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Iniciem Iniciem 
una nova una nova 

etapaetapa

9 D’OCTUBRE
Pàg. 3, 10-11  Xàtiva i 
Ontinyent homenatjaran en 
els actes institucionals del 
9 d’Octubre a les persones i 
organitzacions que ajudaren 
en la lluita contra la pandèmia

ESPORTS
Pàg. 14  El Club Voleibol 
Xàtiva, subcampió de Copa

Des d’aquest número L’INFORMADOR passarà a ser Des d’aquest número L’INFORMADOR passarà a ser 
mensual, repartint-se l’últim dissabte de cada mes, mensual, repartint-se l’últim dissabte de cada mes, 
en un procés d’adaptació a la situació generada per en un procés d’adaptació a la situació generada per 
la pandèmia. La propera cita serà el 31 d’octubre.la pandèmia. La propera cita serà el 31 d’octubre.

Editorial pàg. 3Editorial pàg. 3

Plantilla i autoritats, amb la copa de subcampions.
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Editorial

Nova 
etapa

No és fàcil escriure 
aquesta columna cada set-
mana, i hui és més difícil. 
Fa uns mesos els vam co-
municar un canvi de ro-
tativa pel seu tancament i 
algú ho va interpretar com 
un comiat. Així ens ho van 
fer saber. Hui, no obstant 
això, sí que els hem de co-
municar que també a no-
saltres ens afecta aquesta 
pandèmia i que si bé no 
tancarem sí que iniciarem 
una nova etapa. Mantenim 
els nostres propòsits: estar 
presents a les nostres co-
marques i ser útils a lectors 
i clients. I això no canviarà.

Als efectes de la pandè-
mia, sobretot econòmics, 
s’han unit nous reptes 
professionals per a part del 
nostre equip. Portem molts 
anys treballant junts i 
qualsevol canvi en aquest 
“engranatge” ens obliga a 
una adaptació, una adap-
tació que no pot ser ni pre-
cipitada ni improvisada. 
Necessita d’un temps i no 
és suficient una setmana.

Dos reptes tenim actu-
alment: superar la crisi 
econòmica i adaptar-nos 
a noves formes de tre-
ball. Hui els comuniquem 
que fins que no superem 
tots dos reptes deixarem 
d’estar amb vostés cada 
dissabte, deixarem de ser 
un setmanari, per con-
vertir-nos en una edició 
mensual i tornar als ha-
bituals punts de reparti-
ment l’últim dissabte de 
cada mes. I ho farem amb 
més pàgines, amb més 
qualitat del paper, amb 
nous continguts. I per 
això, des d’ara, ens posem 
ja a treballar i ho fem, 
lluny d’estar desanimats 
per les circumstàncies, 
amb renovades il·lusions.

És un canvi reversible. 
No renunciem a tornar a 
la quota setmanal.

L’Informador continu-
arà complint amb la seua 
tasca d’informar cada dia 
a través del seu lloc web i 
de les xarxes socials. Tam-
bé els anirem informant a 
través d’aquests canals de 
com serà la nova edició, 
els avançarem els seus 
continguts, les noves sec-
cions... perquè, com fins 
ara, el dissabte que esti-
guem de nou al carrer, ens 
busquen. 

Comptem amb vostés i 
amb el seu suport! 

Moltes gràcies!

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva ho·

menatjarà el proper 9 d’Octubre, 
dia de la Comunitat Valenciana, 
a totes aquelles persones i or·
ganitzacions que ajudaren a la 
ciutat en la lluita contra la pan·
dèmia.

D’aquesta manera es substi·
tuirà el tradicional acte comme·
moratiu a la porta de l’Aljama 
a l’ermita de Sant Josep, per un 
acte reduït al pati de la Casa de 
Cultura, en el que tan sols po·
dran accedir les persones i els 
representats reconeguts.

“Enguany, per motius obvis, 
no podrem fer el tradicional acte 
institucional, bàsicament per·
què no podem controlar l’afora·
ment, el que ens obliga a tindre 
que canviar la dinàmica habi·
tual”, ha manifestat l’alcalde 
Roger Cerdà, qui ha explicat que 
“aprofitarem la data per a ho·
menatjar als valents i valentes 
que, mentre la majoria estaven 
a casa confinats, havien de tre·
ballar per a que a ningú li faltara 
de res”.

En aquest sentit, es reconeixe·
rà la tasca dels sanitaris, a més 
d’altres sectors com ara les resi·
dències de majors, les associaci·
ons comercials, el establiments 
del xicotet comerç, els treballa·

Xàtiva homenatjarà el proper 9 d’Octubre 
a les persones i organitzacions que 
ajudaren en la lluita contra la pandèmia
Rebran el seu reconeixement col·lectius com ara els sanitaris, les forces de 
seguretat, el comerç, alguns serveis municipals i col·laboradors altruistes

dors de les grans cadenes d’ali·
mentació o les forces i cossos de 
seguretat. També rebran el seu 
reconeixement serveis com ara 
el de la neteja, la Brigada, o el 
departament de Benestar Social.

A més a més, també s’aprofi·
tarà l’acte per tal d’homenatjar 
a més d’una desena de veïns i 
veïnes de Xàtiva i col·laboradors 
que de forma altruista coope·
raren en un moment tan com·
plicat com van ser les primeres 
setmanes de la pandèmia.

“A tots eixos particulars i col·
lectius que treballaren per a que 
tothom puguera tindre les se·
ues necessitats cobertes, aquest 
xicotet homenatge per donar·los 
les gràcies”, ha expressat Roger 
Cerdà.

L’acte tindrà lloc a les 12 hores 
al pati de la Casa de Cultura de 
Xàtiva, i l’accés estarà limitat 
als participants de l’homenatge 
per motius de seguretat sanità·
ria. No obstant, està prevista la 
retransmissió de l’acte a través 
de les xarxes socials municipals.

La regidora de Benestar Social, Xelo Angulo, es reunia 
aquesta setmana amb la presidenta i membres de Creu Roja 
Xàtiva per tal d’avaluar les accions dutes a terme en els dar-
rers mesos i buscar vies de col·laboració de cara al mig i llarg 
termini a la ciutat. “Hem treballat conjuntament amb ells 
des del departament de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Xàtiva, i ara ens hem reunit per avaluar totes les interven-
cions compartides i per trobar nous espais de col·laboració 
amb una entitat de gran tradició a la nostra ciutat en la de-
fensa dels drets de les persones més desfavorides”, asseve-
rava l’edil.

L’Associació va presentar el seu informe anual del passat 
any 2019 i també el Pla de resposta front al coronavirus, amb 
totes les accions realitzades des del passat mes de febrer.

Pel que fa al Pla de resposta davant la pandèmia, en dades 
fins al 31 de maig, Creu Roja va realitzar un total de 4.642 
activitats. Es va atendre un total de 474 telefonades de pre-
venció en salut, a més de realitzar 1.869 entregues de béns 
de primera necessitat i 337 telefonades de seguiment a per-
sones que viuen assoles. També  es van efectuar 35 accions 
de formació, 159 atencions directes i recolzament psicològic 
i 1.943 entregues de productes a persones en situació de risc. 
La intenció de Creu Roja és arribar a més de 3.500 persones 
de Xàtiva fins al proper mes de desembre.

Creu Roja també va fer entrega de l’informe anual corres-
ponent al passat any 2019, exercici en el que es va intervenir 
amb un total de 8.713 persones (3.601 ateses i 5.112 partici-
pants en accions de sensibilització).

L’Ajuntament i Creu Roja fan 
balanç de la intervenció del 
col·lectiu durant la crisi sanitària

Es substituirà l’acte de la 
porta de l’Aljama per un 
reduït a la Casa de Cultura

Xàtiva Unida critica el 
baix nivell d’execució del 
pressupost municipal

REDACCIÓ
El portaveu de Xàtiva Unida a 

l’Ajuntament, Miquel Lorente, 
ha assenyalat aquesta setmana  
la situació de “paràlisi” en la que 
viu instal·lat l’equip de govern i 
com a conseqüència la “incapa·
citat” per a gestionar l’execució 
pressupostària de la ciutat. 

Xàtiva Unida, complint amb 
les seues funcions de fiscalitza·
ció, ha demanat l’estat d’execu·
ció del pressupost municipal i la 
sorpresa ha estat, segons afir·
men, que en el mes de setembre 
sols s’ha executat un 45’76% del 
total de pressupost. 

“Una vegada més, els fets evi·
dencien que el govern conformat 
per PSOE i CS és incapaç d’execu·
tar les seues pròpies polítiques, 
suplint la seua mala gestió amb 
molta propaganda”, afegeix Lo·
rente.

L’edil va asseverar que, “el 

nostre Ajuntament suspèn en 
la despesa, és a dir l’actual go·
vern no és capaç de gastar·se 
tots els diners que té en el seu 
pressupost; és la traducció de 
la incapacitat de generar fluxos 
econòmics amb la injecció del 
pressupost municipal en el cir·
cuit econòmic de la ciutat. Sent 
un clar exemple el nivell d’exe·
cució de la partida d’inversions 
que està pràcticament sencera 
donat que encara queda un 80% 
per executar”.

Segons el parer del grup mu·
nicipal de Xàtiva Unida, davant 
la crisi econòmica que afronta 
la ciutat, “tenim un ajuntament 
que continua parlant d’estalvi; 
a l’alcalde li és igual que hi haja 
Covid o que no n’hi haja, perquè 
continua pensant en estalviar 
per arribar al final de la legisla·
tura amb el màxim de recursos 
possibles”.

REDACCIÓ
El Partit Popular de Xàtiva ha 

exigit a l’equip de govern muni·
cipal la regulació de l’ús dels pa·
tinets elèctrics a la ciutat. Com 
recorden des de les files popu·
lars, just fa un any, en una co·
missió informativa de règim in·
terior de 6 de setembre de 2019, 
ja van preguntar al regidor de 
Mobilitat sobre la situació dels 
patinets elèctrics, i el propi edil 
va contestar que estaven tre·
ballant en això. “La realitat és 
que un any després tot segueix 
igual”, afirmen.

En la qüestió dels patinets 
elèctrics existeix unes instruc·
cions d’obligat compliment per 
a totes les poblacions, que ema·
nen de la Direcció General de 
Trànsit, però hi ha determinades 
qüestions que es deixen a criteri 
de les ordenances municipals 
que es puguen aprovar, com per 

El Partit Popular exigeix 
que es regule l’ús dels 
patinets elèctrics

exemple, l’ús obligatori o no de 
casc, els llocs o espais per on es 
pot circular, els estacionaments, 
etc.

El regidor Popular, Marcos 
Sanchis, ha demanat a l’equip 
de govern que “faça els seus 
deures” ja que des de l’inici de la 
desescalada ha augmentat l’ús 
d’aquests patinets. “Els veiem 
circular per les voreres, per la 
carretera, sense casc, en algu·
nes ocasions amb dues perso·
nes”, denuncien des del PP.

