
SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ANY XVII · NÚMERO 961
Exemplar gratuït

Dissabte,
11 de gener de 2020

LA COSTERA - LA CANAL - LA VALL

Mes del kilómetro 0 
en Setamóvil

Unidades limitadas
Aprovecha esta oportunidad

Tradició i devoció
Imatge de l’estat de la Foguera d’enguany a dimecres.Pàgs. 12-15

XÀTIVA
Pàg. 3  Comencen les 
obres de la novena 
fase de restauració de 
l’ermita del Puig

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

ESPORTS
Pàg. 21  El Ciutat de 
Xàtiva reivindica el 
futur del futbol femení

ONTINYENT
Pàg. 8  El subdelegat 
del Govern confirma 
que la Comissaria de 
Policia Nacional es 
mantindrà a Ontinyent

Canals es prepara per viure els dies grans de les festes de Sant Antoni Abat
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Aquesta fase té una 
duració estimada de 
quatre mesos i quedaria 
una nova fase per acabar 
d’adequar l’edifici

XÀTIVA

Editorial

Números
Les xifres, els números, 

els percentatges… Es re-
corre a ells per a valorar 
activitats, campanyes i 
assistència com si foren 
infal·libles, com si no es 
pogueren rebatre. 

La matemàtica és una 
ciència exacta, però tots 
sabem que, fins i tot sent 
així, es busquen els nú-
meros que més ens ajuden 
per a destacar allò positiu 
i s’oculten aquells que ens 
poden perjudicar. A més 
els números no tenen va-
lor per si mateixos si no es 
posen en context, si no es 
comparen.

I així s’ha passat la cam-
panya de Nadal i Reis i els 
números avalen el missat-
ge institucional traslladat 
des de l’Ajuntament: mi-
llorant dia a dia. No fa fal-
ta cap número per a saber 
que el Betlem és una clara 
referència i un atractiu tu-
rístic; que el Castell és el 
principal atractiu de Xà-
tiva; que la Fira de Nadal, 
la comercial, ha fet un pas 
més però encara li queden 
alguns perquè resulte molt 
més atractiva; que el nou 
Espai Borja és visita obli-
gada si vols conéixer Xà-
tiva però que encara hi ha 
“espais Borja” tancats o de 
complicada visita; que el 
Mercat Medieval, amb la 
seua nova distribució, ha 
resultat atractiu; que els 
col·lectius de la ciutat par-
ticipen cada vegada més 
a fer de Xàtiva una ciutat 
atractiva per Nadal; que 
Xàtiva continua tenint un 
problema d’aparcament i 
de trànsit; i que s’ha de de-
cidir quin és el futur de la 
Plaça del Mercat i voltants: 
un parc temàtic de bars, 
cafeteries i pubs, o una 
zona d’oci compatible amb 
la dels seus residents.

Segurament cadascun 
dels anteriors punts tin-
drà els seus números, les 
seues xifres, i als gestors 
municipals competeix 
recollir-les i valorar-les 
sense afecció política, 
pensant en el futur i no en 
el rèdit immediat. Tal ve-
gada ens fa falta una mica 
d’això: deixar de valorar 
el dia a dia i pensar més a 
mitjà o llarg termini. 

La ciutat, si finalment es 
confirma, patirà un seri-
ós revés si es tanca l’Asil 
d’Ancians. Eixos números 
també han d’analitzar-se 
i començar a treballar ja 
pels usuaris de hui i per 
aquells que ho podrien ser 
en el futur.

REDACCIÓ
Aquesta setmana, un helicòpter 

de transport ha dut a terme l’apro-
visionament de materials amb els 
quals s’inicien les esperades obres 
de la novena fase de la restaura-
ció de l’ermita del Puig de Xàtiva. 
L’operació començava  passades 
les 9.30 hores de dilluns i con-
sistia en més de sis hores de vols 
de càrrega de materials de cons-
trucció. Aproximadament, 150 to-
nes de diversos materials i eines 
d’obra. La participació de mitjans 
aeris deriva de la complexitat que 
té l’accés al temple, a través d’una 
escarpada drecera que impossibi-
lita l’accés a vehicles rodats. 

El tinent d’alcalde Ignacio Reig, 
coordinador de Polítiques del 
Medi Urbà i Serveis Municipals, 
mostrava la seua satisfacció: 
“finalment hem pogut iniciar 
la novena fase d’unes obres que 
teníem pendents des que comen-
çàrem a governar”. Reig tam-

Un helicòpter ha transportat aquesta 
setmana els materials de construcció 
fins el cim de la muntanya on se situa el 
temple de propietat municipal

bé avançava que “ens quedaria 
una última fase, la desena, que 
tindria un cost d’al voltant de 
200.000 euros i que ens perme-
tria tenir completament restau-
rat l’edifici”.

La novena fase de la rehabili-
tació de l’ermita del Puig va que-
dar adjudicada en abril de 2019. 
L’empresa adjudicatària ha sigut 
la xativina Consval 2012 SL i la di-
recció de l’obra recau sobre Vicent 
Torregrosa, arquitecte conserva-
dor del castell. El pressupost de 
les obres adjudicades ascendeix 
a 119.998’12 euros. S’espera que les 
obres tinguen una duració esti-

mada de quatre mesos. 
La novena fase se centra en la 

reconstrucció de la volta d’accés, 
així com en la construcció de 
cobertes de la resta del conjunt 
d’edificis. Concretament, les ac-
tuacions pendents que s’integren 
en aquesta fase consisteixen en 
la recuperació dels murs de la 
casa de l’ermità, la finalització 
de l’entrebigat del forjat, el cobri-
ment de la sagristia i l’edifici an-
nexe i la reconstrucció de la volta 
de creueria del pati d’accés. 

L’edifici és de propietat muni-
cipal des del passat 11 de febrer de 
2019, dia en què es va formalitzar 
la donació a l’Ajuntament de Xà-
tiva de les ermites del Puig i de 
Sant Antoni per part de l’Església, 
mitjançant escriptura pública i 
prèvia acceptació unànime de 
tots els grups polítics represen-
tats en la Junta de Govern Local.

Aquest acord no va compor-
tar cap obligació econòmica per 

a l’Ajuntament. La cessió de les 
ermites ve com a conseqüència 
del requeriment de l’Ajuntament 
per tal que es dugueren a terme 
tasques de manteniment de les 
restes de l’ermita de Sant Antoni, 
requeriment que es remunta a 
febrer de 2017. 

A finals de gener de 2019, els 
serveis tècnics de la Diputació 
de València van aprovar el pro-
jecte de la novena fase de de la 
restauració de l’ermita gòtica de 
Santa Maria del Puig, actuació 
que comptava inicialment amb 
una inversió prevista de 150.000 
euros, 100.000 subvencionats per 
la Diputació i 50.000 més que for-
men part del Pla Director d’Inver-
sions Xàtiva Creix. La subvenció 
s’emmarca en el capítol que l’ens 
provincial destina a obres de res-
tauració per a la conservació de 
bens immobles que posseïsquen 
valors històric i artístic o d’inte-
rès local.

Comencen les obres 
de la novena fase de 
restauració de l’ermita 
del Puig

Els treballs es van iniciar dilluns.

REDACCIÓ
A última hora de la vesprada 

d’ahir es va trobar un cos sense 
vida a la zona del camí de Man-
gai, en el terme de Montesa, prop 
del Riu Cànyoles. Tots els indicis 
apunten a que podria tractar-se 
del veí de Xàtiva Paco Sanfélix, 
desaparegut el passat 24 de de-
sembre, però la confirmació ofi-

Apareix un cos sense vida prop del Riu Cànyoles, en el 
terme de Montesa, que podria ser el de Paco Sanfélix

cial es produirà en les properes 
hores quan es realitzen les proves 
d’ADN a València. 

Aquest dissabte i diumenge es-
tava previst reprendre les batudes 
per a seguir amb la cerca de San-
félix després que durant la setma-
na la família i alguns voluntaris 
seguiren amb els treballs.

A més, durant aquests dies s’ha 

impulsat una recollida de firmes 
per seguir amb els treballs de cer-
ca d’aquest veí de la ciutat, sol·lici-
tant en ella que els cossos i forces 
de seguretat continuen aportant 
dispositius i unitats especialitza-
des. En la vesprada d’ahir, durant 
el tancament d’aquesta edició, ja 
havien signat la petició més de 
3.750 persones.

Els cos ha estat traslladat a València on es realitzaran les proves d’ADN

Paco Sanfélix.
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Xàtiva, 
en breu

BATUDES DE PORCS SENGLARS
Hui se celebrarà una nova ba-

tuda de porcs senglars dins de 
les accions autoritzades des de 
la Conselleria amb la intenció 
de controlar la població d’aquest 
animal per tal de mantindre’l a 
nivells compatibles amb la con-
servació de la biodiversitat i la 
resta d’usos possibles als espais 
naturals. Tindrà lloc al parat-
ge de Vernissa-Creueta. Tant el 
Consistori com el col·lectiu de 
caçadors preguen a la ciutada-
nia que tinguen en consideració 
aquesta informació i que eviten, 
en la mesura del possible, fre-
qüentar aquesta zona i les roda-
lies, buscant rutes alternatives 
per seguretat. 

PIANÍSSIM
El Saló d’Actes de la Casa de 

Cultura de Xàtiva alberga aquest 
diumenge 12 de gener, a les 12 
hores l’inici del V Cicle de Con-
certs a Xàtiva “Pianíssim”, baix 

el lema “Música, Literatura i 
Patrimoni”. Ho farà de la mà de 
la jove música Eugenia Sánchez 
Durán.

JUTJAT
La Direcció General de Mo-

dernització de la Conselleria de 
Justícia, Interior i Administració 
Pública ha aprovat la creació de 
187 nous efectius per a jutjats de 
la Comunitat Valenciana: trami-
tadors processals, auxiliars ju-
dicials i personal mèdic forense 
seran les places a cobrir. No es 
reforçarà la plantilla del jutjat 
de Xàtiva.  

JORNADA D’INCLUSIÓ
Els alumnes del CEE Pla de la 

Mesquita de Xàtiva, han visitat 
l’IES Josep de Ribera. L’objectiu 
ha sigut realitzar una jornada 
d’inclusió amb els alumnes de 
l’institut. “Vam veure l’estació 
meteorològica i després vam 
fer un recorregut per les depen-
dències del centre, on vam gau-
dir d’activitats conjuntes en els 
diferents tallers que ens tenien 
preparats, com el laboratori on 
férem experiments, a l’aula de 
música que seguirem atenta-

ment els musico-grames de co-
lors, acompanyats per instru-
ments i expressió corporal…”, 
afirmen. També el professor 
d’educació física va organitzar 
un partit de futbol. “Se’ns dubte 
que ha sigut una jornada molt 
profitosa i una bona experièn-
cia cap a la inclusió, equitativa 
i adreçada a tots els alumnes”, 
destaquen.

CATARISME
El dilluns 13 de gener a les 19.30 

hores la Casa de Cultura acollirà 
una conferència al voltant dels 
valors del catarisme en el segle 
XXI. La xarrada, organitzada per 
l’associació càtara “Els Bonsho-
mens”, és d’entrada gratuïta.

SIMPLE MINDS
El proper dissabte tindrà lloc a 

Xàtiva la IV Trobada de fans de 
Simple Minds. A aquesta jornada 
assistirà Derek Forbes, baixista i 
fundador del grup. Derek serà 
rebut el divendres per l’alcal-
de a l’ajuntament. Tant el con-
cert, que tindrà lloc a La Posa-
da dissabte, com el col·loqui és 
d’entrada gratuïta fins a omplir 
l’aforament.

REDACCIÓ
La Casa de les Dones ha donat 

a conèixer seua programació de 
gener a març de 2020, que cons-
ta de tallers i activitats organit-
zats en diferents espais.

Pel que fa a l’espai digital i 
tecnològic s’ha programat un 
taller d’informàtica bàsica que 
s’iniciarà el proper dimecres 22 
de gener, fins l’1 d’abril, en ho-
rari de 10 a 12 hores. També hi 
haurà altre taller d’informàtica 
nivell mitjà, que començarà el 
23 de gener allargant-se fins el 
2 d’abril.

Respecte a l’espai artístic i 
creatiu, dilluns alterns hi haurà 
taller de poesia creativa organit-
zat per Xateba de 19 a 21 hores, 
mentre que el 10 i 12 de febrer es 
desenvoluparà altre taller sobre 
“Tecnosamarretes feministes”, 
de 17 a 20 hores. Els dies 19, 21, 
26 i 28 de febrer, de 17 a 20 hores, 
tindrà lloc el taller de “Tecnoes-
criptura feminista”, i per al mes 
de març també s’ha programat 
un taller de “Disseny de cartells 
i pancartes feministes” (3 i 5 de 
març de 10:30 a 12.30 hores i 4 i 6 
de març de 17 a 19 hores).

A més a més, l’espai de creixe-
ment personal ofereix activitats 
destinades a millorar l’autoesti-
ma, la gestió emocional, el llen-
guatge emocional, les habilitats 

REDACCIÓ
La regidora de Joventut, Lena 

Baraza, presentava aquesta set-
mana en roda de premsa la nova 
marca gràfica de la Casa de la 
Joventut, així com la programa-
ció juvenil dels mesos de gener i 
febrer i la programació formativa 
d’aquest 2020.

Primerament es va donar a 
conèixer el nou logotip de la Casa 
de la Joventut, dissenyat per Pa-
tricia Bolinches, amb la intenció 
de modernitzar una marca que 
es va crear l’any 2000. “Trobàvem 
que estava un poc desfasada i que 
no s’ajustava a les noves deman-
des i proximitat que tenim hui 
en dia al centre de cara a la gent 
jove”, explicava Baraza.

