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C
om una forma de participar en les Festes Patronals d’aquest any, el

nostre Club UD Tavernes ha preparat uns torneijos de futbol en

diferents categories, la de benjamins i alevins.

Aquest any com a novetat i com a prova de l’expansió del

nostre Club, s’integrarà un nou equip, en aquest cas de futbol sala, que

s’anomenarà UD Tavernes-Catedral (la presentació serà el dia 12 de

setembre a les 19.30 hores al Pabelló Cobert), el qual és un clar exemple

de l’espirit dels joves de la nostra localitat, que son conscients de la

necessitat i del benefici de fer esport, siga quin siga. No més ens queda

que desitjar-los que tinguen bona sort i que porten amb dignitat i honor

el nom del nostre Club i el de la nostra ciutat per tot arreu.

La presentació dels equips que formen part del Club tindrà lloc

el dia 15 de setembre, a les 18.00 hores, al Camp Municipal d’Esports,

on, per descomptat, esteu tots convidats.

Felicitar a tots els integrants dels equips, per l’entrega i dedicació

que han mostrat al llarg d’aquests anys, i animar-los per a que

seguisquen així i sempre amb l’ànim de millorar i superar-se, tant

esportivament com a nivell personal, així com a totes les empreses

col·laboradores i al nostre Ajuntament, sense els quals no seria possible

tot el que s’ha aconseguit fins ara.

Per últim, desitjar a tots els veïns de Tavernes que gaudisquen

d’unes bones festes i que participen en elles per poder fer-les més grans

i més boniques, si cal.
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E
ns disposem a participar en les festes

patronals del nostre poble de Tavernes de

la Valldigna.

Voldria que esta salutació es convertira en

motiu de reflexió a fi que no ens deixem enganyar

per persones o institucions actuals que tenen molt

d’interés a destruir els fonaments morals i

religiosos de la nostra societat occidental. Són els

que saben que en l’actualitat hi ha molta gent,

massa gent, que viu desorientada, confosa, sense

rumb, sense ideals, sense una meta en la vida.

“Com ovelles sense pastor”.

Ells aprofiten qualsevol motiu per a aconsellar

el que és contrari a Déu i ho fan en nom de la

llibertat; creuen que així fan un favor a l’home.

Ells saben molt bé que l’home sense Déu és

més manipulable i, per tant, manipulant l’home en

nom de la llibertat arribaran a destruir la nostra

societat per a… crear-ne una altra?

DECÀLEGS:

El que diu Déu:

1- Jo sóc el Senyor, el teu Déu. No tindràs més Déu

que jo.

2- No prendràs el nom del Senyor en va.

3- Santificaràs les festes.

4- Honraràs ton pare i ta mare.

5- No mataràs.

6- No fornicaràs.

7- No robaràs.

8- No diràs falsos testimonis ni mentiràs.

9- No desitjaràs la dona del proïsme.

10- No desitjaràs els béns d’altri.

Este decàleg es resumix en un sol manament:

estimaràs Déu sobre totes les coses i el proïsme

com a tu mateix per amor a Déu.

El que aconsellen alguns hòmens:

1- No tindràs més Déu que el teu cos.

2- Juraràs quan et  convinga  per a evitar ser

descobert en les teues corrupcions.

3- Paganitzaràs les festes.

4- Et basaràs en els errors de tos pares i oblidaràs

els valors constructius que tal volta t’ensenyaren.

5- Tens dret a desitjar la mort dels teus enemics i

a desfer-te dels fills que engendres, i a suïcidar-te i

matar a qui vulga morir i no pot aconseguir-ho

sense ajuda.

6- Pots fornicar amb qui t’abellisca i quan et

convinga.

7- Si pots evitar que et descobrisquen, roba,

defrauda i disposa al teu gust dels béns d’altri.

8- Si algú t’incomoda, pots dir falsos testimonis i

atacar l’enemic on més mal li faça.

9- Si desitges a qui siga, provoca la ruptura del seu

matrimoni, o descasa’t quan et plaga, encara que els

teus fills s’afonen i confonguen el bé amb el mal. La

responsabilitat de l’educació moral és una utopia.

10- Si t’atrauen els béns d’altre, incorre en el que

faça falta per a aconseguir-los. Mentre no et

descobrisquen, seràs lloat pels qui t’envolten.

Este decàleg es resumix en un sol manament:

t’estimaràs a tu mateix sobre totes les coses i

menysprearàs el proïsme per amor a Tu.

Compte! Que no ens enganyen, que no

contaminen el nostre esperit!