En aquest sentit, el regidor 
popular ha manifestat que “és 
necessari que l’ajuntament acla·
risca per on poden circular, a 
quines edats es poden utilitzar, 
si precisen de casc o no… i totes 
aquestes qüestions són compe·
tència municipal, és necessari 
que per mitjà d’una ordenança 
l’Ajuntament aclarisca aquestes 
circumstàncies”.
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Les accions s’encaminen 
a garantir que l’entrada 
i eixida dels col·legis es 
produeix en condicions 
de màxima seguretat per 
als alumnes i familiars 
controlant la distància 
de seguretat, presa de 
temperatura en el moment 
de l’accés dels escolars i ús 
de mascaretes

 

Pastor Miguel Fernández
Iglesia Evangélica Bautista 

de Xàtiva

¡QUÉ 
INCORRECCIÓN!

¡Qué incorrección! Le incre·
pó Jack al Capitán Garfio en la 
película Hook cuando se saltó 
las reglas de urbanidad en un 
duelo. Quizás la causa, como 
algunos de los niños perdidos 
explicaron después, fue que el 
Capitán Garfio se crió sin una 
mamá.

“La blanda respuesta aplaca la 
ira, mas la palabra áspera hace 
subir el furor”, enseñaba el sa·
bio Salomón. Esta semana solo 
escucho improperios de buena 
gente que quiere ayudar a sus 
semejantes, pero cuyas pala·
bras lo contradicen. En el nom·
bre del bien común matamos 
verbalmente al oponente por·
que desde que hay internet, el 
nivel de incomunicación se ha 
acrecentado.

Necesitamos valores eternos 
en una sociedad que se llena la 
boca con el término y devalúa 
al prójimo. Entiendo que vivo 
en una sociedad poscristiana, 
porque en el sur se nos negó la 
Biblia y en el norte la olvidaron 
en un museo. Los valores son 
tan subjetivos que flotamos a la 
deriva, siguiendo el libre albe·
drío de nuestros gobernantes y 
de los grupos de presión que los 
financian, determinando ellos 
lo que es bueno y lo que es malo. 

Y a pesar de la vergüenza de 
los candidatos a la presidencia 
en la capital del mundo, en la 
nuestra tampoco quedamos 
bien parados. Nada ha cambia·
do en España en los últimos 500 
años. Cada gobernante que he·
mos tenido, hasta el día de hoy, 
ha sido el mensajero y el escogi·
do de su personal “dios”. Quizá 
por eso hay tanta incorrección.

No hablo de elegancia ni de 
educación, que falta a raudales. 
Hablo de la coherencia de ha·
blar a mi prójimo con el respeto 
que se merece como ser huma·
no. Del trato a la vida cuyo Crea·
dor nos habla por medio de su 
libro sagrado, pues lo dignificó 
y reconoció sin distinción de 
sexo, raza o condición.

Es mi oración que esta crisis 
mundial nos haga reconocer 
a nuestros semejantes como 
iguales, o como el apóstol Pablo 
escribió, como superiores a no·
sotros mismos. Porque cuando 
elevo a mi prójimo por encima 
de mí, entiendo por qué Dios se 
hizo tan pequeño y tan huma·
no: por amor a todos y cada uno 
de nosotros.

Dimecres tenia lloc una reunió telemàtica del Consell Esco-
lar de la ciutat, per tal de tractar diferents temes vinculats amb 
l’inici i el desenvolupament del curs i de les accions presses i 
previstes en matèria educativa per part municipal.

En primer lloc es van valorar les accions realitzades pel pro-
pi Ajuntament de Xàtiva pel que fa a l’inici del curs, respec-
te a l’augment dels serveis de neteja i de Policia Local per tal 
de controlar l’accés i les eixides a les escoles, a més d’altres 
matèries com ara mobilitat, el canvi de mobiliari per part de 
la Brigada Municipal, o la cessió d’espais públics com ara els 
patis de la Casa de la Cultura i la Casa de la Joventut o part del 
Jardí de la Pau.

D’altra banda, també es va parlar del procés d’escolarització 
i de les vacants escolars que queden lliures a la ciutat segons 
els nivells, així com també de la situació del Pla Edificant amb 
les actuacions que estan realitzant-se i les futures intervenci-
ons i les accions de manteniment realitzades per l’Ajuntament 
en els centres públics de Primària.

“Vull fer una valoració molt positiva d’aquest Consell Esco-
lar, perquè vam rebre molt de suport per part de tots els mem-
bres, reconeixent les intervencions que ha fet l’Ajuntament al 
llarg d’aquestes setmanes”, manifestava la regidora d’Educa-
ció Lena Baraza.

En el torn de paraula, els membres del Consell van poder 
preguntar qüestions com ara la sol·licitud d’AMPES, al temps 
que també es va agrair la tasca municipal.

A l’inici de curs de Xàtiva ha primat la normalitat, dins de les 
circumstàncies especials provocades per la normativa sanità-
ria i d’educació, amb una bona coordinació amb salut pública 
amb els casos que s’han detectat. En aquestes setmanes tan 
sols s’han hagut d’aïllar dues classes com a conseqüència de 
positius, circumstància que ja ha estat superada. En la resta de 
casos s’han realitzat proves PCRs sense haver d’arribar a apli-
car mesures més restrictives.

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva ha des·

plegat una sèrie de mesures de 
pacificació del trànsit rodat en els 
accessos als centres escolars de la 
ciutat per garantir que l’entrada 
i eixida dels col·legis es produeix 
en condicions de màxima segu·
retat per als alumnes i familiars. 
Les actuacions s’han dut a terme 
en set centres escolars de Xàtiva. 
Les mesures contemplen les con·
dicions de seguretat que marca 
l’autoritat sanitària respecte a 
distància de seguretat, presa de 
temperatura en el moment de 
l’accés dels escolars i ús de mas·
caretes.

Cada dia, en el col·legi Martínez 
Bellver, es procedeix a instal·lar 
dispositius per a tallar la circula·
ció en el carrer Ventura Pascual 
durant les hores d’entrada i eixida 
al centre, dispositius com ara pi·
lons, tanques i cadenes. En aquest 
mateix col·legi, l’Ajuntament està 
reparant una porta lateral per a 
habilitar un nou accés al centre 
pel carrer Blasco Acevo, de mane·
ra que hi haurà tres grups d’accés 
al centre escolar.

En el cas dels accessos al col·
legi Taquígraf Martí, el carrer 
Sant Agustí es talla a l’altura de 
l’auditori de l’antiga església en 
els horari d’entrada i eixida. Pel 
que fa al col·legi de la Immacula·
da, conegut popularment com la 
Beni, es produeix un tall de l’accés 
a la plaça de Sant Pere, havent·se 
habilitat una ampliació de la zona 
d’accés al centre escolar mitjan·
çant tanques de formigó per a 
garantir la seguretat dels xiquets 
i xiquetes. Aquest tancament de la 
plaça també afecta al col·legi Atti·
lio Bruschetti, atès que incremen·
ta la seguretat de l’accés al centre 
pel carrer Beneficència.

Pel que fa al Gozalbes Vera, s’ha 
habilitat un accés per l’antiga 
porta principal situada al carrer 
Francisco Gozalbes. Amb la finali·
tat de millorar la seguretat vial a 
la zona, s’han delimitat amb tan·
ques de formigó dos espais per a 

Es despleguen diverses mesures de 
pacificació del trànsit en els centres escolars
El Consell Escolar de Xàtiva s’ha reunit aquesta setmana per a valorar l’inici 
i el desenvolupament d’un curs marcat per la pandèmia

que hi haja separació i seguretat 
en les zones d’espera dels alum·
nes a la seua arribada al centre. A 
més a més, la brigada ha habilitat 
la pista del Jardí de la Pau com a 
pati auxiliar del col·legi.

Les mesures de protecció de la 
seguretat vial també s’estenen 
al col·legi Jacinto Castañeda i a 
l’IES Simarro. En el cas del Jacinto 
Castañeda, diàriament es tallen 
els carrers Aben Ferri i Dr Sumsi 
per a garantir un accés segur dels 
escolars. Pel que fa a l’IES Simar·
ro, s’ha procedit a la instal·lació 
de tanques metàl·liques fixes de 
protecció a ambdós laterals de 
la rotonda d’accés a l’institut. Fi·
nalment, cal ressenyar que s’han 
habilitat els patis de la Casa de 
Cultura i de la Casa de la Joventut 
com a patis auxiliars del col·legi 
Nuestra Señora de la Seo.

El Consell Escolar tracta la 
seguretat, la mobilitat i la neteja

Xàtiva,
en breu

Miquel Suay. El pla compta amb 
el suport de la Generalitat Valen·
ciana, a través de la Secretaria 
Autonòmica d’Economia Soste·
nible, Sectors Productius, Comerç 
i Consum, amb una dotació de 
80.000 euros. Una de les localit·
zacions serà Xàtiva.

LÍNIA XÀTIVA-ALCOI
Compromís ha aconseguit 

aprovar la seua moció al Senat 
exigint la recuperació de totes 
les freqüències ferroviàries que 
hi havia abans de la pandèmia 
i incrementar l’oferta. Una de 
les línies més afectades és la de 

ESCENARI DE MODA
L’Associació de Dissenyadors 

de la Comunitat Valenciana 
(Dimova) posarà en marxa un 
conjunt d’accions de promoció 
englobades en el seu Pla d’Acció 
2020. L’objectiu és aprofitar la 
gran oportunitat de “fer moda 
des de València cap al món”. Així 
ho ha asseverat el president de 
l’associació professional, el xativí 

Xàtiva·Alcoi. Es va aprovar amb 
l’únic vot en contra del Partit So·
cialista. 

FIRA OUTLET I COMERCIAL
Hui finalitza una nova edició 

de la tradicional Fira Outlet i 
Comercial que organitza l’Asso·
ciació comercial ADEXA i que en·
guany, a causa de la crisi sanità·
ria, té lloc en els propis comerços. 
Participen un total de 58 establi·
ments.

ESCOLA D’ADULTS
L’Escola d’Adults de Xàtiva té 

oberta la seua matrícula. S’atén 

en el centre de dimarts a dijous, 
de 10 a 13 hores i de 17 a 20 hores. 
Es tancarà el 22 d’octubre.

EXPOSICIÓ A VALÈNCIA
La xativina Patricia Bolinches 

forma part de l’exposició “Coro·
nacrisis i Cultura”. La mostra re·
uneix les propostes gràfiques de 
50 creadors valencians de l’àm·
bit del disseny i la il·lustració a 
partir d’una selecció de 50 textos 
d’experts, nacionals i internaci·
onals, que reflexionen sobre la 
crisi. L’exposició es podrà visitar 
fins al 29 de novembre en el Cen·
tre Cultural La Nau de València.

Un dels carrers on s’ha pacificat el trànsit.
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PROGRAMACIÓ

2020

Divendres 23 d’octubre, 
a les 20:30h

Lírica / Òpera representada amb orquestra en directe

Camerata Lírica presenta 
«Madama Butterfly»

Durada: 150 minuts (amb descans de 10 minuts aproximadament)

Preus: 15€ (12€ amb descomptes)

Diumenge 18 d’octubre, 
a les 19:30h

Teatre Monòleg / Castellà

 «Infarto ¡No vayas a la luz!»
Santi Rodríguez

Durada: 105 mins

Preus: 12€ (10€ amb descomptes)

Espectacle no recomanat per a menors de 12 anys

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva ha fet 

pública la programació cultural 
corresponent a la primera quin·
zena del mes d’octubre, en la qual 
destaca el concert del cantautor 
xativí Feliu Ventura, que havia 
d’haver·se celebrat en la darrera 
edició de Nits a la Fresca però que 
va quedar anul·lada degut a una 
indisposició del propi artista.

