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PREU: Res. En serio, res de res.

EDITORIAL

Manco servilisme i mes orgull
Davant la proximitat del nostre dia nacional
volem començar est escrit fent una crida a la
participacio en els actes d’homenage a la Real
Senyera, simbol de tots els valencians, i en
aquells que convoquen les entitats valencianistes. De moment el Rogle Constanti Llombart
s’ha sumat un any mes a la campanya “Senyeres al balco” i a les reivindicacions que se proclamen des de Convencio Valencianista, les
quals compartim (vore pagina 4); tambe s’ha
adherit a la manifestacio convocada pel Colectiu Corona per a la vesprada del dia 9 baix el
lema “Pel dret de ser 100% valencians”.
Abans de continuar, fem un incis per a mostrar la nostra solidaritat en els valencians que
han sofrit els efectes de la DANA, especialment els de la Vega Baixa i de Ontinyent per
ser els mes afectats, tambe en els murcians,
igualment damnificats. Els danys, evaluats en
millons d’euros, han destrossat ilusions de families sanceres i el treball de generacions; una
solidaritat i a l’hora tambe un llament que volem compartir en els qui ademes han perdut ad
algun familiar en estes inundacions.
En este tema la solucio passa per la prevencio. Ara seran destinats millons d’euros per a
intentar paliar part de la desfeta, i segurament
en agravis comparatius que reeixiran en el discorrer del temps. Millor sería que les confederacions hidrografiques es preocuparen manco per denunciar a qui sega una canya de vora
riu i mes de tindre nets els caixers fluvials; i,
com no, en aplicar –tant institucions com particulars– la sensatea i evitar o prohibir la construccio en zones inundables.
El politics ya han fet les oportunes promeses,
i alguna institucio com la Generalitat ha fet public que pagarà un miller i pico d’euros a qualsevol damnificat sense cap justificacio, o aixo
ha dit la vicepresidenta, Monica Oltra. Esperem que els tecnics no tarden massa en valorar els danys i les ajudes valencianes i de
l’Estat no es dilaten “in aeternum”.
Reprenent el fil del principi, octubre sempre
es inici de curs per al valencianisme, i enguany
la cita electoral del 10 de novembre posarà en
evidencia la falta d’una força potent que nos
represente en independencia i sense hipoteques. Una atra oportunitat que sabra aprofitar
eixe “Compromis” que diu defendre els interessos valencians quan en realitat lo que fa es
supeditar-los a proyectes socioculturals i economics que nos fan perdre identitat i independencia. El seu servilisme ya duen anys demostrant-lo en el tema llingüistic i historic, nomes fa falta pegar una miradeta al cada vegada mes ininteligible (per catalanisat) DOGV, o
a molts llibres de text utilisats en les escoles,
en els que se malbarata l’historia i llengua vaOctubre 2019

lencianes. La sumissio economica acaben de
reafermar-la de nou els ultims dies, quan el govern central ha otorgat a Catalunya la potestat
de decidir sobre la produccio dels viticultors
valencians i, a l’hora d’escriure estes llinees,
passada una semana de la noticia, el govern
valencià continúa sense reaccionar.
En les proximes eleccions estos “nacionalistes” de Compromis aniran de la maneta de
Errejón i el seu partit, Más Madrid (ara Más
País); no sols no poden deixar d’estar tutelats
pels catalans, ara ho estaran tambe pels madrilenys; subdits, subdits i sempre subdits. Esta
ultima jugada segurament es l’estrategia per a
vore si no se queda sense poltrona el senyor
Baldoví, que poc li faltà en les anteriors eleccions.
Per cert, en un video que s’ha fet viral,
Errejón afirma contundentment que els
“països catalans” son una unitat llingüistica i
cultural, i u se pregunta en quín atre lloc del
mon la gent tolera que vinguen els de fora a dir
-los lo que parlen o lo que son, o lo que deurien parlar, ser o sentir. Una i mil voltes seguirém clamant sobre l’imperiosa necessitat
d’incrementar l’orgull de ser valencians,
d’actuar sobre un societat cada vegada mes
refractaria ad estos mensages; apatia producte
de la formacio que reben les noves generacions, del control dels mijos de comunicacio
per part d’ideologies antivalencianes i pel sorgiment d’un mon globalisat que desprecia lo
proxim, lo immediat... I tot aço a pesar de que,
com veem, no nomes es una qüestio cultural o
identitaria, sino tambe economica i, per tant,
que afecta a la boljaca de cada u dels valencians.
Es una llastima que mentres l’esquerra i la
dreta a nivell estatal continuen dividint-se (ahi
tenim a Más Madrit, una escissio de Podemos;
o a VOX, llevant-li vots a PP i Ciutadans), els
partits valencians no s’unixquen per a aprofitar
l’ocasio. Tampoc existix suficient unitat d’accio
en el valencianisme cultural. Fon, entre unes
atres coses, per a començar a posar remei ad
aço, que una quinzena d’associacions se juntaren per a organisar el Congrés Valencianisme 2018. Frut d’est encontre foren les ponencies, que se van pujant a la web del Congrés
(congresvalencianisme.com), i la Declaracio
Valencianista 2018, els huit punts de la qual,
en acabant d’un llarc treball de concrecio, i a
falta de ser firmada per les associacions, presentem al llector en la pagina 3. (El document
en el que se desenrollen estos punts se fara
public en breu.)
Es el nostre desig que este no siga sino el
començament d’una dinamica de colaboracio
que done una nova espenta al valencianisme.