L’objectiu era cercar una imat-
ge identificable, amb una sim-
bologia simple i propera per a 
la gent jove. Així es pot observar 
la icona d‘una casa, com a espai 
de totes i tots, junt amb l’inici de 
la paraula joventut, conformant 
una espècie de rostre amb colors 
vius. “La Regidoria de Joventut 
s’ha modernitzat molt en els 
darrers anys, aconseguint arri-
bar a joves menors de 18 anys, i 
creguem que aquest nou logotip 
serà també més pròxim als i les 
joves”, ressaltava.

Formació i programació
D’altra banda, la regidora de 

Joventut aprofitava per presentar 
el programa de formació i les ac-
tivitats per als dos primers me-
sos d’aquest any 2020.

Pel que fa a la formació, es trac-
ta del segon any d’oferta formati-

La Casa de la Joventut 
estrena marca gràfica

va, que es va ampliant amb el pas 
del temps reafirmant els cursos 
exitosos i sumant-li altres se-
gons la necessitat de la població 
infantil. Es continuarà amb els 
cursos de valencià i anglès prepa-
ratoris per a les proves de nivell, 
així com també s’han afegit cur-
sos d’informàtica sobre alguns 
programes i es continua amb la 
formació complementària per 
a monitor de temps lliure, amb 
cursos d’Aula matinal, menjador 
escolar i col·lectius amb neces-
sitat educatives especials. Altre 
dels cursos que es repetirà serà el 
de Manipulador d’Aliments.

Pel que fa a la programació ju-
venil de gener i febrer, a banda 
d’algun dels cursos esmentats 
que es realitzaran a la Casa de la 
Joventut, l’espai del JOC alberga-
rà diferents tallers de cuina, jocs 
i activitats diverses, destinats 
als menors d’entre 12 i 17 anys. A 
més a més s’oferiran viatges a la 
neu de cap de setmana a Andor-
ra (17-19 de gener) i Granada (7-9 
febrer), així com d’un  dia a Java-
lambre (1 i 29 de febrer).

D’altra banda, Baraza també 
recordava que des d’aquest di-
marts la casa de la Joventut ha 
habilitat aules d’estudi amb un 
horari ininterromput de 8 del 
matí fins les 12 de la nit.

La Casa de les Dones presenta la 
seua programació trimestral
Els tallers i activitats s’organitzen en diferents espais 
com el de creixement personal, el digital i tecnològic, i 
l’artístic i creatiu

socials, relacions tòxiques, re-
lacions saludables i sexualitat i 
eròtica femenina. D’altra banda, 
també s’ajuda a aquelles dones 
interessades en realitzar un cur-
rículum, superar una entrevista 
de treball, traure-li partit al telè-
fon, inscriure’s a les plataformes 
de treball o aprendre a utilitzar 

correctament el correu electrònic.
La Casa de les Dones va créixer 

com un espai amb vocació de ser 
un punt d’encontre i de serveis 
i recursos especialitats i dirigits 
a les dones, a més de ser la seu 
del Consell de les Dones de Xàti-
va. En ella es poden trobar asso-
ciacions com ara Fil per Randa, 
Escola de la Vida, Fent Camí, Xa-
teba, Cos Natura, les Bolilleres o 
Pit i prou. 

Totes les activitats són gra-
tuïtes i lliures fins a completar 
aforament, encara que caldrà 
inscriure’s prèviament a la Casa 
de les Dones o a les xarxes soci-
als. L’horari del centre és de 10 a 
21 hores de dilluns a divendres, 
mentre que l’horari d’atenció 
personalitzada és de 10 a 13 hores.

Totes les activitats són 
gratuïtes i lliures fins a 
completar aforament, 
encara que caldrà 
inscriure’s prèviament a la 
Casa de les Dones o a les 
xarxes socials

Lena Baraza, durant la roda de premsa de presentació del programa.

REDACCIÓ
Alumnes i professors del GIR, el 

Grup d’Igualtat de l’Institut Josep 
de Ribera de Xàtiva, van entregar 
aquesta setmana a Creu Roja Xà-
tiva un xec solidari per valor de 
220 euros recaptats en el seu ja 
tradicional esmorzar nadalenc, 
celebrat el 19 de desembre.

En l’acte de lliurament van 
participar alumnes de diversos 
cursos del Ribera, els professors 
Ana Belén Pina i Eugeni Mora, 

El Grup d’Igualtat del 
Ribera entrega a Creu 
Roja la recaptació de 
l’esmorzar solidari

fundadors del GIR al costat de En-
riqueta García Pascual, així com 
la presidenta de Creu Roja Xàtiva, 
Marisa Juan, qui es va mostrar vi-
siblement emocionada en rebre el 
donatiu.

La professora Ana Belén Pina 
va assenyalar que el GIR ja ha 
complit 7 anys i que, encara que 
va nàixer per a combatre l’asset-
jament escolar, “hem ampliat ho-
ritzó i fronteres proposant projec-
tes solidaris i igualitaris”.

Alumnes i professors durant l’entrega del xec.
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Més de 8.200 persones 
han passat també pel 
Castell de Xàtiva

 

Pastor Miguel Fernández
Iglesia Evangélica Bautista 

de Xàtiva

PENSAMIENTO 
ANALÍTICO

Mucho del reciclaje formativo 
de todos los profesionales, in-
cluidos los religiosos, pasa por 
el estudio de otras disciplinas, 
aparentemente ajenas a ellos. 
Debido a esto, últimamente he 
estado leyendo sobre el concepto 
del pensamiento analítico. Este 
se basa en que todo tiene una 
lógica, y si la encontramos, en-
contraremos el significado del 
dilema, el libro o el problema que 
estamos intentando resolver.

Es verdad que en principio no 
resulta sencillo encontrar esa 
lógica, sobre todo cuando trata-
mos de entender a las personas 
y nuestras disonancias. Pero la 
lógica prima sobre la razón y lo 
oculto (en el mejor sentido del 
término) cuando sale a la luz, 
nos ayuda en la solución. Qui-
zá por eso Jesús dijo aquello de: 
“No hay nada oculto que no haya 
de ser manifestado, ni encubier-
to que no haya de ser conocido y 
salga a la luz”.

Pensando analíticamente, ¿por 
qué hay tantas personas que se 
cierran a la posibilidad de acep-
tar que hay un Ser supremo inte-
ligente y creativo que ha diseña-
do este Universo de acuerdo a sus 
criterios morales de bondad y de 
amor, y que como consecuencia 
de ello quiere relacionarse con los 
seres humanos?¿Porque es de-
masiado bueno para ser verdad? 
Entonces, ¿por qué cuando sufri-
mos una pérdida o un desengaño 
le echamos la culpa, castigando a 
Dios con nuestra negación? ¿No 
será que somos como los niños 
pequeños, que cuando queremos 
captar su atención y no les inte-
resa se hacen los sordos?

Analicemos con lógica y puede 
que encontremos la solución al 
sentido de la vida. Porque Jesús 
solo puede ser un farsante o el 
Hijo de Dios. No hay alternativas. 
No hay rasgos de enfermedad 
mental en el personaje. Lo que 
dijo fue sabio y coherente, man-
tuvo su lógica en el discurso y su 
conducta fue intachable, estan-
do dispuesto a asumir hasta las 
últimas consecuencias la peor 
muerte de la Historia.

Investiga, busca, lee y decide. 
No niegues tu inteligencia por 
creer en Dios. Al contrario, con-
fía en Jesús cuando hayas com-
probado y analizado inteligente-
mente sus palabras, el contenido 
de las mismas y su efecto en la 
vida de sus seguidores. No des-
eches lo que no conoces. Escudri-
ña la Biblia y te sorprenderás. 

REDACCIÓ
El Betlem monumental de Xà-

tiva ha assolit durant aquestes 
festes nadalenques un total de 
110.531 visites, un 4’3% més que 
durant les festes del darrer any, 
el que el consolida com al refe-
rent del Nadal a Xàtiva i com a 
una eina clau de dinamització 
turística i econòmica per a la 
ciutat.

En total, aquesta efímera ins-
tal·lació ha rebut 5.024 visites di-
àries de mitjana des de la seua 
inauguració el passat dissabte 
14 de desembre fins a aquest di-
lluns 6 de gener, quedant-se a 

El Nadal conclou amb més de 110.500 visitants al 
Betlem monumental de Xàtiva
Es tracta d’un 4’3% més de visites respecte al mateix període de l’any passat

tan sols 2.141 visites del rècord 
aconseguit fa dos anys, al 2018, 
quan van accedir al recinte un 
total de 112.672 persones.

“Cal fer una valoració molt po-
sitiva respecte a aquesta edició 
del Betlem, amb un increment 
de més de 5.000 visitants, i amb 
una satisfacció general arran 
de les activitats que s’han pro-
gramat també durant aquestes 

festes”, ha declarat el regidor de 
Parcs i Jardins i Serveis Públics, 
Ricardo Martínez, qui ha afegit 
que “això significa activitat eco-
nòmica per a la ciutat, conver-
tint-se en un motor i un revulsiu 
per a Xàtiva”.

Més de 8.000 visites al Castell
Pel que fa a la resta d’atractius 

turístics de la ciutat, cal destacar 
que el Castell ha rebut durant 
aquestes festes nadalenques un 
total de 8.220 visites, amb 587 
visitants de mitjana, mentre 
que el Centre d’Interpretació de 
l’Espai Borja, recentment inau-

gurat, també ha tingut una bona 
acceptació amb 1.647 visites i 
una mitjana de 127 visitants di-
aris. Per a la regidora de Turis-
me, Raquel Caballero, es tracta 
de “unes molt bones xifres per 
a aquest nou punt d’interès tu-
rístic per a la ciutat, que vénen 
acompanyades de bones dades 
també al Castell de Xàtiva”,

El dia de major afluència 
d’aquests espais durant el Nadal 
va ser el passat diumenge 29 de 
desembre, dia en que 1.454 per-
sones van pujar al Castell i 287 
visitants van poder gaudir del 
Centre d’Interpretació Borja.

REDACCIÓ
La Junta de Govern Local de 

Xàtiva ha acordat aquesta set-
mana iniciar l’expedient de 
clausura de l’activitat d’un local 
situat a la Plaça del Mercat, així 
com el trasllat a l’òrgan compe-
tent d’una infracció greu d’altre 
establiment, en un procediment 
vinculat a la Protecció de la Le-
galitat Ambiental i d’Activitats 
en una zona considerada ZAS 
(Zona Acústicament Saturada).

En concret, l’acord que afec-
ta al local situat al número 6 
de la Plaça del Mercat es deu a 
una manca de documentació 
essencial que legitime l’exercici 
de l’activitat que es ve desen-
volupant i que ha provocat les 
queixes i denúncies de veïns de 
la zona. Segons remarca el De-
partament de Qualitat Ambien-
tal i Medi Natural, no s’ha pre-
sentat la declaració fonamental 
que habilita l’exercici d’una ac-
tivitat consistent en una cafe-
teria amb amenització musical, 
el que ha provocat que s’acor-
de amb caràcter immediat i de 
manera cautelar, la clausura 
de l’establiment i l’obertura del 
corresponent expedient sancio-
nador,  que s’ha transmès a la 
Conselleria de Justícia, Interior i 
Administració Pública com a or-
ganisme competent.

El negoci està situat a la Pla-
ça del Mercat, integrada al casc 
històric i declarada Zona Acústi-
cament Saturada, fet que motiva 
tindre una especial sensibilitat 
en quant al control i supervisió 
de la concessió de llicències que 
puguen tenir incidència i posar 
en risc drets fonamentals com 
ara el descans dels veïns i ciuta-
dans. En cas de que l’interessat 
no duga a terme la clausura im-

S’inicia el procediment de clausura d’un 
local d’oci de la Plaça del Mercat
La Junta de Govern Local ha aprovat aquesta mesura i, a més, es traslladarà 
a la Conselleria una infracció greu d’altre establiment situat a la zona

La resolució busca la 
protecció de la legalitat 
Ambiental i d’Activitats, 
respon a la manca de 
documentació presentada 
en els establiments 
d’una zona declarada 
Acústicament Saturada

mediata del local podria incórrer 
en el delicte de desobediència, 
procedint a l’execució subsidià-
ria del cessament.

Pel que fa a l’altre establiment 
afectat, al número 7 de la Plaça, 

l’acord esdevé al seguir pendent 
la presentació de la documenta-
ció necessària que es va requerir 
en data 27 de juliol de 2018, el 
que ha comportat el trasllat a la 
Conselleria de Justícia, Interior 
i Administració Pública, com a 
òrgan competent per tal de tra-
mitar i resoldre els pertinents 
expedients per infraccions greus 
i molt greus de la Llei 14/2010 
d’Espectacles Públics, Activitats 
Recreatives i Establiments Pú-
blics.

En juliol del passat any 2018 
es va requerir al propietari per a 
presentar una auditoria acústi-
ca de l’activitat, segons estableix 
l’article 37.1 de la Llei 7/2002 del 
3 de desembre de Protecció de la 

Contaminació Acústica, al haver 
passat cinc anys des del darrer 
control acústic realitzat. Després 
del termini de tres mesos con-
cedit i la posterior advertència, 
en febrer de 2019 l’establiment 
va presentar una instància en 
la que comunicava una sèrie de 
millores al local, el que implica-
va una nova auditoria acústica, 
sol·licitant un ajornament fins 
al mes de juny del darrer any 
2019, sense que a dia de hui s’ha-
ja procedit a la seua presentació.

Serà la Generalitat Valenciana 
la que haja de considerar el més 
convenient en relació a l’incom-
pliment posat de manifest a l’ex-
pedient, relatiu a la comprovació 
de l’activitat.

