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Descubre la nueva
gama
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La pròxima edició 
de L’Informador 

estarà disponible als 
punts de recollida 

habituals el dissabte 
19 de desembre

Quin desembre tindrem?Quin desembre tindrem?
Els nostres Ajuntaments, pendents de l’evolució de la pandèmia i de les Els nostres Ajuntaments, pendents de l’evolució de la pandèmia i de les 
possibles mesures restrictives per a programar les activitats de Nadalpossibles mesures restrictives per a programar les activitats de Nadal

Betlem de Xàtiva (dalt); Festival Circ i Teatre d’Ontinyent (baix).Betlem de Xàtiva (dalt); Festival Circ i Teatre d’Ontinyent (baix).
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Editorial

Com serà el 
desembre?
Tanquem el mes de les 

restriccions i obrim el que 
s’espera siga un mes amb 
una mínima obertura, un 
mes en què se’ns permeta 
ser més de sis en una taula, 
un mes amb llums de Nadal 
i amb Betlem, dos assump-
tes que ens donarien per a 
una editorial cadascun per-
què, com en la vida, opini-
ons contràries n’hi ha.

No té sentit rebaixar me-
sures si la xifra de conta-
gis no baixa. I encara que 
sempre tenim tendència a 
tirar-li la culpa als altres, 
si hi ha una cosa positiva 
en tot açò, és que som cada 
municipi els responsables 
de les nostres dades, res-
ponsabilitat repartida entre 
tots els veïns i veïnes. 

I no és una incongruèn-
cia parlar de Betlem, llums, 
bons comercials i caval-
cada d’una banda, convi-
dant-nos a eixir al carrer, 
i d’altra banda mantenir o 
dictar noves normes res-
trictives, convidant-nos a 
quedar-nos a casa. No ho 
és perquè, en definitiva, no 
som ni una ciutat, ni una 
Comunitat, ni un Estat ric, 
més aviat el contrari. I les 
castanyes ens les hem de 
traure nosaltres del foc, i 
nosaltres hem de pagar els 
impostos generats per l’ac-
tivitat econòmica i adquirir 
béns i contractar serveis per 
a pagar els ERTO a aquells 
que no puguen treballar, 
per a evitar que el viscut en-
guany s’allargue molt en el 
temps; per a evitar que algú 
no puga superar-lo. Ens 
hem d’adaptar. Si arribat 
el moment no hem superat 
l’examen: en lloc d’un sopar 
de Nadal de 18 persones, tres 
de sis persones cadascuna.

I depén de nosaltres. Fem 
tots el possible per evitar 
que aquestes xifres no aug-
menten. 

ODONTOLOGÍA CONSERVADORA · ORTODONCIA INVISIBLE · CIRUGÍA BUCAL · 
PRÓTESIS · IMPLANTOLOGÍA AVANZADA · TAC 3D · ESTÉTICA DENTAL

TODAS LAS ESPECIALIDADES DE LA ODONTOLOGÍA

Baixada de l’Estació, 20 bajo · Xàtiva   ·   Telfs. 96 227 3955 · 644 881 926

REDACCIÓ
L’alcalde de Xàtiva Roger Cer-

dà va mantenir una reunió tele-
màtica amb el director general 
d’Administració Local Toni Such i 
el director territorial de Presidèn-
cia Francisco Molina en la que es 
van tractar els pressupostos de la 
Generalitat Valenciana per a Xàti-
va de cara al proper any 2021, els 
quals incrementaran la inversió 
en gran nombre de les partides.

