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L’AGRESANA
segona edició

Que no ens ho conten, contem-ho nosaltres

Ara fa dos mesos compartíem, per fi, el projecte que havíem estat preparant 
durant quasi un any. Primer de tot, hem de donar les gràcies per la rebuda 
que va tindre el vídeo de presentació i la primera edició de L’AGRESANA. 
Som un grup amb poca experiència però amb molta il·lusió, i fem açò d’una 
manera del tot desinteressada. Per això agraïm de veres la disponibilitat i 
les ganes de totes les persones a les quals els demanem escrits, fotos o tot 

el que puguem necessitar.

Com ja hem dit més voltes, L’AGRESANA és un projecte finançat pel Cos 
Europeu de la Solidaritat. La durada serà, de moment, d’un any, i la idea 
inicial és de fer un número de la revista cada dos mesos aproximadament. A 
més, el número d’exemplars que ens podem permetre fer són limitats i per 
això destaquem que, per qui no puga tindre-la en format físic, a la pàgina 
web estarà disponible en format descarregable perquè es puga llegir des de 

qualsevol lloc.

La nostra opinió és que documents com els programes de festes aporten 
molta riquesa, ja que durant anys han arreplegat gran diversitat 
d’experiències i curiositats històriques. El mateix passa amb els llibres de 
Rafael Reig, que ha escrit sobre les escoles, l’Església parroquial i la música 
a Agres al llarg del temps. I amb els de Paco Esteve, que amb ‘Agres i dolces’ 
feia un treball importantíssim per la conservació del parlar d’Agres i amb 
‘Si ha nevat’ donava un context molt complet a la història del negoci de 
la neu a la nostra muntanya. Salvant les distàncies, L’AGRESANA és un 
document més que es suma a tots aquests, per a donar-li valor i recordar el 
passat, i també per a deixar per escrit tantes coses que, en un futur, podrem 

consultar nosaltres i les generacions vinents.

Esta segona edició segueix la línia de l’anterior, intentant millorar alguns 
erros que vam tindre. D’esta manera, entrarem a conéixer associacions que 
estan actives a Agres però que no ens hem parat a saber quina tasca fan, 
descobrirem la història d’un altre lloc emblemàtic d’Agres, el Cine Ideal, i 

moltes coses més.

Esperem que vos agrade i que no dubteu en donar-nos la vostra opinió a 
les nostres xarxes socials. L’AGRESANA està oberta per a totes les persones 

que vulguen participar.

foto d'Elena Crobu
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De la serra de Mariola es parla i en 
parlem tant que el més complicat 
és sempre acotar el discurs per tal 
de centrar-se en el missatge que 
es vol transmetre. I aquest és el 
cas ara, més quan se’ns dona una 
oportunitat de comunicació amb la 
població local del Parc Natural. Cal 
dir, avançant-se a la redacció, que 
la gestió de l’espai natural protegit 
és indissociable de la realitat social 
que l’envolta, és a dir, dels seus 
pobles, per això aquest nou canal 
de comunicació sembla tan oportú. 
Per tant, s’aprofitarà l’ocasió, però 
no aquesta vegada per a introduir-
se més en el coneixement dels 
valors o recursos, de la riquesa del 
patrimoni natural i cultural que va 
motivar la declaració de la serra 
de Mariola com a parc natural. 
S’aprofitarà, sinó, per a reflexionar 
sobre l’esdevindre de la seua gestió 
després d’aquestes dues dècades. 
I és que només encetar enguany 
s’han complit els vint anys de 
Parc Natural. Deixarem de banda, 
per tant, tal vegada per a un altre 
moment, compartir el que s’aprén 
sobre les plantes aromàtiques, els 
boscos, els ‘altres’ habitants (la 
fauna salvatge), les fonts, els masos, 
les coves, les penyes, els bancals, 
els oficis perduts, les cançons, les 
llegendes, la tradició excursionista, 

el paisatge… i molt més del que 
conforma l’essència de la Mariola.

Recordem que el primer pas 
administratiu en el camí de l’espai 
natural protegit va ser l’aprovació 
del Pla d’Ordenació dels Recursos 
Naturals (PORN) de la Serra de 
Mariola. Això va ser l’abril de 2001. 
Tot seguit es va declarar el Parc 
Natural de la Serra de Mariola 
amb data de 8 de gener de 2002. 
Ja des d’un inici es va fer constar 
la importància dels valors que 
conflueixen en aquest territori com 
a motivació de la seua protecció. 
Valors tant naturals o ambientals, 
com culturals. Aquesta és una 
afirmació que no s’ha deixat de 
repetir durant aquest temps: el 
patrimoni cultural que alberga de la 
Serra de Mariola és equiparable en 
igual mesura al seu importantíssim 
i reconegut patrimoni natural.
I a més, també es fa constar l’interés 
que suscita aquesta serra entre 

LA SERRA DE MARIOLA,
DUES DÈCADES DE PARC NATURAL

No deixes les sendes velles per les novelles

Model digital de la serra de Mariola
(elaboració pròpia, 2009)
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les gents de més prop i de més lluny i el seu 
caire emblemàtic. Ben bé és una de les serres 
més arrelades en la cultura popular valenciana. 
Les plantes aromàtiques i medicinals, el seu 
ús consuetudinari i l’elaboració dels productes 
derivats (com l’herbero), les caves (especialment 
la Gran) i els masos, la cançó i la llegenda, el seu 
cim (el Montcabrer)… són tots símbols inequívocs 
d’aquesta terra, d’aquestes comarques, d’aquests 
pobles i dels seus veïns. En definitiva, un paisatge 
molt personal elaborat per una llarga relació amb 
la nostra espècie, que l’ha ocupat i ha aprofitat 
els seus recursos durant segles i també mil·lennis 
vivint en i de la serra.

Tot i això, aquest representatiu paisatge no ha 
fugit de les conseqüències de les transformacions 
que de manera generalitzada s’ha produït 
en el territori, de manera profunda, des de la 
segona meitat del segle XX. En primer lloc, amb 
l’abandonament progressiu d’usos i activitats 
tradicionals, els cultius de muntanya i d’altres, 
l’explotació dels aqüífers, els incendis forestals i, 
de manera rellevant, la urbanització incontrolada. 
Potser aquest darrer fet siga el que, en aquell 
moment, més va incitar un moviment social 
envers la reclamació de protecció de la serra i una 
de les principals problemàtiques ambientals per 
a la presa de mesures per part de l’administració 
pública —i, sincerament, no sense alguns conflictes 
d’interessos o expectatives enfrontades—.

En l’aspecte de la planificació o normatiu, 
posteriorment es va elaborar i aprovar el Pla de 
Prevenció d’Incendis del Parc Natural (Resolució 
de 22 de maig de 2006) i el Pla de Gestió d’Ús i 
Gestió del Parc Natural (PRUG, Decret 79/2007).

En l’àmbit de la gestió, és a dir, del dia a dia, s’ha 
recorregut un camí intens, ple de dificultats 
però també d’oportunitats. Com s’ha avançat, 
la gestió d’un parc natural ha de comptar 

imprescindiblement amb la participació (i diríem 
més, implicació) de la població local. I més encara 
en un parc natural com aquest, que a banda de la 
seua superfície resulta molt complex des de tots 
els punts de vista. Si per una banda hi ha una gran 
diversitat orogràfica, d’ambients i paisatgística, 
per altra també alberga una gran varietat d’usos, 
activitats i aprofitaments que coincideixen 
en l’espai i en el temps (i per això també, amb 
un nombre elevat d’agents socials implicats, 
individuals i col·lectius, públics i privats), i que 
per tant cal ordenar. I a això cal afegir els nous 
usos i les noves tendències que han anat sorgint 
al llarg del temps i sobretot més recentment. Si 
en un inici una de les principals problemàtiques 
era la qüestió urbanística, a hores d’ara es planteja 
un nou escenari amb el creixement exponencial 
d’això que anomenem ‘ús públic’.

És ben coneguda la tradició excursionista que ha 
acollit la Serra de Mariola, que ha esdevingut una 
veritable ‘escola’ de l’excursionisme valencià. Una 
activitat popular però alhora minoritària. Diguem 
que, antigament, a la serra s’anava més a treballar 
que a passar el temps de lleure. Ara la situació s’ha 
capgirat. Sense entrar en analitzar eixa evolució, 
per no errar, simplement s’exposa com a reflex 
de la realitat socioeconòmica actual. Cert és 
que en els darrers anys, diferents pertorbacions 
(crisis econòmiques, pandèmies…) han alentit la 
tendència a fer servir els espais naturals i el medi 
natural en general, per a ocupar el temps d’oci, 
amb visites d’un dia, de grups d’amics o familiars, 
i tornada al punt d’origen amb una despesa 
econòmica reduïda. Però en el moll de tot allò, es 
troba la necessitat vital de relacionar-se amb el 
medi natural i la valoració dels beneficis que ens 
aporten els ecosistemes (dels quals en formem 
part, no ho oblidem) per a la nostra vida, com no 
pot ser d’altra manera. Com es troba a faltar l’aire 
quan aquest manca. 

El Montcabrer des de les Penyes Monteses (Miquel Vives, 2008)

Teixos a la Teixera, els arbres més vells (Miquel Vives, 2011)
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A més d’això, han sorgit noves modes, noves 
disciplines esportives, etc. que empren la serra 
com a escenari habitual. Alhora, han anat 
millorant els recursos i les infraestructures a 
disposició, vehicles o vies de comunicació. De 
vegades, la demanda o el caprici supera l’oferta 
d’equipaments destinats a l’ús públic. I per la 
mateixa seguretat i satisfacció dels usuaris tot 
s’ha d’ordenar i regular, però sense perdre de 
vista l’objectiu primer, que siga compatible amb la 
conservació del medi natural. Tan fàcil de dir com 
enredrat de fer.