La Plaça del Mercat de Xàtiva.
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Al document aprovat 
per unanimitat del Ple 
Municipal es sol·licitava 
també l’aplicació d’una 
nova zonificació que 
permeta actualitzar les 
competència dels dos 
cossos de seguretat 
a Ontinyent així com 
l’augment de les plantilles 
de Policia Nacional i 
Guàrdia Civil

REDACCIÓ
El subdelegat del Govern, José 

Roberto González Cachorro, ha 
confirmat aquesta setmana a 
l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Ro-
dríguez, que la Comissaria de Po-
licia Nacional es mantindrà a la 
ciutat, i que es durà a terme una 
nova zonificació d’acord amb el 
que el Ple Municipal va aprovar 
per unanimitat a la seua última 
sessió, el passat 26 de desembre. 

L’alcalde d’Ontinyent ha qua-
lificat l’anunci com a “una molt 
bona noticia, per la que hem es-
tat treballant durant mesos, des 
del primer moment en què vam 
conèixer la intenció del Minis-
teri d’Interior de fer una redis-
tribució territorial policial a la 
província de València, que ens 
hauria afectat en 2024. Ja vam 
dir que no solucionava res, el 
propi subdelegat ens va ratificar 
a Ontinyent que no era definiti-
va, i ara finalment hem aconse-
guit que el que es plantege és allò 
que volíem, una nova zonificació 
mantenint la presencia tant de 
Policia Nacional com de Guàrdia 
Civil a la ciutat”, destacava. 

Jorge Rodríguez tenia paraules 
d’agraïment per al subdelegat 
del Govern “que ha atès i escoltat 
totes les nostres peticions i les 
ha transmès als òrgans compe-
tents. Hem aconseguit fer reali-
tat el manteniment de la Policia 
Nacional a la ciutat, i ara anem 
a seguir treballant perquè es 
concrete eixa nova zonificació 
que venim reclamant i que hui 
està més a prop”, assenyalava. 

Cal recordar que al document 
aprovat per unanimitat del Ple 
Municipal, i remés per l’alcalde 
a la Secretaria d’Estat de Segure-
tat, es sol·licitava que es proce-
dira a la paralització de la nova 
delimitació plantejada per la De-
legació del Govern i que s’aplique 
una nova zonificació que perme-
ta actualitzar les competència 
dels dos cossos de seguretat a 
Ontinyent així com l’augment de 
les plantilles de Policia Nacional 
i Guàrdia Civil. 

El subdelegat del Govern confirma que la Comissaria 
de Policia Nacional es mantindrà a Ontinyent
José Roberto González Cachorro també confirma a Jorge Rodríguez que es durà a terme una 
nova zonificació d’acord amb la proposta aprovada pel Ple Municipal a la seua última sessió

El text explicava que en On-
tinyent el disseminat té una 
superfície de 9.500.000 metres 
quadrats, amb una dotació de 
12 agents de la Guàrdia Civil, 
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 signat per 
l’Alcalde i enviat a la Secretaria 
d’Estat s’argumentava que a la 
nova zonificació que Ontinyent 
ve reclamant des de 2008, mai 
s’havia plantejat que fora a cos-
ta de suprimir un dels dos cos-
sos de seguretat que actualment 
estan prestant servei a la ciutat, 
sinó una actualització de les zo-

nes i l’augment d’efectius, espe-
cialment de la Guàrdia Civil.

La intenció de suprimir la co-
missaria de la Policia Nacional 
no sols va rebre el rebuig unàni-
me de tota la població, dels grups 
municipals sinó també dels pro-
pis comandaments de la Policia 
Nacional. De fet, el màxim res-
ponsable de la Policia Nacional 
a Ontinyent, Agustín Robles, va 

manifestar la seua disconformi-
tat en la Junta de Seguretat del 
passat novembre, en la qual va 
estar present el Subdelegat del 
Govern. Al document també es 
destacava la tasca “molt valo-
rada per la ciutadania” que ve 
fent la Policia Nacional, tant en 
seguretat ciutadana com en pro-
tecció a les víctimes de violència 
de gènere.

José Roberto González Cachorro i Jorge Rodríguez.

El PP demana unanimitat per a exigir que la 
caserna de la Guàrdia Civil òbriga les 24 hores

El PP d’Ontinyent ha valorat de manera positiva l’anunci realitzat pel subdelegat del Go-
vern. Tal com ha explicat la portaveu popular a Ontinyent, Mercedes Pastor, “des del primer 
moment en què es va anunciar l’eliminació de la Policia Nacional a Ontinyent per a 2024 tots 
hem treballat en una mateixa direcció: defensant els interessos d’aquesta ciutat que volem siga 
cada vegada més segura. Per això, haver aconseguit fer un tomb al despropòsit que suposava 
eliminar la Policia Nacional a Ontinyent no és un èxit individual i sí col·lectiu”. La portaveu 
popular afirma que des del PP es continuarà oferint la col·laboració i suport perquè finalment 
s’aconseguisca “una nova zonificació i l’augment d’efectius que tant necessitem a la ciutat” i ha 
recordat un dels punts del programa electoral del PP a Ontinyent: aconseguir que la Caserna de 
la Guàrdia Civil òbriga les 24 hores per a atendre les demandes de la ciutadania.
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REDACCIÓ
L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, 

ha destacat que el retorn de la fira Home 
Textiles Premium by Textilhogar a Valèn-
cia “demostra la reactivació a la Comuni-
tat Valenciana i el bon futur d’un sector 
on Ontinyent i la Vall d’Albaida són peça 
clau”. El primer edil ontinyentí, que visi-
tava aquesta setmana la Fira Heimtextil 
de Frankfurt acompanyat del regidor de 
Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, feia 
estes declaracions en conèixer de primera 
mà l’anunci realitzat des de la patronal 
tèxtil ATEVAL sobre el retorn de Home Tex-
tiles Premium a Feria València, on es cele-
brarà del 22 al 25 de setembre d’enguany, 
coincidint amb el 50 aniversari del certa-
men i amb Feria Hàbitat.

Per a Jorge Rodríguez, que els professi-
onals del sector aposten per la Comuni-
tat Valenciana per donar un nou impuls 
al sector, amb la intenció d’augmentar 
la capacitat de reclam internacional de 
la Fira, “és una molt bona notícia per a 
nosaltres en tant en quant el pes d’Onti-
nyent i la Vall dins del sector és enorme, 
com demostra el fet que de les 106 em-
preses espanyoles presents a Frankfurt 
61 són valencianes, de les quals més de la 
meitat són de la Vall d’Albaida, i d’elles, 
les més nombroses són les d’Ontinyent”. 

A més a més, continuava, “Ontinyent és 
seu de la patronal del Tèxtil Valencià ATE-
VAL, i és la ciutat on va a fer-se realitat un 
Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana 
que va a ser tot un estendard per al sector. 
Un  punt d’encontre i d’intel·ligència, que 
no sols mirarà al passat sinó també a eixe 
futur industrial vinculat a la innovació 
que tractem d’impulsar a nivell local des 
del Govern d’Ontinyent”, destacava. 

Bones perspectives per a 2020
L’alcalde d’Ontinyent també destaca-

va “l’ambient d’optimisme i il·lusió” que 
es viu entre els professionals d’un sector 
“que ha passat moments molt delicats, 
que ha de seguir caute davant els repres 
dels mercats internacionals per a les ex-
portacions, però que està replegant els 
primers fruits d’eixe intens treball realit-
zat per adaptar-se als nous temps apos-
tant per la creativitat, la innovació i el 
treball ben fet”. 

En aquest sentit, Jorge Rodríguez (que 
mantenia contactes amb totes les em-
preses d’Ontinyent i part de les de la Vall 

Rodríguez destaca el retorn de la Fira Tèxtil Hogar a 
València, “un sector on la Vall d’Albaida és clau”
L’alcalde d’Ontinyent posa de relleu “l’ambient d’il·lusió” entre els professionals de la ciutat i la 
comarca que participen en la Fira Heimtextil de Frankfurt

d’Albaida acompanyat pel president i el 
secretari d’ATEVAL, Càndid Penalba i Pepe 
Serna), remarcava les bones perspectives 
per a 2020 que li han traslladat els i les 
professionals al sector, després d’un 2019 

Rodríguez i Úbeda, a Frankfurt.

amb uns resultats millors dels esperats. 
Unes bones perspectives que, en parau-
les de l’alcalde, “demostren la reactivació 
i potencia del tèxtil com a generador de 
negoci. Son temps complexos, però tam-

bé d’oportunitats, als que des de l’Ajun-
tament anem a seguir al costat de les 
nostres empreses per impulsar l’activitat 
econòmica i la creació de llocs de treball”, 
manifestava.

Recolzament institucional a les empreses valldalbaidines 
participants en la fira “Heimtextil” a Frankfurt 

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha mostrat “tot el suport” de l’Ajuntament a les empreses del sector tèxtil de La 
Vall d’Albaida que estan participant aquests dies en la fira Heimtextil de Frankfurt, el certamen del sector més important 
del món, amb més de 70.000 visitants procedents més de 150 països. Desprès d’uns bons resultats en 2019, des del sector es 
veu 2020 com un any de bones perspectives, al qual l’Ajuntament seguirà impulsant les millores als polígons o les ajudes 
municipals a la internacionalització. 

En concret, el 60% de les empreses ontinyentines a la Fira Heimtextil de Frankfurt ha comptat amb ajudes municipals 
a la internacionalització de les empreses: De les 14 empreses locals participants, 8 han estat beneficiàries de l’última con-
vocatòria d’ajudes a la participació en fires comercials i elaboració de catàlegs, de les quals cinc han estat beneficiàries de 
totes dues línies. 

Al cas concret de la línia d’ajudes a empreses locals per a assistència a fires/missions comercials i elaboració de catàlegs, 
inclosa dins del IV Pla de Reactivació Econòmica i Foment de l’Ocupació del  Govern d’Ontinyent i dotada amb 60.000 euros, 
a l’última convocatòria s’han aprovat 62 ajudes, 35 per a participació en fires i 29 per a l’elaboració de catàlegs. En aquesta 
convocatòria l’import de la subvenció ha estat per primera volta de fins el 75% dels costos subvencionables, front al màxim 
del 50% d’anteriors convocatòries, amb accés a les ajudes és per concurrència competitiva i no per ordre de presentació, 
atenent als suggeriments del propi sector empresarial. A les ajudes per a fires, les ajudes són de fins a 5.000 euros per bene-
ficiari; mentre que al cas de les ajudes a catàlegs, el cost subvencionable és de fins a 3.000 euros per beneficiari.
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Es vol acabar amb els 
falsos mites de que l’aigua 
pròpia te pitjor gust que 
l’embotellada, per tal 
de promoure així el seu 
consum entre la població i 
reduir l’impacte ambiental 
dels envasos de plàstic

REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Ontinyent ha 

iniciat un pla d’actuacions als 
col·legis públics del municipi amb 
els efectius de la “Brigada DANA”. 
Cal recordar que el passat mes 
de desembre la plantilla munici-
pal es reforçava amb 18 persones 
contractades amb una subvenció 
autonòmica de 223.000  euros i 
seleccionades pel Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació, que pres-
taran servei  durant sis mesos a 
jornada completa per pal·liar els 
efectes de la DANA a la localitat. 
Dins de les actuacions en aques-
ta línia es troba el pla d’interven-
cions als col·legis públics, que 
s’efectuen  tenint en compte les 
peticions que es fan des dels pro-
pis centres.

El regidor d’Educació, Óscar 
Borrell, i el de Serveis Municipals, 
Manuel Cuesta, han visitat les 
primeres actuacions que s’han fet 
al CEIP Bonavista, que han inclòs 
reparacions de goteres a les teu-
lades i actuacions de millora de 
l’estat dels lavabos,  entre d’altres. 
Borrell explicava que estes repa-

S’inicia un pla d’actuacions als col·legis públics amb 
els efectius de la “Brigada DANA” 
Els treballadors contractats amb ajuda del Consell efectuen reparacions atenent peticions dels centres

racions als col·legis “se sumen a 
eixe tsunami de millores a les in-
fraestructures educatives que va a 
suposar la inversió de més de 20 
milions d’euros dins del Pla Edifi-
cant, amb el qual aquestes actua-
cions són totalment compatibles. 
Aquestes reparacions són lògica-
ment intervencions de menor ca-
lat, però suposen altre granet de 
sorra que mostra la importància 
que estem donant l’Ajuntament i 
la Generalitat a una qüestió tan 
important com és l’educació dels 
ontinyentins i ontinyentines del 
futur”, destacava.

Manuel Cuesta, per la seua ban-
da, explicava que la xifra de treba-
lladors de la “Brigada DANA” que 
es dedicaran a aquestes funcions 
anirà variant segons les necessi-
tats de les actuacions a dur a ter-
me en cada centre, i confirmava 
que la majoria de peticions d’in-
tervencions que s’han rebut des 
dels mateixos “son semblants 
a les que hem fet al Bonavista, 
principalment sobre goteres a les 
teulades i reparacions als banys”, 
avançava.

REDACCIÓ
El Regidor d’Esports de l’Ajun-

tament d’Ontinyent, Óscar Bor-
rell, lliurava aquesta setmana al 
president de l’Associació Pàrkin-
son Benicadell, Alfredo Auban, 
els prop de 3000 euros recaptats 
enguany a la Sant Silvestre Soli-
dària d’Ontinyent.

Aquesta prova, organitzada 
per la Regidoria d’Esports amb la 
col·laboració dels clubs locals de 
Triatló, Ciclisme i Atletisme, així 
com del voluntariat de Protecció 
Civil, destina cada any la seua 
recaptació integra a donar suport 

REDACCIÓ
La majoria del veïnat d’Onti-

nyent no distingeix de l’aigua 
de l’aixeta de l’embotellada per 
marques conegudes. És una de 
les principals conclusions de les 
més de 250 cates cegues realit-
zades dins la campanya “Agua 
d’Ontinyent, per a beure, per a 
viure”, amb la que l’Ajuntament 
i l’empresa Egevasa tracten 
d’acabar amb els falsos mites 
de que l’aigua pròpia te pitjor 
gust que l’embotellada, per tal 
de promoure així el seu consum 
entre la població i reduir l’im-
pacte ambiental dels envasos de 
plàstic.

