
- Participació de les escoles -



QUI SOM?

L'Assemblea dels Pobles de la Mariola és el paraigua baix el qual s'apleguen diferents

associacions i col·lectius de la Serra Mariola (a les Comarques Centrals del País Valencià)

amb la finalitat d'organitzar cada any l'Aplec de la Mariola.

L'Assemblea dels Pobles de la Mariola la integren:

- Col·lectiu Serrella de Banyeres de Mariola

- Joves de la Serra Mariola d'Alfafara i Agres

- Col·lectiu l'Espigolà de Bocairent

- Casal Jaume I d'Alcoi

- Joves amb Compromís de l'Alcoià i el Comtat

- Inèrcia

- El Diluvi

- Coordinadora pel valencià de l'Alcoià-Comtat i Vall d'Albaida.

- Colla de dolçainers Rudimentària i Pandorga d'Onil.

- Grup d'Amics de la Unesco.

A més de tots els col·lectius de la Serra Mariola que vulguen sumar-s'hi.

L'Aplec de la Mariola està organitzat únicament per l'Assemblea dels Pobles de la

Mariola. Cap altra institució, entitat, sindicat o partit polític forma part de l'organització

d'aquest Aplec. L'Aplec de la Mariola i l'Assemblea dels Pobles de la Mariola no obeeixen,

ni defenen, ni treballen per a cap partit polític o sindicat.

..........MÉS INFORMACIÓ..........

PÀGINA WEB: http://aplecdelamariola.blogspot.com

..........CONTACTE..........

CORREU ELECTRÒNIC: aplecmariola@gmail.com

FACEBOOK: www.facebook.com/AssembleaPoblesMariola

TWITTER: https://twitter.com/PoblesMariola

https://twitter.com/PoblesMariola


MANIFEST

Futur del patrimoni arquitectònic industrial.

“Banyeres poble industrial. / Terra no hi ha de tan bona. / Perfumat de bones herbes / de la nostra Serra 
Mariola.” explica la Jota de Banyeres, cançó i dansa molt popular a tot el País Valencià.

La societat valenciana ens hem caracteritzat històricament pel nostre tarannà obert, emprenedor i 
avantguardista. Així ho hem anat demostrant durant segles en sectors com ara el comerç, l'arquitectura o la 
literatura; i així ho vam demostrar quan vam començar a reproduir els primers focus de la revolució industrial 
a principis del segle XIX, amb la nostra capital industrial per excel·lència: Alcoi. La ciutat ja comptava amb 
nombrosos telers i molins des de l'Edat Mitjana, però amb les noves màquines que van arribar del nord 
d'Europa s'hi van desenvolupar ràpidament el sector i la societat industrial, propiciant l'aparició tant de la 
burgesia alcoiana com d'uns moviments obrers molt potents. Aviat la industrialització es va estendre a les 
altres viles de les contrades mariolenques, les quals també comptaven ja amb una tradició industrial secular 
que inicialment aprofitava la força dels rius que naixen a les nostres muntanyes. I així s'ha anat conformant 
al llarg de la història un nucli socioeconòmic rellevant als pobles de la Mariola, on el caràcter de la gent, la 
pròpia orografia de la serra i la indústria estan estretament lligats i formen una part molt important de la 
nostra idiosincràsia: el tèxtil, el paper i la seua derivació en les arts gràfiques, l'arquitectura modernista, la 
gastronomia, els licors com l'herberet i el cafè, els joguets o els vestits de les festes de moros i cristians.

Enguany a Banyeres de Mariola, durant el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre, volem fer confluir totes 
aquestes sinergies i fer una humil mostra, a propis i visitants, del patrimoni que tenim i del qual estem ben 
orgullosos. Principalment, però, aquesta segona edició de l'Aplec de la Mariola vol aprofitar per a fer una 
reflexió sobre el “Futur del patrimoni arquitectònic industrial”, per ser un tema que ens interessa des del punt 
de vista cultural i antropològic, alhora que ens preocupa profundament perquè en les darreres dècades 
moltes fàbriques i molins centenaris han estat abandonats tant pels propietaris com pels diferents governs 
municipals, han sofert actes vandàlics i s'han anat degradant amb el pas del temps. La qual cosa ha 
comportat que edificis simbòlics i de gran valor arquitectònic dels nostres pobles estiguen en estat ruïnós. 
Abans que no siga massa tard cal obrir el debat i decidir com a societat què volem fer amb aquests símbols 
del nostre passat recent i que tant ens defineixen: naus, assuts, xemeneies, vies, séquies, etc. El poble de 
Banyeres n'és un gran exemple perquè posseeix un nombre destacable de molins distribuïts per la ribera del 
primer tram del Vinalopó, però en l'Aplec es tractaran també els casos d'altres viles de la nostra serra, amb 
diverses exposicions i col·loquis amb experts en la matèria, ja que esperem que l'Aplec d'enguany siga un 
punt d'inflexió per a la recuperació d'aquest patrimoni. Serà també un cap de setmana farcit de cultura 
popular, música en directe, una ruta pels molins, tallers infantils, gastronomia i productes autòctons. I tot 
això en un ambient acollidor i per a tots els públics en el marc del Parc Municipal Vil·la Rosario, un indret 
especialment relacionat amb la temàtica d'enguany i que tot aquell no haja anat mai a Banyeres ha de 
visitar. 