S'han marcat diferències de tipus organitzatiu 
en funció de les èpoques, les necessitats, la 
disponibilitat de recursos i el criteri marcat des 
de les instituciones directives o administratives 
autonòmiques. Però pel que fa a les línies 
d’actuació, des d’ací s’ha pretés des d’un inici 
oferir un servei públic d’atenció lligat al territori 
adequant-se a les necessitats reals pròpies d’aquest 
espai natural. A més d’intentar mediar entre 
parts per a la resolució de conflictes, o prendre 
decisions de manera participada amb col·lectius 
implicats o entitats competents. Sempre amb una 
perspectiva local com a eix principal. Confessem 
com és de difícil explicar, fins i tot a les persones 
més properes, quina és la feina realitzada al 
parc; tal vegada siga per la relativa joventut de la 
figura de Parc Natural al País Valencià, o pot ser 
més pel seu caràcter transversal. Hi ha diferents 
‘potes’ en què es poden agrupar les tasques 
dutes a terme. Per una banda, hi ha una feina de 
tipus tècnic molt diversa, amb la planificació i 
execució de projectes o d’actuacions singulars 
adreçats a l’adequació i millora dels ecosistemes 
naturals, la flora, la fauna, els seus hàbitats, el 
patrimoni cultural, la prevenció d’incendis… Un 
altre grup el constitueixen les funcions adscrites 
a la burocràcia i pròpiament administratives. Ací 
també es considera una menys visible però grossa 
gestió preventiva, és a dir, d’elaboració d’informes 
i autoritzacions d’expedients administratius. 
Una part molt important queda absorbida per 
eixe servei d’atenció al públic que hi acudeix amb 
qualsevol pretext o motivació, a banda de les visites 
a l’espai natural, l’atenció particular a propietaris, 
treballadors d’empreses, investigadors, personal 
d’altres administracions en exercici de les seues 
competències, ajuntaments, col·lectius implicats 
en el territori i més. En aquest heterogeni bloc 
social, també es poden incloure les accions de 
sensibilització, comunicació i, per descomptat, 
les activitats del programa d’interpretació del 
patrimoni i d’educació ambiental, amb diferents 

vessants i destinataris. Ja s’ha esmentat abans 
l’esforç destinat a impulsar una gestió activa de 
l’espai natural protegit i de la regulació d’usos i 
activitats, on també s’inclourien les actuacions de 
manteniment de recursos i equipaments. Malgrat 
la diversitat de tasques, la complexitat de Mariola 
i la gran quantitat d’imprevistos, un resum a 
grans trets del repartiment estacional d’aquestes 
actuacions, és el següent: entre la tardor i l’hivern 
ve un gruix de treballs de tractaments de la 
vegetació a camins i àrees públiques; els treballs 
de manteniment d’equipaments d’ús públic i 
similars se solen centrar més a la primavera; 
ja des de finals de la primavera i més de cara a 
l’estiu, per a respectar al màxim la fenologia de 
les espècies, es desenvolupen la major part dels 
desbrossaments selectius a paratges d’interés; 
a l’estiu el treball se centra més en la millora 
i l’adequació d’aquests paratges d’interés en 
funció de les necessitats i les prioritats. Al remat, 
es pot afegir un bloc transversal constituït per 
les relacions amb col·lectius o institucions, i per 
la gestió participada que es vol aplicar per a la 
consecució dels objectius.

Tant de bo que els recursos materials i sobretot 
humans foren majors, d’ací la importància 
d’establir aliances amb els agents implicats i 
sobretot amb els organismes municipals, per 
necessitat però sobretot perquè no es concep 
assolir els objectius comuns d’una altra manera. 
Durant el primer decenni de Parc Natural es van 
establir les bases del funcionament i la gestió, amb 
una dotació de recursos que va arribar a ser major. 
El segon decenni, malauradament, arrossega 
encara la situació derivada d’aquelles retallades 
de recursos. Ens complau fer servir aquest balanç 
assolit el 20é aniversari del parc, per a agrair la 
implicació i fer menció encara que anònima, a les 
persones que durant algun temps, més llarg o més 
curt, han format part d’aquesta història.

Actuacions de manteniment (Parc Natural, 2021)
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Els qui hi seguim des del principi amb els qui 
s’han incorporat després, solem veure amb certa 
inquietud quanta feina resta per fer i que costós 
resulta avançar amb els objectius; però per contra, 
si caiem en el compte de fer un repàs, es veu amb 
molta satisfacció la quantitat i qualitat de coses 
que s’han fet i s’han aconseguit ja. Una bona 
ferramenta són les memòries anuals de gestió, 
on es recull una completa informació d’allò que 
ha transcendit al Parc Natural per any natural 
(disponibles al web oficial del PN, també els més 
recents butlletins informatius periòdics).

Aquesta efemèride pot servir d’excusa per a 
aturar-se un instant, avaluar i fer valdre l’afany en 
el servei del Parc Natural. Una figura de protecció 
que ja no s’hauria d’haver de promocionar, 
consolidada en el seu territori i probablement 
vista ara ja amb altra perspectiva, llunyana a les 
pors inicials, assumida, però amb la qual encara 
cal treballar-hi perquè siga i continue sent font de 
beneficis i oportunitats, més que de limitacions. 

No hi ha dubte que el Parc Natural té una afecció 
socioeconòmica gens menyspreable sobre el seu 
àmbit territorial d’influència. Paral·lelament, la 
qualitat de vida que proporciona, constitueix un 
capital innegociable, difícilment quantificable 
que, per ara, només sol valorar-se de manera 
subjectiva, però que no es pot deixar malbaratar.

Hui i en endavant, malgrat que s’és conscient 
de l’existència de moltes febleses i amenaces, 
l’experiència assolida ha de servir per a continuar 
la línia de gestió encetada, amb unes pautes 
estratègiques prèviament ben planificades. 
Perspectives i ganes de fer coses no en falten i, 
afortunadament, els valors de la serra de Mariola 
són el seu principal actiu. Per concloure, no cal dir 
la preponderància que Agres té en relació a Mariola, 
impossible entendre un sense l’altra i a l’inrevés, i 
això ha de ser motiu per a canalitzar les oportunitats 
que genera la serra i gaudir ensems, amb cura i 
responsabilitat, de la riquesa i salut heretada.

Agres des del Recingle (Miquel Vives, 2011)

Equip tècnic del Parc Natural de la Serra de Mariola



La idea del Cine Ideal va sorgir quan 
el meu iaio Ángel va tornar de fer 
el servei militar. Com que els joves 
d’Agres no tenien moltes opcions 
per divertir-se,  al meu iaio i a 
Joaquin Miró se’ls va ocórrer la idea 
de fer cine.

De primeres, van optar per llogar 
una màquina i varen començar a 
fer cine a l’assut, en concret a la 
cotxera del Tio Maravilla. Més tard,  
l’Església els va deixar l’hort de 
l’Abadia i varen començar a fer cine 
d’estiu. Com que la gent del poble va 
respondre molt bé,  van emprendre 
per a construir el local actual.

Amb l'aportació i el suport de 
la família van recaptar diners i 
van poder comprar el bancal on 
actualment està construït. Per 
donar-li accés, van anar a parlar amb 
l’arxiprestat per poder comprar un 
tros de bancal de l’Abadia i així obrir 
l’actual carrer Gràcia Maria Calvo. 
En tan sols 30 dies el meu iaio va 
construir el local del cine (un local 
sense cap pilar al centre), amb la 
seua intel·ligència i amb l’ajuda de 
Bruno i Eduardo Pascual.
Aleshores,  amb el local ja fet,  van 
comprar una màquina que la van 
dur amb el tren des de València. 

Quan la van fer anar, es van adonar 
de que la màquina era muda, és a dir, 
no reproduïa so, i les cintes de cada 
pel·lícula s’havien de parar cada 
vegada per canviar-les. El meu iaio 
va aconseguir traure-li el so i fer que 
les cintes anaren seguides, i després 
el varen buscar perquè ensenyara a 
altres persones com fer-ho.

Les pel·lícules anaven amb un 
contracte segons el qual no podies 
triar la peli que volgueres, era la que 
et donaren: Marisol, Joselito, Manolo 
Escobar… Cada setmana anava 
a l’Agència Pascual de Bocairent 
per arreplegar-la i el diumenge en 
acabar la pel·li havia d’anar a tornar-
la amb l’amotet, ploguera o nevara.

EL CINE IDEAL
Història contada per Maria i Alba Reig, netes d'Àngel Cerdà

Amb paciència i una canya en este món tot s'alcança
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Com abans he mencionat, el cine es feia els 
diumenges i no sempre era apte per a tots els 
públics. Si apareixia alguna escena amb un gest 
com una besada, els xiquets no podien vore-la. 
Inclús si el rector decidia que la pel·lícula no era 
adequada no deixava que eixe diumenge hi feren 
cine.

Per això, també la gent i els xiquets es guiaven amb 
les ‘’R’’ que es posaven a la porta de l’església cada 
setmana i que qualificaven la pel·lícula. Si n’era de 
3R volia dir que els xiquets no podien entrar.
De porter estava Ángel, el tio del meu iaio; venent 
les entrades estava la meua àvia i projectant la 
pel·li el meu iaio. Les entrades d’adult valien 2 
pessetes i les de xiquet 1. Per anunciar la pel·lícula, 
el meu iaio cada setmana pintava un cartell, el qual 
Abelio sempre estava a punt per anar a penjar-lo.
Les cadires eren primer de boga i més avant van 
adquirir butaques. Per tapar el sostre posaven 
banderetes i, més tard, també van adquirir el 
sostre que actualment encara es manté. El piso 
era de terra.

Finalment, després de 25 anys, van prendre la 
decisió de tancar les portes del que a havia sigut 
una festa per a tot el poble! Tindre un cine a Agres! 
El cine el varen haver de tancar, ja que cada vegada 
hi posaven més impediments.

Tots els mesos havien d’anar a Alacant a taladrar 
les entrades i, cada setmana, segons les entrades 
que venien, pagaven una quantitat de diners. 
També,  tots els diumenges en acabar la pel·lícula 
havien de fer els parts amb la protecció de menors 
i la societat d'autors que també implicava una 
despesa important. Aleshores, com que no podien 
fer-li front, varen decicir tancar.

