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Mes del kilómetro 0 
en Setamóvil

Unidades limitadas
Aprovecha esta oportunidad

Col·labora: Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport - Generalitat Valenciana

XÀTIVA
Pàg. 3  Més de 
200 persones 
entre veïns i 
efectius treballen 
per tractar de 
localitzar a Paco 
Sanfélix

“Les bases del futur”
Pàg. 15

Comencem l’any amb l’alcalde d’Ontinyent Jorge Rodríguez qui destaca 
l’impuls donat aquests mesos al nou Hospital i als nous Jutjats

Aquesta setmana s’ha sumat als treballs l’helicòpter de la Generalitat.
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XÀTIVA

Editorial

Jupetins 
grocs

En el moment d’escriu-
re aquesta editorial se 
seguia sense tindre notí-
cies de Paco Sanfélix, el 
veí de Xàtiva desaparegut 
el passat 24 de desembre. 
No ens podem posar en 
el lloc d’aquesta família, 
dels seus amics, pensar 
com han passat aquests 
dies familiars, de festa i 
oci sense Paco.

Els “jupetins grocs” són 
notícia. Ho són a nivell 
mundial per les protestes 
reiterades a França. Ací, 
a Xàtiva, ho són per Paco 
Sanfélix.

Durant aquests dies, 
insistim, de festes, de va-
cances, d’oci, de reunions 
familiars... Molts veïns 
i veïnes de la ciutat i de 
la zona han dedicat el 
seu temps a buscar junt 
als familiars i amics de 
Paco. Els hem vist prop 
de la carretera, per ca-
mins, pels bancals… Un 
dia darrere l’altre, i això 
que, especialment aques-
ta setmana, el fred ha ar-
ribat a la nostra comarca. 

Servisca aquesta pri-
mera editorial de l’any 
per a rendir un modest 
homenatge als nostres 
“jupetins grocs”, que han 
demostrat que la soli-
daritat és possible, que 
s’ajuda al proïsme, que és 
possible col·laborar amb 
altres, sense reserves, 
sense distincions, sense 
recompensa material al-
guna…

Agrair la tasca de tots 
aquells que han treballat 
i treballen per trobar-lo, 
voluntaris, guàrdies, po-
licies, bombers… Ells ens 
han deixat el millor mis-
satge de Nadal. 

Des d’aquestes línies 
expressem el nostre sen-
timent de solidaritat es-
perant, de veritat, el mi-
llor final possible.

El veí de Xàtiva, de 75 
anys i malalt d’Alzheimer, 
va desaparèixer el 24 de 
desembre al voltant de les 
19 hores

Més de 200 persones entre veïns i efectius 
treballen per localitzar a Paco Sanfélix
Es demana màxima col·laboració ciutadana en la batuda que s’iniciarà hui a 
les 8 hores des de la plaça Pintor Tudela, al barri del Raval de Xàtiva

REDACCIÓ
Dimarts 24 de desembre, al 

voltant de les 19 hores, va des-
aparéixer Paco Sanfélix després 
d’eixir del seu domicili a la plaça 
Pintor Tudela, al barri del Raval, 
a fer un breu encàrrec. Des de 
que es va conéixer la notícia la 
ciutadania de Xàtiva s’ha bolcat 
amb la cerca d’aquest veí de 75 
anys i malalt d’Alzheimer, orga-
nitzant batudes diàries per trac-
tar de localitzar-lo. 

Durant aquests dies s’han 
anat incrementant els efectius. 
Aquesta mateixa setmana efec-
tius de la Unitat Militar d’Emer-
gències es van unir a la cerca 
amb quatre gossos especialitzats 
que s’han sumat als quatre que ja 
tenia en la zona la Policia Nacio-
nal. Però al tancament d’aquesta 
edició se seguia sense pistes no-
ves sobre el seu parador.

La família va ser informada 
dimecres per la Policia Nacio-
nal de la troballa d’unes restes 
de cacauets i la seua bossa que 
pertanyien a Paco, sent aquesta 
la compra que va realitzar en 
el Mercadona del carrer Vicen-
te Boix i que va quedar gravada 
en les càmeres de vigilància. La 
zona d’aquesta troballa està prò-
xima a la gasolinera de Novetlè, 
lloc on es va registrar l’última 
imatge de Paco també gràcies a 
les càmeres de l’establiment.

Per a facilitar les labors s’ha 
dividit el terme municipal de Xà-
tiva en deu zones i s’ha sumat al 
dispositiu l’helicòpter de la Poli-
cia Nacional i un dron que sobre-
vola la zona. Més de 40 agents 
de Policia Nacional, juntament 
amb bombers, Policia Local de 
Xàtiva, Guàrdia Civil, Protecció 
Civil i voluntaris, participen en 
la cerca. En total, al voltant de 
200 persones. A elles podrien 
unir-se en les pròximes hores 
patrulles de bombers forestals.

Les batudes amb voluntaris 
particulars segueixen i hui, com 

cada dia, està convocada a partir 
de les 8 hores, des del domicili 
de Paco a la plaça Pintor Tudela. 
Es demana màxima col·labora-
ció ciutadana.

Paco Sanfélix Cabanes té 75 
anys, 1’70m, 75Kg, pèl canós i 
complexió atlètica. En el mo-
ment de la seua desaparició ves-
tia uns pantalons vaquers, una 
jaqueta verda (color militar) i 
esportives. Si algú té la sospita 
d’haver-lo vist, o qualsevol al-
tra informació, cal que avise a 
Emergències (112), Guàrdia Civil 
(062), Policia Nacional (091) o Po-
licia Local de Xàtiva (962049899).

A principis de setmana tenia lloc una reunió de coordinació de les forces de seguretat am el subdelegat Govern a l’Ajuntament.

Paco Sanfélix.Gossos ensinistrats treballen a la zona.

Veïns i veïnes, amb els jupetins.

AJUNTAMENT
La Casa de la Joventut ampliarà 

el seu horari aquest mes de gener 
per tal de donar resposta a la gran 
afluència de gent que rep amb 
motiu de la preparació dels exà-
mens de les distintes universitats.

La Casa de la Joventut roman-
drà oberta des de les 8 hores del 
matí fins les 12 hores de la nit, de 
manera ininterrompuda, des del 
dia 7 fins el proper 24 de gener. 
A més a més s’ha habilitat una 
aula per a menjador, amb diver-

La Casa de la Joventut amplia l’horari 
en gener per a la preparació d’exàmens

sos aparells disponibles com ara 
un microones o una nevera. Tam-
bé estarà obert el pati, i el centre 
continuarà l’atenció al públic en 
el seu horari habitual.

“S’acosten les dates d’examen 
a les universitats, i donat de les 
demandes de les i els estudiants 
de la nostra ciutat, hem cregut 
convenient tornar a ampliar els 
horaris de la Casa de la Joventut, 
habilitant espai per a dinar o so-
par, per a que així els i les estu-
diants perguen el mínim temps 
possible”, ha manifestat la regi-
dora de Joventut, Lena Baraza. Es 
tracta de la primera vegada en 
que la instal·lació s’obrirà fins la 
mitjanit.

La instal·lació tindrà un 
horari ininterromput de 8 
hores del matí a 12 hores 
de la nit, des del 7 fins al 
24 d’aquest mes

Els comerciants ja 
no poden aparcar 
a l’estació de bus

REDACCIÓ
Dimecres 1 de gener entrava 

en vigor l’eliminació de l’auto-
rització d’estacionament de co-
merços i empreses al recinte de 
l’estació d’autobusos per decisió 
de la Junta de Govern. Aquesta 
mesura, impulsada per Xàtiva 
Unida en l’anterior legislatura, 
buscava donar solució a la falta 
d’aparcament a la zona per les 
nombroses places d’ORA. Xàtiva 
Unida i PP s’oposen a la decisió.
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Hui es poden visitar els 
emissaris reials junt al 
Betlem Monumental de 
12 a 14 hores i de 17.30 a 
19.30 hores

XÀTIVA
 

Pastor Miguel Fernández
Iglesia Evangélica Bautista 

de Xàtiva

EL REGALO 
DE LOS REYES 
MAGOS

Este próximo lunes celebra-
mos la festividad de los Reyes 
Magos. Es curioso porque ni la 
literatura apócrifa menciona 
nada de su realeza ni que fue-
sen otra cosa que magoi, tér-
mino griego que denominaba a 
los científicos y sabios. Las ver-
siones inglesa y alemana del 
Evangelio lo tradujeron como 
los tres Hombres Sabios.

Esos sabios, conocedores de 
la profecía del Libro de Da-
niel que señalaba la fecha del 
nacimiento del Mesías qui-
nientos años antes del acon-
tecimiento, también tuvieron 
una percepción fuera de lo co-
mún. Detectaron las señales 
externas como la estrella, y a 
su vez, comprendieron la per-
sonalidad del recién nacido: 
Rey, Dios y víctima, como así 
simbolizaban sus regalos: Oro 
real, incienso de adoración y 
mirra para embalsamar a los 
muertos.

Dejando volar la imaginación 
me pregunto: si este domingo 
por la noche viniesen a lla-
mar a nuestra puerta aquellos 
hombres sabios, ¿qué nos rega-
larían? ¿Cómo representarían 
nuestra tierra, nuestro pueblo, 
nuestra familia y nuestro ca-
rácter? ¿Nos regalarían carbón 
por haber sido malos? 

Como nación, posiblemente 
nos regalarían un espejo para 
poder darnos cuenta de lo des-
aliñados que estamos en este 
momento. Se nos ha descoloca-
do el moño nacional con tantas 
luchas internas. A nivel local, 
tal vez necesitásemos un poco 
de carbón para calentar nues-
tros corazones  y mirar cara a 
cara al otro, al que no es como 
nosotros,  al extraño y extender 
nuestras dos manos en un ver-
dadero abrazo. Y no me refiero 
necesariamente al extranjero 
o al refugiado. Hay demasia-
da soledad y amargura entre 
nuestros propios vecinos que 
visten y comen las mismas 
paellas que tú y que yo.

Lo más complejo en este 
momento es pensar cual sería 
nuestro regalo personal. Aquel 
que nos definiese y sirviese 
como aviso o recordatorio de lo 
que somos y para lo que esta-
mos destinados. Aquí la ima-
ginación no es suficiente, ni 
la sabiduría. Aquí necesitamos 
una profunda percepción espi-
ritual y eso solo lo puede con-
seguir tu Creador.

Como cada semana, mien-
tras pueda seguir compartien-
do con vosotros en libertad es-
tas líneas, te ruego que pares, 
reflexiones, te enfrentes cara 
a cara con el Maestro y te pre-
guntes: ¿qué regalo necesito? Y 
cuando lo descubras, actúa en 
consecuencia.

REDACCIÓ
La ciutat de Xàtiva ultima els 

detalls per a rebre l’esperada 
visita de Ses Majestats els Reis 
d’Orient, Melcior, Gaspar i Balta-
sar que tindrà lloc el proper diu-
menge 5 de gener. L’Ajuntament 
ha preparat una recepció acor-
de a la importància de la visita 
anual dels Reis Mags, que ompli 
d’il·lusió a grans i menuts.

Així doncs, tant ahir com hui, 
de 12 a 14 hores i de 17.30 a 19.30 
hores, els emissaris reials esta-
ran junt al Betlem Monumental 
per tal d’atendre les peticions i 
rebre les cartes dels més menuts 
de la casa. 

Ja demà, diumenge 5 de ge-
ner, a les 16 hores, començarà 
l’animació a la plaça de la Seu, 
lloc que han triat Ses Majestats 
enguany per a retrobar-se amb 
totes i tots els xiquets xativins. 
L’arribada de Melcior, Gaspar i 
Baltasar s’espera cap a un mi-
nuts abans de les 17 hores. Els 
Reis estaran a la plaça de la Seu 
fins moments abans de la ca-

Xàtiva es prepara per a la visita de Ses 
Majestats els Reis d’Orient
Melcior, Gaspar i Baltasar tenen prevista la seua arribada a la capital de la 
Costera demà, poc abans de les 17 hores, a la plaça de la Seu

valcada, fent-se fotos i atenent 
a totes les xiquetes i xiquets que 
vulguen acostar-s’hi.

La cavalcada dels Reis comen-
çarà a les 19.30 hores, amb eixi-
da des del Gran Teatre (Avgda. de 
Selgas) i recorregut tradicional 
per l’Albereda Jaume I. Finalitzat 
el seu recorregut, Melcior, Gas-
par i Baltasar visitaran el Betlem 
Monumental de Xàtiva. 

El programa d’actes finalitza-
rà amb un castell de focs artifi-
cials, que posarà punt i final a la 
visita dels Reis Mags. Serà el mo-
ment de tornar a casa i anar a 
dormir, per no destorbar la tasca 
dels reis i els seus ajudants i que 
puguen deixar-nos els regals a 
totes i tots.

El passat dijous 2 de gener s’inaugurava una nova edició del 
Mercat Medieval que tradicionalment ocupa la plaça del Mer-
cat i els carrers adjacents durant les festes de Nadal.  Aquest 
mercat es podrà visitar fins el proper dilluns 6 de gener.

