y nos vimos. Le pedí que me explicara el
porqué de todo lo que su padre me había dicho, pero me contestó que ella no sabía nada de
lo que habíamos hablado su padre y yo.
Le conté palabra por palabra todo el discurso que me había dado su padre y Érika, muy
firme, me contestó que tenía que obedecer a sus padres en todo ya que todo lo que ellos
hacían era por su bien.
Ante sus palabras y su cambio de actitud, esta fue mi respuesta:
Está bien Érika, veo que estás totalmente de acuerdo con tus padres en que yo abandone
todo lo que tengo aquí y me vaya lejos y para siempre. Eso me da a entender que nosotros
éramos novios pero de mentira. Tú lo que querías era disfrutar conmigo hasta que te cansaras
de mí y entonces, darme una patada y dejarme en la calle, buscar a otro chico y volver a
empezar con tus juegos eróticos.
¿sabes qué te digo? Soy muy consciente de que no te separas de mí por obedecer a tus
padres, sino que lo haces porque quieres todo el dinero que ellos tiene y así te aseguras un
futuro brillante, lleno de fiestas, viajes, joyas y buenos vestidos.
Quisiera odiarte, pero reconozco que no puedo. Al fin y al cabo pienso que tú no tienes la
culpa de esta separación, Y por eso te digo que ¡odio tu dinero! Tu dinero ha conseguido
romper mi corazón que estaba lleno de amor hacia ti.
Y así, sin añadir ni una palabra más, me marché a casa para despedirme de mis amigos. Les
conté el motivo de mi marcha y me entendieron.
En esos momentos no sabía a dónde ir. Pensé en regresar a mi pueblo pero no me gustaba
la idea de volver a casa de mis padres con cara de fracasado.
Uno de mis compañeros me dijo que tenía un hermano en Suiza, trabajando de aparejador
en una empresa que se dedicaba a construir puentes, túneles y carreteras. Si me lo pensaba
y me decidía a ir, él podría escribir cuanto antes a su hermano y en menos de unas semana
recibiría su carta con la respuesta. Le dije que aceptaba, que quería ir a Suiza si era posible.
Allí podría empezar una nueva vida, volver a trabajar y conocer a nuevos compañeros. Y así,
con el tiempo conseguía olvidarme de Érika y posiblemente, encontraría esa felicidad que
tantas veces la vida me estaba negando.
A los ocho días ya tenía en mis manos el pasaporte y el contrato de trabajo para Suiza. Sin
dejar pasar ni un día más, me subí a un tren que en 24 horas me dejó delante de las puertas
de las oficinas de la empresa. ¡Ya estaba en Suiza!
Me dirigí hacia las oficinas y encontré el despacho del director. Me invitó a pasar y le enseñé
el contrato. Después de darme la bienvenida e intercambiar algunas palabras, un coche de
la empresa me estaba esperando en la puerta para llevarme a un apartamento. Aquí podría
hospedarme junto a un señor español de unos 50 años, muy simpático y amable, que ya
llevaba unos años viviendo en ese apartamento. Nos saludamos y enseguida nos hicimos
amigos. Él trabajaba para la misma empresa que yo, pero era l conductor de un gran camión,
así que solo coincidíamos a la hora de cenar y de dormir.
Ya habia pasado un mes desde que había llegado a Suiza cuando un domingo por la tarde,
este señor, compañero de piso mío, me llevo a casa de su hermano y su cuñada, también
españoles. Este matrimonio vivían con su única hija, Elisabeth, que a pesar de tener solo 23
años, era muy madura y muy bonita. Mi compañero me presento a su familia que me recibió
muy bien, especialmente Elisabeth, con la que mas hable y con la qu enseguida entable una
bonita amista.
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Ella trabajaba en una fabrica de de papel. Nos veíamos los sábados por la noche en un local
muy grande. Se trataba de un centro español, donde todos los sábados y domingos nos
reunimos todos los españoles que estábamos viviendo en Suiza por motivos de trabajo. En
este centro teníamos servicio de bar, podíamos jugar a cartas, al parches o al domino. Ademas,
también había una gran televisión en la que ponían películas españolas por mediación de
un pen drive que nos enviaban desde España.
Si os digo la verdad, cuando empece a conocer a Elisabeth, tenia miedo de volverme a
enamorar y que me llevara otro gran disgusto como ya me había pasado con Erika.
Mi compañero de piso y tío de Elisabeth, se llamaba Luis. A el le conté toda mi historia
sentimental, desde lo que me había pasado en mi pueblo con Marian, hasta mi ultimo
fracaso amoroso con Erika. Reconocí que me estaba enamorando de su sobrina, pero tenia
miedo de volver a fracasar, de que no saliera bien.
Tal era mi obsesión y mi miedo al fracaso que pensé que lo mejor seria hablar con el director
de la empresa y pedirle que me trasladara a otra ciudad a trabajar. Sabia que esta empresa
tenia mucho trabajo en otras ciudades por lo que no supondría ningún problema mi traslado.
Luis, el tío de Elisabeth, me regaño,. Cuando le conté lo que había pensado hacer me llamo
cobarde. Me dijo que debía comportarme como un hombre, hablar con Elisabeth y contarle
la verdad, expresarle todo lo que sentía y dejar a un lado mis miedos. El pensaba que lo
mismo que sentir yo por Elisabeth, también lo sentía ella por mí.
Me arme de valor y un sábado por la tarde, la invite a pasear por un parque. Le conté todos
mis sucesos anteriores, toda mi historia y le reconocí que desde entonces, tenia miedo de
que me pasara lo mismo que la ultima vez con Erika. Elisabeth paro de caminar. Me copio
fuerte de la mano y mirándome fijamente a los ojos me juro que yo era el amor de su vida
y que jamas me abandonaría pasara lo que pasara. Loco de alegría y emociona la bese, la
abrace y nos juramos mutuamente amor eterno.
Esa noche casi no pude dormir. Volvía a sentir felicidad y gratitud en mi cuerpo, no me lo
podía creer.
Al día siguiente, domingo, había invitado a los padres de Elisabeth, a su tío Luis y a Elisabeth
a comer a un restaurante. Quería celebrar junto a ellos mi noviazgo con Elisabeth. Pasamos
todo el tiempo que duro la comida c¡on una gran alegría , buen humor y fiesta. Podía asegurar
que, si Dios quería, mi novia Elisabeth iba a convertirse en mi esposa y en la madre de mis
hijos.
Pasaron las semanas y llego la fecha de las vacaciones. Elisabeth y yo habíamos cogido los
mismos días de vacaciones para volver a España, en total tres meses. Eran los tres meses de
invierno porque en Suiza no se podía trabajar en la construcción durante esas fechas. Las
temperaturas bajo cero y las grandes nevadas no lo permitían.
Pero durante estos tres meses, cada uno tenia que ir a su pueblo, y yo no quería separarme
de Elisabeth, tampoco ella de mí.
Estuvimos replanteandonos la situación y lo comentamos con sus padres y su tío, para ver si
entre todos se nos ocurría que podíamos hacer para no tener que separarnos. Elisabeth y su
familia vivían en Cadiz, muy lejos de mi pueblo. Pero fue mi novia Elisabeth la que propuso
una solución para evitar esta separación. Nos propuso que viajáramos los cinco a mi pueblo.
Alli conoceríamos a mis padres, podríamos caernos y tras pasar unos días de celebración y
conociendo a mi familia y amigos, volveríamos a Cadiz. Es seria nuestro viaje de boda.
Todos estuvieron de acuerdo y dicho y hecho, al finalizar el contrato, cogimos todos juntos el
avión que nos llevaría hasta España. AL llegar al aeropuerto de Madrid, cogimos un autobús
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que nos llevo hasta mi pueblo, al que tanto tiempo hacia que no iba.
Nada más llegar nos dirigimos hacia la casa de mis padres. Les vimos saliendo de las y cuando
cerraron la puerta y se giraron, corrieron como locos hacia mí, llenos de lagrimas y sin poder
dejar de abrazarme. Estaban muy nerviosos y no lo podían creer que estuvieran abrazando
y besando. Yo tampoco pude contener mis lagrimas de alegría y me emocione mucho por
el reencuentro.
Cuando conseguimos calmarnos todos un poco, hice las presentaciones. Entramos todos
en casa de mis padres, preparamos café y té y nos sentamos tranquilamente a charlar y a
contarnos todas las novedades que habían tenido lugar durante todo este tiempo en el que
no nos habíamos visto. Mis padres me pidieron perdón por no haberme creído cuando les
dije que you no era el padre del bebe de Marian. Se mostraron muy arrepentidos por haber
dudado de mi inocencia. Tambien me explicaron cómo sucedió todo después de yo haber
desaparecido. Me relataron la historia de cómo el primo de Marian vino desde Valencia para
contar la verdad y reconocer que el era el verdadero padre. Les pregunte que era de ellos
y me contaron que ya se habían casado y que vivían en Valencia con la familia de el. Muy
pronto tendrían al bebe. También los padres de Marian habían vendido la casa del pueblo
para mudarse con su hija y su marido a vivir en Valencia.
Cuando acabamos de ponernos al día sobre esta historia, mis padres nos preguntaron sobre
la historia de amor entre Elisabeth y yo. Les contamos cómo nos habíamos conocido y cómo
habían sucedido las cosas. También qué queríamos casarnos aquí en el pueblo y después
irnos a vivir a Cadiz hasta que se acabaran las vacaciones. Al acabar el invierno, volveríamos a
Suiza para seguir trabajando, hasta que consiguiéramos ahorrar suficiente dinero como para
volver a España y poder comprarnos una casa.
Les dije que todavía no habíamos pensado en qué lugar comprarla, pero que fueses donde
fueses, ellos se vendrían a vivir con nosotros.
Cuando llevábamos una semana en mi pueblo, llego el dia de la boda. Nos casamos por lo
civil y después de la fiesta del banquete, nos despedimos de mis padres, asegurándoles que
todos los meses recibirían noticias mías y de mi esposa. También les recordamos que cuando
supiéramos en qué fecha abandonar Suiza y en qué lugar de España compradnos la casa, les
llamaríamos para que lo arreglaran todo y se vinieran a vivir con nosotros. Nos hacia mucha
ilusión y así podrían estar cerca y cuidar de los nietos que pudieran venir.
Mi boda fue muy familiar. No quise invitar a ninguno de mis antiguos amigos. Solo a mi gran
amigo Lucas y a su novia. Tampoco invite a ningún vecino de la calle ni del pueblo, por lo
mal que se portaron conmigo y lo mal que me hicieron sentir cuándo ocurrió todo lo del
embarazo de Marian.
En total remamos nueve comensales y lo celebramos en un restaurante del pueblo. Lo
pasamos muy bien e hicimos una gran fiesta entre todos.
Cuando se termino la fiesta y nos despedimos de todos, mi mujer y yo cogimos un taxi y nos
fuimos por tres días a Alicante para pasar nuestra luna de miel.
Una vez pasados los tres días, volvimos a mi pueblo. Alli recogimos a los padres de Elisabeth
y a su tío y viajamos juntos desde Alicante hasta Cadiz en avión.
Y han pasado dos los desde entonces. Seguimos trabajando y viviendo en Suiza. De los hijos
todavía nada, ya llegara el momento. Por ahora estamos muy felices y cada dia me siento
mas enamorado de mi mujer Elisabeth.
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PEBRERETES
A la cuina tot és a punt.
Allí deixat com qui no vol
s’albira damunt la taula
un gran cistell
on mostra el goig de l’horta:
pebreres d’un verd intens
i d’altres d’un roig brillant
barrejades amb les albergínies rallades
i molt morades
i al damunt,
les tomaques
amb aquella olor de collita nova.
Una cassola al foc
amb un bon raig d’oli
els alls salten i ballen

COQUES
Farina, llevat, aigua
tot al gibrell.
La pols de la farina
s’obre al pas de l’aigua,
i el llevat,
s’amaga entre el grums
esperant la seua oportunitat
per fer pujar la massa.
Unes mans sàvies,
sense parar i amb fermesa,
mesclen els ingredients
amb un pessic de sal i un raig d’oli.
Ja no es farina, llevat i aigua.
Ara, és una pasta.
La volten i la revolten
bata-culs enèrgics

i s’uneixen
les pebreres roges i verdes
amb l’albergínia,
tallades curosament a daus
amb molta destresa.
Fa calor,
les portes del riu-rau
son obertes de bat a bat
per deixar que el llebeig
s’encarregue de refrescar.
A la cuina el guisat
comença a olorar
però falta el més important,
afegir un bon pessic de pebre roig
i posar la reina,
l’Espineta!
Dessalada prèviament,
bells talls de tonyina

si són amb la ganya millor.
Posar la tomaca
dolça i madura rallada.
Parar i escoltar:
se sent la màgia
d’aquella coneguda
i agradable remor
xup xup xup.
Ja son llestes les pebreretes
ja qui les menja calentes
i d’altres fredes,
però amb totes dues
posar a taula i escudellar.
Bon profit!
Paquibel Server Pérez
Març 2019

de tocs secs.
Tapar-la a la post amb la manta
rallada
i deixar-la reposar.

i les herbes: lletsons, bledes,
cama-roges, llengua de bou...
Totes engalanades amb embotit
o salat: espineta, bacallar...

