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“El realment important és 
que L’Informador no es 
deixe d’editar. Crec que és 
un periòdic molt estimat 
per la gent de Xàtiva”

Editorial

Nova 
etapa

Ha passat un mes des que 
vam anunciar aquesta nova 
etapa de L’Informador. Hui 
de nou tornem a estar amb 
vostés, la qual cosa els agra-
ïm sincerament. Agraïment 
que es fa extensible a col·la-
boradors, comerços, em-
preses i institucions. Els que 
treballem en ell esperem 
que trobe, entre aquestes 
pàgines, contingut del seu 
interés. Hem augmentat el 
nombre de pàgines, tam-
bé s’ha canviat de rotativa, 
la qual cosa notaran en el 
canvi en la qualitat del pa-
per, i hem actualitzat les 
nostres prioritats com a 
mitjà de comunicació.

Hem adaptat el contingut 
a aquesta nova etapa. No 
trobaran “última hora” en-
tre les nostres pàgines, però 
sí continguts més elaborats 
sobre l’actualitat local i co-
marcal, entrevistes, opini-
ons, divulgació i informació.

Més que mai, amb la pan-
dèmia molt activa, és impor-
tant la informació. I encara 
que la seua evolució, les da-
des, les mesures restrictives, 
l’Estat d’Alarma, s’emporten, 
juntament amb la celebració 
de la festa de Tots Sants, mol-
tes línies en tots els mitjans, 
en aquest cas nosaltres hem 
apostat, sense renunciar a 
aquests assumptes, per con-
versar amb els protagonistes, 
amb els alcaldes de Xàtiva i 
Ontinyent, d’assumptes com 
la importància de la comu-
nicació o els pròxims pressu-
postos municipals.

Totes dues qüestions ens 
afecten com a veïns. La pri-
mera, la de la comunicació, 
ha creat una certa “tensió” 
entre els grups polítics. Els 
uns i els altres han arribat a 
acusar el contrari de “men-
tir”. Hi ha, en moltes ocasi-
ons, excés d’informació, de 
titulars, de fotos, de respostes 
i de polèmiques. No vindria 
mal una mica de “pau”. I 
el segon assumpte, el dels 
pressupostos, no és menys 
important, perquè es tracta 
de plasmar en un document, 
amb números, allò que es vol 
fer en una situació tan ex-
traordinària com l’actual. I a 
més amb la possibilitat d’in-
vertir més, de “gastar-se” 
més, per aquest canvi en el 
“sostre de despesa”.

Esperem aquest “seny” tan 
nostre en els nostres polítics. 
Prous problemes tenim com 
per a crear-ne més.

Estem de tornada! Gràcies 
per llegir-nos de nou!

PABLO ORTS
L’Ajuntament de Xàtiva ha fet 

una clara aposta per la comunica-
ció institucional els darrers anys i 
ara ha fet un pas més. En les últi-
mes setmanes, el consistori xativí 
ha augmentat la seua presència 
en xarxes socials amb l’entrada a 
Facebook i Instagram i, a més, ha 
creat un servei de difusió a través 
de Whatsapp. D’aquestes inicia-
tives, de la COVID, pressupostos i 
molt més hem conversat amb l’Al-
calde de Xàtiva, Roger Cerdà.

Per què s’ha augmentat ara 
l’aposta per la comunicació per 

L’ENTREVISTA

ROGER CERDÀ . ALCALDE DE XÀTIVA

“Hem d’assumir “Hem d’assumir 
aquest repte aquest repte 
dins de la dins de la 
normalitat de les normalitat de les 
noves formes de noves formes de 
comunicació que comunicació que 
han vingut per a han vingut per a 
quedar-se”quedar-se”

part de l’Ajuntament?
Enteníem que era necessari es-

tar presents a més xarxes socials 
i fer-ho d’una manera clarament 
vinculada a l’Ajuntament. Nosal-
tres, fins fa poc, teníem única-
ment perfil a Twitter però, des de 
feia temps volíem entrar en altres 
xarxes socials. Per això, vam fer 
un treball de cerca a Facebook per 
veure quina era la situació i ara ja 
estem presents a Facebook i tam-
bé a Instagram. També hem en-
cetat el servei d’alertes “L’Ajunta-
ment de Xàtiva al teu Whatsapp”.

Crec que és important aquesta 
aposta comunicativa perquè en 

aquest moment s’ha evidenciat, 
a conseqüència de la COVID-19, la 
necessitat que les administraci-
ons donen la màxima informació 
possible en els diferents canals que 
tenim al nostre abast. Cada vega-
da són més importants les xarxes 
socials i l’Ajuntament de Xàtiva no 
podia quedar-se al marge.

De moment, estem contents de 
com està funcionant aquest canvi.

Fins a aquest canvi i única-
ment amb el perfil de Twitter, 
hi havia perfils de població que 
quedaven un poc orfes però, 
amb l’entrada en Instagram i 

Facebook es pot aplegar tant a 
la gent més jove com a gent més 
gran. Creu que és així?

La idea és centralitzar tot el tre-
ball de comunicació que es fa a 
través de les diferents regidories 
en un únic lloc i arribar a tots els 

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva.
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PROGRAMACIÓ

2020

Diumenge 22 de novembre, 
a les 12:00h i a les 17:00h

Musical familiar

«Cantajuego.
Te extiendo mi mano»

Gira nacional i internacional 2020-2021

Durada: 90 mins

Preus: 10€

Espectacle no recomanat per a menors de 12 anys

Tots els assistents han d’adquirir entrada, inclosos xiquets i 
adults, independentment de l’edat i de si ocupen butaca o no. 
Espectacle recomanat a partir de 12 mesos)

«Te extiendo mi mano» estarà protagonitzada pels ja icònics 
«CantaJuego» i els seus fidels amics, Coco, Pepe i Buby entre 
altres personatges, per a desplegar un espectacle ple de música, 
coreografies, humor i energia que integra per igual a xicotets i 
majors.

públics en funció de quina siga la 
seua xarxa social preferida.

La intenció també és recollir 
feedback, recollir suggeriments, 
queixes, plantejaments, propos-
tes... a través dels diferents canals 
que la gent utilitza habitualment.

Suposa un repte augmentar 
l’exposició i la possibilitat de re-
torn per la quantitat i rapidesa 
del mateix?

Sí, és evident. Nosaltres tenim 
clar que hem de dedicar personal 
per treballar aquestes qüestions i 
també, al mateix temps, hem de 
saber que molts dels comentaris 

que ens arriben requereixen una 
resposta ràpida. Per tant, hem 
d’assumir aquest repte dins de la 
normalitat de les noves formes 
comunicació que han vingut per 
a quedar-se. Actualment, les xar-
xes apleguen a tindre, de vegades, 
més audiència i potència que al-
guns mitjans tradicionals que ve-
gem que estan presents a les xar-
xes socials perquè també entenen 
que és la millor manera d’aplegar 
al màxim nombre de persones 
possibles.

Des de la seua aplegada a l’al-
caldia s’ha fet una clara aposta 
per la comunicació amb un de-
partament estable i ara es busca 
fer un pas més. Creu que ha que-
dat demostrat que tota aquesta 
tasca ha sigut clau en els temps 
més difícils de la COVID-19 en els 
quals la informació oficial per 
part de les institucions era tan 
necessària?

Quan jo aplegue a l’alcaldia en 
2015 es va crear el Departament de 
Comunicació i en 2019, amb la re-
elecció, vam incorporar un segon 
professional per fer una aposta 
decidida també per les xarxes so-
cials.

Aquests darrers mesos hem vist 
clarament com hi ha un mal en-
dèmic a les xarxes com és la gran 
quantitat de notícies falses que es 
publiquen. Per això, és important 
estar presents com a institució 
per a combatre-les i que en els 
moments més difícils no ens cre-
guem qualsevol informació i sem-
pre puguem recórrer a una font 
fiable. Si el canal de comunicació 
en el que llegim una notícia és el 
de l’Ajuntament, doncs es tracta 
d’un canal fiable, igual que també 
ho són els mitjans de comunica-
ció tradicionals.

En aquest temps de pandèmia 
s’ha evidenciat que havíem de 
combatre aquesta situació i vam 
decidir accelerar el procés d’estar 
presents a més xarxes.

Més enllà de la comunicació, 
veiem que l’Ajuntament segueix 
treballant per fer front a la situ-
ació provocada per la Covid-19. 
Quins passos se segueixen do-
nant?

S’ha demostrat amb aquesta 
pandèmia una cosa que nosaltres 
ja sabíem però, ara fa la sensació 
que s’ha evidenciat al conjunt de 
les administracions. Al final, els 
ajuntaments són l’administració 
que ha de donar resposta i que 
ha d’aplicar totes les normes que 
vénen de la resta d’administraci-
ons, ja siga el Govern de l’Estat, 
la Generalitat o qualsevol altra. 
Això, que ja es notava abans de la 
pandèmia, s’ha fet ara molt més 
evident i molt més intens. Hem 
hagut de redoblar esforços en to-
tes les matèries que tenen a veure 
en el contacte amb la ciutadania 
com Benestar Social, Brigada de 
Serveis Públics, neteja viària, etc. 
En aquest moment és molta més 

la tasca que s’ha de realitzar. Per 
això necessitem més recursos i 
que se’ns dote dels mitjans per po-
der portar a terme totes aquestes 
tasques.

Tot açò s’ha anat fent sense 
frenar la tasca habitual des de 
l’Ajuntament més enllà dels es-
deveniments que s’han suspés?

Sí, aquesta és una de les coses 
que hi ha hagut moments que no 
s’ha entés per part de determi-
nades persones i grups polítics. 
És cert que tot ha patit un xicotet 
retard, sobretot al mes de març, 
però nosaltres hem de seguir amb 
aquelles qüestions que ja teníem 
en agenda, aquelles inversions 
previstes per a la ciutat, hem de 
seguir reivindicant més inver-
sions per part de la Generalitat 
Valenciana i no podem deixar de 
banda aquesta agenda.

Amb l’arribada de la COVID, ha 
estat necessari reencaminar al-
guns aspectes del pressupost i, 
sobretot, cal centrar-se accions 
de reactivació econòmica i soci-
al de la ciutat. En el nostre cas, 
hem tingut l’avantatge que alguns 
grans esdeveniments no s’han po-
gut celebrar i això ens ha permés 
afrontar econòmicament els nous 
reptes que hem tingut d’una ma-
nera que no hi han influït massa 
en el que estava previst per a al-
tres partides.

Aquests reptes també estaran 
presents de cara al pressupost de 
2021?

Sempre els pressupostos són 
responsables, però aquest és més 
responsable que mai. És un pres-
supost que ha de seguir amb la 
senda de la reactivació econòmica 
i social de la ciutat, ha de man-
tenir tots els recursos extres des-
tinats a la prevenció de la COVID 
en temes de neteja i desinfecció, 
i ha de tindre el clar objectiu de 
reforçar l’escut social de la ciu-
tat perquè cap xativí o xativina es 
quede darrere davant qualsevol 
adversitat.

Els pressupostos són comple-
xos, però en aquest cas suposaran 
un nou impuls per a la reactivació 
econòmica i per a l’escut social 
que ha de tenir la ciutat.

Per últim, quin missatge vol 
traslladar als lectors de L’Infor-
mador davant aquesta nova eta-
pa que iniciem amb periodicitat 
mensual?

En primer lloc, albergue la no-
tícia amb una certa positivitat. 
Són temps difícils i cal ser posi-
tius. El realment important és que 
L’Informador no es deixe d’editar. 
Crec que és un periòdic molt esti-
mat per la gent de Xàtiva.

Espere i desitge que la periodi-
citat mensual siga una qüestió de 
tipus temporal i que prompte pu-
guem tornar a tindre L’Informa-
dor en forma de setmanari, ja que 
és el que esperen els veïns i veïnes 
de la nostra ciutat.

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva.
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Roger Cerdà recorda 
que la tendènciaés 
anar reduint aquestes 
pràctiques de crema 
substituint-les per altres 
sistemes com ara el 
compostatge o la recollida 
selectiva

L’espai dels comerciants

Andrea Milano t’ofereix roba infantil amb una 
excel·lent relació qualitat-preu i fabricada a Espanya

En Andrea Milano Xàtiva, botiga que es troba al número 17 de 
l’Albereda Jaume I, pots trobar roba infantil per a xiquets i xique-
tes des de 0 fins a 16 anys.

Productes de marca pròpia i també d’altres firmes, però totes 
les peces estan fabricades a Espanya.

Un dels principals atractius el trobem en les col·leccions. Les 
diferents línies de disseny permeten combinar a la perfecció la 
roba per a diversos menuts independentment del sexe. A més, 
la relació qualitat-preu es pot considerar excel·lent amb un preu 
màxim al voltant dels 50 euros.

Andrea Milano Xàtiva és l’única botiga de la marca en tota la 
Comunitat Valenciana el que farà que els més menuts de la casa 
gaudisquen també de l’exclusivitat que mereixen.