Cadascun dels dies hi ha programades més d’una desena 
d’activitats que ocuparan tant la plaça com el carrer Pi i el 
carrer Caldereria, i que estan repartides entre artesania, jocs 
infantils, alimentació, soc àrab i una granja d’animals.

Entre els tallers que es podran realitzar es troben tallers 
artesans de fusta, taller de cuir, taller d’espart, taller de ce-
ràmica o un taller participatiu. A més a més hi haurà una 
ludoteca infantil, exhibicions de vol d’aus de rapinya, cerca-
viles amb malabars, aus i passeig d’oques, tavernes i distints 
espectacles.

“Encetem una nova edició del mercat medieval en la que 
es podrà gaudir d’artesania, alimentació, jocs per als xiquets 
i animals, el que suposa un gran atractiu. Des de la regido-
ria de Festes animem a totes les persones de la nostra ciu-
tat i de les comarques del voltant a que acudisquen a gaudir 
d’aquesta proposta nadalenca”, explicava el regidor de Fes-
tes, Pedro Aldavero.

El mercat s’obri cada dia a partir de les 11 hores del matí, i 
està obert fins les 22 hores de la nit.

Veïns i visitants poden gaudir 
fins dilluns del Mercat Medieval

Xàtiva, 
en breu

MARXA PER REBECA
El proper diumenge 12 de ge-

ner se celebrarà la ja tradicional 
caminata en record de Rebeca 
Borrás, la jove xativina que va 
morir atropellada per un con-
ductor baix els efectes de l’alco-
hol i les drogues en València. La 
marxa, que enguany celebra la 
setena edició, s’iniciarà a les 10 
hores des de la font dels 25 dolls. 
El recorregut previst passarà per 
Sant Antoni, les arcadetes d’Al-
boi, la Cova Negra i la Casa de la 
Llum, on s’esmorzarà.

GALA DE L’ESPORT
El divendres 10 de gener, a les 

20 hores, la Casa de Cultura de 
Xàtiva acollirà la primera edi-
ció de la Gala de l’Esport. L’acte, 
organitzat per la Coordinadora 
de Clubs, comptarà amb la pre-
sència del seu president Richard 
Prats així com de l’alcalde Ro-
ger Cerdà i del regidor d’Esports 
Pedro Aldavero. En paraules de 
Prats “serà un acte senzill i bo-
nic on s’homenatjaran als clubs 
i esportistes locals i es recorda-
rà a la gent vinculada a l’esport 
local que ha faltat recentment”.

SUBVENCIONS
L’Ajuntament de Xàtiva apro-

vava la moció presentada pel 
grup municipal Xàtiva Unida 
en el darrer plenari per evitar 

la pèrdua de subvencions. La 
finalitat és la d’acabar amb la 
renúncia o reintegrament de 
subvencions concedides al Con-
sistori. En el termini màxim de 
sis mesos a partir de l’aprovació 
de la moció, l’Ajuntament de Xà-
tiva ha d’elaborar el pla estra-
tègic de les subvencions que ha 
de sol·licitar i gestionar, en co-
herència amb els objectius que 
establisquen les diferents àrees 
i/o departaments, així com els 
propis recursos disponibles per 
a fer la gestió.

NETEJA
El Partit Popular reclama a 

l’equip de govern una millor ne-
teja de la ciutat. Una sèrie d’imat-
ges publicades en xarxes ha reve-
lat autèntics punts negres.

SANT JAUME
Segons Compromís, les obres de 

conversió en zona de vianants a 
l’entorn de la zona de Sant Jaume, 
que afecten els carrers Pintor Cli-
ment, Pintor Perales i Portal de la 
Granja, estan causant molèsties 
innecessàries al veïnat i comerç 
local per la seua llarga duració i 
per la “poca sensibilitat”, afirmen, 
del govern local cap als problemes 
que generen a les persones que vi-
uen i treballen en la zona.

Zona propera a la Seu amb deixalles.

REDACCIÓ
La Casa de Cultura de Xàtiva 

albergava la passada setmana 
l’entrega de premis del Con-
curs de redaccions de Nadal 
2019/2020, que aquest any ha 
comptat amb un gran nombre 
de redaccions aportades per xi-
quetes i xiquets de diferents cen-
tres escolars de la ciutat, i a la 
que assistiren l’alcalde de Xàtiva 
Roger Cerdà i la regidora d’Edu-
cació Lena Baraza.

Es premiava de manera col-
lectiva als col·legis Martínez 
Bellver, La Immaculada, Taquí-
graf Martí, Gozalbes Vera i Jacin-
to Castañeda per la gran quanti-
tat de redaccions aportades i per 
la seua participació i implicació. 

Es lliuren els premis de les 
redaccions de Nadal

Així mateix, els xiquets i xique-
tes que rebien el premi per les 
seues redaccions sobre idees per 
al barri i per a la ciutat, van ser 
Martín Huerta Aguado (6é del 
col·legi Martínez Bellver), Elena 
Vañó Perales (3r col·legi La Im-
maculada), Lidia Ramón Juan (3r 
col·legi Taquígraf Martí), Adria-
na López Mas (5é col·legi Gozal-
bes Vera) i Nacho Reig Pedrón (3r 
col·legi Jacinto Castañeda).

El jurat d’aquest concurs esta-
va conformat per la tècnica en 
Animació Sociocultural i Turísti-
ca Soledat Colomer Belda, l’edu-
cadora Social Noelia Albiñana 
Cerdà, i la tècnica en Animació 
Sociocultural Andrea Gozalbes 
Navarro.

Cerdà i Baraza amb els xiquets i xiquetes que han rebut el premi.
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Fins a la data actual s’han 
rebut al voltant de 5.350 
incidències

XÀTIVA

REDACCIÓ
El servei de la Línia Verda de 

Xàtiva ha resolt, durant el pas-
sat 2019, més del 80% de les 
notificacions rebudes per part 
dels usuaris sobre incidències i 
desperfectes localitzats al terme 
municipal.

El tipus d’incidències que més 
s’han comunicat, segons indi-
quen des de la plataforma, són 
les que fan referència a Parcs i 
Jardins, seguit per Neteja, Vore-

S’han solucionat més del 80% de les incidències 
rebudes al 2019 a través del servei de la Línia Verda
Aquest canal de comunicació directa permet als veïns i veïnes comunicar-se amb l’Ajuntament 
per informar sobre incidències i desperfectes localitzats al terme municipal

res, Enllumenat i Mobilitat i Se-
guretat Vial. Fins a la data actual 
s’han rebut al voltant de 5.350 
incidències de les quals s’han 
solucionat ja més del 80%.

L’aplicació, que es pot aconse-
guir a través del telèfon mòbil 
però també es pot consultar a 
la pàgina web www.lineaver-
dexativa.com, conté informació 
d’interès municipal com ara les 
diferents ordenances existents, 
guies de bones pràctiques me-

diambientals, notícies i alertes, 
actualitat i agenda o informació 
sobre els paratges naturals de 
Xàtiva. Línia Verde també ofe-
reix assessorament en matèria 
mediambiental i disposa d’un 
telèfon d’atenció al que es pot te-

lefonar de 8 del matí a 16 de la 
vesprada (902 193 768).

Per a comunicar una incidèn-
cia, cal punxar sobre la pestanya 
“nova incidència”, on apareix un 
desplegable amb les diferents 
tipologies. Després de seleccio-
nar-la, l’APP detecta les coorde-
nades exactes en les que s’ubica 
el desperfecte, que cal recolzar 
amb una fotografia i una ob-
servació. Una vegada enviada la 
incidència, s’inicien els tràmits 

per solucionar-la, sent enviada 
una notificació a la persona in-
teressada sempre que es realitza 
un canvi o una esmena.

“Des de l’Ajuntament de Xàti-
va ens sentim molt satisfets dels 
resultats obtinguts fins la data 
de hui, És d’agrair la important 
i alta participació ciutadana que 
demostra la implicació i l’inte-
rès dels nostres veïns i veïnes”, 
ha manifestat la regidora de 
Medi Ambient, Reme Sinisterra.

REDACCIÓ
El Grup Municipal de Xàtiva 

Unida ha preguntat a l’equip de 
govern per la calendarització pre-
vista per als 4’5 milions d’euros 
d’inversions del pressupost mu-
nicipal de 2020, que inclou obres 
com la construcció del col·legi Pla 
de la Mesquita i la intervenció a 
l’IES Josep de Ribera, al CPFP La 

Xàtiva Unida demana a l’equip de govern conéixer la calendarització 
prevista per a les inversions municipals de l’any 2020

Costera i al Col·legi Attilio Brusc-
hetti. Aquestes intervencions 
hauran de licitar-se i començar 
a executar-se al llarg de 2020 i re-
quereixen d’una atenció especial 
al tractar-se d’obres finançades 
per la Generalitat. Es per això que 
Xàtiva Unida creu molt important 
tindre una planificació acurada 
dels temps que es marcaran per a 

realitzar tots els tràmits necessa-
ris i dels recursos humans i mate-
rials que es destinaran a executar 
les inversions. Cal recordar que 
Xàtiva Unida ha proposat a l’equip 
de govern que siga l’empresa mu-
nicipal PROEXA la que s’encarre-
gue de les gestions administrati-
ves per tal de licitar les inversions 
del pla edificant, tal i com ha fet 

l’ajuntament d’Ontinyent amb la 
creació d’una oficina tècnica.

D’altra banda, també ha de-
manat que s’especifique a que 
es destinaran les partides pres-
supostades per a construcció de 
nínxols (130.000 euros), parcs i 
jardins (60.000 euros) i accessi-
bilitat (93.000 euros), que no es 
troben detallades al pressupost 

municipal i corren el risc de no 
executar-se tal i com ha passat 
en anteriors exercicis, en els que 
la dotació per a la construcció de 
nínxols ha acabat traslladant-se 
al pressupost de la Fira d’Agost. Pel 
que fa a les inversions en parcs i 
jardins i accessibilitat Xàtiva Uni-
da havia proposat un augment en 
aquestes partides.
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10 MOTIVOS PARA VENIR A NUESTRA CLÍNICA
1. Experiencia de más de 33 años.
2. Especialistas en implantología avanzada y regeneración ósea.
3. Máxima calidad en todos los tratamientos.
4. Personal muy cualificado.
5. Tratamientos innovadores con la última tecnología.
6. Todos los tratamientos en la misma clínica.
7. Siempre atendidos por los mismos doctores.
8. Tratamientos estéticos con láser de diodos.
9. Tratamos todas las especialidades odontológicas.
(En los tratamientos de ortodoncia incluimos la logopedia para corregir 
el empuje lingual)

10. Realizamos los tratamientos a un precio justo y competitivo, 
asegurando  el mejor tratamiento a un precio accesible a todos 
los pacientes, así como planes de financiación especiales.

Por una odontología de calidad 
en todos los tratamientos

En la clínica Segura de Lago, tu dentista en Xàtiva y Valencia, 
te ofrecemos multitud de servicios dirigidos a cuidar, recuperar y 
mantener la salud dental de toda tu familia. Contamos con el Dr. 
Segura de Lago que durante 33 años está dedicado a mejorar tu 
sonrisa. Durante todo este tiempo han acudido a la clínica más 
de 30.000 pacientes y siempre nos hemos comprometido a ser 
fieles a nuestros principios y valores con un código de actuación 
en el que, para nosotros, la calidad en los tratamientos y la 
conservación de las piezas dentales es prioritario, avanzando en 
las nuevas tecnologías y preocupándonos por la investigación y 
por renovación constante.

La clínica dental Segura de Lago te ofrece una primera visita gratuita en la que 
el paciente tendrá un diagnóstico y un plan de tratamiento personalizado.

C/ Baixada de l’estació, 20 bajo
96 227 39 55
Xàtiva

C/ Poeta Quintana, 5  pta. 10
(frente al Corte Inglés)
96 352 08 80
Valencia

CONÓCENOS Y VUELVE A SONREÍR

CLÍNICA DENTAL SEGURA DE LAGO EN VALENCIA Y XÀTIVA

CLÍNICA DENTAL SEGURA DE LAGO 
LES DESEA FELICES FIESTAS
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Hablamos con Roser Plá Úbeda, Men-
tora en Mortimer y Trinity Xàtiva.

¿Quién es Roser Plá Úbeda y por qué 
tus clientes y alumn@s confían en ti 
para su éxito con el Inglés?

Llevo más de 20 años acompañando a 
más de 1000 jóvenes y adult@s sin fron-
teras lingüísticas. Puedes saber más so-
bre mi en rosermentor.es.

  
Cuéntanos sobre el Método Morti-

mer© y en qué se diferencia del resto 
de ofertas de la zona.

Con Mortimer “El éxito se aprende”. 
Los niñ@s, jóvenes y adult@s, adquie-
ren el idioma sin presión, con diversión, 
con juegos, para aplicarlo enseguida en 
el colegio, el trabajo o en la vida diaria. 
Decía Bernard Shaw, escritor Inglés: “Si 
quieres que una persona sepa hacer algo 
no le enseñes”. Y tenía razón: aprende-
mos haciendo, y un idioma se adquiere 
hablándolo. Por esto el sistema de sen-
tar a los niñ@s en sillas para “apren-
der” un idioma forma parte del pasado. 
Además, en Mortimer los grupos son de 
máximo 8 personas, y ofrecemos otras 
muchas ventajas, como todos los recur-
sos en la web, los talleres de Inglés para 
los más pequeñ@s en Navidades, Pas-
cua y Julio, etc.