La cita, en la que Feliu Ventura 
presentarà el seu últim disc “Con·

REDACCIÓ
El musicòleg xativí José Luis  

García del Busto ha decidit donar 
la seua biblioteca i fonoteca par·
ticular a l’Ajuntament de Xàtiva, 
sol·licitant el compromís de cata·
logar, conservar i posar a disposi·
ció dels investigadors, tant en la 
Biblioteca com en l’Arxiu Munici·
pal, la seua col·lecció.

La proposta va ser acceptada 
aquest dilluns en la Junta de Go·
vern Local, tractant·se d’una ces·
sió molt interessant degut al vo·
lum, la qualitat i l’exclusivitat, ja 
que es compta amb alguns llibres 
i documents sonors que per les 
seues característiques són difí·
cils de trobar tant en biblioteques, 
centres de documentació o fono·
teques de tot l’Estat.

El fons bibliogràfic i fonogràfic 
passarà a formar part dels fons 

REDACCIÓ
La jornada de portes obertes 

dels principals atractius turístics 
de la ciutat aquest passat diu·
menge, amb motiu del Dia Mun·
dial del Turisme, es va saldar amb 
xifres de visitants molt positives.

Al Castell de Xàtiva van accedir 
al llarg del dia d’ahir un total de 
1.100 visitants, molts dels quals 
havien realitzar la compra de 
l’entrada a través del lloc web de 
Turisme, tot i que va ser un gran 
nombre de gent tant de la ciutat 
com de les comarques dels vol·
tants les que no havien fet com·
pra prèvia però van voler passar el 
dia a la fortalesa xativina.

Els museus municipals de l’Al·
modi i de Belles Arts – Casa de 
l’Ensenyança, tot i amb menor 
mesura, també van assolir xifres 
interessants. El dissabte van acce·
dir un total de 54 persones, men·
tre que el diumenge, Dia Mundi·
al del Turisme, l’afluència va ser 
d’un total de 275 persones. Pel que 
fa a l’exposició d’Andreu Alfaro, el 
dissabte va ser visitada per 200 
persones mentre que diumenge 
van recórrer els diferents espais 

El Castell de Xàtiva rep un total de 1.100 
visites en el Dia Mundial del Turisme

un total de 170 visitants.
“Estem molt contents per l’aco·

llida que han tingut les activitats 
organitzades aquest cap de set·
mana tant per la gent de Xàtiva 
com de la resta de la Comunitat 
Valenciana, i això ens dona un 
motiu per seguir treballant en 
millorar un dels sectors més im·
portants del teixit econòmic de la 
ciutat, com és el sector turístic”, 
ha destacat la regidora de Turis·
me Raquel Caballero.

D’altra banda cal recordar que 
aquest cap de setmana comen·
çaren les activitats gratuïtes de la 

tardor, amb dues rutes en la jor·
nada del dissabte –una sobre Es·
tellés i altra nocturna pel Castell–, 
a més d’estar actives ja les visites 
a l’exposició de l’escultor Andreu 
Alfaro.

De fet, les entrades per a les 
diferents rutes temàtiques fins 
a desembre s’han exhaurit ja, 
pel que Caballero ha informat de 
que s’està estudiant l’ampliació 
d’aquestes rutes i activitats, a més 
de millorar l’accessibilitat al cas·
tell de cara al pont d’octubre, en el 
que també s’espera una gran aflu·
ència de visitants.

El concert de Feliu Ventura ajornat en Nits a la Fresca 
tindrà lloc el 9 d’octubre al Gran Teatre de Xàtiva

vocatòria” tindrà lloc el divendres 
9 d’octubre a les 20 hores, al Gran 
Teatre de Xàtiva. El concert és gra·
tuït  però amb aforament limitat.

Ahir es va inaugurar l’exposició 
fotogràfica “Mirada de AFSA”, a la 
sala de columnes de la Casa de 
Cultura, mentre que hui a les 19.30 
hores, el grup de danses Socarrel 
presenta “Socarrel per les comar·
ques”.  Respecte a la propera set·
mana, el dijous 8 d’octubre, a les 
22 hores, tindrà lloc un concert 

per la festivitat del 9 d’Octubre, al 
Gran Teatre, a càrrec de la banda 
simfònica de la Societat Musical 
la Primitiva Setabense (aforament 
limitat), mentre que el divendres 
se celebrarà l’acte institucional. 
Per últim, el dissabte 10 d’octubre, 
el Gran Teatre acollirà el concert 
polifònic “Sonors, de la terra fins 
a...”, a càrrec del Cor Polifònic Ciu·
tat de Xàtiva. Les entrades es po·
dran recollir a la Casa de Cultura i 
l’aforament és també limitat.

El musicòleg José Luis García del Busto dóna a Xàtiva 
la seua biblioteca i fonoteca personal

de l’Arxiu municipal i de la Bibli·
oteca municipal de Xàtiva, on es 
conservarà i custodiarà de ma·
nera adequada, a més de rebre el 
tractament arxivístic i bibliogrà·
fic corresponent per a posar·lo a 
disposició de tota la ciutadania.

“He acumulat aquest material 
durant més de 50 anys de dedi·
cació a la música, tant com afi·
cionat com a professional, i sóc 
conscient de que el material és 
vàlid per al seu estudi, pel que la 
millor decisió era trobar algun 

centre cultural o institució que 
acollira aquesta donació. El meu 
objectiu és que es puga conservar, 
catalogar i posar al servei de qual·
sevol músic, aficionat o investi·
gador que es puga beneficiar”, ha 
manifestat García del Busto.

S’estima que la discoteca supera 
els 2.000 cds i la biblioteca conté 
més de 3.000 volums, incloent 
llibres i partitures. Abans de fina·
litzar el 2020 es farà una primera 
entrega, que serà escalonada de·
gut a que José Luis Garcia del Bus·
to continua encara en actiu.

“L’acte d’altruisme del senyor 
José Luis  García del Busto supo·
sa un clar exemple d’estima per 
aquesta ciutat i de preservació de 
la memòria local, pel que volem 
agrair el seu gest”, ha destacat per 
la seua part la regidora d’Arxiu i 
Biblioteca, Mariola Sanchis.

La cessió del fons resulta 
interessant degut al 
volum, la qualitat i 
l’exclusivitat d’alguns 
llibres i documents sonors

Cues per accedir al Castell de Xàtiva diumenge passat.
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COMARQUES

· Obligatori l’ús de mascareta. 
· Es recomana evitar aglomeració a l’entrada. Caldrà 
guardar la distància de seguretat que marca la llei. 
· S’identificarà a tots els assistents per 
tal de garantir la seguretat de l’event. 
· Les butaques estan limitades i es disposaran 
segons ens marca la normativa vigent.
· Utilitza gel desinfectant per a fregar-te les 
mans. Utilitza la catifa desinfectant per al calçat.

L’ALCÚDIA DE CRESPINS

Breus 
comarcals

CANALS
Dissabte va tenir lloc el XII Con·

curs de pintura a l’aire lliure Vila 
de Canals. En total van participar 
13 pintors i pintores: 8 de Canals, 3 
de Xàtiva, 1 d’Ontinyent i 1 d’Alcoi. 
El primer premi va ser per a Gui·
llermo Soler, el segon per a Mi·
guel Soro i el primer per a José Ra·
món Blesa. El premi a l’autor local 
va recaure en M. José Borredà i el 
premi a la pedania (Aiacor) va ser 
per a José Roca. Pròximament les 
obres s’exposaran a l’almàssera 
ubicada a l’antiga casa de cultura 
del carrer Beat Factor.

LA FONT DE LA FIGUERA
La Font de la Figuera ajudarà 

amb 35.000 euros a autònoms i 
empreses afectades per la CO·
VID·19. El termini per demanar 
les ajudes estarà obert fins al 24 
d’octubre.

LA FONT DE LA FIGUERA
La Regidoria d’Educació de la 

Font de la Figuera ha obert el 

L’OLLERIA
La Guàrdia Civil de Xàtiva de·

tenia ahir a sis joves, d’entre 18 
i 25 anys, per la seua suposada 
implicació en una agressió se·
xual a una menor de 14 anys a 
l’Olleria en una festa celebrada 
diumenge passat. Les investi·
gacions continuen obertes i les 
autoritats no descarten més de·
tencions. 

MUNICIPIS
ADIF ha aprovat l’adjudicació, 

per import de 568.000 euros, 
d’un contracte per a la redacció 
del projecte de renovació de via 
en el tram comprés entre les es·
tacions d’Ontinyent i Alcoi. Dit 
tram compta amb quatre passos 
a nivell, dos ponts metàl·lics, 10 
túnels i un baixador, a més de 
les pròpies estacions d’Ontinyent 
i Alcoi. El termini d’execució del 
contracte és de 12 mesos. Aques·
ta adjudicació s’afig a les obres 
que es duen a terme actualment, 
que consisteixen en la dotació de 
noves instal·lacions de segure·
tat en tota la línia d’ample con·
vencional Xàtiva·Alcoi, amb un 
import d’adjudicació que supera 
els 7 milions d’euros. Es troba en 
licitació la redacció del projecte 
de renovació de via del tram Xà·
tiva·Ontinyent, per un import de 
més d’un milió d’euros.

termini per a la inscripció a les 
activitats extraescolars del curs 
2020/2021. Es tracta d’unes ac·
tivitats subvencionades per la 
Conselleria d’Educació, dirigides 
a població escolar d’entre 3 i 18 
anys, destinades a compensar 
els efectes negatius del confi·
nament. Hi haurà quatre tipus 
d’activitats: Reforç educatiu per 
a primària, primer i segon d’ESO, 
activitat física per a primària, 
animació lectora per a escolars 
d’infantil de 3, 4 i 5 anys i per 
últim destreses digitals per a 
l’àmbit educatiu dirigides a estu·
diantat de 3r, 4t de ESO i 1r i 2n de 
batxillerat.

LA VALL D’ALBAIDA
La Diputació recupera la senda 

que unix la Font del Molí i l’Estret 
de les Aigües de Bellús amb una 
inversió que supera els 46.000 
euros. Els treballs han consistit 
en la rehabilitació del ferm del 
camí, el desbrossament de faixes 
auxiliars, la plantació de vegeta·
ció de ribera, la recuperació de 
brolladors i la senyalització.

BICORP
Aquest passat dimarts va ser 

l’aniversari de la veïna de Bicorp 
María Ramos García que va com·
plir 101 anys envoltada de fami·
liars i amics. A més, en el dia de 
Sant Miquel es va felicitar des 
de l’Ajuntament a Miguel Mar·
tínez Valiente de 108 anys d’edat. 
Tots dos van poder celebrar junts 
aquest dia tan assenyalat.

REDACCIÓ
L’Ajuntament de l’Alcúdia de 

Crespins ha donat la benvinguda 
a cinc noves treballadores i tre·
balladors que durant tres mesos 
formaran part de la Brigada Mu·
nicipal desenvolupant tasques de 
manteniment i neteja al munici·
pi. S’han incorporat al planter ho 
han fet gràcies al Pla Endavant 
amb l’Ocupació i han sigut selec·
cionades a través de les bosses 

MUNICIPIS

L’Ajuntament contracta a cinc persones 
gràcies al Pla Endavant d’Ocupació

d’ocupació municipals amb l’ob·
jectiu de millorar àrees dels Ser·
veis Municipals. 