El projecte de la nova seu dels 
jutjats de Xàtiva, que s’ubicarà a 
la part no BIC de les dependències 
del Reial Monestir de Santa Clara, 
està valorat en els propers pressu-
postos en 11 milions d’euros, vora 
4 milions més que en 2020 (7,1 mi-
lions), mentre que la via verda Xà-

La Generalitat Valenciana incrementa 8,3 milions 
d’euros els pressupostos per a Xàtiva de cara al 2021
Augmenten les partides per al Palau de Justícia, la Via Verda i els Serveis 
Socials i s’inicia la del futur Centre Raimon d’Activitats Culturals

tiva-Carcaixent que transcorrerà 
per l’antic traçat ferroviari passa 
dels 137.000 euros pressupostats 
per a la realització del projecte 
en 2020 als 3,8 milions. Altra de 
les partides que es veurà incre-
mentada és aquella referent als 
Serveis Socials, que en aquest any 
2020 era de 1,4 milions d’euros i 
passarà en 2021 als 1,89 milions, 
mentre que també es començarà 
a invertir en el futur Centre Rai-
mon d’Activitats Culturals, anun-
ciat en els darrers mesos, i que 
tindrà una inversió de 250.000 eu-
ros per a la redacció del projecte al 
llarg del proper exercici.

D’altra banda, tant el Pla Edi-
ficant amb el qual s’inverteix en 
la millora de les infraestructures 

educatives de la ciutat com el pro-
jecte del nou Centre de Salut per a 
Xàtiva mantindran el pressupost 
estipulat.

“Es tracta d’un increment im-
portant en les quanties de pro-
jectes destinats a Xàtiva, el que 

demostra l’aposta decidida que 
el govern valencià està fent per 
la millora dels serveis públics a 
tots els nivells així com també per 
l’escut social de la nostra ciutat”, 
va expressar al respecte l’alcalde 
de Xàtiva Roger Cerdà.

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva ha po-

sat en marxa la campanya de pre-
venció, detecció i intervenció de 
la violència de gènere “Estima’m 
bé”, dirigida a l’alumnat de Secun-
dària de la ciutat. 

El projecte està dissenyat per a 
ser aplicat als i les joves d’entre 
12 i 16 anys amb l’objectiu de re-
duir la tolerància de les persones 
adolescents cap a les agressions 
en les relacions de parella i ense-
nyar-los estratègies de resolució 
pacífica de conflictes. El programa 
inclou també les directrius per a 
dur a terme dues formes d’avalu-
ació, de procés i de resultats.

“Aquesta campanya es llança 
també amb motiu del 25 de no-
vembre però esperem que puga 
ser estable a la regidoria de Dona 
i Igualtat. Les agressions sexistes 
no disminueixen entre la nostra 
joventut, i és indispensable tre-
ballar amb ells per a afavorir una 

Xàtiva impulsa la campanya “Estima’m bé” 
de prevenció de la violència de gènere
El projecte compta amb una guia didàctica per a treballar als centres 
educatius, una pàgina web i diverses exposicions

major sensibilització”, ha mani-
festat la regidora de Dona i Igual-
tat i d’Educació, Lena Baraza

El projecte compta amb una 
guia didàctica que s’enviarà a to-
tes les aules de Secundària i FP 
bàsica, i en la qual s’explica què és 
estimar bé, quan no estimem bé i 

les paraules clau. També s’ha pre-
parat un porta-mascaretes amb 
missatges de la campanya, i una 
pàgina web amb la intenció de 
treballar amb els centres escolars 
de la ciutat.

A més a més, també s’ha pre-
parat una exposició que es podrà 

visitar a la Casa de les Dones i que 
es podrà cedir a altres associaci-
ons interessades, mentre que al-
tres exposicions es col·locaran en 
cadascun dels centres de Secun-
dària de la ciutat per tal de que 
estiga estable al centre i es puga 
treballar amb major comoditat.

Un moment de la presentació de la campanya.

L’alcalde Roger Cerdà s’ha reunit telemàticament amb Toni Such i Francisco Molina.
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Pastor Miguel Fernández
Iglesia Evangélica Bautista 

de Xàtiva

PENSAR DE 
NUEVO

Jesús, en cierta ocasión, recibió 
una visita nocturna de uno de los 
principales religiosos de su tiem-
po. El riesgo para Nicodemo era 
importante, su carrera y su repu-
tación estaban en juego. Pero la 
inquietud por encontrar una so-
lución a las incógnitas de la vida 
pudo más que su seguridad. La en-
trevista es relatada con bastante 
detalle por Juan en su Evangelio, 
pero lo que hizo historia en aquel 
encuentro fue una frase de Jesús 
que ha quedado para la posteridad: 
“Necesitas nacer de nuevo”.