¿Cómo es una Sesión de Inglés en 
Mortimer?

Puedes ver un video en nuestra web 
www.mortimer-xativa.com. Nuestros 
niñ@s de 3 a 11 años llegan a Mortimer, 
se quitan los zapatos y se ponen sus 
“calcetines Mortimer”, para jugar sin 
fin, siempre en Inglés. También el Mé-
todo Mortimer© ofrece multitud de jue-
gos en los cursos de personas adultas, y 
el tiempo en el aula se les pasa volando. 

¿Cómo pueden los padres y abuel@s 
contribuir al éxito de sus hij@s y nie-
t@s con el Inglés?

La inversión de tiempo y dinero para 
dominar el idioma inglés, si está me-
dida y enfocada a Resultados como es 
nuestro caso, se multiplica por 10 en 
éxito para toda la vida. Los niñ@s y jó-
venes hoy en día tienen todo. ¿Te has 
planteado regalar, para Reyes y cum-
pleaños, Éxito presente y futuro? El 
éxito les llegará si dominan el idioma 
internacional y de este modo el mundo 
les abrirá todas las puertas. 

¿Qué ventajas ofrece Mortimer a los 
niñ@s?

La ventaja diferenciadora de adquirir 
el inglés jugando e interactuando, como 

su lengua materna. Está demostrado 
que de 0 a 11 años las ventanas lingüís-
ticas del cerebro permanecen abiertas, 
por eso los niñ@s adquieren cualquier 
idioma tan rápida y fácilmente; si des-
aprovechamos este potencial, conforme 
crecen pierden su talento natural, y em-
piezan a surgir problemas porque apro-
bar Inglés es obligatorio en el colegio.

¿Por qué deberíamos confiar en el 
Método  Mortimer©?

 Mortimer English Club, es una fran-
quicia alemana que acaba de cumplir 
20 años, y cuenta con más de 100 mil 
alumnos en 25 países y cuyo ritmo de 
crecimiento es frenético dados los re-
sultados que se obtienen.

¿Cuándo comienzan los talleres de 
Inglés Divertido Mortimer para Niñ@s 
y Jóvenes?

Empiezan en breve, el 13 de enero.

Respecto al Diploma Trinity College 
London, ¿por qué estos Diplomas, aho-
ra por fin en Xàtiva, tienen cada vez 
más peso internacional? 

Porque son reconocidos por multi-
tud de Universidades y empresas en 
el mundo y, aunque son opcionales 
y complementarios al método Morti-
mer©, son recomendables para niñ@s 
desde primaria, jóvenes y adult@s.

¿Qué es Trinity College London? 
Es la Institución que ofrece Diplomas 

que avalan tu Nivel de Inglés desde 1887. 
Son válidos en todo el mundo y se divi-
den en GESE (Evalúan tu nivel de Inglés 
Oral: hablado y entendido. Existen 12 ni-
veles) e ISE (Evalúan tu nivel de Inglés 
de manera integrada, en dos pruebas: 
escrito y leído por una parte, hablado y 
entendido por otra. Hay 6 niveles). 

¿Qué garantías ofrecen Mortimer Y 
Trinity - Xàtiva, que otros no ofrecen?

Nuestra Garantía 100% y Riesgo 0%: Si 
no consigues tu Diploma Trinity con no-
sotros, te regalamos tu segunda oportu-
nidad. 

¿Por qué podemos confiar en la va-
lidez de los Diplomas Trinity College 
London?

Trinity expide sus Diplomas a 700 mil 
personas en 60 países, cada año, y su-
biendo. 

¿Cómo pueden la pareja Mortimer y 
Trinity - Xàtiva ayudar a personas de 
temprana edad hasta la edad “senior” 
con el Inglés?

Mortimer es Motivación y Comuni-
cación en Inglés, y Trinity es Diploma 
reconocido mundialmente. La mejor 
combinación posible.

¿Qué diferencia hay entre los Diplo-
mas Cambridge y los Diplomas Trini-
ty?

Cambridge tiene su objetivo en la per-
fección, tu Gramática ha de ser perfec-
ta. Trinity busca la Comunicación.

Y, ¿son igual de válidos internacio-
nalmente? 

Exactamente iguales y reconocidos 
por las mismas instituciones y empre-
sas. 

¿Por qué recomiendas preparar el 
Diploma Trinity y qué ventajas me 
ofrece?

Puedes ver tus Logros desde el prin-
cipio de tu preparación. Experimentas 
tu superación enseguida. El examen 
está personalizado, ya que incluyes tus 
intereses y opiniones. Una parte de la 
prueba Oral (Topic), la eliges tú mismo 
como tema, según tus intereses y cono-
cimientos, y la preparas antes del exa-
men, y puedes corregirla y mejorarla 
con tu profesor/a.  Tienes los Resultados 

inmediatamente después de la convo-
catoria. Preparar el Diploma Trinity es 
muy motivador, además de útil para 
superar Inglés en el Colegio e Instituto. 
Al basarse en la comunicación, lo utili-
zas para la vida real.

¿Cuándo comienzan los Cursos de 
Inglés en Mortimer English Club Xàti-
va 2020? 

Estaremos regalando sesiones de 
prueba “Inglés Para Tu Éxito”, del 7 al 18 
de Enero. El inicio del curso para Adul-
tos Mortimer y Trinity son el 20 de ene-
ro. Has de reservar plaza hasta el día 18. 
Además, sorteamos una Tarjeta Ama-
zon de 100 euros por realizar tu sesión 
de prueba “Inglés Para Tu Éxito”.

Para finalizar, ¿cómo puedo reser-
var mi sesión gratis?

 Simplemente envía YA un WhatsApp 
al 601 190 795 “Quiero mi Sesión de In-
glés Para Mi Éxito”, y nos pondremos en 
contacto contigo. (Imprescindible reser-
va por WhatsApp) Estamos en Alameda 
Jaume I número 10 de Xàtiva. Tenemos 
también información en nuestra web 
www.mortimer-xativa.com y en nues-
tra página de Facebook @Mortimerxa-
tiva. 

Regalamos sesiones de “inglés Para Tu Éxito”, del 7 al 18 de 
Enero. Envía por Whastapp al 601 190 795 “Quiero mi sesión 
de Inglés Para Mi Éxito” y nos pondremos en contacto contigo.

Los cursos par adultos Mortimer y Trinity comienzan el 20 de enero.

Entre todas las personas que hayan reservado su sesión gratuít 
haremos un sorteo de una tarjeta Amazon por valor de 100 €.

Alameda Jaume I 10, pta 1. Xàtiva
www.mortimer-xativa.com

601 190 795
@Mortimerxativa

El Caballero Inglés y La Dama Irlandesa, Unidos En Xàtiva, Para Tu Éxito Y El De Tus Hijos
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1. EL CINQUÉ CERTAMEN DE XARANGUES DE CANALS 
SE CELEBRÀ EL PRÒXIM DIA 18 DE GENER DE 2020.

2. EL TERMINI D’INSCRIPCIÓ SERÀ FINS AL 14 DE GE-
NER DE 2020. HAURAN D’INSCRIURE’S EN EL DEPARTA-
MENT DE FIRA I FESTES DE L’AJUNTAMENT DE CANALS, 
DE DILLUNS A DIVENDRES DE 10 A 14 HORES. LA INSCRIP-
CIÓ ÉS GRATUÏTA I ES FARÀ PER PART DE LES PENYES O 
GRUPS D’AMICS DE CANALS QUE  VAGEN ACOMPANYATS 
DE LES XARANGUES. CADA PENYA O GRUP POSARÀ UN 
REPRESENTANT PER A COMUNICAR-LI EL RESULTAT 
DEL VEREDICTE DEL JURAT.

3. EL NOMBRE DE MÚSICS SERÀ ENTRE 10 I 25 PER 
XARANGA I SERÀ CONTROLAT PER L’ORGANITZACIÓ 
ABANS DE COMENÇAR EL CONCURS. CAP MÚSIC PODRÀ 
PARTICIPAR-HI EN MÉS D’UNA XARANGA INSCRITA EN 
EL CONCURS.

4. LES XARANGUES ES CONCENTRARAN A LES 14H A 
L’AVINGUDA VICENTE FERRI, A L’ALTURA DEL CARRER 
GERMÁN CERDÀ I DESFILARAN EN ORDRE D’INSCRIP-
CIÓ FINS A LA ROTONDA DE L’ACTUAL SEU DE LA POLI-
CIA LOCAL, CADA XARANGA INTERPRETARÀ TEMES DE 
LLIURE ELECCIÓ DURANT UN MÍNIM DE 5 MINUTS, DES-
PRÉS DE LES ACTUACIONS DEL JURAT ES REUNIRÀ PER 
A RESOLDRE EL VEREDICTE QUE ES REFLEXARÀ EN LA 
CORRESPONENT ACTA.

5. PREMIS
1R PREMI: 500€
2N PREMI: 400€
3R PREMI: 300€
EL COMITÉ ORGANITZADOR ESTABLIRÀ LA COMPOSI-

CIÓ DEL JURAT, EL QUAL ESTARÀ RELACIONAT AMB LA 
FESTA, FESTERS, ÀMBIT MUSICAL, CONSELL O AJUNTA-
MENT.

LES VALORACIONS DEL JURAT ESTARAN CENTRADES 
EN ELS PUNTS SEGÜENTS: SONORITAT, INTERPRETACIÓ, 
AFINACIÓ, MUSICALITAT EN LES OBRES, POSADA EN ES-
CENA, ORIGINALITAT, COREOGRAFIA, VESTUARI, ANIMA-
CIÓ...

6. QUAN LES PENYES EMPLENEN LES FITXES D’INS-
CRIPCIÓ ES COMPROMETEN A LA PARTICIPACIÓ, A AC-
CEPTAR I A COMPLIR AMB LES NORMES EXPOSADES.

7. QUALSEVOL PREMI PODRÀ DECLARAR-SE DESERT 
SEGONS EL PARER DEL JURAT.

8. L’ORGANITZACIÓ QUEDA FACULTADA PER A RESOL-
DRE QUALSEVOL CONTINGÈNCIA NO PREVISTA EN LES 
BASES, SENSE QUE CÀPIA CAP TIPUS DE RECLAMACIÓ 
SOBRE LES SEUES DECISIONS. ELS PREMIS SERAN ABO-
NATS ALS GUANYADORS PER L’AJUNTAMENT DE CA-
NALS. LA QUANTIA DEL PREMIS ÉS BRUTA I SERÀ D’APLI-
CACIÓ LA LLEI 35/2006, DE 28 DE NOVEMBRE.

REDACCIÓ
El passat dissabte 21 de de-

sembre es va donar a conéier 
el veredicte del XXXVIII Premi 
Nacional de Fotografia “Vila de 
Canals” 2019. En aquesta edició 
s’ha comptat amb un total de 
204 fotografies de 68 col·leccions 
corresponents a 43 autors. Pel 
que fa a la categoria social s’ha 
comptat amb 68 fotografies cor-
responents a 15 autors.

Pel que fa a la colecció d’honor 
va guanyar “Nature II” de José 
Ramón Luna de la Ossa; la colec-
ció accèssit va ser per a “Exclu-
sión” de Angel Atanasio Ricón. 
En categoria social, primer pre-
mi per a “Entre Girasoles” d’Edu-
ardo Espejo Reyes; segon premi 
per a “L’All Tendre” de Vicente 
Bermúdez Climent i tercer premi 
per a “Records del Modernisme” 
de Josep Martínez Vicedo.

La inauguració de l’exposició 
i entrega de premis tindrà lloc 
el dilluns dia 6 de gener en la 
Casa de Cultura “Ca Don José” i 
romandrà oberta fins al 30 de 
gener de 2020.

La colecció d’honor ha estat 
dotada de 500 euros i trofeu, la 
colecció accèsit ha estat dotada 
de 350 euros i els tres primers 
premis de la categoria social 
han estat dotats de 110, 100 i 90 
euros, respectivament.

El jurat ha estat format per 
Eduard Frances Fuster, Pascual 
Maestre Martínez i Miguel Angel 
Muñoz Pellicer, sent el president 
el regidor de Cultura Miquel Al-
ventosa i el secretari Antonio 
Soriano.

Ja es coneixen els guanyadors 
del XXXVIII Premi Nacional de 
Fotografia “Vila de Canals”
La inauguració de l’exposició i entrega de premis tindrà 
lloc el dilluns dia 6 de gener en la Casa de Cultura “Ca 
Don José” i romandrà oberta fins al 30 de gener

Colecció d’honor “Nature II” de José Ramón Luna de la Ossa.

Colecció accèssit “Exclusión” de Angel Atanasio Rincón.

Primer premi secció social: “Entre girasoles” d’Eduardo Espejo Reyes.

REDACCIÓ
Aquesta setmana s’ha conegut 

el calendari d’AFCA, Associació 
Fotogràfica de Canals, d’aquesy 
2020. El passat 30 de novembre va 
tindre lloc el concurs per a socis 
del calendari. D’entre les 133 fotos 
presentades de 19 autors partici-
pants, el jurat, format per Cristi-
na Aparicio Sanz, Roberto Candel 
Pons i Joan Miquel Galve Romero, 
va seleccionar 13 fotos, una per a 
la portada del calendari i la resta, 
una per a cada mes de l’any.