Des que jo era menuda he sentit anècdotes i 
històries contades amb la mateixa il·lusió que 
de segur tenien quan van obrir les portes. Estic 
infinitament agraïda que el meu iaio fora tan 
valent i enginyós, ja que, malgrat el treball que 
duia a terme al poble, sempre estava disposat a 
qualsevol cosa, des de què era menut fins el dia 
que ens va deixar.

Gràcies,  iaio, per fer que a Agres puguen dir que 
van tindre el privilegi de tindre un CINE IDEAL! 

fotografies cedides per Maria Reig
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El cinema és, des de la seua aparició a finals del segle 
XIX, una de les activitats d’oci més accessibles.
Des dels primers moments, l’exhibició de 
pel·lícules va contribuir a crear espais d’oci, com 
va ser el cas del “Cine Ideal”. El cinema d’Agres 
és un exemple de la multiplicació, a cada barri i 
poble, dels espais d’oci lligats al cinema durant 
el segle passat. La cultura va esdevindre més 
accessible per a les persones que no podien 
anar als teatres o les sales de concert – perquè 
estaven lluny o perquè costaven molts diners. 
Però la proximitat d’aquests espais d’oci no serà 
sempre la mateixa. Als anys huitanta, guanyen 
popularitat els “multicines” dels centres urbans, 
i des dels noranta, grans cadenes de distribució 
obren cinemes als centres comercials. Els xicotets 
cinemes no poden competir davant aquests 
espais amb nombroses sales: grans, confortables 
i adaptades a les darreres tecnologies. L’arribada 
de la televisió i, més tard, d’Internet amb tots els 
nous mitjans de difusió, reubica una part de la 
cultura als espais domèstics. Tot i això, l’exhibició 
de pel·lícules als cinemes continua sent un motiu 
important per a fer eixides culturals; per a passar-
ho bé amb les amistats fora de casa. Però, a causa 
d’aquestes diferents evolucions i com vam veure 
amb els comerços, els cinemes, així com els 
teatres, sales de concert i d’espectacle, es troben 
principalment a les ciutats. 
Quines són doncs les formes d’oci i d’accés a la 
cultura dels pobles?

Aquesta pregunta me l'he feta moltes vegades, 
especialment durant la meua adolescència. El fet 
de viure a una ciutat – Alacant – durant els dies de 
la setmana, i a un poble – Agres – bona part dels 
caps de setmana i de les vacances, m'ha permés 
comparar les diferències entre un lloc i un altre. 
Si em quedava un cap de setmana a Alacant, podia 
per exemple anar a veure una pel·lícula al cine a un 
centre comercial on podria sopar després. Si anava 
a Agres no ho podia fer; ens havien d'acompanyar a 
Alcoi o Ontinyent. Les meues amistats de l'institut 
d'Alacant, conscients d'aquestes diferències 
respecte a l'oci fora de casa, em deien: "No 
t'avorreixes quan vas al teu poble?". El que no sabien 
era la quantitat de coses que s’hi poden fer, malgrat 
la manca de dotacions culturals pròximes.

Un oci alternatiu, lligat a l’espai que ens envolta

«Pa’ passar-s'ho bé anem a la Mola, o a l’Anficosset, 
o al Molí Mató, o al Convent o a la Barqueta, o a tots 
estos llocs a caminar [...] o anem a la Plaça o a l’Assut 
a menjar pipes, o a les tauletes estes del molí». Això 
és el que va contestar una adolescent en preguntar-
li què feia per a passar-ho bé a Agres. I és cert que 
al nostre poble, com a molts d’altres, el fet de no 
tindre els espais d’oci normalitzats, es compensa 
amb la quantitat i qualitat dels espais oberts i 
naturals disponibles. L’oci és diferent, no costa 
(quasi) diners i ens permet una major proximitat 
amb l’entorn i les persones que ens envolten. 
El temps que es passa als espais normalitzats 
d’oci (cinemes, boleres, centres comercials...), es 
pot passar imaginant i creant noves maneres de 
divertir-se amb allò que tenim; principalment el 
que trobem a la natura, als racons del poble o a les 
nostres tradicions. També hi ha més temps per a 
conéixer a les altres persones, intercanviar sobre 
les vivències i intentar construir alguna cosa. 

NO T'AVORREIXES AL TEU POBLE?
L'oci als espais rurals
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Gonçal Cerdà Beneito
Doctorand en Urbanisme, Université Paris-Est

Produir cultura en primera persona
 
Les danses, la banda, els assajos dels teatres 
d'estiu... Quantes vegades hem sentit que a Agres 
la gent s'implica molt a les activitats culturals? 
No és que a les ciutats no hi haja associacions 
culturals, n'hi ha moltes i variades. Però 
segurament, als pobles, més persones dediquen 
més temps a aquest tipus d'activitats. Jo crec 
que açò està directament relacionat amb la poca 
presència d'ofertes culturals comercials. Encara 
que la majoria de persones no en són conscients, 
com no es té quasi accés a la cultura de manera 
convencional – anant al cine, al teatre, a un 
concert -, es té en primera persona; organitzant-
la o creant-la directament. Com els teatres o les 
sales d'espectacle estan lluny, som nosaltres qui 
toquem, ballem, actuem o organitzem concerts 
o concursos. Per a les altres persones del 
poble, sí, però també per a nosaltres mateixos. 
 
Així que no, jo no m'avorria gens quan anava 
al meu poble els caps de setmana o durant 
les diferents vacances. Als pobles com Agres, 
l'accés a l'oci i la cultura és simplement diferent; 
s'escapa dels cànons marcats per les activitats 
d'oci normalitzades. Als espais rurals, hi ha 
altres possibilitats que passen sens dubte per 
una organització col·lectiva i altruista més 
important. Altres possibilitats que permeten, tot 
i això, estar més en contacte amb l'espai que ens 
envolta, amb la natura, i participar de la cultura 
en primera persona, creant-la o organitzant-la 
amb les persones que ens envolten. Tot açò no ens 
impedeix reclamar, a les persones que gestionen 
les coses públiques, que no s'obliden tampoc dels 
pobles en matèria d'oci i cultura; que faciliten 
l'accés a les activitats i que donen suport a les 
iniciatives locals.



En un cau de conills allò que fan els pares fan els fills

L’AMPA El Teix som l’associació de 
famílies de l'Aulari El Teix del Cra 
Mariola–Benicadell, l’escola d’Agres. 
Aquesta escola forma part d’un 
CRA en el qual som tres aularis: el 
d’Agres, el de Gaianes i el d'Alfafara. 
Cadascun dels aularis té la seua 
AMPA independent.

Som una associació sense ànim de 
lucre i amb uns 30 socis, ja que la 
totalitat de les famílies que venen 
a aquest aulari estan involucrades i 
són socis i part activa de l’associació.

La nostra finalitat es basa en 
diversos punts, com bé és donar 
assistència als pares, mares o tutors 
en tot el que respecta a l’educació 
dels seus fills o filles, col·laborar en 
les activitats educatives del centre, 
promoure i facilitar la participació 
dels pares, mares o tutors en la 
gestió del centre, promoure la 
plena realització del principi de 
gratuïtat de l'ensenyament en 
l'àmbit del Centre, fer efectiva la 
igualtat de drets de tot l’alumnat 
sense discriminació per raons 
socials, econòmiques, ideològiques, 
confessionals, de raça o de sexe i 
desenvolupar programes d'educació 
familiar per proporcionar, a pares i 
tutors, coneixements i orientacions 

relacionades amb la seua funció 
participativa i educativa, entre 
d’altres.

L’associació es composa d’una 
junta directiva i una assemblea. 
Les decisions es prenen reunida 
l’assemblea, en reunions ordinàries 
i extraordinàries. La primera 
assemblea se celebra sempre al 
començament del curs escolar. 
Es dona la benvinguda a les 
noves famílies, informació sobre 
el funcionament de l’AMPA i de 
l’escola així com també s’informa de 
qualsevol canvi o aspecte important 
en referència al curs que comença. 
Després, es convoquen assemblees 
extraordinàries per a tractar temes 
i preparar les activitats que vagen 
apareixent. La Junta es reuneix 
per preparar aquestes reunions 
i també les activitats i el seu 
desenvolupament.

Dins de les funcions de l'AMPA està 
la de recollir els diners que paguen 
les famílies pel material socialitzat, 
que consisteix en què les famílies 
abonen totes una quantitat de  
diners igual i amb eixos diners es 
compra el material tot junt. Açò 
fa que els costos d'aquest siguen 
menors i a més elimina qualsevol 

L'AMPA EL TEIX
Associació de famílies de l'Aulari El Teix

del CRA Mariola-Benicadell
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diferència entre l’alumnat. Com que tots/es 
tenen accés als mateixos materials, és seua la 
responsabilitat de cuidar-los i fer-ne bon ús. Això 
s’aconsegueix gràcies a la idea que tot és de tots.

Amb les quotes dels socis, entre altres coses, 
ens encarreguem de col·laborar amb l’escola en 
activitats, excursions i material general com 
prestatgeries, materials per al menjador, també 
escola de pares, xerrades obertes…

A més, l'AMPA té representació en el Consell 
Escolar per valorar i participar en la presa de 
decisions que afecten l’escola i l’alumnat.

Des de l’AMPA organitzem diverses activitats, 
com per exemple:

A l'inici de la tardor fem la festa de la Castanyera. 
És una activitat en la qual un familiar de l’escola 
es caracteritza de Castanyera i va a l’escola a 
explicar la seua història, torra castanyes i convida 
a l'alumnat. A més,  l’AMPA prepara l’esmorzar per 
a tots. D’aquesta manera li donem la benvinguda a 
la tardor tots junts.

En Nadal gestionem la nostra loteria, que és 
una manera també de recollir diners per a les 
activitats. En la venda de loteria també participen 
totes les famílies.