Todos y cada uno de nosotros la 
hemos escuchado hasta la sacie-
dad. Cuando alguien tiene una si-
tuación límite y sale de ella, cuan-
do sobrevivimos a un accidente, 
cuando rehacemos nuestra vida 
tras una relación rota, solemos ci-
tar la manida frase. En estos días 
de pandemia y recogimiento invo-
luntario, lo que he escuchado en 
bastantes ocasiones ha sido “pen-
sar de nuevo”. Los confinados han 
pensado de nuevo, los que han 
estado en la UCI, los ingresados 
graves, los desahuciados o simple-
mente aquellos que han sufrido la 
angustia de la duda, han pensado 
de nuevo.

Alguno de nuestros estimados 
lectores se preguntará: ¿Qué es lo 
que la gente piensa de nuevo? En 
general se piensa en los seres que-
ridos, en las pérdidas de momen-
tos de calidad con ellos, en el valor 
de acumular bienes o capital, pero 
muy pocas veces se piensa de nue-
vo en nuestra relación con Dios.

 Es verdad que en la pirámide 
de necesidades del ser humano 
formulada por el psicólogo Abra-
ham Maslow, la transcendencia, 
la realización y lo que tiene que ver 
con el alma, queda en último lu-
gar. Porque la jerarquía de nuestro 
ego superviviente pone a Dios en el 
último lugar. Pero al igual que Don 
Nicodemo, necesitamos pensar de 
nuevo y nacer de nuevo, de lo con-
trario toda esta angustia y sufri-
miento de nada nos servirá.

Hoy estas vivo, estás viva. Es 
tiempo de pensar y volver a casa, 
aunque sea a escondidas, como 
Don Nicodemo. Porque Jesús 
siempre está esperándonos, ven-
gamos de donde vengamos, lleve-
mos equipaje o solamente soledad 
y dolor. Estemos donde estemos, 
cada vez que pensemos de nuevo, 
tomemos aliento y charlemos con 
el Maestro, que siempre estará dis-
puesto a escuchar.

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva ha 

acollit la presentació de la cam-
panya programada pels indu-
mentaristes de Xàtiva per a les 
properes festes de Nadal, en la 
que han participat la regidora 
de Falles Maria Beltrán i Teresa 
Sanz en representació d’aquest 
col·lectiu. La finalitat d’aquesta 
campanya, que està destinada 
a la ciutadania en general, és 
la venda de diferents elements 
com ara mascaretes de micro-
fibra homologades, realitzades 
amb tela de fallera de diferents 
colors, i també decoració na-
dalenca per a adornar la casa o 
penjar a l’arbre de Nadal, com 
ara boles nadalenques o figu-
res d’àngels. Totes les creacions 
porten una etiqueta amb el nom 
“Indumentaristes Xàtiva”, per 
tal de distingir el producte. El 
preu és de 10 euros en el cas de 
les boles (amb un pack de dues), 
12 euros en el cas dels àngels i 
9 euros per a les mascaretes. A 
més a més, cal destacar que el 
10% de la recaptació per aquestes 
vendes es destinarà a l’Associa-
ció Espanyola Contra el Càncer. 
“Aquesta és una campanya, en 

Els indumentaristes de Xàtiva llancen mascaretes i 
adorns nadalencs amb tela de fallera
El 10% dels ingressos per aquestes vendes estan previst que es destinen a 
l’Associació Espanyola contra el càncer

la que participen tots els indu-
mentaristes de la ciutat, lluitant 
per un sector important a Xàti-
va, i que servirà per a decorar les 
cases dels nostres veïns i veïnes 
de la forma més valenciana pos-
sible”, ha manifestat la regidora 
de Falles Maria Beltrán, qui ha 
remarcat que espera “el suport de 
tot el col·lectiu faller però també 

de la resta de xativins i xativines, 
ja que a tots ens agrada celebrar 
els Nadals”. Per la seua part, la 
representant d’aquest col·lec-
tiu Teresa Sanz ha explicat que 
“aquesta iniciativa servirà per a 
donar a conéixer un sector que 
està patint molt a conseqüència 
d’aquesta situació sanitària, i per 
demanar a la gent que no s’oblide 