REDACCIÓ
El plenari de Xàtiva de hui, 

dissabte 31 d’octubre, té entre els 
seus punts del dia l’aprovació del 
nou Pla Local de Cremes per a la 
ciutat. Aquest ve a complir amb 
l’obligació legislativa i suposa un 
pas previ per al futur Pla Local 
contra els Incendis Forestals. El 
Pla Local de Cremes vigent en Xà-
tiva data de l’any 1995, pel que era 
necessària una revisió i actualit-
zació del mateix per tal d’adap-
tar-la a les noves circumstàncies.

Davant la desregularització que 
pot provocar l’aprovació del nou 
Pla Local de Cremes respecte a 
Bixquert i a la resta de dissemi-
nats (es tracta de sòl urbà i queda 
exempt de la regulació del Pla que 
fa referència als terrenys agrí-
coles), l’alcalde de Xàtiva Roger 
Cerdà ha dictat una resolució, re-
colzada en informes tècnics, amb 
la qual es possibilita la crema de 
poda en els mateixos termes que 
existeixen en aquest moment.

Cal recordar que el terme mu-
nicipal de Xàtiva posseeix una 
franja perimetral molt important 
de zones boscoses, amb una gran 
quantitat d’habitatges de segona 

El nou Pla Local de Cremes no modificarà el període 
de crema als disseminats de Xàtiva
L’aprovació del nou pla està prevista per al plenari que se celebrarà durant el matí de hui

-o inclús primera- residència, 
pel que el pla vigent consta d’un 
calendari de cremes repartit en 
quatre zones i amb prohibició en 
els mesos d’estiu (entre l’1 de ju-
liol i el 30 de setembre) a menys 
que la Generalitat Valenciana fa-
cilite altres disposicions. 

La zona A, que pot realitzar cre-
mes del 22 al 30 o 31 de cada mes, 
correspon a l’àrea definida per 
la carretera CV-620 (antiga Na-
cional 340) d’alçada de Bixquert, 
camí de les Arcadetes d’Alboi, 
Senda de les Olles i el límit del 
terme de Genovés; mentre que la 
zona B (cremes del dia 15 al 21 de 
cada mes) correspon a la serra 
del Castell, serra Vernissa, serra 

Grossa, partides de Llomes Pla-
nes, Lloma de Gosalbo Bòlvens, 
Pla d’Agulló i Ambastida fins als 
límits del terme municipal, al 
costat de l’enclavament de la 
Garrofera (Bellús).

D’altra banda, la zona C (des 
del 8 fins al 14 de cada mes) com-
pren tota la serra del Puig i queda 
limitada pel camí de la Senda de 
Múrcia, la carretera de la Torre 
de Lloris i la carretera de Simat, 

i per últim la zona D (de l’1 fins al 
7 de cada mes), correspon al Car-
raixet, Mont del Vedal del Xufero, 
Barranc de Barxeta, límits amb 
termes d’Ènova, Manuel i la Llosa 
de Ranes, riu Albaida i enclava-
ments de Vistabella, muntanya 
de Santa Anna i Pla de Bombes 
o Venta de Carbonell, Cantalar i 
el Reialenc, a més dels polígons 
corresponents.

No obstant això, l’alcalde de 

Xàtiva, Roger Cerdà, recorda que 
la tendència a nivell autonòmic, 
nacional i fins i tot europeu, és 
anar reduint progressivament 
aquestes pràctiques de crema per 
tal de millorar l’eficiència me-
diambiental, substituint-la per 
altres sistemes com ara el com-
postatge o la recollida selectiva, 
mètodes els quals ja s’estan estu-
diant a Xàtiva per a la seua futu-
ra implantació.

Zona de Bixquert.
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Pastor Miguel Fernández
Iglesia Evangélica Bautista 

de Xàtiva

EL CALLEJÓN

La casa de mi abuela estaba en 
un pasaje, una pequeña calle sin 
salida con diez portales que ape-
nas tuvo farolas en condiciones y 
allá por los noventa hasta planta-
ron unos pocos árboles. No estoy 
hablando de una aldea castellana, 
sino del mismo centro de Madrid. 
Aquellos que no eran del pasaje no 
se atrevían a entrar por si acaso, 
pues era oscuro por las noches. 
Pero los residentes nos sentíamos 
seguros y al fondo del todo apar-
cábamos las motos en la acera, 
porque el desconocimiento de los 
extraños se convertía en nuestra 
seguridad. 

Escucho muchas veces el tér-
mino “callejón sin salida” como 
un momento de peligro en la vida 
o las ocasiones en que no se en-
cuentra una solución. Pero para 
los que crecimos en mi callejón 
sin salida, el conocimiento y la 
seguridad de haber transitado por 
sus rincones producía el efecto 
contrario. En el Libro Sagrado, la 
Biblia, encontramos varios perso-
najes que vivieron en lugares re-
cónditos o en una cueva por algún 
tiempo. Me refiero a Sansón, Elías 
y David. Cada uno de ellos buscó 
refugio en su callejón personal, 
pero no todos reaccionaron igual. 

Sansón se sintió seguro en sus 
propias fuerzas y sufrió por su he-
donismo. Elías se deprimió y Dios 
tuvo que ir en su socorro. Pero Da-
vid lo utilizó de fortaleza y entró y 
salió para sus batallas personales 
en el momento de más tensión 
nacional hasta llegar a ser rey. 
Los tres en callejones sin salida, 
los tres con diferentes circuns-
tancias. Sin embargo, en la vida 
de los tres, cuando buscaron solu-
ciones y miraron al cielo, Dios les 
respondió.

Puede que te sientas en un ca-
llejón sin salida, con pocas po-
sibilidades de futuro, con poco 
ánimo, incluso con sensación de 
derrota. Lo que quiero compartir 
contigo es que no importa el lugar 
donde te encuentres. Tu callejón o 
tu cueva no deja de ser un envol-
torio, no es importante. Lo impor-
tante es el interior, que eres tú.

Eres un ser eterno, creado a la 
imagen de Dios, que controla lo 
que tú y yo no podemos contro-
lar. Es Dios quien nos ama sin que 
podamos explicar por qué. Es el 
que se sacrifica sin esperar nada 
a cambio, y se llama Jesús. Esa 
seguridad es la que nos ayuda a 
vivir en una cueva, en un callejón 
o en el palacio de un rey. 

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva realit-

zarà actuacions al Castell de Xàti-
va per a la instal·lació de senyalit-
zació intel·ligent amb la intenció 
de millorar la indicació de la cir-
culació de les persones durant la 
seua visita a la fortificació. Aquest 
treball compta amb una inversió 
de 36.300 euros.

Junt amb aquesta nova senya-
lització, que busca una estètica 
moderna i integrada per contri-
buir a configurar un producte 
turístic cultural a Xàtiva, s’ins-
tal·laran també un sistema de 
balises al llarg del recorregut pel 
castell, que permetrà al visitant 
accedir amb immediatesa a dife-
rents nivells d’informació relativa 

REDACCIÓ
Aquesta setmana han fina-

litzat els treballs de recupera-
ció de l’antic aljub de l’ermita 
del Puig. Aquesta actuació ve a 
complementar la novena fase 
de restauració del temple que va 
concloure en maig passat, sota 
projecte i direcció de l’arquitecte 
Vicent Torregrosa. Precisament, 
un informe d’aquest arquitecte 
alertava que, a la finalització de 
la IX fase, es posava en evidèn-
cia la necessitat de reparar l’al-
jub, ja que la recollida d’aigües 
evitaria filtracions indesitjades 
que pogueren afectar a l’estabi-
litat dels murs de tancament del 
pati de l’ermita. La intervenció, 
que s’ha perllongat per espai de 
15 dies, ha suposat la inversió de 
13.600 euros amb recursos propis 
de l’Ajuntament.

L’aljub del Puig, ubicat al pati 
d’accés de l’edifici, té una capaci-
tat d’emmagatzemament consi-
derable, aproximadament d’uns 
35 m³ d’aigua. Té dues entrades 
d’aigua; una provinent del pati 
on s’ubica i una altra, de les co-
bertes de l’habitatge de l’ermità. 
A més, té una sortida que con-
necta amb l’altre aljub existent 
en el conjunt arquitectònic, a un 
nivell inferior. La seua recupera-
ció té un avantatge afegit al con-
seqüent valor associat a la salva-
guarda d’aquest monument.

Tornar a posar en funciona-
ment l’aljub permetrà l’obtenció 
de l’aigua necessària per a futu-
res obres d’intervenció en l’er-
mita, produint-se un important 
estalvi de costos, ja que cada ve-
gada que s’intervenia en l’edifici, 
era necessari instal·lar-hi una 

L’ermita del Puig recupera l’aljub medieval
La intervenció suposa un nou avanç en la rehabilitació del monument, al temps 
que permetrà l’obtenció de l’aigua necessària per a futures obres en l’ermita

La intervenció, que s’ha 
perllongat per espai de 
15 dies, ha suposat la 
inversió de 13.600 euros 
amb recursos propis de 
l’Ajuntament

potent bomba hidràulica per ele-
var l’aigua al temple des d’una 
bassa situada en la vessant est 
del Puig, amb un desnivell de 
150 metres, a més d’un grup ge-
nerador i un camió grua de ma-
nipulació. Aquestes operacions 
suposaven un cost aproximat 
d’uns 1.500 euros per dia de fun-
cionament, al que calia sumar 

la reposició de la canonada de 
connexió al passar d’una fase de 
la rehabilitació a una altra. Es-
tructuralment, l’aljub es troba-
va en bon estat abans d’aquesta 
intervenció, però tot semblava 
indicar que presentava fuites 
d’aigua, motiu pel qual s’ha im-
permeabilitzat amb una làmina 
de cautxú d’etilè propilè.

El Castell de Xàtiva tindrà senyalització intel·ligent 
per a millorar l’experiència dels visitants
La connexió es farà a través d’una aplicació que oferirà informació 
geolocalitzada, narració d’àudio i realitat augmentada entre d’altres

Aquest treball compta 
amb una inversió de 
36.300 euros

a les parts del castell i a la seua 
història. Aquesta actuació contri-
bueix a la millora de l’equipament 
per a l’ús i interpretació del Cas-
tell de Xàtiva i fomenta d’aquesta 
manera la configuració d’aquest 
producte per al municipi amb una 
important adequació i interpreta-
ció de l’espai per afavorir l’experi-
ència turística.

El servei de senyalització intel-
ligent permetrà orientar al visi-
tant i facilitar la seua experiència 
mitjançant la tecnologia smart 

city. La connexió es farà a través 
d’una aplicació creada expressa-
ment per a aquest fi, permetent 
tenir informació geolocalitzada i 
completa del castell a la mà i con-
vertint-lo en un territori intel·li-
gent connectat.

Aquesta APP comptarà amb 
narració en àudio i estarà acom-
panyada de vídeos, fotografies 
d’alta resolució i en 360º, imat-
ges històriques, infografies 3D i 
mapes interactius. A més a més 
es podran augmentar el nombre 
d’idiomes (fins i tot llengua de 
signes), i disposarà d’un sistema 
integrat de realitat augmentada 
que superposarà dades, recreaci-
ons 3D o curiositats sobre la imat-
ge real captada.

L’aljub de l’ermita del Puig.

El Castell de Xàtiva.
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Participen tots els associats a Xàcex i a Gent del 
Mercat.

Per compra superior a 10 euros en comerços as-
sociats a Xàcex i Gent del Mercat es farà entrega 
d’un tiquet al consumidor que haurà d’emplenar i 
ficar en l’urna que aquest establiment tindrà.

Sortegem per part de Xàcex dos vals 50 euros, 
dos vals de 30 euros i dos vals de 20 euros per a 
gastar en comerços associats a Xàcex entre tots 
els tiquets.

Gent del Mercat sorteja dos vals de 50 euros per 
a gastar en restaurants associats i 10 vals de 10 
euros per a gastar en pubs i cafeteries o en el 
mercat central.

Aquesta campanya començava dijous 30 d’octu-
bre i estarà activa fins a 30 de novembre de 2020.

Xacex i Gent del Mercat 
enceten la campanya “Ens 
tornem a juntar pel comerç de 
proximitat”

REDACCIÓ
La regidoria de Dona i Igualtat 

de l’Ajuntament de Xàtiva ha con-
vocat l’edició XIV dels concursos 
de cartells i de dibuix al voltant 
del 25N. L’objectiu dels mateixos 
és prevenir des de la infantesa 
tota classe de violència.

Aquest any, la data límit d’en-
trega és el dilluns 9 de novembre. 
El concurs va destinat als alum-
nes de Primària dels centres edu-
catius de la ciutat. S’estableixen 
dos premis per curs, de 1r a 6è 
de primària, que consisteixen en 
ambdós casos en un lot de llibres 
valorat en 50 euros junt amb un 
diploma acreditatiu.

Als dibuixos i cartells no ha 
d’aparèixer el nom ni la firma 
de l’artista, sinó que les dades 
(nom, cognoms, edat, curs i 
col·legi) s’han de posar a la part 
darrera junt amb un telèfon de 
contacte.