PUBLICACIO EN
LLENGUA
VALENCIANA

LA CITA
Per a crear una particula
de Veritat, de Virtut o de
Bellea, se requerix un esforç
original i violent contra alguna rutina o prejuï; com per a
donar una lliço de dignitat
s’ha de desarticular algun
servilisme.
José Ingenieros
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Esta publicacio està redactada
en les Normes d’El Puig. Encara que es una obra colectiva,
l’encarregat de la redaccio
final de cada articul te llibertat
per a fer-ho en la normativa
d’accentuacio de la seua preferencia. Este tema es motiu de
debat, pero no de divisio, entre
nosatres.
AVIS
Ya tenim preparada
la loteria de Nadal. El 22 de
decembre de 2019 jugem al

91737
Poden demanar participacions
(3 €) posant-se en contacte en
nosatres.
No es que digam que li vaja a
donar sort en la loteria fer
fotocopies d’est eixemplar per
a repartir entre amics i
coneguts, pero… ¿quí sap?
¿Ha sentit parlar del karma?
Ahi ho deixem.
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ACTIVITATS CULTURALS
OCTUBRE DE 2019
Trobarà mes informacio dirigint-se a les
respectives associacions:
ARACV (Amics de la RACV)
C/ Avellanes, 26. 46003 Valencia C.
secretaria@amics-racv.org
El Piló (Associacio Cultural El Piló)
C/ Dr. Moliner, 10-B. 46100 Burjassot
Tel: 963 63 42 75 // 627 282 975
elpilo@telefonica.net
Col. Corona (Colectiu Corona)
www.colectiucorona.org
Convencio (Convencio Valencianista)
www.convenciovalencianista.org
cvalencianista@gmail.com
GAV (Grup d’Accio Valencianista)
C/ Julià Peña, 3. 46018 Valencia C.
www.gav-valencianistes.com
INEV (Institut d'Estudis Valencians)
www.inev.org
info@inev.org
LRP (Lo Rat Penat)
C/ Trinquet de Cavallers,9. 46003 Valencia C.
Tel: 963 91 09 92 // www.loratpenat.org
secretaria@loratpenat.org
RACV (Real Academia de Cultura Valenciana)
C/Avellanes 26. 46003 Valencia C.
Tel 963 91 69 65 // www.racv.es
Rogle
rogleconstantillombart@gmail.com

1 Oct (dimarts) 18:00 h. Llonja de la Seda. Carrer de la Llonja, 2. Valencia C.
APERTURA DEL CURS ACADEMIC
Discurs inaugural: José Fco. BallesterOlmos: “Fray Bonifacio Ferrer. Claroscuros
de una vida y una Biblia”.
+Info: RACV
4 Oct (divendres) 10:30 h. Pça. Poeta
Llorente. Valencia C.
VISITA al Monasteri (Palau) del Temple.
Se visitarà l’iglesia i claustre del convent.
+Info: ARACV
4 Oct (divendres)
DIA DE LA PATRIA VALENCIANA
Organisa: Lo Rat Penat.
▪ 21:15 h. TE DEUM en el Monasteri
d’El Puig.
Entrega del premi Crit Valencià de
l’Any 2019.
▪ Seguidament, SOPAR DE SANT DONIS en el restaurant Huerto de Santa
María d’El Puig.
+Info: LRP
8 Oct (dimarts)
CONCURS “Senyeres al balco”
Fi del determini de participacio en el concurs fotografic via facebook.
+Info: Convencio
9 Oct (dimecres) 11:00h. Catedral. Valencia C.
SOLEMNE TE DEUM presidit per la
Senyera de Lo Rat Penat.
+Info: LRP
(Continúa en la pagina següent)
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FENT MEMORIA