Concretament, en la porta-
da s’il·lustra la imatge “Hand 
Made”  de Carmen Pastor; en 
els mesos de primavera “En las 
nubes”  de Pilar Franco, “Abe-
lla” d’Ester Agusti i “Observant” 

Es presenta el calendari d’AFCA 2020

d’Alex Navarro; en els mesos 
d’estiu “El veler” de Rafa Morant, 
“Nit d’estiu” de Josep Martínez i 
“Núvol” de Alex Navarro; en els 
mesos de tardor “Flors d’aigua” 
de Josep Ricard Soler, “Pluja tar-

dor” de Rafa Morant i “Alçant el 
vol” de Josep Martinez; i en els 
mesos d’hivern “Nevant a La Po-
bla” de Josep Ricard Soler, “Día 
lluvioso” de Pilar Franco i “Camí 
d’aigua” d’Alex Navarro.

Imatge que il·lustra la portada del calendari.



11

Dissabte, 4 de gener de 2020SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

PUBLICITAT

NO TORNES A 
TAPAR-TE LA BOCA!

Primera visita i 
pressupost gratuït

Finançament sense 
interessos 24 mesos

Pàrquing per 
als pacients
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J. A. CLOQUELL
A les portes dels dies més grans de les 

festes patronals de Canals hem parlat 
amb la regidora de Fira i Festes, Celia 
Bononad, per conéixer tots els detalls del 
previst en l’edició d’enguany.

Com es presenten les festes patronals 
de Sant Antoni Abat d’enguany a Ca-
nals?

Per a mi, seran les meues primeres 
festes com a regidora de l’àrea, que vaig 
assumir en les últimes eleccions. Espe-
re que aquestes festes d’interés turístic 
nacional es desenvolupen amb la ma-
teixa il·lusió i harmonia com tots els 
anys. Que els festers, que cada any són 
diferents grups d’amics, mantinguen les 
tradicions i la responsabilitat de poder 
co-organitzar amb l’Ajuntament les nos-
tres festes patronals.

Al ser una festivitat tan tradicional 
imaginem que és difícil innovar. Què 
destacaria del programa?

En general, el destacable és, com bé 
dius, allò més tradicional. No podem 
obviar que la Foguera és la més gran del 
món, la processó de Sant Antoni on parti-
cipen tots els veïns i, sobretot, la peculiar 
festa del Dia dels Parells, que enguany en 
caure en dissabte serà multitudinària.

Aquest és el segon any des de la seua 
declaració com a festes d’Interés Turís-

tic Nacional. En què beneficia aquesta 
declaració a la festa?

Ens ha donat major visibilitat, en ge-
neral, en tots els àmbits. Hem acudit a 
Fitur i a diverses fires de turisme autonò-
miques per aquest fet, així com a l’hora 
de difusió de les festes arriba a més mit-
jans de comunicació.

Com comentava abans és el seu pri-
mer any com a regidora de Festes. Com 
les viurà?

Com a canalina que sóc sempre he tin-
gut molta devoció per aquestes festes i 
les gaudisc any rere any. Una de les me-
ues filles ha sigut festera de la cort d’ho-
nor, tant infantil com major, per la qual 
cosa hem viscut, també, les festes molt 
de prop. Enguany com a representant 
municipal les viuré amb major il·lusió 
en companyia dels meus companys de 
corporació i de la meua família.

Com canalina, quin és el moment 
més esperat?

Per a mi, els tres dies tenen un sentit 
diferent cadascun. No sabria triar quin 
m’agrada més, perquè, com he dit, els 
gaudisc sense descans i vivint-los in-
tensament. El dia dels Parells, sens dub-
te, és un dia on l’amistat i la convivència 
s’uneixen per a compartir tota una jorna-
da de moments agradables.

Per què convida a tots els nostres lec-

tors a gaudir d’aquesta reconeguda fes-
ta?

Canals és un poble acollidor i no se 
sentiran estranys entre nosaltres, ja que 
les festes obrin de bat a bat les portes 
de les cases canalines per a gaudir de 
l’amistat i germanor entre veïns i fo-
rasters. Els convide al fet que coneguen 
aquests tres dies tan intensos de festa, 
com són els de La Foguera, Sant Antoni i 
Els Parells.

L’ENTREVISTA

CELIA BONONAD . REGIDORA DE FIRA I FESTES A CANALS

“Les festes obrin de bat a bat les portes de 
les cases canalines per a gaudir de l’amistat i 
germanor entre veïns i forasters”
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L’ENTREVISTA

JORGE RODRÍGUEZ . ALCALDE D’ONTINYENT

“En aquest mig any de nova legislatura hem començat 
a assentar les bases del futur d’Ontinyent”

ONTINYENT

J. A. CLOQUELL
Aquest any 2020 el comencem 

parlant amb l’alcalde d’Ontinyent 
Jorge Rodríguez, que ens ha des-
granat els nombrosos projectes 
i reptes que la capital de la Vall 
d’Albaida afronta aquest i els pro-
pers anys.

Acaba un 2019 molt intens.
La veritat que ha estat un 2019 

on he d’agrair-li-ho tot a la gent 
del meu poble, d’Ontinyent, que 
és la que sempre m’ha donat su-
port i sempre ha cregut en mi. 
Així es demostra quan va haver 
un canvi de partit apenes un 
mes i mig abans de les elecci-
ons locals i vam aconseguir un 
resultat d’un 65%. Per tant, vull 
aprofitar per donar les gràcies a 
tota la gent d’Ontinyent i dir-los, 
sobretot, que intentarem estar a 
l’altura de la confiança que han 
dipositat en nosaltres per tal de 
desenvolupar el nostre projecte 
en els propers quatre anys.

Com estan transcorrent els 
primers mesos de la nova legis-
latura?

Pense que podem estar molt 
satisfets d’aquests primers me-
sos perquè les grans obres van a 
bon ritme, com és el cas del nou 
Hospital; hem aconseguit que la 
Conselleria de Justícia accepte la 
fàbrica de Bernabeu com a nova 
seu dels Jutjats donant compli-
ment a una de les demandes que 
realitzaven els jutges de la ciutat; 
el programa Edificant ha anant 
donant les seues passes i ja han 
finalitzat les obres del Carmelo 
Ripoll, s’han adjudicat les de Vall 
Blanca i les de La Solana, s’estan 
adjudicant els projectes del Bo-
navista, del Vicent Gironés i del 
Martínez Valls i en breu eixirà 
el plec de condicions per a l’IES 
l’Estació. Però, des del punt de 
vista més local, ha estat un mig 
any on hem començat a assen-
tar les bases del futur, un futur 
que des de la nostra òptica passa 
pel Benestar Social i per l’aposta 
per la Igualtat. De fet un 20%-25% 
del pressupost es dedica a Serveis 
Socials, a Educació, a Sanitat... 
D’altra banda, ha estat un mig 
any on hem assentat les bases 
dels grans projectes municipals 
de ciutat com és la reforma de 
la Glorieta, com és Sant Antoni, 
com són els 3 milions d’euros 
per executar en La Vila o els 2’2 
milions d’euros per restaurar la 
muralla.

Parlava del pressupost muni-
cipal, un pressupost que creix 
en 2020.

Sí, creix i, com he dit, assenta 
les bases del futur. Un pressupost 
on es preveu la ficada en marxa 

de nous plans en l’àmbit social, 
preveu la creació del centre de joc 
i d’oci juvenil, la ficada en mar-
xa del centre cívic de Sant Josep 
- Poble Nou, preveu la ficada en 
marxa del transport públic gra-
tuït... És un pressupost que, més 
enllà de les xifres, va plasmant el 
compliment del programa elec-
toral amb el qual vam concórrer 
a les eleccions locals.

A més, es reduirà el deute 
sense la previsió d’augmentar 
impostos.

Així és, ja que una de les qües-
tions bàsiques les darreres legis-
latures era sanejar l’Ajuntament. 
Quan vam arribar al Consisto-
ri ara fa 8 anys i mig ens vam 
trobar amb un deute de 20’4 
milions d’euros. El que hem fet 
aquest temps ha estat reduir-lo 
en més de 14 milions d’euros. 
Hem acabat 2019 al voltant dels 
6’8 milions de deute i es preveu 
que acabem 2020 al voltant dels 
6’2 milions de deute. Ens situa en 
una posició molt avantatjada ja 
que una economia sanejada et 
permet no pagar tant de capital 
d’amortització ni interessos i, 
d’altra banda, et permet afrontar 
el futur amb garanties.

El pressupost municipal tam-
bé té previst crear al voltant de 
25 llocs de treball.

La realitat és que la ciutat 
d’Ontinyent ha estat molt afa-
vorida en els últims temps amb 
una gran quantitat de subvenci-
ons: 20’4 milions de l’Edificant, 
2’2 milions per a la muralla de 
La Vila, 3 milions que li vam gua-
nyar en sentència a l’IVVSA, els 
2 milions de l’ARRU... Per tant, 
necessitem més mans per poder 
executar totes aquestes inver-
sions i també necessitem més 
mans perquè Ontinyent continue 
sent un referent en el que respec-
ta a la política per a les persones. 
Les noves places que es crearan 
seran de Policia Local, psicòleg, 
agents d’Igualtat, arquitectes, 
arquitectes tècnics, treballadors 
socials...

Ontinyent és una ciutat refe-
rent en matèria d’ocupació, de 
fet fa uns dies se celebrava el 
Fòrum d’Ocupació que va ser un 
èxit.

No hem creuat mai els bra-
ços i hem sigut conscients de la 
nostra capacitat real i reduïda. 
Hem sigut conscients que està-
vem davant d’una competència 
aliena i impròpia, però també 
érem conscients que estàvem en 
la primera línia de tot i que no 
podíem mirar cap a un altre lloc 
davant el primer problema de la 
ciutat, l’atur. En aquest sentit, 

hem incrementat la partida del 
Consell Econòmic i Social pas-
sant de 160.000 a 200.000 euros i 
hem impulsat polítiques a l’àrea 
de Promoció Econòmica, com 
ha estat el cas del Fòrum d’Ocu-
pació. L’objectiu és incentivar la 
creació de comerç, de fet la ràtio 
d’Ontinyent és superior a la d’al-
tres ciutats veïnes; i la indústria, 
invertint al voltant de 5 milions 
d’euros en la millora dels polí-
gons. Per a nosaltres és essencial 
i ho serà al llarg de la legislatura 
reduir l’atur. És cert que no es-
tem, ni de lluny, en les xifres que 
vam trobar fa vuit anys, quan hi 
havien 5.000 aturats, i actual-
ment rondem els 2.500, però par-
lem d’un atur molt feminitzat, ja 
que hi ha el doble de dones que 
d’homes aturats, i hem d’afron-
tar aquesta lluita amb una mira-
da de gènere.

Ho ha comentat abans, 2019 
ha impulsat els dos grans pro-
jectes de la ciutat: el nou Hospi-
tal i els nous Jutjats. 

Podem estar molt satisfets pel 
que fa als dos projectes. L’Hospital 
va arrancar en el mes d’abril amb 
un termini de 36 mesos d’execu-
ció, perquè esperem que estiga al 
voltant de l’abril de 2022. Per ara 
les obres van a bon ritme i estem 
traslladant a Conselleria reivin-
dicacions pel que fa a la cartera 
de serveis: des de salut mental a, 
per exemple, poder oferir quimi-
oteràpia. Pel que fa als Jutjats, la 
Conselleria va dubtar entre refor-
mar el ja existent o traslladar-lo a 
un nou espai. Nosaltres ens vam 
mostrar partidaris d’adquirir el 
nou emplaçament, amb un cost 
de 500.000 euros, per cedir-lo a 
la Generalitat. La idea és cedir-lo 
en el primer trimestre de 2020 i, a 
partir d’ací, es redactaria el pro-
jecte amb l’objectiu d’executar-lo 
al llarg de 2021 - 2022.

Si per una cosa es recordarà 
2019 és pel temporal de pluja de 
setembre on Ontinyent va que-
dar especialment afectada.

És el que ha marcat, en gran 
mesura, el treball dels últims tres 
mesos. Vam patir molt de mal i 
ens ha obligat a reaccionar d’una 
manera molt contundent i molt 
coordinada. El primer era garan-
tir que les persones afectades tin-
gueren on estar i, després, buscar 
la solució definitiva de comprar  
les cases que estan en la zona 
inundable i enderrocar-les per 
fer un parc inundable. D’altra 
banda, estem treballant en l’es-
tabilització dels talussos que do-
nen a Cantereria i a la zona del 
Benarrai, especialment a la zona 
de l’Enric Valor. En el pressupost 
de 2020 hem previst una partida 

de 300.000 euros per treballar tot 
allò que fa referència a la Can-
tereria i 200.000 euros per esco-
metre actuacions de millora de 
les infraestructures hidràuliques 
d’Enric Valor i zona Benarrai.

2020 comença am el bus gra-
tuït.