En aquest sentit, l’alcalde Ro·
berto Granero ha manifestat el 
compromís de l’Ajuntament amb 
la creació de nous llocs de treball 
“per pal·liar la situació econòmica 
produïda per la crisi sanitària”. El 
regidor de Promoció Econòmica, 
Pedro Garcia, ha assenyalat que 
la creació de llocs de treballs “és 

prioritari per resoldre la situació 
econòmica d’algunes famílies”, 
al mateix temps que ha indicat 
que aquesta iniciativa “suposa un 
al·licient per a aquelles persones 
que es troben desocupades des de 
fa temps o que s’incorporen per 
primera vegada al mercat laboral”

El Pla d’Ocupació local compta 
amb un pressupost de 100.000 eu·
ros i ha permés, fins ara, la con·
tractació de 18 persones.

REDACCIÓ
El Consorci de Residus V5 COR, 

ha fet un pas més en l’aposta de·
cidida pel tractament dels bioresi·
dus per part dels seus municipis 
integrants, i portarà a la pròxima 
Assemblea una iniciativa innova·
dora: aquells que hagen complit 
les seues obligacions ambientals, 
i tinguen en marxa la recollida se·
parada de matèria orgànica paga·

Es plantejarà a l’assemblea del COR que els municipis 
que recullen separadament la matèria orgànica paguen 
un 30% menys pel tractament dels residus domèstics

ran 88’32 euros de tractament per 
tona, enfront dels 122’74 euros que 
pagarà un municipi que no la re·
culla separadament, la qual cosa 
suposa un 28’5% menys.

Per al president del COR, Roger 
Cerdà, “es tracta d’una proposta 
que va en la línia de treball que 
hem emprés des de la legislatu·
ra passada en el COR, premiant a 
aquells ciutadans, i als municipis, 

que tenen un bon comportament 
ambiental, i d’alguna manera col·
laboren en la gestió dels seus resi·
dus domèstics separant a casa”. 
Segons Cerdà “la matèria orgàni·
ca suposa pràcticament el 40% del 
pes d’una bossa de fem habitual 
de cadascuna de les nostres fa·
mílies, per la qual cosa, separant 
en origen, ajudem a combatre el 
canvi climàtic”.

Pintura guanyadora.
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COVID-19

L’espai dels comerciants
Natur House t’ajuda a adquirir uns hàbits alimentaris saludables 

En Naturhouse Xàtiva, establiment situat al C/Camí dos Mo·
lins, 12, t’ajudem a adquirir uns hàbits alimentaris saludables 
perquè abastes el teu pes ideal i millores teua qualitat de vida.

Tot això acompanyat de suplements a base de productes na·
turals, que ajuden a aconseguir l’objectiu d’una manera sana i 
eficaç.

L’assessorament regular durant les consultes ajuda a contro·
lar els efectes del pla alimentari de forma continuada i a adap·
tar·lo en funció dels resultats i el tractament. El teu assessor 
nutricional et dóna suport i et motiva en tot moment per aju·
dar·te a aconseguir el teu objectiu.

L’assessorament de l’expert és important no només durant el 
tractament, sinó també després de la seua finalització, quan cal 
mantenir els resultats obtinguts. En això es basa el nostre mè·
tode, a la REEDUCACIÓ ALIMENTÀRIA.

En l’establiment, a més dels suplements alimentaris que 
t’ajuden a aconseguir el teu objectiu, pots trobar tota una àm·
plia gamma de productes enfocats a fomentar teu benestar: su·
plements beneficiosos per als teus articulacions, per a la pell, 
cabell, etc.

Passa’t i t’informem sense compromís. Estem per ajudar·te a 
cuidar·te.

En Natur House Xàtiva:

C/ Camí dos Molins 12 bajo
Tel: 962280702 - 640572249

L’Hospital General d’Ontinyent ha instal·lat uns mòduls prefabricats per a millorar l’espera 
d’acompanyants ateses les limitacions d’aforament de del centre durant la pandèmia.

Amb aquesta iniciativa es pretén augmentar el grau de confort durant les esperes de familiars 
davant l’arribada de l’hivern i es manté el grau de seguretat.

Aquesta sala annexa instal·lada en la mateixa entrada de l’Hospital compta amb ventilació, 
calefacció i aire condicionat així com cadires i elements de seguretat com a gel hidroalcohólico 
i informació de servei.

Un altre d’aquests mòduls serà instal·lat pròximament per a acollir els professionals com 
a sala d’estar facilitant així més espai per als temps de descans i evitar els contactes pròxims 
durant els menjars.

J. A. CLOQUELL
Un total de 260 municipis va·

lencians inicien el mes d’octubre 
amb casos de coronavirus detec·
tats en les últimes dues setma·
nes, i cinc d’ells tenen més de 100 
contagis d’aquest tipus: València 
(907), Alacant (446), Elx (376), Cas·
telló de la Plana (252) i Onda (102). 
Així es desprén de les dades que 
publicava ahir la Conselleria de 
Sanitat, de les quals s’extrau que 
hi ha 5.157 casos detectats mit·
jançant PCR en les últimes dues 
setmanes en tota la Comunitat 
Valenciana. Des de l’última actu·
alització del dimarts, s’han regis·
trat i assignat 2.078.

A les nostres comarques des·
taca la situació a Ontinyent amb 
52 nous casos, passant dels 293 
de dimarts als 345 positius totals 
en l’actualització d’ahir. A la ca·
pital de la Vall d’Albaida hi ha en 
aquests moments 65 positius ac·
tius. A la resta de municipis de la 
zona hi ha 14 positius els darrers 
14 dies a Benigànim; 2 a Aielo de 
Malferit, a Bocairent i a l’Olleria; 
i 1 a Albaida, a la Pobla del Duc i a 
Quatretonda. A la Canal de Navar·
rés hi ha 19 positius comptabilit·

Un total de 260 municipis valencians comencen 
octubre amb casos recents de coronavirus
Ontinyent compta amb 65 casos actius i 345 acumulats i Xàtiva té 23 positius actius i 188 acumulats

zats els darrers 14 dies a Énguera, 
6 a Navarrés i 4 a Chella. Pel que fa 
a la Costera, Xàtiva encapçala les 
xifres amb 23 positius confirmats 
els darrers 14 dies, i 188 positius 
totals des de l’inici de la pandè·
mia. La segueix Canals amb 17 po·
sitius actius; Moixent, amb 15; el 
Genovés, amb 8; l’Alcúdia de Cres·
pins, amb 6; la Llosa de Ranes, 
amb 5; la Font de la Figuera, No·
vetlè i Vallada, amb 2; i Barxeta, 
la Granja de la Costera i Montesa, 
amb 1. Precisament, Montesa ha 
comptabilitzat aquesta setmana 
el seu primer cas des de l’inici de 
la pandèmia.

L’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, 
en xarxes socials, ha afirmat que 
no podem baixar els braços amb 
la pandèmia. Ha recordat que du·
rant la primera ona es va aconse·
guir que el virus quedara al mar·
ge de les residències de la ciutat, 
però lamentablement la setmana 
passada es van detectar 2 casos 
en una residència sent finalment 
9 els positius confirmats.

En total, el Departament de Sa·
lut Xàtiva·Ontinyent compta amb 
240 positius actius, 1.528 positius 
acumulats i 55 defuncions.

Millora de la zona d’espera a l’Hospital d’Ontinyent

Una detinguda per la Policia Nacional a Ontinyent 
per negar-se a utilitzar la mascareta

Agents de la Policia Nacional detenien aquesta setmana en un carrer d’Ontinyent a una dona de 
46 anys, d’origen romanés, com a presumpta autora d’un delicte de desobediència greu, després de 
negar-se en reiterades ocasions a posar-se la màscara com obliga el Decret llei 11/20 de 24 de juliol. 
Els fets van ocórrer passada la mitjanit quan els agents que realitzaven labors de prevenció. Els 
policies li van preguntar a la dona les raons per les quals no portava la màscara, contestant que no 
la portava perquè no li donava la gana:“no me la posaré, ni me la posaré mai, perquè sóc una per-
sona lliure”, “açò només passa ací”. Els agents li van realitzar un escorcoll superficial localitzant-li 
diverses màscares entre les seues pertinences. A més, van esbrinar que ja havia estat advertida fins 
a huit ocasions del que implicava el no portar posada la màscara d’ús obligatori. Finalment, va ser 
detinguda com a presumpta autora d’un delicte de desobediència greu. La detinguda, sense antece-
dents policials, ja ha passat a disposició judicial.
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UNED XÀTIVA

La UNED és la universi-
tat pública amb més nombre 
d’alumnes d’Espanya. Per al 
curs 2020/2021 l’oferta és de 
més de 25 títols oficials, màs-
ters, etc. Disposa dels mitjans 
tècnics suficientment testats 
per a impartir matèries a dis-
tància com s’ha comprovat al 
llarg dels seus més de 40 anys 
de docència i més recentment 
durant el passat estat d’alarma 
sanitària.

A Xàtiva, la UNED està im-
plantada des del 2007, per tant 
aquest serà el 14é any impar-
tint estudis reglats en la seu 
situada en Sant Agustí. A la 
capital de la Costera es poden 
cursar un total de 7 Graus uni-
versitaris a banda d’altres cur-
sos d’extensió universitària 
com el Programa UNED éni-
or per a majors de 55 anys. A 

banda d’aquestes titulacions, 
el Centre de la UNED a Xàtiva 
disposa també del Curs d’Accés 
a la Universitat per a majors 
de 25 anys, una opció molt và-
lida per aquelles persones que 
desitgen tornar als estudis i 
aconseguir un títol oficial uni-
versitari.

L’avantatge principal 
d’aquesta universitat rau en 
el seu sistema d’aprenentatge, 
basat en un potent sistema in-
formàtic que permet als alum-
nes cursar tots els seues estudis 
sense necessitat de desplaça-
ments. Tot això, el Centre dis-
posa també de tutories setma-
nals per a tots els Graus de la 
seua oferta. Aquestes tutories 
permeten el contacte directe 
amb els professors i amb altres 
alumnes, facilitant l’èxit en 
els estudis especialment du-

rant els primers cursos de cada 
Grau.

Per al present curs l’oferta a 
Xàtiva de titulacions és la se-
güent: Grau en Dret, Grau en 
Turisme, Grau en ADE, Grau en 
Treball Social, Grau en Histò-
ria de l’Art, Grau en Enginyeria 
Informàtica de Sistemes i Grau 
en Enginyeria Informàtica 
de Gestió. Tots aquests estu-
dis compten amb els seus tu-
tories presencials a Xàtiva on 
l’alumne pot acudir a rebre les 
seues tutories presencialment 
o connectar-se virtualment a 
través de la UNED per a rebre 
les classes. Els horaris de les 
tutories són de dilluns a dijous 
en horari de vesprada de 15.30 
a 20.30 hores. El curs donarà 
inici el pròxim 5 d’octubre i el 
termini de matrícula es tanca-
rà el 22 d’octubre.

UNED Sénior
Per altra banda, els curosos 

d’extensió universitària i es-
pecialment el Programa UNED 
Sénior donen un servei educa-
tiu i cultural de gran qualitat 
a la societat xativina i de les 
comarques veïnes. Aquest serà 
el 12é any impartint matèries 
útils per a tota la societat de 
Xàtiva i la zona. 