El jurat qualificador estarà 
format per l’agent d’igualtat mu-

REDACCIÓ
Des de fa ja alguns dies, 

l’Hospital Lluís Alcanyís de Xà-
tiva compta amb un nou espai 
dins del servei d’Urgències. 

Amb una superfície superior 
als 100 metres quadrats, s’ha 
instal·lat una carpa annexa 
amb la qual es pretén ampli-
ar la zona per a l’espera dels 
acompanyants. Açò ha estat 
necesari, ja que, a causa de la 
COVID-19, les sales habituals 
s’han hagut de fraccionar per 
als tres circuits independents 
que existeixen en Urgències 
(respiratoris, general i pedia-
tria).

El nou espai, que té accés des 
de la sala d’espera d’acompa-
nyants de pacients amb patolo-
gia “no respiratòria”, proveeix 
de superfície suficient per a 
poder mantenir la distància de 
seguretat i complir amb els re-
queriments d’aforament que és 
el seu principal objectiu. 

L’Hospital Lluís Alcanyís de 
Xàtiva compta amb una nova 
sala d’espera a Urgències
Aquest nou espai té com a objectiu donar una major 
confortabilitat als acompanyants dels malalts

El nou espai proveeix 
de superfície suficient 
per a poder mantenir la 
distància de seguretat 
i complir amb els 
requeriments d’aforament

La carpa instal·lada aquests 
dies compta amb climatització, 
sòl de tarima, llum natural, 
ventilació i extracció d’aire in-
dependent. 

El muntatge d’aquesta instal-
lació busca aportar una major 
confortabilitat als acompa-
nyants dels malalts mentre 
són atesos. 

Nova zona a Urgències.

L’Ajuntament de Xàtiva 
convoca els XIV concursos 
de cartell i de dibuix amb 
motiu del 25 de novembre
La data límit per a presentar els 
treballs és el dilluns 9 de novembre

nicipal, una representant del 
Consell Municipal de les Dones 
per la igualtat i presidit per la 
regidora de Dona i Igualtat de 
l’Ajuntament de Xàtiva.

Tant els dibuixos com els car-
tells guanyadors quedaran en 
propietat de la regidoria de Dona 
i Igualtat, que exercirà qualsevol 
dret de reproducció o explotació.

Cartell de l’edició d’enguany.
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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

Como decíamos la semana pasada, 
podemos pensar que no es una opción 
interesante pagar la prima. Pero hay 
que diferenciar entre la gente que úni-
camente quiere alquilar y en un futuro 
decidir si compra, pero sin comprome-
terse a nada, y el que quiere comprar 
pero en estos momentos le faltan los 
ahorros necesarios para comprar.

Si no tiene las cosas claras a nivel 
de familia o trabajo, lo que tiene que 
hacer es alquilar y ahorrar, y más 
adelante plantearse si compra una vi-
vienda o no.

Esta opción es muy interesante cuan-
do se cumplen unas condiciones: 

- En primer lugar que ésta sea la vi-
vienda que realmente me gusta y estoy 
muy seguro de que la quiero comprar.

- Aunque cumpla los requisitos para 
que el banco me conceda un préstamo, 
no tengo suficientes ahorros para pagar 
los gastos de compraventa y ese 20% 
que no me quiere financiar el banco.

- Tengo claro que mi situación va 
a mejor económicamente o es muy 
probable que sea así, o bien estoy pen-
diente de que mi contrato temporal se 

convierta en fijo.
Si cumple estas condiciones, es real-

mente interesante la opción de com-
pra, porque durante el periodo de al-
quiler nos permite vivir ya en nuestra 
vivienda, con la tranquilidad de que no 
se puede vender a un tercero. Podemos 
destinar lo pagado por alquiler para la 
compra, con lo que en 2 o 3 años  ten-
dremos parte del precio ya pagado y 
solo nos faltará ese 80% que nos finan-
cia el banco para poder escriturar y ad-
quirir plenamente la vivienda. 

Para el propietario también es inte-
resante porque para él realmente es 
una venta con pago aplazado, en la que 
recibe una cantidad inicial para hacer 
frente a algunos gastos personales, y 
mensualmente percibe una renta.

Ambas partes ganan, pero hay que te-
ner claro si éste es mi caso o no. ¿Nun-
ca se han planteado adquirir un coche 
por renting? 

Ante cualquier duda lo mejor es con-
sultar con un Asesor Inmobiliario con 
experiencia que estudiará su caso y le 
aconsejará las mejores soluciones, ya 
sea usted propietario o inquilino.

Síguenos

ALQUILER CON OPCION A COMPRA (Parte II)

REDACCIÓ
La Regidora d’Educació, Joventut, Partici-

pació i Dona i Igualtat, Lena Baraza, ha fet 
entrega del premi del concurs del Projecte 
Momo d’innovació educativa de la Comu-
nitat Valenciana a l’alumna Rocío Sanchis, 
del col·legi Dominiques de Xàtiva,

Aquest projecte, que s’ha dut a terme en 
la matèria de Tecnologia de 3r de l’ESO,  
conjumina art, tecnologia i societat i té 
com a finalitat promocionar l’aprenen-
tatge dels estudiants mitjançant la pro-
ducció de curtmetratges, comptant amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Xàtiva, el 
centre de Formació, Innovació i Recursos 

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva ha renovat amb 

el Ministeri de l’Interior el conveni per a la 
inclusió de la Policia Local de Xàtiva en el 
sistema de seguiment integral dels casos 
de violència de gènere a través de la xarxa 
Viogén per als pròxims quatre anys.

La inclusió de la Policia Local de Xàtiva 
en aquesta xarxa, que es va signar el pas-
sat any 2017 i es va fer efectiva en 2018, per-
met tenir accés a la base de dades que re-
cull informació exhaustiva i en temps real 
de tots els casos d’agressions relacionades 
amb la violència de gènere, realitzant un 
acompanyament a les víctimes d’aquest 
tipus de delictes, així com intervenir en la 

La xativina Rocío Sanchis rep 
el premi pel Projecte Momo 
d’innovació educativa de la 
Comunitat Valenciana

Xàtiva continuarà formant part de la xarxa 
Viogén contra la violència de gènere

resolució dels casos.
“Hem ratificat aquest conveni de col-

laboració sobre el protocol concret entre 
Policia Nacional i Policia Local del siste-
ma Viogén, complint així amb les lleis or-
gàniques del procediment administratiu 
corresponent”, ha manifestat el regidor de 
Seguretat Ciutadana Juan Giner.

Viogén és un sistema vigent en tot el ter-
ritori nacional i pensat per a aglutinar i 
coordinar diferents institucions públiques 
amb competències en matèria de violència 
de gènere, amb informació d’interès que es 
considera necessària per tal de fer predic-
cions de risc, seguiment i protecció a les 
víctimes.

La Biblioteca municipal organitzarà junt a 
la Casa de les Dones un club de lectura

REDACCIÓ
La Biblioteca municipal de Xàtiva ha or-

ganitzat, junt amb la Casa de les Dones, un 
club de lectura per al públic adult que se 
celebrarà de forma trimestral. Aquest club 
de lectura serà presencial, tindrà un nom-
bre limitat de lectors i lectores i es reunirà 
a la biblioteca el segon dijous del mes en 
que se celebre la cita. Les sessions tindran 
una durada d’una hora i mitja aproximada-
ment i seran conduïdes per un especialista 
en literatura. Els clubs de lectura són espais 
de tertúlia i debat al voltant d’una lectura, 
en què un grup de persones s’organitza per 

llegir el mateix llibre.
L’activitat s’iniciarà el proper dijous 12 de 

novembre amb el llibre «Matèria de Bre-
tanya», de Carmelina Sánchez-Cutillas, i 
serà conduit pel professor de l’IES Josep de 
Ribera Josep Vicent Martínez. Amb aquesta 
lectura, la Biblioteca pública municipal de 
Xàtiva s’uneix a la commemoració de l’any 
de Carmelina Sánchez-Cutillas, que celebra 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Les persones interessades en participar 
poden apuntar-se de forma presencial a 
la Biblioteca, a la Casa de les Dones, o te-
lefonant al 96 228 73 28.

per al professorat de la Conselleria d’Edu-
cació (CEFIRE) i les Universitats Miguel 
Hernández i Universitat de València, amb 
el desenvolupament de El Caleidoscopio.

 El curtmetratge guanyador a nivell au-
tonòmic, amb el títol “Juntos lo consegui-
remos”, és un homenatge al personal sani-
tari i una crida a com hauria d’avançar el 
planeta per superar el virus de la COVID-19.

“Volem donar les gràcies a l’equip direc-
tiu i al professorat per la implicació en el 
desenvolupament d’aquest projecte perquè 
sense la seua col·laboració no haguera po-
gut dur-se a terme”, ha manifestat la regi-
dora Lena Baraza.

Lena Baraza li ha entregat a Rocío Sanchis el premi.
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L’ENTREVISTA

LENA BARAZA . REGIDORA D’EDUCACIÓ, JUVENTUT, PARTICIPACIÓ I DONA I IGUALTAT
PABLO ORTS

Des de fa alguns anys, l’Ajun-
tament de Xàtiva forma part de la 
xarxa de Ciutats Educadores. Amb 
l’aplegada del mes de novembre, 
arriba també el Dia Internacional 
de la Ciutat Educadora (30). Per a 
commemorar aquesta data i tam-
bé el Dia Universal del Xiquet (20 
de novembre), l’Ajuntament de Xà-
tiva ha programat diversos actes, 
això sí, adaptats a la normativa 
covid. La regidora d’Educació, Lena 
Baraza, ens ha atés per comentar 
el que es prepara a la ciutat al vol-
tant d’aquestes dates.

Per què el mes de novembre és 
important dins del projecte de 
Ciutats Educadores en el que es 
troba Xàtiva?

És un mes especial per a la co-
munitat educativa, donat que hi 
ha dos dies concrets que tenen 
prou força. Un és el 20 de novem-
bre, Dia Universal de la Infància, 
i l’altre el 30, el Dia Internacional 
de les Ciutats Educadores.

Aquest any, a Xàtiva, el dia 20 de 
novembre es reconstituirà el Con-
sell de Xiquetes i Xiquets. Aquest 
consell es va iniciar l’any passat, 
però al ser xiquets de tercer cicle i 
que alguns han passat a l’institut, 
cal refer el grup per a que cada 
centre tinga dos representants, 
un xiquet i una xiqueta. Creguem 
que és important, ja que normal-
ment els òrgans de participació 
sempre els copen els xiquets.

Estem treballant en ells com fer 
aquesta dinàmica, perquè el Con-
sell de Xiquetes i Xiquets no és un 
consell que calga anar a dir-los 
res, sinó que les iniciatives han 
de nàixer d’ells i aleshores estem 
treballant amb ells com ha de ser 
eixa reconstitució.

Cal destacar que estan tots els 
col·legis representats, inclòs el 
CEE Pla de la Mesquita.

El Consell de Xiquetes i Xiquets 
ha estat actiu inclús en temps de 
pandèmia?

La societat tendim sempre a 
tindre una visió molt adult-cen-
trista i, en temps més durs de la 
pandèmia, en els moments del 
confinament, tots els adults està-
vem centrats les nostres tasques 
i problemes, però la mirada de 
la infància no existia. Aleshores, 
el Consell de Xiquetes i Xiquets 
el que va fer és donar-nos eixa 
mirada de la infància. Les reuni-
ons en ells van ser molt profito-
ses, perquè veiem que ells tenien 
certes pors que també les havien 
de canalitzar i els adults havíem 
d’acompanyar-los en el procés. 
També, ells veien que certs mo-
ments de la seua vida no anaven 
a viure’ls. Per exemple, el viatge 
de final de curs per als alumnes 
de sisè de primària els permet 
tancar una etapa. És el moment 

en el qual, segurament, et separes 
dels teus companys per a sempre 
i tens un viatge per a gaudir en 
el professorat i en els companys 
amb els quals has crescut.

Davant aquesta situació i vist 
el gran interés per a que es fera 
el viatge en algun moment, la in-
tenció és que, si en algun moment 
es tranquil·litza tot, organitzar bé 
un viatge o una festa per a que 
puguen celebrar com cal el final 
d’eixa etapa.

Quines altres activitats desta-
quen en la programació prevista?

El dia 30, Dia Internacional de 
les Ciutats Educadores, el que 
féiem normalment era una decla-
ració institucional de l’alcalde a la 
porta de l’Ajuntament per a reafir-
mar el compromís de la ciutat com 
a Ciutat Educadora. En aquest cas, 
el que farem serà traslladar aquest 
acte a les xarxes socials.

També realitzarem unes jorna-
des que organitzem conjuntament 
amb el CEFIRE per a docents i fa-
mílies i ja hi ha més de 350 perso-
nes inscrites.

Creguem que és important rea-
litzar aquest tipus de jornades, ja 
que, en la situació en la qual ens 
trobem, ens hem adonat que sem-
pre hi ha maneres de funcionar 
millor. Sempre existeixen millors 

maneres de treballar en l’àmbit 
metodològic i és molt important 
tindre la visió dels xiquets i les 
xiquetes. Per això, hem intentat 
adaptar les diferents xarrades als 
moments que estem tenint.