Una promesa complida. És una 
qüestió molt important ja que 
la realitat d’Ontinyent és que el 
servei de bus no s’utilitza tot el 
que es podria i, a la fi, un servei 
públic que costa diners públics a 
la ciutadania ha d’aprofitar-se al 
màxim. El canvi climàtic és una 
realitat i hem de donar passes 
per combatre’l. Fer el bus gratuït 
pot afavorir a que els ciutadans 
deixen els seus cotxes a casa.

Ontinyent s’ha convertit 
aquests dies en un centre neu-
ràlgic del Nadal amb moltes 

propostes i moltes activitats.
Hem tingut sempre una políti-

ca molt clara que hem compartit 
amb els comerciants i els hos-
talers: retindre a la gent a Onti-
nyent i ser una ciutat d’atracció 
que exercira la seua capitalitat 
comarcal d’una manera amable. 
Ho hem fet mitjançant l’Onti-
nyent il·lusiona i el VIII Circ i Te-
atre, arribant a tots els barris de 
la ciutat.

Quin és el seu desig per aquest 
2020?

Un any tranquil ja que 2018 i 
2019 han estat molt moguts a 
nivell personal. Diuen que quan 
et passen moltes coses ja no de-
manes res, sols tranquil·litat i 
normalitat. Pel que fa a la gestió 
pública, demane estar a l’altura 
de la confiança dipositada i fer 
d’Ontinyent una ciutat que siga 
un referent.

Jorge Rodríguez, alcalde d’Ontinyent.
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REDACCIÓ
Ontinyent comença l’any amb 

una forta aposta per la sosteni-
bilitat a través d’un extens pa-
quet de mesures d’acció munici-
pals. Des d’aquest 1 de gener, els 
dos principals impostos que re-
capta l’Ajuntament d’Ontinyent, 
l’Impost de Bens Immobles (IBI) 
i l’Impost d’Activitats Econòmi-
ques (IAE) tene una nova “boni-
ficació verda” del 50% que poten-
cia l’ús d’energies renovables a la 
indústria, comerç i particulars.  
L’aposta del Govern ontinyentí 
per la sostenibilitat inclou l’en-
trada en vigor del bus urbà gra-
tuït, la zona blava gratuïta per 
als vehicles “zero emissions” i 
bonificacions a la implantació 
de sistemes d’energia solar.

L’alcalde d’Ontinyent Jorge Ro-
dríguez incidia en què “la reduc-
ció d’emissions i la lluita contra 
el canvi climàtic va més enllà 
de les competències d’un Ajun-
tament, però independentment 
del que facen les administraci-
ons superiors, no anem a que-
dar-nos de braços creuats i sí a 
actuar de manera transversal 
des de totes les àrees, tractant 
a més d’ajudar a l’economia de 
les nostres indústries, comerços 

“Bonificació verda” del 50% als principals impostos 
per potenciar l’autoconsum energètic
L’aposta del Govern ontinyentí per la sostenibilitat en aquest inici de 2020 inclou l’entrada en 
vigor del bus urbà gratuït, la zona blava gratuïta per als vehicles “zero emissions” i bonificacions 
a la implantació de sistemes d’energia solar

i població en general”, manifes-
tava. 

Així, pel que fa a les bonifica-
cions d’impostos que entren en 
vigor amb el nou any, i que re-
pleguen i amplien aspectes plan-
tejats per les patronals empresa-
rials Ateval i Coeval, suposaran 
bonificar al 50% estos impostos 
a aquelles indústries, comerços i 
particulars als quals s’instal·len 
sistemes d’aprofitament tècnic o 
elèctric de l’energia solar, i que 
produisquen a partit d’aquesta 
un mínim d’un 20% del seu con-
sum energètic, durant un perío-
de màxim de 4 anys posteriors a 
la instal·lació. 

La regidora d’Hisenda Natalia 
Enguix explicava que si bé altres 
municipis ofereixen bonificaci-
ons semblants, “pocs arriben a 
un 50%, que és el màxim legal 
permès, i no ens consta cap en 
municipis menors de 50.000 
habitats a la Comunitat Valen-
ciana”. A més s’introdueix una 
bonificació al 95% l’impost sobre 
construccions, instal·lacions i 
obres (ICIO), també la màxima 
permesa per la llei, que afecta 
a les obres necessàries per a la 
implantació de sistemes d’apro-
fitament d’energia solar.

També des de l’1 de gener entra en vigor la prestació del servei de bus urbà de manera totalment 
gratuita i universal, sense necessitat de tiquets ni abonaments, una acció que les regidores de 
Transport, Inma Ibáñez, i Medi Ambient, Sayo Gandia ,coincidien en destacar com a “un impor-
tant pas en la promoció de l’ús del transport públic enlloc dels vehicles privats, que afavoreix la 
reducció de les emissions de gasos. A més a més, afegien, “hi ha altres avantatges com la reducció 
de la contaminació acústica o la potenciació de l’autonomia dels més joves i els més majors”, 
assenyalaven. La novetat del transport gratuït s’aparellarà als propers mesos a la realització de 
diverses millores en la prestació del servei i les seues condicions. 

Finalment, altra de les mesures que entren en funcionament en esta línia és la gratuïtat de la 
zona blava per als vehicles catalogats com a de “zero emissions” per la DGT (vehicles elèctrics de 
bateria; vehicles elèctrics d’autonomia ampliada, vehicles elèctircs híbrids endollables amb una 
autonomia mínima de 40 kms o vehicles de pila de combustible). La resta de preus de la zona 
blava es mantindran congelats un any més.

L’alcalde d’Ontinyent incidia en què “lluitar contra el canvi climàtic des de qualsevol àmbit ja 
no és una opció, hem de contribuir a escala local amb el nostre granet de sorra i anem a fer-ho 
cada volta més, perquè amb xicotets gestos també podem ajudar a canviar el món”, concloïa.

Bus gratuït d’accés lliure sense tiquets ni abonaments

Jorge Rodríguez, en una imatge d’arxiu.

REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Ontinyent ha 

ajudat en 2019 a 23 persones ma-
jors de 60 anys i amb pocs recur-
sos a comprar aparells audífons. 
La regidora de Política per a les 
Persones Paula Soler explicava 
que “és una línia més en les que 
venim treballant des de l’Ajun-

L’Ajuntament d’Ontinyent ajuda a 23 persones majors i amb pocs 
recursos a comprar aparells audífons
La regidora Paula Soler destaca la importància d’atendre esta problemàtica per donar més 
qualitat de vida al dia a dia de la gent gran afectada per problemes d’audició

tament per estar al costat de les 
persones, en aquest cas de gent 
d’edat avançada amb pocs re-
cursos econòmics i problemes 
d’audició que poden condicionar 
negativament el seu dia a dia, i 
que amb estos dispositius poden 
tenir mes qualitat de vida”, asse-
nyalava.

Aquestes ajudes gestionades 
des del departament de Serveis 
Socials i atorgades per l’Ajunta-
ment es regeixen per unes bases 
que va determinar la Direcció Ge-
neral de Serveis Socials i Perso-
nes en Situació de Dependència, 
depenent de la Vicepresidència i 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques 

inclusives, a les quals es concreta 
que poden accedir a les mateixes 
persones amb ingressos de fins al 
130% de l’indicador Iprem, quan-
titat que en 2019 va ser de 699 
euros. Estes persones, que han 
d’acreditar els seus problemes 
auditius amb el corresponent 
informe mèdic, han estat 23 en 

2019, havent-se resolt el seu accés 
a ajudes que van des dels 69 als 
664 euros, en funció del seu cas 
i situació econòmica, per un im-
port global de més de 7.500 euros.  

Soler explicava que l’Ajunta-
ment compta amb ajudes de la 
Generalitat per atendre una part 
de les despeses generades.
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REDACCIÓ
Centenars de persones gaudi-

en el darrer diumenge al Parc de 
Pere IV d’Ontinyent de “Chef Na-
ture”, l’espectacle de cloenda del 
VIII Festival de Circ i Teatre de la 
ciutat, que des del 20 de desem-
bre ha atret a milers de persones 
a les 11 actuacions desenvolupa-
des a tots els barris de la ciutat.

La regidora i coordinadora del 
Festival, Sayo Gandia, destacava 
l’espectacularitat de la progra-
mació i la seua adequació a l’èpo-
ca nadalenca, “és un element 
clau dins la campanya Ontinyent 
il·lusiona que no sols atrau pú-
blic familiar, pares, mares, iaios 
i iaies, sinó també a persones 
d’altres franges d’edat el que de-
mostra que és un festival plena-
ment consolidat a Ontinyent”, 
manifestava.

L’espectacle dels “Black Blues 
Brothers” era l’encarregat d’obrir 
aquesta edició. La climatologia 
adversa, amb episodis de pluja 
i vent, va motivar el trasllat de 
l’actuació al Teatre Echegaray. El 
públic assistent va gaudir amb la 
música dels clàssics “Blues Brot-
hers” com a teló de fons d’acro-
bàcies i equilibris dels 5 compo-
nents de la companyia keniata, 
en una mostra de teatre físic ex-
trem combinada amb elements 
d’humor que va arrancar forts 

Conclou el VIII Festival de Circ i Teatre després 
d’atraure milers d’espectadors a tots els barris
La regidora Sayo Gandia destaca l’espectacularitat d’una programació que “no sols ha atret 
públic familiar sinó també d’altres franges d’edat”

aplaudiments del públic. La pro-
gramació continuava a l’avant-
sala dels dies grans del Nadal el 
dissabte 21 amb tres representa-
cions més, on els jocs tradicio-
nals, una cercavila d’espantacri-
atures i acrobàcies van omplir els 
carrers d’Ontinyent d’il·lusió. 

La programació va continuar 
el diumenge 22 amb la ludoteca 
amb 20 jocs gegants tradicionals 
de fusta, amb un espectacle ano-
menat “Carro de jocs” per animar 
a xiquets i xiquetes a jugar i amb 
un espectacle on menuts i grans 
van viatjar a l’època daurada del 
Rock & Roll. El Festival va conti-
nuar al parc del Mestre Ferrero 
i amb l’espectacle de dansa “El 
Cascanueces” de la Jove Compa-
nyia Masters Ballet d’Ontinyent 
que va omplir el Teatre Echega-
ray amb el clàssic espectacle amb 
música de Tchaikovsky. El passat 
divendres la Plaça Sant Domingo 
s’omplia de gom a gom per gau-
dir d’un espectacle de malabars 
després de gaudir del cap d’any 
infantil.

La programació del Festival circ 
i teatre ha finalitzat, però deixa 
pas a altres activitats previstes 
dintre de la campanya Ontinyent 
il·lusiona com el Mercat de Reis, 
que obria les portes ahir, o el cam-
pament de Jacobo situat a l’Ermi-
ta de Santa Anna per a hui. Algun dels millors moments de l’edició d’enguany del Festival Circ i Teatre.

REDACCIÓ
El plenari d’Ontinyent va apro-

var per unanimitat en la seua 
última sessió ordinària les al·le-
gacions i la sol·licitud de para-
lització de la nova distribució de 
les Forces de Seguretat de l’Estat 
proposta pel Ministeri d’Interior. 
En aquest escrit remés per l’al-
calde Jorge Rodríguez davant la 
Secretaria d’Estat de Seguretat, 
se sol·licita que es procedisca a 
la paralització de la nova delimi-
tació plantejada per la Delegació 
del Govern i que s’aplique una 
nova zonificació que permeta 
actualitzar les competència dels 
dos cossos de seguretat a Onti-
nyent així com l’augment de les 
plantilles de Policia Nacional i 
Guàrdia Civil.  

El text explica que en Onti-
nyent el disseminat té una su-
perfície de 9.500.000 metres 
quadrats, amb una dotació de 
12 agents de la Guàrdia Civil, 

Ontinyent, 
en breu

SANT SILVESTRE
La Cursa Sant Silvestre d’On-

tinyent fregava dilluns els 3.000 
participants en una de les curses 
d’aquest tipus amb major rà-
tio de participants per habitant 
d’Espanya. El regidor d’Esports 
Óscar Borrell destacava “el fort 
impuls donat a esta prova orga-
nitzada per l’Ajuntament amb 
la col·laboració dels clubs locals 
de Ciclisme, Atletisme i Triatló, 
que en 2010 era una cursa amb 
al voltant de 700 participants, en 
2014 s’acostava als 2.000 i tant 
l’any passat com aquest ja hem 
fregat la xifra dels 3.000”, desta-
cava. La cita solidària ha recaptat 
fons enguany per a l’Associació 
Parkinson Benicadell.

IMPULSAR LA INDÚSTRIA
Ontinyent, l’Olleria i Bocairent 

avancen en la creació d’una ali-
ança per impulsar la indústria 
en aquests municipis. Els alcal-
des es reunien fa uns dies per 
tal d’avançar en les possibilitats 
d’aquesta aliança i la posada en 
comú de projectes per potenci-

ar la innovació i modernització, 
intercanviar experiències i de-
fensar interessos comuns da-
vant administracions superiors. 
L’aliança també integrarà altres 
agents socials com les associaci-
ons empresarials COEVAL, AEMO 
i industrials de Bocairent, i es 
planteja com una eina d’inter-
canvi d’experiències que puga co-
ordinar polítiques de foment de 
l’ocupació, incentius fiscals a les 
empreses, o impuls a la formació 
especialitzada, entre altres. 