Aquest curs s’impartirà on-
line al 100% per les especials 
condicions dels alumnes i la 
situació actual d’especial vul-
nerabilitat. Respecte als mò-
duls que s’oferiran són els 
següents: Música i Cinema, 
Anglés, Història i Història de 
l’Art: Arqueologia i Patrimoni. 
El curs donarà inici el pròxim 
19 d’octubre, estant obert el 
termini de matrícula actual-
ment.

La UNED Xàtiva obri les matrícules 
per al curs 2020/2021
El curs començarà el 5 d’octubre i el termini de matrícula es tancarà el 22 d’octubre 
mentre que la UNED Sénior, que enguany serà 100% online, s’iniciarà el 19 d’octubre

Instal·lacions de Sant Agustí, on s’ubica la UNED Xàtiva. Activitats realitzades per la UNED Sénior els darrers anys.
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Més informació en secretaria de la UNED Xàtiva 
en horari de vesprada de dilluns a dijous de 

15.30 a 20.30 hores i en www.uned.es

UNED XÀTIVA

LA UNED DISPOSA D’UNA AULA A 
XÀTIVA PER A AQUELLS ESTUDIANTS QUE 
VULGUEN CURSAR ELS SEUS ESTUDIS SENSE 
NECESSITAT DE TRASLLATS NI CANVIS DE 
DOMICILI.

LA SEU DE LA UNED XÀTIVA OFERTA SET 
GRAUS I UN CURS D’ACCÉS PER A MAJORS 
DE 25 ANYS.

TOTA AQUESTA OFERTA ESTÀ RECOLZADA 
PER CLASSES PRESENCIALS SETMANALS A 
XÀTIVA A LA SEU DE LA UNED EN EL CARRER 
SANT AGUSTÍ, EN EL CASC HISTÒRIC DE LA 
CIUTAT

GRAUS DE LA UNED XÀTIVA

· GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ 
D’EMPRESES - ADE

· GRAU EN DRET
· GRAU EN TURISME
· GRAU EN TREBALL SOCIAL
· GRAU EN HISTÒRIA DE L’ART
· GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA DE 

SISTEMES
· GRAU EN ENGINYERIA INFORMÀTICA DE GESTIÓ

A BANDA D’AQUESTS GRAUS EL CENTRE OFEREIX 
TAMBÉ CURSOS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA I SI 
ESTÀS INTERESSAT EN ALTRES GRAUS O ESTUDIS, 
TAMBÉ ET POTS MATRICULAR A XÀTIVA DE LA 
RESTA DE L’OFERTA QUE OFEREIX LA UNIVERSITAT.

UNED SÉNIOR

MÒDUL PROFESSORS/ES TÍTOL I RESUM

MÚSICA I CINEMA
José L. Garcia del Busto

Guillermo Garcia del Busto

Música: Vicente Martín Soler; Beethoven; músiques inspirades en el Quijote de Cervantes; òpera; grans 
festivals internacionals.

Cinema: l’amor i la filosofia; la moral; el món.

ANGLÉS Laura Santamargarita Objectiu: resoldre situacions comunicatives reals perquè els participants adquirisquen fluïdesa al parlar en anglés.

HISTÒRIA
Jaume Piqueras

Isaïes Blesa

El curs proposa un recorregut pel fet fiscal com a element vertebrador a la nostra societat i a totes les occi-
dentals del nostre entorn. Des de les bases romanes que prefiguraren un sistema basat en la desigualtat fins 
l’Edat Mitjana, on el regne de València, que va destacar en altres terrenys del Dret, desenvolupà un règim 
fiscal arran la crisi del XIV de caire real com a vertader antecedent dels sistemes públics moderns.

El curs té com a objectiu general definir els principals trets i transformacions estructurals que es produeixen a 
França i la seua repercussió a Europa, durant el Segon Imperi Francés, de 1852 a 1870, molt més important del 
que sembla. S’analitzaran els canvis polítics, socials, culturals i econòmics produïts en aquests anys i els nous 
equilibris i desajustaments que es perfilen en els anys de consolidació d’un capitalisme industrial i financer, 
que produeix grans beneficis, però també grans capes de pobresa.

HISTÒRIA DE L’ART. 
ARQUEOLOGIA 

I PATRIMONI

Reyes Borredá
Sergio Rubio

A través de l’aigua intentarem veure les realitats històriques i l’empremta arqueològica que ha quedat en les 
nostres terres. 

Ens centrarem en una de les principals fonts d’inspiració de l’art al llarg de tots els temps: la Mitologia.
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Unanimitat per a guardonar amb el “Nou d’Octubre” 
als herois i a les heroïnes de la COVID-19 i la DANA
La Junta de Portaveus de l’Ajuntament d’Ontinyent acordava igualment la proposta ciutadana 
de reconéixer el periodista Josep Antoni Mollà a títol pòstum

La celebració del 9 d’Octubre a On-
tinyent inclourà fins a quatre passa-
carrers simultanis als diferents barris, 
en substitució de la processó cívica que 
acompanyava les autoritats des de la 
Plaça Major fins el Palau de La Vila. És 
una de les principals novetats de la pro-
gramació prevista per a la celebració de 
la festa dels valencians i valencianes a la 
capital de La Vall d’Albaida, que era pre-
sentada dimecres en roda de premsa per 
la regidora de Festes, Àngels Muñoz, i el 
regidor de Cultura, Àlex Borrell. Muñoz 
explicava que “volem que l’inconvenient que suposa no poder reunir a la ciutadania massivament es convertisca en un avan-
tatge per poder traslladar la celebració a tots els barris, mantenint per tant la participació dels col·lectius que tradicionalment 
ens acompanyen i donant-li una nova dimensió, tot sempre de forma adaptada a la situació que estem vivint, i complint amb 
les mesures de seguretat recomanades per les autoritats sanitàries”. Borrell, per la seua banda, destacava la varietat i diversitat 
de les accions previstes en una data “molt vinculada a la cultura, accions en les que a més hem aconseguit que les entitats que 
venien participant no sols no deixen de fer-ho, sinó que tinguen un protagonisme especial”. Tant Muñoz com Borrell coinci-
dien en destacar la importància “d’estar al costat i donar suport al món de la cultura en uns moments difícils com els actuals, 
per tal que ningú es quede pel camí per raó de la pandèmia”, manifestaven. 

La programació s’iniciava ahir amb la presentació del llibre “Un passeig per Ontinyent”, coordinat pel Cronista Oficial de la 
ciutat, Alfred Bernabeu, que servia com a cloenda de la celebració del 775 aniversari d’Ontinyent com a Vila Reial.

Hui a les 18.30 hores, també al Palau de La Vila, hi haurà un concert del grup de xirimiters i tabaleters “El Regall”; i demà, 
a la Sala Gomis, es representarà l’espectacle de Dansa “Lu” a la Sala Gomis, en dues sessions a les 18 i les 19.30 hores, amb 
aforament màxim de 75 persones per sessió. Dijous dia 8 hi haurà també altre acte cultural al Teatre Echegaray, en aquest 
cas un concert d’Andreu Valor.

En la jornada central de celebracions, el 9 d’Octubre, els actes institucionals començaran a les 10.30 hores a la Sala Gomis amb 
la representació del “Ball de l’Aguila” a càrrec de l’Associació de Gegants i Cabets acompanyats pel grup de percussió i dolçaines 
“La Colla”. A la mateixa Sala Gomis tindrà lloc a les 11 hores el Ple Extraordinari del 9 d’Octubre. Acte seguit, a les 12 hores, tin-
dran lloc els quatre passacarrers simultanis als barris de la ciutat, a càrrec del grup de percussió i dolçaines La Colla al barri de 
Sant Josep; el grup de xirimiters i tabaleters “El Regall” al barri de Sant Antoni; el grup de percussió i dolçaina El Raval al barri 
de Sant Rafel; i el grup de música Menestrils al barri del Llombo. 

Ja de vesprada, hi haurà balls populars a les 19 hores a la Plaça de la Juntament amb el Grup de Danses d’Ontinyent; i el concert 
“Una nit a la Sarsuela” a les 20.30 hores a la Plaça de Sant Domingo amb la secció de percussió de la SUAM d’Ontinyent. Els actes 
finalitzaran amb un concert de la Banda Simfònica d’Ontinyent el diumenge 11 a la Sala Gomis i una partida de Pilota Valenciana 
inclosa en la Copa 2 Professional de la Diputació al Trinquet del Poliesportiu.

La celebració del 9 d’Octubre inclourà quatre passacarrers 
simultanis als diferents barris de la ciutat

Jorge Rodríguez, en la roda de premsa on es van anunciar els guardonats d’enguany.

La regidora de Festes, Àngels Muñoz, i el regidor de Cultura, Àlex Borrell. 

REDACCIÓ
La Junta de Portaveus de l’Ajuntament 

d’Ontinyent ha recolzat per unanimitat 
guardonar amb el “Nou d’Octubre” els he·
rois i heroïnes de la lluita contra la CO·
VID·19 i els efectes de la DANA a la ciutat. 
L’alcalde Jorge Rodríguez compareixia di·
marts davant els mitjans de comunicació 
després de celebrar·se una Junta de Por·
taveus extraordinària, on tant la porta·
veu de la Vall Ens Uneix, Natàlia Enguix, 
com els representants de PP i Compromís, 
Mercedes Pastor i Nico Calabuig, dona·
ven suport a la proposta de reconèixer 
als diferents professionals que van tenir 
i tenen encara especial protagonisme en 
tots dos casos, com ara els Professionals 
Sanitaris, Policia Local, Policia Nacional, 
Guàrdia Civil, Bombers, el Departament 
Municipal de Serveis Socials, el Departa·
ment d’Obres i Serveis Municipals (inclo·
ent els serveis de neteja i parcs i jardins, 
i el servei de neteja d’edificis i instal·la·
cions municipals) així com a les entitats 
voluntàries, i en concret a Protecció Civil, 
Creu Roja i Càritas.

El primer edil tenia paraules d’agraï·
ment “per a tots i totes aquells persones, 
herois i heroïnes que ens han ajudat a 
fer front als dos grans drames que hem 
viscut a l’últim any a la ciutat”. Jorge Ro·
dríguez recordava així als professionals 
sanitaris, “dels que s’ha oblidat massa 
ràpid els aplaudiments que es feien als 
balcons”; a la Policia Local “que junt a la 
Policia Nacional i la Guàrdia Civil es van 
reinventar per garantir la seguretat ciu·
tadana en moments difícils”; també per 
als bombers, que ja van estar premiats al 
9 d’Octubre a Ontinyent “però que no po·
díem excloure, perquè van estar crucials 
durant la DANA”; i a entitats voluntàries 
com Càritas, Creu Roja i Protecció Civil, 
“que van ser claus en el trasllat i atenció 
a persones durant la DANA i també en el 
confinament”. 

L’alcalde també afegia al personal del 
departament de Serveis Socials, “que 
van estar a peu de carrer dia a dia ate·
nent als qui mes ho necessitaven en tots 
dos casos”; i als treballadors munici·
pals d’Obres i Serveis Municipals, Neteja 
o Parcs i Jardins “que van fer una gran 
tasca front els efectes de la DANA i con·
tinuen fent·la en la neteja i desinfecció 
contra la COVID·19”. Puntualitzava que 
“som conscients que ens deixem a gent, 
perquè també ens van ajudar a sobreviu·
re durant el confinament els comerços, 
establiments d’alimentació, transportis·
tes, gent vinculada a la cultura que ac·
tuava per streaming, i tant i tantes que 
mereixerien aquest premi”.