L'activitat més important que fem és la celebració 
del Pi dels Xiquets, activitat instaurada en el 
poble fa molt de temps i que ara s’organitza des de 
l’AMPA perquè els xiquets i xiquetes participen de 
forma activa en les Festes de les 40 hores d’Agres. 
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Aquesta activitat té diverses parts: es comença 
amb l’esmorzar a càrrec de l’AMPA i després es 
repobla la serra, plantant tots junts arbres a la 
muntanya. Vora al migdia, es tria i es talla el pi 
que els xiquets i les xiquetes portaran fins a la 
plaça del poble estirant amb cordes i amb ajuda 
de tothom. En arribar a la plaça, es talla el tronc 
i es dona un tros com a record als xiquets que 
aquest any acaben l’escola. A continuació, el pi 
es planta en la plaça on més tard es crema. Una 
volta plantat és l’hora de dinar tots junts paella 
i gaudir del dia. Després del dinar, els xiquets 
i els familiars es disfressen i fan una cercavila 
pel poble, amb música i molta festa. Per acabar, 
a la plaça, berenem el xocolate que membres de 
l’associació han preparat amb coques per gaudir 
de la cremada del pi.

Una altra activitat en la qual participem és en 
la Fira de l’Oli d’Agres, en la que donem suport 
als xiquets que venen els sabons i ungüents que 
han preparat des de l’escola. Amb la venda volen 
arreplegar diners pel viatge de fi de curs i altres 
activitats, així que l'AMPA ajuda preparant i 

venent bunyols juntament amb els xiquets.
També col·laborem en les trobades de fi de 
trimestre. Aquesta és una activitat en la qual 
col·laborem les AMPA dels tres aularis, ja que cada 
trobada fi de trimestre (una en desembre, una 
altra en abril i l’última en juny) es fa en un aulari 
diferent, per això l’AMPA de l'aulari que acolleix 
la Trobada prepara l’esmorzar per a l’alumnat i el 
professorat de tot el CRA.

Abans de la COVID fèiem algunes activitats que, 
ara que la situació sanitària està millor, volem 
reprendre. Per exemple, una trobada de famílies 
amb una ruta per la serra que acabava en Mare de 
Déu de la Llum on cuinàvem i menjàvem paella i 
tots compartíem un dia d'aire lliure, jocs, diversió 
i germanor. Una altra activitat era una estada de 
famílies a final de curs, que s’organitzava entre les 
tres AMPA i tot el CRA junt. Anàvem de convivència 
a un càmping un cap de setmana, on féiem 
activitats pares, mares, xiquets i xiquetes, paella, 
jocs, passejades… i compartíem tot el CRA junt el 
nostre temps i les nostres experiències, per passar 
un cap de setmana especial i conéixer-nos més.

A més d'estes activitats més concretes, també 
preparem xerrades, contacontes, escoles de pares 
i més activitats en funció de les necessitats que 
apareixen dia a dia.

L’AMPA d’Agres estem sempre oberts als 
suggeriments i oferiments de tot el poble i ens 
esforcem diàriament amb la fi de millorar la 
situació de l’escola i dels nostres fills i filles, 
lluitant per donar-li valor i mantindre viva 
l’escola rural, la nostra!

Associació de famílies de l'Aulari El Teix
del CRA Mariola-Benicadell

fotografies cedides per l'AMPA

fotografies cedides per l'AMPA
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PASSAT I PRESENT
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No et fies de l'aigua queta, que la que corre ella va

La Comunitat de Regants és una  
associació fundada al juliol del 2010  
per gent amb ganes de recuperar 
i  mantenir el reg d’Agres. Som 
una  associació sense ànim de lucre  
formada aproximadament per uns  
80 comuners, que està adscrita a 
la Confederació Hidrogràfica del 
Xúquer.

El primers passos van ser molt  
costosos, arreplegant informació,  
documentació i testimonis referents  
al regadiu de les diferents partides  
del terme. Va ser una inversió de 
molt de temps amb una única  
finalitat: recuperar la Comunitat 
de Regants després de molts anys 
sense funcionament per poder 
preservar i transmetre de generació 
en generació els drets que Agres té  
sobre l’ús de l’aigua.

Agres, poble de la Serra de Mariola, 
té molta riquesa amb l’aigua. Del  
nostre poble brollen més de 10 
fonts  contínuament que donen 
pas a l'emmagatzematge i drets 
de regadiu en  moltes partides del 
poble.

Els nostres socis (comuners) són els  
propietaris i regants que aprofiten  
el drets de l'aigua del terme d’Agres. 
I  nosaltres, com a comunitat, vetlem  
per una distribució equitativa 
de l'aigua entre els diferents 
propietaris i intentem mantenir 
l’aprofitament hidràulic en unes 
condicions adequades al reg.
Junta darrere junta, la missió és 
la mateixa: intentar millorar el 
sistema de regadiu de cada partida 
del terme, per tal que el dret a l’aigua 
no es perda.

COMUNITAT DE REGANTS
Associació fundada per recuperar i mantindre el reg d'Agres
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Des de l’inici de la pandèmia, la Comunitat de 
Regants amb l'ajuda i col·laboració de l’Ajuntament 
d’Agres ha dut a terme algunes millores com 
podem vore a la Bassa de la Vil·la, amb la neteja de 
la bassa i els seus voltants, igual que la baixant que 
va des del Molí fins la bassa.

En l’any 2021, la Comunitat de Regants amb el suport 
de l’Ajuntament d’Agres també va dur a terme la 
reparació i adequació de la Bassa del Trampano, 
donant-li més seguretat i millorant el sistema de reg.

A més a més, la Comunitat de Regants ha reparat 
l’arqueta de la Font de Bonell per tal de solucionar 
el seu embossament. 

Finalment, per a acomiadar-nos, volem dir-vos que 
si algú esta interessat en formar part d’aquesta 
Comunitat, per tal de mantenir i preservar per 
a les generacions futures l’ús i el dret de l’aigua, 
estarem encantats d’escoltar les vostres propostes.

La Junta de la Comunitat de Regants

fotografies cedides per la Junta de la Comunitat de Regants
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La Comunitat de Regants és una associació fundada 
al juliol del 2010 per gent amb ganes de recuperar i 
mantenir el reg d’Agres, som una associació sense 
ànim de lucre formada aproximadament per uns 
80 comuners,  que està adscrita a la Confederació 
Hidrogràfica del Xúquer.
El primers passos van ser molt costosos, 
arreplegant informació, documentació i 
testimonis referents al regadiu de les diferents 
partides del terme.  Va ser una inversió de molt 
de temps amb una única finalitat: recuperar la 
Comunitat de Regants després de molts anys sense 
funcionament per poder preservar i transmetre 
de generació en generació els drets que Agres té 
sobre l’ús de l’aigua.
Agres, poble de la serra Mariola, té molta 
riquesa amb l’aigua. Del nostre poble brollen 
més de 10 fonts contínuament que donen pas 
al magatzematge i drets de regadiu en moltes 
partides del poble.
Els nostres socis (comuners) són els propietaris i 
regants que aprofiten el drets del aigua del terme 
d’Agres. I nosaltres,  com a comunitat, vetlem 
per una distribució equitativa de l'aigua entre 
els diferents propietaris, i intentem romandre 
l’aprofitament hidràulic en unes condicions 
adequades al reg.
Junta darrere junta, la missió és la mateixa: 
intentar millorar el sistema de regadiu de cada 
partida del terme, per tal que el dret a l’aigua no 
es perda.
Des de l’inici de la pandèmia, la comunitat 
de Regants amb la ajuda i col·laboració de 
l’Ajuntament d’Agres ha dut a terme algunes 
millores com podem vore a la bassa de la Vil·la, 
amb la neteja de la bassa i els seus voltants, igual 
que la baixant que va des del Molí fins la bassa.
En l’any 2021, la Comunitat de Regants recolzada 
per l’Ajuntament d’Agres  també va dur a terme la 
reparació i adequació de la bassa del Trampano, 
donant-li mes seguretat i millorant el sistema de 
reg.
A més a més, la Comunitat de Regants ha reparat 
l’arqueta de la Font de Bonell, per tal de solucionar 
el seu embossament.  

Finalment, per a acomiadar-nos, volem dir-vos que 
si algú esta interessat en formar part d’aquesta 
Comunitat, per tal de mantenir i preservar per 
a les generacions futures l’ús i el dret de l’aigua, 
estarem encantats d’escoltar les vostres propostes.

Això és com pujar en bicicleta

Senders, camins, masos, vegetació, 
fonts, fauna… i no pararia de 
nomenar meravelles com aquestes 
per tal de descriure el gran paradís 
que tenim als nostres peus. Per 
alguns una simple muntanya, però 
per a altres un autèntic tresor.

Són molts els dies que tinc la gran 
sort de poder gaudir d’ella, ja que 
l’esport i l’oci em fan recórrer-la 
sovint, bé siga en bici, corrent o amb 
un bon passeig amb Blue, el meu 
gos. Efectivament, com us esteu 
imaginant parle de la nostra Serra 
Mariola, eixe lloc on trobar pau, 
tranquil·litat, i amb un gran poder 
terapèutic.

Després de tenir la gran sort de 
poder conéixer molts paratges 
naturals increïbles,  ja siga al 
territori valencià (des d’Alacant fins 
a Vinaròs)  o l’espanyol (Pirineus, 
Illes Balears, Astúries, País Basc, 
Navarra, Madrid i Catalunya),  m’he 
reafirmat en què la nostra Serra 
Mariola no té res a envejar a tots 
aquests paratges. 

També et trobes pobles molt més 
menuts que Agres i amb menys 
recursos naturals que et mostren 
com aposten pel turisme sostenible 

i l’activitat esportiva com a font 
per dinamitzar les poblacions i fer 
crèixer tant al poble com a la regió. 
És essencial fer-se visibles i que la 
gent que estima la natura conega la 
nostra terra, la visite i vulga tornar 
perquè es quede enamorat, igual 
que jo, d’aquest paradís. 