COLABORACIO

La valenciana Orde de Montesa (i II)
Decadència
va sancionar esta anexió i a partir d'eixe
La conquista de Granada supon la fi de moment l'Orde passa a dependre dels
la guerra contra els sarraïns i la de les reis de Espanya, en el títul de Adminisórdens militars. Havien conseguit el seu tradors Perpetus.
objectiu i per això, perduda la seua funció
primordial, es produïx l’extinció. En tindre Desaparició i modernisació
els seus mestres massa poder, constitu- Els monarques varen delegar la seua
ïen una competència indesijable per als autoritat en un càrrec nomenat Lloctireis. Entre 1487 i 1493, Ferran el Catòlic nent. La situació de l’Orde canvia paulaticonseguix ser nomenat Mestre de les nament. Ya no hi havia guerres. Els cavaÓrdens de Calatrava, Alcántara i San- llers no corrien riscs ni soportaven fatitiago. La Orde de Mongues, pero tampoc guantesa va seguir sent indeyaven fama. Es converpendent del poder real.
tixen en administradors.
Bernart Despuig va
L’Orde, netament valenser el duodècim mestre.
ciana, es castellanisa.
La seua lauda sepulcral
La corona feya els noestà en l'iglésia del conmenaments, des del llocvent del Temple. Eixertinent fins als retors. Uticint el càrrec de Comalisava els seus hàbits
nador Major, té lloc la
per a pagar favors als
Germania. Un grup
fills de la noblea. La vida
MONASTERI O PALAU DEL
d’agermanats va prenen el convent transcorria
TEMPLE. VALENCIA C.
dre la vila de Sant Maen una confortable meteu i va matar ad algun cavaller montesí. diocritat, fins que el dia 23 de març de
Frey Bernat acodix a la vila i els combat. 1748 un terremot destruïx totalment el
Acossats, es refugien en la torre de l'iglé- convent de Montesa. El rei Ferrando VI,
sia; ordena incendiar la torre i quan els Administrador Perpetu en aquell moment,
agermanats es rendixen, els fa eixecutar autorisa el trasllat de la comunitat als
sense contemplacions. Posteriorment co- seus locals de Valéncia ciutat i Carles III
manda la cavalleria en la batalla promou i sufraga la construcció d'un nou
d’Almenara, que significa un gran revés convent en el Cap i Casal en un terreny
per al bando agermanat.
que pertanyìa a l'Orde. Les seues obres
El dècim tercer mestre va ser frey Fran- s’inicien en 1761 i se conclouen en 1770.
cesc Llançol de Ro- Eixe nou convent va ser construït per
maní. La seua estàtua l’arquitecte Miguel Fernández, discípul
funerària es troba ac- de Francesco Sabatini, edifici que és intualment en el presbi- discutiblement una joya històrica de la ciuteri de l'iglésia del tat de Valéncia.
Temple. El seu suc- Durant la guerra contra els francesos,
cessor va ser el cator- estos saquegen el convent i maten a alzau i últim dels mes- guns monges. Les Corts de Càdis aboCreu de Montesa tres. Pere Lluís Gar- lixen els senyoríus, en lo que monges i
original. Una creu cerán de Borja tan cavallers perden els seus mijos de vida.
plana de gules, sols tenia dèsset anys La desamortisació no deixa a l'Orde llocs
similar a la de quan
assumix
el per al cult. La Primera República supril’Orde del Temple, càrrec, el nomenament mix les órdens militars. Alfons XII, desde la que era here- del qual havia segut puix de la Restauració les va recuperar
tera.
forçat pel llavors papa totes. Montesa va seguir existint com a
Paül III. Va tindre una institució honorífica i nobiliaria. Durant el
vida irregular: aliena passat sigle es va mantindre mentres va
molts dels bens de durar la monarquia. Entre els anys 1936 i
l'Orde, es Virrei d'Orà 1975 les órdens no tenen cap activitat. Al
i Tunis, es processat final d'eixos quaranta anys, Montesa conper la Inquisició i in- tava tan sols en cinc cavallers.
tenta per tots els mijos L’Orde de Montesa, junt en les atres
que el Capítul recone- tres, Santiago, Calatrava i Alcántara, vaCreu de Montesa ga que, a la seua mort, ren ser reinstaurades en el regnat de
actual. Creada en el el títul de mestre recai- Joan Carles I en el caràcter d'organisació
sigle XIX posant la ga en un dels seus nobiliaria honorífica i religiosa. L'Orde
creu plana sobre fills. Al no conseguir- s’agermanà en el Regiment de Montesa
una
creu
grega ho, negocia en el rei l’any 2000. Actualment té la seua sèu en
flordelisada negra, Felip II l'entrega de Madrit, formant part del Real Consell de
que havia segut l'Orde a la Corona. Va les Órdens Militars espanyoles, sent hui
l’emblema de l’Or- ser recompensat en el el rei Felipe V de Valéncia i VI d'Espanya
de de Sant Jordi nomenament de virrei el Gran Maestre de les quatre. Conta en
d’Alfama, integrada de Catalunya, on va l'actualitat en xixanta membres.
en la de Montesa viure fins a la seua
en 1400.
mort. El papa Sixt V
Fernando Sastre Olamendi
Octubre 2019