La regidora de Medi Ambient 
i coordinadora de la campanya, 
Sayo Gandia, explicava que els 
resultats d’aquestes cates “de-
mostren que l’aigua de submi-
nistrament públic d’Ontinyent 
és un producte de qualitat i molt 
semblant a les aigües embote-
llades més conegudes. A més, 
com ja vam explicar en la cam-
panya, suposa un estalvi per a 
l’economia de les famílies i un 
element de lluita contra el can-
vi climàtic”, destacava. Les cates 

L’Ajuntament d’Ontinyent i l’empresa pública Tragsa (dependent de la Conselleria d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica) estan coordinant-se en els 
treballs de reparació del Camí de la Ponceta, greument afectat per la DANA que va patir la Comu-
nitat Valenciana a finals del passat mes de setembre. Es tracta d’una de les intervencions de gran 
calat que estan pendents quant a la reparació dels múltiples desperfectes registrats al terme, i que 
comptaran amb el finançament de la Generalitat Valenciana.

L’actuació es produeix en un tram on el corrent d’aigües va afectar al talús que subjecta el camí 
en dos punts. En trencar-se aquest talús, el ferm del camí va desaparèixer parcialment, deixant 
impossible el trànsit de vehicles a la zona, que va tenir que desviar-se per vies alternatives. L’actu-
ació iniciada estos dies es centra en la reconstrucció del talús i la construcció de dos murs de pedra 
i formigó que el protegiran i consolidaran. La construcció d’aquestos mur no afectarà el trànsit 
d’aigües, i partiran de l’interior de la base de l’antic talús, amb unes dimensions de 5 i 15 metres 
lineals d’altura i 15 i 35 metres lineals de longitud, respectivament.

El regidor de Serveis Municipals, Manuel Cuesta, recordava que davant la situació generada per 
la DANA, “vam poder actuar en primera instància en molts camins, però altres suposaven actuaci-
ons més complexes que requerien de l’elaboració de projectes d’obra, i que suposaven una inversió 
econòmica elevada. El passat mes d’octubre ens vam reunir amb el Director General d’Agricultura, 
Roger Llanes, qui ens va ratificar que comptaríem amb el suport del Consell per actuar en aquest 
camí i en altres amb importants desperfectes. Fa ara un mes vam començar l’actuació al Camí del 
Pont del Rei, hem encetat ara la intervenció al Camí de la Ponceta i als propers dies començarem 
les obres al Camí de la Puríssima”, avançava. 

Manuel Cuesta tenia paraules d’agraïment per a la predisposició de la Conselleria a treballar col-
ze a colze amb l’Ajuntament, i per al veïnat de la zona afectada per la seua col·laboració i paciència.

Ontinyent repara el Camí de la Ponceta afectat per 
la DANA amb ajuda de la Conselleria

La majoria del veïnat d’Ontinyent no distingeix l’aigua 
embotellada de la de l’aixeta

Les cates de la campanya Aigua 
d’Ontinyent desmunta el mite de les 
diferències de gust entre aigües

cegues, realitzades en el Mercat 
Municipal, l’Escola d’Adults, l’ac-
te d’inauguració de la campanya 
al Palau de La Vila i també al re-
cinte firal durant la Fira de No-
vembre, incloïen tres mostres en 
gerres de vidre, una de les quals 
era d’aigua de subministrament 
públic i les altres dues, embote-
llades per marques conegudes. 
Totes tres eren servides en gots 
de cartró, amb ordre distint en 
cada cata. 

Una vegada provades les tres 
mostres pel tastador, els orga-
nitzadors els realitzaven diver-
ses preguntes: Si era bevedor 
habitual d’aigua de l’aixeta; si, 
després de provar totes les mos-

tres, els era complicat o senzill 
distingir l’aigua de l’aixeta de la 
resta; i si podien identificar qui-
na creien que era la de l’aigua de 
l’aixeta. Finalment, una vegada 
identificada, se’ls demanava 
que realitzaren una valoració 
d’aquesta. 

En realitzar la primera pre-
gunta, el 61% dels tastadors es 
declararen bevedors d’aigua de 
l’aixeta mentre que el 39% van 
dir beure aigües embotellades.  
En realitzar la segona pregunta, 
el 60% dels tastadors van indicar 
que no notaven gran diferència 
entre les 3 aigües catades. El 50% 
dels enquestats no van identifi-
car finalment la mostra d’ai-
gua de l’aixeta, sent important 
destacar que el 31% dels quals 
sí que la van identificar ja eren 
bevedors habituals d’aquesta. 
Finalment, el 93% dels tastadors 
valora positivament l’aigua de 
l’aixeta d’Ontinyent: el 55% dels 
tastadors va indicar, una vegada 
identificada l’aigua de l’aixeta, 
que els encantaria que fóra la 
seua aigua de beguda diària i el 
38% l’acceptaria com la seua ai-
gua de beguda diària.

Es lliura a l’Associació 
Pàrkinson Benicadell 
els prop de 3.000 euros 
recaptats a la Sant 
Silvestre Solidària

a alguna entitat o causa solida-
ria a nivell local, sent enguany 
destinatari l’entitat que atén els 
malalts i malaltes de Pàrkinson. 
En total, s’ha recaptat la xifra de 
2.863 euros.

El president de l’entitat, Alfre-
do Auban, tenia paraules d’agraï-
ment per al treball de la regidoria 
d’Esports, i tant ell com Óscar Bor-
rell agraïen també la col·laboració 
dels clubs d’atletisme, voluntariat 
i empreses col·laboradores, així 
com per al suport rebut la ciuta-
dania que va adquirir els dorsals 
solidaris al preu de 1 euro.

Óscar Borrell i Alfredo Auban, amb el xec.



11

Dissabte, 11 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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CANALS
L’ENTREVISTA

MAI CASTELLS . ALCALDESSA DE CANALS

“Les festes de Sant Antoni Abat són tradició i devoció”
J. A. CLOQUELL

Canals es prepara per viure els 
dies més grans de l’any amb la 
celebració de les seues festes pa-
tronals en honor a Sant Antoni 
Abat. D’aquestes singulars jor-
nades i de molt més hem parlat 
aquesta setmana amb la seua al-
caldessa Mai Castell, qui serà la 
primera dona en baixar la Ban-
dera de festes el proper dijous.

Primers dies de 2020. Com es 
presenta el nou any per a Ca-
nals?

Estem acabant d’enllestir els 
pressupostos, l’eix que vertebra-
rà les nostres accions i el nostre 
projecte polític. 2020 ens portarà 
a realitzar una política respon-
sable i valenta, amb l’objectiu 
responsable de concloure els 
projectes que estan per finalit-
zar: la nova EPA a la “Casa Pa-
quita La Moruna”, el nou Centre 
Social d’Aiacor... Però, com dic, 
ara per ara estem submergits en 
la confecció dels nous pressu-
postos.

Quin és el balanç d’aquests 
primers mesos de legislatura?

Partia de la base de tindre cer-
ta experiència a l’Ajuntament 
ja que vaig ser regidora la pas-
sada legislatura. Evidentment, 
des de l’alcaldia es viu tot d’una 
manera diferent, coneixes tots 
els temes de primera mà. Vaig 
assumir el càrrec amb molta 
responsabilitat però també amb 
esperança i emoció perquè era 
conscient que amb la gestió dià-
ria podia beneficiar ameu poble 
i podia ajudar a fer millor la vida 
dels veïns i veïnes. Tinc la sort 
de comptar amb un equip de go-
vern cohesionat, amb molta co-
municació, fet que beneficia el 
funcionament diari.

L’arribada de les festes pa-
tronals marca l’inici de l’any a 
Canals. Estem a les portes dels 
dies grans.

Són unes festes que, a nivell 
personal, es presenten molt 
emocionants i amb molta res-
ponsabilitat perquè isquen el 
millor possible. Vaig a viure-les 
des de la primera línia junt al 
meu equip de govern i estem tre-
ballant moltíssim colze a colze 
amb la família festera.

Quin acte espera amb més il-
lusió?

El proper 16 de gener anem a 
fer història com a poble, ja que 
seré la primera dona que baixa-
rà la Bandera i la lliurarà des de 
la Plaça de la Vila. Açò no havia 
passat mai i m’arriben les ganes 
i l’emoció dels veïns i veïnes per 
aquest fet. Jo seré la primera 
dona en baixar la Bandera però 
cal recordar que al 1977 ja va ha-

ver una dona, Herma Serrano, 
que va ser festera amb una colla 
de festers.

I com a festera de tota la 
vida, quins moments de la fes-
ta escolliria?

Sempre les he viscut amb 
molta intensitat ja que vinc 
d’una família molt festera. El 
meu iaio va ser tres vegades 
Fester i el meu pare va ser Ban-
dera l’any 1991, any en el qual jo 
vaig ser Festera de Gràcia en la 
cort infantil. A nivell personal, 
m’agraden els tres dies perquè 
cadascun d’ells té el seu toc par-
ticular. Per exemple, el dia de la 
Foguera és una jornada plena 
d’emocions, amb la baixada de 
la Bandera, el primer vítol i el 
record a la gent que ja no està 
entre nosaltres. Si em tinc que 
quedar en un moment em que-
de amb la crema de la Foguera 
ja que recorde quan era menuda 
i mon pare m’agafava i anàvem 
els dos junts a primera fila.

Les festes patronals són to-
talment diferents a les altres 
festes locals, la Fira de Setem-
bre, sent unes celebracions 
molt tradicionals on és difícil 
innovar.

Així és, les festes de Sant An-
toni Abat són totalment de tra-
dició i devoció, molt arrelades a 
l’ADN canalí. Però poc a poc ens 
anem adaptant als nous temps 
i, sobretot, a la normativa i s’es-
tan canviant xicotetes coses 
com és el cas de la construcció 
de la Foguera. O també en el cas 
dels festers on tenim la certesa 
que ja hi ha una dona apuntada 
per poder-ho ser en breu, i tant 
de bo que ho siga. L’essència i el 
simbolisme no s’ha de perdre 
però la festa va adaptant-se als 
nous temps.

L’any passat s’estrenava la 
declaració de Festa d’Interés 
Turístic Nacional, un fet que 
situa al municipi en el mapa.

Sí, ja que, sobretot, ens dóna 
una difusió mediàtica molt im-
portant a nivell nacional. A més, 
aquest títol ens facilita molt 
la tasca a l’hora d’aconseguir 
permisos especials per alguna 
qüestió tècnica i també per rebre 
subvencions. Va ser una notícia 
molt positiva.

Canals es converteix en la 
referència turística a la zona 
durant aquest dies. La falta de 
places hoteleres és un punt on 
cal seguir treballant?

Canals és un municipi que 
disposa de molts serveis però 
sabem que encara li’n queden 
d’altres. Tenim una àmplia ofer-
ta de restauració amb bars i 
restaurants que poden oferir un 

ventall gastronòmic de primera 
qualitat però ens manquen llocs 
per allotjar-se. Hem de mirar 
per poder oferir aquest servei ja 
que som un municipi gran, amb 
molts recursos patrimonials, 
històrics i festius. Hem d’afavo-
rir que els visitants es puguen 
quedar els tres dies, més quan 
la festa cau en cap de setmana, 
i allotjar-se en el propi municipi 
i no haver de desplaçar-se a d’al-
tres de la zona.

Les festes patronals de Canals 
tenen moltes particularitats, 
com és el cas de disposar d’una 
llista d’espera per ser festers 
que supera els 100 anys.

Hi ha festers apuntats fins 
l’any 2112. Com dius, són unes fes-
tes molt singulars que parteixen 
amb la construcció, cada any, de 
la Foguera més gran del món, 
amb un treball tan bonic i de tant 
de sentiment. Després, són unes 
festes on la simbologia té un gran 
valor, com és el cas de la Bande-
ra. És una festa que s’ha de viure 
i sempre li dic a la gent del po-
ble que quan vinguen les seues 
amistats cal explicar les coses i 
el perquè nosaltres les visquem 
així. Si veus un acte i te’l explica 
un canalí o canalina, agafes més 
empatia. I aquestes festes són per 

a explicar-les in situ.

Altra singularitat es viu en el 
dia dels Parells.

La veritat que sí i, a més, 
aquest any cau dissabte, pel que 
esperem que vinga moltíssima 
gent. És un dia d’estar al carrer, 
de passar-ho bé, de molta ger-
manor. El poble serà una festa, 
estarà replet de xarangues amb 
les quadrilles que van pel poble. 
És un dia on totes les cases estan 
obertes, de menjar el dolcet típic 
i fer-se la mistela... De vesprada 
tindrem la concentració enorme 
de gent a la Plaça de l’Església 
amb Les Voltes i acabarem el dia 
menjant cassola. Cal recordar 
que la jornada començarà amb 
un esmorzar popular a les 11.30 
hores al Pavelló Ricardo Tormo 
on els assistents sols han de dur 
l’entrepà o la coca salada i tin-
dran la beguda i la picadeta gra-
tuïta. Demane a la gent que tin-
ga seny i que s’ho passe bé amb 
responsabilitat.

Després de la gota freda de 
setembre que va afectar a la 
zona i va coincidir amb la Fira 
de Canals, imaginem que es 
demana bon oratge per aquests 
dies.

Esperem que la climatologia 

ens done tres dies de sol i tran-
quil·litat malgrat que tots sabem 
que les festes de Sant Antoni te-
nen la dita de “el fred a Canals 
ve per Sant Antoni i marxa quan 
acaben les festes”. Són festes de 
carrer i de fred però esperem que 
l’oratge siga favorable.

Per últim sols queda convi-
dar als nostres lectors a gaudir 
de la festa i desitjar, de part del 
nostre setmanari, a tots els ca-
nalins i canalines que tinguen 
les millors festes.