L’Ajuntament de Xàtiva tam-
bé aprofita aquestes dates per a 
reafirmar-se com a Ciutat Edu-
cadora tot i les circumstàncies 
actuals?

El més important de ser Ciutat 
Educadora és la capacitat d’im-
pregnar a totes les regidories de 
l’Ajuntament per a que tots, d’una 
manera o altra, tinguen eixa mi-

rada de la infància. Al final, la mi-
rada de la infància no sols l’han 
de tindre regidories com Educació 
o Benestar Social, sinó que ha de 
ser compartida per part de totes 
les regidories. Precisament, en 
la programació prevista hi ha un 
acte que organitza la regidoria de 
Gran Teatre, una actuació de Los 
Cantajuegos. Aquest fet demostra 
que la regidoria també ha cregut 
que eixa setmana era prou especi-
al per a tindre una activitat per a 
la infància en el Gran Teatre.

Xàtiva està totalment clavada 
en el tema de les Ciutats Educa-
dores i més concretament dins de 
les Ciutats Inclusives. A la nostra 
ciutat estem treballant actual-
ment en la coeducació a través 
d’una activitat a la Casa de les 
Dones. També treballem en la di-
versitat funcional, de fet, estem 
treballant per aplegar a fer una 
pictografia dels diferents edificis 
municipals.

La intenció és que cada vegada 
fem, entre tots, una educació més 
inclusiva i més propera a tots in-
dependentment de la situació que 
puguem tindre.

La programació consta, prin-
cipalment, d’actes en línia, però 
es planteja fer algun presencial?

Estem treballant per a que la 

reconstitució del Consell de Xi-
quetes i Xiquets puga ser presen-
cial. És un acte molt emotiu, els 
xiquets i xiquetes se senten molt 
importants i per això tractarem 
que siga presencial controlant 
l’aforament.

Deixant de banda aquesta 
commemoració, com esteu vi-
vint des de la regidoria d’Educa-
ció aquest inici de curs tan com-
plicat?

Vam començar els preparatius 
a finals del mes de juny. És una 
tasca que hem fet conjuntament 
amb els equips directius dels 
centres els quals es mereixen un 
gran reconeixement, ja que han 
fet una tasca que ha servit per a 
que Xàtiva haja tingut molt pocs 
casos i poques aules confinades. 
Teníem molta por però, hem 
iniciat el curs i estem molt con-
tents de com està funcionant. Els 
equips docents han vist com el 
seu esforç durant l’estiu ha sigut 
efectiu per demostrar que tenim 
una escola segura i preparada per 
a que puguen anar els xiquets i 
les xiquetes a escola. De fet, una 
de les directrius del Ministeri era 
que calia treballar per a que tots 
els xiquets i xiquetes pogueren 
anar a l’escola, ja que aquesta pàl-
lia les desigualtats.

Els equips docents 
han vist com el seu 
esforç durant l’estiu 
ha sigut efectiu per 
demostrar que tenim 
una escola segura 
i preparada per a 
que puguen anar els 
xiquets i les xiquetes 
a escola

“El més “El més 
important de ser important de ser 
Ciutat Educadora Ciutat Educadora 
és la capacitat és la capacitat 
d’impregnar d’impregnar 
a totes les a totes les 
regidories de regidories de 
l’Ajuntament”l’Ajuntament”

La regidora Lena Baraza.
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PABLO ORTS
L'Ajuntament d'Ontinyent ja 

treballa de cara a 2021 amb uns 
pressupostos municipals ambi-
ciosos i clarament marcats per 
la COVID-19. D'ells hem conver-
sat amb l'alcalde Jorge Rodrí-
guez per conéixer així de primera 
mà les línies mestres i els princi-
pals projectes de l'any vinent a la 
capital de la Vall d'Albaida.

L'Ajuntament d'Ontinyent 
treballa ja en els pressupostos 
per a 2021 que entenem esta-
ran marcats per la COVID-19?

Així és. Seran uns pressupostos 
clarament marcats per la COVID, 
que impliquen també un impuls 
extraordinari. Per tant, seran uns 
pressupostos de caràcter expan-
siu i amb una clara aposta per les 
inversions, per la política de sos-
tenibilitat, per la política social 
i per totes les polítiques que van 
directament dirigides al foment 
de la promoció econòmica.

La situació és cada vega-
da més complexa per als ciu-
tadans. També ho és per als 
Ajuntaments a l'hora de trac-
tar d'atendre als problemes 
dels mateixos?

Sí. Crec que s'ajunten dos 
factors. El primer d'ells és la 
imprevisibilitat. És impossible 
prevenir el que va a passar en 
el futur, per tant moltes vega-
des el que hui planteges demà 
pot ja no ser vàlid. Simplement, 
les mesures que es puguen apli-
car ara a l'hostaleria o el co-
merç es poden veure afectades, 
per exemple, per una reducció 
d'aforament. Per tant, és tre-
mendament difícil preveure 
que pot passar durant l'any que, 
realment, és el que es fa quan 
s'elabora un pressupost.

D'altra banda, és imprescin-
dible incrementar el nivell d'in-
gressos per poder fer aquestes 
polítiques expansives i per po-
der també arribar als sectors 
més afectats.

Nosaltres, per exemple, en 
el pressupost de 2021 hem pre-
vist al voltant de 540.000 euros 
per a dur a terme un programa 
d'incentiu a la construcció, el 
programa Tornem Junts junt 
amb l'Ontinyent Participa mit-
jançant contractes d'adjudica-
ció directa a empreses locals. 
I per altra banda també preve-
em 300.000 euros per continu-
ar apostant pels xecs Tornem 
Junts que han donat molt bon 
resultat en el comerç en la seua 
aplicació durant l'últim semes-
tre de 2020.

Parlem d'uns pressupostos 
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“Estem parlant de, probablement, el pressupost més 
gran de la història d’Ontinyent”

flexibles i adaptables a les cir-
cumstàncies?

En primer lloc, confiem en 
el fet que les administracions 
superiors, tant l'Estat, la Gene-
ralitat com la Diputació, aug-
menten les subvencions que 
tenien inicialment previstes 
perquè els municipis puguem 
fer front a la COVID-19 i a la rea-
litat política, social i econòmica 
que genera la pandèmia.

Ara mateixa no podem pres-
supostar determinats ingressos 
que esperem que sí que arriben i 
que generaran despeses tant en 
millores de neteja com en polí-
tiques expansives, en polítiques 
de promoció econòmica o en 
poder atendre les polítiques so-
cials. D'altra banda hem de ser 
conscients, com dia abans, del 
fet que vivim una realitat molt 
complexa, molt canviant. És 
imprescindible que els pressu-
postos, arribat algun moment, 
es puguen ajustar.

Sense anar més lluny, aquest 
any al mes de juny, vam dur a 
terme una modificació de crè-
dit que rondava els dos milions 
d'euros i que tenia per objecte el 
pla Tornem Junts d'incentiu als 
sectors productius de la ciutat.

En quines xifres es va a 
moure el pressupost de l'any 
vinent?

Estem parlant de, probable-
ment, el pressupost més gran 
de la història d'Ontinyent. Par-
lem d'un pressupost que supera 
els 42.000.000 euros dels quals, 
aproximadament, 14.000.000 es 
dediquen a inversions reals. Es 
tracta d'un pressupost que té 
per objecte atendre la necessi-
tat de creació d'ocupació al ma-
teix temps que busca millorar i 
adaptar la ciutat a la nova rea-
litat. A la nova realitat tant del 
canvi climàtic, perquè es pres-
suposten des d'actuacions per 
millorar l'eficiència energètica 
del pavelló del poliesportiu, ac-
tuacions per poder fer front a la 
construcció del parc inundable 
de la Cantereria. Es pressupos-
ten també inversions que van 
encaminades a apostar per la 
bicicleta, per tant a l'eliminació 
de les emissions.

Per altra banda, també hi ha 
despeses encaminades a fer 
front a la crisi econòmica i so-
cial. Per exemple, les ajudes 
de primera necessitat passen 
d'uns 200.000 euros a més de 
300.000 euros, perquè la realitat 
a la qual ens enfrontem va a re-
querir de ferramentes per a que 
ningú es quede al camí.

Quin és el principal projec-

te o aposta del nou pressupost 
municipal?

La principal aposta és que 
ningú es quede al camí. No di-
ria cap inversió en concret ni 
cap ajuda social concreta ni cap 
pla de promoció econòmica, 
sinó que amb el conjunt nin-
gú es quede al camí. I quan dic 
ningú em referisc a ningú. Que 
no es queden pel camí les em-
preses, per això anem a seguir 
apostant pel clúster del tèxtil i 
per les ajudes a la internaciona-
lització. Tampoc volem que es 
queden pel camí ni els comer-
ços ni l'hostaleria, per això es-

“Un mitjà de comunicació 
que aborda diverses 
comarques ens permet 
conéixer-nos un poc més 
i, per tant, contribueix de 
manera molt important a 
apropar les realitats dels 
nostres municipis”

tem apostant pels xecs Tornem 
Junts. Però tampoc volem que 
es queden pel camí els que sem-
pre paguen les crisis, que són 
les persones més vulnerables. 
D'ací que també apostem molt 
clarament per la política social.

Quin missatge traslladaria a 
la ciutadania, més enllà dels 
pressupostos, davant la situ-
ació que estem vivint i que ha 
tornat a caviar les últimes set-
manes?

Crec que hi ha dos claus im-
portants. El primer que hem de 
fer és abordar aquesta situació 
des de la unitat. Nosaltres estem 
fent un esforç per tal d'aconse-
guir que el pressupost s'aprove 
per unanimitat de les forces po-
lítiques. De fet, ens hem reunit 
amb diferents partits per apro-
par postures i també perquè la 
ciutadania veja eixa unitat amb 
la qual estem volent afrontar la 
pandèmia. I d'altra banda està 
la responsabilitat. És impres-
cindible que la gent entenga que 
quan es diu la tan gastada fra-

se "açò ho parem entre tots" no 
estem diem sols un eslògan. Es-
tem dient una realitat perquè, 
a l'hora de la veritat, l'única 
manera que tenim de fer front 
a la pandèmia és mitjançant les 
mesures de precaució personal.

Per últim, quin missatge vol 
traslladar als lectors de L'In-
formador davant aquesta nova 
etapa que iniciem amb perio-
dicitat mensual?

Acollim el canvi amb molta 
esperança que puga ser l'inici 
d'una etapa encara més fruc-
tífera per a L'Informador i que 
puga fer realitzant la tasca que 
du a terme, que és una tasca tan 
essencial com la vertebració de 
les nostres comarques. Un mit-
jà de comunicació que aborda 
diverses comarques ens permet 
conéixer-nos un poc més i, per 
tant, contribueix de manera 
molt important a apropar les 
realitats dels nostres munici-
pis. Per tant, pensem que és es-
sencial que puga continuar rea-
litzant-se eixa tasca.

Jorge Rodríguez, alcalde d’Ontinyent.
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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 cedir l’edifici de propietat mu-
nicipal al parc del “Xalet de les 
Boles” per millorar les condici-
ons del personal del SAMU da-
vant la pandèmia de COVID-19. El 
departament d’Obres Municipal 
que coordina el regidor Manuel 
Cuesta està ultimant les refor-
mes d’adequació de l’edifici, un 
espai de 150 m² adjacent a l’Hos-
pital d’Ontinyent.  

Aquesta cessió va estar de-
manada a l’alcalde Jorge Rodrí-
guez per la Directora del Servei 
d’Emergències Sanitàries de la 
Conselleria de Sanitat, Begonya 
Arcos, ja que el local es considera 
idoni per millorar les condicions 
del personal del servei de l’am-
bulància d’atenció mèdica ur-
gent, que ha vist incrementada 
la seua activitat degut a la pan-
dèmia de la COVID-19. Esta cessió 
es mantindrà fins que el servei 
es trasllade al nou hospital ara 

Ontinyent cedeix al SAMU el 
Xalet de les Boles per millorar 
les condicions del personal 
davant la Covid-19
L’Ajuntament es troba executant obres d’adequació de 
les instal·lacions sol·licitades pel Servei d’Emergències 
Sanitàries de la Conselleria de Sanitat

en construcció.
Manuel Cuesta explicava que 

el local està sent objecte d’una 
nova distribució en base a les 
necessitats expressades des del 
Servei d’Emergències Sanità-
ries, de manera que el metge o 
metgessa, l’infermer o inferme-
ra i el o la xofer que estiguen de 
guàrdia disposen d’habitacions 

individuals, una cuina bàsica, 
una sala de lectura i dos lavabos, 
“unes obres que milloraran en 
molt les condicions d’espai amb 
que compten actualment a l’hos-
pital, continuant a pocs metres 
del mateix i a més contribuint a 
descongestionar els espais de la 
zona d’urgències”, assenyalava 
el regidor. 