Ella, tota ufana infla
estufa, augmenta.
Amb precisió, les mans expertes
l’esmicolen a trossos iguals.
Les tornen a tapar i de nou les
giten a dormir.

Al forn van
arreglades i presumides.
Es couen, s’acaloren
i es coloren
amb tots el tons del blanc al
quasi roig.
A la taula estant
sorprenen i embriaguen
amb el seu aroma.
Una mà furtiva n’agafa una.
Ja és hora del primer mos.

És l’hora!
Amb els dits untats d’oli
s’aplanen i es guarneixen
unes i altres amb guisats
mediterranis de tots colors:
El pèsol, la pebrera i la tomaca
la ceba crua o guisada

En una pradera
llena de arboles y matorrales
con los pajaritos
y las cigarras cantando,
sale el sol
brillante y hermoso.
Me arrodillo, miro al cielo y digo:
Dios mio,
que serai del mundo

Paquibel Server Pérez
Maig 2018

sin tu iluminación y tu poder,.
El mundo estaria vacío,
sin amor, sin bondad y sin vida.
por favor, no dejes de salir,
porque con tu iluminación,
nos das amor y calor
en este mundo de vida y esplendor.
Vicenta Noguera Vives
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Històries futboleres (I)

40 anys de futbol aleví a Pedreguer, temporada 1979-80

LLUÍS PONS
Allà per la segona meitat dels setanta es
vivien en els distints àmbits de la societat
moments de canvis -d’un règim polític a un
altre-, de progrés i de mirar endavant amb
plantejaments alternatius. Temps de transició
que desembocaren en el 79 en la constitució
dels primers ajuntaments democràtics. En eixe
contexte, el futbol local, amb el CD Pedreguer
com a primer i únic referent, es movia també
en la línia de canvis. Enrere quedava soterrada
l’època daurada del club, la segona meitat dels
seixanta, amb un primer equip fent-se lloc en l’elit
del futbol valencià, poblat amb grans jugadors,
alguns d’ells professionals, la majoria forasters.
En els setanta el futbol a Pedreguer passava
d’aquells anys de glòria, ostentació i bondat
econòmica -afavorida per una productiva
indústria de la marroquineria- a un període de
vaques flaques, a haver de mirar portes endins
per subsistir, buscant a casa vies més sostenible
des del punt de vista esportiu i econòmic. En
definitiva, un nou cicle que passava per crear
planter i apostar pels jugadors locals. Així va ser
com al llarg de la dècada, doncs, anaren formantse el primer grup de categoria juvenil, desprès
l’infantil i, per tancar la dècada, el primer aleví,
la temporada 79-80, al qual va dedicat el present
article.
Antonio Fornés, de malnom el Guapo, va ser
el propulsor d’aquell equip, de caràcter oficial
i federat, que va anar nodrint amb xicons que
allistava pel carrer o al pati de l’escola. Un
home de semblant seriós i caparrut, aparença
que arrodonia amb un cos escanyolit i aquelles
ulleres de muntura d’os, però alhora de gran
humanitat i amb uns avançats coneixements
de futbol impropis d’aquella època. La seua
professió d’agent de policia local - “polissero”
com se’ls denominava abans-, li reforçava el
caràcter ferm i rigorós amb el qual imposava un
gran respecte, sobretot, no cal dir-ho, quan es
presentava al camp amb la indumentària que
requeria la seua professió, i que li atorgava un
aspecte més bé paregut a la d’aquells imponents
agents de l’ordre del post franquisme coneguts
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com els “grisos”. Servesquen aquestes lletres com
a merescut homenatge a aquell mestre de futbol
al qual, de segur, sempre tindran ben present els
qui van ser els seus alumnes.
Precisament va ser el seu germà, Pepe, anys
desprès de la mort de l’Antonio, qui em va fer
aplegar un grapat d’actes i documents d’aquella
època en què el Guapo es va dedicar a entrenar
diversos equips. Entre les actes es trobaven les
d’aquella temporada 79-80 de l’equip aleví,
el primer que es coneix d’aquesta categoria a
Pedreguer, integrat per xicons d’entre 11 i 12
anys.
Al marge del camp de l’Alfàs, l’escenari habitual
per a practicar futbol en aquells temps era el carrer,
o també qualsevol de les parcel·les d’aspecte
quadrangular que la xicalla ocupava pels afores
del nucli urbà. Alguns d’ells emblemàtics, com el
cas del Campet del Gayà o el de les Cases Noves,
el Campet o fins i tot el sostre del Dipòsit Vell.
En aquestos escenaris s’improvisaven a cada
extrem les porteries generalment definides
amb dues pedres que establien unes línies de
meta amb una equidistància només garantida
pel recompte a gambades, i amb un terreny de
joc de perímetre imaginari, o bé que delimitava
qualsevol accident natural o artificial, com podia
ser el marge o la paret que marcaven la fita de la
parcel·la. En la majoria dels casos -i sempre que
el reglament consensuat de bestreta entre els
“capitans” ho consentira- aquesta última podria

utilitzar-se com a plataforma per al recurs tècnic
pròpiament conegut amb el mateix nom -la
paret-.
Era un futbol molt rudimentari. Com que no
hi havia massa recursos, sovint s’havia de
tirar mà de la inventiva, fins i tot per a crear
aquells prototips de baló -que solien presentar
qualsevol forma, excepte la d’una esfera- fets
amb plàstics o paper residual que es recollia de
terra i que es compactava en el fons d’una bossa
de plàstic sencera que feia
el paper de coberta, fins
que es trencava, de tantes
puntades, i calia llavors
interrompre
el
partit
per refer-lo amb un nou
revestiment.
Al camp de futbol de l’Alfàs,
no cal dir-ho, s’havia de
lluitar contra la pols, el fang
fins als genolls, o la duresa
del terreny en les caigudes.
Tot
venia
determinat
per
les
condicions
climatològiques
del
moment. La samarreta,
d’un cotó abrasador, i les
botes de futbol, que s’adobaven amb esparadrap
una i altra volta fins que realment quedaven
inservibles, vestien el jugador. Sense tenir massa
en compte l’edat ni el físic dels practicants, el
reglament imposava jugar a tot el camp onze
contra onze i amb pocs canvis a la banqueta. No
més de quatre suplents, perquè en l’acta només
s’inscrivien fins a quinze jugadors.
Segons consta en aqueixes actes, l’equip aleví va
jugar en la seua primera competició un total de
34 partits -un grup, per tant, amb divuit equips,
la majoria de Gandia i poblacions del voltant
-la Font d’en Carròs, Portuarios, l’Alqueria de la
Comtessa, Bellreguard, Oliva o Beniopa-, així
com Tavernes, Xeraco i Xeresa. Els rivals més
pròxims i únics de la Marina Alta eren el Diana
-de Dénia- i el Verger, i desprès hi figurava un
únic representant de la Marina Baixa, l’equip de
Callosa d’en Sarrià.
El debut va ser el 20 d’octubre del 79 a Dénia,
al camp del Rodat, amb derrota per 3-0. A la
jornada següent de nou derrota, a Oliva, i per
2-0. La primera victòria i els primers gols per als
de Pedreguer aplegarien a la jornada següent, la
tercera, amb un 2-1 al camp de l’Alfàs, davant el
conjunt del Macaper de Gandia -patrocinat per la

coneguda marca de tractors de llaurar el camp-.
El Pedreguer va guanyar els dos partits següents,
a casa, davant la Font d’En Carròs i el Xeraco -a
aquest últim amb un contundent 4-0-. A principi
de temporada l’Alfàs es va convertir en un fortí
pels pedreguers, on s’asseguraven els punts que
no s’aconseguien fora de casa. Després, superat
l’equador de la temporada, aqueixa dinàmica va
canviar, i ja es guanyava o es perdia dins i fora de
casa, indistintament.
La major golejada a favor
va ser un 6-1 davant el
Bellreguard, i en contra
també un 1-6 davant
el Portuarios del Grau
de Gandia. En total, el
Pedreguer va quedar situat
en meitat de la taula de la
classificació, amb un balanç
de 13 victòries, 5 empats
i 16 derrotes, amb 49 gols
a favor i 58 en contra, 31
punts -la victòria valia per
2 punts- i 3 negatius -el
bagatge entre positius
o negatius suposava el
balanç entre els partits
guanyats o perduts en casa i a domicili-.
Pel que fa a la plantilla, l’onze principal d’Antonio
-tenint en compte el nombre de titularitats
acumulades per cada jugador, que hi apareixen
entre parèntesi-, estaria format pel porter Agustín
Martínez Costa (30); els centrals Antonio Gilabert
Morell (21) i Juan Sebastián Pons Fornés (26); el
lateral esquerrà Manuel Muñoz Sánchez (23) i el
lateral dret Álvaro Pons Pérez (28); en la posició
de mig centre el capità Antonio Valverde Torres
(31) flanquejat per l’esquerra per Román Ramírez
Núñez (31), i per la dreta per Xavier Àngel Ortolà
Riera (28); i la tripleta atacant formada per Raúl
Noguera Pons (30); José Francisco Tomás Ortolá
(32) i Lluís Pons Costa (33). També eren habituals
en les formacions d’eixida José María Gilabert
Carrió (15), Jaime Fornés Signes (14), José Vaquer
Sirerol (11) i Adolfo Roig Costa -no consta que
tinguera llicència, potser fora per impediments
burocràtics ja que era nascut a l’estranger-. La
plantilla d’aqueix primer aleví la completaren
Pedro Mut Fornés, Juan José Lorenzo Costa,
Vicent Simó Costa, Gabriel Peña Márquez, Jaume
Mulet Costa i Paco Ballester Fornés.
PEDREGUER, MARÇ DE 2019
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Les Botarges, Dimonis, Ball de Diables, i altres
representacions de Figures alegòriques, Monstres, etc.
Origen i tradició