JOCS TRADICIONALS (LI)

MªD.G.B.

El rastell o rastrell
Poden jugar tots els qui vullguen puix es un joc de carrer
o de plaça.
Dos chiquets, que son els
capitans, armats d’un mocador, una correja o un palet,
procuraran anar captant el
major numero possible de
jugadors.
CORRENT PER LA PLAJA, DE JOAQUIM SOROLLA
Al crit de: “¡Anem!”, tots
escampen a correr i els capitans procuren “marcar-los”, es dir, tocar-los en el
mocador, correja o palet. Quant se conseguix marcar o tocar ad algu, el capità
dira: “¡marcat!”, i, agarrats de la ma, correran a marcar, tocar, a uns atres, que
s’uniran fent com un rastell (en alguns llocs se diu rastrell) de persones.
Els dos rastells aniran creixent i fent-se cada volta mes llarcs, fins que nomes
quede lliure, de tots els participants en el joc, u, que sera el campeo.
El capita que haja conseguit tindre el “rastell” mes numerós es el guanyador.

Declaracio Valencianista 2018
Proxima a aprovar-se per les associacions participants, esta es la redaccio definitiva de la Declaracio Valencianista 2018.
1. El Poble Valencià, integrat pels habitants de l’actual autonomia valenciana
heretera de l’historic Regne de Valencia, constituix una forta personalitat social caracterisada per la possessio d'una llengua propia, per les seues caracteristiques etniques, per la comunitat d’historia i de condicions economiques.
2. El Poble Valencià, pel fet de la seua existencia i per la voluntat dels seus
components, i havent constituit un estat en furs propis, ha de tindre el dret a
l’autogovern, en el poder de donar-se ell mateix la seua forma i estatut. Esta
es la fonamental reivindicacio valencianista.
3. Reconeixem la compatibilitat de la nacionalitat valenciana i la seua unio i
convivencia en les demes nacionalitats i regions dins d'una Espanya de caracter
federal, establint clarament la distribucio de competencies entre Valencia i la
Federacio, i una divisio de la Facenda Valenciana i la Federal per a cobrir les
respectives atencions. Les funcions propies de la nacionalitat valenciana, deuran ser eixercides en plena sobirania.
4. Sense prejujar definitivament la distribucio actual de competencies acceptem de moment les que establixen la Constitucio Espanyola i l’Estatut
d’Autonomia vigents.
5. Existint en Valencia, segons els territoris, dualitat de llengües valenciana i
castellana, exigim la cooficialitat real per als dos idiomes en tot el territori valencià i el deure de coneixer-les i el dret a usar-les per tots els valencians. Fem
patent que sent la llengua valenciana propia i privativa deu normativisar-se en
independencia i seguint actualment les Normes d’El Puig o de la RACV, que
reflectixen adequadament la tradicio lliteraria i el llenguage viu dels valencians.
6. Conseqüents en l’idea de respecte als organismes naturals, els municipis
valencians fruiran de la seua autonomia i seran l’eix vertebrador de Valencia,
d’a on s’hauran d’eliminar les divisions provincials.
7. Reconeixent les diferents realitats territorials existents dins de l’historic
Regne de Valéncia, i conseqüents en el criteri descentralisador, es respectaran
les comarques historiques i s’impulsaran les unions en mancomunitats que puguen sorgir de la lliure voluntat dels diferents municipis i des d’uns criteris
d’eficiencia administrativa.
8. Les relacions entre Valencia i els pobles proxims estaran regides pel bon
veïnat, la cooperacio economica i el civisme, des d’un tracte d’igual a igual i el
respecte mutu cap a les seues identitats propies. Valencia podra acceptar
l’inclusio de les demarcacions territorials que han segut valencianes a lo llarc
de la seua historia o d’aquelles que tinguen afinitats economiques o culturals, si
aixina ho soliciten els seus habitants i s’estima convenient, conservant-se integra la personalitat valenciana.
Octubre 2019

