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Escola de Pasqua per als més menuts 
Amb l’objectiu de conciliar la 
vida familiar i laboral de tots els 
veïns i veïnes del Palomar, 
l’Ajuntament organitza l’Escola 
de Pasqua 2015 per als dies 7, 
8, 9 i 10 d’abril. Les classes tin-
dran lloc a les noves escoles des 
de les 9:30 fins les 13:30 hores. 
Al llarg del matí els alumnes desenvoluparan la 

seua imaginació i psicomotrici-
tat amb activitats manuals, 
lúdiques, esportives, musicals, 
etc.  
    El preu dependrà dels alum-
nes matriculats, però com és 
habitual, serà d’al voltant d’1 
euro l’hora. Per apuntar-se po-

den passar per l’Ajuntament abans del 2 d’abril. 

Les festeres del Xop ultimen els 
preparatius per la festa de 2015 

 

Les festeres del Xop 
volen obrir la festa a 
tot el món i, per es-
ta raó, conviden a 
totes les persones 
que vulguen partici-
par en el programa 
de festes perquè 
aporten els seus ar-
ticles. Estos poden 
donar-los-els a qual-
sevol de les festeres 
o dur-los a l’Ajunta-
ment abans del 10 
d’abril. 

 

Col·laboracions 
al llibre de Festes  

Concurs infantil per a la portada del programa de festes 

Les festes del Xop arriben a l’escola d’El Palo-
mar amb el concurs infantil que han organitzat 
les festeres per escollir la portada del progra-

ma d’entre tots els dibuixos confeccionats pels 
alumnes del centre i que s’exposaran a 
l’entrada del mateix. 
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Una nova troballa per al museu municipal 
Ha resultat que un fet casual 
ens ha descobert l’existència 
d’un tros de història del nostre 
poble. Després que Milagros 
Descals ens ensenyara la seua 
col·lecció de monedes, sense 
peces dignes de ressenya, hem 
trobat quasi per casualitat un 
billet local d’El Palomar de 
l’època de la guerra civil. 
 
Què és un billet local? 
Durant la Guerra Civil, més con-
cret l’any 1937, existeix una ca-
restia de moneda, la qual en 
alguns llocs produeix l’emissió 
de billets i monedes “de neces-
sitat” que permeten les transac-
cions diàries dintre l’àmbit de la 
població. Estos són anomenats 
“billets locals de la Guerra Civil”. 
Estos billets de necessitat local 
inclouen les emisions fetes du-
rant la Guerra Civil per ajunta-
ments, municipis, juntes, estal-
vis i fins i tot alguns comerços 
locals. Eren molt més comú al 
camp lleial a la República que a 
la zona controlada per l’exèrcit 
franquiste. Els seus dissenys no 
són molt treballats en general, 
com és normal en temps de 
guerra. En la majoria dels casos 

són simple paper o cartró, 
imprès a una tinta de color sen-
zill i sovint amb un segell estam-
pat que proporciona una segu-
retat “extra” d’autenticitat. 

Malgrat que estos billets cir-
cularen poc, és molt interesant 
el fet que la gent preferia pagar 
amb estes peces de paper que 
amb “dines reals”. 

L’emissió de billets de neces-
sitat, encara que fou molt gene-
ralitzada en Catalunya, no ho 
fou tant al País Valencià, on ma-
joritàriament foren emesos en 
poblacions de certa rellevància 
(Albaida, Elx, Gandia, Sueca, 
València, Carcaixent, Alzira, 
etc). No resulta estrany també 
vore’n en pobles menuts, però 
en qualsevol cas és indicador de 
l’existència d’una salut econò-

mica que no quedava satisfeta 
amb el circulant corrent. 

En finalitzar la guerra, el go-
vern de Franco no va admetre 
estos billets locals i no van ser-
vir per a res, el que ha ocasionat 
que la majoria es perderen per 
sempre. La casualitat ha produït 
que rescatem esta peça d’incal-
culable valor com a testimoni de 
la nostra història com a poble. 