A banda d’aquest reconeixement als he·
rois i les heroïnes de la DANA i la COVID·19, 
en la junta de portaveus s’acordava també 
unànimement recollir la proposta ciuta·
dana de fer un reconeixement pòstum al 
periodista Josep Antoni Mollà.

L’acte d’enguany presentarà la novetat 
del trasllat del Ple Institucional a la Sala 
Gomis, amb aforament limitat.
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PUNTS DE VENDA I INFORMACIÓ
· www.caixaontinyent.es
· Casa de Cultura Palau dels Barons de Santa 
Bàrbara - C/ Maians, 26 (Tel. 96 291 82 30)
· Taquilla (1 hora abans de l’espectacle)

REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Ontinyent va 

a renovar el conveni amb l’As·
sociació de Familiars de Malalts 
i Malaltes d’Alzheimer d’Onti·
nyent (AFAO), en un document 
tractat al ple municipal de di·
jous, i que plantejava un incre·
ment progressiu de la subvenció 
anual a l’entitat mentre aquest 
estiga vigent. 

La regidora de l’àrea de Po·
lítica per a les Persones, Paula 
Soler, explicava que, una volta 
finalitzat el conveni anterior, i 

REDACCIÓ
La Casa de Cultura d’Ontinyent 

acollia dimecres el tercer i últim 
dels tallers formatius de “Onti·
nyent Participa”, impulsats pel 
Govern local per a fomentar la 
implicació de la ciutadania al 
procés participatiu. Els regidors 
de Govern Obert, Natàlia Enguix; 
de Promoció Econòmica, Pablo 
Úbeda; i de Participació Ciutada·
na, Virtudes González, participa·
ven en un acte que reunia repre·
sentants del Consell Econòmic i 
Social i públic en general, on es 

REDACCIÓ
La Conselleria d’Agricultura ha 

aprovat el nou pla local de Cremes 
d’Ontinyent, que entrarà en vigor 
el proper 17 d’octubre. La regido·
ra de Sostenibilitat, Sayo Gandia, 
destacava que “amb aquest nou 
pla volem limitar més les cremes 
i continuar donant més alterna·
tives per no sols evitar molèsties 
al veïnat sinó també per millorar 
la qualitat de l’aire que totes i tots 
respirem”.

Així, amb els canvis introdu·
ïts el pla passa de les actuals 

REDACCIÓ
Les referències a Ontinyent i 

al sector tèxtil són dos dels prin·
cipals elements protagonistes 
de la mostra “El mite d’Aracne i 
Atenea”, l’exposició retrospectiva 
que recull els 37 anys de trajec·
tòria de l’artista ontinyentí Cesc 
Biosca, que s’inaugurava aquest 
dijous a la Casa de Cultura de la 
ciutat. La mostra era inaugura·
da per l’alcalde Jorge Rodríguez 
qui destacava que “en temps 
estranys com els que vivim, és 
destacable que la cultura ens 

“Ontinyent Participa” finalitza els tallers formatius 
amb propostes per potenciar el teixit productiu

destacava la importància d’impli·
car als diferents sectors socials en 
l’elaboració de les propostes per al 
procés participatiu. 

En concret, al taller es van 
plantejar propostes sobre aspec·
tes com la creació de sòl indus·
trial públic per afavorir l’arribada 
i ampliació d’empreses; reforç a 
campanyes comercials i projecció 
d’Ontinyent com a capital comar·
cal; accions d’impuls a Ontinyent 
com a “Smart City”; foment de la 
unió entre els pàrquings públics 
de la ciutat i les zones comercials 

per convertir·los en itineraris per 
aplegar a les zones de compres de 
la ciutat; o l’ampliació de vore·
res per apostar per la mobilitat i 
fer atractiva la zona de compres 
de la ciutat, seguint l’exemple de 
l’ampliació voreres que està realit·
zant·se actualment al carrer Pin·
tor Segrelles. 

Prèviament a aquest s’han fet 
altres dos tallers, un enfocat a 
treballar propostes sobre igualtat, 
gènere i joventut i altre al qual es 
van tractar propostes mediambi·
entals i de gestió sostenible.

La Conselleria dóna llum verda al nou pla Local de 
Cremes d’Ontinyent que limita a dos els dies de crema

tres zones a dues (zona general 
i zona de màxim risc, forma·
da pels terrenys de la interfície 
agrícolaforestals o urbanofores·
tals que es troben en una franja 
de menys de 30 metres de mar·
ges, cunetes o formacions ve·
getals amb continuïtat amb el 
terreny forestal). Pel que fa als 
dies i hores permeses, a la zona 
general sols es podrà cremar 
dilluns i dimecres des del trenc 
de l’alba fins  a les 13.30 hores, 
excepte les cremes de matolls 
que serà fins a les 11 hores. A la 

zona de màxim risc sols es podrà 
cremar dimarts i dijous des del 
trenc d’alba fins a les 13.30 ho·
res. No es permeten les cremes 
de matolls a les zones de màxim 
risc.

Només es podrà cremar del 16 
d’octubre al 31 de maig, excloent 
Setmana Santa i els dies en què 
la Generalitat decrete situacions 
que impedisquen fer cremes. No 
es podrà cremar cap tipus de res·
ta de jardineria en cap moment 
de l’any, d’acord amb la legalitat 
vigent.

Ontinyent i el tèxtil, protagonistes de la mostra 
retrospectiva de Cesc Biosca a la Casa de Cultura

unisca, amb el reconeixement 
a l’obra d’un artista que es pro·
feta a moltes terres, i també a 
la seua, i al que és un plaer i un 
luxe poder retre·li homenatge”, 
manifestava.

L’autor, que acompanyava les 
autoritats en una de les visites 
guiades que tenien lloc en l’ober·
tura de la mostra, que es pot vi·
sitar en grups de fins a 20 per·
sones i amb mascareta, agraïa 
a l’alcalde i els regidors Àlex 
Borrell (Cultura) i Ferran Gandia 
(Museus), el fer possible una ex·

posició que recull treballs en àm·
bits molt diversos, però sempre 
vinculats a la indústria tèxtil i en 
molts casos de manera explícita 
a Ontinyent, com la imatge del 
“Morenet”, el patró de la ciutat o 
el Pont Vell.

L’exposició retrospectiva de 
Cesc Biosca romandrà oberta 
fins al 31 d’octubre a la Casa de 
Cultura, de dimarts a dissabte, 
de 18 a 21 hores amb entrada lliu·
re, sent necessària l’assistència 
amb mascareta i guardant la 
distancia social. 

S’augmentarà la subvenció anual a l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer fins a un 63%

a l’hora de plantejar la renova·
ció, “hem tingut en compte els 
informes tècnics que demostren 
el progressiu augment de la ne·
cessitat d’un suport addicional a 
AFAO, atès el gran interès social 
de la seua activitat i el creixe·
ment de les persones usuàries 
dels seus serveis, així com les 
despeses. La política social sem·
pre ha estat una de les prioritats 
d’aquest Govern, i en eixa línia 
volem seguir treballant”, asse·
nyalava.

Així, el conveni contempla un 

augment progressiu de la sub·
venció nominativa anual que 
rep l’entitat, que en 2019 era de 
50.800 euros, i que anirà aug·
mentant progressivament res·
pecte a eixa xifra, un 16% en 2020 
(58.800 euros); un 32% en 2021 
(66.800 euros); un 47% en 2022 
(74.800 euros) i un 63% en 2023 
(82.800 euros). Un total de 8.000 
euros anuals que continuari·
en contemplant·se al cas que el 
conveni es vaja prorrogant fins 
al seu màxim legal de 8 anys 
contemplat al conveni.
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El regidor de Mobilitat 
Sostenible de València  
destaca que l’orografia 
d’Ontinyent “és 
complicada” i planteja la 
possibilitat de crear vies 
unidireccionals, però sols 
a partir d’anàlisis detallats 
de cada cas

REDACCIÓ
“Cada municipi i cada carrer 

són diferents, no es poden fer 
canvis en la mobilitat sense es·
tudis específics”. Així ho manifes·
tava aquest dimarts en Ontinyent 
el regidor coordinador de l’àrea de 
Mobilitat Sostenible i Espai Públic 
de València, Giuseppe Grezzi, qui 
intervenia en la conferència·col·
loqui “La mobilitat urbana soste·
nible en temps de la COVID·19”, al 
marc de la Setmana de Mobilitat 
d’Ontinyent, en la qual va respon·
dre a qüestions plantejades des 
del públic, com ara dels membres 
del col·lectiu Ontinyent en Bici o 
de les autoritats locals.

Grezzi, que feia aquestes decla·
racions en resposta a una pre·
gunta directa de l’alcalde Jorge 
Rodríguez al voltant de les mo·
dificacions als carrils del trànsit 
rodat als municipis, posava de 
relleu que “l’orografia d’Ontinyent 
és complicada”, i va recomanar 
que abans de prendre cap decisió 
com podria ser la transformació 

REDACCIÓ
Les obres de la segona fase de 

la reurbanització del carrer Pintor 
Segrelles suposaran completar un 
augment de 1.325 a 2.711 m² d’es·
pai per a vianants. El regidor de 
Territori, Joan Sanchis, que visi·
tava aquesta setmana les obres 
acompanyats pels regidors Ma·
nuel Cuesta (Serveis Municipals) 
i Sayo Gandia (Sostenibilitat) ex·
plicava que aquest 50% més de 
voreres “mostra clarament quina 
és l’aposta que fem per tenir una 
ciutat més accessible, segura i cò·
moda per al trànsit peatonal, una 
aposta per la mobilitat sostenible 
on volem que tot el món puga cir·
cular amb facilitat gaudir de la 
via pública com a espai de convi·
vència”, manifestava.

Les obres, iniciades en setem·
bre, es preveu que estiguen a punt 
abans de finals d’any, i tenen 
un pressupost de 324.000 euros, 
comptant·se amb una subvenció 

La reurbanització del carrer Pintor Segrelles 
d’Ontinyent permetrà duplicar l’espai per a vianants
L’Ajuntament executa d’una actuació pressupostada en 324.000 euros que el regidor posa com a 
exemple d’aposta urbanística per la mobilitat sostenible

del Fons Europeu de Desenvolupa·
ment Regional arribada a través 
de l’IVACE, depenent de la Genera·
litat. L’actuació s’efectua per part 
de l’empresa local Construcciones 
Francés al tram des de l’encreua·
ment entre els carrers José Iranzo 
i Músic Casanova, homogeneït·
zant aquest tram amb les millo·
res executades la primera fase 
entre el carrer Martínez Valls i 
José Iranzo. Les accions previstes 
contemplen la referida ampliació 
de les voreres amb estacionament 
en cordó als dos costats; renova·
ció del paviment per altre de més 
qualitat; substitució i millora del 
mobiliari urbà; dotació d’un en·
llumenat públic amb millor nivell 
d’enllumenat i en consonància 
estètica amb l’entorn; introduc·
ció de nou arbrat; soterrament de 
cablejat de telefonia, enllumenat 
i baixa tensió;  o millora de l’equi·
pament de senyalització comerci·
al i urbana, entre altres millores. Sayo Gandia, manuel Cuesta i Joan Sanchis, durant la visita a les obres.