ACTIVITATS CULTURALS
OCTUBRE DE 2019
(Ve de la pagina anterior)

9 D’OCTUBRE

DIA NACIONAL VALENCIÀ
A les 12 h., en la Plaça de l’Ajuntament de
Valencia C.

BAIXADA DE LA REAL SENYERA
I
PROCESSO CIVICA
9 Oct (dimecres) 10:30 h. Baix l’estatua de
Vinatea. Pça Ajuntament. Valencia C.
Participacio en la PROVESSO CIVICA.
A migdia, paella en la seu del GAV a preus
populars, i actes per la vesprada.
+Info: GAV
9 Oct (dimecres) 17:45 h. Pça. Sant Agusti.
Valencia C.
MANIFESTACIO “Pel dret de ser 100%
valencians”
Organisa: Colectiu Corona
+Info: Col. Corona
17 Oct (dijous) 19 h. Seu del GAV
VI Curs d’Historia i Cultura Valencianes.
Inici del curs. Classe dels Mestres Campaners.
Colabora: GAV
+Info: INEV, GAV
24 Oct (dijous) 19 h. Seu del GAV
VI Curs d’Historia i Cultura Valencianes.
Classe dels Templers de Burjassot.
+Info: INEV, GAV
31 Oct (dijous) 20 h. Seu del GAV.
CONFERENCIA: Manolo Gimeno: “Algunes
qüestions sobre la llengua valenciana”
+Info: GAV
CURSOS DE LO RAT PENAT
Tots els cursos comencen en octubre llevat
d’indicacio especifica.
- LXX Cursos de Llengua i Cultura Valencianes
- XX Curs d’Iniciacio a la Poesia Valenciana
- XIII Curs de Direccio Escenica i Art Dramatic
- XXXVIII Escola de Danses Maria Teresa
Oller
- Lo Rat-et: al caliu del Cant Valencià
- Escola de Cant Valencià “Victoria Sousa”
- Taller de lliteratura valenciana
- Aula d’Historia (Inici: 27 de setembre)
- XXV Concurs de Piano Mestre Josep Serrano. (Inici: 23 novembre)
+Info: LRP
CURSOS D’EL PILÓ
Tots els cursos s’impartiran entre octubre
de 2019 i juny de 2020 en la seu d’El Piló.
Cursos de Dolçaina, de Tabal, de Cant
Valencià d’Estil i de Dansa Tradicional
Valenciana.
+Info: El Piló
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¡Senyeres al balco!
Davant la celebracio del 9 d’Octubre,
Dia Nacional Valencià, exteriorisem la
nostra dignitat de poble fent que la Real
Senyera, la nostra bandera, onege i estiga
ben visible en la nostra casa, fem patent la
nostra valenciania mostrant en orgull el
simbol de les llibertats valencianes, de les
nostres llibertats.
Cada any Convencio Valencianista,
junt al Rogle i unes atres associacions i
entitats que treballen per la llengua i cultura valencianes, per la seua perdurabilitat i
transmissio sense mixtificacions ni falacies,
fa esta crida a la ciutadania valenciana.
Considerem que no cal ser un valencianiste o una valencianista, simplement ser
bons valencians nos ha de dur a engalanar
la propia llar en el patriotic simbol i fer
aixina patent:
▪ Que som i volem seguir sent un poble dins el context
dels demes pobles del mon.
▪ Que seguim compromesos en mantindre vives aquelles
senyes que nos fan singulars entre els demes.
▪ Que, sense perdre el tren de la modernitat, no renunciem
al nostre passat, el que nos feu acreedors del respecte en