UN PARADÍS PER DESCOBRIR
Per Jordi Pascual
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Impotent i cansat de veure les carències de la zona 
en aquest aspecte, un grup de joves amb vincle 
amb la Mariola ens vam posar mans a l’obra per 
crear un xicotet equip de ciclisme i trail per tal 
de dur el nom d’Agres per tot arreu i que la gent 
associe el nom del nostre poble amb l’esport. A 
més, creiem que amb la ubicació estratègica que 
tenim, per estar als peus del parc, teníem una 
oportunitat genial per començar aquest projecte i 
convertir-nos en un equip i en un poble referents. 
Sempre amb el suport de l’Ajuntament, i amb les 
empreses de la zona, que desinteressadament ens 
han ajudat molt, ho vam poder aconseguir. Dia a 
dia creix, i portem el nom de la Serra Mariola i del 
poble d’Agres per allà on anem. 

Ara bé, sols ens faltaria que els governs es 
centraren en realitzar més propostes i projectes 
i no tant en prohibicions. Una bona manera de 
materialitzar açò, seria la creació d’alguna prova 
esportiva d’àmbit autonòmic que ajudara a 
consolidar al poble com a lloc referent dels esports 
de muntanya.

I per últim, però no menys important, m'agradaria 
fer una crida a la importància de cuidar les nostres 
muntanyes, com el tresor que són. La seua conservació 
també depén de totes eixes persones que anem i 
disfrutem de tot el que la natura ens regala.

La muntanya ens ofereix tant que nosaltres hem 
d'oferir-li el mateix, un gran respecte perquè 
continue sent eixe lloc on arribar i poder gaudir 
de la vertadera llibertat que busquem quan ens 
endinsem en ella. 

fotografies cedides per Jordi Pascual
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Si vols que et toque la loteria, treballa de nit i de dia

Soc Aitor Vañó Calatayud, un artesà 
de la fusta que en aquests temps de 
noves tecnologies, d'objectes d'un 
sol ús, de fer les coses de pressa, 
vaig decidir anar un poc contra 
corrent, dedicar-me a un ofici que 
tots estaven deixant.

Després de huit anys dedicat 
exclusivament a aquest ofici 
em sent molt content d'estar 
contribuint al fet que aquest art de 
treballar la fusta no caiga en l'oblit. 
Vaig començar molt xiquet, i hui 
en dia continue amb la mateixa 
il·lusió quan tinc un tronc de fusta 
a les mans per a traure la millor 
escultura o el millor relleu que eixa 
fusta té amagada per a mi.
 
Després de fer el batxillerat de 
ciències en l'Institut de Muro vaig 
decidir que volia intentar estudiar el 
que realment m'agradava, però eixa 
possibilitat sols estava a Burgos i a 
Madrid,  i cap a Madrid  me’n vaig anar 
a estudiar “Tècnic Superior en l'Art 
Aplicat a la Fusta“ en l'Escola d'Art 
la Palma. Uns anys d'aprenentatge i 
experiències en el món de l'art que 
em van fer créixer com a persona 
i he de reconèixer que em van fer 
estimar més si cap el meu poble. 
Una de les coses més clares que vaig 

tindre quan vaig acabar els estudis 
és que volia tindre el meu propi 
taller, però a AGRES. 

He tingut alguns premis i 
reconeixements en l'àmbit nacional, 
però per a mi és molt més valuós tot 
el suport que he tingut sempre de la 
gent del meu poble des del primer 
dia que vaig muntar una paradeta 
en una fireta d'AGRES, quan sols 
tenia dotze anys.  
 
Ser emprenedor no és fàcil i més 
en aquest món de l'art, però jo 
sempre he pensat que si tens 
una il·lusió cal lluitar per ella,.
Hui em sent molt afortunat per 
poder treballar a AGRES, on les 
xarxes socials i la connexió a 
internet ens apropa a tot el món. 

ARTESANIA EN FUSTA
L'experiència d'Aitor Vañó
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Pense que aquest projecte pel qual estic lluitant 
ajudarà al fet que aquest ofici no caiga en l'oblit. 
La nostra terra sempre ha sigut bressol de grans 
tallistes i hem de contribuir en què aquests antics 
oficis no desapareguen. L'artesania contribueix a la 
sostenibilitat del nostre planeta perquè utilitzem 
productes naturals i fem feina amb eines manuals.
 
La meua pàgina web www.aitorvano.com i 
la participació en fires d'artesania, mercats 
medievals i exposicions per tot el territori 
nacional,  em permeten gaudir de fer feina 
en el meu poble i donar a conéixer la meua 
feina i aquest meravellós ofici a tot el món. 
Sols puc donar les gràcies a tot el món que sempre 
ha confiat en el meu treball, gràcies a ells he pogut 
demostrar el que puc fer, intentar millorar dia a dia.
 
Voldria animar a tota eixa gent que creu que en un 
poble és difícil viure, en un poble és té qualitat de 
vida, on coneixes a tots i tots et coneixen. Estem a 
9 KM d'una autovia que et permet desplaçar-te per 
tot arreu , amb una molt bona connexió a internet, 
amb un paisatge espectacular, una naturalesa 
impressionant, una gent acollidora... 

ON ES PODRIA VIURE MILLOR???
Per donar a conèixer el meu treball viatge molt, 
però vos assegure que el que més feliç em fa és 
tornar a Agres.

Aitor Vañó
Artesà de la fusta

 

 

fotografies cedides per Aitor Vañó
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No digues mai "d'eixa aigua no beuré"

Qui em diria a mi que una 
vesprada d’estudi a la Universitat 
Catòlica de València em duria al 
plantejament de realitzar els meus 
estudis universitaris en Bòsnia-
Hercegovina. Soc Jose Rafael 
Català Calatayud, tinc 23 anys, el 
net xicotet dels Banyets d’Agres. 
Actualment, he finalitzat el Grau 
de Magisteri d’Educació Primària i 
estic acabant el Grau de Ciències de 
l’Activitat Física i l’Esport (CAFD) al 
Campus de Torrent. 

M’agradaria compartir amb 
vosaltres com va ser anar-me’n 
a Bòsnia-Hercegovina a realitzar 
durant dos anys consecutius 
estudis universitaris d’Erasmus+ 
K107. Tot va començar, en què un 
amic i company, em va comentar a 
la biblioteca que ell havia sol·licitat 
un programa Erasmus per a anar 
a Bòsnia-Hercegovina i em va 
proposar anar-me’n amb ell. El 
dilema estava en què jo, un xic 
molt arrelat a la seua terreta, al 
seu menjar, al seu entorn... era 
una missió poc probable per a mi. 
Però, circumstàncies de la vida,  
dues hores abans que el termini 
de subscripció tancara, m’ho va 
emplenar. Per descomptat, als meus 
pares no els podia dir res segur, ja 

que són majors i vore que el xicotet 
de casa ix com Cristòbal Colom era 
proposar-los un plantejament com 
pujar al Montcabrer.

El 30 de gener de 2020 em van 
comunicar que la sol·licitud era 
favorable. En canvi, el meu amic 
s’hi va quedar a l’espera però, 
afortunadament, també hi havien 
places per a ell. Tot eixia rodat. Sols 
ens faltava començar a emplenar 
papers i buscar contactes.

Ens arribà la pandèmia a Espanya, 
la qual no ens va atemorir, encara 
que jo fins l’últim dia d’agafar el vol 
de Barcelona a Dubrovnik pensava 
que seria impossible, que tal vegada 
estaria somiant, perquè a mi, que 

BÒSNIA
L'experiència de la vida

Sarajevo, la flama infinita
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se m’hauria perdut per allí? Jo, que sols coneixia 
aquest país per la seua forta guerra entre els anys 
1991-95, encara que els va costar molt posar-
se drets; i per la seua localització en els mapes 
polítics. Doncs bé, és la millor informació que vaig 
poder obtindre per deixar-me enamorar d’aquest 
país, de la seua cultura, de la seua gent. 

És un país amb forma de cor, per la seua gent, la 
humilitat i la seua hospitalitat. Allí conviuen tres 
cultures diferents serbis, croats i bosnians, encara 
que conviuen dividides territorialment entre 
República Srpska (serbis) i la Federació de Bosnia-
Hercegovina (croats i bosnians). Tanmateix, 
conviuen tres religions diferents caracteritzades 
per la seua nacionalitat: els bosnians amb 
influència històrica de l’Imperi Otomà pertanyen 
majoritàriament a la religió musulmana; els serbis, 
amb influència històrica dels pobles eslovens, que 
pertanyen a la religió ortodoxa; i els croats, amb 
influència històrica de l’Imperi Austrohongarès, 
catòlics. 
A més, amb allò que suposa tindre tres llengües 
diferents amb el seu alfabet ciríl·lic (serbi) i llatí 
(croat, bosni). Una de les particularitats que em va 
cridar molt l’atenció va ser el seu caràcter humil 
i a la vegada proper. D’aquesta manera, feia que 
em sentira més com a casa i l’estada es feia més 
amena.

Moltes són les experiències de les quals vaig poder 
gaudir. Una d’elles va ser quan RTVE es va posar 
en contacte amb nosaltres per tal de realitzar, 
per primera vegada, un reportatge del programa 
televisiu Españoles en el mundo. Allí vam poder 
donar a conèixer els xicotets racons que amaguen 
una història i una natura inoblidables. Com per 
exemple, una de les ciutats més importants per 
la seua bellesa i història és Mostar, ciutat de 
residència i on cal destacar el Stari Most, un pont 
que dona renom a aquesta ciutat on es signà el 
segell de pau entre cultures.
A més a més, cal destacar que he sigut guardonat 
pel Servei Espanyol per a la Internacionalització de 

Mostar de nit

Un carrer de Mostar



26 l’agresana

l’Educació (SEPIE) en reconeixement a la qualitat 
dels projectes Erasmus+ 2021/ Educació Superior. 
L’experiència de la meua estada acadèmica en la 
ciutat de Mostar ha sigut triada d’entre totes les 
presentades per la resta d’universitats espanyoles 
al SEPIE, organisme públic adscrit al Ministeri 
d’Universitats que actua com agència nacional del 
programa Erasmus+ de la Unió Europea. Acte que 
es va dur a terme durant la recent Jornada Anual de 
Difusió Erasmus+ 2021 celebrada a Madrid. Aquest 
premi suposa un reconeixement personal i social. 