CAMÍ VELL DE XÀTIVA
Els PP d’Ontinyent exigeix al 

govern de Jorge Rodríguez “major 
agilitat” per a donar una solució 
definitiva al Camí Vell de Xàti-
va que des de fa dos mesos està 
obert al trànsit de manera provi-
sional “amb unes pèssimes con-
dicions de seguretat”, afirmen. El 
Camí Vell de Xàtiva va ser un dels 
punts conflictius de la DANA del 
passat 12 de setembre, quedant 
inhabilitat per les fortes pluges.

SANT RAFAEL
L’Ajuntament d’Ontinyent, a 

través de les regidories de Poli-
cia Local i Transport, ha procedit 
completar els canvis previstos al 
trànsit viari a Sant Rafel, per tal 
de millorar l’accés al barri. Des 

de la passada setmana el sentit 
de circulació del carrer Sant Rafel 
ésde baixada, i el del carrer Aielo 
de Malferit ha passat a ser de pu-
jada. Es tracta de dos canvis acor-
dats amb l’Associació de Veïns 
de Sant Rafael i recomanats per 
la Policia Local, que entre altres 
avantatges permetran  un accés 
més directe al col.legi La Solana 
i permet una reducció del temps 
de viatge de l’autobús urbà.

LLUITA CONTRA LA SOLETAT
Es posarà en marxa aquest 

2020 un programa de lluita con-
tra la soledat no desitjada de les 
persones majors. De manera prè-
via, l’Ajuntament va a realitzar 
entrevistes telefòniques i presen-
cials a les 1.514 persones majors 
de 65 anys, que viuen a soles re-
gistrades al padró municipal, per 
tal d’actualitzar aquesta xifra, 
conéixer les seues necessitats i 
informar-les sobre els serveis 
municipals que puguen requerir.

ESPAIS VIOLETA
Aquestes setmanes s’està do-

tant a les dues biblioteques públi-
ques i l’agència de lectura muni-
cipal “d’Espais Violeta” amb 550 
llibres de temàtica feminista i de 
lectura infantil no sexista i coe-
ducativa.

Es reclama una zonificació 
que permeta actualitzar 
les competències de les 
forces de seguretat

responsables de la seguretat en 
tot el disseminat i polígons. Per 
la seua part, la policia Nacio-
nal compta amb uns 65 efectius 
responsables de la seguretat del 
casc urbà. Al text s’argumenta 
que la nova zonificació que On-
tinyent venia reclamant des de 
2008, mai s’havia plantejat que 
fora a costa de suprimir un dels 
dos cossos de seguretat que ac-
tualment estan prestant servei a 
la ciutat. Es pretenia una actua-
lització de les zones i l’augment 
d’efectius, especialment de la 
Guàrdia Civil. 

Segons l’anunci de la Delega-
ció del Govern en la província 
a partir de 2024, a Ontinyent 
la competència exclusiva de la 
seguretat a la ciutat i el disse-
minat seria de la Guàrdia Civil, 
amb una xifra d’efectius com a 
mínim equivalent a la de l’actu-
al suma d’agents de Policia Na-
cional i Guàrdia Civil a la ciutat.
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El regidor anima a la 
ciutadania a gaudir 
d’aquesta intensa 
programació i també de 
tot el seguit d’activitats 
previstes per les diferents 
associacions i entitats 
locals al marc del Consell 
Municipal de Cultura, amb 
el suport de l’Ajuntament

Carretera de Simat, s/n

96 011 70 34 y 96 061 24 74

suministrosvaldonaire@gmail.com

www.suministrosvaldonaire.es

REDACCIÓ
La representació de “Aladín, 

un musical genial” al Teatre Ec-
hegaray obrirà aquest mes de 
gener una programació cultural 
plena d’atractius per al primer 
trimestre de l’any a Ontinyent. 
El regidor de Cultura Àlex Borrell 
explicava que “es tracta d’una 
programació que impulsem des 
de l’Ajuntament per tal de seguir 
oferint atractius a la ciutadania 
d’Ontinyent i les localitats veïnes 
per quedar-se a Ontinyent a gau-
dir del seu temps d’oci en dispo-
sar d’una oferta cultural de pri-
mera línia, amb espectacles que 
es venen representant en grans 
capitals, amb continguts aptes 
per a diferents sectors d’edat”, 
manifestava dijous en la presen-
tació del programa.

Continuant amb l’aposta pel 
teatre per a públic familiar, el 
primer espectacle serà “Aladín, 
un musical genial”, on la compa-
nyia Trencadís portarà diumenge 
dia 19 de gener a les 18 hores al 
Teatre Echegaray tota l’essència 
de “Les mil i una nits, amb més 
de 50 vestits i 250 complements, 

El Musical “Aladín” obrirà el proper diumenge 19 de 
gener un trimestre cultural ple d’atractius a Ontinyent
El Teatre Echegaray i la Sala Gomis acolliran huit cites culturals que inclouen les companyies 
Dagoll Dagom i Yllana, un homenatge a Houdini o l’actuació del cor de dones “CCPink”  

un repartiment extens, i una po-
sada en escena on destaquen la 
il·luminació, els efectes especials 
i les coreografies. Un espectacle 
per a tots els públics per al que es 
poden adquirir entrades en ven-
da anticipada al preu de 8 euros 
a la web de Caixa Ontinyent i la 
casa de Cultura, espais on aniran 
posant-se a la venda les entrades 
per als diferents espectacles del 
trimestre.

La següent cita de la programa-
ció cultural municipal arribarà 
també al Echegaray diumenge 26 
de gener, amb la coneguda com-
panyia Yllana i l’espectacle “The 
Opera Locos”, premi Max al mi-
llor espectacle musical, on cinc 
excèntrics cantants desvelaran 
les passions ocultes i els desigs 
dels grans mestres de l’òpera. El 2 
de febrer serà torn en aquest cas 
a la Sala Gomis per al televisiu 
mag i actor Nacho Diago, (“Amar 
en tiempos revueltos” de RTVE, 
“Nada por aquí” a Cuatro, “Mag-
nífics” en À Punt), qui portarà en 
aquest cas un espectacle dedicat 
a Harry Houdini, que inclou tota 
mena de disciplines vinculades a 

la màgia i el misteri. 
El dia 9 de febrer arribarà al 

Teatre Echegaray un dels plats 
forts amb la històrica companyia 
catalana Dagoll Dagom, fundada 
en 1974 i guanyadora entre d’al-
tres del Premi Nacional de les 
Arts Escèniques que atorga el 
Ministeri de Cultura. L’especta-
cle “Maremar”, adreçat a públic 
adult, basat en l’obra “Pèricles”, 
de William Shakespeare i amb 
música de Lluis Llach, que s’am-
bienta en un camp de refugiats 
on una que ha perdut els seus 

pares i es troba amb un personat-
ge fantàstic que la consola expli-
cant-li la història de Pèricles. 

El 15 de febrer la música tor-
narà a ser protagonista a l’Ec-
hegaray amb la companyia “Vi-
olencheli Brothers” i l’espectacle 
“Desconchertantes”, on Pablo i 
Alejandro Turlo (violí i violoncel, 
i també al piano a quatre mans), 
convidaran al públic a gaudir 
d’una selecció musical de tots 
els temps (Bach, Vivaldi, Mozart, 
Django Reinhardt, Paco de Lucia o 
Queen) incloent-hi algunes com-
posicions pròpies del duet.

Ja en el mes de març, diumen-
ge dia 1 a la Sala Gomis arribarà 
l’espectacle “Distants” de la com-
panyia Vol’eo Temps, recomanat 
per a públic a partir de 4 anys, al 
qual es fa un viatge a través de 
les emocions en un espai visu-
al i sonor que rodeja les escenes 
de circ acrobàtic i teatre gestual. 
Diumenge 8 de marc serà torn 
per a Iguales Teatro i l’espectacle 
“Perdición”, una adaptació tea-
tral per a públic adult de la novel-
la de James M.Cain que Billy Wil-
der va dur a les grans pantalles 

i que tancarà el cicle “Ontinyent 
Setmana Negra”; i finalment  
diumenge 29 de març, a la Sala 
Gomis, tancarà el trimestre cul-
tural l’actuació del cor de dones 
“CCPink” i l’espectacle “50 voces 
de mujer”, on 50 veus femenines 
interpreten temes a capella que 
van des d’ACDC fins a Lady Gaga, 
Joan Manuel Serrat o Aretha 
Franklin, una actuació organit-
zada per la Regidoria de la Dona 
i Igualtat amb entrada gratuïta.

Àlex Borrell avançava que per 
als següents mesos previs a l’es-
tiu es comptarà també amb una 
intensa programació en la que 
s’està treballant de la Regidoria, 
que inclourà entre d’altres a la 
companyia LosDeade amb l’ac-
triu Aitana Sanchez-Gijón el 8 
de maig, amb un espectacle al 
voltant de la figura de “Juana la 
Loca”. El regidor anima a la ciu-
tadania a gaudir d’aquesta inten-
sa programació i també de tot el 
seguit d’activitats previstes per 
les diferents associacions i en-
titats locals al marc del Consell 
Municipal de Cultura, amb el su-
port de l’Ajuntament.
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DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

El PSPV, Compromís i La 
Vall ens Uneix voten a 
favor, Ciudadanos i Partit 
Popular s’abstenen i tan 
sols l’únic diputat de 
Vox vota en contra del 
pressupost provincial per 
a 2020

La Diputació aprova el pressupost amb més inversió 
de la seua història i amb un únic vot en contra
El plenari extraordinari celebrat dilluns donava llum verda a uns comptes amb 530 milions 
d’euros que reforcen l’autonomia municipal i busquen la simplificació burocràtica

REDACCIÓ
La Diputació de València ja té 

pressupost per a 2020. El ple-
nari extraordinari celebrat di-
lluns aprovava uns comptes de 
530.223.730 euros, un 9’04% més 
que l’anterior exercici, amb els 
vots a favor del PSPV, Compro-
mís i La Vall ens Uneix, l’abs-
tenció de Ciudadanos i el Partit 
Popular i l’únic vot en contra de 
Vox. Un pressupost que, amb 44 
milions més que en l’anterior 
exercici, permetrà “la major in-
versió municipal de la història 
de la Diputació”.

El responsable de l’àrea d’Hi-
senda i Innovació, Vicent Masca-
rell, presentava en la sessió un 
pressupost que “incrementa les 
inversions i la despesa corrent, 
al mateix temps que simplifica 
els processos burocràtics per a 
guanyar en agilitat i efectivitat 
en l’execució d’estes inversions 
i ajudes i redueix en més d’un 
50% les despeses financeres”. En 
xifres, la despesa corrent pas-
sa de 360 a 399 milions d’euros 
(+10’76%); les inversions de 101,3 
a 119,9 milions d’euros (+18’38%); 
i la despesa financera passa de 
25 a 11 milions (-53’57%).

Amb aquests paràmetres, l’ac-
tual equip de govern reflecteix 
les línies estratègiques de la 
legislatura entrant, en la qual 
“s’aposta per la modernització 
institucional, agrupant i aug-
mentant inversions i reduint 
burocràcia; la consagració de 
l’autonomia municipal per a de-
mostrar amb fets que creem en 
la capacitat de decisió d’alcaldes 
i alcaldesses a l’hora de destinar 
els recursos a allò que neces-
siten els seus municipis; i una 
major dotació del Fons de Coope-
ració Municipal, que passa de 20 
a 40 milions d’euros”.

Aquest increment tan mar-
cat en el Fons de Cooperació, en 
el qual la Diputació participa al 
costat de la Generalitat, “demos-
tra la intenció política de confiar 
en el municipalisme, augmen-
tar els seus recursos i la partida 
per a despesa corrent, en la lí-
nia d’altres decisions polítiques 
que vénen desenvolupant-se des 
de 2015 com la reducció pràcti-
cament al no-res de les ajudes 
directes de Presidència, que en 
5 anys han passat de 34,4 a 0,8 
milions d’euros, únicament re-
servats per a col·lectius tradici-

onals i culturals com les Falles 
o entitats sense ànim de lucre, 
i l’increment de les partides de 
Medi Ambient i Serveis Socials”.

Les valoracions
En la mateixa línia que el res-

ponsable d’Hisenda, el portaveu 
de Compromís i diputat de Cul-
tura, Xavier Rius, ressaltava que 
el pressupost “continua en les 
línies iniciades en 2015, incre-
mentant les inversions medi-
ambientals, en modernització, 
cultura, llengua, diversitat i au-
tonomia municipal, entre altres, 
per a acabar amb les ajudes a dit 
i instaurar la justícia social en 
tot el territori, comarca a comar-
ca i municipi a municipi”.

Per la seua part, el diputat 
del PP Carlos Gil va argumen-
tar l’abstenció del seu grup en 

els comptes “al no contemplar 
les principals necessitats dels 
municipis valencians, com és 
la d’ajudar els agricultors va-
lencians a superar el mal mo-
ment pel qual passen”. En la 
seua intervenció en el debat de 
pressupostos, Gil repassava al-
gunes d’aquestes necessitats, 
com “el taxi rural en comarques 
d’interior, la solució a l’exclusió 
bancària que pateixen xicotets 
municipis i la creació d’una àrea 
específica d’Agricultura”.