El regidor Manuel Cuesta ha visitat l’espai.

REDACCIÓ
L’alcalde d’Ontinyent, Jor-

ge Rodríguez, ha visitat hui les 
obres executades per l’Ajunta-
ment al CEIP Lluis Vives al marc 
del pla “Edificant” de la Genera-
litat Valenciana, que es posa en 
marxa en la ciutat amb la impli-
cació i treball del consistori on-
tinyentí, i que han suposat una 
inversió de 240.000 euros iva 
inclòs.

En la visita, on el primer edil 

L’Ajuntament finalitza la millora de 
l’aïllament tèrmic del CEIP Lluis Vives

acudia acompanyat pel regidor 
d’Educació, Óscar Borrell, la di-
rectora del col·legi, Enri Mollà, 
explicava els detalls d’una ac-
tuació que ha inclòs la reforma 
dels banys, la retirada de fus-
teries exteriors i substitució per 
noves finestres d’alumini, així 
com el canvi de persianes per 
lames, millorant així les condi-
cions tèrmiques de l’edifici. Una 
actuació que en paraules de la 
directora “feia molta falta, i per 

la que estem molt contetes, pel 
que suposa una millora en el dia 
a dia al centre”. 

Tant l’alcalde com el regidor 
d’Educació coincidien en desta-
car que les obres, executades als 
mesos d’estiu i l’inici del curs 
sense alterar la marxa normal 
del centre, “redundarà en el ben-
estar de l’alumnat i la comuni-
tat educativa, el que al seu torn 
permetrà una substancial millo-
ra pedagògica”, manifestaven. 

Jorge Rodríguez i Óscar Borrell visitaven el centre per comprovar els resultats de les reformes.
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REDACCIÓ
Els ajuntaments d’Ontinyent, 

l’Olleria i Bocairent i la Confe-
deració Empresarial de La Vall 
d’Albaida, COEVAL, han presentat 
aquest dimecres un Projecte de 
Transformació Empresarial po-
sat en marxa de manera conjun-
ta per millorar la competitivitat 
de les empreses locals. El projec-
te, que es posa en marxa amb la 
participació de l’empresa con-
sultora “Grupo Innova”, contem-
pla el suport a les empreses per 
tal de promoure un model eco-
nòmic al teixit empresarial local 
que a més siga més sostenible, 
atenent als objectius de desen-
volupament sostenible l’agenda 
2030 de les Nacions Unides.

 El projecte inclou la concessió 
d’ajudes destinades a tres mo-
dalitats: l’elaboració de plans 
d’igualtat efectives entre dones 
i homes a les empreses; la im-
plantació de sistemes de ges-
tió i certificats ambientals; o el 
diagnòstic de millora contínua 
“Lean Manufacturing” per a 
conèixer en quin estat es troben 
respecte a l’eficiència dels pro-
cessos i l’optimització dels sis-
temes productius. A més a més 
es faran accions formatives als 
tres municipis participants, al 
voltant dels plans d’igualtat (29 
octubre a L’Olleria, 5 de novem-
bre a Ontinyent, 12 de novem-
bre a Bocairent), i sobre “Lean 
Manufacturing” (27 octubre i 10 
novembre a l’Olleria; 28 octubre 
i 11 novembre a Ontinyent; 3 i 18 
novembre a Bocairent).

 El president de COEVAL, Javi-

Ontinyent, L’Olleria, Bocairent i COEVAL presenten un 
projecte de transformació empresarial
El projecte contempla el suport en àmbits com la implantació de plans d’igualat, sistemes de 
gestió ambiental o l’optimització dels sistemes productius

er Cabedo, explicava que la idea 
va nàixer a proposta de l’Ajunta-
ment d’Ontinyent, obrint-se a la 
participació d’altres destacades 
poblacions de la comarca amb 
una important presencia d’in-
dústries, per tal d’ajudar a les 
empreses en l’adaptació a les 
noves casuístiques. Per a Cabe-
do, “les circumstàncies en 2020 

no són les de fa 20 anys, aquest 
pot ser de gran interès per a les 
empreses, i per a COEVAL com 
organització és un orgull que 
tres ajuntaments com els d’On-
tinyent, L’Olleria i Bocairent, a 
més amb governs de partits di-
ferents, compten amb nosaltres 
per coordinar la seua posada en 
funcionament”.

 Jorge Rodríguez agraïa la im-
plicació de COEVAL i els ajunta-
ments participants “que tenim 
realitats diferents però tenim 
en comú que busquem l’interès 
general”, destacant que tot i que 
s’han fet esforços per millorar 

els espais físics com el Pla de Po-
lígons d’Ontinyent “però a mes 
el continent hem de millorar els 
continguts, atenent als objec-
tius de l’agenda 2030 i incidint 
en aquest cas en aspectes com 
les millores mediambientals, 
la igualtat o l’economia social”, 
manifestava.

 Per la seua part, l’alcalde de 
L’Olleria, Ramón Vidal, posava de 
relleu la voluntat “de rellançar 
l’economia comarcal i adaptar-se 
a les noves circumstàncies, de 
reinventar-se i ajudar a les em-
preses a transformar-se amb un 
projecte que esperem que puga 

ser un referent també fora de la 
comarca”.

 Pel que fa a l’alcalde de Bo-
cairent, Xavier Molina, desta-
cava l’interès del projecte “per 
allò que és, pel moment al qual 
arriba i per com està enfocat. 
Un nou projecte de suport al 
sector empresarial per fer-lo 
més competitiu, atenent al nou 
context al qual vivim, que a més 
arriba en un moment clau per 
a les empreses, i fruit de la coo-
peració i unió d’esforços de tres 
municipis i una organització 
com COEVAL, amb ajuda d’una 
consultora”.

El pla busca millorar 
la competitivitat de les 
empreses locals

D’esquerra a dreta apareixen l’alcalde de Bocairent, Xavier Molina; l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez; el president de COEVAL, Javier Cabedo i l’alcalde de L’Olleria, Ramón Vidal.

REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Ontinyent 

està preparant una tercera tan-
da dels xecs consum “Tornem 
Junts”, inclosos a la campanya 
“Queda’t a Ontinyent. Compra a 
casa” per la reactivació econò-
mica local. Es tracta de 120.000 
euros que s’afegiran als 600.000 
i als 400.000 posats en circula-
ció a les dues primeres tandes, 
i que com als anteriors casos, 
tindran un cost per als compra-
dors de la meitat del seu valor 
nominal.

 El regidor de Promoció Eco-
nòmica, Pablo Úbeda destacava 
la bona acollida a les dues pri-
meres tandes, que esgotaven els 
xecs posats a la venda en poques 
hores, i permetien a la ciutada-

L’Ajuntament prepara una tercera tanda de xecs de la campanya 
“Queda’t a Ontinyent, compra a casa” 
Aquesta nova edició integrada en la iniciativa “Tornem Junts” va enfocada a la campanya de Nadal

Es tracta de 120.000 
euros que s’afegiran als 
600.000 i als 400.000 
posats en circulació a les 
dues primeres tandes

nia realitzar 14.292 operacions de 
compra als establiments locals 
(tantes com xecs de 20, 50, 100 i 
200 euros posats a la venda a la 
meitat del seu preu nominal). 

En paraules d’Úbeda, “els ve-
ïns i veïnes d’Ontinyent han 
entès que amb esta iniciativa 
no sols tenen un avantatge di-
recte a les seues compres, sinó 
que contribueixen a l’impuls del 
consum a la ciutat,  a dinamit-

zar l’economia local i a estar al 
costat dels nostres establiments 
en moments complexes com els 
que vivim”, manifestava.

 Cal recordar que en la sego-
na tanda van participar un total 
de 313 establiments participants 
(106 més que en la primera) on 
es podien gastar els xecs que 
prèviament s’adquirien a la web 
www.quedataontinyent.com.

Per a impulsar aquesta inici-
ativa es compta amb la col·la-
boració de Caixa Ontinyent. La 
campanya es va dividir en fa-
ses per dinamitzar el consum 
en diferents moments de l’any 
a petició de les associacions de 
comerciants locals (Associació 
de Comerços de Sant Rafel, SOC, 
AHVAL, Comerç IN). El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda.
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Un any més, la Llosa de Ranes 
va celebrar el dia de la Comu-
nitat Valenciana amb l’entrega 
dels premis 9 d’Octubre. Aquests 
premis es donen a totes aquelles 
persones que durant aquest any 
ha destacat en diversos àmbits i 
són, per a tot el poble, un exem-
ple a seguir. En aquesta edició, 
a pesar de ser un any atípic do-
nant la crisi sanitària de la CO-
VID-19, es va fer entrega dels pre-
mis en àmbit educatiu, esportiu, 
cultural i empresarial. I tal i com 
ja es va fer l’any passat, també 
es va fer entrega dels premis a 
la solidaritat. Aquest any va ser 
per a un grup de persones que 
durant l’estat d’alarma decretat 
al mes de març, van confecci-
onar mascaretes, pantalles i 
equips de protecció, de manera 
altruista. Fins i tot, hui en dia, 
continuen en aquesta llavor.

Concert de la banda local
D’altra banda, cal destacar que 

la banda de la Societat Musical 
de la Llosa de Ranes ja ha tornat 
als escenaris presencials.

L’encontre amb el públic es va 
produir el dissabte 17 d’octubre. 
En el primer bloc, dedicat a la 
Sarsuela, la banda va interpretar 
el popular preludi del Tambor de 

Granaderos del mestre de Ville-
na, Ruberto Chapí. Seguidament 
va ser el torn per a la música de 
Geronimo Gimenez interpretant 
el preludi de La Torre del Oro. I 
per a tancar aquest bloc temàtic, 
el públic va poder endinsar-se en 
el folklore basc per escoltar una 
selecció de la sarsuela El Caserio 
del compositor Jesús Guridi.

En un segon bloc, el concerts 
submergia els assitents en el 
món audiovisual per recordar 
dues magnífiques bandes sono-
res que han passat a la història 
dels grans èxits com són Forrest 
Gump i El Fantasma de l’Òpera.

I per finalitzar, la Societat Mu-
sical de la Llosa de Ranes va de-
dicar a totes les festes patronals 
que s’han hagut de suspendre 
aquest any, un recull de músi-
ca amb denominació d’origen 
pròpia. Concretament, la mar-
xa mora “Marxa del Centenari” 
del mestre Blanquer, la marxa 
cristiana “Tabal i Saragüells” del 
compositor Mario Roig i l’emble-
màtica peça “La Malaguenya de 
Barxeta” amb el magnífic arran-
jament d’Azael Tormo.

L’Ajuntament de la Llosa de 
Ranes treballa per donar suport 
a la cultura en moments com-
plicats com els que estem vivint.

La Llosa de Ranes entrega els premis 9 d’Octubre i acull un 
concert de la banda de la Societat Musical

Imatges de l’entrega de premis i del concert.

REDACCIÓ
El passat 14 de març de 2020 

entrava en vigor el decret de l’es-
tat d’alarma per a la gestió de la 
crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19. Amb la intenció d’ame-
nitzar el confinament als més 
menuts i menudes de la casa, 
la Policia Local de Canals va ela-
borar dos llibres d’activitats ben 
complets i divertits, que van tin-

REDACCIÓ
La Regidoria de Promoció Eco-

nòmica de l’Alcúdia de Crespins 
ha ampliat les ajudes directes als 
autònoms i xicotetes empreses 
per fer front a les despeses higi-
ènic-sanitàries per la COVID-19, i 
ha augmentat la quantia inicial 
de 250 fins a 500 euros.

El passat divendres 23 d’oc-
tubre va finalitzar el termini 
de presentació d’instàncies per 
demanar les ajudes i donada la 
situació actual de la pandèmia, 
l’Ajuntament de l’Alcúdia de Cres-

REDACCIÓ
La Regidoria de Cultura i Patri-

moni de l’Ajuntament de la Font 
de la Figuera està actuant d’ur-
gència sobre 16 gerres del Museu 
Històric-Etnològic que presenten 
un estat de degradació avançat. 

La restauradora Esmeralda 
Pons està duent a terme els tre-
balls necessaris per frenar el de-
teriorament en la meitat de les 
32 gerres subterrànies del celler 
del segle XVIII ‘La Bodega de les 
Maseretes’. 

Tot i això, Pons adverteix que 
totes necessiten una actuació 
ràpida perquè la humitat afecta 
els materials i hi ha perill que 
acaben trencant-se.

La regidora de Cultura i Pa-
trimoni, Irene Vila declara que 
“hem actuat d’urgència, desti-
nant al voltant de 4.000 euros. 

El Museu Històric-
Etnològic restaura les 
gerres del celler
La Regidoria de Cultura i Patrimoni 
s’ha acollit a una subvenció de la 
Conselleria de Cultura per consolidar 
les boques de les gerres en mal estat

No podíem esperar més. Ens 
preocupa el fet que estes gerres, 
de gran valor  etnogràfic i histò-
ric, es trenquen. Per això estem 
actuant en les 16 gerres més de-
teriorades.”