Per acabar aquest escrit sols puc expressar la gran 
experiència que he pogut sentir i viure durant 2 
anys, ja que m’ha enriquit com a persona, però a la 
vegada com a estudiant. He adquirit coneixements 
de la llengua, m’emporte  l’estima de molta gent i 
em sent part de la seua cultura. D’aquesta forma, 
pense que és una gran oportunitat que no cal 
rebutjar i, sobretot, cal viure-la al màxim.

Stari Most

Stari Most amb el riu Neretva

Pont Mostar - Stari Most

Jose Rafael Català Calatayud

fotografies cedides per Jose Rafael Català Calatayud
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Causa 
XAVI SARRIÀ

Este àlbum conté 10 
cançons, entre les quals 

trobem "No sapaguen les 
estreles", banda sonora de 

la pel·lícula
'La mort de Guillem'

Em flipa
PELAT I PELUT (FEAT. FIGA FLAWAS)

Pelat i Pelut són un grup 
de la plana de Vic que 
presenten esta cançó 

festiva amb Figa Flawas

GUARET 
AUXILI

El grup ontinyentí torna 
amb aquest disc després 

de dos anys de silenci 
amb el reggae i la música 

jamaicana com a
inspiració

Ulls com piscines
ELS PETS

Després de 17 àlbums 
i sense perdre la seua 
essència Els Pets ens 
presenten el primer 

avançament del disc '1963'

A final de mes
MARIA JAUME (AMB NÚRIA GRAHAM)

Maria Jaume és una 
cantautora mallorquina 

amb un estil molt marcat 
que en el seu nou treball 
inclou esta col·laboració 

amb Núria Graham

Mama, l'amor em dona 
mal de cap

ARIOX I GALGO LENTO

Ariox i Galgo Lento 
presenten este disc 

col·laboratiu que mescla 
molt bé els estics 

particulars dels dos

RECOMANACIONS MUSICALS
ÀLBUMS

SENZILLS
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VIURE UN ANY A AGRES
Cos Europeu de la Solidaritat

Elena Crobu i Marija Marinyovikj

Ací caic, allà m'alce

Elena

Hola a tots!

Soc Elena, tinc 25 anys i vinc d’Itàlia. 
Vaig acabar els estudis de disseny 
gràfic fa dos anys i vaig començar 
a treballar com a venedora d’espais 
publicitaris a diaris, ràdio, internet i 
en una televisió local.

A causa de la pandèmia, la meua 
faena em resultava un problema, 
ja que no em podia reunir amb 
els clients ni presentar-los 
oportunitats. Em passava tot el 
dia amb el telèfon parlant amb les 

empreses i cara a l’ordinador, així 
que vaig començar a odiar-lo.

Vaig descobrir l’oportunitat de fer 
voluntariat amb la Unió Europea 
per accident quan, un dia, anava 
a l’institut a visitar a la meua ex 
professora de filosofia. Com no 
estava passant una bona època, vaig 
decidir buscar una nova experiència 
que em permetera canviar tot allò 
que no m’agradava de la meua vida.

Aleshores, em vaig apuntar a este 
projecte, vaig fer l’entrevista l’1 de 
febrer, vaig deixar el meu treball el 
18 de febrer i, a l’endemà, el 19, vaig 

Elena i Marija són dos xiques de 25 anys que, des del passat 19 de febrer i 
durant un any, estaran vivint a Agres. Elena ve d’Itàlia i Marija de Macedònia. 
Els hem demanat que ens conten què les va moure a vindre a Agres.
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agafar l’avió per a vindre ací.

Els principals motius pels quals vaig decidir 
iniciar esta experiència són que no m’agradava 
la feina que feia, que mai havia eixit del meu 
país, que necessitava descobrir el que realment 
m’agrada i el que em pot fer feliç. I per aconseguir 
això, necessitava eixir de la meua zona de confort.

En el projecte que estem realitzant a Agres tinc 
moltes tasques: treballar amb els xiquets per 
les vesprades i ensenyar-los anglés un dia a la 
setmana, crear i dur a terme projectes per a 
adolescents amb la intenció d’involucrar-los en 
la vida social i ajudar-los a ser ciutadans actius, 
renovar el web del municipi o crear contingut 
per a les xarxes socials de l’organització, com els 
futllets (flyers) dels projectes o els esdeveniments 
que organitzem Marija i jo.

Si he de sincerar-me, no vaig triar este projecte 
per cap raó en particular, jo només buscava vindre 
a Espanya, treballar i conéixer a gent. Ara que 
porte ací un mes, puc dir que el que m’encanta 
d’este tipus de projectes, i en particular d’este 
perquè es desenvolupa en un poble molt xicotet, 
és que em sent important, perquè les meues idees 
poden fer-se realitat i això em fa sentir útil. A més, 
per exemple, si vull explicar-li a la gent per què 
l’esport és important per a mi, puc preparar un 
esdeveniment o un projecte per a fer-ho, i altres 
coses així. Això em fa sentir que no soc una simple 
treballadora que té el seu treball i prou, sinó que 
soc una persona que té un pensament, i amb 
els meus pensaments puc ensenyar valors a les 
persones mentre jo també aprenc d’elles.

Marija

Què és “Agres”? Pot ser volies dir “Sagres”?
No, Sr. Google. És Agres, confia en mi. Un poble 
que descansa en una muntanya tranquil·la i que 
té uns carrers estrets que pareixen més verticals 
que horitzontals. Un grapat de cases agrupades. 
Un lloc on tot està prop i on les persones són més 
properes, si cap.

Com una xica de Macedònia va arribar a un lloc 
com este?

M’agradaria dir que, per a mi, tot va començar 
pel final. El final de la meua vida tal i com jo la 
coneixia, l’any 2021. Va ser… un any interessant 
per a mi. Podria dir que tinc una relació d’amor-
odi amb aquest període de la meua vida. Va estar 
ple de pujades i baixades, moments estressants, 
moments feliços i fins i tot moments de malaltia. 
Açò va ser prou per trastocar el món còmode en 
què vivia.

Després del que anomenen “Crisi del quart de 
vida”, el principi de 2022 semblava prometre una 
brisa d’aire fresc. Açò va ser fins que em vaig 
fer malalta. Una altra volta. Però en esta ocasió 
vaig decidir utilitzar este descans forçat d’una 
manera constructiva, axí que mentre estava a 
casa, vaig començar a buscar maneres de canviar 
algunes coses de la meua vida. I en esta recerca 
vaig descobrir un Projecte Erasmus que buscava 
persones voluntàries a Agres.

A… què??? Després de buscar-ho a Google, vaig 
trobar un poble molt interessant, que em va 
recordar a la pel·lícula de “Mamma Mia!”. Enmig de 
cap lloc, prop de la platja, i amagat entre oliveres, i 
amb casetes xicotetes i unes vistes pintoresques a 
la muntanya… Era el lloc que buscava!
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Venint de la capital del meu país, sempre havia 
volgut experimentar això de viure en una localitat 
xicoteta de muntanya. El projecte era també 
una oportunitat perfecta per a mi per a intentar 
treballar amb xiquets, perquè en algun moment 
vaig considerar ser mestra. La part de la llengua 
em va paréixer un repte, però quin lloc millor per a 
aprendre castellà que en este poble on no es parla 
anglés? Repte acceptat!

Vaig aplicar a este peculiar projecte que em va 
captivar d’una manera tan intensa i vaig ser elegida 
com a una de les seues voluntàries. Sense temps a 
perdre, ho vaig amanir tot en dos setmanes i vaig 
emprendre el viatge aun món desconegut.

Vaig arribar a València i vaig conéixer l’altra 
voluntària - una xica italiana que va passar a ser la 
millor companya de pis que podria haver demanar. 
Ens vam disposar a trobar l’amagat poble d’Agres 
i, després de dos hores de camí, el tren ens va 
deixar enmig del no-res. Amb una estació solitària 
però bonica de vore al nostre costat de la via, i amb 
un edifici abandonat a l’altre costat, no vam poder 
evitar preguntar-nos què tenia Agres preparat per 
a nosaltres.

Però els nostres dubtes es van resoldre ràpidament 
quan vam arribar al poble i vam trobar a les 
persones tan amables que hi viuen. Sense deixar 
que la barrera de la llengua fora un problema, ens 
van donar la benvinguda amb els braços oberts i 
amb somriures a les seues cares.

Aleshores, què és Agres?

He sabut que Agres és l’aire fresc de muntanya 
que respire cada dia i el soroll alegre dels pardalets 
que em segueix allà on vaig. Agres és la pau que no 
trobava des de molt de temps arrere. Agres és una 
comunitat diversa on tots s’ajuden els uns als altres.

Agres és ma casa lluny de casa.

fotografies cedides per Marija Marinyovikj i el diari Informació
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Algú s’havia plantejat mai que, potser, en algun 
poble, quan les pomes cauen a terra no regolen? 
Doncs un seguici de gent ha vingut al llarg 
d’aquests últims quatre anys a veure com al 
nostre poble no hi ha més remei que deixar-les 
caure cap avall. 

La novel·la Si ha nevat, de Paco Esteve, barreja 
fets reals (l’ofici dels nevaters, la festa de les 
quaranta hores  o els mercats a la plaça) amb 
ficticis (l’home que plora o la figura del Coces). 
Com que generalment els fets transcorren 
arreu dels carrers d’Agres, me’n vaig aprofitar 
de l’estima que els tinc a la literatura i al nostre 
poble per donar-los també a estimar a altres 
gents.

La ruta literària va ser una idea que em va 
venir al cap tan prompte com em vaig llegir el 
llibre. Poder llegir cada fragment de l’obra en 
el lloc concret d’Agres on transcorre podia ser 
fascinant, tant per a la gent que ací viu com per 
a la gent que encara no coneixia el poble. El cas 
és que són moltes les localitats i els clubs de 
lectura que, després d’haver llegit la novel·la, 
han decidit conéixer el nostre poble. Però també 
hi ha d’altres que, gràcies a visitar el poble, han 
decidit apropar-se a la novel·la.