COET i CORDA
Els elements espectaculars d’antiga estirp i
procedència no poden més que remetre’ns
al teixit festiu pre-cristià de les societats
agràries, que en tota Europa celebraven,
per dates d’adveniment de les diferents
estacions, o solsticis de l’any per exemple:
de l’estiu amb ritus al voltant de la vegetació
( recordem les festes de l’arbre de Maig,
amb personatges completament coberts
de fulles, brancatges i flors com l’home
salvatge o el rei o la reina de maig, i com no
la benedicció dels camps amb els seus fruits i
collites, i a tot ser vivent que en ells es troben
com, ramats i bestiar.
I és que l’església va ostentar una especial
habilitat en l’art de copiar al seu antull, això,
si respectant les dates crucials dels calendaris
estacionals preexistents per a atorgarlos nous significats que anirien afeblint
gradualment, a poc a poc els continguts
primitius.
Les Festivitats originalment agràries que,
com a resulta usual en tota nova ordenació
d’un calendari litúrgic, reben significats
nous relacionats amb els missatges
de la religió oficial, no obstant això, la
importància i popularitat de la festa, obliga
a respectar certs elements d’antiga soca que
emergeixen, cada vegada més desposseïts
del seu significat primigeni en la celebració
establida.
Aquests elements vegetals, flors i herbes
aromàtiques i altres elements d’ignis, focs i
pirotècnia, de la més tradició popular, que
són convocats a l’interior d’edificis sagrats,
acollits en el si de les cerimònies litúrgiques i
utilitzats per a subratllar sonora i visualment
els diferents i diferents esdeveniments.
Actes litúrgics que en el segle XIV incorpora
una de les grans aportacions escenetiques
del teatre tarde-medieval que en principi
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de la teatralitat de la cerimònia quedava
limitada a l’ús d’artefactes i d’efectes
especials, mentre que els personatges, ben
caracteritzats amb un vestuari i una utilleria
significada, es cenyirien al cant litúrgic
en llati a partir del segle XIV hi ha clares
evidències que el passatge va ser dotat d’uns
diàlegs dramàtics en llengua Romanç, ben
autònoms, ben integrats en representacions
molt més àmplies, al voltant de la missió que
havien d’exercir, tant en la denúncia social,
com en la neteja i purificació de tots els mals
, què escometeren en aquets moments a la
societat.
Aquests esdeveniments que es teatrelizaben
i que comptaven amb el suport eclesiàstic
fins que, durant el segle XVI, amb la
inseguretat que envaeix al catolicisme
arran de la critica frontal que va suposar
la reforma, d’una banda, i per una altra,
amb la maduració de l’art dramàtic com a
activitat emancipada i laica, començaran
a ser considerats impropis de la cerimònia
litúrgica i a ser expulsats dels recintes sagrats
i és per tot això , la qual cosa dona pas al fet
que el que van ser celebracions paganes,
tornaren de nou a la societat d’on van nàixer

aquestes celebracions , però amb un marcat
toc de religiositat, on no tot és acceptable
encara que amb més llibertat d’expressar
qualsevol queixa o denúncia , fent satira amb
diàlegs, monòlegs i actuacions que fregaven
la indecència ( per no dir que eren totalment
o bé parcialment )
A aquests personatges que al principi
actuaven com a autèntics, intercessors de
la mare naturalesa amb qualsevol espècie
viva sobre la terra, i que després van ser
substituïts subtilment per clergues, escolans,
etc els quals seguint les directrius establides
en un nou ordre tant religiós com polític
i social, van passar a ser interpretats per
autentics professionals , creant i formant
companyies de teatre ambulants , actors
de carrer, els quals devien la seua actuació
de penjant d’on els ve els diners,” no es
mofaven de la mà que els donava menjar
“, a excepció d’aquelles companyies que
s’organitzaven esporadicament, i que amb
dos glops de vi i un tros de pa i formatge,
es sentien àmpliament pagats els seus
honoraris, i si al seu torn alçaven de més el
colze, deien graciosament acudits, la qual

cosa li permitia el grau de la borratxera per
a poder pronunciar dues frases seguides,
foren obscenitats o falta de respecte a les
autoritats que estigueren en aquest moment
presents , fora el bisbe o l’alcalde , el virrei o
el comte o el mateix monarca
Els qui eren aquests personatges: homes i
dones, els més baixos de la societat, vestits
de draps amb robes brutes d’arpillera, de
sac i que de vegades és col·locaven banyes
postisses per a simular al mateix diable i
a tota la seua cort infernal, amb les cares
brutes ensutjats de carbó, però si aquests
estaven vestits i amb les cares cobertes, bé
per mastegares o bé per caputxes , aquests
es deien “botargues”.
Doncs bé vist això, i sabedors que les veritats
sol les diu n els xiquets i els borratxos i a aixòs
se’ls disfressava del maligne, de botarga o de
diable,
La botarga diu coses picants com el que
representa, actua amb actituds oscenas,
mareja tot el que hi ha al seu voltant.
Transgredeixen tot ordre moral, assalten els
domicilis i produeixen tot excés, provoquen
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i fan riure amb moviments, fent salts atrevits,
ballen al so de la dolçaina i el tambor,
aquests porten a la mà el “pellot “ antigament
una berga de bou , ara està elaborat amb
paper enrrotllat a manera de pal i subjectat
amb cordes. Aquests colpegen a quants
espectadors tenen al seu pas, també donen
colps sobre terra per a obrir-se pas i poder
portar acabe les seues accions ( actuacions
) , el cap la porten coberta per una caputxa
de la qual pengen dues ridícules banyes,
a més tenen uns ulls deformats, nas i boca
de grans dimensions, que reforcen l’aspecte
grotesc i demoniac dels personatges, és la
treatalització d’una festa medieval del foc,
on l’actuant rememora any, després d’any la
festa de l’hivern al costat del carnestoltes,
Més enlla de les preocupacions sobre
el simbolisme mític ens han acostat a la
trajectòria
d’aquestes
manifestacions
festives dins del teatre popular (teatre
de carrer) des de la mateixa celebració
del Corpus i les solemnitats medievals i
modernes, fins al nostre present, al qual cal
analitzar la funció , d’aquests personatges
de la festa, tant del passat com el present, de
les formes de religiositat popular tradicional
a les necessitats més contemporànies de
veure experiències festives.
Foc i paraules, espectacle, risc i transgressió
són components inseparables d’una práctica
cultural, que ens transforma amb el temps i
alhora ens reinvidica, i ens reinventa, que ens
permet ara una percepció de continuïtat, del
llegat del passat troba el sentit de l’exercici
del present.

ràpidament cap un joc participatiu del públic
amb les diferents colles de dracs i diables,
on la gent corria davant del foc, al costat
dels actuants d’aquesta celebració, i que per
la qual cosa, seria des de llavors conegut i
nomenat com “*CORREFOC”. Perquè és des
d’aquesta data i que al costat de la publicació
en premsa de l’èxit d’aquella cercavila de
foc, surgí un nou impuls de la implicació de
col·lectius joves ,i més encara els diferents
barris populars, on es van crear noves colles
de diables, va ser aquest fet una autentica
revolució de participació ciutadana, de
cohesió social i d’integració cultural a través
de la festa.
Això es va expandir a una velocitat
vertiginosa, en diferents províncies, tant
catalanes com aragoneses, mallorquines
i valencianes, on després cada localitat i
cada colla de diables els han anat donant
trets de personalitat pròpia, que les defineix
per les seues diferències d’actuar i per la
particularitat de cadascuna d’elles de cremar
coets, amb més o menys ritme.
En el cas de coet i corda de Pedreguer tots
nosaltres venim de la cordà, per això tenim
esta peculiaritat que l’apliquem en els
“correfocs”,una de esta pecualiaritat es la de
tirar molts coets (¡cremem més coets que
moltes colles!) tant com individualment com
en aparells.
Ésta diferència substancial de les actuacions
primogènites, han evolucionat independents
unes d’unes altres, i l’únic llaç en comú són
els coets, amb o sense tro.
Les diferncies en els aparells mòbils que
s’empren substituint en la majoria dels
D’on ve la denominació de correfoc ??
casos a aquestes figures que simbolitzen, el
El vocable, o denominació de correfoc, bestiari; el mateix passa amb les músiques, la
ve donada d’una dolenta interpretació diferència és notable dels uns als altres, serà
d’una ciutadana inexperta “estudiant de l’evolució?……o tal vegada l’adaptació als
periodisme“ que va assistir a la festa de la mitjans que es disposen , deixem-ho ací.
Merce que l’any 1979 amb l’objectiu de crear
l’ajuntament de Barcelona un nou model
Salut i coets per tothom
festiu , s’organitza “la primera trobada de
Bones Festes de Juliol 2019
Dracs i monstres fantastics”. Aquella primera
experiència del món del foc que per part
d’aquesta ciutadana des coneixedora de les
representacions clàssiques, van evolucionar

76

L’artesania de la palma
JUAN FRANCISCO MORELL i PERIS

El poble de Pedreguer és un poble de molta tradició amb la cultura de la
llata.
Antigament es treballava molt la llata ja que era una bona ajuda econòmica
que les dones aportaven a les seues cases.
L´artesania de la palma naix del margalló que és de la família de la palmera
però més xicoteta i silvestre i que es criava a les nostres muntanyes i bancals.
Les palmes tenen forma de “palmito” i són de color verd.
Els hòmens del poble treballaven les palmes verdes en els mesos de juliol i
agost que era quan feia més calor i era més fàcil collir-les. Després les deixaven
al sol per a que anaren secant-se i fent-se blanques. Quan ja estaven seques les
guardaven fins que anaren a ser utilitzades.
Al carrer Col.legi hi havia en aquella època un magatzem de palmes que era del
tio Sebastià “la vall” que comprava els costals de palma per a que després les
dones anaren a comprar les palmes allí. Un costal de palma costava al voltant
de 14 pessetes. Cada dona agafava un grapadet de palmes del costal per a
humir-les i enrotllar-les en un pedaç per a que no es secaren i les deixaven dins
d´un cabacet.
Cada vesprada, després d´escurar i arreglar casa, les veïnes del carrer s´ajuntaven
a una casa a fer llata i mentrestant, comentaven els rumors que passaven al
poble en companyia del consultori d´Elena Francis que s´emitia per Radio
Nacional de España.
Amb aquesta llata començava l´artesania de la palma i que consistia en: fabricar
barxes per anar a comprar a les botigues, fer cabassos que servien per anar a
arreplegar la renda com garrofes i ametles, confeccionar graneres amb mànecs
de canya, fer ventalls rodons que servien per a posar baix de les cassoles quan
les treien del foc i també es feien ventalls de foc o “mauranets” per avivar el foc
de la xemeneia, al qual se li feia una xicoteta ansa per penjar-lo en un clauet a
la paret. Cal dir que també se´n feien de cordell.
Abans de cosir les barxes, les havien de posar en remulla per a treballar-les millor
i les cosien en una agulla de ferro d´un pam aproximadament. Hi havia barxes
de diferents nombres depenent de la grandària. Cada tamany necessitava una
quantitat diferent de llata i aquesta es contava a “braçaes” de llata, que més o
menys equivalia a 2 metres, ja que es contava amb els braços oberts en creu i
depenia de cada persona.
Més cap ací, les palmes es tintaven de colors: roig, morat, rosa, verd o blau i
anaven combinant la sanefa que envoltava la barxa i que la deixava molt
bonica i distinguida. Tot el que es feia amb l´artesania de la palma es venia a
uns comerciants que anaven per les cases arreplegant les barxes i amb aquests
diners que guanyaven, la gent del poble vivia millor.
Hui en dia encara s´ajunten algunes dones a fer llata, ja no per a guanyar diners,
sinò per a que no es perda la nostra cultura i les nostres arrrels.
Salut i festa !!!
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Modernisme i Noucentisme. Dues estètiques
que van conmoure la nostra cultura.
JOSEP Mª COSTA
Dues estètiques, han alimentat la sensibilitat
de molta gent i han deixat en mi un solatge
permanent: una és la que va promoure
el modernisme (amb primacia des del
1890 al 1914) i l´altra és el noucentisme de
d´Ors (fonamentalment de 1906 al 1920)
que sorgí en lluita contra el modernisme.
El modernisme que tant influencià la
meua joventut, representava una gran
rebel·lió contra la societat burgesa inculta
i carrinclona i volia fomentar la llibertat i
creativitat de la persona. El noucentisme
d´influència després dels meus 50 anys havia
maldat al seu temps per crear institucions i
formar una burgesia civilitzada i culta.
L´estètica de l´art decó, amb bones
manifestacions quotidianes en cases, mobles
i objectes al poble de Pedreguer, podía haver
representat una pau després de l´anterior
lluita, però no va ser així: l´estellament
i la dispersió de tot l´art contemporani
s´havia apoderat del segle XX i solament
es podía parlar d´aquells moviments i les
seues estètiques com llegat cultural o com
experiència personal que és el que intentaria
fer.
Quan retirat al nostre poble vaig escriure
Imatges del meu món, una crónica
sentimental en el franquisme, vaig evitar
parlar del noucentisme quan precisament
encara estava immers en ell i això va ser
perquè durant la dictadura d´efectes que
encara perduren en el present, excepte
algunes idees del noucentisme tretes de
lectures, la més atractiva de totes, la del
meditarranisme, no havia aprofundit en el
seu missatge. En l´etapa del franquisme el
que em va beure l´enteniment va ser l´art
anticlàssic: l´últim gòtic, el manierisme, crisi
o punt àlgid del renaximent, moltes coses
del rococó i sobretot el modernisme, un
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innovador i trencador romanticisme.
EI modernisme ha estat per a mi un
sempitern retorn que va començar en la
València dels anys 60. El tret de sortida va
ser sobretot, trobar un llibre a la llibreria
d´uns amics: Concret, una llibreria muntada
amb dissenys d´Ana Peters dona de Tomàs
Llorens, el mentor de l´Equip Crònica que era
un dels socis propietaris. Allà vaig descubrir
el llibre d´Alexandre Cirici Pellicer, d´Aymà,
El arte modernista catalán. Aleshores va
començar la caça en aquesta llibreria i en
llibreries antiquàries de publicacions sobre
aquest moviment com també descobria
amb un amic edificis monumentals i cases
modernistes per tota la ciutat i ho celebravem
en tertúlies de café. I pel meu compte
descobria mobles i objectes modernistes
inclús a casa dels meus pares al nostre poble.
I una oportuna visita que vaig fer a Barcelona
vaig anar amb l´interés posat sobretot
en veure el modernisme que havia donat
glòria internacional a Catalunya amb les
encisadores obres d´Antoni Gaudí de Lluís
Domènech i Montaner o les pintures de
Santiago Rusiñol i Ramón Casas.
El 1969, a punt de començar la meua
residència a Madrid vaig visitar amb un
amic de València en la Biblioteca Nacional,
l´exposició El modernismo en España que es
va titular així per no dir-li més apropiadament
El modernisme català. Era una bona selecció
de pintures i més coses que per a molta gent
de Madrid va ser tot un descobriment.
El 1972 vaig fer una adquisició d´un llibre
deliciós com una festa a la llibreria Tres i
Quatre de València, una bona llibreria de
bons companys: Història dels 4 gats d´Enric
Jardí, una festa que cada vegada que anava a
Barcelona la continuava amb amics i cervesa
o sopars al local totalment restaurat en