D’altra banda, Rocío Gil, por-
taveu de Ciudadanos, grup que 
s’abstenia en la votació, apel·la-
va a la responsabilitat de tots els 
grups polítics i dels treballadors 
de la institució per “tirar enda-
vant els comptes de 2020, mal-
grat que aquests arriben amb 
retard”, trobant a faltar la “falta 
de diàleg i consens” amb els mu-
nicipis en la seua aprovació.

En representació de La Vall ens 
Uneix, que formació que votava a 
favor de la proposta de l’equip de 
govern, Joan Sanchis assenya-
lava que “des del seu grup es va-
lora molt positivament aquests 
pressupostos, en l’aposta per la 
continuïtat de l’autonomia local i 
respecte a la gestió municipal ini-
ciada en la passada legislatura”.

El portaveu de Vox Joaquín 

Alés va argumentar el seu vot 
en contra als pressupostos de 
2020 criticant diversos funcio-
naments de l’ens provincial: “la 
falta d’autofinançament dels 
partits o les ajudes a entitats 
d’índole cultural en lloc de posar 
el focus en temes més urgents 
que afecten els municipis valen-
cians”

Finalment, el president de la 
Diputació Toni Gaspar destacava 
la “sintonia general” de la majo-
ria de grups polítics en l’aprova-
ció dels pressupostos, ressaltant 
el “canvi de paradigma en el qual 
els municipis, en l’exercici de la 
seua autonomia municipal, de-
diquen al que realment conside-
ren més important, sense impo-
sicions. Una majoria d’edat real i 
efectiva que des dels anys 80 no 
es veia en esta institució”.

Principals partides
Per departaments, el pressu-

post de la Diputació per a 2020 
inclou 70 milions d’euros per a 
les inversions agrupades en el 
SOM, gestionat per l’àrea de Co-
operació; 37 milions d’euros per 
a l’àrea de Medi Ambient, que 
desenvoluparà nous programes 
de mobilitat sostenible i actuaci-
ons per a lluitar contra el canvi 
climàtic; i 19’2 milions per a Ser-

veis Socials, amb un important 
increment de 5’5 milions d’euros 
respecte a 2019.

Altres partides significatives 
són els 22 milions per a Cultu-
ra amb la finalitat de mantin-
dre l’oferta museística, teatral i 
d’oci de la corporació i acostar la 
programació cultural als pobles 
més xicotets; i 42 milions d’eu-
ros per a l’àrea de Carreteres i In-
fraestructures, amb l’objectiu de 
mantindre i millorar les vies de 
comunicació provincials.

En l’apartat d’empreses depen-
dents de la corporació trobem el 
Patronat Provincial de Turisme, 
que disposarà de 4’5 milions 
d’euros, el Consorci d’Extinció 
d’Incendis, que tindrà una dota-
ció de 57’7 milions d’euros, i Di-
valterra, que comptarà amb un 
pressupost de 24’5 milions d’eu-
ros que anirà destinat en gran 
part als treballs de les brigades 
forestals per a protegir les mun-
tanyes valencianes.

Destaquen igualment la par-
tida de 5’3 milions d’euros per 
a Joventut i Esports, els 2 mili-
ons d’euros per al departament 
de Desenvolupament Rural que 
dirigeix Ramiro Rivera, de nova 
creació, i els recursos per al 
manteniment dels centres edu-
catius de la Diputació.

Moment de la votació del pressupost.
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COMARQUES

En aquests dies nadalencs en què 
les misses abunden i tenen un sig-
nificat especial, parlarem d’un dels 
protagonistes de la cerimònia, per bé 
que des de la crisi de fe no se’n veuen 
tant com abans. Ens referim a aquell 
xiquet o jove que ajuda el capellà en 
la litúrgia. Segurament a molts els ha 
vingut al cap la paraula monaguillo, 
sobretot si no són massa majors, ja 
que pareix com si el descens de candi-
dats a exercir aquesta funció haguera 
vingut acompanyat de l’oblit dels seus 
noms en valencià. Les tres formes 
principals amb què es coneix aquest 
ajudant en terres valencianes també 
se senten per les nostres comarques: 
escolà, acòlit i monecillo. La prime-
ra, escolà, és la tradicional a Xàtiva 
i la contornada, també en general al 
País Valencià i bàsicament l’única a 
Catalunya i Mallorca. Sovint es diu 
en diminutiu, escolanet. A Montesa, 
en canvi, el coneixen com acòlit, li-
teralment ‘el que acompanya o ser-
veix’. Aquest és el nom més habitual 
en la meitat oriental de la Vall d’Al-
baida, on és normal la transformació 
de acòlit en acòlic, probablement per 
contaminació d’una altra paraula pa-

reguda i acabada en –ic àtona, com 
podria ser còlic. Inclús a Quatretonda 
hi ha qui diu ancòlit, és a dir, hi afig 
una –n–, segurament perquè s’intre-
preta que és un prefix dels tipus ines-
tables, com ajuntar/anjuntar o apo-
nat/amponat. L’ús del tercer sinònim, 
monecillo,  se circumscriu sobretot a 
pobles del sud valencià, de Menorca i, 
fins i tot, a la vila sarda catalanopar-
lant de l’Alguer. Per la nostra contra-
da, es diu a Vallada, Moixent, la Font, 
Fontanars, Bocairent i Ontinyent, 
normalment amb s sonora, això és, 
monesillo. Monecillo és una antiga 
paraula castellana que se sent encara 
al sud peninsular. A la certa paradoxa 
que en valencià es gaste un mot que 
es troba en desús en la llengua de la 
qual la va amprar, s’uneix el fet que, 
monaguillo –la paraula més estesa 
ara en castellà– pareix que procedeix 
paradoxalment de monacillo, que era 
la forma original del monecillo actu-
al. No és l’únic castellanisme arcaic 
que diem en valencià: pensen que 
en castellà ningú diu a osadas, que 
és la locució de la qual vam prendre 
el nostre tan viu encara ausades (o a 
gosades).

Vicent Bataller Grau
Autor del llibre El parlar del «tinguem». El 

valencià de Xàtiva i la seua àrea d’influència

De tomatos i tendurs: les nostres paraules

LA FONT DE LA FIGUERA MUNICIPIS

L’ALCÚDIA DE CRESPINS

Kristian, primer nadó de l’any
REDACCIÓ

A les 4.40 hores del dia 1 de gener va nài-
xer el primer nadó del 2020 al Departament 
de Salut Xàtiva-Ontinyent. Kristian va venir 
al món amb 3’440 kg de pes i és de l’Alcúdia 
de Crespins. Kristian i els seus pares rebe-
ren l’enhorabona de part de la direcció del 
centre hospitalari. Per la seua part, el pri-
mer neixement de l’any a l’Hospital General 
d’Ontinyent tenia lloc a les 7.20 hores del di-
vendres 3 de gener. Va ser una xiqueta, Sara, 
veïna d’Ontinyent, que ha pesat 3’600 kg. Kristian, el primer nadó nascut el 2020 a la zona.

REDACCIÓ
La Font de la Figuera va acomiadar l’any 

amb la seua tradicional “Carrera amb Cal-
çotets” que enguany celebrava la seua 45 
edició. Més de 100 persones de totes les 
edats s’uniren a aquesta volta únicament 
vestides amb aquesta peça interior, majo-
ritàriament de color roig i a el crit de “No 
fa fred”.

La “Carrera amb Calçotets” ja és un clàs-
sic de la població. La tradició es remunta a 
principis dels anys 70, quan en la celebra-
ció del Cap d’Any, un grup de joves va deci-
dir fer un recorregut per diverses cotxeres 
de la població passant també per la plaça 

Més de 100 persones participaren 
en la 45a “Carrera amb Calçotets”
Les “Campanades Projecció” i un mapping 
interactiu van sorprendre als assistents

Major. Així va ser com desafiant les baixes 
temperatures i vestits només amb roba in-
terior van aconseguir sorprendre els veïns. 

A més, l’entrada al 2020 va ser si cap més 
espectacular, amb un mapping interactiu i 
els “Campanades Projecció” sobre la faça-
na de l’Ajuntament que rememorava els 
millors moments de 2019 i que finalitzava 
amb la tradicional presa de raïm.

La programació nadalenca seguia ahir al 
municipi amb la I Gala de l’Esport. Demà, 
abans de l’arribada dels Reis, tindrà lloc el 
sorteig de la Campanya de Nadal 2019-2020 
de l’Associació de Comerciants i Professi-
onals.

Els participants en l’edició d’enguany.

Es reforça la prevenció d’incendis
REDACCIÓ

La Diputació, a través de la seua em-
presa pública Divalterra, reforçarà la 
plantilla de brigadistes forestals amb 47 
noves contractacions, amb l’objectiu d’in-
crementar els recursos per a la prevenció 
i lluita contra incendis forestals. Els nous 
efectius, que s’incorporaran a Divalterra 
amb contracte indefinit, permetran cobrir 
les places vacants existents incrementant 
així l’operativitat de les brigades fores-
tals. Per a dur a terme les contractacions, 
es posarà en marxa un procés de selecció 
d’acord amb els principis d’igualtat, mè-
rit, capacitat i publicitat; i que inclourà 
almenys un examen teòric, valoració de 
mèrits i proves físiques. 

Les incorporacions es realitzaran en 
els pròxims mesos, amb l’objectiu que les 
brigades tinguen totes les seues places 
cobertes abans de l’època de màxim risc 
d’incendis forestals.

La comesa principal de les brigades és la 
prevenció d’incendis mitjançant treballs de 
silvicultura que es duen a terme durant tot 
l’any. Les principals tasques silvícoles se 
centren en l’adequació de zones d’interfície 
urbana-forestal, l’obertura i manteniment 
de faixes auxiliars i àrees tallafocs, i actu-
acions a l’entorn de pistes forestals, llits i 
barrancs. La plantilla de brigades forestals 
que gestiona Divalterra consta de 112 briga-
des forestals, distribuïdes al llarg de 12 zo-
nes geogràfiques.

En Daya Yoga Y Bienestar el nou any arranca amb força

ESCOLÀ

Una nova disciplina comença des d’aquest mes de gener: el ioga per a xiquets. 
Després de ser una de les activitats més sol·licitades en aquestes últimes setma-
nes, finalment obriran un grup per a xiquets els divendres a la vesprada. Això se 
suma a les disciplines i variants que ja venen oferint fins ara: Hatha ioga dinà-
mic, ioga terapèutic, i ioga per a embarassades; i també Pilates i altres disciplines 
orientals com el Tai Chi i el Chi Kung.

Comencen el nou any amb el mateix entusiasme amb què va acabar l’anterior, 
oferint un gran ventall de possibilitats perquè cada persona trobe la que li puga 
anar millor segons les seues necessitats i el moment en el qual es trobe. Totes 
van encaminades a buscar el benestar integral, tant físic com mental, i l’equilibri 
entre els dos camps que ajude a millorar estats d’ànim i relacions amb els altres 
a tots els nivells.

I si es vol aprofundir més, Daya Ioga i Benestar seguix oferint una gran quanti-
tat i varietat d’activitats, tallers, cursos i teràpies naturals per als mesos de gener 
i febrer.

Així, en gener continua el curs de Psicologia Transpersonal, que acabarà en 
juny; i hi haurà una nova edició del Taller de risoterapia, que tant d’èxit i tantes 
rialles va oferir en l’anterior. A més, comença el curs Vívelo!, encarat als adoles-
cents per a acompanyar-los en aquesta etapa de la seua vida i ajudar-los en la 
gestió d’emocions i la presa de decisions, a traves del coaching, el mindfulness i 
la resolució de conflictes.

En febrer, començarà el segon nivell de Mindfulness per als que van fer el 
primer nivell a l’octubre, però també s’oferirà de nou el primer nivell a causa de 
l’èxit obtingut amb el seu predecessor. També s’impartirà aquest mes en Daya 
Ioga el curs de Massatge Metamòrfic, que durarà un cap de setmana complet.
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Una representació de 
la directiva i l’equip del 
CD Olimpic visitava ahir 
als pacients pediàtrics 
ingressats i de l’àrea 
d’urgències de l’Hospital 
Lluís Alcanyís

FUTBOL

FUTBET

Tercera Divisió
GRUP VI

46
36
36
31
27
27
27
26
25
25
23
22
22
21
21
20
19
18
12
10

Alcoyano
Villarreal C
CF Intercity
UD Alzira
At. Saguntino
ATZENETA
CD Roda
Recambios Col.
Ilicitano
Novelda
Crevillente
Jove Español
Eldense
OLÍMPIC
Vilamarxant
Paterna CF
Hércules B
CD Acero
Silla CF
BENIGÀNIM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 
13
14
15 
16
17
18
19
20

JORNADA 18

Silla  0-2  Atzeneta
Intercity  3-1  Benigànim

Olímpic  2-0  Novelda

JORNADA 19

Atzeneta - Alzira
4 de gener, 16.00 hores 

Benigànim - Recambios Col.
5 de gener, 11.00 hores

Acero - Olímpic
5 de gener, 11.30 hores

Així va la lliga

REDACCIÓ
La base de jugadors del CD Llo-

sa de futbol sala es proclamava, 
el passat cap de setmana, cam-
pió del torneig de Nadal de fut-
bet d’Anna, emportant-se el pre-
mi en metàl·lic i el trofeu.

