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L’alcalde assegura que el Seprona 
no va paralitzar el desbrossament 
Davant la nota de premsa que va 

difondre el Grup Municipal Po-
pular en la qual s’indicava que 

el Seprona (Servei de Protecció de la 
Naturalesa de la Guàrdia Civil) havia 
paralitzat la neteja i el desbrossament 
que estava efectuant el consistori en el 
vessant de la muntanya de l’ermita del 
Sant Crist, argumentant que era època 
de nidificació i que treballs com la poda 
es fan, normalment, a l’hivern, i no ara, 
l’alcalde Josep Sempere va aclarir que el 
Seprona no havia paralitzat en cap mo-
ment l’acció, “simplement havia supervi-
sat els treballs que s’estaven realitzant”.

Sempere va recordar que el consistori 

disposava de “l’autorització pertinent” 
i que les feines que s’havien parat es 
reprendrien quan la Brigada Municipal 
acabara de fer altres qüestions prefe-
rents que havia de fer, entre altres, la 
neteja de la piscina municipal.

L’alcalde ha dit que el motiu d’haver 
actuat en aquesta zona responia a la 
seua proximitat amb el punt habitual 
des del qual es disparen els castells de 
focs artificials, “la qual cosa obliga a ha-
ver de netejar el radi perimetral que pot 
veure’s afectat pel llançament dels focs”.

Per eixe motiu, va explicar, tècnics 
de la Conselleria d’Agricultura van re-
comanar fer una crema controlada, 

en la qual actuarien tècnics i bombers 
forestals.”No obstant això, fa unes set-
manes van descartar fer la crema abans 
de l’estiu per la proximitat de la fi del 
període de cremes i l’adversitat de les 
condicions meteorològiques que hi ha-
via eixos dies”.

Aquesta circumstància i la proximitat 
de les cases del barri de la Malena, així 
com un col·legi i també el centre de la 
població, van motivar que no s’espe-
rara a fer la “crema controlada” i que 
s’haja actuat desbrossant i netejant la 
zona, utilitzant-se, segons explicacions 
del primer edil, maquinària cedida a 
la brigada municipal, sense costos ad-

dicionals.
Sempere va recordar, d’altra banda, 

que la zona en què s’han fet aquests 
treballs no és boscosa sinó que “es-
tà formada, bàsicament, per bancals 
d’oliveres i ametllers, molt descuidats 
des de fa anys, la qual cosa implica pe-
rill d’incendi per la proximitat al punt 
de llançament dels focs d’artifici”. Ha 
aprofitat per a recordar que les perso-
nes que siguen propietàries de solars, 
ribassos i parcel·les, tant urbanes, 
forestals com agrícoles, tenen l’obli-
gació de mantenir-les en un bon estat 
de neteja higiene per a prevenir que es 
produïsca un incendi forestal.

Subvencionen els concerts de L’Octavari
La Diputació Provincial d’Alacant ha subvencionat amb 4.000 euros a l’Ajuntament per l’última edició 

de les Jornades Musicals de l’Octavari de Sant Jordi. Els concerts es van celebrar els dies 1 i 2 de maig a 
l’església parroquial i van ser oferits per l’Orquestra Simfònica SMI Santa Cecília de Cullera, i pel Cor Uni-
versitari Sant Yago de València. L’ajuda s’ha concedit dins de la convocatòria de subvencions realitzada per 
l’administració provincial destinada a donar suport a la realització d’activitats culturals, musicals i escèni-
ques en els municipis.

Realitzen un 
documental 
sobre els 
costums de 
Banyeres

La iniciativa de l’ajuntament 
de dur a terme la gravació d’un 
documental destinat a recuperar 
la memòria oral i col·lectiva del 
municipi, amb la inclusió de tes-
timonis sobre oficis, costums i 
tradicions que només es conser-
ven en la memòria de les perso-
nes majors, ha sigut reconeguda 
per la Diputació Provincial amb 
la concessió d’una ajuda econò-
mica de 2.000,00 euros que es 
destinaran a finançar part de la 
seua realització. L’òrgan pro-
vincial ha inclòs aquest projecte 
en una convocatòria de subven-
cions destinades a donar suport 
a activitats dirigides al foment 
de la llengua i la cultura popular 
valenciana.

El vídeo, que rep com a títol 
“Costumari de Banyeres de 
Mariola. Quefers i tradicions”, 
inclou costums, festivitats i ele-
ments d’arrelament en el muni-
cipi, aspectes sobre els treballs 
agrícoles que es realitzaven, 
qüestions sobre la gastronomia 
local i formes de vida que hui 
dia pràcticament han desapa-
regut.

El documental perseguix que 
la informació que aporten els 
seus protagonistes es conserve 
com a testimoni d’una manera 
de vida i que puga ser coneguda 
i valorada per les noves gene-
racions.

Actuació de l’Orquestra Simfònica SMI Santa Cecília de Cullera

CONTRÀRIAMENT AL QUE VA DIR EL PP

Un operari fent treballs de desbrossament en el vessant del Sant Crist. Aspecte que presenta la zona després de la neteja.
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