Així doncs, trobem una relació estreta i 
indeslligable entre l’obra de Paco i el cor de 
la Mariola. Si hi ha gent que ha conegut el 
meravellós paratge de l’Assut o de les Caves 
gràcies a la novel·la, com podem ser d’Agres i 
no llegir-la? Encoratgeu-vos i agafeu-la entre 
mans, no té desperdici. Gaudireu de reconèixer 
racons però, més si cap, de descobrir indrets, 
situacions i fets històrics que, reals o ficticis, 
mai haguérem pogut imaginar al nostre poble.

RUTA LITERÀRIA
Un passeig per Agres amb "Si ha nevat" de Paco Esteve

Montse Francés Calatayud
Filòloga Catalana
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La carabassera (Cucurbita maxima), 
és un cultiu hortícola d'estiu que es 
cultiva en Agres majoritàriament 
com a cultiu secundari entre files 
de plantacions de fruiters i també 
com a cultiu minoritari per obtenir 
producte per a casa.

EXIGÈNCIES CLIMÀTIQUES:

En general, requereix climes 
temperats-càlids, sent molt 
exigents en aquest aspecte perquè 
no tolera les baixes temperatures. Si 
durant l'època de floració baixen les 
temperatures i fa dos dies de fred 
(temperatures per davall dels 13 °C) 
es redueix la floració provocant un 
detriment de la producció.

CICLE DE CULTIU:

La carabassa sol sembrar-se al 
mes de març, però al nostre terme 
s'endarrereix la sembra fins finals 
d'abril o principis de maig, a causa 
de les baixes temperatures dels 
inicis de la primavera.
Per facilitar la germinació si el 
terreny no té saó, haurem de 
submergir les llavors amb aigua 
abans de la sembra durant 24 hores 
aproximadament.
La sembra es realitza a colps 
directament al terreny de cultiu 
posant de 4 a 5 llavors per colp.

Els primers dies després de la 
plantació, podem protegir el cultiu 
del fred mitjançant una coberta 
plàstica sobre cada planta.

L'aportació del reg ha de ser regular, 
però en el cas del terme d'Agres 
solem sembrar-la després o abans 
de les pluges de la primavera de 
manera que ve a ser un cultiu de 
secà que no reguem en tot el cicle 
de cultiu.

A l'estiu quan floreix, per facilitar 
la pol·linització es poden posar 
eixams d'abelles a prop del camp, 
però si l'estiu és plujós i hi ha pocs 
insectes, és recomanable que les 
flors femenines es pol·linitzen a 
mà mitjançant la pol·linització 
artificial, passant el pol·len de la flor 
masculina a la femenina amb l'ajuda 
d'un pinzell.

Arribada la tardor, comença l'època 
de la recol·lecció. És senyal que es 
poden recollir quan s'asseca la tija 
(es torna de color marró) que uneix 
la carabassa a la planta.
Una altra manera de comprovar que 
ja es pot collir és intentant clavar 
l'ungla a la pell. Si es clava encara no 
està acabada. Si no es clava és que ja 
la pots collir.
Les carabasses han d'assecar-se bé 
si abans de consumir-les i per això 

LA CARABASSA (CUCURBITA MAXIMA)
Cultiu hortícola d'estiu

DONAR CARABASSES
Contestar negativament a una petició, especialment 

a una demanda de relacions amoroses
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les deixem uns quants mesos en un lloc ventilat. 
Quan ja pesen poc i en moure-les sentim les 
llavors soltes per dins de la carabassa és que ja 
estan seques del tot.

PRINCIPALS VARIETATS CULTIVADES A AGRES:

- De cacauet (Cucurbita moschata): És allargada en 
forma de cacauet o violí i a més té un intens color 
taronja per dins (l'exterior pot tindre diversos 
colors).
- De torrar (Cucurbita maxima): De forma redona 
i aplanada que té un color taronja o groguenc per 
dins. Per fora pot tindre diferents colors passant 
des del blau fins al taronja.

PLAGUES I MALALTIES:

No hi ha tantes malalties i plagues que amenacen 
el cultiu de la carabassa. Les plantacions es veuen 
afectades per fongs generalment, però també 
poden aparéixer insectes fitòfags que poden 
causar danys.

Pugó del meló: Majoritàriament, les especies 
Aphis gossypii (Glover) i en menor mesura Myzus 
persicae (Sulzer). Podeu trobar l'insecte a la part 
inferior de les fulles. El fullatge afectat s'arrossega, 
s'asseca. El creixement s'atura i a més aquest àfid 
pot transmetre virus com el virus del mosaic 
gràcies al seu parell bucal xuclador.

L'àcar roig (Tetranychus urticae): ompli els arbustos 
de carabassa amb una fina tela, deixant molts 
punts de picades blancs a les fulles. Passat un 
temps de l'afecció les plantes moren a causa de la 
incapacitat de les fulles per fer la fotosíntesi

Míldiu: l'agent causal d'aquesta malaltia és 
Pseudoperonospora cubensis. El míldiu de les 
cucurbitàcies es desenvolupa en climes temperats 
i tropicals. És una malaltia que pot ocasionar 
importants perdudes independentment de si són 
cultivades a l'aire lliure o protegides.

Oïdi: Malaltia produïda pel fong Uncinula necator. 
Es propaga per totes les parts verdes de la planta 
sobretot a les fulles on apareix una pols blanca. El 
fullatge afectat es panseix i es mor.

Bacteriosi causada per la bacteria Erwinia 
tracheiphila: El desenvolupament de la bacteriosi 
s'evidencia per l'aparició de taques marrons a les 
fulles. Els teixits afectats s'assequen i es moren. 

El compliment de les normes de rotació de cultius 
ajuda a prevenir el problema.

BIBLIOGRAFIA:
Japon, J. (2000). Cultivo de calabaza. Ministerio 
de agricultura. Hojas divulgadoras, NUM 11-12/81 
HD.

Gaspar Beneito Bodí
Enginyer Agrònom

fotos d'Ana Bodí
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BUNYOLS DE CARABASSA
Recepta de Xelo Francés

Carabassa, ni poca ni massa

INGREDIENTS
1 KILO DE FARINA

50 GRAMS DE LLEVAT

1 CARABASSA TORRÀ

OLI D'OLIVA

Primerament pastarem la farina, 
l’aigua i el llevat, amb compte 
perquè l’aigua ha d’estar templada, 
ja que si està calenta pot escaldar el 
llevat i no pujarà la pasta. 

Una volta amassada li posem un 
torcamans i la deixem al costat del 
foc perquè doble el seu volum més 
ràpid.

Mentre la pasta va fent-se bona, 
triturarem la carabassa per a, 
després, afegir-la poc a poc a la 
pasta. També prepararem el foguer, 
la paella per a fregir els bunyols i 
la bunyolera. Posarem l’oli a calfar, 
ha d’haver suficient oli, que tape 
la bunyolera i ha d’estar en tot 
moment dins la paella.
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Una vegada estiga la pasta bona, anirem afegint-li 
la carabassa triturada, com vaja fent-li falta a la 
pasta, fins que es quede pràcticament sense cap 
grum. S’ha de tindre cura, perquè si la pasta es 
queda molt líquida, els bunyols no eixiran bé.

Quan l’oli estiga calent, podem començar a fregir-
los. Posarem la pasta en una màniga pastissera, 
però la meua àvia Pura em va ensenyar amb un 
pitxer.

Traem la bunyolera per posar la pasta. Una vegada 
plena,  la posem ràpidament dins l’oli. A mesura 
que vagen desapegant-se, la traurem i tornarem 
al procediment d’abans. Els traurem una vegada 
estiguen “doraets”.  
Finalment, ja estaran bons per a menjar amb sucre 
o amb una tassa de xocolata.   

Aquesta és una recepta de bunyols que ha passat 
de mares a filles i de àvies a netes.
Quan la meua àvia Pura me la va ensenyar em va 

dir que abans feien els bunyols quan s’acavava la 
temporada de l’oliva per provar l’oli que acabaven 
de fer.
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BRICOMARIA
Com fer una taula de llums

Bricolatge amb Maria Mollà

Qui cria té alegria

La meua passió pel bricolatge em 
ve des de menuda, observant amb 
admiració a mon pare. Recordeu   
aquell   anunci   que   deia   "Mi   
papa lo arregla todo, todo y todo?" 
Sempre he pensat que l’havien fet en 
honor a ell. Si alguna cosa s'espatlla 
a casa ell ho arregla, fins i tot 
aquelles coses que als equips tècnics 
d’alguns comerços ja  ens   havien   
dit   que   no   tenia   solució. Des 
de ben menuda he estat rodejada de 
ferramentes.

Recorde quan tenia 7 anys, veient la 
meua pel·lícula preferida d’El Libro 
de la Selva, de sobte, el vídeo es va 
parar i va deixar de funcionar. Mon 
pare no estava a casa, com no, estava 
treballant, i jo valenta i empoderada, 
vaig agafar un tornavís i allà vaig 
anar! Vaig desmuntar el vídeo amb 
la finalitat de ser   com   mon   pare... 
Òbviament  no ho vaig resoldre, 
perquè no tenia ni idea de què podia 
passar, i vaig començar a traure 
peces que després no sabia col·locar 
de nou... En fi, que per sort vivia a la 
casa del qui “lo arregla todo”.
Recorde que quan va tornar i va 
vore aquella matança que havia   
fet al vídeo sols va fer que riure, 
seure al meu costat, explicar-me 
el funcionament i com tornar 
a muntar-lo. També recorde 

amb molta enyorança com els 
diumenges, després de la dutxa, 
ens sentàvem al sofà a veure el 
programa de Bricomania junts. 
Era el meu programa preferit a la 
televisió.  M'encantava.

Aquesta és una xicoteta part de la 
meua història, del per què de part 
del que faig, així que tractaré de 
compartir amb vosaltres algunes de 
les “bricomaries” que he anat fent 
fins ara.