La regidora Maria Beltrán amb els i les indumentaristes de Xàtiva.

d’aquest col·lectiu”. Els establi-
ments participants en aquesta 
iniciativa, i on ja es poden acon-
seguir aquests productes, són Art 
& Moño, l’Andana, Ambient Fa-
ller, Mercedes Montagud, Vicent 
Blasco, Pepi Albert i Inma Sauri-
na, i compta amb la col·labora-
ció de la Junta Local Fallera i de 
l’Ajuntament de Xàtiva.

REDACCIÓ
Des de Xàtiva Unida lamen-

ten que de nou l’equip de govern 
de PSOE-C’s haja deixat passar 
l’oportunitat d’incloure les pro-
postes de la infància per a pre-
parar tant la cavalcada dels Reis 
d’Orient com la programació 
d’activitats nadalenques i afir-
men que es tindria que haver par-
lat en la reconstitució del Consell 
de Xiquetes i Xiquets és aquest. 
Des del grup municipal exposen 
que el passat 20 de novembre, 
Dia Universal de la Infància, va 
passar sense pena ni glòria per a 
l’Ajuntament de Xàtiva com que 
no es va apostar per les polítiques 
públiques posades en marxa an-
teriorment des de l’escolta activa 
i que intentaven allunyar-se de 
l’adulcentrisme.

Des de Xàtiva Unida es mos-
tren conscients de que la partici-
pació infantil és molt important 
en tots els àmbits. És per això que 
celebren que no s’haja abandonat 
el “Consell de Xiquets i Xiquetes 
de la Ciutat” i emplacen a l’actual 
equip de govern a dur endavant 
les propostes que allí es generen i 
no quede en un recurs més per a 
la foto i el vídeo de rigor.

Enguany les conclusions del 
Sisé Encontre Estatal de Consells 

REDACCIÓ
Fa uns dies, el Partit Popular 

de Xàtiva va traslladar als mem-
bres de la comissió de foment de 
l'Ajuntament de Xàtiva la pro-
posta de situar el centre de salut 
Xàtiva II en les instal·lacions de 
l'Hotel Murta. 

En la comissió de foment, 
anava com a punt de l'ordre del 
dia la declaració com a deserta 
de la contractació de la conces-
sió de serveis de la cafeteria i 
l'Hotel Murta.

L'única empresa que es va 
presentar a la licitació, segons 
expliquen des del grup popular, 
finalment ha renunciat argu-
mentant que havia realitzat una 
oferta que contenia un error ob-
jectiu en realitzar l'estudi econò-
mic i que la situació de pandè-
mia actual perjudica el turisme, 
per la qual cosa sol·licitava que 
es tinguera per no presentada 
l'oferta.

En conseqüència, vist l'esde-
vingut i davant el rebuig que va 
generar la pretensió de cons-
truir el centre de salut en una 
de les parcel·les que se situen al 
costat del col·legi Teresa Colo-
ma, el Grup Municipal Popular, 
a través del seu regidor Marcos 
Sanchis, va proposar fa uns dies 

Xàtiva Unida demana que s’escolten 
les inquietuds dels més menuts per 
a preparar la programació de Nadal

El Partit Popular de Xàtiva 
proposa que el centre de salut 
Xàtiva II se situe a l’Hotel Murta

de Participació Infantil i Adoles-
cent que s’han arreplegat en el 
Manifest versen sobre el com-
pliment dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS). 
En aquest sentit Amor Amorós 
declara: “dels nombrosos lemes 
enunciats pels participants en 
l’Encontre Estatal d’Infància i 
Adolescència d’enguany em que-
de en el d’amb la imaginació sal-
varem el món.” La regidora insta 
a l’actual equip de govern a ser 
valent i a aprofitar els òrgans 
consultius per a escoltar activa-
ment les seues propostes i, se-
gons conclou Amorós, “una molt 
bona oportunitat podria ser que 
participaren en la programació 
de les activitats de Nadal.”