Concretament, l’actuació que 
està realitzant Esmeralda Pons, 
es centra en les boques de les 16 
gerres subterrànies més degra-
dades, de les 32 que s’utilitzaven 
per emmagatzemar vi al celler. 
“El treball té una durada previs-
ta de 6 setmanes i comprén di-
ferents fases perquè les boques 
queden reconstruïdes i protegi-
des en acabar. Neteja, assecat de 
les peces, consolidació, recons-
trucció volumètrica, reintegra-
ció cromàtica, protecció final i 
conservació preventiva, per eixe 
ordre, són els passos que estem 
donant”, explica Pons.

L’ALCÚDIA DE CRESPINS
L’Alcúdia de Crespins amplia les ajudes municipals 
per autònoms i xicotetes empreses

pins “ha vist la necessitat d’am-
pliar el termini de les ajudes, mo-
dificar les bases i incrementar la 
quantia de les ajudes de 250 a 500 
euros” ha explicat el regidor de 
l’àrea, Pedro Garcia, a més a més 
“s’han simplificat els tràmits ad-
ministratius per facilitar l’accés 
a aquestes. D’aquesta manera es 
milloren les ajudes que s’havien 
plantejat anteriorment en el Pla 
Endavant de l’Alcúdia de Cres-
pins”, ha afegit l’edil.

Per la seua banda, l’alcalde, Ro-
berto Granero ha assenyalat que 

l’Esperit del Pla Endavant “és no 
deixar a ningú darrere. Un eix 
fonamental del teixit socioeco-
nòmic del nostre poble són els 
autònoms, comerços i xicotetes 
empreses”. Per aquesta raó, amb 
l’ampliació d’aquestes ajudes 
“volem arribar a més, acollir més 
sol·licituds i amb més quantitat”.

Finalment, des de la Regidoria 
de Promoció Econòmica es re-
corda que des de l’àrea s’ofereix 
l’assessorament necessari per a 
facilitar l’accés a aquestes a tots 
els que vulguem acollir-se a elles.

CANALS
La Policia Local premia als xiquets i xiquetes que 
enviaren dibuixos i redaccions durant el confinament

dre gran acollida i participació, i 
que constaven de gran varietat 
de tasques que tenien com a fi-
nalitat garantir l’entreteniment a 
menuts i grans. Un dels apartats 
d’aquests quaderns d’exercicis 
consistia a realitzar un dibuix i/o 
redacció de caràcter lliure, i en-
viar-lo l’adreça electrònica que la 
Policia Local facilitava.

Com a colofó a aquesta inicia-

tiva, a totes i tots aquells xiquets 
que hi participaren, se’ls obse-
quiaria amb una polsera de la Po-
licia Local. És per això que algunes 
i alguns d’ells han estat citats a la 
reguarda municipal per tal que el 
Cap de la Policia Local, Aritz Es-
cobar, les i els fera entrega d’un 
Diploma al Comportament Exem-
plar i a la Participació, i de la pol-
sera corporativa del cos.
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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

ROSES
En el darrer article, dedicat a la dacsa o 

panís, ja anunciàrem que en el següent 
parlaríem d’un producte d’aquell cereal, les 
roses, és a dir, els grans que s’obrin en for-
ma de flor quan es torren. Ja es pot endevi-
nar que, precisament, el paral·lisme floral 
és l’origen de roses, el nom més estés en-
tre els valencians; en alguns pobles diuen 
sempre rosetes, han lexicalitzat el diminu-
tiu, o siga que el nom s’ha quedat així, no di-
uen mai roses, com passa quan diem nuet 
o blanet (i no nu o bla). Però n’hi ha un fum 
de sinònims: alguns remeten a l’aspecte o 
color (com monges, confitets o flors) i, altres, 
al so que emeten els grans en esclatar (bu-
fes, bombes, xufes, etc.). En el castellà «co-
mercial» d’Espanya, s’ha popularitzat una 
altra analogia, palomitas (o siga «colomets 
blancs»), però en el castellà d’Espanya i his-
panoamèrica en trobem també una gran 
abundància de noms, alguns dels quals són 
coincidents amb els del valencià, com flo-
res, rosas o, de nou, els lexicalitzats rosetas o 
rositas. De fet, la definició de palomita per la 
RAE és ‘roseta de maíz tostado y reventado’. 
Igualment coincideixen les veus castella-
nes flores i, a Colòmbia, crispetas; aquesta 
última és idèntica al crispetes que s’ha estés 
per Catalunya els darrers decennis: podrien 
haver sorgit separadament les dos parau-
les i haver coincidit en la forma a través 

d’una mateixa onomatopeia, si bé també 
s’ha proposat, d’una banda, que crispetes 
procedeix del crispetas colombià (el qual, 
alhora, provindria del crisp anglés, ‘que 
fa cruixits’) i, d’una altra, que emigrants 
catalans exportaren al país sud-americà 
crispetes, el qual derivaria de cresp, etimolò-
gicament igual que el famós crêpe francés. 
En qualsevol cas, el francés (i l’italià) recor-
re al popcorn anglés per a designar aquest 
aliment. Seria una llàstima que, entre els 
parlants de la nostra llengua, almenys els 
valencians, amb tants sinònims que te-
nim, recorreguérem a l’adaptació del cas-
tellà palomites o palometes, com s’observa 
ja en alguns pobles o en la generació jove. 
Concretament per les nostres comarques, 
la paraula tradicional és roses (o rosetes 
a Aielo de Malferit), i rosas o rosetas a la 
Canal de Navarrés, pronunciat amb s so-
nora, fonema que, en castellà, només pot 
sentir-se en aquella comarca, segurament 
per la seua forta valencianització. Tenim a 
la Vall d’Albaida un interessant balones a 
Bèlgida, únic al domini lingüístic, i boles al 
Palomar. Així mateix, cal dir que la varietat 
de dacsa millor per a fer roses es diu dacsa 
rosera o esclafidora, i els grans que no es-
claten reben el nom de esclafitons, auelos 
o tostons; a la Canal de Navarrés, auelos, 
aueletes o tostones.

Pepe Sanchis
EMBLEMES DE L’ANTIC COMERÇ DE XÀTIVA

Al lloc denominat els Quatre Cantons, 
situat a l’encreuament dels carrers de les 
Botigues, Trobat, Font Alós i Jacint Casta-
nyeda, trobem un gran rellotge de pared 
que ha estat allí durant anys i continua. 
El va sufragar el comerciant d’argent, 
joies i rellotges Aurelio Rubio Ramírez, 
en muntar el seu negoci, amb accés pel 
carrer de Font Alós i també pel número 
2 de l’anomenat aleshores carrer Nicolás 
Salmerón (un polític nacional de l’epoca); 
actualment i anterior a aquells anys ano-
menat carrer Trobat (Domingo Trobat, s. 
XVII, era un notari que tenia la casa per 
ací, d’ací li ve el nom al carrer).

Aquest comerç fa temps va cessar la 
seua activitat i ha estat ocupat per diversos 
negocis distints al que va originar la instal-
lació del rellotge, sent agència de viatges, 
botiga de roba de Maria José Navarro, etc.

El rellotge va estar llarg temps sense 
funcionar fins que es va restaurar com 
a un element més de la ciutat, fent-se 
càrrec l’Ajuntament de la reposició de 
la maquinària i el manteniment, cosa 
que li va encarregar en 1985 al rellotger 
xativí Àngel Pèrez Muñoz. 

En algunes fotografies posteriors al 
tancament del negoci, a la part de dalt del 
rellotge, on posa per una cara “Joyeria” i 
per l’altra “Relojeria” es pot veure com 
van estar subsituïdes per la paraula “Na-
varro”, cognom dels propietaris del local, 
fins a la seua rehabilitació.

EL RELLOTGE DELS QUATRE CANTONS

(La fotografia color és de l’autor, la de blanc i 
negre d’Art Fotogràfic Cuenca i la imatge-anunci 
publicitari extreta del llibre de falles de 1936).

REDACCIÓ
Aquest any, la festivitat de Tots Sants, 

com tantes altres, s’ha vist clarament al-
terada per la COVID-19. En aquest cas, la 
tradició de visitar els cementeris per retre 
homenatge als nostres difunts sí que està 
permesa, però els ajuntaments han esta-
blert diferents protocols per minimitzar el 
risc de contagis. Limitacions d’aforament, 
dispensadors de gel hidroalcohòlic, itine-
raris marcats i mascaretes, entre altres, 
marcaran aquest cap de setmana especial.

La Costera
A la comarca de la Costera, el cemen-

teri de Xàtiva obrirà hui i demà ininter-
rompudament de 8:00 a 18:00h. També es 
realitzarà control d’aforament per evitar 
aglomeracions tot i que es va recomanar 
avançar les visites. Serà obligatori l’ús de 
la mascareta, a més d’habilitar-se punts 
amb gel hidroalcohòlic i senyalització del 
recorregut en les zones més estretes. Pel 
que fa a les portes d’accés, tant la porta 
principal com la lateral s’habilitaran com 
a entrades, mentre que les eixides s’hau-
ran d’efectuar per la porta lateral. A causa 

La celebració de Tots Sants aplega 
marcada per les mesures de prevenció 
enfront de la COVID-19
Els ajuntaments de la Costera, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés han 
establert diferents protocols i recomanacions per minimitzar els riscos

de la situació sanitària no se celebrarà la 
tradicional missa, però el diumenge dia 1 
de novembre hi haurà ambientació musi-
cal.

D’altra banda, a la capital de la Coste-
ra s’ha habilitat, com ve sent habitual, 
un servei de transport especial amb bus 
urbà gratuït, des de les parades habituals 
del municipi. L’horari del bus serà de 9:30 
a 13:30 i de 15:30 a 18 hores hui dissabte, 
mentre que demà diumenge 1 de novem-
bre el bus urbà circularà de 8:30 a 14 hores 
al matí, i de 15:30 a 18 hores a la vesprada.

A Canals, destaca la prohibició de fumar, 
beure i menjar al cementeri. L’aforament 
s’ha reduït al 75%, s’han marcat itineraris 
i es recomana estar el menor temps possi-
ble dins del cementeri. L’horari d’obertura 
de hui dissabte horari és de 9:00 a 20:00 
hores i demà de 8:00 a 20:00 hores.

A l’Alcúdia de Crespins, el cementeri es-
tarà obert tant hui com demà de 9:00 a 
19:00 hores. L’aforament s’ha limitat a 250 
persones i també hi ha instal·lats punts 
amb gel hidroalcohòlic. Cal destacar que, 
com en altres municipis, els serveis esta-
ran tancats.

Al cementeri de La Llosa de Ranes, no 
estan permesos els grups de més de 6 per-
sones, també està prohibit fumar, es re-
comana no perllongar les visites més de 
mitja hora i portar una botella d’aigua de 
casa si es volen regar les flors per evitar 
l’ús de les fonts.

Al Genovés, l’aforament màxim permés 
és de 100 persones, les estrades i eixides 
estan diferenciades, no es poden utilitzar 
les aixetes del cementeri i demà diumenge 
no hi haurà préstec d’escales.

La Vall d’Albaida
A la comarca de la Vall, l’Ajuntament 

d’Ontinyent ha disposat un protocol de se-
guretat específic per a la festivitat de Tots 
Sants al cementeri municipal, i ha refor-
çat el servei de transport gratuït al camp 
sant per evitar massificacions i afavorir 
les visites en diferents dies i horaris. En-
tre les mesures d’aquest protocol estan el 
control del manteniment de distància de 
seguretat interpersonal d’almenys 1,5 me-
tres; control d’aforament al recinte; se-
nyalització d’itineraris de circulació de les 
persones; ús de la màscara de forma obli- Cementeri de Xàtiva.
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gatòria (excepte a persones que presenten 
alguna malaltia o dificultat respiratòria); 
l’establiment de mesures d’higiene, neteja 
i desinfecció d’espais; o la dotació de gels 
desinfectants, guants, així com més pape-
reres i contenidors. A més a més, es reco-
mana estar un màxim de 30 minuts a les 
instal·lacions. A més a més, a través de la 
web municipal es pot accedir al servei en 
línia de localitzador de nínxols, a la URL 
http://cementeri.ontinyent.es

Per contribuir a fer que açò siga possi-
ble, la regidoria de Transport ha ampliat i 
reforçat el servei de transport en bus gra-
tuït al cementeri. Per a hui hi ha previs-
tos autobusos de pujada a les 9:00, 11:00 i 
16:00 hores, i el dia de Tots Sants es comp-
tarà amb dos autobusos pujant i baixant 
cada hora de forma continuada; i dilluns 
dia 2 es disposarà autobusos de pujada a 
les 15:30 i 16:30. En tots els casos es farà 
el recorregut habitual amb parada a Fon-
ti-Tour, Rovira, Dos de Maig (tres parades), 
Coronació i Sant Remo. 

A Benigànim, l’horari del cementeri és 
de 8:00 a 20:00 hores. L’aforament està li-
mitat a 300 persones i estarà controlat per 
treballadors municipals, que també vetla-
ran pel compliment d’altres normes com 
la distància social.