Qui de la zona no ha estat un 
dia o altre a les festes de Sant 
Antoni? Preguntes on pregun-
tes tot el món les coneix i tenen 
una bona imatge i un bon record 
d’elles. Com he dit abans, Ca-
nals és un poble molt acollidor. 
Obrim les portes de les nostres 
cases perquè la gent vinga a 
gaudir de la festa amb nosaltres, 
volem que visca de primera mà 
l’emoció i la devoció que sentim 
per aquestes festes del nostre 
patró Sant Antoni Abat. Als que 
les coneixen els convide a que 
seguisquen gaudint d’elles i els 
que encara no les han viscut en 
primera persona els demane que 
vinguen perquè comprovaran 
que tenim unes festes singulars, 
completes i molt boniques.

Mai Castells, alcaldessa de Canals.
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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
La Vicepresidència i Conse-

lleria d’Igualtat i Polítiques In-
clusives ha entregat el Premi de 
Festes Inclusives i No Sexistes, 
en la categoria d’entitats locals 
entre 5.001 i 10.000 habitants, 
a l’Ajuntament de l’Alcúdia de 
Crespins. 

La directora general de l’Insti-
tut Valencià de les Dones, María 

REDACCIÓ
Bolbaite era seu aquest darrer 

dimarts d’una de les jornades del 
cicle “Repensar el Rural”. L’objec-
tiu de l’activitat era mostrar so-
bre el terreny propostes i noves 
perspectives que ajuden a com-
prendre millor quines dinàmi-
ques demogràfiques afecten l’en-
torn rural i de quins fenòmens 
globals són expressió. A més, es 
presentaren propostes i políti-

El cicle “Repensar el Rural” s’ha 
celebrat a Bolbaite

ques d’èxit i també de fracàs. Una 
altra part important va ser cap-
tar al propi territori experiències 
i agents implicats en la vida rural 
de cara a futures fases d’actua-
ció. La jornada, gratuïta i d’accés 
lliure, se celebrava en horari de 
vesprada a la Casa de Cultura de 
Bolbaite. Javier Esparcia i Jaime 
Escribano, de la Càtedra Avant 
de la Universitat de València par-
laren de ruralitat i població. Per 

part seua, Xavi Delgado, geògraf 
i tècnic en desenvolupament lo-
cal, va presentar una sèrie d’ex-
periències i va analitzar casos 
d’èxit i fracàs en polítiques de 
recuperació de territoris rurals. 
A més, amb l’objectiu de fomen-
tar l’intercanvi d’idees, fórmules 
col·laboratives i el debat, es va 
desenvolupar una sessió parti-
cipativa en grups, així com una 
taula redona.

BOLBAITE

L’ALCÚDIA DE CRESPINS

La Conselleria reconeix a l’Ajuntament 
de l’Alcúdia de Crespins amb el Premi de 
Festes Inclusives i No Sexistes

Such, ha felicitat el consistori de 
la Costera pel treball realitzat per 
a “promoure actituds no sexistes 
i crear espais lúdics que garan-
tisquen el respecte a les dones, 
implantant campanyes de sen-
sibilització en matèria d’igualtat 
en totes les seues festes”. 

Entre les accions realitzades 
destaca la celebració de la Festa 
de la Igualtat, o la creació d’un 

Premi de samarretes i disfresses 
amb el missatge més inclusiu i 
no sexista, amb la clàusula que 
les disfresses sexistes queden 
fora de concurs.

A més, l’Ajuntament de l’Al-
cúdia de Crespins ha desenvo-
lupat accions molt específiques 
lligades a la ruptura de rols i el 
foment de la igualtat d’oportu-
nitats.

MUNICIPIS

REDACCIÓ
Segons les xifres publicades pel 

SERVEF, l’atur registrat el mes de 
desembre de 2019 en la Costera 
s’ha situat en 5.022 persones, 143 
aturats menys que en el mes ante-
rior i 150 menys que en el 2018, un 
descens mensual del 2’77% i una 
reducció interanual del 2’90%. A 
la Vall d’Albaida l’atur registrat el 
darrer mes és de 5.494 aturats, 156 
menys que en el mes anterior i 164 
menys que en el 2018, un descens 
mensual de 2’76% i una reducció 
interanual de 1’99%. A la Canal de 
Navarrés hi ha 991 aturats regis-
trats el mes de desembre de 2019, 
per tant, hi ha 4 aturats menys 
que el mes de novembre i reducció 
interanual del 7’12%.

Quant a la contractació, a la 
Vall d’Albaida s’han registrat 2.676 
contractes aquest desembre de 
2019, la qual cosa ha suposat 139 
contractes més que en el 2018 és 
a dir un 5’48% d’increment in-
teranual. Per gèneres, 1.154 han 
sigut a dones (41’47%) i 1.522 a 
homes (56’88%). La contractació 

UGT reclama al nou Govern progressista estatal que 
consolide la creació d’ocupació amb més drets

Lleuger descens de l’atur

indefinida mensual de desembre 
2019 és de 289 contractes (10’80%) 
i la contractació temporal és de 
2.387 contractes el que significa un 
89’54%. Respecte el 2018, la indefi-
nida augmenta en 49 contractes, 
un 20’42%, i la temporal augmen-
ta en 90 contractes, un 3’92%. Els 
contractes a temps parcial són un 
37% respecte als de jornada com-
pleta, un 63%.

En la Costera s’han registrat 
1.186 contractes aquest desembre 
de 2019, la qual cosa ha suposat 83 
contractes menys que en el 2018, 
és a dir, un 6’54% de descens inte-
ranual. Per gèneres, 637 han sigut 
a dones i 549 a homes. La con-
tractació indefinida mensual és 
de 96 contractes i la contractació 
temporal és de 1.090 contractes, 
un 91’91% i la indefinida en 8’09%. 
Respecte al 2018, la indefinida dis-
minueix en 42 contractes i la tem-
poral disminueix en 41 contractes. 
Els contractes de desembre 2019 
han sigut de jornada completa un 
53’37% i un 46’63% a temps parcial.

A la Canal de Navarrés s’han re-

gistrat 575 contractes en desem-
bre, la qual cosa ha suposat 20 
contractes menys que fa un any, 
és a dir un 3’36% de disminució 
interanual. Per gèneres, 319 han 
sigut a dones i 256 a homes. La 
contractació indefinida d’aquest 
mes és de 31 contractes i la con-
tractació temporal és de 544 con-
tractes el que significa un 94’61% 
i la indefinida en 5’39%. Respecte 
al 2018, la indefinida augmen-
ta en 12 contractes. Respecte a la 
contractació per tipus de jornada 
en aquest mes, un 69’22% ha sigut 
a jornada completa i un 30’78% a 
temps parcial.

Xàtiva ha acabat desembre amb 
2.212 aturats, 61 menys que en no-
vembre (-2’68%); a Canals hi ha 
1.047 aturats, 28 menys que en no-
vembre (-2’60%); Ontinyent regis-
tra 2.683 aturats, 39 menys que en 
novembre (-1’43%); l’Olleria tan-
ca desembre amb 547 aturats, 15 
menys que en novembre (-2’67%). 
A la zona l’atur sols puja a Éngue-
ra amb 288 aturats, 8 més que en 
el mes de novembre (+2’86%).
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REDACCIÓ
A petició del col·lectiu comarcal 

Acció Ecologista-Agró La Coste-
ra, el Pont del Palau de Vahillo, a 
Moixent, ha entrat a formar part 
de la “Llista Roja del Patrimoni”. 
L’any 2017, Agró La Costera va sol-
licitar a l’Ajuntament la repara-
ció d’aquest pont del segle XVIII 
i la seua declaració com a Bé de 
Rellevància Local (BRL). Però, tres 
anys després, segons han infor-
mat, el consistori segueix sense 
actuar a pesar el seu preocupant 
estat de conservació. 

La gota freda del passat mes 
de setembre ha ocasionat nous 
i greus desperfectes en aquest 
antic pont. Agró espera que ara, 
amb la seua inclusió en la “Llista 
Roja del Patrimoni”, l’Ajuntament  
prenga totes les mesures neces-
sàries per a salvar aquest antic 
tresor arquitectònic de Moixent.

La “Llista Roja del Patrimoni” és 
una iniciativa de l’Associació “His-
pània Nostra” per a difondre i pro-
tegir el patrimoni cultural i natu-
ral espanyol que es troba sotmés 
a risc de desaparició, destrucció o 
alteració dels seus valors. 

MOIXENT

El Pont del Palau 
de Vahillo, en la 
“Llista Roja del 
Patrimoni”

REDACCIÓ
L’Ajuntament de la Font de la 

Figuera, amb l’objectiu de fomen-
tar la consciència de pertinença a 
una societat plural i, per tant, a la 
seua ciutadania, ha donat la ben-
vinguda a les i els xiquets nascuts 
el 2019. Un acte que es realitza per 
setè any consecutiu en base a do-
nar protagonisme a una nova ge-
neració de menuts que formaran 
part del futur de la població. 

En aquesta ocasió, 11 xiquetes 
i xiquets van ser rebuts per l’al-
calde, Vicent Muñoz i els demés 
membres del Govern Municipal, 
a la sala de plens. A més, l’Ajun-
tament també va tenir en compte 
i va acollir en l’acte aquells pares 
o mares amb arrels fontines i que 
per circumstàncies laborals o per-
sonals resideixen en altres pobla-
cions.

A les mares i pares se’ls va ob-
sequiar amb diversos detalls d’ús 
quotidià per als seus nadons, 
entre ells, un diploma, un xupó 
i una manta com a simbolisme 

LA FONT DE LA FIGUERA

La Font de la Figuera dóna la benvinguda a 
11 xiquetes i xiquets nascuts durant el 2019
L’acte s’emmarca dins de l’ordenança de “Convivència Ciutadana”, i va ser 
l’últim acte de 2019 organitzat per l’Ajuntament de la Font de la Figuera

de la protecció que ha de donar el 
consistori a totes les seues veïnes 
i veïns. En aquesta línia, l’Ajunta-
ment pretén oferir a la ciutadania 
l’oportunitat de mostrar la seua 
pertinença a la societat civil a 
través de les cerimònies civils, la 
d’acollida o benvinguda ciutada-
na, la del matrimoni i la cerimò-

nia de comiat civil per acomiadar 
els veïns i veïnes que falten, a més 
de la de ciutadania de ple dret, en 
aconseguir la majoria d’edat.

Tal com afirma l’alcalde, Vicent 
Muñoz, “és important aportar a 
tota la ciutadania de la Font de la 
Figuera tota la consideració que 
mereix, en especial als principals 

moments que formen part de la 
seua vida. Este acte en concret de 
benvinguda ciutadana és un dels 
més tendres i emotius que reafir-
men el creixement d’un poble que 
avança en la bona direcció, junt a 
la protecció que cal oferir sempre 
des d’una institució tan pròxima 
com l’Ajuntament”.

Alcalde i familiars, amb les xiquetes i xiquets nascuts en 2019.
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Xàtiva, 
en breu

a materialitzar les actuacions que fa-
ran retornar el que es disposava. Segons 
ha informat l’Ajuntament de Moixent la 
primera actuació, atés que encara no es 
disposa dels permisos per part de la Con-
federació Hidrogràfica del Xúquer, serà 
duta a terme des d’aquesta setmana en el 
camí que porta des del Bosquet a la Font 
del Roure passant per la Calera. Es reco-
mana evitar el màxim possible el transi-
tar per aquesta via per a no interrompre 
els treballs.

MUNICIPIS
Amb la col·laboració del COR, l’Hospi-

tal Lluís Alcanyís de Xàtiva compta amb 
50 punts de reciclatge de plàstic i paper 
per a residus domèstics. Una forma més 
de conscienciar en la necessitat de tindre 
més cuidat pel medi ambient.

ÉNGUERA
L’Ajuntament d’Enguera ha informat 

que es troba obert el termini per a sol·li-
citar subvencions per les associacions i 
clubs esportius de cara a ser incloses en 
els pressupostos de l’any 2020. El termini 
per a presentar la sol·licitud i documen-
tació requerida a l’Ajuntament és fins al 
10 de gener.

ÉNGUERA
Aquesta setmana han començat les de-

molicions al carrer Molina d’Enguera, tal 
i com ha informat l’Ajuntament.

NAVARRÉS
La nova data de renovació del DNI serà 

el 27 de gener, i la data de recollida serà el 
30 de gener, segons ha anunciat l’Ajunta-
ment de Navarrés. És necessari demanar 
cita prèvia al propi Consistori.

CANALS
El Pavelló Ricardo Tormo de Canals 

acull hui la XVIII Concentració de Boixe-
ters i Boixeteres. Des de les 10 hores, més 
de 600 aficionats als boixets participa-
ran en l’edició del 2020 d’aquest encontre 
anual. S’hi disposaran 14 punts de venda 
dins del recinte i cinc més al parc exte-
rior. Ahir es va inaugurar una exposició 
de treballs d’encaix a la seu social de Ty-
rius Canals. Es podrà visitar durant el 
matí de hui. 

CANALS
Demà, diumenge 12 de gener, aprofitant 

el tradicional esmorzar de Compromís de 
Canals, la Coordinadora de Joves del par-
tit visitarà la seu d’aquest municipi de la 
Costera per a explicar el Congrés de Joves.

QUESA
L’Ajuntament de Quesa proposa una 

gimcana per a joves entre 12 i 30 anys. 
Serà el pròxim 18 de gener, a partir de les 
11.30 hores i des de la porta de l’Ajunta-
ment. Forma part del programa munici-
pal de joventut. Una gimcana és una com-
petició per equips en el guanyarà l’equip 
al qual li quede temps.