D’altra banda, des de Xàtiva 
Unida també comenten que te-
nen propostes per a la celebració 
d’aquest Nadal, per descomptat 
supeditant-ho a una bona situa-
ció sanitària, i pensen que l’espai 
ideal per validar aquestes propos-
tes seria el Consell de Xiquets i Xi-
quetes. Descentralitzar els actes, 
buscar espais a l’aire lliure on es 
puga controlar l’accés i l’afora-
ment, fer activitats virtuals inte-
ractives o Cavalcades simultànies 
als diferents barris, són algunes 
de les propostes de XU.

als membres de la comissió la 
necessitat de replantejar-se la 
idea de *mantenir un hotel de 
titularitat municipal i va traslla-
dar la possibilitat d'establir en 
eixa ubicació el centre de salut 
Xàtiva II.

"Pensem que és una bona op-
ció i que ara més que mai cal 
prevaldre-les inversions sani-
tàries a la nostra ciutat. Per les 
dimensions del projecte i altres 
aspectes com la ubicació en la 
zona est de la ciutat, encaixaria 
molt bé", ha declarat Sanchis. 

Paral·lelament, l'edil popular 
afirmava que "a la ciutat de Xà-
tiva tenim uns serveis d'hotels 
i allotjaments suficients, tant 
públics com privats, i el millor 
seria abandonar la idea d'hotel i 
restaurant i dotar a l'espai d'un 
altre ús".

El regidor Marcos Sanchis 
afirma que “en quedar-
se deserta la concessió 
de l’Hotel Murta pensem 
que seria millor destinar 
l’edifici a centre de salut 
Xàtiva II”



5

Dissabte, 28 de novembre de 2020SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

PUBLICITAT

NADAL A ELS PORXES

Plaça del Mercat 31, Xàtiva
960 509 202 - 617 409 523         elsporxesxativa

TAMBÉ FAREM SERVEI PER A EMPORTAR
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L’espai dels comerciants

Al carrer Camí Dos Molins de Xàtiva, 
concretament al número 5 Baix C, està 
ubicada la botiga Trini Pérez Tu Tienda 
Con Encanto. En ella pots trobar roba i 
complements de dona amb un estil urbà, 
així com algunes opcions més elegants.

En aquest comerç, que està ja tres anys 
a la ciutat i compta amb professionals 
amb més de vint anys d’experiència en 
el sector, s’aposta per la moda sosteni-
ble. Els seus valors són molt clars. Els 
productes que ofereixen són de confecció 

espanyola, independentment de l’ori-
gen del disseny, i clarament es defensa 
el comerç just en el sentit més ampli de 
l’expressió.

A més, en Trini Pérez Tu Tienda Con 
Encanto tenen servei gratuït de “perso-

nal shopper” i també botiga en línia al 
web tutiendaconencanto.com.

Per a més informació podeu passar a vi-
sitar la botiga o donar una ullada als seus 
perfils en xarxes socials, ja que estan pre-
sents tant a Facebook com a Instagram.

L’empresa d’esdeveniments Entre 
Viñedos es troba a l’interior de Bodegas 
Enguera al kilòmetre 51,5 de la carretera 
CV-590 a sols 3 km d’Enguera i a uns 16 de 
la ciutat de Xàtiva. Tot i estar tan a prop, 
endinsar-se en les seues instal·lacions 
permet fer un llarg viatge de sensacions 
i emocions que el converteixen en el lloc 
perfecte per a celebrar qualsevol classe 
d’esdeveniment.

Natura en estat pur, unes instal·laci-
ons completament adaptades i amb tots 
els serveis, una cuina exquisida i tot allò 
que necessites per a fer que l’ocasió siga 
tan especial com es requerisca.