mobles i pintures, d´Els Quatre Gats.
En una llibreria barcelonina del Portal de
l´Àngel el 1973 vaig fer l´adquisició més
important d´un llibre del modernisme
literari: la nova edició de l´Obra Completa de
Santiago Rusiñol, de lectura apassionada, i
va tindre que passar una dècada per asistir a
una obra del teatre d´ell: el 1983 vaig veure al
Lliure de Barcelona L´Héroe i l´impacte va ser
enorme sobre un públic enardit aplaudint
amb passió i sobre la meua consciència gens
militarista i d´abrandat anticolonialisme.
El 1990 va ser la gran festa del Quadrat d´Or
de Barcelona promovent el modernisme
de la ciutat i de tota Catalunya amb rutes,
exposicions i llibres sobre el modernisme.
Va ser ocasió per visitar-ho tot i adquirir
publicacions realitzades amb motiu de
tan gran event. I el 1994 en una exposició
en l´edifici del Parlament de Catalunya La
pintura modernista del Liceu després de
l´incendi del Liceu, totes s´havien salvat i
vaig poder contemplar obres que no havia
pogut visitar mai, com La sèquia de baladres
de Rusiñol, que va pintar al poble valencià de
Torrent.
I quan el tema de “la prosa catalana moderna”
novament va esclatar amb el llibre de 1996
El malentès del noucentisme de X. Pericay
i F. Toutain per a mi va sortir vencedor el
modernisme: el model de prosa catalana
moderna literària consistiria en acostar-se a
la llengua popular dels modernistes.
I ara no m´estic de dir que la primera prosa
catalana moderna amb aquest model de
prosa popular ve de tan lluny com dels
meravellosos Sermons de Vicent Ferrer, del
que celebrem el VI Centenari de la seua mort
aquest any 2019. Pere Gimferrer, gran poeta,
dona fe de la importància de la llengua
d´aquest verdader antecessor de la prosa
moderna.
El 1997 al MNAC fou la magna exposició
de pintura titulada Santiago Rusiñol (18611931) l Rusiñol es convertí per a mi en un
monstre de dos caps i no sabia que admirar
més en ell si la seua personalitat de gran
escriptor o la de gran pintor. Ha plogut molt
des d´aleshores i encara Rusiñol s´ha fet més

gran amb Raül Garrigasait en un llibre seu
súmament intel·ligent i de prosa exquisida:
El fugitiu que no s´en va.
Conèixer el noucentisme de veritat em
va arribar anys després de la mort de
Franco. Conèixer el noucentisme era llegir
seriosament a d´Ors i avançats els 80 el destí
em portà a d´Ors amb el regal a Sitges pel
meu amic, metge cultíssim, Pere Bernat
Crespí del Glosari complet d´Eugeni d´Ors de
Selecta de 1947. Sitges era el Mediterrani, i jo
vaig anar allà cercant les petges de Rusiñol
al Cau Ferrat i a Maricel i el que quedaba de
les antigues festes modernistes. I em vaig
trobar també amb d´Ors. No bastava haver
llegit el Picasso de d´Ors (per cert al temps
de la Facultat) o haver llegit La ben plantada
ja que per a mi d´Ors després va escriure
encara una obra morbosament modernista:
Gualba, la de les mil veus.
Va ser definitiu el llegir el regal del Glosari i la
preciosa biografia d´Enric Jardí titulada Vida
i obra d´Eugeni d´Ors de 1967 comprada en
Rodés el meu antiquari favorit de Barcelona,
al que considerava un amic. I em vaig fer amb
molts llibres que d´Ors va publicar al marge
del Glosari, com les seues obres de teatre i
molt abans algunes poesies. I després tot va
ser cercar i trobar per antiquaris el Nuevo
Glosario i el Novíssimo Glosario, i comprar a
Comares de Granada els volums de d´Ors en
castellà com adquirir i llegir les magnifiques
reedicions en català de Quaderns Crema .
La lectura d´un bon estol de llibres de d´Ors
i sobre d´Ors em va fer pensar que havia
conegut un gegant de la cultura, però
(encara que sone fort) amb peus de fang per
haver renunciat al català per un afer personal
i haver-se adherit a règims autoritaris. Però
desenganyat de tot a d´Ors li va arribar la seua
hora assosegada, apartat de tot poder polític,
el temps d´enyorança de la cultura catalana,
l´etapa de l´Academia Breve del Arte i la del
Faro de Sant Cristóbal, continuadora secreta,
com un florilegi en castellà, del seu Glosari
català on està el bo i millor de tota la seua
obra.
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Associació animalista els Poets
Des del any 2014 que es va constituir
l’Associació no hem parat de treballar per
aconseguir el benestar per a tots els animals
del nostre poble. Per desgràcia i crua realitat
continuen sent abandonats a la seua sort o es
troben en unes condicions molt lamentables
que els seus amos i responsables no tenen cura
tractant-los com uns simples objectes, com si
foren d’usar i tirar, sense tindre en compte que
son essers vius.
Segons la llei 4/1994, de 8 de Juliol, de la
Generalitat Valenciana que empara la protecció
dels animals i última modificació el 28 de
Desembre de 2018, està sancionat entre d’altres
els següents cassos: (1) Tirar als contenidors
cries de gossos o gats, condemnant-los a
una mort asfixiant i agonitzant, comporta
una penalització d’entre 6.000 € a 18.000
€. (2) Tindre animals lligats, engabiats, en
instal·lacions indegudes, sense menjar, aigua i
falta de higiene, està penalitzat entre 600 € i
6.000 €. (3) Abandonar gats i gossos adults a la
seua sort també està condemnada a aquestes
multes. En aquests tres cassos son a més a més
de la responsabilitat civil i penal.
Tot i això continua sent molt alta la tassa
d’abandó i mal tractament als animals,
sobretot de gats i gossos.
L’Any 2017, gràcies al voluntariat de l’Associació
i a la cooperació de la Policia local, es van recollir
vuitanta-tres gossos, dels quals quaranta van
ser entregats als propietaris i trenta-quatre
gossos i cinquanta-nou gats adoptats per
noves famílies.
El 2018, vam recollir cent-quinze gossos, dels
quals trenta van ser tornats als seus propietaris
i es van donar en adopció cinquanta-un gossos
i seixanta-quatre gats.
Les dades d’aquest any, per desgracia no
semblen minvar i porten el mateix camí, que
poden superar les de l’any passat.
Per tot això necessitem una protectora, un
lloc estable per a que facilite la feina de cuidar
aquells animals en estat d’abandó i/o que
estan en condicions més que lamentables
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per uns propietaris sense mirament per
aquests animals i poder trobar-los unes noves
persones amb sensibilitat que cuiden i estimen
sincerament a aquests animals.
Per desgracia cada dia rebem més avisos en el
nostre poble de gossos i gats en les condicions
que hem descrit anteriorment.
Tot i que des de l’Associació no escatimem
esforços per a poder atendre aquesta crua
demanda, cal que la gent siguem responsables
amb els animals, en aquest cas, els de
companyia, que com diu la paraula son els
que ens acompanyen en dies bons i dies
dolents donant-nos el seu caliu. Tirar les cries
acabades de nàixer no és la solució optima, és
una crueltat sense escrúpols. Aquestes cries
cal que continuen mamant de la llet de sa
mare i arribat el moment des de l’Associació es
buscarà noves famílies d’acollida i d’adopció.
Cal una conscienciació seriosa i que estiga
emparada per les institucions i fer campanyes
per evitar aquestes situacions. L’Esterilització
és una bona solució i evitaria futures i cruels
morts sense sentit.
També que es una obligació posar-li xip tant
a gossos com gats, això facilita molt la feina
de poder retornar l’animal perdut als seus
propietaris de manera immediata. Ací cal
recordar també que de no portar xip l’animal
comporta també una infracció molt greu, per
irresponsabilitat envers l’animal i la societat.
Desitgem i esperem que Pedreguer puga ser,
ja, un referent, tant en consciencia com en
responsabilitat per a que els animals tinguen
una vida de benestar tal més enllà del que
empara la llei.
Per altra banda, des de l’Associació volem
evidenciar que ens sembla una presa de pèl
el bou serril que fan a les festes. Després de
llevar per referèndum el bou encaixonat,
s’han tret de la màniga mantenir el serril sent
el mateix, però sense caixó, condemnant a
la mort després de treure’l a la plaça, ja que
aquests animals després de “torejar-los”,
segons diuen els “entesos”, ja no poden tornar

al seu habitat on s’han criat, perquè ja no seria
el mateix i malbarataria l’espècie. A no ser,
que vegen que l’animal te maneres de “matxo
alfa” i per tant si que li salvarien la vida per a
semental. Sentint tot açò, ens sembla increïble
que aquestes altures, en ple segle XXI encara
hi haja aquestes creences. Diran que són
tradicions i que les tradicions, bla bla bla. Prou,
hi han tradicions que cal eliminar pel be comú
i a més a més, preguntats a gent gran del poble
aquesta “tradició” no l’han coneguda mai. Per
això, ací sols hi ha una realitat: Van a matar un
bou pel capritx d’uns, després de traure’l del
seu habitat un animal que mai ha estat en una
plaça o carrer, ni en contacte amb la gent, per
després que l’animal patisca, a banda d’una
forta ansietat, cops i un estres brutal, acabe

sent carn de escorxador. Per això denunciem
i reprovem aquest espectacle infame i que
caldria deixar de fer.
També voldríem fer un prec i que els coets
siguen “normals” i no aquells, a vegades
bombes que espanten tant als animals, com a
les persones, sobretot aquells que no estan en
un horari programat de festes.
Per finalitzar aprofitem l’avinentesa per fer una
crida a totes aquelles persones amants dels
animals i sensibilitzades en aquest repte, que
tenen les portes obertes d’aquesta associació,
ja que totes les mans, a dia d’avui fan falta.
Bones festes a tots i totes i que les compartim
amb alegria i sense violència als animals.