Giuseppe Grezzi: “Cada municipi i cada 
carrer són diferents, no es poden fer canvis 
en la mobilitat sense estudis específics”

de vies bidireccionals en unidi·
reccionals per guanyar espai per a 
vianants i bicicletes “és necessari 
un anàlisi molt detallat” de la si·
tuació prèvia i les possibles conse·
qüències de cada canvi.

Per a Giuseppe Grezzi “s’ha de 
tenir en compte quins són els 
itineraris principals, si es poden 
trencar, si hi ha itineraris perifè·
rics, si hi ha amplària suficient, si 
hi ha estacionaments als voltants 
o quina es la intensitat del tràn·

sit. Són qüestions complexes que 
requereixen estudis específics. 
A València per ha fer canvis ens 
vam recolzar en un Pla de Mobi·
litat, però hem hagut de desen·
volupar·lo”, assenyalava, i posà 
com a exemple la reforma de la 
Plaça de l’Ajuntament: “hem estat 
4 anys fent estudis i planificant 
aquest canvi perquè es necessita 
tenir totes les dades”.

La regidora de Sostenibilitat, 
Sayo Gandia, qui intervenia com 
a moderadora de l’acte organitzat 
des de la seua àrea, explicava que 
a Ontinyent “també tenim un Pla 
de Mobilitat Urbana Sostenible, 
però cal adaptar·lo a cada cas, 
tenint en compte a qui afecta i 
quins són els avantatges i incon·
venients. En parlar de mobilitat 
no es tracta d’imposar coses, sinó 
de tenir una estratègia adaptada 
a totes les mobilitats per garan·
tir un repartiment equitatiu de 
tot l’espai públic que afavorisca el 
desplaçament segur i saludable 
de totes les persones”. 

REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Ontinyent ha 

posat en marxa una Oficina de 
Projectes Europeus per facilitat 
l’arribada d’ajudes del programa 
Next Generation” de la Unió Euro·
pea al període 2021·2027. Es tracta 
d’una eina que s’integra al depar·
tament de Promoció Econòmica, 
a la qual es comptarà amb el su·
port d’una consultoria externa es·
pecialitzada, i que permetrà arti·
cular mecanismes per optar a les 
ajudes anunciades per la Comis·
sió Europea per als propers anys. 

L’alcalde Jorge Rodríguez desta·
cava en la presentació de l’Oficina 
la importància d’estar preparats 
per aconseguir subvencions que 
afegir als 5 milions de l’estratègia 
EDUSI: “la grossa de les noves sub·
vencions d’entitats públiques per 
als ajuntaments va a vindre als 
propers anys d’Europa. Per a ac·
cedir a elles els mecanismes són 
llargs i complexos, i volem estar a 
punt per aprofitar al màxim eixes 
oportunitats”.

Ontinyent posa en marxa una 
Oficina de Projectes Europeus per 
a facilitar l’arribada d’ajudes de 
la UE al període 2021-2027

El regidor de Promoció Econò·
mica, Pablo Úbeda, recordava que 
arrel del treball per optar a les 
ajudes EDUSI, l’Ajuntament va te·
nir que adaptar la seua forma de 
treballar als requeriments d’Euro·
pa, “i això es un avantatge en esta 
nova etapa que s’obri”. Així, amb 
l’Oficina de Projectes Europeus 
“buscarem una visió transversal 
del municipi que facilite que els 
projectes a desenvolupar tinguen 
una coherència amb el model de 
ciutat que volem que siga Onti·
nyent a mig i llarg termini, estant 
preparats per a obtenir finança·
ment i consolidant Ontinyent de 
la mà de la Unió Europea com a 
referent en la innovació, el desen·
volupament industrial sanitari, el 
comerç urbà, el turisme o la cul·
tura a les Comarques Centrals”, 
apuntava. Es buscarà aprofitar 
per participar en programes d’ela·
boració de llibres de bones pràcti·
ques de la UE i per treballar amb 
ciutats europees que hagen fet 
front a problemàtiques similars.

Tel. i Fax: 96 228 18 98
lesfloretes@hotmail.com

C/ Abú Masaifa, 14  Baix  XÀTIVA

La millor opció per a
Tots Sants!



14

Dissabte, 3 d’octubre de 2020 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

FUTBOL

ESPORTS14

VOLEIBOL ORIENTACIÓ

BÀDMINTON

El CV Xàtiva masculí, subcampió de la 
Copa Comunitat Valenciana

REDACCIÓ
El Club Voleibol Almoradí, que 

milita en la lliga professional, 
es proclamava dissabte passat 
campió de la Copa Comunitat 
Valenciana en la gran final en 
véncer al Club Voleibol Xàtiva 
per 3·1 (22·25, 25·19, 25·19, 25·20).

El Familycash Xàtiva final·
ment no va poder donar la sor·
presa, però a punt va estar de do·
nar la campanada en un partit 
igualat, intens i espectacular de 
tots dos conjunts, que el públic 
assistent va gaudir de valent, en 
trobada disputada dissabte en el 
pavelló municipal d’Oliva.

Una final de Copa que es dis·

putava amb accés limitat i molt 
controlat de públic, i que va 
comptar amb l’assistència del 
director general d’Esports de la 
Generalitat Valenciana, Josep 
Miquel Moya; de l’alcalde d’Oli·
va, David González; de l’alcalde 
de Xàtiva, Roger Cerdà; del presi·
dent de la Federació de la Comu·
nitat Valenciana, Arturo Ruiz; i 
dels regidors d’Esports d’Almo·
radí, d’Oliva i de Xàtiva.

Pedro Miralles, entrenador·ju·
gador del CV Almoradí, va acon·
seguir el trofeu al millor jugador 
del partit, i va ser l’artífex de la 
victòria del seu equip en un quart 
set que es va posar costa amunt 

per al conjunt del Baix Segura.
L’entrenador de Xàtiva Larry 

Creus destacava que “l’equip va 
eixir al camp al 120% des del 
primer punt, la qual cosa segu·
rament va sorprendre l’equip 
d’Almoradí. Em quede amb el 
nivell que Xàtiva ha demostrat 
en tots els partits de Copa, ju·
gant d’igual a igual amb qui se li 
posara al davant, amb caràcter i 
bon joc, fins i tot sent un equip 
joveníssim”. Per la seua part, el 
tècnic Rafa Mora afirmava que 
“açò és només el principi, els 
xics tenen un gran marge de mi·
llora, i espere que siga una gran 
temporada”.

Va perdre dissabte la final davant el CV Almoradí per 3-1

ATLETISME

El CAX Orientació participarà en 
l’Autonòmic de Llarga Distància

REDACCIÓ
Set mesos després, el CAX Ori·

entació tornarà a gaudir de la 
competició per les muntanyes 
valencianes, i participarà en el 
Campionat Autonòmic de Llarga 
Distància que se celebrarà demà 
en el paratge de la Cova Negra de 
Biar. Aquesta serà la segona pro·
va, ja que les competicions foren 
cancel·lades per la crisis sanitària 
de la COVID·19, de la Lliga Autonò·
mica de la Comunitat Valenciana 
(LACV) que serà organitzada pel 
Centre Esportiu Colivenc d’Onil.

Fins ara, sols s’ha celebrat una 
prova de la LACV, a la Sierra de 
la Pila en la Regió de Múrcia, on 
els orientadors del CAX ja van 
participar, també participaren 
en la primera i tercera prova de 

la Lliga Espanyola d’Orientació 
(LEO). Des del 1 de març l’equip 
no ha tornat a competir per les 
muntanyes a conseqüència de 
la paralització de totes les com·
peticions d’orientació a conse·
qüència de la crisis sanitària. No 
obstant, la Secció d’Orientació del 
CAX no va deixar de practicar el 
seu esport favorit durant els me·
sos del confinament, encara que 
virtualment, per a participar en 
diversos campionats de TRAIL·O 
que organitzaren els clubs d’ori·
entació de l’estat espanyol. 

Ara, el CAX Orientació es troba 
en molta il·lusió per reprendre la 
competició i poder finalitzar la lli·
ga 2020 que s’ha vist reduïda a un 
total de 6 proves de les 13 que hi 
havia previstes en la LACV.

Anna Ferre, quarta a l’Autonòmic 
Sub-18 amb marca personal

Anna Ferre.

REDACCIÓ
L’atleta del CAVA·Stocklogistic 

va aconseguir un destacat quart 
lloc al Campionat Autonòmic 
SUB·18 en la prova dels 100 metres 
tanques, prova celebrada el pas·
sat 26 de setembre a Elx. A més, 
aconseguia rebaixar cinc dècimes 
la marca personal en la distància 
(15 segons i 14 centèsimes).

El CB Xàtiva aconsegueix 3 ors, 2 plates i 1 bronce al  
Campionat Autonòmic Sub-11 i Sub-15

REDACCIÓ
Diumenge passat va donar inici 

la competició oficial de bàdmin·
ton en la Comunitat Valenciana 
amb la celebració del Campionat 
Autonòmic Sub·11 i Sub·15 a Xàti·
va, al Pavelló Municipal Francis·
co Ballester.

En la categoria Sub·11 Martina 
Molina es va proclamar campio·

na en la prova d’individual feme·
ní en véncer en la final a la juga·
dora del CB Énguera Leyre Simón.

En la categoria Sub·15 va ser 
on més presència d’esportistes 
tenia el club xativí. En el dobles 
masculí la final va ser protago·
nitzada per dues parelles del CB 
Xàtiva. Hugo Medina i Adrián 
Ramón aconseguien imposar·se 

en dos set de molta igualtat a la 
parella formada per Vicent Moli·
na i David Polop. En la prova de 
dobles mixt la primera posició va 
ser per a la parella formada per 
Maria Sanz i Adrián Ramón. 

En l’apartat masculí individu·
al, David Polop va guanyar la pla·
ta i Vicent Molina va aconseguir 
el bronze.

REDACCIÓ
Nou partit de pretemporada per 

al CD Olímpic. A les 19 hores re·
brà hui a la Murta a l’Huracán de 
Balazote, equip del grup de Caste·
lla·la Manxa de la Tercera Divisió. 
L’entrenador Abel Buades ha par·
lat d’una setmana “molt positiva”. 
Ha reconegut que sí que hi ha ha·
gut moments de domini i bon joc 
i que han coincidit amb quan han 
estat en el terreny de joc la majo·
ria de jugadors importants.

L’entrenador encara no pot 
comptar amb tots els jugadors. 
Farisato podria haver jugat tant 
a Silla com davant el Balazote 
però es prefereix no córrer riscos. 
A partir de la setmana que ve es·
tarà a el 100% i s’espera que puga 
jugar davant l’Alzira, partit que 
s’espera siga el de la presenta·
ció oficial de l’equip. No és l’únic 
jugador amb molèsties. Uche 
pateix un xicotet trencament 
al bessó i també s’està pendent 
d’evolució. Hi ha més jugadors 
amb sobrecàrregues, per la qual 
cosa no és convenient que juguen 
més de 40·50 minuts. Berna va 

Amb els titulars millora la imatge de l’Olímpic
L’equip de Xàtiva juga un nou partit a la Murta davant un rival de Tercera Divisió, l’Huracán de Bazalote

haver de ser substituït davant el 
Silla per precaució i és dubte per 
al partit de hui. Buades ha desta·
cat que el rival de esta vesprada 
és un bon equip competitiu de la 
Tercera Divisió. Nico Claumarc·
hirant, després d’haver jugat a 
les categories inferiors, ha passat 
al primer equip.