És molt fàcil deixar-se portar per allò que afalaga

el nostre cos, els nostres ulls i les nostres orelles.

Que passem unes bones festes patronals!

JOSÉ VICENTE SELLENS CASANOVA

RECTOR DE SANT JOSEP

L’exigent religió atea 
que ens imposen
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Associació Ames de Casa a Tavernes

S
’han complit 25 anys des que un grup d’ames de

casa es va reunir per a crear la junta local de

l’associació Ames de Casa Tyrius a Tavernes. Va

ser el mes de maig de l’any 1978 quan va quedar

constituïda la junta directiva, presidida per Dolores

Garcia Gimeno.

En esta primera etapa, l’associació va tindre com

a objectius la promoció de la convivència.

Vam ser pioneres de l’associacionisme. Volíem

construir amistat, coneixement mutu, relacions. Les

accions emblemàtiques foren les trobades, les

excursions, viatges, les convivències. Una nova

renovació de la junta queda establida amb la

presidència de Paqui Cortés, i manté quasi les

mateixes components de l’anterior i també noves

incorporacions. La segona etapa va tindre com a

objectiu ampliar les capacitats de les dones i enfortir

les oportunitats. Volíem formar-nos, adquirir nous

coneixements. Les accions emblemàtiques van ser les

conferències, els seminaris, els cursos i tallers.

Una nova renovació marca una nova època. En

esta ocasió és fa càrrec de la presidència Genoveva

Garcia, i també hi ha un manteniment de les dones

compromeses en etapes anteriors, així com algunes

més. Les accions mes significatives en esta última

etapa han sigut l’assistència domiciliària, l’atenció a

immigrants, campanyes solidàries, etc.

En cap moment deixem de treballar en els

distints àmbits i responsabilitats adquirides al llarg del

temps; totes les juntes directives han portat avant

esta premissa. 

S’ha mantingut el seguiment important de cada

una de les múltiples activitats de l’associació en

formació, ajudes i col·laboració amb les distintes

associacions, entitats, Ajuntament, Creu Roja, etc.

És evident que en un escrit com el present no

és poden concretar 25 anys d’una associació com

esta, ja que la seua trajectòria ha reflectit les més

diverses facetes de la societat vallera en tot moment,

aportant tot el seu poder de treball i de convocatòria

en cada situació que ha plantejat en estos 25 anys.

Podríem recordar moltes accions, però el mes

important és que després d’estos anys la nostra

associació seguix amb la mateixa il·lusió de realitzar

un dia a dia en què la seua aportació a la ciutat, als

seus ciutadans i, lògicament, a les seues associades,

és manté ferma com el primer dia que es va instituir

i que les diferents aportacions de treball de les juntes

directives i associades, han possibilitat que la seua

imatge estiga present en la vida quotidiana i social de

la ciutat. El respecte per les distintes formes de

pensament, dins i fora de l’associació, li permet estar

en el lloc oportú i així poder fer la seua aportació en

tots els àmbits socials del nostre poble.

Sens dubte, les persones que componen l’actual

junta directiva i totes les anteriors mereixen almenys

un xicotet reconeixement, i per això volem fer

menció de les distintes dones que al llarg estos 25

anys hi han fet un treball important, en la mesura del

seu temps i possibilitats.

Les presidentes, nomenades en cada etapa, ho

han sigut per este orde: Dolores Garcia, Paqui Cortés

i Genoveva Garcia, i de vocals, encara que ocupant en

distints moments diferents càrrecs:

Pilar Esparza, Isabel Egea, Dolores Peris, Angela

Gimeno, Josefa, Rosa i Chelo Peiró, Encarna Carrión,

Carmen Hijarro, Mª Teresa Durà, Encarna Vidal, Felisa

Pastor, Dolores Català, Adela Fons, Mª. Isabel Chover,

Margarita Serena, Consuelo Juan, Amparo Alepuz,

Maria Gascó, Ana Perelló, Vicenta Almiñana, Pepita

Bixquert, Juana Soler i Mª. Dolores Langreo.

Així doncs, i aprofitant esta oportunitat, hem de

dir que quan celebrem els 25 anys, l’associació d’Ames

de Casa viu alhora les tres etapes:

La voluntat de conviure, la necessitat de

formació i la prestació de servicis.