En aquesta ocasió, us ensenyaré a 
fer una Taula de Llums que podeu 
utilitzar amb els vostres fills o filles, 
o alumnat en cas que us dediqueu 
a la docència, ja que és un molt bon 
recurs per estimular els sentits i 
potenciar l'atenció.
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MATERIAL

Els materials que necessitarem són:

    • Taula Lätt de Ikea (n'hi ha moltes versions, si 
busqueu a internet trobareu tutorials per un fum, 
però per a mi aquesta va ser la més pràctica, ja que el 
conjunt ve ja amb les cadiretes)

    • Fulla de metacrilat de 5mm  (podeu dir a la 
tenda que us la tallen a mesura del tauler de la taula 
Lätt, 608 x 455 x 5 mm).

    • Tira de llums led de colors amb comandament 
(en podeu trobar a qualsevol basar. Quan més llarga 
siga la tira millor efecte tindrà a la taula, jo la vaig 
comprar de 5 metres, per exemple)

    • Martell, claus, llapis, pistola de silicona per si 
la tira led no té la cinta autoadhesiva, serra i llapis 
per marcar les cantonades.

MANS A L’OBRA

1. Per al muntatge de la taula, farem ús de les 
instruccions que venen incloses al paquet d’Ikea, 
però tindrem en compte que el tauler de fusta de 
la taula serà el que utilitzarem per a la base (on 
enganxarem la tira de leds) i el metacrilat és el 
que farà de superfície. Per això, el tauler de fusta 
ve amb unes cantonades retallades per poder 
encaixar les potes, per tant, haurem de marcar-les 
al metacrilat i tallar-les amb la serra.

2. El següent pas és acabar de muntar la taula 
seguint les instruccions però intercanviant, com 
hem dit, el tauler de fusta per el de metacrilat.

3. Al tauler de fusta enganxarem la tira led 
en format espiral, com es mostra a la imatge, 
començant des del centre i finalitzant a un extrem 
del taula on podrem traure el cable per poder 
enganxar-lo a la llum.

4. Aquesta serà la base de la taula, per tant, li 
pegarem la volta de manera que la tira led quede 
entre el metacrilat i la taula de fusta, com si d’una 
caixa es tractara.

5.  Amb claus, fixarem el tauler de fusta al marc 
de la taula (jo recomane no posar-ne molts, amb 
quatre, un per cada costat, és suficient, perquè en 
cas que haguérem de canviar la tira led, poguérem 
tenir un fàcil accés)

6. Li peguem la volta a la taula i…. VOILÀ!!!! Sols 
ens quedarà connectar el cable a l’endoll i amb el 
comandament posar el color amb el qual volem 
treballar.

 
A divertir-nos!!!
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EXERCITA’T
Passatemps per a exercitar la ment

LES SET DIFERÈNCIES
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4 LLETRES
NYAS
5 LLETRES
TRAÇA
6 LLETRES
ALAMON
PEBRÀS
CRESOL
BANCAL
SABUDA

9 LLETRES
CURUMBELA
10 LLETRES
TORRUDANES
11 LLETRES
CORRENTELLA

7 LLETRES
CATERVA
BATECUL
REBROTÍ
8 LLETRES
COSTERUT
ESTRENES
REBOLICA

SUDOKU

PARAULES ENCREUADES
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QUE VE LA TROBADA!!!
Trobada d’Escoles Valencianes de l’Alcoià i el Comtat

Qui no té la vespra no té la festa

Què és això? Quin rebombori és? 
Xica, sí! La festa pel valencià que fan 
les escoles de la Comarca des de fa 
ja 32 anys! 

Les meus filles ja anaven i ara les 
meues netes la viuran en directe, a 
l’escola porten temps preparant-la.  
“Artistes del futur”, eixe és el nom 
del taller que durant anys ha aportat 
l’escola d’Agres, ara ampliat a 
Centre Rural Agrupat amb Alfafara 
i Gaianes a les Trobades d’Escoles 
Valencianes. 
Tot va arrancar un juny de 1988 
a un poble veí també del Comtat: 
Beniarrés, ara CRA també amb 
l’Orxa. 

I per què es fan les Trobades? 
Perquè qui les fem ens estimem la 
nostra llengua, la nostra cultura, el 
nostre país. Les fem des de l’escola 
on ens eduquem, on volem ensenyar 
el que fem per aprendre en valencià 
i tenim la voluntat de compartir-ho 
any rere any a les places i carrers 
dels pobles de l’Alcoià i el Comtat. 

Enguany, bé, havia de ser el 2020, 
Agres, el nostre poble, en nom del 
CRA Mariola-Benicadell, acollirà la 
Trobada d’Escoles Valencianes de 
l’Alcoià i el Comtat el dia 21 de maig. 
Com totes les Trobades, esta també 
serà especial, única, magnífica. 
Encara un poc més si comptem que 
quan ja la teníem organitzada va 
vindre el cuc covid i ens va tancar a 
totes i a tots casa. Tot parat. Tristor 
i paciència i molta salut per seguir 
vius.



41maig 2022

fotografies cedides per Vicent Romans

Sembla que estem guanyant el cuc i que les 
esperances, com els rebrotins i les flors de 
primavera, i les persones alegres i valentes, 
decidides i compromeses, començant per les 
mestres, hem decidit tirar endavant amb l’alegria 
de la festa per la llengua. 

L’escola, les mares i els pares, els ajuntaments, 
les empreses col·laboradores,  les associacions 
del poble, la Diputació d’Alacant, la Generalitat, 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i editorials 
som capaços d’entendre'ns, d’acordar per sumar i 
fer una gran festa amb la voluntat que de fer i ser 
poble ens agermana. 

I com no, fer un referència molt especial al grup 
musical ESIR. Una colla de xicones d’Agres que 
van compondre i crear la cançó per a la Trobada, 
anomenada “ARRELS”, i que per a la seua gravació 
van comptar amb alumnat del CRA perquè també 
col·laboraren. 

Música, dansa, cant, ball, paraules, tallers, pilota, 
rutes pel poble, exposicions... Un fum d’activitats 
per viure en valencià, coordinades per la Comissió 
Organitzadora de la Trobada que periòdicament 
ens reunim per prepara-la.
Els pobles més menuts són molt valents! 
Els Centres Rurals Agrupats també! Al Comtat 
en tenim tres: L’Encantada, ja ha fet 2 Trobades a 
Planes, L’Alqueria d’Asnar i Benimarfull, Riu Serpis: 
3 a Beniarrés i 2 a l’Orxa. I enguany: vosaltres sou 
els amfitrions, les protagonistes. 

I com qui no fa la vespra no fa la festa, abans del 
21 de maig hem fet i farem actes per caldejar els 
ànims de festa pel valencià: la ruta al Cabeçó de 
Mariola i la cova del Bolumini, la visita a l’Albufera 
de Gaianes per anellar aus, el lliurament del premi 
literari Sambori a Gaianes, el Festitrò a Alfafara, 
el sopar de presentació de la Trobada i l’actuació 
cultural a Alfafara i el dia de la Trobada podreu 
veure una exposició fruit del treball col·lectiu de 
les escoles participants on les protagonistes seran 
les dones importants, unes entre tantes, dels 
diferents pobles de la comarca. 

Tot coordinat per persones que voluntàriament 
arrimem el muscle i sabem fer de les dificultats 
reptes per seguir fent i sent poble. 

No només tindrem ací Trobada! En seran 19 
en total de festes per la llengua repartides per 
les comarques valencianes, des del sud al nord, 
des de la vora del mar a l’interior, i totes juntes 
homenatjarem a l’escriptor i intel·lectual Joan 
Fuster i Ortells en el seu centenari, un home 
universal que des del seu poble de Sueca ens ha 
ajudat a ser més sabedors de la nostra història, 
literatura i realitat social present i futura. 

La Mare de Déu d’Agres ens ha promés que serà 
festa gran, que des del lloc més alt ens mirarà i 
que fem córrer la veu perquè ningú deixe de saber 
el que a Agres trobarem. 
Xiquets i xiquetes, menuts i grans, de casa i 
forasters, la Trobada d’Escoles Valencianes de 
l’Alcoià i el Comtat a Agres us espera. 
I com volem un món en pau, solidari, educat, culte, 
sostenible, verd i viu, missatges en eixe sentit no 
en faltaran.   

“VINGUEU POBLES GERMANS
ALCEM TOTES LES MANS 

SEMBREM NOSTRE FUTUR
AMB LLAVORS DE VALENCIÀ

VINGUEU DE TOT ARREU I CANTEM A UNA VEU 
PER FER FORTES LES ARRELS”
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PRÒXIMS ESDEVENIMENTS
MAIG 2022

AUDICIÓ DELS ALUMNES
DE L'ESCOLA DE MÚSICA

COMARCAL

CONCERT DE LA
UNIÓ MUSICAL

D'AGRES

Audició didàctica
19 de maig

Trobades 2022
21 de maig

Aquests esdeveniments
tenen el dia per concretar,

així que estigau atents
a les nostres xarxes socials

per poder assistir-hi
Velotaller Agres

28 de maig

JUNY 2022
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de dilluns a dissabte
de 7:00 a 14:00
649 672 607
618 866 350 

dilluns: 9:00 a 12:00
dimecres, divendres i 
dissabte:
de 9:00h a 13:30h

els dissabtes
de matí fins les 14:00h
620 894 459 

dilluns, dimarts, dijous i 
divendres:
de 11:00h a 13:00h
dilluns, dimecres i divendres:
de 20:00h a 21:30h 

de dilluns a divendres
de 9:00h a 15:00h
diumenges: 9:00 a 13:00
610 269 319 

de dijous a dissabte
de  9:00 a 14:00

606 270 146

els dilluns
de matí fins les 14:00h

699 608 661

dissabte: 10:00h a 14:00h
diumenge: 10:00h a 14:00h

17:00h a 19:00h
604 406 928 

de dilluns a divendres:
09:30h a 13:30h
17:30h a 19:30h

dimarts de vesprada tancat
dissabte de 10:30h a 13:30h

671 34 23 93

650 04 03 48

965 51 00 17 966 28 80 50

96 551 04 5896 551 03 90 660 745 313