Per a tancar aquest manifest, cal remarcar l'aposta ferma de l'Assemblea dels Pobles de la Mariola per un 
futur sostenible per als nostres pobles com a única eixida a la crisi actual. Una proposta seriosa per a teixir 
una xarxa d'indústria verda i economia cooperativa basada en el bé comú, potenciant la producció i el 
consum locals immersos en la globalitat, dignificant els treballadors i respectant l'herència i el patrimoni que 
hem rebut de les generacions anteriors. Creiem que és així com, tots plegats, podrem gaudir molts més 
anys d'aquest raconet del món on ens ha tocat viure, la nostra Serra Mariola.



COM PODEM PARTICIPAR DES DE L'ESCOLA?

Exposició dels pòsters “ Futur del Patrimoni Arquitectònic industrial”

Temàtica: “ Futur del Patrimoni Arquitectònic industrial”

Aquest és el lema de l’Aplec i, per tant, el mateix al voltant del qual hauran de treballar els

alumnes, centrant-se en algun dels següents eixos:

a. Història de la indústria dels nostres pobles. El riu, eix del treball als molins.

b. Edificis de gran valor arquitectònic als nostres pobles

c. Futur del patrimoni industrial

Activitat:

- Per grups, es farà un pòster en una cartolina gran, on quede reflectit algun dels tres

eixos.

-Es proposa la creació de poemes o prosa breu respecte al tema. També la redacció de 

històries curtes. S'afegiran al pòster.

- Es farà una exposició dels pòsters al Parc de Villa Rosario a Banyeres de Mariola el dia 

4 d’octubre de 2014.

- Els pòsters seran de creació lliure, admetent fotografies, dibuixos i textos.

- Els pòsters hauran d’incloure, a la part de baix, el nom de l’escola, el curs i la

població dels autors.

Objectius:

- Conscienciar l’alumnat de la història industrial dels nostres pobles, com a part de la 

nostra identitat.

- Potenciar l'estima pel patrimoni cultural i social.

Procediments:

- Els pòsters hauran d'entregar-se a la persona responsable de l'activitat abans de l'1

d'octubre de 2014.

- Per tal de fer-nos a la idea de les escoles participants, caldrà confirmar la

participació posant-se en contacte amb:

Rosa Pascual i Soler.

ropaso@gmail.com

Telf. 636777323



Materials d’ajuda :

1. IDEES, PREGUNTES, QÜESTIONS...

a. Història de la indústria dels nostres pobles

-Quin tipus de indústria hi havia al poble?

-On estava situada?

-Quina relació hi havia amb el riu?

-On es construïen i per què els molins?

-Quina repercusió tenia per al poble?

-De quina manera vivien i es relacionaven?

b. Edificis de gran valor arquitectònic als nostres pobles

- Els efectes dels edificis sobre la població.

- Memòria històrica del poble a partir dels edificis de gran valor arquitectònic del nostre 

passat ( amb relació a tot el que feia referència a la indústria: també el transport-antigues 

estacions de tren, vies, botigues...)

c. Futur del patrimoni industrial

-Rehabilitació d'edificis o espais relacionats amb el patrimoni industrial

-Altres usos d'aquests edificis

-Propostes d'ús per aquest patrimoni industrial



2.  POEMES/  CANÇONS/  HISTÒRIA   QUE  PARLA  DEL  NOSTRE 

PATRIMONI INDUSTRIAL

Un poc de  història, segons Cavanilles...





JOTA ( Banyeres)                                                                            

Alça la cama i no em xafes 

la canyeta de pescar 

el cabasset dels enredros 

i el barret de festejar. 

Ai Pepiqueta "guapeta" 

no et cases amb llaurador 

que vindrà la segadeta 

i et moriràs de calor 

De Banyeres vaig al Salze 

i del Salze a Beneixama 

i de Beneixama al Camp 

per Biar me'n torne a casa. 