ESCACS
Un any més, la Comissió de Festes de Pedreguer, junt amb l’Escola
d’Escacs d’aquesta mateixa localitat, organitza, dins del programa
de festes de Pedreguer, unes Partides Simultànies a càrrec del
Mestre Internacional Manuel Fenollar Jordan.
Si volei gaudir d’una vesprada emocionant jugant una partida
contra aquest gran jugador, simplement presenteu-vos als Pòrxens
de Pedreguer, el proper dissabte 9 de juliol, sense importar el
vostre nivell de joc.
Hi haurà beguda per a tots!
Manuel Fenollar, va aconseguir el títol de
Mestre Internacional l’any 2013.
No podem ,en tan sol un full, parlar de
tots els premis aconseguits per aquest gran jugador, però si ho
resumim direm que ha guanyat nombrosos Torneigs Internacionals
i puntuat contra alguns dels, fins i tot, millors jugadors del planeta,
com enguany,en el Torneig Internacional de Gibraltar, amb el
segon Gran Mestre xines , un dels millors del planeta i que ostenta
un rating internacional de 2742, i al que Manolo, com li agrada que
li diguen, va estar a punt de guanyar, quedant finalment la partida
en empat. També, a Benasque (2013) i justament en el torneig on
aconseguia la seva definitiva norma de Mestre Internacional, a més
de la de Gran Mestre, i que no necessitava, va guanyar al Campió
Absolut Europeu, en molt bona partida i amb les peces negres!
Cal destacar també els titols absoluts autonòmics individuals dels
anys 2008 i 2011.
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La Mare de Déu del Roser a Pedreguer
CARLOS PONS ROCHER
La Mare de Déu del Roser és, com el seu nom indica, una
advocació mariana que té com a atributs el rosari i les
roses. El naixement d´esta devoció està vinculada al fet del
7 d´octubre de 1571, quan es produí la Batalla de Lepant,
contra la flota Turca. El Papa Gregori XIII va encomanar la
commemoració anual de la Mare de Déu del Roser, a qui
s´atribueix la victòria de l´exèrcit cristià.
La devoció del Roser esdevé realment preponderant que
es creen confraries sota la seua devoció. Al final del segle
XV apareixen les primeres confraries del Roser, que anirà
popularitzant-se fins esdevenir una epidèmia, entre els
segles XVI-XVII. A través d´aquestes confraries la devoció
s´institucionalitza i pren forma definitiva sobretot gràcies als
dominics i la Contrareforma Catòlica. Els dominics s´apoderen
de la devoció, la reformen i l´expandeixen per tot el món
catòlic. La instauració de contemplar els quinze misteris
mitjançant el Rosari és un fet que es dóna a les primeres
confraries i que es manté fins les últimes fundacions al segle
XIX.
L´Ordre de Predicadors sigué la responsable de crear i propagar la devoció del Roser, que feu
arribar a les ciutats i viles per mig de la predicació i la institucionalització de les Confraries,
però també van difondre estampes i gravats per a ús personal. La configuració del Roser en
la seua forma com a confraria i en la institucionalització de la pràctica del Rosari, tal i com es
vàren estendre pel món catòlic, és fruit del Dominics, encara què la devoció a la Verge del
Roser ja existia.
L´advocació de la Mare de Déu dels Roser és a Pedreguer quasi oblidada al pas del temps.
Tenim algunes reminiscències, com pot ser el fet que un Carrer està dedicat a esta advocació
mariana, a més de conservar-se a l´Arxiu Parroquial un llibre de comptes d´una Confraria del
segle XVIII.
Podriem dir que durant els segles XVI-XVIII hi hagué a les nostres terres valencianes una
especial llavor d´evangelització, per mig de les Missions Populars. Les diverses Congregacions
i Ordres religioses tenien al seu abast un gran nombre de missioners que recorrien les terres
valencianes, per tal de anunciar la Bona Notícia de l´Evangeli. Cadascuna d´elles tenía la
seua especial impronta, per tractar-se d´Ordres Religioses amb un especial carisma que les
definia. Tenim el cas de l´Ordre Dominicana, que dels seus convents eixia l´expasió de la
devoció a la Mare de Déu del Roser.
Durant el segle XVIII, les Confraries del Roser, mantenien ben viva la devoció a la Mare de
Déu i al Rosari: i s´erigien altars als temples on estaven instaurades.
Segons tradició oral, l´altar a l´església de Pedreguer estava instal·lat al creuer a ma dreta, a
la zona on hui condueix a la Capella de la Comunió, quan aleshores encara existia l´església
amb una nau central i accés als fossars. Eixe espai de fossars seria el que durant el segle
XIX, s´aprofitaria per a ampliar l´església i ubicar una Capella de la Comunió, que gaudira
d´un espai de pregària dels fidels i per a la reserva eucarística. Eixe nou espai, hui en dia
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s´atribueix a la direcció arquitectònica del molt prestigiós arquitecte Pedreguer Antoni
Gilabert Fornés, que des de l´Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles, recent creada, era un
focus de projecció artística i assessorament arquitectònic, dins de l´estil tan estés pels nostres
pobles: el Neoclàssic. L´arquitecte Gilabert s´encarregà en 1768 de la secció d´arquitectura
de l´esmentada Acadèmia, de la qual va ser nomenat director general en 1784.
Dins d´este context de Confraries de la Verge del Roser, tenien un paper d´especial relevància
devocional, els gojos en honor a la Verge, dels quals hui en dia encara ens queden algunes
manifestacions. Malauradament, no podem disposar d´un text concret dels gojos que amb
tota probabilitat es cantaven al nostre poble. És ben possible que estos els dugueren els frares
dominicans durant la seua tasca evangelitzadora, per a fomentar la devoció a esta advocació
mariana i a rés del Sant Rosari. D´eixa manera serien textos generals, sense cap tipus de
referència local, donat que la Mare de Déu ja gaudia d´una advocació de singular importància,
com és l´Immaculada Concepció, que hui en dia es solemnitza durant les seues festes a
desembre. L´advocació de la Puríssima, com popularment es coneix, gràcies a l´influència
evangelitzadora dels Pares Franciscans, després de l´expulsió dels moriscs, a partir de 1609;
i la posterior repoblació
de
gent
provinent
de l´illa de Mallorca,
fonamentalment,
la
Comarca de la Marina
Alta, baix l´influència de la
devoció a la Preciosíssima
Sang i el sorgiments les
de les Ordres Franciscanes
Seglars o Terceres Ordres
de Penitència de Sant
Francesc, donarien un
bon caire d´espiritualitat
al voltant de la Puríssima
Concepció i de Sant
Francesc d´Assís.
L´església de “La Santa
Creu
de
Pedreguer”,
inicialment
instituïda
com a Vicaria de la
Parròquia de Dénia, fins
a 1535, en què s´ordena
la fundació i erecció de
la Parròquia, finalment
en 1544 es desmembrarà
de la de Dénia i s´erigirà
en Parròquia, segons
disposarà la Bula Papal
de Paulo III. El Temple
es construirà en 1574
per iniciativa i impuls de
l´arquebisbe de València,
Sant Joan de Ribera, que
igualment, solia regalar
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imatges escultòriques del Santíssim Crist
per a fomentar la devoció a la Passió del
Senyor, en mig d´un ambient pastoral,
que per raó de nous cristians conversos
provinents de la religió musulmana, es
requeria focalitzar la devoció a Crist i el
seu misteri de salvació a l´humanitat, per
mig de la seua passió, mort i resurrecció.
D´eixa època déu provindre l´instal.lació
d´una imatge del Santíssim Crist del
Calvari, amb la seua pròpia ermita, com
ho veiem en l´actualitat. Una primitiva
imatge del Crist, desapareguda,
possiblement durant la Guerra Civil de
1936, podria haver sigut donada al poble
pel Sant Arquebisbe, tenint en compte la
seua especial contribució a la creació de
la Parròquia i a l´evangelització de zones
de forta influència morisca com la nostra.
És eixe primer Temple parroquial de
1574 que albergaria l´imatge de la Verge
del Roser, tal vegada de característiques
artístiques i tipologia similar a la que es conserva hui en dia al Museu Arqueològic d´Alacant
(MARQ), provinent de l´església de l´Assumpció de Dénia, en l´antiga església de la vila vella.
Esta talla policromada conservada, datada del tardo gòtic de la primera mitat del segle XVI,
ens mostra a la Verge portant al seu braç esquerre l´infant Jesús; i al dret els atributs de la
seua advocació: rosari i ramillet de flors.
És ben possible que l´imatge de Pedreguer, amb el seu altar singular estava en ús com a lloc
d´enterrament dels confrares, fins a principis del segle XIX. L´imatge gaudiria en el passat
d´una gran devoció i el dia de la seua festa s´instal.larien al poble a l´igual com a altres
localitats, les tradicionals “luminàries” en el seu honor, que s´encenien durant el transcurs
d´un solemne volteig general de campanes.
Creguem que és un deure històric recuperar la tradició quasi perduda de l´advocació del
Roser, per al temps present i vinent, donat que també ens queda el record d´eixa advocació
mariana en un carrer dedicat a d´Ella a Pedreguer.
CARLOS PONS ROCHER
RECTOR DE PEDREGUER
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Miguel Hernández, l’amistat que no cessa.
La solidaritat d’una família pedreguera amb el poeta