Pel que fa a Aielo de Malferit, l’horari del 
cementeri de hui va de les 9:00 a les 21:00 

hores, mentre que demà l’obertura serà de 
9:00 a 17:00 hores i de 16:00 a 21:00 hores. 
Pel que fa a les limitacions temporals, hui 
les visites tenen una durada màxima per-
mesa de 30 minuts, però demà el temps 
màxim per a les visites serà de 20 mi-
nuts. En el cas d’Aielo, al contrari que en 
la majoria de poblacions, està prevista la 
celebració de la missa de Tots Sants demà 
diumenge a les 17:00 hores i tindrà un afo-
rament màxim de 180 persones.

La Canals de Navarrés
A la comarca de la Canal, l’Ajuntament 

d’Enguera ha reduït l’aforament del ce-
menteri al 75% i ha marcat l’itinerari a 
l’interior. Respecte als horaris, el cemen-
teri es pot visitar hui de 9:00 a 13:30 hores 
i de 15:00 a 19:00 hores, mentre que demà 
s’ampliarà en una hora amb l’obertura a 
les 8:00 hores.

A Navarrés, l’horari especial del cemen-
teri està ja en vigor des de fa dies i fins 
demà estarà obert ininterrompudament 
de 9:00 a 17:00 hores.

Per últim, destaquem les mesures esta-
blertes per l’Ajuntament d’Anna. L’afora-
ment màxim permés és de 500 persones 
amb itineraris marcats i voreres d’una 
sola direcció tant hui com demà. Aquest 
cap de setmana, l’entrada s’ha d’efectuar 
per la porta principal i l’eixida per la por-
ta lateral del tercer pavelló, i està prohibit 
seure’s en bancs i cadires. A més, han es-
tat suspesos els actes que tradicionalment 
se celebren l’1 de novembre tant l’acte civil 
i l’ofrena de la corona de llorer, així com 
l’acte religiós de la missa i benedicció.

Pel que fa a la resta de municipis de les 
tres comarques, les normes i recomanaci-
ons són similars.Cementeri de Xàtiva.

Limitacions d’aforament, 
dispensadors de gel 
hidroalcohòlic, itineraris marcats 
i mascaretes, entre altres, 
marcaran aquest cap de setmana
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La Diputació finança 177 projectes d’infraestructures a 
La Costera amb una inversió total de 9 milions d’euros
La Vall d’Albaida ha rebut un finançament per valor d’14,1 milions d’euros per a 289 projectes

L’àrea de Cooperació que 
dirigix Carlos Fernández 
Bielsa ha donat llum 
verda a estes obres de 
millora d’infraestructures i 
serveis que decideixen els 
municipis en el marc del 
Pla d’Inversions 2020-21

REDACCIÓ
Els municipis de La Costera 

poden executar ja els projectes 
de millora d’infraestructures i 
serveis inclosos en el Pla d’In-
versions 2020-21 de la Diputació 
de València, que deixarà a la co-
marca 9.012.507 euros. La corpo-
ració provincial ha donat llum 
verda a 177 projectes sol·licitats 
pels ajuntaments, que amb l’ob-
jectiu de millorar la qualitat de 
vida de les veïnes i veïns de La 
Costera seran una realitat en els 
pròxims mesos.

 Entre les sol·licituds dels mu-
nicipis de la comarca, destaquen 
les 26 actuacions per a asfaltar, 
condicionar i millorar camins i 
vials; les 21 obres de sanejament 
i xarxes d’aigua potable; els 19 
projectes de millora en instal·la-
cions i equipaments municipals; 
i els 15 d’adquisició, subminis-
trament i renovació d’equipa-
ments urbans i urbanització de 
carrers.

 Entre les iniciatives locals a 
les quals va donar llum verda el 
ple de setembre de la Diputació 
també es troben una quinzena 
d’actuacions d’eficiència energè-
tica en enllumenat i instal·laci-
ons municipals; altres 15 treballs 
per a la creació o manteniment 
de zones verdes; i 12 interven-
cions per a millorar o construir 
instal·lacions esportives. En to-
tal, 65 actuacions que complixen 
alguns dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS) in-
centivats per la Diputació i que 
se sumen a altres obres en re-
cintes educatius i culturals, pro-
jectes per a millorar l’accessibi-
litat i mobilitat i manteniment 
del patrimoni.

 Entre els projectes més am-
biciosos que la Diputació finan-
çarà a La Costera, destaquen 
l’habilitació de l’escola d’adults 
de Canals (363.000 euros); les 
obres d’ampliació del poliespor-
tiu municipal de Rotglà i Corberà 
(208.245); la renovació de la xar-
xa de clavegueram, proveïment 
d’aigua potable i enllumenat 

públic de Vallada (210.815 euros); 
la urbanització de l’accés a Xà-
tiva per la carretera de Genovés 
(134.112); la construcció d’un nou 
parc infantil a Xàtiva (203.610); 
la instal·lació fotovoltaica amb 
emmagatzematge d’energia 
a la casa de la cultura de Lloc-
nou d’en Fenollet (106.043); la 
instal·lació de graderies en el 
poliesportiu municipal de Moi-
xent (112.038); i la construcció de 
zones verdes entre les instal·la-
cions esportives municipals i el 
camí a la depuradora de Vallés 
(103.022).

289 projecres a La Vall d’Albaida
Els municipis de La Vall d’Al-

baida poden executar ja els pro-
jectes de millora d’infraestruc-
tures i serveis inclosos en el Pla 
d’Inversions 2020-21 de la Dipu-
tació de València, que deixarà a 
la comarca 14.109.397 euros. La 
corporació provincial ha donat 
llum verda a 289 projectes sol·li-
citats pels ajuntaments, que amb 
l’objectiu de millorar la qualitat 
de vida de les veïnes i veïns de La 
Vall d’Albaida, seran una realitat 
en els pròxims mesos.

 Entre les sol·licituds dels mu-
nicipis de la comarca, destaquen 
les 39 obres de sanejament i xar-
xes d’aigua potable; els 36 pro-
jectes de millora en instal·laci-
ons i equipaments municipals; 
les 27 actuacions per a asfaltar, 
condicionar i millorar camins i 
vials; i altres 27 encaminades a 
l’adquisició, subministrament i 
renovació d’equipaments urbans 
i urbanització de carrers.

 Entre les iniciatives locals a 
les quals va donar llum verda el 

ple de setembre de la Diputació 
també es troben 23 obres d’efici-
ència energètica en enllumenat 
i instal·lacions municipals; 22 
per a la creació o manteniment 
de zones verdes i 21 projectes de 
construcció, ampliació o renova-
ció d’espais esportius. En total, 
101 actuacions que complixen 
alguns dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS) in-
centivats per la Diputació i que 
se sumen a altres obres en equi-
paments culturals i educatius, 
millores en l’accessibilitat, així 
com projectes relacionats amb 
la mobilitat i la conservació del 
patrimoni.

El vicepresident i responsable 
de Cooperació Municipal i Co-
ordinació Institucional, Carlos 
Fernández Bielsa, va avançar en 
el ple de setembre alguns dels 
projectes més ambiciosos que 
la Diputació finançarà a les co-
marques valencianes en el marc 
del Pla d’Inversions 2020-21. És 
el cas del projecte de reurbanit-
zació de la Plaça de la Concepció 

d’Ontinyent, una intervenció de 
588.000 euros.

 A esta actuació se sumen, en-
tre altres, la reforma integral 
del parc de la Font a Agullent 
(325.000 euros); l’eliminació 
de barreres urbanístiques, mi-
llores en la xarxa de clavegue-
ram i adequació del paviment 
en el centre històric d’Alfarrasí 
(120.000); la construcció d’un 
nou edifici de l’ajuntament de 
Bèlgida (225.000); la remodelació 
de la plaça dels Mateus a Beni-
gànim (240.000); la rehabilitació 
del Palau del Baró de Casanova 
de Bocairent (300.000): la refor-
ma de la coberta de l’espai públic 
de Les Poases a Llutxent, amb 
la finalitat de millorar la seua 
eficiència energètica (350.000); 
l’ampliació del cementeri mu-
nicipal de l’Olleria (130.000); la 
construcció de l’auditori de la 
Pobla del Duc (310.000); les obres 
de remodelació del poliespor-
tiu de Quatretonda (208.000); i 
la construcció d’un nou edifici 
multiusos a Terrateig (120.000).

Barri vell de Bocairent.
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L’ENTREVISTA

ABEL BUADES . ENTRENADOR DEL CD OLÍMPIC

“Estic il·lusionat perquè la plantilla que hem confeccionat està 
conformada per futbolistes d’un alt nivell dins de la Tercera Divisió”

PABLO ORTS
El CD Olímpic presenta en-

guany un projecte ambiciós i 
renovat. Amb la competició ofi-
cial ja en marxa, hem parlat 
amb l’entrenador del primer 
equip Abel Buades per conéixer 
les seues impressions de cara a 
aquesta temporada il·lusionant.

Com es presenta aquesta 
temporada per a l’Olímpic?

Es presenta una temporada 
il·lusionant i en la que ens hem 
marcat uns reptes importants. 
Volem quedar entre els cinc 
primers classificats del nostre 
grup per a, com a mínim, poder 
disputar la promoció d’ascens.

El sistema de competició és 
prou complicat i diferent del de 
temporades anteriors. El grup 
habitual de Tercera Divisió 
està partit en dos. En aquesta 
primera fase s’ha d’intentar 
quedar entre els tres primers 
per a lluitar directament per 
l’ascens o entre els cinc pri-
mers, no?

Sí. L’ideal seria quedar entre 
els tres primers, fet que et dóna 
més marge i possibilitats, però 
mínim hem de quedar entre els 
cinc primers. Després ja ani-
rem veient els enfrontaments 
que ens vagen venint. De tota 
manera, hem de centrar-nos 
en aquesta primera fase en la 
qual ens enfrontem als equips 
d’Alacant que, per a mi, són més 
competitius que els altres. Açò 
ens serveix per a que, si acon-
seguim estar dins d’eixa terna 
de cinc, haver demostrat ja un 
nivell important.

Després dels últims canvis 
que s’han produït en el planter 
i tot el que s’ha treballat du-
rant l’estiu, estàs content amb 
l’equip que tens entre mans?

Sí. Estic molt content en el 
bloc que tenim, ja que pràctica-
ment han estat tots els jugadors 
supervisats per mi i enguany 
estic il·lusionat perquè la plan-

tilla que hem confeccionat està 
conformada per futbolistes d’un 
alt nivell dins de la Tercera Di-
visió.

El projecte de l’Olímpic se-
gueix evolucionant i enguany 
sí que hi existeix la figura del 
Director Esportiu i s’ha treba-
llat d’una manera diferent. La 
intenció d’aquest nou sistema 
és pujar el nivell?

Evidentment. L’any passat va 
ser un any complicat, però en-

guany des de la direcció del club 
m’han transmés que es volia 
pujar el nivell. Amb eixa inten-
ció s’ha posat la figura de Rune 
Hoem, el nou Director Esportiu, 
que ve avalat per Petter Rudi, 
un futbolista internacional per 
Noruega i amb experiència en 
la Seria A italiana. De fet, hem 
treballat conjuntament per a 
confeccionar la plantilla i s’ha 
pegat un bot més pel que fa al 
nivell dels futbolistes, ja que 
Rune i el seu equip de treball vé-
nen d’un futbol molt més pro-
fessional i són més exigents.

Com és treballar en un pro-
jecte tan internacional amb 
gestió índia, direcció esportiva 
noruega i directius i col·labo-
radors xativins?

T’has d’adaptar a aquesta si-
tuació. Són diferents idiomes 
i, sobretot, diferents formes de 

pensar. Jo parle pràcticament 
cada dia en el Director Espor-
tiu perquè de la resta de temes 
he intentat distanciar-me un 
poc aquesta temporada. Això sí, 
quan hi ha algun problema en 
el qual crec que he d’intervenir 
parle ja amb Anuj, però ahí ja 
solen ser temes dels quals no 
m’agradaria parlar, ja que sig-
nifica que ha sorgit algun xico-
tet problema.

Tot i que la presència d’afici-
onats al Camp Murta està con-
dicionada pel protocol de pre-
venció davant la COVID-19, és 
important la presència d’afici-
onats per a l’equip?

Clar, és molt important per 
a l’equip. Jo he sigut futbolista 
i no és el mateix jugar un par-
tit sense públic que amb ell. Hi 
ha partits que no vas amb la 
motivació idònia i quan ixes a 

“L’ideal seria quedar 
entre els tres primers, fet 
que et dóna més marge i 
possibilitats, però mínim 
hem de quedar entre els 
cinc primers”

escalfar i veus gent en la gra-
deria et dóna un punt més. Per 
a nosaltres és molt positiu que 
puga vindre la gent al Camp 
Murta.

Per a concloure, quin mis-
satge t’agradaria traslladar a 
l’afició?