uns atres temps i pioners davant d’unes
atres societats.
▪ Que en el nostre sí familiar i en la nostra
vida publica no renunciem a l’us de la llengua valenciana, l’heretada dels nostres
antepassats, la depresa dels llavis de les
nostres mares, la del carrer i la llar.
Desigem que la Real Senyera en el nostre
balco, en la frontera de la nostra casa, en
lo mes alt del seu rafol, siga la visualisacio
publica de la nostra manera d’entendre la
patria valenciana. Onegem-la el dia 9
d’Octubre i onegem-la cada dia; i que este
siga l’emblema del nostre compromis
d’actuar en la nostra vida diaria en clau
valenciana.
Profundisem en el nostre autogovern,
exigim lo que en justicia nos correspon,
treballem per a millorar la nostra societat i busquem la millor i mes digna convivencia entre tots els qui habitem les
terres valencianes. Actuant en conjuncio conseguirém alvançar al marge de tuteles que nomes embauquen als qui no
gogen d’uns principis basats en la llibertat i en la valencianitat.
¡Valencianes i valencians, Senyeres al balco!

RONDALLA

MªA.M.C.

Egoisme
El Primer Ministre de la dinastia Tang fon un heroe nacional pel seu exit com estadiste i com lider militar. Aixina i tot, encara que era famos i tenía molt de poder, se
considerava un humil i devot budiste. A voltes visitava al
seu mestre Zen favorit per a
estudiar en ell, i pareixia que
la relacio era com la d’un
venerat professor i un respectuos alumne; el fet de ser
Primer Ministre no interferia
en la relacio.
Un dia, en una de les assidues visites, el Primer Ministre li preguntà al seu mestre:
“Sa Reverencia, ¿que es
l’egoisme d’acort en el BuGLOSSARI (paraula/ sinonims: definicio)

Assidu/ freqüent/ quotidia/ habitual:
Freqüentment present en un lloc o constantment aplicat o atent a una cosa.
Budisme: Religio creada per Siddhartha
Gautama, no teista, naixcuda en l’India i
estesa practicament per tota Asia.
Budiste: Seguidor del budisme.

disme?”
La cara del mestre se tornà roja, i en una veu condescendent i insultant, li respongue: “¿Quina classe de pregunta estupida es eixa?”
Esta resposta inesperada
impactà tant al Primer Ministre que se quedà callat i
furios. El mestre Zen somrigue dient-li: “Aço, sa Excelencia, es egoisme”.

Condescendent: Que accepta o tolera
en suficiencia o desde.
Dinastia/ estirp/ llinage/ casta: Familia que, sense ser de la noblea, tenen poder o influencia politica, cultural, economica...
Egoisme/ individualisme/ personalisme: Exces d’amor a si mateix.

Rogle en Internet
Facebook: Rogle Constanti Llombart // Twitter: @rogleconstanti
Tots els eixemplars editats fins ara estan, en pdf, en:
www.rogleconstantillombart.com // www.pjvalencianista.org
I se poden llegir tambe en:
http://issuu.com/rogleconsantillombart
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Traduccio i adaptacio a
la llengua valenciana
d’una rondalla treta de
www.oshogulaab.com
Estadiste/ dirigent/ politic/ governant: Persona especialista en assunts de
l’Estat.
Estupida/ necia/ simple/ inepta/ irreflexiva: Se diu de coses sense trellat ni
sentit.

COLABORA EN EL ROGLE
Donar difusio ad esta publicacio es la millor forma de colaborar
en nosatres. Tambe pots fer-te soci (36 € a l’any) o colaborador
(12 € a l’any), i t’enviarém a casa tots els numeros que es publiquen durant l’any. Si tens voluntat de fer alguna puntual aportacio
economica, tambe te quedarém molt agraits. El nostre numero de
conte, en Caixa Popular, es:
ES52 3159 0018 1926 1586 4721
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