JOSEP MARQUÉS COSTA, Arqueòleg
Cantando espero a la muerte,
que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.
Vientos del Pueblo, Miguel Hernández (1937)
Actualment, les xarxes telemàtiques ofereixen una gran quantitat de ferramentes que
permeten l’investigador endinsar-se en el núvol de la informació, facilitant-ne la consulta
i l’obtenció de dades. Gràcies a aquetes plataformes, hem pogut arribar a conèixer una
història d’humanitat que ens omple d’orgull, però que havia estat ignorada per gran part del
poble de Pedreguer.
No obstant això, els records que perduren en lletra impresa i no s’esborren amb el temps, ens
han deixat visurar una amistat fraternal entre una família de Pedreguer i el poeta oriolà. En
aquest sentit, han estat fonamentals, les referències que fa Miguel Hernández a Pedreguer en
les cartes enviades des del Reformatori d’Adults d’Alacant, publicades en diverses ocasions
dintre de l’obra completa de l’autor(Espasa-Calpe, 1992; Espasa, 2010; EDAF, 2017). També
són importants les biografies, particularment la de María de Gracia Ifach i la de Josefina
Manresa, viuda del poeta.
Com bé sabem, el poeta i dramaturg Miguel Hernández Gilabert, nat a Oriola el 1910, fou
un dels més representatius de la poesia en castellà del primer terç del segle XX. Persona de
compromís i militància es va afiliar al Partit Comunista en 1936 i va participar activament
durant tot el conflicte bèl·lic. En acabant la guerra és empresonat a Sevilla, i des d’allí traslladat
a la presó penal de Torrijos a Madrid. Després de posar-lo en llibertat inesperadament sense
ser processat, torna a Oriola, on és delatat i detingut. A la presó de Conde de Toreno a Madrid,
és jutjat i condemnat a mort en març de 1940. Cossío i altres amics intel·lectuals, advoquen
per ell i se li commuta la pena per la de trenta anys. Va ser traslladat a la presó de Palència
en setembre de 1940 i en novembre al penal d’Ocaña (Toledo). En 1941 va ser traslladat al
Reformatori d’Adults d’Alacant i és allí on coneixerà un pres de Pedreguer, amb qui establirà
una bona amistat i li prestarà tot el seu suport, a ell i la seua família.
Estem a l’any 1941 i a Miguel Hernández li queden poques setmanes abans d’emmalaltir
mortalment. La situació de la seua esposa Josefina Manresa i del seu fill Manolito, és cada
vegada més angoixant. El poeta, més dèbil cada dia, sols pensa en millorar la situació dels
seus éssers més estimats. En els darrers moments, amb l’estat de salut molt agreujat, li
proposa a la dona d’anar a viure a Pedreguer, amb la família d’un company pres.
Segons Gracia Ifach, “con el ánimo de mejorar la situación, el poeta gestiona la posibilidad
de que vayan a vivir con la familia de un compañero en Pedreguer. Es una casa de labor,
en pleno campo: la madre de su amigo los atenderá muy bien. Como siempre, Josefina se
resiste. Piensa si no la utilizarán como un peón de labranza, teniendo que trabajar con la
azada. Miguel le asegura que no, que quizá se limite a cuidar de las gallinas y los conejos,
que a ella le gusta. El invierno con hambre es de temer y trata de salvarles como buenamente
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puede”.
En les cartes que va escriure Miguel Hernández des del reformatori d’adults d’Alacant,
trobem tres referències a Pedreguer. La primera és una targeta postal que envia a Josefina el
14 de novembre de 1941, en la que li suggereix que passe l’hivern a casa nostra.
Alicante, 14 de noviembre de 1941
“Mi querida esposa: Supongo que habrás pensado ya lo que te dije. Irías a Pedreguer en
calidad de amiga, y lo serías mucho de aquella señora, de la que aguardo contestación un
día de éstos, y sabré si es posible que vayas si tú quieres. El invierno se presenta malo, y creo
que estarías allí mejor. Si me asegura que puedes ir, no te costaría mucho trabajo probar, y,
de no encontrarte a gusto, volverte a Cox. Desde luego, no pienses en la azada, mujer. Creo
que podrás criar incluso gallinas, que a ti tanto te gustan, y conejos también. (…)
Miguel.”
[Targeta postal enviada a Cox, remitent: Miguel Hernández Gilabert. Reformatorio. 4º
Dormitorio. Alicante]
Una setmana després, Miguel escriu novament a l’esposa per insistir-li d’anar a Pedreguer i
concerta una trobada amb la propietària. L’encontre es materialitzà a casa d’Elvira, germana
del poeta, des d’on aniran juntes a la presó, a comunicar-se amb els estimats.
“Alicante, 21 de noviembre de 1941
Mi querida esposa: El viernes próximo espera a venir hacia las últimas comunicaciones porque
vendrá la señora de Pedreguer y te visitará en casa de Elvira. Si venís juntas a comunicar, se
puede hablar de todo mucho mejor. (…)
Miguel.”
[Targeta postal amb segell de censura de la Presó Provincial d’Alacant. Enviada a Cox,
remitent: Miguel Hernández Gilabert. Reformatorio. 4º Dormitorio. Alicante]
Si tornem a l’obra de María de Gracia Ifach, podem esbrinar que Josefina Manresa mai va anar
a Pedreguer. L’empitjorament de la salut del poeta serà la causa principal. Com narra l’autora,
“después de varias consultas no se ponen de acuerdo sobre el traslado a Pedreguer. A ella
no le gusta otra casa que la suya. Sin embargo, ¿cómo se las va a arreglar, que milagros no
tendrá que hacer para seguir adelante? La solución de vivir en el campo, con buena comida y
ganando algún jornal, era la más sencilla. Por otro lado, él necesita botas, un jersey. Estando
tan desnutrido, siente frío como nunca lo sintió. Bien poco es lo que precisa. Pero, ¿cómo la
va a conseguir? La última visita a Miguel, sano, tiene esta fecha: 28 de noviembre, viernes,
de 1941”.
És molt interessant el testimoni que va deixar estampat Josefina Manresa en el llibre
Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández. En aquestes memòries Josefina explica les
veritables raons de les reticències vers el trasllat a Pedreguer. “Tampoco me parecía bien
el panorama de tener que irme a vivir a casa de los familiares de sus amigos presos, como
pretendía, porque se lo habían ofrecido esos compañeros, y él se ilusionó y lo veía tan fácil
y natural, donde podían tener sus inconvenientes y representar para ellos un compromiso
que es lo que yo tenía en cuenta”.
La darrera al·lusió a Pedreguer en l’obra del poeta oriolà és una nota a llapis sense data que
cal situar cronològicament, al nostre entendre, en el període en què Miguel ja ha emmalaltit
de tuberculosi.
“Josefina, yo quisiera comer todo lo que se presentase y dejar los ponches ya una vez. Pero el
estómago manda y ni los ponches quiere a veces. Y todo es consecuencia de la fiebre que no
se va un momento. Tengo el cuerpo como el plomo y no tengo esperanza de comunicar en
mucho tiempo contigo. Te mando esas empanadillas que me envían de Pedreguer la familia
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que tú conoces. Ya verás la manera de devolver los cacharros. (...)
Miguel”.
[Nota escrita a llapis, en mitja fulla de quadern. Sense data]
Resta esbrinar qui va ser el company de Miguel Hernández pres, que li va oferir casa i
menjar a la dona i al fill. Sobre aquest fet, hem de dir que molts dels presos de Pedreguer
del Reformatori d’Adults d’Alacant van conèixer Miguel Hernández, encara que no hem
pogut arribar a tots els casos. Els d’Alacant compartien cel·les grans, ocupades per desenes
de presos, i la figura del poeta, un personatge tan reconegut, no passaria desapercebuda.
Amb tot i amb això, hem tingut la fortuna d’identificar les persones citades per Hernández.
Després d’un treball de recerca important, en el que he d’agrair la col·laboració de Josep
Maria Costa i d’Antònia Server, hem arribat a conèixer l’identitat dels pedreguers.
En una entrevista molt emotiva, realitzada a la seu de l’Associació Els Pòrxens el 4 d’abril de
2019, Teresa Soliveres va narrar l’amistat dels seus avis, Vicent Ribes i Teresa Fornés, amb
Miguel i Josefina. Sense tenir coneixement a priori dels textos referits anteriorment, Teresa
Soliveres referí que els seus avis establiren una bona amistat amb el matrimoni Hernández
Manresa durant l’estada al Reformatori d’Adults. Vicent, s’enorgullia de l’amistat amb el
poeta, malgrat la situació crítica i injusta en què s’establí. Solia contar que arreplegava tots els
paperets que podia perquè Miguel pogués escriure, atès que tenia el paper molt restringit.
D’altra banda, el testimoni de Teresa Fornés, l’àvia, explicat en nombroses ocasions a casa,
no dóna cap possibilitat al dubte. Sembla que l’amistat va nàixer al coincidir en diverses
ocasions amb Josefina Manresa en les comunicacions a la presó d’Alacant. I amb el temps,
l’amistat es va fer més forta. Teresa i Vicent eren persones cosmopolites, havien estat als
Estats Units treballant i tenien una visió del món ampla i avançada. Davant la situació de
precarietat d’aquella dona tan refinada i bona, com ella la recordava, Teresa no dubtà a
obrir-li les portes de casa en proposar-li l’estada a Pedreguer, a la casa de camp on vivien.
Allí compartirien el que hi hauria, poc en temps de postguerra, però al camp de Pedreguer,
sempre hi havia alguna cosa per menjar. Una garantia que no podia obviar-se.
Com s’ha vist, a causa de l’agreujament de l’estat de salut de Miguel i de la pena per les
molèsties que poguera ocasionar, Josefina Manresa no va vindre mai. No obstant, hem de
tenir present, el gest solidari i d’humanitat que va tenir la família pedreguera en un moment
tant complicat per a tots. Les paraules del poeta són un record inesborrable d’una amistat
vertadera, aquella que es forja en els moments més difícils. Ara, ja sabem quina va ser la
família amiga, que va fer un lloc a casa per allotjar la família del poeta.
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Col·laboracions escolars
5è
VA SUCCEIR A FESTES….
(SUCCESSOS)
BOU A LA FUGA
Un dia de festes de Pedreguer, pel matí, mon pare estava
davant del “Super G” mirant els bous, però com s’avorria, va
agafar un periòdic per llegir les noticies.
Els barrots de la barrera eren horitzontals, fets de fusta. El
bou va pujar plaça amunt i a l’arribar a la barrera no s’ho
va pensar més i va llevar la fusta de la barrera que protegia
a mon pare. Mon pare va sentir un soroll i … al baixar el
periòdic va veure el bou davant d’ell. Ell sabia que si corria
el bou el perseguiria així que, amb molta valentia, va tornar
a pujar el periòdic fent com si res passara i pensant : «que
passe el que Deu vulga».
El bou sols volia tornar a la muntanya, així que va passar pel
seu costat i va continuar el seu camí.
Mon pare, després d’eixos segons interminables, va poder
respirar tranquil i es va quedar amb una bona anècdota de
festes.
Mariona Vidal Estrugo
5è CEIP El Trinquet
ENTRADA I EIXIDA PER LA FINESTRA
Una vesprada de festes de Sant Bonaventura, de fa alguns
anys, estava ma mare a casa dels seus iaios, besavis meus,
que està als Porxes. Conta ma mare que la meua besàvia
estava veient l’entrada de bous dins de casa, les dos
assegudes justes darrere de la porta, amb les finestres ben
obertes.
En aquells anys als Porxes no hi havien palcos ni «rateres»
davant de casa, això sí, hi havien carros lligats a les columnes
dels Porxes.
De sobte van sentir un clamor a la plaça i de seguida van
veure un xic, d’una vintena d’anys, a qui perseguia el bou i
corria a tota velocitat sense descans, amb cara d’espant. Al
passar per casa de la meua besàvia va botar per la finestra i
va caure als braços de l’amiga de la meua besàvia.
El més sorprenent de tot va ser que el xic, que estava blanc
com la paret, se’n va anar igual que va entrar, és a dir, va
tornar a botar per la finestra, sense dir res i davant la cara
de sorpresa de tots els que estaven allí.
Martina Portes Jover
5è CEIP El Trinquet
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EL BOU ENTRA EN LA «LA MUSICAL»
Un dia de festes estaven en el bar «La Musical» celebrant
que jo era festereta.
Estaven molt tranquils sopant i de sobte sentim un soroll
molt,molt fort i resulta que el bou havia entrat en el bar.
Tot el món alarmat va buscar un lloc per a amagar-se: baix
les taules, a la cuina, als serveis… El meu tio estirant-me
d’un costat, la meua mare d’un altre i jo plorant. Finalment
ens van amagar al bany.
Després de 15 minuts varem eixir i el bou ja havia eixit del
bar i aleshores ens varem adonar que ens havíem deixat la
toca a la cadira. Per sort el bou no l’havia tocada..
Després de l’espant ens varem riure, però en eixe moment
no feia ni mica de gràcia.
Iris Vegara Gavilà
5è CEIP El Trinquet
UN ESGLAI I A SOPAR
Una vesprada de festes, en un solta de vaques del Crespo,
després d’una entrada del Cova, mon pare estava baix dels
palcos dels «Porxes» parlant amb el seu amic, que estava
recolzat als palos dels palcos.
De sobte mon pare va veure la vaca que anava cap a ells i
va alertar del perill al seu amic, però ja la tenia damunt i li
va pegar amb la banya a la cuixa i li va esgarrar el pantaló.
La vaca va seguir el seu camí i mon pare va socórrer al
seu amic. Se’l van endur a l’ambulància però el metge no
estava. Tot seguit van anar a la policia local que el va dur al
Centre Metge.
Després de fer-li la cura el van acompanyar a la caseta per
canviar-se els pantalons. A continuació se’n van anar a
sopar amb els amics i a continuar la festa.
Dani Vives Pascual
5è CEIP El Trinquet
EL BOU DES DE LA PAPERERA
Ja fa molts anys, una vesprada de festes que feien bous, ma
mare i una amiga estaven dins de la ratera mirant els bous.
En aquell temps els pals de les rateres estaven un poc més
separats i el bou solia entrar moltes vegades.
Eixa vesprada va entrar el bou i totes les persones que
estaven dins van eixir de la ratera al mig de la plaça o
pujaven als palcos. Ma mare i la seua amiga varen intentar
pujar però com tots estaven espitjant-les, la seua amiga,
que era molt primeta, va caure dins d’una paperera que hi
havia baix del palco.
Allí dins de la paperera va veure passar el bou pel seu
costat, que per sort ni la va mirar.
Manel Gómez Tomàs
5è CEIP El Trinquet

UN POC DE PEDREGUER

EL BOU INCONTROLAT
Ja fa molt de temps, un dia de festes, el meu iaio i el tio
Vicente estaven parlant tranquil·lament dins de la «ratera»
mentre el bou estava solt. De tant en tant s’assomaven a
la plaça per veure on estava el bou. Una d’eixes voltes van
veure que la plaça estava plena de gent, però cregueren
que el bou estava a l’ajuntament i van tornar a entrar dins
de la «ratera».
Va resultar que el bou estava dins i per això la gent estava
fora, El bou va passar per davant d’ells sense que els donara
temps a fugir. Encara sort que estaven quiets i el bou va
passar sense mirar-los.
Després d’aquell dia no tornaren a confiar-se ja que
passaren molta por , però no han oblidat mai este succés i
el conten moltes vegades.

Pedreguer és molt bonic,
veuràs rialles sense fi,
a la plaça de l’Amistat
un munt de colors trobaràs.

En l’Alfàs,
fan la presentació
on els festerets i festeretes
seràn el centre d’atenció.

Íria Masanet /Aina Abad
5é CEIP l’Alfàs.

Lidia Fornés Torres
5è CEIP El Trinquet

ELS TARONGERS
En Pedreguer cultiven uns fruiters
tots amb el nom de tarongers.

PEDREGUER

Per què m’agrada Pedreguer?
És un poble on els xiquets i xiquetes poden perfectament jugar.
Dia de festes. Qué bé! Ens ho passarem genial.
Rialles i somriures per tots els costats.
Em fascina el meu poble!
Gràcies per tot Pedreguer.
Un poble com aquest es mereix la gent que té.
Estic orgullosa de ser Pedreguera i sempre ho estaré.
Ring! Ja ha sonat el primer coet. Que comencen les festes.