MOIXENT
Després de quasi 3 mesos de treballs 

provisionals a Moixent realitzats tant en 
camins rurals com en nombrosos passos 
d’aigua que van ser greument afectats per 
la DANA del 12 de setembre, es comencen 

Hui parlarem d’una paraula boni-
ca que designa un concepte més aïnes 
brut, tarquim. Els diccionaris la defi-
neixen com el fang o llot que es depo-
sita en el fons d’aigües estancades, el 
que deixa una riuada o el solatge dels 
depòsits, safaretjos, etc. Alguns par-
lants l’identifiquen amb la terra o bru-
tícia que, en suspensió o barrejada amb 
l’aigua, finalment s’assolarà al fons, 
és a dir, que se li diu també al materi-
al abans de depositar-se. El Diccionari 
català-valencia-balear ens informa que 
procedeix «probablement de l’àrab his-
pànic *tarkim, ‘amuntegament de llot’, 
derivat del verb rákam, ‘amuntegar’». 
En castellà trobem també tarquín, amb 
idèntic significat. Quant a l’extensió de 
tarquim, a part de la franja catalano-
parlant d’Aragó, en què s’usa la paraula 
sota diverses formes, es tracta d’un vo-
cable eminentment valencià. És l’habi-
tual a les nostres comarques, per bé que 
en alguna vila valldalbaidina (i, més al 
nord, a Carcaixent i pobles de la Vall-
digna) es diu xarquim, que deu ser un 
creuament entre tarquim i xarco, dos 
conceptes íntimament relacionats. Cal 
recordar que xarco és castellanisme no 
admissible i que hem de substituir-lo 

per bassal, toll o, si es forma en roca na-
tural, cadolla, codolla o clotxa; aquest 
darrer mot es conserva encara en lo-
calitats com Torre Lloris, l’Énova o Be-
nigànim. Així mateix, recordem que hi 
ha frases fetes protagonitzades per tar-
quim per a expressar que eixim d’una 
situació difícil per a començar-ne una 
de pitjor:  fugir del fang per a caure en 
el tarquim o eixir de l’aigua i caure en el 
tarquim. D’altra banda, s’han de portar 
a col·lació altres sinònims o paraules 
molt vinculades: sovint ceno té el ma-
teix significat que tarquim. Ja s’intueix 
que ceno prové del castellà cieno després 
que els valencians hàgem simplificat el 
diftong –ie–, anàlogament a la veu sa-
nuro, del castellà cianuro, que encara se 
sent entre alguns majors. A més a més, 
a vegades es diu erròniament tarquim 
i ceno, no a matèria inorgànica, sinó a 
algues en suspensió d’aigües estanca-
des, les quals tenen uns noms més ade-
quats al seu origen vegetal i que encara 
es diuen; per exemple, coneixem com 
verdet o llimac a certa classe d’algues 
filamentoses, i borró a una planta que 
pareix una llentilla que sura sobre l’ai-
gua, raó per la qual també s’identifica 
com llentilla d’aigua.

TARQUIM

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 VALL D’ALBAIDA

REDACCIÓ
El responsable de Medi Ambient de la 

Mancomunitat de la Vall d’Albaida i alcal-
de de Fontanars dels Alforins, Julio Bios-
ca, s’ha reunit aquesta setmana amb la 
presidenta del consell d’administració de 
l’empresa GIRSA, Mentxu Balaguer, i amb 
el gerent, Luis Tejedor, per sol·licitar a la 
Diputació la cessió de la resta de l’espai 
que La Canera Vall d’Albaida ocupa en part 
de les instal·lacions de GIRSA.

Segons explica el responsable de la ca-
nera mancomunada de la Vall d’Albaida, 
Julio Biosca, “amb la cessió completa de 
les instal·lacions podríem disposar de 
més terreny per tenir als gossos rescatats 
i més espai per organitzar activitats de 
sensibilització d’adopcions de mascotes 
abandonades”.

La responsable de GIRSA, Mentxu Bala-
guer, ha explicat que “ara cal estudiar la 
proposta i arribar a la solució òptima per 
millorar les prestacions i el servei que la 
canera oferix als pobles mancomunats en 
este servei”. “La Diputació està al costat 
dels nostres pobles i les nostres comar-
ques per facilitar la gestió dels serveis a 
la ciutadania”, ha remarcat la diputada 

La Mancomunitat de la Vall d’Albaida sol·licita a la 
Diputació de València ampliar La Canera
El responsable de Medi Ambient de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida, Julio Biosca, s’ha reunit 
aquesta setmana amb la diputada Mentxu Balaguer i el gerent de GIRSA

Menxtu Balaguer.
El servei mancomunat de canera co-

marcal va nàixer per a fomentar la con-
vivència entre les persones i els gossos. El 
servei conjuga els criteris de respecte als 
animals amb els de salubritat pública per 
tal d’ajudar als propietaris i propietàries 
de gossos la seua recuperació en cas de 
pèrdua. 

En els casos dels gossos abandonats 
s’aplica el conveni signat amb una pro-
tectora mitjançant el qual es busca una 
família responsable que l’adopte. Cal re-
cordar que els animals ixen de la canera 
vacunats contra la ràbia, desparasitats, 
amb xip i passaport.

Des de la Mancomunitat es treballa en 
contacte permanent amb les protectores 

valldalbaidines per a dissenyar estratègi-
es conjuntes que milloren el servei.

GIRSA, Gestió Integral de Residus Sòlids 
SA, naix en l’any 93 de la mà de la Dipu-
tació Provincial de València, amb clara 
vocació de servei als ajuntaments en el 
sector mediambiental. Amb este objecte 

va desenvolupar un pla provincial que va 
dotar a la pràctica totalitat de la província 
de València d’infraestructures adequades 
per a la gestió de residus urbans.

Des de 1999, l’empresa Foment de Cons-
truccions i Contractes, SA (FCC), participa 
en un 49% en el capital social de GIRSA.

Des de la Mancomunitat 
es treballa en contacte 
permanent amb les protectores 
valldalbaidines per a dissenyar 
estratègies conjuntes que 
milloren el servei

Moment de la reunió.
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David Carralero Plaza
Responsable sanitario Clínica dental Carralero

Clínica dental Carralero
C/ Reina, nº 67 – bajo – 46800 – Xàtiva

Tel.: 96 227 13 75 – 662 663 002
info@dentalcarralero.com

dentalcarralero.com

La imagen es uno de los aspectos que 
más preocupan hoy en día a los más jó-
venes. Muchos quieren lucir una sonrisa 
perfecta, pero rechazan los tradicionales 
brackets aunque, hoy en día, es posible op-
tar por aparatos tan discretos que apenas 
se notan. Ese es el caso de Invisalign Teen, 
la ortodoncia invisible para adolescentes.

Se trata de un tratamiento que fun-
ciona mediante unos alineadores 
transparentes y removibles que van for-
zando a los dientes a adquirir su posi-
ción adecuada. Esos alineadores se van 
cambiando cada poco tiempo, según las 
piezas dentales se van desplazando. 

Cuenta con unos indicadores de co-
lor que se van desgastando con el uso. 
De esta manera, los padres pueden 
controlar que sus hijos lleven los ali-
neadores el tiempo necesario. No hay 
que olvidar que estos se pueden quitar 
y poner y es fácil que los adolescentes 
se “olviden” de ellos si los retiran. 

Las ventajas de Invisalign Teen son:
- No afecta estéticamente: los ali-

neadores son transparentes, de modo 
que prácticamente ni se notan. 

- Tampoco afecta al hablar: los ado-

lescentes se acomodan rápidamente a 
los alineadores.

- Es un tratamiento cómodo: a dife-
rencia de los brackets, los alineadores 
de Invisalign no causan molestias, ro-
ces o úlceras. 

- Se puede comer de todo: los alinea-
dores se retiran para comer, por lo que no 
hay ninguna limitación en este sentido.

- La higiene es más fácil: en las fé-
rulas no se acumulan restos de comi-
da, como puede ocurrir en los brackets 
y la higiene es muy sencilla, ya que se 
retiran para cepillarse los dientes y 
pasarse el hilo dental. Como resultado 
hay una menor aparición de caries y se 
evita la producción de mal aliento.

- No interfiere en actividades habi-
tuales: si tu hijo hace deporte o toca algún 
instrumento de viento, Invisalign Teen 
no supondrá ningún impedimento para 
su práctica; de hecho puede suponer una 
protección frente a los golpes fortuitos en 
comparación con los brackets.

En Clínica Dental Carralero somos es-
pecialistas acreditados en tratamientos 
de Invisalign, tanto para niños como 
para adultos y adolescentes.

Los beneficios de Invisalign Teen

Síguenos

Gabriel Bacete Alonso
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

BACETE INMOBILIARIA
C/Reina, 33 Bajo 46800 Xàtiva

Tel. 962 28 08 30 - 639 64 54 03
baceteinmobiliaria@habitale.com

www.habitale.com/bacete

A la hora de comprar una vivienda 
debemos fijarnos en muchos detalles, 
y algunos son más importantes que 
otros dependiendo de nuestros gustos. 
Navegando por Internet podemos en-
contrar una gran cantidad de artículos 
que aconsejan sobre los puntos impor-
tantes a observar a la hora de comprar 
una vivienda.

Pero como me gusta ser original, voy 
a hacer lo contrario, estos son los pun-
tos poco importantes, al menos por mi 
experiencia:

- La altura: Sin duda es un detalle muy 
valorado en las grandes capitales, donde 
las fincas tienen mucha altura y el tráfi-
co es muy intenso, allí cuanto más alto 
es el piso es mejor y por es vale más. En 
Xàtiva y alrededores no tenemos esos 
problemas, las fincas normalmente no 
son muy altas por lo que la luz no falta. 
Otro caso aparte sería si se trata de un 
ático o un primero con terraza.

- Orientación: La sur es la más valorada 
porque proporciona más luz y calor. Aquí 
luz siempre hay por lo comentado de las 
alturas. Si pensamos en el calor en agosto 
se agradece una orientación al norte.

- Hipoteca: El que la vivienda que 
queremos comprar tenga una hipoteca 
previa es habitual y no es importante, 
el vendedor se hará cargo de todos los 
gastos de cancelación.

- Portería: En las grandes capitales 
comprar una vivienda con portería pro-
porciona más seguridad aunque suponga 
mayores gastos, aquí no es tan proble-
mático, ya desaparecieron casi todos los 
porteros, solo quedan los automáticos.

- El CEE: El Certificado de Eficiencia 
Energética nos determina hasta qué 
punto es eficiente la vivienda a la hora 
del consumo de luz y calefacción. Si es 
una vivienda para reformar tendrá una 
calificación muy baja, como nuestra 
idea será cambiar ventanas y otros ele-
mentos, la eficiencia se mejorará des-
pués de la reforma, por lo que la califi-
cación actual es poco importante.

- Que sea interior: Nos recomiendan 
mucho en fijarnos si la vivienda es in-
terior, es decir, que ninguna ventana 
dé a la calle. Estas son frecuentes en 
grandes ciudades, pero en Xàtiva y al-
rededores es bastante difícil encontrar 
viviendas de ese tipo.

Síguenos

ESTO NO ES IMPORTANTE

REDACCIÓ 
La Diputació de València va presentar 

ahir la nova imatge de València Turisme, 
un treball del dissenyador valencià Pepe 
Gimeno que aporta versatilitat a la marca 
per a adaptar-se a qualsevol suport i conso-
lida l'aposta del Patronat Provincial per un 
turisme sostenible basat en la col·laboració 
amb la resta d'institucions.

En paraules del creador d'aquesta nova 
imatge, Pepe Gimeno, “el concepte fona-
mental del logo és que es parla amb els lo-
gos de la Generalitat i l'Ajuntament, manté 
el concepte territorial amb el mig arc que 
representa la província, un ens intermedi 
entre la ciutat i la Comunitat, i incorpora 
una àmplia gamma de colors i formats per 
a donar resposta a suports com el 3D, les 
xarxes o els estampats virtuals”.

Gimeno era seleccionat per l'Associació 
de Dissenyadors de la Comunitat d'entre 
els 29 projectes presentats per empreses del 
sector, al qual la Diputació ha volgut obrir 
les portes en este procés per a renovar la 
imatge de la seua marca turística. Explica 
el diputat de Turisme, Jordi Mayor, que la 
intenció era “harmonitzar la nostra marca 
amb les de la resta d'institucions, generant 

MUNICIPIS

La Diputació redissenya la imatge de València Turisme 
i consolida la idea de col·laboració institucional
El Patronat Provincial de Turisme consolida el model de gestió basat en la sostenibilitat amb un 
concurs obert a tot el sector del disseny valencià, que presenta una imatge versàtil i integradora

sinergies i un relat ple de personalitat, de la 
mà d'un col·lectiu que convertirà València 
en capital mundial del disseny”.

En la presentació oficial de la nova imat-
ge de València Turisme va participar també 
el secretari autonòmic de Turisme, Fran-
cesc Colomer, i el president de la Diputació, 
Toni Gaspar, qui destacava la implicació 
dels dissenyadors valencians en aquest re-
disseny que “obri un nou temps per a posar 
en marxa la manera d'entendre el turisme 
que hem desenvolupat en els últims 4 anys, 
i que se sustenta en el treball en equip de 
totes les institucions per a oferir productes 
turístics conjunts, potents i sostenibles”.

Per a Toni Gaspar, “la col·laboració insti-
tucional és necessària en qualsevol àmbit 
de gestió, i la seua importància es demostra 
molt especialment en sectors tan transver-
sals com el turisme”.

Estrena en Fitur
Del procés de creació de la imatge par-

lava el director del Patronat Provincial de 
Turisme, Evarist Caselles, que posava en 
valor el treball de les 29 empreses partici-
pants. “Qualsevol d'elles podria haver sigut 
seleccionada, però finalment ha sigut l'as-

sociació la que ha triat el disseny que millor 
s'adapta a les nostres necessitats, partint de 
la col·laboració institucional i de la clare-
dat i versatilitat que ens permeta continuar 
creixent en tots els àmbits, tant en destina-
cions com al mig natural o gastronomia”.