DOLORES CATALÀ (SECRETÀRIA)

25 anys d’associacionisme
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Agrupació Local de Voluntaris 
de Protecció Civil de 

Tavernes de la Valldigna

L
’Agrupació Local de Voluntaris de Tavernes de

la Valldigna es va posar en funcionament l’1 de

febrer de 1993. Transcorreguts 12 anys des de

la seua constitució, amb constància i gran esforç

s’ha arribat a unes altes cotes de referència.

Partint de la base que els municipis són

l’àmbit d’actuació de les agrupacions de voluntaris

de protecció civil, són els ajuntaments els que

tenen l’obligació d’encarregar-se d’organitzar

l’assistència i l’ajuda al ciutadà, quan el perill es

manifeste en el terme municipal.

Per a possibilitar esta actuació, és completa-

ment necessari que els ajuntaments disposen

d’organització i infraestructura adequades, tant

d’hòmens com d’equips tècnics, per a intervenir

en la salvaguarda de les persones i dels béns en

cas de ser afectats per l’amenaça d’un sinistre,

accidents o catàstrofe.

Cada municipi té un risc potencial derivat

de les seues característiques geogràfiques i oro-

gràfiques particulars i de la situació determinada,

del qual hauran de partir i tindre en compte a

l’hora d’organitzar la seua autoprotecció. Esta

organització municipal, els plans que es formen i

els exercicis pràctics per a preparar la població

són els pilars bàsics sobre els quals s’assenta la

protecció civil.

Els ajuntaments, per donar compliment al

que establixen els articles 25 i 26 de la Llei 7/85 de

Bases de Règim Local, poden i deuen avançar en el

procés de creació del servei de protecció civil.

Sota la direcció directa de l’Alcaldia, s’ha de

definir en els municipis una estructura operativa

que incorpore tots aquells servicis municipals que,

integrats en la institució, tinguen o se’ls presumisca

una relació directa en el camp de la protecció. Este

personal, juntament amb els mitjans habituals,

esdevé el braç executiu d’aquelles órdens que

provinguen de l’alcalde en relació amb la protecció

dels ciutadans.

La gestió d’este contingent de persones i

mitjans correspon, en primer lloc, a l’alcalde o al

regidor delegat de seguretat o protecció civil, i, en

segon lloc, als tècnics i comandaments naturals,

tots coordinats per l’Alcaldia-presidència, qui té

firma i autoritat reconeguda suficientment per la

llei per a prendre tota classe de decisions en el seu

àmbit, de forma executiva i vinculant.

Per a acabar, és necessari indicar que el pilar bàsic

de tota la protecció civil el componen els voluntaris.

Ells, sense cap finalitat lucrativa, participen en esta

agrupació de voluntaris locals de protecció civil.

És important el suport que les agrupacions de

protecció civil municipal donen als serveis de

bombers professionals, i la col·laboració amb les

forces de seguretat, policia local, guàrdia civil,

policia autonòmica, centres assistencials, centres

de salut i hospitals. Són requerits per tots estos

organismes per a accidents i concentracions

humanes, i també col·laboren amb altres entitats

tant públiques com privades.

En definitiva, i de forma breu, podem afirmar

que la protecció civil és un tema fonamental de

tots, però no oblidem que la responsabilitat

competix als ajuntaments i als poders públics.

Entendem, doncs, que l’administració

municipal ha de garantir este nivell de responsa-

bilitat i ho farà amb un equip de professionals i

voluntaris, utilitzant al màxim els recursos 

disponibles del municipi, en col·laboració i coor-

dinació amb altres administracions, siguen locals,

autonòmiques o centrals.

Durant estes festes patronals, el ciutadà

continuarà veient els voluntaris de protecció civil

en tots aquells actes en què es considere

necessària la nostra presència, i justament serà

perquè vostés passen millor les festes i amb la

màxima tranquil·litat. Este és el missatge que els

voluntaris desitgem enviar a tots. Ah! Fes-te’n

voluntari. Gràcies.
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Creu Roja Tavernes

B
envolguts socis, voluntaris, donants, empreses i persones col·laboradores. Una vegada

més, responem al compromís que adquirírem amb vosté d’informar-lo anualment sobre el

resultat de les nostres actuacions. És esta una responsabilitat que assumim de bon grat

perquè sempre ens complau donar bones notícies.

I en este resum de l’activitat de Creu Roja en 2004, podrà comprovar tot el que hem

aconseguit gràcies a la seua valuosa col·laboració: l’any acaba amb 2.000.000 persones assistides

a tot Espanya, i vora 3.000.000 a tot el món.

Les xifres continuen creixent un any més. Però per damunt de la fredor de les dades, volem

compartir amb vosté la satisfacció que això significa: una vida més digna per a centenars de

milers de persones.