Tenen fruites molt bones i dolces,
però molt sanes i meravelloses.
De l’arbre les vaig agafar,
amb molt de gust me les vaig menjar.
En primavera les flors vindran
i les taronges s’en aniran.
I jo estaré esperant,
a que les taronges m’estiga menjant.

Martí Jorro Batalla
CEIP l’Alfàs.

Laia Salvà Cantó
5é CEIP l’Alfàs.
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4t

EL TITOT

En un poble de la Marina Alta anomenat Dénia vivien dos amics, Pere i Pau. Es van conèixer un dia a
l’escola. Pau era nou a la classe de 4t, no tenia amics i estava sol i trist. En un principi Pere no volia ser
amic d’ell però van anar coneixent-se i van veure que tenien moltes coses en comú i podien ser bons
amics. Havien descobert que als dos els hi agradava molt llegir novel·les d’aventures i d’històries
antigues.
Un dia els dos xiquets anaren a casa de l’avi de Pere que es deia Andreu. L’avi era un bon home que
durant molts anys havia sigut pescador i sempre contava moltes històries i aventures que li havien
passat a la mar. Aquell dia els va contar una història que mai es podien imaginar, es va contar la
llegenda del “Titot”.
Segons el que deien, el “Titot” era un polp marí gegant, amb huit tentacles i de color roig obscur. La
llegenda contava que el “ Titot” ajudava els pescadors que es perdien mar endins. L’avi també els va
dir que ningú mai l’havia vist però que els pescadors sempre havien cregut en l’existència del “Titot” i
això els donava valentia per a poder eixir d’alguns moments difícils que ocorrien quan hi havia mala
mar.
Després d’escoltar l’avi, Pere i Pau es van quedar molt intrigats i emocionats amb aquella llegenda
del polp gegant.
Pau li va comentar a l’avi Andreu que no havia pescat mai i que tampoc havia navegat mai en un
vaixell, ja que el poble d’on venia ell no hi tenia mar. Al sentir això l’avi els va dir de seguida:
- Voleu vindre a pescar amb mi?
I sense pensar-ho un moment van dir els dos alhora:
- Clar que sí!
Durant la resta del dia Pau va estar pensant en el “Titot”,
si podia existir, si no...però es trobava feliç i emocionat
perquè l’endemà anirien a pescar els tres.
La nit es va fer llarga però el dia esperat va arribar. Pere,
tot nerviós i ple d’emoció es va alçar de bon matí i es va
preparar perquè el seu avi l’arreplegara i els dos junts
anaren a buscar al seu nou amic Pau.
Pere, Pau i Andreu arribaren al port de Dénia
tranquil·lament. Pujaren al vaixell de l’avi i salparen molt
contents. Ja endinsats en la mar, els tres es posaren a
pescar amb les canyes. Al cap d’una estona van observar
que una canya es movia i l’avi Andreu la va pujar per
veure el que era. Quina desil·lusió! El que hi havien pescat
era un parell de botes velles!
Passaren cinc minuts i ara una altra canya es movia però de nou no havia picat cap peix, eren unes
bosses de plàstic. Esperaren i esperaren però tot el que pescaven eren deixalles, plàstics, llaunes de
beguda, etc. L’avi no entenia el que estava passant i els xiquets estaven desconcertats. On estaven
els peixos?
La mar estava tan contaminada que la barca va enganxar l’hèlix amb un plàstic i es va parar en sec.
De sobte, Pau, Pere i l’avi van veure un cap gran que s’acostava ràpidament. En un primer moment no
sabien que era, però mentre allò anava acostant-se a la barca es distingia cada vegada més un animal
molt estrany. Les sospites eren certes...
Aleshores els tres cridaren a la vegada:
- És el “Titot”!!!

90

L’avi Andreu, mentre aquell animalot s’acostava,
va agafar amb força als dos xiquets que estaven
molt espantats. Inesperadament el “Titot” va
desenganxar la barca i els va dir:
-Tranquils, no vull fer-vos mal. Vull dir-vos que
necessite ajuda. Ja fa unes setmanes que la mar
està molt bruta i es veuen molts animals que es
moren per la contaminació de l’aigua. Jo quasi
no puc eixir de ma casa de tantes deixalles que
trobe. Però el meu deure és ajudar a la mar i vos
demane que feu el possible per a que la gent
conega el que està passant i deixe d’abocar
brutícies.
Els tres es miraren seriosos i es quedaren molt
pensatius. Realment era un problema important,
les persones no s’adonaven del que estaven fent-li a la mar. Andreu va posar la barca en marxa i els hi
va dir que era hora d’anar-se’n i que ja pensarien tot allò que podrien fer. A més a més, estava fent-se
de nit i ja estaven molt cansats després de tot el que havien viscut aquell apassionant dia.
Al dia següent Pere i Pau van contar als companys de classe el que havia passat i el que els hi havia dit
el “Titot”. Estos ho van dir a la seua família. La seua família ho va penjar a les xarxes socials d’internet.
I va ser així com la notícia de la contaminació de la mar es va fer tan ràpidament popular com la
velocitat de la llum. Va eixir fins i tot a les notícies de la televisió valenciana, “A Punt”, que s’acabava
d’inaugurar.
Aquell mateix dia els alcaldes de la Marina Alta van demanar ajuda a tota la població i comunicaren
que, de tres a set de la vesprada, totes les persones voluntàries arreplegarien brutícia de la costa a
peu, en barca i fent busseig les més atrevides. Estaven decidits a treure tot el que podria fer-li mal a
la mar.
La neteja va tindre un èxit absolut, tots els habitants de la comarca van acudir per ajudar. En un
moment acudiren xiquets i xiquetes d’escoles i d’instituts, bombers, jubilats, policia local, alcaldes,
mestres, socorristes i tot tipus de persones de qualsevol edat i professió.
També acudiren d’altres comarques veïnes
perquè la notícia es va escampar per tota la
Comunitat Valenciana. Ningú volia veure la
mar bruta i sense vida.
Els ajuntaments van agrair molt el que
havien fet Pau, Pere i Andreu ja que gràcies
a ells, d’ara endavant, la mar tenia més
possibilitats d’estar neta i bonica.
El “Titot” va quedar molt agraït i els alcaldes
decidiren que a partir d’aquell dia el polp
gegant seria el millor vigilant de la mar per
a que tots la respectaren i la cuidaren.
I ara ja sabeu que la mar és un lloc preciós
que cal respectar. Si aneu alguna vegada,
no l’embruteu... el “Titot” està vigilant.

Marc Pons Torrell
4rt. B-CEIP l’Alfàs.
Finalista 2n Cicle Premi Sambori 2019
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EL BOU “TRUENO”
Hi havia una vegada en un poble anomenat
Pedreguer, quan eren festes de bous una
ramaderia anomenada Cafforio Ribes. En eixa
ramaderia hi havien molts bous, però hi havia
un especial anomenat “ Trueno”. Es deia així
perquè quan eixia a la plaça tots l’aplaudien i
sempre caia un raig i el públic es tornava boig
per ell. Un dia quan li tocava a la ramaderia
Cafforio Ribes van dir com sempre:
- Ara li toca a la ramaderia Cafforio Ribes i va a
eixir “Trueno”.
Quan va eixir tots el van aplaudir però hi havia
una cosa estranya, no va caure un raig, i es van
enfadar tots, van agafar rastells i troncs per
a matar-lo però ell es va escapar per un racó
de la plaça i va córrer fins un punt anomenat
Capelleta de Sant Blai. El van agafar i portar
als molinets per a matar- lo, però uns xiquets
anomenats Joan, Laia i Martí que van anar a
salvar-lo a les 22:30 de la nit, van entrar i el
van calmar i després el van traurer en silenci
i el van portar a la seva cabanya, la dels tres
xiquets. Quan la policia va anar a buscar el bou
i va veure que no estava, va cridar al ramader
Juan per a que anara a buscar-lo. Laia va anar
a la seva casa i va llegir a un periòdic que
buscaven a “Trueno”. Va tornar a la cabanya
amb el periòdic a la mà i li ho va contar als seus
amics. Ells es van quedar bocabadats i van dir:
-Anem a soltar-lo al camp dels nostres iaios,
allí serà lliure.
Ho van fer i van anar a dir-li al ramader que ja
no podria tornar a veure a “Trueno”.
Així que la gent de Pedreguer ja no tenia el
bou per voler matar-lo. I “ Trueno” va viure
millor i amb nous amics.

TOT JUGANT AMB ELS VERBS
Córrer, nadar, bussejar o escalar
a la nostra vida cal demanar
disposats sempre a parlar
molt d’amor ens cal cuinar.
Escriurem un gran somriure
que al món ajude a viure
dormirem per somiar llepolies
llegirem, patinarem i farem bogeries.
Dibuixarem un traç per caminar
on tots ens puguem estimar.
Comprarem la vida que ens menja el temps,
allí on està l’amistat, acudirem ben contents.
Lina, Sergi, Leire, Teresa, Júlia, Thami, Aglana,
Daniel, Jordi, Jadiyatu, Héctor, Muhammad,
Olivia, Ibram, Serón, Carol, Marta, Aitana,
Johangelis, Iván T., Samara, Violet.
3er. B- CEIP l’Alfàs

I JUGUEM I JUGUEM AMB ELS VERBS
Els cabells llargs que cal pentinar
dolçament... tendrament estimar
Passejar, gatejar, córrer
viure la vida, socórrer.
Llegir i escriure
conversar i somriure
caminar sense parar
i amb aigües blaves sempre nadar.
Comprar sempre alegria
repartir-la al món cada dia
cantar, parlar i somiar
i molt d’amor a tots enviar.

Conte contat, ja s’acabat.
Fi.
Cosmo Arens / Mar Ribes
CEIP l’Alfàs.
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Yuneida, Yeray, Nerea, Mohamed, Carla, Eloi,
Bruno, Afnan, Salama, Fathou, Cristian, Carme,
Danny, Iván R., Efrén, Vera, Evelyn, Marc,
Omnia i Ciara.
3er. A- CEIP l’Alfàs

3r
LES NOSTRES FESTES
Paraules que obrin la festa
Repartint els millors desitjos
Encetem la setmana gran
Gaudim dels espectacles
Omplim el poble de felicitat
Comencem les FESTES al poble
Orquestres, danses i “cordà”
No paren de pujar quintes i quintos
Cercaviles i sopars populars
Engeguem llums a la plaça
Repiquem campanes al vol
Tots ballem i cantem a ritme de festa
Sorpreses, castells inflables i molts jocs.
Bons cantants arriben d’altres llocs
Orquestres que molt ens animen
Uneixen a la gent amb bona música
Somnis d’alegria per a tothom.
Obrim les portes de la casa
Ressonen els tres coets
Que fan arribar els bous
Ullets mirant per tots els “palcos”
Escenaris plens de festa
Somriures enllumenats
Toregem a la plaça els carretons
Rodem, ballem i celebrem
Art al carrer ens acompanya.
De música i de balls
Animen des de baix
Nosaltres escoltant
Serem els que aplaudim
Ells i elles cantant i ballant
Sempre, sempre animant.
Palmeres dibuixades al cel
Arriba la murta a la plaça
La gent amb molta il·lusió
Confeti i serpentines multicolors
Omplin els carrers de caramels
S’alça tothom a arreplegar-los.