Una vegada presentada oficialment, la 
imatge de Pepe Gimeno per a València Tu-

risme podrà veure's ja en la Fira Internaci-
onal de Turisme de Madrid, que tindrà lloc 
en Ifema entre el 22 i el 26 de gener. Com 
és habitual, la Diputació celebrarà el dia 
de la província a Fitur el dimecres 22, en la 
jornada d'obertura d'un certamen que en la 
seua última edició va superar els 250.000 
participants.      

Jordi Mayor, diputat de Turisme, junt a la nova marca.
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L’Atzeneta aspira a ficar-
se en llocs de promoció 
d’ascens en cas de 
puntuar hui davant 
l’Elche B després de la 
victòria davant l’Alzira per 
1-0 la darrera jornada

FUTBOL

Tercera Divisió
GRUP VI

47
37
37
31
30
30
29
28
26
26
24
24
23
23
22
21
20
18
12
10

Alcoyano
Villarreal C
CF Intercity
UD Alzira
ATZENETA
CD Roda
Recambios Col.
At. Saguntino
Ilicitano
Novelda
OLÍMPIC
Crevillente
Eldense
Jove Español
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 19

Atzeneta  1-0  UD Alzira
Benigànim  0-2  Recambios

Acero  1-2  Olímpic

JORNADA 20

Atzeneta - Elche Il.
Hui, 16.00 hores 

Alcoyano - Benigànim
Demà, 12.00 hores

Hércules B - Olímpic
Demà, 16.00 hores

Així va la lliga

VOLEIBOL

REDACCIÓ
La Federació de Voleibol de la 

Comunitat Valenciana organitza 
cada any el Campionat Autonò-
mic de Seleccions Provincials 
com a colofó al Programa de Tec-
nificació que es desenvolupa en 
les tres províncies de la Comuni-
tat Valenciana. 

Divendres passat es van dispu-
tar els partits de les Seleccions 
de València, de Castelló i d’Ala-
cant en les edats Sub-14 i Sub-
16. Dissabte va ser el torn dels 
partits de les categories Sub-15 i 
Sub-17.

Del club voleibol Xàtiva van 
ser convocats 22 esportistes. En 
la part femenina: Carla Mar-
tínez Baldres, Alma Grau Lacos-

Presència del Club Voleibol Xàtiva en el Campionat de Seleccions 
Provincials per edats de la Comunitat Valenciana

ta, Olga Tomas Belda, Laia Za-
ragoza Pepiol, Anna Garrigues 
Martin, Carla Prieto Calabuig, 
Patricia Taylor Beltrán e Irene 
Cabrera Puig; en la part mascu-
lina: Nicolas Herencia Vila, Au-
sias Marchirant Ibañez, Hector 
Sala Segui, Nicolas Pla Ferreres, 
Pol Benlliure Castelló, Ferran 
García Roca, Sergio Crespo Cala, 
Marc Carballo Roca, Marc Hervás 
García, Pau Martínez Caballero, 
Alfonso Gosalbez Gisbert, Sergio 
Peñalver Burguet, Nik Latinin, 
Pablo Pérez Lledó.

A més va participar el tècnic 
Rafael Mora, que va ser l’entre-
nador de les seleccions Sub-16 i 
sub-17 cadets masculins.

Els resultats per a les selecci-

ons de la província de València 
van ser variats: medalla d’or en 
Sub-16 cadet masculí i medalla 
de plata en Sub-17 cadet masculí. 
Medalla d’or en infantil femení 
Sub-15, plata en femení Sub-14 i 
plata en infantil masculí Sub-15.

Aquest cap de setmana es re-
prenen totes les lligues autonò-
miques, i els Jocs Esportius amb 
partits molt importants per als 
conjunts del CVX. 

Les lligues de plata espanyoles 
masculina i femenina hauran 
d’esperar una setmana més a 
causa de la disputa de la Copa 
Princesa d’Astúries. La Copa fe-
menina es disputarà a Mallorca, 
mentre que la masculina es dis-
putarà a Galícia. Els i les components del CVX convocats.

REDACCIÓ
Primera jornada de la segona 

volta en el grup VI de la Tercera 
Divisió. L’Olímpic de Xàtiva juga-
rà demà diumenge, des de les 16 
hores, a la Ciutat Esportiva d’Ala-
cant contra l’Hèrcules B. El partit 
serà dirigit per Ángel Navarro Na-
varro. No hi ha baixes en l’equip 
entrenat per Abel Buades excepte 
contratemps d’última hora. No 
s’ha produït incorporació alguna 
aquesta setmana pel que es con-
tinua comptant amb una planti-
lla curta on tots són necessaris. 
L’equip acumula dues victòries 
consecutives i veu possible su-
mar una tercera, la qual cosa su-
posaria allunyar-se, encara més, 
dels llocs de descens i apropar-se 
al cinquè o sisè lloc en la classifi-
cació, que és l’objectiu marcat pel 
cos tècnic i Gestora per aquesta 
temporada. A la primera volta 
es va perdre en la Murta per 1-2, 
però llavors l’Olímpic no dispo-
sava encara de la seua plantilla 
completa. Per contra l’Hèrcules B 
ha perdut a alguns dels seus ju-
gadors per haver-se incorporat al 
primer equip. El partit serà d’en-
trada gratuïta.

L’Atzeneta aspira a ficar-se en 
llocs de promoció d’ascens des-
prés de la victòria davant l’Alzira 
per 1-0 la darrera jornada. A les 
16 hores, hui, al Regit, s’enfronta 
a l’Elche B. El partit serà dirigit 
per Rafael Bueno Miralles. Can-
vis a la plantilla de David Albel-
da doncs després de la marxa de 
Víctor Banegas a l’Intercity ha 
arribat Nemesio (procedent de 
l’Alzira) per al centre de camp i 

Amb l’objectiu de millorar el que s’ha 
aconseguit en la primera volta
Es reprèn la competició a Preferent i altres categories regionals

un extrem, Christian Albert (pro-
cedent de l’At. Levante).

El partit més complicat és per 
al cuer Benigàmim que juga en 
casa del líder invicte: l’Alcoyano. 
El partit serà dirigit per Jonathan 
Navarro Paterna. El Benigànim 
va perdre en l’última jornada a 
casa davant el Recambios Colón 
(0-2), quarta derrota consecuti-
va. Tan sols ha sumat deu punts 
en tota la primera volta i són els 
mateixos que ha de remuntar per 
aconseguir entrar en llocs de per-
manència.

El CD Ontinyent és segon en 

la classificació en el grup VI de 
la Primera Regional i jugarà a 
la Plana demà, a les 16.30 hores, 
contra la Font d’Encarrós. El par-
tit serà dirigit per María Victòria 
Miralles Almagro. Per la seua 
banda l’Ontinyent 1931 jugarà 
demà a les 17 hores al Clariano 
davant l’Albaidense, partit de ri-
valitat comarcal. Han estat els 
seguidors els que ha triat l’hora 
d’inici en una nova iniciativa per 
fer partícips els aficionats de les 
decisions de club.

La plantilla de l’Atzeneta festeja la victòria per la mínima front l’UD Alzira.
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J. A. CLOQUELL
El passat dissabte 4 de gener es van 

disputar a la capital de la Costera els dos 
tornejos de F-8 i F-11 Femení, organitzat 
pel Ciutat de Xàtiva CFB.

Sis equips en categoria F-8 Benja-
mí-Aleví i quatre equips en la categoria 
F-11 Infantil-Cadet van ser els partici-
pants. Els partits van estar molt emoci-
onants i molt ben disputats, els quals, 
han fet gaudir i molt al nombrós número 

El Ciutat de Xàtiva reivindica el futur del futbol femení
El Paquito Coloma va acollir dissabte passat dos tornejos amb la participació de 10 equips

Plantilla del CD SB Ontinyent, subcampiones F-8. Plantilla del CD SB Ontinyent, subcampiones F-11.

Plantilla del CFB Ciutat de Xàtiva, terceres F-8. Plantilla del CFB Ciutat de Xàtiva, terceres F-11.

LES ENTREVISTES

PEPE BERNABEU . PRESIDENT DEL CIUTAT DE XÀTIVA CFB

d’aficionats i familiars que han tingut el 
gust de baixat al Paquito Coloma.

En la categoria de F-8 l’equip vencedor 
del Torneig era el CD Monte Sión de Tor-
rent que en el partit definitiu empatava 
1-1 contra l’Ontinyent, tot i l’empat li era 
suficient als de Torrent al portar 12 punts 
a la classificació, per els 10 que portava 
el CD SB Ontinyent. El Ciutat de Xàtiva 
CFB, entrenat per Alba Revert, paper sent 
les terceres classificades, seguides del CF 

Simat, Ciutat d’Alzira FB i el CF Sporting 
Xirivella. 

Al Torneig de F-11 l’equip campió era el 
Ciutat d’Alzira FB, que guanyava 3-0 a la 
UE l’Alcúdia, empatava 2-2 contra el CD 
SB Ontinyent i en el partit definitiu gua-
nyava per 1-0  al Ciutat de Xàtiva CFB, en-
trenat pel jugador del CD Olímpic Jefrei. 
A la fi, el Ciutat d’Alzira FB campiones, SB 
Ontinyent segones, seguides de l’Alcúdia i 
Ciutat de Xàtiva empatades a tres punts.

El president de l’Escola de Futbol de Xà-
tiva, Pepe Bernabeu, acompanyat de l’en-
trenadora i una de les coordinadores del 
Torneig Alba Revert i Pablo Viqueira, di-
rector esportiu, lliuraven els trofeus a tots 
els equips, tancant una matinal de futbol 
molt vistosa i que ha agradat a tot el mon.

Mentre es disputaven els partits, tant 
al camp de F-11 com al de F-8, es van rifar 
nombrosos objectes obsequi de distints 
establiments de Xàtiva.

ALBA REVERT . ENTRENADORA I COORDINADORA DEL TORNEIG

“Encara queda moltíssim per igualar al futbol 
masculí però poc a poc ho aconseguirem”

Què ha suposat la coordinació 
d’aquest torneig femení de futbol base?

Ha sigut difícil per ser la primera edi-
ció però amb esforç, sacrifici i l’ajuda de 
l’Ajuntament, patrocinadors i gent del 
club l’hem tret endavant. L’experiència 
ha sigut molt grata.

Com es va desenvolupar la jornada?
Van participar equips d’un nivell molt 

elevat i es van viure partits molt dispu-
tats, amb resultats ajustats. Va ser un 
dia molt emocionant.

Com a entrenadora de l’equip de F-8, 
com està transcorrent la temporada?

Hem tingut una lliga difícil amb 
equips de ciutats com València, Onti-
nyent o Alzira i ens hem classificat en-
tre els cinc primers. Ara participarem a 
la segona fase de la competició contra 
València CF, Levante UD, Ontinyent CF i 
UD Alzira.

Com a jugadora de futbol des de me-
nuda, com valores aquest recolzament 
per el futbol femení des del Club?

Els meus inicis van ser molt difícils 
ja que hi havien molt 
pocs equips a la zona 
i el meu desig era 
jugar al futbol. Les 
xiques que des de 
menudes hem 
batallat tant 
per poder ju-
gar, veure l’es-
forç i el recol-
zament que 
es fa ara és 
molt d’agrair. 
Encara que-
da moltíssim 
per igualar al 
futbol masculí 
però poc a poc 
ho aconseguirem.

“Volem que les futures edicions tinguen una 
major repercussió i participació d’equips”

Per què s’ha apostat des del Club per 
organitzar aquest Torneig femení?

És la rúbrica d’un projecte i d’unes ganes 
de treballar en l’impuls del futbol femení. 

Era el moment de re-
colzar la nova etapa 
que s’ha obert en el 
futbol base de Xàtiva 

i quina millor for-
ma que en un 

Torneig que 
aglutinara 
el Futbol-8 
i Futbol-11 
i que po-
g u e r a 
donar a 
conéixer 
el futbol 
f e m e -

ní s’està 
p r a c t i -
cant.

Quin és el balanç?
Molt positiu. Estem molt contents amb 

la participació de tots els equips i la impli-
cació de les xiques que formen els equips 
del nostre Club. No sols el F-8 i el F-11 
s’han involucrat sinó també les xiques de 
l’amateur han estat presents i ajudant a 
que tot eixira endavant, cosa més difícil 
de veure al futbol masculí. A més, vull do-
nar les gràcies pel recolzament de l’Ajun-
tament de Xàtiva, sobretot per l’atenció 
del regidor Pedro Aldavero, i a tots els pa-
trocinadors que han apostat per nosaltres 
i han fet possible realitzar el Torneig.

Com es presenta el futur?
Hem de seguir en aquest camí, volem 

que les futures edicions tinguen una ma-
jor repercussió i participació d’equips. Açò 
és el principi d’un projecte que naix amb 
la intenció de donar a conéixer el futbol 
femení a Xàtiva i a la zona tal i com s’està 
impulsant a la resta d’Espanya.
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Els guardons van recaure 
majoritàriament en els 
esportistes, però també 
en mitjans de comunicació 
i empreses patrocinadores

POLIESPORTIU

REDACCIÓ
La Casa de Cultura de Xàtiva 

va acollir, en la vesprada d’ahir, 
la celebració de la Gala Anual de 
l’Esport, acte que servia per reco-
nèixer als esportistes destacats al 
llarg de l’any, i que per primera 
vegada ha estat organitzat per la 
Coordinadora de Clubs de la ciu-
tat. “L’esport de la nostra ciutat 
viu un magnífic moment si ate-
nem als resultats en les competi-
cions regulars, a la participació en 
els esdeveniments o a la quantitat 
de persones que practiquen es-
port”, assegurava el regidor d’Es-
ports Pedro Aldavero en la seua 
intervenció, al temps que donava 
l’enhorabona als guardonats des-
tacant “la fonamental tasca per a 
la sostenibilitat dels clubs i asso-
ciacions esportives de Xàtiva”.