L’única cosa que els demane 
és que la gent que baixe al Camp 
Murta faça costat a l’equip. So-
bretot, que estiguen donant su-
port durant els 90 o 95 minuts 
que dure el partit. Si després 
han de demostrar el seu males-
tar que ho facen, però que no 
ho mostren durant el transcurs 
d’aquest. Açò és molt important 
perquè, encara que no ho cre-
guen, ells són molt importants 
per als jugadors i de vegades un 
crit d’ànim quan no estan eixint 
les coses és positiu i pot canviar 
la dinàmica.

L’entrenador del CD Olímpic, Abel Buades.
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L’ENTREVISTA

NICO SÁNCHEZ . ENTRENADOR DE L’ESET ONTINET

“Volem gaudir d’aquest any i formar jugadors que siguen capaços 
de mantenir-se en aquesta categoria durant moltes temporades”

PABLO ORTS
L’ESET Ontinet viu una tem-

porada històrica per a l’entitat 
competint en la Lliga EBA. Des-
prés d’un ascens no exempt de 
suspens, l’equip ontinyentí gau-
deix ja d’una categoria que ja 
l’aproxima al professionalisme i 
té davant seu un gran repte es-
portiu. L’entrenador de l’equip 
continua sent Nico Sánchez, qui 
ens ha atés amablement per co-
mentar com afronten aquesta 
campanya.

Com es presenta la tempora-
da en la nova categoria?

Amb molta il·lusió. La planti-
lla està molt il·lusionada tenint 
en compte que de 12 jugadors hi 
ha 10 que no ha jugat en EBA. Per 
a molts d’ells era un objectiu, ja 
que fa molts anys que estaven 
jugant en Lliga Nacional i tenien 
eixa meta esportiva. Volien aple-
gar a provar aquesta categoria 
que és un escaló intermedi entre 
el món professional i l’amateur.

Plantegem la temporada amb 
molta il·lusió per part de la plan-
tilla i també per a la directiva 
del club. És una cosa que volien 
aconseguir. Hi ha directius que 
porten ja anys al club i han vist 
créixer a molts dels jugadors i 
per a ells ha sigut una mena de 
somni complit.

L’ascens es va viure amb sus-
pens?

Sí. A priori no va ser un ascens 

habitual. El més normal és jugar 
una fase d’ascens. És cert que al-
gunes temporades s’han produït 
ascensos directes. Però, aquest 
any, ningú sabia el que anava a 
passar i havent quedat primers 
no se’ns donava l’ascens. Es va 
fer un sorteig, al nostre judici un 
poc absurd, i en principi no as-
cendíem. Després es va fer una 
reestructuració dels grups per 
la que vam ascendir Carolinas, 
Torrent, Lucentum, Alcora, no-
saltres... Va acabar pujant molta 
gent. Almenys, per a nosaltres 
es va fer justícia, perquè després 
de la gran temporada que ha-
víem fet, ha haver pujat espor-
tivament haguera sigut un fet 
absurd.

Aplega el moment d’adap-
tar-se una nova categoria. I cal 
també, com comentaves, adap-
tar-se a un bàsquet molt més 
seriós?

Sí. Hi ha una diferència estruc-
tural en el funcionament intern 
de la lliga. Hi ha més serietat en 
tot. Arbitratges, requeriments 
de vídeos, hi ha scouting... Ací 
els equips ja solen fer observa-

ció dels rivals per saber quines 
jugades tenen. Açò requereix un 
esforç per a tots els estaments 
del club. Per a nosaltres tam-
bé requereix eixe ‘plus’ de cada 
setmana superar-te, perquè ens 
enfrontem a equips amb molta 
experiència en aquesta categoria 
i lligues superiors. Açò n’exigeix 
fer un pas més i superar-nos 
cada setmana.

Quin és l’objectiu de l’ESET 
Ontinet aquesta temporada?

L’objectiu és mantenir-se i, 
com he dit tant en aquest com 
en altres clubs als quals he es-
tat, estar el més alt possible. 

“A l’afició li demane que 
ens done suport i que 
prove de gaudir dels 
partits que juguem a casa 
i a seguir a l’equip”

Per a començar, volem gaudir 
d’aquest any i formar jugadors 
que siguen capaços de mante-
nir-se en aquesta categoria du-
rant moltes temporades.

Tenim clar que volem quedar 
el més amunt possible. De fet, 
quan vaig fixar ací, ningú em 
va dir que l’objectiu fóra que-
dar primer o pujar. El nostre 
objectiu era intentar jugar per 
l’ascens i aquesta temporada te-
nim clar que volem aconseguir 
gaudir competint i mantenir la 
categoria.

Quin missatge enviaries a 
l’afició en aquest any tan com-

plicat?
És un any complicat i incer-

tesa és la paraula més repetida. 
No sabem que passarà. A l’afició 
li demane que ens done suport 
i que prove de gaudir dels par-
tits que juguem a casa i a seguir 
a l’equip. Estic convençut que 
van a veure un bàsquet que ha-
bitualment no es veu a la Vall 
d’Albaida, amb un punt més de 
nivell. I, a més, poden veure a 
jugadors de la casa, jugadors 
que coneixen i amb els que es 
creuen pel carrer. De fet, crec 
que no se’n penediran. En els 
partits jugats com a locals la 
gent està gaudint molt.

Nico Sánchez, durant un partit. Imatge de Jordi Sempere.

REDACCIÓ
Aquesta temporada 2020-21 el 

futbol femení està guanyant pro-
tagonisme a Xàtiva. El Ciutat de 
Xàtiva CFB ha mantingut la seua 
aposta amb tres equips femenins, 
dos de formació i un sénior ama-
teur Altre club de la capital de la 
Costera com el CF Ràcing Xàtiva 
ha creat un nou equip femení de 
categoria sènior.

Pel que fa als equips del CDX, es 
pot destacar que els tres equips 
estan dirigits per entrenadores. 
Nerea Quesada és l’entrenadora 
de l’equip de Futbol-8 i pot aportar 
a les joves jugadores xativines la 
seua experiència com a futbolista 
d’equips prestigiosos de la Comu-
nitat Valenciana com el Levante 
UD o UD Aldaya. L’equip de Fut-
bol-11 Infantil - Cadet està coman-
dat per Alba Revert, que també és 
coordinadora de la secció femeni-
na del club al costat de José Enri-

REDACCIÓ
Després d’un estiu molt compli-

cat per diferents factors, el CD San 
Pedro Moixent ha començat de 
manera immillorable la tempo-
rada en la Lliga Nacional de bàs-
quet. En la primera jornada, els de 
José Hurtado es van imposar en la 
pista del Bàsquet Altea Sénior per 
47-59, mentre que el darrer cap de 
setmana van guanyar com a lo-
cals per 59-57 al CA Montemar.

L’altre representant de la zona 
en aquesta categoria és el Club 
Nou Bàsquet Xàtiva. Els de David 
Folch van caure la primera jorna-
da a casa, però van guanyar en la 
segona a San Vicent del Raspeig. 
S’espera que els xativins puguen 
lluitar per l’ascens.

FUTBOL FEMENÍ

El futbol femení segueix creixent a Xàtiva
El CF Ràcing Xàtiva suma un sénior femení als equips que manté el Ciutat de Xàtiva

que Sánchis. Per últim, Rocío Her-
vás s’estrena com a entrenadora 
del sénior amateur.

D’altra banda, el CF Ràcing Xàti-
va ha presentat enguany un nou 
equip femení. En el seu cas, es 
tracta d’un equip de categoria sé-
nior i té a Esther de la Torre com a 
jugadora més destacada i un dels 
principals motors del projecte.

Si tot va com està previst, els 
dos equips sénior xativins viuran 
el primer derbi de la història el 
cap de setmana del 20 de desem-
bre en la novena jornada del Grup 
3 de la Segona Regional Valenta.

El CD San 
Pedro Moixent 
s’estrena amb 
bon peu en la 
Lliga Nacional

BÀSQUET

Els dos equips sénior 
viuran el primer derbi 
de la història el cap 
de setmana del 20 de 
desembre

L’entrenadora Nerea Quesada.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
EN XÀTIVA, ONTINYENT, LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS

DIA XÀTIVA ONTINYENT LA COSTERA

Dissabte, 31 Casesnoves CB M. José Segura Canals (Pepiol Salom)

Diumenge, 1 Vanessa Llanderal Rosario Laporta Canals (Pepiol Salom)

Dilluns, 2 Pellicer-Estrugo José Iborra Llanera de Ranes

Dimarts, 3 M. Ángeles Martí Martíbez CB Canals (Garcia Gil)

Dimecres, 4 Farmàcia L’Espanyoleto A. Jordà Requena Montesa

Dijous, 5 Amparo Quiles M. Bartual Martí
L’Alcúdia de Crespins 

(Dolz Martínez)

Divendres,  6 Rosalia Soler R. Jordà Requena Novetlé

SERVEIS

DONACIONS DE SANG

Agenda

MÚSICA

Concert “Tañer de gala”. Al 
voltant de Lluís de Milà. Robert 
Cases. Hui, 12.00h, Església de 
Sant Feliu. (Ajornat sense data).

Concert Capella de Minis-
trers. Demà, 12.30h, Església 
de Sant Pere, Xàtiva. (Sense 
públic. Es retransmetrà a la 
pàgina de Facebook de l’Ajun-
tament de Xàtiva).

Concert a dos orgues. Montesa, 
15 de novembre, 18.00h, Església 
Parroquial de l’Assumpció.

“Arrels”. Capella de Minis-
trers. Ontinyent, Sala Gomis, 6 
de novembre, 22.00h.

ACTES

Acte de commemoració dels 
50 anys de l’Olimpic-Siero. Xà-
tiva, 11 de desembre, 20.00h, 
Gran Teatre, Xàtiva.

ACTIVITATS

Ruta Borja, Hui i demà. Des de 
les 11.00h, Oficina de Turisme.

Viatge interactiu amb el lli-
bre “El efecto Frankenstein” de 
Elia Barceló. Mancomunitat de 
la Canal de Navarrés. 3 de no-
vembre.

Xerrada “El valor del joc”. 
Chella, 2 de novembre, 17.30h, 
Llar del Jubilat.

Jornades “Mirades que trans-
formen l’Escola”. 17 de novembre 
i 2 de desembre. Cefire Xàtiva.

“Birding a la Canal de Navar-
rés”. Hui (Chella) i 7 de novem-
bre (Anna).

Dinàmiques per la Igual-
tat. Bolbaite (6 de noviembre), 
Bicorp (13 de noviembre) i Estu-
beny (20 de noviembre). Man-
comunitat de la Canal de Na-
varrés.

“De sempre i de prop, el mi-
llor”. Acroecologia. Hui i 14 de 
novembre, Xàtiva.

TEATRE

Teatre infantil. “La casa 
embruixada”. Hui, Montesa, 
18.00h, Casa de Cultura.

“Cantajuego”. Diumenge, 22 
de novembre, 12.00 i 17.00h, 
Gran Teatre, Xàtiva.

“Cinco horas con Mario”. Diu-
menge, 29 de novembre, 19.30h, 
Gran Tatre, Xàtiva.

I Gala de Teatre Faller. 7 de 
novembre, Gran Teatre, Xàtiva.

“Losers”. Canals, 6 de novem-
bre, 22.30h, Centre Cultural Ca-
lixte III, Canals.

“Ludo Circus Show”. Canals, 
27 de novembre, 22.30h, Centre 
Cultural Calixte III, Canals.

“Hamlet”. Bambalina. Onti-
nyent, Teatre Echegaray, 13 de 
novembre, 22.00h.

“Rob”. Teatre l’Abast. Onti-
nyent, Teatre Echegaray, 29 de 
novembre, 18.00h.

EXPOSICIONS

Exposició “Rius pel l’aire”. Xà-
tiva. Casa de Cultura i Museu de 
Belles Arts, fins al 13 de desembre.

“Alfaro i Xàtiva, un diàleg 
amb la historia”. Xàtiva, fins 
al 30 de desembre.

“Bellesa Universal”. Pintures de 
Joanfra Tormo. Xàtiva, Casa de 
Cultura, fins al 15 de novembre.

17 Saló Monogràfic de Foto-
grafia amb Temàtica Musical. 
Del 16 de novembre al 12 de ge-
ner, SM La Primitiva Setabense.

L’Olleria   4 de novembre   Centre de Salut   9.30-13.00/17.00-20.30

Albaida   5 de novembre   Centre de Salut   17.00-20.30

Xàtiva   5 de novembre   Gran Teatre   17.00-20.30

Benigànim   6 de novembre   Sala d’Exposicions   17.00-20.30

Ontinyent   8 de novembre   Sala Gomis   9.00-13.30

Montesa   10 de novembre   Casa de Cultura   17.00-20.30

Barxeta   11 de novembre   Casa de Cultura   17.00-20.30

Xàtiva   11 de novembre   Gran Teatre   17.00-20.30

Énguera  16 de novembre   Casa de Cultura   17.00-20.30

La Pobla del Duc  16 de novembre   Hotel Rural   17.00-20.30

Canals  17 de novembre   Ca Don José   10.00-13.00/16.30-20.30
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