A més, en aquests temps tan compli-
cats, l’equip d’Entre Viñedos no deixa cap 
detall a la improvisació i no sols es gau-
deix del lloc i l’experiència, sinó també 
d’un entorn segur i agradable.

Per a obtenir més informació i doneu 
una ullada a tot el que són capaços de fer 
tan sols cal entrar als seus perfils de Fa-
cebook i Instagram. També podeu telefo-
nar al 690 117 518.

Practica el “slow shopping” de moda sostenible en 
Trini Pérez Tu Tienda Con Encanto

Entre Viñedos t’ofereix la possibilitat de celebrar 
esdeveniments en un marc incomparable
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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

Comprar un piso no es una cuestión 
menor, y cada vez parece más complicado 
y depende mucho de la edad del compra-
dor. Las próximas ayudas para la compra 
de vivienda y el escaso mercado de alqui-
ler son dos factores determinantes.

Según recientes estadísticas sobre 
ventas en España, el 17,5% son compra-
dores con edades que oscilan entre los 18 
y 30 años. El grupo más numeroso son 
los comprendidos  entre 30 y 40 años, 
pues superan el 40% de las ventas. El si-
guiente grupo, los que tienen entre 40 y 
50 años, suponen el 27 % de las ventas. 
Y el resto son mayores de 50 años, que 
apenas suponen un 15 % de las ventas.

Estos datos se pueden interpretar de 
diferentes formas, aunque lo más rele-
vante es el nivel de ingresos y la estabi-
lidad laboral, que determinan el ahor-
ro y la capacidad de afrontar una cuota 
hipotecaria mensual. En el grupo más 
joven está claro que muchos todavía 
no se han planteado la emancipación, 
y con sus primeros trabajos de escasos 
sueldos que apenas permiten pagar un 
alquiler, plantearse la compra de una 
vivienda es impensable si no cuentan 

con el apoyo paterno.
El grupo de 30-40 años es el mayor por 

varios motivos: Los económicos antes 
descritos que son mucho mejores, y tam-
bién un factor social fundamental que 
es la necesidad de independizarse, sobre 
todo porque quieren formar una nueva 
familia y necesitan vivienda propia.

El grupo de 40-50 años también es sig-
nificativo, aunque en su mayoría ya tie-
nen piso y ahora compran una nueva vi-
vienda para mejorar, generalmente más 
grande y de mayor precio. En este grupo 
también se incluyen quienes aparte de 
su piso compran un apartamento o cha-
let para segunda residencia.

El grupo de más de 50 años son bási-
camente vendedores más que com-
pradores. Son pocos los que deciden a 
esas edades embarcarse en una com-
pra con préstamo hipotecario. Es más 
frecuente que vendan propiedades, ge-
neralmente cuyo origen ha sido la ad-
quisición por herencia.

Al parecer está previsto un plan de 
ayudas que intentará mejorar el acce-
so a los jóvenes a su primera vivienda, 
ya os informaré.

Síguenos

¿TIENES EDAD PARA COMPRAR PISO?

REDACCIÓ
Fidel a la seua filosofia, Rotary Club Xà-

tiva ha donat a diferents associacions i 
entitats locals un total de cent mampares 
de sobretaula que actuen com a protecció 
enfront del coronavirus.

Així, per exemple, el Centre de Salut de 
l’avinguda Ausiàs March, la Residència 
Novaedat, el Convent de la Consolació, 
la Junta Local de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer i “Gent de la Consolació” 
han sigut algunes de les institucions lo-
cals beneficiàries d’aquesta donació. No 
obstant això, la major partida d’unitats 
s’ha entregat a l’Hospital Lluís Alcanyís de 
Xàtiva, que ara mateix suporta una ele-

Rotary Club Xàtiva entrega cent mampares 
de protecció enfront de la COVID-19 a 
diverses institucions de la ciutat

vada càrrega de pacients a causa de l’in-
crement de casos positius de coronavirus 
registrats en les últimes setmanes en el 
departament de Salut Xàtiva-Ontinyent.