En l’acte s’entregaren un total 
de 43 guardons. 33 d’ells van re-
caure en esportistes dels diversos 
clubs de Xàtiva, nominats i esco-
llits pels propis esportistes de la 
localitat. A més a més, també es 
reconeixia la tasca de set mitjans 
de comunicació locals, entre ells 
L’Informador, i es repartien altres 
tres premis entre empreses patro-

La Gala de l’Esport de Xàtiva reparteix més de 40 premis
L’acte, celebrat ahir, va estar estat organitzat per primera vegada per la Coordinadora de Clubs

cinadores. Durant la Gala també 
es recordava als esportistes xati-
vins que ens han deixat.

L’Ajuntament de Xàtiva ha 
reafirmat el seu compromís amb 
l’esport municipal mitjançant ac-
tuacions com ara la gratuïtat de 
l’ús de les instal·lacions munici-
pals per als entrenaments, l’in-
crement de les ajudes als clubs i 
l’ampliació de les ajudes als clubs 
que practiquen especialitats es-
portives minoritàries. “Continu-
em treballant per millorar les 
instal·lacions, i així com en la 
darrera legislatura vam fer reali-
tat el nostre compromís de dotar 
a Xàtiva d’una piscina municipal 
coberta, en aquest mandat ampli-
arem el pavelló per tal de donar 
resposta a les demandes referents 
a més espais per als entrena-
ments”, incidia Aldavero.

La Font de la Figuera reconeix l’esport local

La Font de la Figuera va celebrar el passat divendres la I Gala de l’Esport, acte que va servir per 
reconéixer l’esport i els seus esportistes més destacats de 2019. 

El Club de Judo va resultar guanyador en les categories Esport Base i Igualtat, mentre que l’es-
pecialista en CrossFit, Fabián Beneito, també recollia el reconeixement a l’Esport Individual i la 
Menció Especial Rellevància. Com Esport Col·lectiu, el club de futbol La Font de la Figuera CF era 
el més valorat i Alejandro Albero s’emportava el de Jove Promesa per la seua dedicació al Ciclo-
cròs. La Constància era atorgada per a Vicent Gandia, corredor de trail, mentre que la Trajectòria 
més destacada era per al veterà atleta Tono Pérez. En Iniciativa Esportiva destacava Miquel Bas, 
mentre que La Cooperativa La Viña i els germans Gandia recollien les mencions a Entitat Col·la-
boradora i Suport a l’Esport Local, respectivament.

ORIENTACIÓ

REDACCIÓ
El CAX Orientació ha finalit-

zat l’any 2019. Aquest any ha 
suposat la creació de la Secció 
d’Orientació del Club Atletisme 
Xàtiva. Després de diverses con-
verses amb el CAX, el GREOX va 
decidir donar un pas endavant i 
constituir-se en club i es va de-
cidir crear la secció d’orientació 
del CAX, això va ser al voltant de 
febrer de 2019.  A partir de març, 
ja van participar en les carreres 
amb el nom de CAX Orientació i 
en algunes proves, arribaren a 
ser uns 20 orientadors del club. 

El 2019, el CAX Orientació sols 
tenia un corredor (Vicent Verc-
her) en la secció oficial que pun-
tuara en les diverses competici-
ons que han estat present. En la 
LACV (Lliga Autonòmica de la Co-
munitat Valenciana) el CAX Ori-
entació ha quedat en la 17a posi-
ció, en la LSE (Lliga del Sud-Est) 
en la posició 37 i en la LEO (Lliga 
Espanyola d’Orientació), on par-
ticipen en la 3a Divisió Nacional, 
hem aconseguit la 65a posició 
amb un total de 84’55 punts. Cal 
tenir en compte que en la LSE i 
en la LEO sols hem participat en 
dos proves. A nivell individual, 

El CAX Orientació 
participarà a les proves 
d’Abanilla, El Pinós i Iecla

cal destacar la 6a posició de Vi-
cent Vercher, amb 485’56 punts, 
en la categoria M-35 de la LACV.

El CAX Orientació ha comen-
çat a planificar la temporada del 
2020, on participaran en les pro-
ves de la LACV (Lliga Autonòmica 
de la Comunitat Valenciana), en 
la LSE (Lliga del Sud-Est) i en la 
LEO (Lliga Espanyola d’Orienta-
ció). L’equip estarà format per 
Vicent Vercher, Carles Sànchez, 
Paco Benito i Neus Carboneras, 
mentre que en categories esco-
lars seran Asier Vercher, Irene 
i Sofia Sanchis i Arnau Benito, 
a l’espera de noves incorporaci-
ons.

Aquestos mesos de gener i de 
febrer se celebren diverses car-
reres en les quals el CAX Orien-
tació té prevista la seua parti-
cipació: 1a LACV / 1a LSE que es 
disputarà a Abanilla (Múrcia) en 
la Sierra de la Pila, i en la 1a LEO 
i 3a LEO que es desenvoluparan a 
El Pinós (Alacant) i a Iecla (Múr-
cia), respectivament. 

A mitjans de gener el CAX Ori-
entació realitzarà un entrena-
ment a Xàtiva per tal de donar 
a conéixer aquest esport entre la 
gent.

BÀDMINTON

El CBX comença l’any 2020 competint a 
Xàtiva i a Teulada

REDACCIÓ
Els esportistes xativins del Club 

Bàdminton Xàtiva inicien l’any 
2020 tornant a la competició amb 
dues noves cites.

La localitat de Xàtiva acull hui 
la segona jornada del circuit au-
tonòmic infantil dels “Jocs Es-
portius de la Comunitat Valen-
ciana” que reunirà un bon grup 
d’esportistes de les categories 
Sub-13 i Sub-15 procedents de tots 
els clubs i escoles de bàdminton 
de la Comunitat Valenciana.

El Club Bàdminton Xàtiva par-
ticiparà amb un nodrit grup d’es-
portistes de totes dues categories 
i l’Escola Esportiva Municipal de 
Bàdminton Xàtiva també estarà 
present amb diversos esportistes.

D’altra banda, els esportistes 
absoluts i sènior del club xati-
ví, participen en un nou Torneig 
Territorial (TTR). Per a això viat-
gen hui fins a la localitat alacan-
tina de Teulada per a competir 
tant en la categoria absoluta com 
en la sènior.

Màster Joves Sub-15
Divendres passat els esportistes 

Adrián Ramón, Maria Sanz, Vicent 
Molina i David Polop, acompa-
nyats dels tècnics Vicent Molina 
i Javier Alcázar, es van desplaçar 
fins a Cartagena per a disputar el 
Màster Joves Sub-15.Els jugadors 
no van pujar al podi però seguei-
xen amb els objectius posats en 
la classificació per al Campionat 
d’Espanya, sent aquests tornejos 
són de gran importància per a 
continuar sumant punts.

BÀSQUET

El CB Genovés presenta la 17a edició del 
Torneig Nacional Cadet Masculí

REDACCIÓ
S’ha presentat una nova edició 

del Torneig Nacional Cadet Mas-
culí de Bàsquet del Genovés. La 
disetana edició comptarà amb 
els equips del València BC, Jo-
ventut de Badalona i Estudiates 
de Madrid. 

“Es tracta d’un cartell de nivell 
per a un torneig que pretén ser 
un referent en quan a bàsquet de 

formació però també per tot el 
que l’envolta en els tres dies que 
el Genovés es converteix en el 
bressol del bàsquet comarcal.s”, 
afirmen des del Club. 

La competició se celebrarà el 
28 i 29 de febrer i 1 de març al 
Pavelló Municipal del Genovés. 
Aquest torneig serà el primer 
dels tres que el club de la Costera 
celebrarà aquest any. Imatge d’arxiu d’edicions anteriors del Torneig.

Premiats en la primera Gala de l’Esport de La Font de la Figuera.
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SERVEIS

     L’oratge

Els números de la sort

GORDO DE LA
PRIMITIVA

Diumenge, 5:
22  25  27  32  44  c.6

LA PRIMITIVA
Dissabte, 4:

01  02  22  27  30  44  c.36  r.5
Dijous, 9:

03  19  34  36  44  48  c.0  r.3

BONOLOTO
Dissabte, 4:

11  12  29  37  39  46  c.13  r.0
Dilluns, 6:

08  16  18  34  36  38  c.32  r.0
Dimarts, 7:

27  29  32  39  41  45  c.23  r.4
Dimecres, 8:

11  14  17  24  26  43  c.32  r.9
Dijous, 9:

03  09  13  19  33  40  c.22  r.0

PRONÒSTIC DE 
LA SETMANA
Estabilitat. Augment 
progressiu de les 
temperatures, amb 
màximes entre els 
15ºC i els 18ºC.

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

96 228 70 90

Agenda

DIA XÀTIVA ONTINYENT LA CANAL LA COSTERA

Dissabte, 11 Pellicer-Estrugo M. Bartual Martí Navarrés Canals (Alcázar Navarro)

Diumenge, 12 Bruno Domínguez R. Jordà Requena Navarrés Canals (Alcázar Navarro)

Dilluns, 13 Fernando Richart Farmacia Central Bolbaite Novetlé

Dimarts, 14 Josefina Ballester Maria Torró Navarrés Canals (Llaudes CB)

Dimecres, 15 Casesnoves CB Manuel Belda Énguera Llanera de Ranes

Dijous, 16 Vanessa Llanderal El Salvador CB Chella
L’Alcúdia de Crespins 

(Dolz Martínez)

Divendres, 17 Pellicer-Estrugo M. Carmen Ruiz Anna Montesa

DISSABTE
Tems estable, amb 
predomini del sol. 
Les màximes no 
superaran els 15ºC.

DIUMENGE
Seguirem amb sol 
i estabilitat. Les 
mínimes se situaran 
al voltant dels 0ºC.

Viatges

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

CONVOCATÒRIES

· Concurs de Joves Intèrprets 
“Ciutat de Xàtiva”. Fins al 10 de 
gener, Xàtiva.
· Concurs Cartells “Ballem! 
2020”. De l’1 al 29 de Febrer (tots 
dos inclosos). Infojove, Casa de 
la Joventut, Xàtiva.

EXPOSICIONS

· Col·lectiva de gravat. Fins a 
hui. Casa de Cultura, Xàtiva.
· Col·lectiva de dibuix i pintu-
ra. Fins a hui. Casa de Cultura, 
Xàtiva.
· Exposició Premi Nacional de 
Fotografia “Vila de Canals”. Ca 
Don José, Canals.
· Saló Nacional de Fotografia. 
AFSA. Fins a l’11 de gener. Casa 
de Cultura, Xàtiva.
· Santos Perales. Exposició An-
tològica. Fins al 15 de gener, Es-
pai Llotja, Montesa.
· Exposició d’Eloisa Francisca. 
Del 17 de gener a l’1 de febrer, 
Casa de Cultura, Xàtiva.
· Exposició d’Art de la Residèn-

ALTRES

· Jornada de promoció de la 
pilota valenciana. Copava. Di-
marts, 14 de gener, des de les 
11.00h, Trinquet “Paco Cabanes”, 
el Genovés.
· Jornades Santantonianes. 14 i 
15 de gener, 20.00h, església par-
roquial de Canals.

SALIDA DESDE XÀTIVA

REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Ontinyent, a 

proposta de la Societat de Festers 
del Santíssim Crist de l’Agonia, ha 
encarregat el Cartell de les Festes 
de Moros i Cristians de 2020 al 
dissenyador local Albert Quiñones 
Borredà (Ontinyent, 1981).

Es tracta d’un il·lustrador i dis-
senyador gràfic i tèxtil. Un jove 
fester que ja des de menut sentia 
fascinació per dibuixar. Als vuit 
anys rebia les primeres classes 
de dibuix de la mà del seu tio, el 
pintor ontinyentí Juan Montés. 
En l’any 1995 iniciava els seus es-
tudis professionals i es formava 
en Disseny Tèxtil a l’IES Jaume I 
d’Ontinyent. Després de diversos 

Albert Quiñones dissenyarà el Cartell de Festes d’Ontinyent

cia “San Rafael”. Fins al 30 de 
gener a la Residència, Énguera.
· VI Saló Internacional de Foto-
grafia. ASFA. Fins al 31 de gener, 
Casa de Cultura, Xàtiva.
· Dones en concret. Fins al 9 de 
febrer, Casa de la Joventut, Xà-
tiva.
· La maternitat d’Elna. Fins al 
12 febrer. Espai Cultural Sant 
Domènec, Xàtiva.

MÚSICA

· Cicle Pianíssim. Eugenia Sánc-
hez Durán. Demà, 12.00h, Casa 
de Cultura, Xàtiva
· Festival de Bandes de Música 
de Sant Antoni. Demà, 18.30h, 
Pavelló Ricardo Tormo, Canals.

anys en el sector, va decidir am-
pliar la seua formació a Barcelo-
na, on es titulava en Il·lustració a 
l’Escola Llotja i en Gràfica Publi-
citària a l’Escola Massana. A més 
a més, compta amb un Màster 
en Disseny 3D i animació. Actual-
ment treballa com a dissenyador 
tèxtil a Muro d’Alcoi i compagina 
aquesta feina amb encàrrecs cre-
atius molt variats.

En l’àmbit fester local, ha re-
alitzat nombroses il·lustracions 
relacionades amb les Festes de 
Moros i Cristians. A més, és au-
tor del logotip de l’Any Cervino, 
realitzat en commemoració del 
bicentenari del seu naixement.

En l’any 2017 va il·lustrar el 

conte “Jacobo”, editat per l’As-
sociació d’Amics dels Reis Mags 
d’Ontinyent del què és també el 
creador del seu logotip. En 2019 
va realitzar el cartell de les Festes 
de Moros i Cristians de Llutxent.

Albert Quiñones.
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