Ai Pepiqueta "guapetá' 

que et picarà el pollastret 

ta mare no vol que et cases 

amb un home xicotet. 

Bona nit tinguen senyores 

que nosaltres se n'anem 

si els ha agradar “lo” que hem fet 

demà en la nit tornarem. 

Riuet vertiblau

Riuet ver i blau, riuet,

que llisca en la pedra blanca

la cançó dels meus deliris

d'anhels cèlics turmentada.

Allí, feta un argent viu,

la lluna desmadeixava,

el fervor desperançat

del meu romanç de maragda.

Riuet verd i blau, riuet,



on s'abeura la calandra

on sembla, en un bell miratge

de mitologia casta,

veure la nua bellesa

d'una verge solitària, 

sa carn feta arpa d'estels

enmig de la limfa càndida.

                 Joan Valls.

NOTES PER A UNA ENCICLOPÈDIA.

Bonic i miserable país.

Totes les platges a llevant, de nord a sud ,

a un mateix mar. A ponent, la  muntanya,

amb les serres, les valls, els erms

amb els masos abandonats, i la fràgil

frontera. A les riberes

i a les marines, vestigis de marjals

on coven els ànecs voraços.

A l'interior, un país que passà dels gremis

a discretes formes d'indústria.

Els indígenes tenen una envejable existència

-si comparem- la qual sense buscar-ho,

està organitzada pels banquers.

Tot això ens permet abordar el tema del comerç.

(…)

Vicent Berenguer.



ASSUT FATAL

  Sí, com aquell que és jutjat a mort.

                            AUSIÀS MARCH

Plaça Major, carrer Major, Trinquets,

Carrer Nou, Sant Francesc, Bassetes, Delme,

i la mare de Déu dels Desamparats.

Era el Morer, Sant Pere i la Creu

(abans València), el Clot, la Malva,

Taüt, Sant Jaume, la Malena, Quatre Cantons.

Sant Jordi, La Pedrera i Serrella,

Cavanilles, Neveres, Blasconet,

Fra Lleonard de Banyeres, Vinyals,

Vinalopó, Montcabrer, Mariola,

La Cotonera, el Morer, Sant Antoni

Xerene, l'Ansarí, el barranc de l'Estruga.

Serreta de la Neu, la Blasca, Xàtiva,

Mestre Garrigues, Colom, Calvari,

Almansa, Austria, Regne de València,

Maulets, Furs, El Pla Roig, la Mallaeta,

els Oms, la Cava, el Manso, la Mateta

i el reverend Francesc Berenguer Mora.

Aragó, Barcelona i Mallorca,

Biar, Sorolla, Trapalí, Segrelles,

Sor Josepa Santonja, Penyes Blanques,

el cabecet de les Àguiles, Fontanars,

Font del Rotglar, Font Bona, del Cavaller

i l'avinguda de don Gregori Molina i Ribera.

                                    Vicent Berenguer.



[HI HA OCASIONS, TAMBÉ]

Hi ha ocasions, també,

en que un riu ha fet córrer un poble.

I al cap d'un cert temps,

un poble no ha sabut viure amb el riu.

                                    Vicent Berenguer.

JOTA DE BANYERES

I ESTA ÉS LA JOTA QUE BALLEN

I ESTA ÉS LA JOTA QUE BALLEN

I EN EL POBLE DE BANYERES,

I ESTE GRUP ÉS QUI LA BALLA

“PA” QUE VOSTÉS LA CONEGUEN,

I ESTE GRUP ÉS QUI LA BALLA

“PA” QUE VOSTÉS LA CONEGUEN.

Tornada

MARIETA TIN-TE FERMETA

NO ET CASES EN LLAURADOR

QUE VINDRÀ LA CIVADETA

I ET MORIRÀS DE CALOR

I ET MORIRÀS DE CALOR

I ET MORIRÀS DE CALOR

MARIETA TIN-TE FERMETA

NO ET CASES EN LLAURADOR

BANYERES POBLE INDUSTRIAL

TERRA NO HI HA DE TAN BONA

PERFUMAT DE BONES HERBES

DE NOSTRA SERRA MARIOLA

Tornada

I EN BANYERES NAIX UN RIU

I EN LA FONT DE LA COVETA,

PASSA PEL MOLÍ L'OMBRIA

I EMPALMA EN LA MARJALETA.

Tornada.

BONA NIT TINGUEN SENYORES

QUE “MOSATROS” SE N'ANEM,

SI ELS HA AGRADAT EL QUE HEM FET

DEMÀ A LA NIT TORNAREM.


	Riuet vertiblau