Balls i llums...la plaça ben animada
Aigua llimó, pipes i cap a l’entrada
Recomença cada JULIOL la nostra festa
Raps, “rock and roll’s” i música popular
Emocionen i ens fan moure sense parar
Somni d’estiu que de nit i de dia viu.
Desfilades de carrosses
I les bandes al carrer
Sonen les dolçaines i també els tabalets
Clarinets, trompetes i trombons
Oboès, flautes i fagots
Marxen vent fusta i vent metall
Omplint cada racó de felicitat
Ballem també a les “discomòbils”
Intercanviem converses a tot arreu
La festa ens ajunta i ens acompanya.
Cercles pel cel amb les estreles
Orquestren els colors dels coets
Els ulls són flors reflectides
Trossets d’art que no ens deixen quiets
Saltem, vibrem i estem ben contents.
Seguim el concurs de paelles
Ocupem l’espai que ens uneix
Paraules que compartim
Arrepleguem també els forasters
Records bons que sonen al cor.
Passegen festers i festeres
Omplin de goig el carrer
PEDREGUER vestit de festa
Un poble que vibra al vent
La Comissió ens deixa empremta
Agraïm de tot cor el que han fet
Ressona el comiat de la festa...tornarà l’any que ve.
Lina, Sergi, Leire, Teresa, Júlia, Thami, Aglana,
Daniel, Jordi, Jadiyatu, Hèctor, Muhammad, Olivia,
Ibram, Serón, Carol, Marta, Aitana, Johangelis,
Iván T., Samara, Violet, Yuneida, Yeray, Nerea,
Mohamed, Carla, Eloi, Bruno, Afnan, Salama,
Fathou, Cristian, Carme, Danny, Iván R., Efrén,
Esther, Vera, Evelyn, Marc, Omnia i Ciara.
CEIP l’Alfàs 3er A i 3er B
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INFANTIL

5 anys

96

INFANTIL

4 anys
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Agraïments
Ha arribat el moment dels agraïments, i des de
la Comissió 2019 volem destacar la participació
del poble en els actes organitzats, que ha estat
fonamental.
La involucració de La Polseguera‘84, la
Rebolica‘87, i Els Furgastores’88, així com
la dels directors de cada una de les obres
representades, que ens permeté tornar a omplir
de rialles l’Espai Cultural de Pedreguer durant el
mes de març amb les representacions teatrals.
Agrair també a tots aquells pares i mares de
quintos i quintes que ens han ajudat en tot allò
que han pogut.
Com no també agrair a la Comissio 2018, la seua
col.laboracio i ajuda en totes aquelles consultes
i dubtes que els hem fet al llarg de l’any.
A les empreses i les persones col·laboradores
que ens han facilitat el que els hem demanat.
Moltes gràcies.
A l’Ajuntament de Pedreguer hem d’agrair el
suport proporcionat durant aquests mesos.
Finalment, mereixen el nostre reconeixement
les associacions que ens ajuden mitjançant
l’organització d’activitats per a la setmana de
festes.
Sense aquest conjunt de forces, tot podria ser
possible, però no seria el mateix.
Moltes gracies a tots i molt Bones Festes.
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ÍNDEX de PUBLICITATS
A
ACADÈMIES, CENTRES
D’IDIOMES i EDUCOTEQUES
188 Lafi
163 Nou Centre d’Idiomes
187 Tericoteri

ACER INOXIDABLE
144 Formacero

ALIMENTACIÓ
199 Agro Natural
193 Ecosomnis
168 Hello Naranja
134 Suma(Margarita)
197 Super G
101 Mas y Mas
195 Degust

AMETLES I PIENSOS
123 Almendras Artigues
201 Durà Tomàs

AUTO-ESCOLES

CONSTRUCCIONS i DERIVATS

193 + Fácil
181 Guillem

190 Balaustres Mirabó
202 Belpools
Int. contraportada Bersife
201 Cases Xaló
172 Grupo Márquez
124 Grupo Pedrós
131 Horprotec
131 Signes - Puigcerver
171 Sirerol

AUTO-RECANVIS
196 Auto-recanvis Garrofí

B
BODEGUES
110 Bodegas Xaló

BOMBES i AFOROS HIDRÀULICS
199 Suhipe

125 Afín
152 Cade
167 Carrió Consultors
191 Coinbroker
176 Enrique Navarro
136 Ennumera
176 Ferran Rivas
143 Gestoria Pedreguer
147 Juan J. Gilabert Noguera
176 Mengual
149 Pérez i Sapena
189 Procoden
122 Puigcerver

ASSOCIACIONS I GRUPS
202 Batukà Katuba
202 Els Traginers
202 Mamat i Calla

ATENCIÓ SOCIAL
121 Tacte Social

204

137 Sant Blai

COVES
192 Cueva Benidoleig

C

D

CALÇATS

DIETÈTICA I NUTRICIONISTES

154 Torres - Xhenna

172 Cristina Andrés
199 Dinupe

CARNS I EMBOTITS

192 A. Picó
187 Blanquet
ASSEGURANCES
197 Ortolá
195 Catalana Occident (V. Noguera)
198 Pancheta
120 Link Broker (Vicent Almiñana)
199 La Marina
175 Serviden

ASSESSORIES, GESTORIES i
ADVOCATS

COOPERATIVES

CARBÓ I LLENYA
197 Álvaro Pastor

CERÀMICA, TAULELLS i
SANEJAMENTS
115 Ferrcos
126 Gres Denia
170 Saneamientos Loga
157 Tent Costa

COMERÇOS, TEXTILS i
CONFECCIONS
193 Anni
126 Art & Patch
121 Comersintex
180 Esports Dario
185 El Vestidor de Yolanda
190 Filigrana
113 Pérez Pérez
165 Sucre
120 Toldos Rai
161 Torres Joiers

DENTISTES
164 Almident
196 Juan Carlos Pérez Carrió
134 F. Avellà
186 Rosario Domènech
127 Saludent

DISSENY I PUBLICITAT
155 Estudi Publicitari
174 La Quadra
200 Migama Publicitat

DISTRIBUÏDORS
102 Dispelevante
177 Dispevi
169 Distribucions Lull
191 Granisol
119 Helados Palacio

E
ENGINYERS I ARQUITECTES
142 Alambilab
147 Balma
201 Estec
168 Emili Portes Giménez
170 Francisco A. Sapena
173 Juanfe Ribes
186 Mirtec
176 Pevitec
117 Solnet

ESPECTACLES
116 Arte Mediterráneo
178 David Espectacles
129 Excelsior
174 Grupo Titanic
132 JFM
198 Oracle de l’Est

ESPORTS
122 Nitidia

ESTANC
183 Estanc Nº 2
194 Estanco Maruja

ESTETICA DENTAL
112 Fresdental

F
FARMÀCIES
166 Herminia Infantes Costa
139 La Creueta
158 La Sella Mercedes Escandell

FOTÒGRAFS i PRODUCCIONS
AUDIOVISUALS
187 Photoplus
155 Sivera
124 Tiveus

FLORS, VIVERS i JARDINS
195 José Luis Villar
175 L’Andrés
185 Flors Maria
194 Geomap
179 Gesmil

FORNS i PASTISSERIES
178 Adela Ribes
193 Carrer Ample
191 El Pan de Juan
199 Forn Jaume

FUMIGACIONS i DESINFECCIONS
150 Ramiro

FUSTERS

195 Fabián

184 Bricofusta
192 José Agulles Avellá
190 Juan Vte. Pérez (JUPE)
183 Manzano Ribes
152 Raúl Miralles

FERROS, ALUMINIS I CRISTALLS

FUNERARIES i TANATORIS

FERRETERIES

178 Alucosta
200 Crystal Windows
118 Duraferro
177 Durasarch
201 Hierros Mesber
191 Mestre
180 Paya
107 Pedro Cantó
182 Recubrimientos Roselló

153 Femenia, Tanatori Pedreguer
135 Tanatori Sant Bonaventura

FISIOTERAPEUTES

150 Esplai

172 Alexandra Toudic
194 Les Mans
145 Pedro Barber
200 Mª José Ferrer Montoro

H

FONTANERIA i TRACTAMENTS
D’AIGÜES
198 Causí
163 Collado
129 José Pons (Tomaquero)
195 José Tomás (Trampeta)
179 Juan Roselló (llandero)
135 Rubén Soliveres
168 Salvá
195 Tecvasa

G
GASOLINERES
200 Repsol Pedreguer
132 Combusella

GUARDERIES

HERBORISTERIES
178 Antonia

I
IDIOMES
200 Maria Monfort Miralles

IMPREMTES
203 Avellà Gràfiques
207 Gràfiques Grimalt
208 Gràfiques Terranés

INDÚSTRIES
156 Afisa
177 Juan Bta. Pedrós
105 Miralles
103 Paco Martínez
125 Righton
99 Rolser
133 Signes Grimalt
123 Simó Sastre

INFORMÀTICA
Contraportada Bliver
201 Serindo

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES,
ELECTRODOMÈSTICS i
CLIMATITZACIÓ
186 Alejandro Fernández
195 Alfredo Moltó
166 Araque
111 Artés
160 Expert Gilabert
164 iinnoact
128 Ilumiwatt
194 Instelec
169 ITEMA
146 Mengual-Costa Tien 21
202 Pedro Ismael
106 Pons
100 Santacreu Instalaciones
Eléctricas

INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ
183 Morell

IMMOBILIÀRIES - PROMOCIONS
149 Compra Hábitat
182 Cosba
119 Essential Properties
185 Inmo Xara
128 Selecta

L
LACATS
175 Tecnilac

LLIBRERIES i MATERIAL
D’OFICINA
151 Llibreria Mestral
151 Paper i Ploma

M
MARBRES I PEDRA
189 Terranova
184 Taller de Pedra Navas
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MOBLES I DECORACIÓ

PSICOTÈCNIC

140 Artigues
193 Ondara Descans
200 Souvenirs Costa Blanca
156 Tucan

127 Psico Group

N
NÀUTIQUES

193 La Faràndula
109 L’Almàssera
161 Quatre Estacions
162 Verdolaga
191 Tallarina

180 Passió pel Mar

PODÒLEGS

NETEJA

Q

191 Esmeralda Pons

O
ÒPTIQUES
148 Costa

P
PARTITS POLÍTICS
138 Compromís
130 CUP
136 PP
154 PSPV - JSPV

PERRUQUERIES i ESTÈTICA
181 Albert
194 Ana Puigcerver
189 Anesma
188 Cristina Berga
190 Espills
192 Josep Ballester
175 La Barbera
153 Maragda
172 Márquez Seguí
182 Mª Carmen Mondéjar
180 Natural Peluqueros
196 Nou Stil
183 Sandra

PINTURES i PINTORS
188 Antonio Vicente Font
191 Ismael Estrada
190 Luis Martínez
194 Mahiques i Miguel
181 Seve
158 Tecma

PESCATERIES
198 La Peixateria

PIROTÈCNIES
114 Hnos. Caballer
172 Toni Pons

206

PUBS i DISCOTEQUES

148 Silvia Fornés Oliver

QUIOSCOS
172 Quatre Cantons

R
RAMADERIES
198 Benavent
185 Coves
198 Crespo
198 Fernando Machancoses
188 La Paloma

RECICLATGES
200 Fergometal

196 Raconet dels Pòrxens
167 Rei Jaume
159 Sabors Casolans
189 Taberna Antigua
201 Tajin
173 Tasta’m
192 Valero
192 Xato
133 Zorrilla

S
SUBMINISTRAMENTS HOSTELERS
159 La Marina

T
TALLERS i CONCESSIONARIS
192 Auto Diesel Marina Alta
130 Auto Salvà
165 Automotors Pedreguer
201 Ferrer Escrivà
195 Dugar
108 Grupo José Jorro
181 Jaime Miralles Ribes
201 Miguel Signes
162 L’Avinguda
179 Puigcerver - Jaime Garcia

RESTAURANTS, BARS, PIZZERIES,
CAFETERIES, GELADERIES i
TELECOMUNICACIONS
EVENTS
190 Electrolow
186 Avinguda
192 Brou
196 Cachap (Cova - Charo)
191 Cal Nay
202 Coquería Jordi el Nin
196 Cova
177 D’i Fratelli
173 De Sucre
194 El Castellet
179 Els Pòrxens
202 El Punt
104 El Tresmall
188 Escoles Velles
199 Heladerías Jávea
197 J.J.
197 Kokido
190 La Cassola
157 La Musical
196 Les Galgues
104 Los Arcos
197 Llaurador
171 Marfull
197 Paco
193 Pinocchio
160 Plaça
199 Pizza Rock
190 Pou Nou

TRANSPORTS, EXCAVACIONS i
GRUES
128 Pick ‘n‘ Pack
194 Luis Seguí Pizarro
198 Luis Seguí Montaner
118 Pineda Morell

V
VETERINARIS i CRIA D’ANIMALS
174 Can Academy
184 Ignacio Buchón
200 Petitons
141 Vetercan
193 Clínica Pedreguer

X
XAPA i PINTURA D’AUTOMÒBIL
199 Bas

XEMENEIES
196 Paco Agulles