L’equip disputava els dies 27 i 
28 de desembre aquest torneig 
de futbol sala que tenia lloc en 
el pavelló municipal de la loca-
litat de la Canal de Navarrés i 
reunia un total de 12 equips par-
ticipants. 

El CD Llosa futsal s’alçava amb 
el títol de campió després de gua-
nyar en la final del dissabte per 
3-1 al seu rival, un equip també 

Part de la plantilla del 
CD Llosa, campions del 
torneig de Nadal d’Anna

federat de futbol sala d’Alboraia. 
I romanent invicte durant tot el 
torneig.

L’equip que va competir a 
Anna estava format per jugadors 
del CD Llosa amb alguna que una 
altra variació en la plantilla de 
jugadors de futbol 11, per l’atura-
da de lliga de Nadal.

Amb aquest nou títol de cam-
pions, gran part d’aquest bloc de 
jugadors sumen 23 trofeus des 
que van iniciar la seua marxa 
pels camps i pavellons de fut-
bol sala. Gran mèrit d’aquest 
grup d’amics que han demostrat 
el seu comprmís amb aquesta 
pràctica esportiva.

BÀSQUET

REDACCIÓ
Dilluns 30 de desembre tenia 

lloc el 3x3 benèfic organitzat per 
Maria Pina al Genovés, i ho feia 
amb Aspromivise, entitat que 
atén a persones amb diversitat 
funcional i amb la qual manté 
una relació especial.

Més de 150 xiquets i xiquetes 
participaren en aquesta activitat 
que començava a les 10.30 del 
matí amb set pistes simultànies. 

L’alcalde del Genovés Pere Re-
vert afirmava que “per al poble 
veure el pavelló d’aquesta forma 
i sobretot amb la finalitat per a 
la que s’ha organitzat és un luxe. 
Pense que és una forma de fer 
veure que l’esport per a les cate-
gories de formació ha de ser una 

Maria Pina i Aspromivise s’uneixen en 
el 3x3 benèfic celebrat al Genovés

de les prioritats i en aquest cas el 
3x3 ha aconseguit juntar una gran 
quantitat de menuts i menudes”.

La competició acabava sobre 
les 13.30 hores amb el soteig de 
vàries samarretes del València 

BC i de la selecció espanyola amb 
la que aquest estiu Pina es va pro-
clamar campiona d’Europa. La 
recaptació del 3x3 va ser lliura-
da als usuaris del pis tutelat que 
gestiona Aspromivise.

Pina, amb alguns dels i les usuàries del centre.

REDACCIÓ
Es reprèn la competició aquest 

cap de setmana al grup VI de la 
Tercera Divisió. A les 16 hores, al 
Regit, l’Atzeneta rebrà a l’Alzira. 
El partit és important per als 
de David Albelda doncs, en cas 
de victòria, es col·locarien a un 
únic punt dels llocs de promoció 
d’ascens a la Segona Divisió B. 
Problemes al centre de camp per 
al de La Pobla Llarga per les bai-
xes de diversos jugadors. El club 
segueix amb les portes obertes 
per a la possible incorporació de 
jugadors “interessants” i també 
per deixar marxar a aquell que 
no se senti còmode en el grup, 
no seran canvis immediats. El 
partit serà dirigit per Juan José 
Lidón Rocamora.

A les 11 hores de demà diumen-
ge, al Municipal de Benigànim, 
l’equip de la Vall d’Albaida rep al 
Recambios Colón. El partit serà 
dirigit per José Martínez Vilches. 
També problemes per completar 
la convocatòria per a l’entrena-
dor Rui Tomé. Haurà de recórrer 
a jugadors del juvenil. El partit 
és una final. Malgrat les dificul-
tats l’entrenador confia en haver 
trobat una “solució tàctica” que 
els permeta sumar els tres punts 
d’aquest partit i els propers en 
joc, un canvi que els permeta als 
jugadors estar més còmodes.

També demà diumenge, a les 
11.30 hores, l’Olímpic jugarà al 
Fornàs davant l’Acero, ex equip 
de l’entrenador socarrat Abel 
Buades. No té baixes el club xati-
ví. El partit serà dirigit per Juan 
Manuel Gordillo Escamilla. Pe-
pelu ha vingut de les vacances 
amb una sobrecàrrega fruit de la 
feina imposada pel cos tècnic i 
de córrer sobre asfalt, però esta-

Es disputa la primera jornada de l’any
Els resultats poden decidir l’esdevenir de cada equip en la segona volta

rà en condicions de jugar. Tam-
bé Rueda, encara que amb dolor 
al turmell, ha entrenat amb nor-
malitat i està disponible. Res-
pecte a l’últim partit és baixa a 
la plantilla Jony, jugador que va 
demanar deixar el club buscant 
minuts i un “canvi d’aires”. Ac-
tualment la plantilla la formen 
18 jugadors i no s’oculta que s’es-
tà treballant per incorporar a 
un parell d’efectius. Ara mateix 
l’Acero és rival directe ara per 
la permanència però l’entrena-
dor espera que deixe de ser-ho, 
escalar llocs en la classificació, 
per situar-se en posicions més 
d’acord amb la plantilla. 

Una representació de la direc-
tiva i l’equip del CD Olimpic visi-
tava ahir als pacients pediàtrics 
ingressats i de l’àrea d’urgències 
de l’Hospital Lluís Alcanyís. Van 
lliurar regals als més menuts i 
saludaren als professionals del 
centre que els agraïren la visita.

No hi ha jornada a les altres 
categories regionals. L’Ontinyent 
1931 va tornar aquest dijous als 
entrenaments i aquest dissabte 
jugarà un partit amistós a la Llo-
meta de Muro, equip de superior 
categoria. Es tracta, segons l’en-
trenador Roberto Bas, de recupe-
rar el ritme de la competició el 
més aviat possible.

Hui, entre les 9.30 i les 14.30 hores, al camp de futbol Pa-
quito Coloma de Xàtiva, més de 150 xiquetes futbolistes que 
jugaran en 10 equips de futbol disputaran dos Tornejos de 
Futbol-8 i Futbol-11 Femení.

El Ciutat de Xàtiva CFB vol posar en valor el Futbol Femení 
i, amb la realització d’aquests dos tornejos dedicats exclusi-
vament al futbol de les dones, és la intenció que l’aficionat al 
futbol s’aprope i puga gaudir d’una matinal plena de futbol.

Els dos tornejos, F8 i F11, tenen el mateix format, tipus lliga, 
tots els equips contra tots i guanya l’equip que a la fi, més 
punts tinga. Les escoles participants son: CD SB Ontinyent, CD 
Monte Sión, Ciutat d’Alzira FB, CF Sporting Xirivella, CD Si-
mat, UE l’Alcudia i el Ciutat de Xàtiva. Es disputaran 21 partits 
entre les dos competicions.

Hi hauran trofeus per a tots els equips participants, també 
hi haurà un metge i ambulància present en tot el Torneig i 
Àrbitres del Comité Valencià d’àrbitres de la FFCV. 

Els responsables, entrenadors i dirigents del Ciutat de Xà-
tiva CFB, han posat tota la seua estima, experiència i ganes 
amb l’organització d’aquests dos tornejos.

Més de 150 xiquetes es donen 
cita hui al Paquito Coloma

Representants del CD Olímpic, al Lluís Alcanyís.
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SERVEIS

     L’oratge

Els números de la sort

GORDO DE LA
PRIMITIVA

Diumenge, 29:
13  16  21  30  35  c.2

LA PRIMITIVA
Dissabte, 28

05  07  27  39  42  48  c.14  r.1
Dijous, 2:

11  25  32  40  44  46  c.12  r.2

BONOLOTO
Dissabte, 28:

02  12  26  30  33  44  c.1  r.1
Dilluns, 30:

11  16  17  26  37  41  c.46  r.3
Dimarts, 31:

04  13  17  18  30  49  c.05  r.8  
Dimecres, 1:

05  28  29  43  44  46  c.23  r.1
Dijous, 2:

17  20  25  33  37  49  c.48  r.2

PRONÒSTIC DE 
LA SETMANA
Predominarà 
l’estabilitat. 
Augment progressiu 
de les mínimes; 
màximes de 17ºC.

C/ Carlos Sarthou, 12   XÀTIVA
info@pepitagrauviajes.com

96 228 70 90

Agenda

DIA XÀTIVA ONTINYENT LA CANAL LA COSTERA

Dissabte, 4 Josefina Ballester M. Carmen Ruiz Énguera Canals (Llaudes CB)

Diumenge, 5 Casesnoves CB Margaria Quilis Énguera Canals (Llaudes CB)

Dilluns, 6 Vanessa Llanderal M. José Segura Énguera Canals (Juan Alcázar)

Dimarts, 7 Pellicer-Estrugo Rosario Laporta Anna -

Dimecres, 8 M. Ángeles Martí José Iborra Énguera -

Dijous, 9 Carlos Joveller Martínez CB Anna -

Divendres, 10 Amparo Quiles A. Jordà Requena Énguera -

DISSABTE
Tems estable, amb 
predomini del sol. 
Les màximes no 
superaran els 16ºC.

DIUMENGE
Seguirem amb sol i 
estabilitat. Màximes en 
lleuger ascens i mínimes 
al voltant dels 2ºC.

Viatges

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
EN XÀTIVA, ONTINYENT, LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS

MÚSICA

· Cicle Pianíssim. Eugenia Sánc-
hez Durán. Diumenge, 12 de ge-
ner, 12.00h, Casa de Cultura, Xà-
tiva.
· Festival de Bandes de Música 
de Sant Antoni. Diumenge, 12 
de gener, 18.30h, Pavelló Ricardo 
Tormo, Canals.

CONVOCATÒRIES

· Concurs de Joves Intèrprets 
“Ciutat de Xàtiva”. Fins al 10 de 
gener, Xàtiva.

EXPOSICIONS

· Col·lectiva de gravat. Fins a 
hui. Casa de Cultura, Xàtiva.
· ReciclArt. Hall de l’Hospital Llu-
ís Alcanyís. Durant el Nadal.
· Saló Nacional de Fotografia. 
AFSA. Fins a l’11 de gener. Casa 
de Cultura, Xàtiva.
· Col·lectiva de dibuix i pintura. 
Fins a l’11 de gener. Casa de Cul-
tura, Xàtiva.
· Santos Perales. Exposició An-
tològica. Fins al 15 de gener, Es-
pai Llotja, Montesa.
· Ceràmiques de Santos Perales. 
Fins al 15 de gener, Espai Llotja, 
Montesa.
· Exposició Premi Nacional de 

¡ESTA NAVIDAD QUE BRILLE TU PIEL!
-TENEMOS TODO LO QUE NECESITAS-

C/ Sant Francesc n5, Xàtiva

ALTRES

· Mercat Medieval. Fins dilluns 6 
de gener, Plaça del Mercat, Xàtiva.
· Conferència UNED Sènior. Di-
jous, 9 de gener, 19.30h, Casa de 
Cultura, Xàtiva.

Fotografia “Vila de Canals”. Ca 
Don José, Canals.
· Exposició d’Art de la Residèn-
cia “San Rafael”. Fins al 30 de 
gener a la Residència, Énguera.
· La maternitat d’Elna. Fins al 
12 febrer. Espai Cultural Sant 
Domènec, Xàtiva.

REDACCIÓ
Jaume Blai Santonja Espinós 

serà l’encarregat de dirigir “Chi-
mo”, l’himne de Festes de Moros 
i Cristians d’Ontinyent, el proper 
20 d’agost després de l’Entrada de 
Bandes. El jove director va nàixer 
a Bocairent al 1986. Durant 8 anys 
va ser percussionista principal 
de la Antwerp Symphony Orc-
hestra, a Bèlgica, temps durant 
el qual també va col·laborar amb 
orquestres com la Concertgebouw 
d’Amsterdam, la Rotterdam Phil-
harmonic o la Orquesta Nacional 

Jaume Blai Santonja dirigirà “Chimo”
El director dirigirà l’himne de Festes d’Ontinyent la vesprada 
del dijous 20 d’agost després de l’Entrada de Bandes

de España, entre altres, treballant 
baix la direcció de grans directors.

Jaume va combinar la seua ac-
tivitat com a percussionista amb 
la de director de banda i orques-
tra. Ha estat al front d’orques-
tres com la City of Birmingham 
Orchestra (CBSO), l’orquestra de 
la BBC-Wales, l’orquestra de la 
RTVE, l’orquestra Simfònica Verdi 
de Milano, l’Antwerp Symphony 
orchestra, l’Orquesta de Extrema-
dura, l’Orquesta de Córdoba, The 
World Orchestra, l’ADDA·simfòni-
ca d’Alacant i la Joven Orquesta 

Nacional de España (JONDE), en-
tre d’altres. Pròxims compromi-
sos el portaran a dirigir concerts 
de temporada a orquestres com 
l’Orquestra del Teatro Regio di Par-
ma, la Leeds Symphony Orchestra 
o la Orquesta Nacional d’España.

Jaume Blai Santonja Espinós.
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