Per últim, Milagros Descals 
ha accedit en deixar en dipòsit 
el billet (que és de la sueua pro-
pietat). A partir d’ara quedarà 
exposat en La Sala Museística 
municipal, juntament amb la 
resta de les peces descobertes a 
la intervenció del Castell. 

Des de l’Ajuntament es con-
vida a tot el poble a conèixer 
esta peça, que quedarà exposa-
da a La Sala després del seu es-
tudi, datació i ressenya. A més, 
des d’ací es fa una crida a les 
persones que disposen d’algun 
tipus de billet o altres peces que 
representen la història del nos-
tre poble per què aporten en 
dispòsit (conservant la propietat 
de les seues aportacions) a fi 
d’enriquir els fons de la sala mu-
seística. 

 

Durant les obres dutes a terme per 
l’empresa propietària de l’antic edifi-
ci de la Cooperativa s’ha localitzat la 
primera pedra col·locada, la qual ha 
estat cedida a l’Ajuntament desinte-

ressadament. Junt a ella es van tro-
bar monedes de l’època i un docu-
ment que 
s’han enviat 
a l’Institut 
C u l t u r A r t s 
per restau-
rar-los. 

Es recupera la primera   
pedra de la Cooperativa 
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El Palomar celebra el IV 
Encontre de Dones 

Enguany El Palomar ha acollit el IV Encontre de Dones de 
la Vall d’Albaida, un esdeveniment al que van acudir al vol-
tant de 425 dones de Carrícola, Atzeneta d’Albaida, Bèlgi-
da, Benissoda i del propi municipi.  

Des de bon matí un nombrós grup de col·laboradors 
van estar organitzant i preparant tot el necessari per al 
bon funcionament d’este encontre.  També moltes dones 
van col·laborar amb l’el·laboració de dolços que farien 
després les delícies de totes les assistents. Moltes d’elles, 
a més, han estat preparant durant una llarga temporada 
els detalls amb què van poder complimentar a totes les 
assistents, a les que es van repartir a més una maceta per 
a cadascuna proporcionada per Plastiken. Des de 
l’Ajuntament agraeixen a l’empresa Plastiken i totes les 
dones i col·laboradors la seua participació desinteressada 
perquè este esdeveniment fora tot un èxit. 

A banda, al llarg de la setmana es van programar una 
xerrada, un monòleg i un berenar del que van gaudir nom-
broses dones del Palomar. 
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Cursos al Palomar 
Manipulador de Plaguicides 
El 20 i 27 d’Abril, des de les 15:30 fins les 
19:45 tindrà lloc al Saló Multiusos un Curs de 
Manipulador de Plaguicides nivell bàsic im-
partit per l’empresa Icsam. El preu del curs 
serà de 50 euros. Tots els interessats poden 
apuntar-se a l’Ajuntament aportant el DNI. 
 
Citricultura Ecològica 
El Palomar acollirà el 28, 29 i 30 d’abril un 
curs gratuït de Citricultura Ecològica oferit per 
l’Institut d’Investigacions Agràries, al Saló 
Multiusos. L’horari serà: dimarts i dijous de 18 
a 21 hores i el dimecres de 9 a 14 hores. Per 
apuntar-se poden passar per l’Ajuntament 
abans del 22 d’abril. 

 
Donació de sang al Palomar 

L’Ajuntament prepara la Font de Sis i 
el poliesportiu per a la primavera 
A punt de començar les festes de Pasqua 
l’Ajuntament ultima els preparatius en el paratge 
de la Font de Sis, un lloc d’encontre per a molta 
gent durant estes festes. Dins d’estes actuacions 
l’Ajuntament està adequant-lo amb una inversió 
extraordinària rebuda de la Diputació de Valèn-
cia que ascendeix a 20.000 euros en total. Amb 
esta ajuda està canviant l’enllumenat de l’àrea 

nova de la Font de Sis, adaptant els vestuaris, 
serveis i accesos per a la gent amb mobilitat re-
duïda i sol·lucionant tots els detalls que els usua-
ris del camping i l’àrea han detectat que hauriem 
de sol·lucionar per a un bon ús i servei de tots els 
que gaudeixen d’esta zona. A més, està pintant 
les pistes del poliesportiu i millorant la depura-
dora de la piscina. 