Cal destacar que aquestes mampares de 
separació, realitzades en metacrilat amb 
una grossària de 3 mm i unes dimensi-
ons de 100 x 80 cm i que serviran com a 
mesura addicional de protecció per als 
treballadors i usuaris d’aquests centres, 
han sigut donades de manera altruista 
per l’empresa Normaluz en col·laboració 
amb la Fundació Humanitària dels Ro-
taris Espanyols i en el marc d’una acció 
del Districte 2203 al qual pertany el club 
xativí.

REDACCIÓ
El proper dijous 3 de desembre el Centre 

Comercial Plaza Mayor Xàtiva obrirà el seu 
nou supermercat, Economy Cash, amb una 
superfície superior a 3.000 m² situada en 
la planta baixa. El supermercat comptarà 
amb dos accessos independents, un des de 
l’interior de la galeria comercial, i un altre 
accés directe des del pàrquing exterior del 
centre comercial, la qual cosa permetrà al 
client fer una compra més còmoda i ràpida.

Els supermercats Economy Cash es carac-
teritzen per oferir la millor relació qualitat/
preu, de fet, l’Organització de Consumidors 
i Usuaris (OCU) ha tornat a situar, un any 
més, a Economy Cash com el supermercat 
més barat de la Comunitat Valenciana, des-
prés d’un estudi anual que compara preus 
en més de 1.000 superfícies d’alimentació.

Aquest nou supermercat comptarà amb 
les seues indispensables seccions de fres-
cos que, com la resta de supermercats de la 
cadena, emulen una plaça mercat aportant 
una experiència única als clients: carnis-
seria i xarcuteria tradicional i al tall; peixa-
teria amb el peix i marisc més fresc; fruita 
i verdura de primera qualitat; i panaderia i 
bolleria recentment enfornada.

A més, el supermercat comptarà amb 
àmplies seccions de drogueria, neteja, per-
fumeria, begudes, conserves, congelats, lac-
tis, basar, etc., on el client podrà triar entre 
articles de primeres marques o marques 
pròpies.

El supermercat Economy Cash inaugurarà 
el seu nou establiment al Centre Comercial 
Plaza Mayor el proper 3 de desembre

Aquesta nova obertura, la quarta de Eco-
nomy Cash des de principi d’any, es con-
verteix en el vint-i-vuité centre de la signa-
tura valenciana i permetrà donar ocupació 
directa a unes 40 persones.

La incorporació d’aquesta gran superfície 
d’alimentació al Centre Comercial perme-
trà no sols fidelitzar encara més als seus 
clients, sinó també guanyar un nou públic 
atret per la comoditat de satisfer el 100% de 
les seues necessitats en un únic lloc, res-
ponent a la seua filosofia d’oferir “un pla 
rodó”.

D’aquesta manera, la seua obertura re-
presenta una gran satisfacció per a Plaza 
Mayor Xàtiva i la culminació d’un llarg pro-
cés el principal objectiu del qual era atreure 
un operador d’alimentació de primer ni-
vell, reforçant així tant l’oferta comercial 
del Centre Comercial com de la ciutat de 
Xàtiva.

Secció de xarcuteria d’un Economy Cash.

L’alcalde Roger Cerdà i el president de Rotary Club Xàtiva, Marcos Grau, junt a altres membres de la junta.
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Carretera de Simat, s/n

96 011 70 34 y 96 061 24 74

suministrosvaldonaire@gmail.com

www.suministrosvaldonaire.es

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”
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L’ENTREVISTA

IGNACIO REIG . REGIDOR D’HISENDA A L’AJUNTAMENT DE XÀTIVA

Quina importància té per a 
la ciutat l’aprovació inicial dels 
pressupostos?

És un pas important. Jo sempre 
demane el suport i l’ajuda dels com-
panys de l’equip de govern perquè 
el pressupost estiga acabat a finals 
d’octubre o principis de novembre. 
Així, a finals de desembre es pot 
dur a terme l’aprovació definitiva i 
l’1 de gener ja estan operatives totes 
les partides pressupostàries, el que 
facilita molt la gestió.