La seua contribució ha estat essencial per a arribar fins ací. Unida a les aportacions dels més

de 670.000 socis amb què compta Creu Roja en 2004, 136.000 voluntaris, 650.000 socis

persones, 202.000 donants persones, 6.000 donants empreses, 28.000 empreses sòcies i

col·laboradores, 35.000 voluntaris de Creu Roja Joventut, la seua ajuda ha resultat ser el suport

fonamental de la nostra faena.

Li agraïm que hàgeu triat Creu Roja com l’organització per a fer arribar el seu compromís

amb les persones més desfavorides. La nostra entitat té la capacitat de transformar la seua

inquietud per protegir i ajudar a qui més ho necessita. Solidaritat de llarg abast.

Nos agrada tindre la seua confiança i el nostre desig més gran és comptar amb ella durant

molts anys. Seguim esforçant-nos per a meréixer-la. Cordialment

ANTONIO SANSALONI SALA

PRESIDENT
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Teresa Chàfer en el Festival
“Sete Sois Sete Luas”

D
ins del Festival Sete Sois Sete

Luas, en què participen països

europeus del Mediterrani

occidental, Teresa Chàfer ha sigut

invitada a Portugal a fer una escultura a

l’aire lliure. Este festival que, a través del

folklore, la dansa i la música potencia la

interrelació cultural, enguany ha

incorporat altres formes d’art com la

pintura, la fotografia o l’escultura.

Durant el mes de juliol passat,

Teresa Chàfer es va desplaçar a

Odemira (Portugal) per a acabar la

primera fase del projecte. El passat 22

de juliol, les autoritats de l’Ajuntament

d’Odemira, la regidora de Cultura,

Amparo Espí, i l’animadora cultural de

l’Ajuntament de Tavernes de la

Valldigna, Fabiola Serra, van inaugurar l’escultura i l’exposició de fotografia que el Festival Sete

Sois Sete Luas va portar a la ciutat portuguesa.

L’escultura a l’aire lliure creada per Teresa Chàfer, titulada “Mar mediterrani mare”, pretén ser

un homenatge a la dona mediterrània. Realitzada en acer cor-ten, dibuixa en l’aire formes vegetals

que es convertixen en paraules. Entre les fulles i branques s’entreveuen escrites les distintes

maneres d’anomenar la dona en tots els idiomes que es parlen en la conca del Mediterrani. 

Odemira. Portugal. 2005

“Hi ha moltes formes diferents d’anomenar la dona en el Mediterrani… 

Hi ha moltes llengües, però només una única manera de sentir-la” 

Teresa Chàfer
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Està situada a Odemira

(Portugal), en el nou parc vora

el riu Mira, rodejada d’una

densa vegetació d’arbres i flors.

Un nou lloc per a la recreació, la

tranquil·litat i l’esplai.

Elevada sobre tres grans

columnes de pedra de 5

metres d’alçària, emergix del

paviment i embolica l’espec-

tador quan se situa davall. Des

del seu interior, la cúpula de

ferro, que com a hedra

s’emparra en les columnes,

pinta en el cel siluetes

femenines. Si, al contrari, la

mirada es dirigix a terra,

l’escultura unix el públic amb

les ombres de paraules i la

vegetació per a teixir un tapís

als seus peus.
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Xaro Bonilla en el Festival
“Sete Sois Sete Luas”

L
’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna

em va proposar participar en el Simposi

d’Escultors a Ponte de Sor (Portugal) junt

amb l’escultor toscà Paolo Grigo, dins del

programa europeu Interreg III-B MEDOCC,

Sete Sóis Sete Luas. La meua estada a Ponte

de Sor ha resultat una experiència enriquidora

i apassionant per a mi. Hi vaig trobar gent

molt amable i acollidora, que em feren sentir

com en casa. La ciutat té vora 20.000

habitants, és preciosa i s’estén al llarg del riu

que li dóna nom. L’Ajuntament li ha donat un

aire de modernitat, dotant-la d’un passeig

enjardinat amb zones d ’oci per als xiquets i un

auditori de forma redona on tenen lloc els

concerts d’estiu i les obres de teatre, amb

l’aigua com a música de fons i les estreles com

a sostre. Al voltant de la ciutat, s’estenen

quilòmetres i quilòmetres de camps de

sureres, que proporcionen riquesa a la

població, gràcies a l’establiment de nombroses

indústries derivades del suro.
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La part essencial del viatge era la