Pel que fa al juvenil, va gua·
nyar per 1·3 a Alzira. Malgrat ser 
un equip de superior categoria, 
els socarrats aconseguiren una 
victòria de mèrit per continu·
ar amb el gran treball d’aquesta 
pretemporada. Els gols van ser 
obra d’Arnau, Alex i Pablo.

Nou partit a El Clariano
L’Ontinyent 1931 va jugar ahir 

a la nit a Llutxent amb molts 
jugadors del juvenil en la seua 
alineació. Hui es tornarà a jugar 
a El Clariano davant el Racing Ra·
felcofer, equip de la Preferent. El 
club ha assolit quasi els 700 socis 
aquesta temporada.

El Deportivo Ontinyent va jugar 
ahir a la nit un nou partit de pre·
temporada a Chella.

Dissabte passat va tindre lloc la continuació de la pretemporada per als equips femenins 
amateur i infantil cadet del Ciutat de Xàtiva. Una vesprada completa amb partits molt renyits 
en el poliesportiu Les Pereres.

L’equip amateur dirigit per Rocío Hervás va aconseguir la victòria imposant-se davant un gran 
Atlètic Càrcer. El partit, que va finalitzar amb el resultat de 3-2, va ser una bona mostra del po-
tencial de les xativines, es va tractar d’un partit molt renyit i amb un alt nivell per part dels dos 
equips. El Ciutat de Xàtiva es va avançar en la primera part amb un 2-0 amb gols de María Mira-
lles i Maria Sanchis. En la segona part l’Atlètic Càrcer va remuntar, però en l’últim minut Mireia 
va marcar el 3-2 aconseguint un triomf que deixa entreveure el gran potencial que té l’equip. 
Així mateix, per part del club, han mostrat els seus ànims i el desig d’una ràpida recuperació a la 
jugadora de l’Atlètic Càrcer femení, Alicia, que lamentablement es va lesionar durant la trobada.

Al seu torn, l’equip infantil/cadet també va véncer en la seua trobada contra l’UD Carcaixent 
femení amb un ampli resultat de 4-1. Les jugadores dirigides per Alba Revert van poder contro-
lar el joc durant la majoria de l’encontre aconseguint així una gran victòria. Els gols van arribar 
de la mà de Daniela Ramírez, Daniela Madueño i Mencía, en dues ocasions. Un gran partit que 
deixa a l’equip amb grans sensacions per a continuar millorant en la gran pretemporada que 
estan fent.

Seguidament, cal destacar que la setmana vinent comença la pretemporada per al F-8, diri-
gides per Nerea Quesada. A més, el Ciutat de Xàtiva ha incorporat a dues jugadores de l’ama-
teur: Maria Sanchis i Laura LLobell, per a dirigir l’equip de querubins. Aquesta aposta segueix 
amb la bona faena que des de 2017 té el club amb el futbol femení.

Finalment, el Ciutat de Xàtiva ha volgut donar més cabuda al fet que el futbol femení tinga 
major representació i arribe al major nombre de persones. D’aquesta manera, s’ha decidit la 
creació del lloc de caps de premsa, càrrec que ostentaran Sandra García i Elena Luna. Les dues 
són jugadores de l’equip amateur i s’encarregaran de posar al dia tot el que succeïsca amb els 
equips femenins del club.

Continua la preparació dels equips femenins
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
EN XÀTIVA, ONTINYENT, LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS

DIA XÀTIVA ONTINYENT LA COSTERA LA CANAL

Dissabte, 3 Pellicer-Estrugo M. Carmen Ruiz Canals (Llaudes Valera) Navarrés

Diumenge, 4 M. Ángeles Martí Margarita Quilis Canals (Llaudes Valera) Navarrés

Dilluns, 5 Faràcia 
L’Espanyoleto

M. José Segura La Granja de la Costera Énguera

Dimarts, 6 Amparo Quiles Rosario Laporta Cerdà Navarrés

Dimecres, 7 Rosalia Soler 
Fernández José Iborra La Llosa de Ranes Énguera

Dijous, 8 Farmàcia 
l’Albereda Martínez CB

L’Alcúdia de Crespins 
(Dolz Martínez) Bolbaite

Divendres,  9 Fernando Richart A. Jordà Requena Canals (Pepiol Salom) Bolbaite

SERVEIS

DISSABTE

23º
13º

DIUMENGE

24º
13º23 km/h

0’0 mm

0’0 mm

GORDO DE LA
PRIMITIVA

Diumenge, 27
01  27  45  48  54  C.9

LA PRIMITIVA
Dissabte, 26

07  10  14  15  26  46  C.20  R.0
Dijous, 1

04  06  10  25  29  41  C.19  R.8

L’ORATGE

ELS NÚMEROS DE LA SORT

PRONÒSTIC DE 
LA SETMANA
Sol i estabilitat. Inici de 
setmana marcat pel vent de 
ponent. Les temperatures 
aniran en augment amb el pas 
dels dies, arribant dimecres 
als 30ºC de màxima.

BONOLOTO
Dissabte, 26

01  08  17  27  39  40  C.07  R.4
Dilluns, 28

02  03  13  36  41  45  C.21  R.9
Dimarts, 29

02  05  31  43  47  49  C.15  R.5
Dimecres, 30

05  08  16  33  37  39  C.38  R.2
Dijous, 1

04  05  22  25  27  31  C.03  R.0

24 km/h

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

DACSA

←

La planta gramínia Zea mays produeix 
un dels cereals més consumits al món, 
que rep en algunes llengües romàniques 
el nom importat d’Amèrica Central pels 
conquistadors, concretament del taïno, 
llengua ameríndica extinta: maíz (cas·
tellà), maïs (francés) o mais (italià). En 
el nostre idioma, per contra, se n’han 
adoptat denominacions que ja existien 
per a altres plantes: es diu dacsa (segu·
rament de l’àrab daqsa) a Eivissa i a la 
part central del País Valencià. Al sud i 
nord valencià, panís (del llatí tardà pa-
nicium), que té continuïtat al sud de Ca·
talunya i franja d’Aragó. A la resta de la 
Catalunya espanyola predomina blat 
de moro i, a la francesa, blat d’indi, que 
és com la coneixen també a Mallorca i 
Menorca. Baixant a l’escala de les nos·
tres comarques, cal precisar que dacsa 
es diu a la meitat oriental de la Costera, 
al capdavall, tots els pobles llevat de la 
Font, Moixent i Vallada, on usen panís, 
com en tota la part de ponent de la Vall 
d’Albaida (Fontanars, Ontinyent, Aielo de 
Malferit, etc.); a la resta, dacsa (l’Olleria, 
Albaida, etc.). A Montesa i a la Canal de 
Navarrés se sol sentir el nom dacsa amb 
una pròtesi per falsa segmentació, que 
dirien els lingüistes: adacsa, en el cas del 
poble costerut, o adasa, en la comarca 

castellanoparlant, sense que en aquesta 
darrera tampoc no siga desconegut pa-
nizo (pronunciat paniso). Així mateix, és 
habitual sentir dacsa rosera referida a la 
classe de la qual es fan roses, grans tor·
rats d’aquest cereal de què parlarem en 
el pròxim article. D’altra banda, també és 
interessant comentar com es coneix la 
«pinya» sencera on es troben incrustats 
els grans: a la Catalunya central i Mallor·
ca es pot trobar el nom genèric espiga, 
però on predomina aquesta denomina·
ció és al valencià nord·meridional, és a 
dir, a les nostres comarques (incloent·hi 
la Canal de Navarrés), la Safor, la Marina, 
l’Alcoià, etc. En la resta de terres valenci·
anes, l’espiga de la dacsa sí que es coneix 
per una veu específica: panolla (pronun·
ciada amb o tancada) i, menys freqüent·
ment, panotxa (amb o oberta), sinònims 
que també trobem a Catalunya, junta·
ment amb pinya i capsa. Per la seua part, 
espigó fa referència a l’espiga però una 
volta engrunada i, palloc, a la fulla que 
cobreix les espigues, la qual antigament 
es destinava a omplir matalaps i màrfe·
gues; a Xàtiva hem sentit dir «estar més 
ample que un palloc». En canvi, si parlem 
de la pelleta que cobreix, no l’espiga, sinó 
els grans de dacsa (o d’altres cereals), la 
paraula és pellorfa. 

David Carralero Plaza
Responsable sanitario Carralero Clínica Dental Avanzada

Carralero Clínica Dental Avanzada
C/ Reina, nº 50 – 46800 – Xàtiva

Tel.: 96 227 13 75
info@dentalcarralero.com

dentalcarralero.com

Cuando se ha perdido una pieza den·
tal, la recomendación es siempre susti·
tuirla para recuperar la total funciona·
lidad de la boca y evitar la pérdida de 
hueso o el movimiento dental. Muchas 
personas presentan la duda de si elegir 
entre implantes o puentes dentales. En 
ambos casos, los resultados son siem·
pre efectivos y naturales, pero existen 
diferencias.

Los puentes dentales son estructuras 
en forma de coronas que en sus extre·
mos se fijan a las piezas adyacentes a 
las que faltan. Para que la sujeción sea 
la adecuada, es necesario tallar esos 
dientes naturales.

En la técnica de los implantes denta-
les, lo que se hace es insertar un torni·
llo en el hueso mandibular en el lugar 
que ocupaba la raíz. A él va fijada una 
corona, pero sin necesidad de intervenir 
en las piezas naturales.

¿Qué tratamientos existen?
- Prótesis digital CEREC: se emplea en 

el caso de restauraciones y, para ello, se 
usa un escáner intraoral y un software 
específico que permiten diseñar y fabri·
car coronas en una sola sesión.

- Prótesis fija sistema PHIBO: permi·

te la colocación de coronas sobre dien·
tes naturales o sobre plataformas de 
implantes, y pueden ser coronas indivi·
duales o puentes con varias piezas. 

- Implantes sin cirugía (técnica CSP): 
es un proceso mínimamente invasivo en 
el que solo se realiza un pequeño orificio 
en la encía donde se coloca el implante. 
Gracias a la realización de un TAC, se in·
serta el implante en la posición adecuada. 

- Implantes sin cirugía All-on-4: es 
un tratamiento también mínimamen·
te invasivo donde se colocan arcadas 
completas con solo cuatro implantes. 
La cirugía guiada por ordenador permi·
te la colocación precisa de los implantes 
para, inmediatamente después, poner 
la prótesis provisional.

- Implantes sin metal: hasta no hace 
mucho, pacientes con alergia o sensibi·
lidad a los metales no podían realizar·
se un implante. El sistema Nobel Pearl 
sustituye el titanio por zirconio, una ce·
rámica que no provoca ningún tipo de 
reacción ni efecto secundario.

Si quieres recuperar la estética y fun·
cionalidad de tu boca, no esperes más, 
pide cita ya en Carralero Clínica Dental 
Avanzada.

Implantes vs. puentes dentales: ¿qué me conviene?

←
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