participació en el Simposi, i això va anar molt

bé, perquè la convivència en el treball va ser

francament bona: sempre s’aprén de la forma

de fer de l’altre artista, i al revés deu passar el

mateix. Tot i que les converses mentre

treballaven eren complicades per parlar

llengües diferents, això no va suposar un

obstacle en la comunicació i la col·laboració. El

treball versava sobre l’estudi de la condició de

la dona en l’espai mediterrani, i el seu paper

determinant en l’organització de la vida

familiar. La meua visió estava més localitzada a

Espanya, per la meua experiència personal. Pel

fet de nàixer dona ja dúiem implícit el nostre

paper en la societat, teníem una educació

diferent de la dels hòmens, des de xiquets, i

els valors i les obligacions eren i encara són -

cada dia menys- els de la dona destinada a ser

esposa i mare.

La meua escultura és un homenatge a la

dona. Mostra una superposició de dos figures:

el cos d’una dona forta i molt sòlida, i un

instrument de música, la guitarra, que juga

amb la forma i que evoca la presència de la

música en les nostres terres. L’escultura està

feta en escaiola per a un interior de 62x32x20,

però hi ha la possibilitat de reproduir-la amb

una mida de 5 o 6 metres per a un jardí a

Ponte de Sor.



A
mb esta xicoteta introducció, un any més

em trobe escrivint estes línies. Per a

començar, el següent quadre no aspira a

ser més que un breu resum estadístic del curs

2004/2005 quant a matriculació,  independent-

ment de l’aprofitament, com és el cas dels alum-

nes matriculats en el programa de preparació per

a la prova lliure de Graduat Escolar de

Secundària,  prova lliure d’accés al cicle formatiu

superior, així com el valencià de la Junta

Qualificadora.

Als programes formatius que s’oferiren el curs

anterior, cal afegir el de costura. Este taller ha

tingut una  gran acceptació, i el seu objectiu és

donar a conèixer a l’alumnat els primers passos en

la costura, tall i confecció. 

Una oferta que no compta amb un grup

nombrós però sí d’extraordinària continuïtat, és

el nivell alfabetització-neolector. Està destinat a

aquelles persones que tenen dificultat de lectu-

ra, escriptura i càlcul. Es treballa en xicotets

grups. El nivell II pretén una consolidació de

coneixements, i s’hi incorporen els alumnes que

ja han superat el nivell I.

Però una de les modalitats educatives per a

persones adultes amb més demanda és l’ESPA

(Educació Secundària per a Persones Adultes). La

majoria d’alumnes d’aquesta modalitat cerquen

una nova oportunitat per a aprovar aquesta

ensenyança, obtenir el títol d’Educació

Secundària i poder reincorporar-se al sistema

educatiu secundari ordinari a través d’un cicle

formatiu o un batxillerat. Aleshores, l’objectiu

d’esta classe és preparar l’alumne per a una prova

lliure, que si és superada, li atorga el títol de

Graduat en Secundària.
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Escola d’Adults Bolomor

L
’article 27 de la Constitució, en els seus 10 punts, fa referència a l’educació i, tot i que mai cap d’ells fa

referència explícitament a les persones adultes, justifica i es compromet totalment en la seua educació: “Tots

(no sols els menors) tenen dret a l’educació”.

L’educació de persones adultes contempla els nivells bàsics del sistema educatiu (equivalents a Primària i

Secundària obligatòria) que, en una forma diferenciada i adaptada, s’ofereix als adults que no els assoliren al

seu moment, així com els nivells no obligatoris del sistema educatiu preuniversitari. Igualment, els ofereix una

formació preparatòria per a reprendre el sistema educatiu ordinari o per a incrementar la seua formació  i

capacitats: preparació per a proves d’accés, Junta Qualificadora de Coneixements del valencià, idiomes i

formacions generals i culturals permanents.

Sistema  i modalitats educatives

PRIMER CICLE MATRÍCULA

Primer nivell 15

Segon nivell 14

TOTAL PRIMER CICLE 29

PROGRAMES  FORMATIUS

P. lliure Graduat Escolar Secundària 49

P. lliure Cicle Formatiu superior. 29

P. Junta Qualificadora Valencià Elemental 31

P. Junta Qualificadora Valencià Mitjà 39

P. Junta Qualificadora Valencià Superior 21

Curs anglés 1r. nivell 41

Curs anglés 2n. nivell 33

Curs anglés 3r. nivell 13

Taller de balls de saló 40

Taller d’iniciació a la costura 29

TOTAL PROGRAMES FORMATIUS 325

TOTAL 354