Quins són els principals pilars 
del pressupost?

Hem volgut reforçar tres ele-
ments: la reactivació econòmica, 
l’escut social i la gestió de la crisi 
sanitària. En aquest sentit hem 
reforçat les partides de sanitat en 
les quals l’ajuntament no té massa 
competències, però estem ajudant 
a altres administracions i per això 
necessitem unes partides molt més 
grans a les d’anys anteriors. Pel que 
fa a la reactivació econòmica, ja es 
va modificar el pressupost de 2020 
per al Pla Reactivem Xàtiva. De cara 
a 2021 incorporem tot el crèdit so-
brant, si és que hi ha finalment, i 
també s’incrementen les partides 
corresponents. D’altra banda, ara 
que tenim la possibilitat de superar 
el sostre de despesa i impulsar polí-
tiques d’inversió pública plantegem 
un capítol d’inversions molt gran. 
Els 7,8 milions d’euros destinats 
a açò fan d’aquest un dels pres-
supostos més grans de la història 
de Xàtiva. Dotem econòmicament 
una quantitat de partides que ens 
marcaran la gestió en el que queda 
de legislatura. L’objectiu ara és exe-
cutar el que resta del pressupost de 
2020 i del de 2021 com més prompte 
millor.

Com d’important és la mesura 
presa pel govern central de per-

PABLO ORTS
El plenari municipal extraordinari celebrat el passat 13 de novembre va apro-

var inicialment el pressupost municipal per a Xàtiva de cara al pròxim any 
2021. En aquesta ocasió, la proposta de conters compta amb 33,3 milions d’eu-
ros -més de tres milions més que en l’anterior exercici-, i que va tirar avant 
amb els vots a favor del PSPV-PSOE i Ciutadans, i els vots contraris de Xàtiva 
Unida i del Partit Popular. Del pressupost de 2021 destaca un capítol d’inversi-
ons que supera els 7,8 milions d’euros, el que suposa amb un increment global 
del 68%. La principal novetat és la consignació d’1,8 milions € per al desdo-
blament del pavelló Francisco Ballester junt amb el futur col·legi del Pla de la 
Mesquita, infraestructura rebrà 1.886.300 €. Altres actuacions significatives 
incloses al Pla Edificant són les anualitats per a reforma del CIPFP La Costera, 
amb 636.967 euros o la construcció d’un nou aulari a l’IES Josep de Ribera, amb 
410.294 €. També apareix per primera vegada una partida destinada al futur 
Centre Raimon Activitats Culturals (CRAC), que s’ubicarà a la part monumental 
del convent de Santa Clara, amb una injecció de recursos de 500.000 € a més 
dels 550.000 € de la quarta anualitat per a l’adquisició definitiva de l’immoble. 
El capítol d’inversions es completa amb la reforma prevista a la Glorieta José 
Espejo, amb 203.611 € i altres 200.000 € per al Pla Social del Pla Director d’In-
versions. Les obres d’accessibilitat als locals de les bandes de música rebran la 
quantitat de 160.131 €, mentre que la construcció de la connexió urbana del fu-
tur carril bici entre Xàtiva i La Pobla Llarga i l’estació de trens rebrà una inver-
sió 141.279 €. Finalment, la reforma del Museu Faller es durà a terme amb una 
inversió de 36.000 €. D’aquest ambiciós pressupost hem conversat amb un dels 
seus artífex com és el regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Xàtiva Ignacio Reig.

metre superar el sostre de des-
pesa?

És molt important perquè des 
de l’any 2012, quan encara gover-
nava el Partit Popular, teníem un 
pla d’ajust vigent que ens obligava 
a tancar sempre l’exercici obliga-
tòriament amb superàvit. Des que 
governa el PSOE, sempre hem tan-
cat també amb superàvit, però fem 
un capítol d’inversions sempre po-
tent amb un préstec d’1,5 milions 
d’euros. Enguany, com podem en-
deutar-nos i després de sis anys de 
reduir el deute, hem decidit que és 
el moment d’augmentar la dotació 
del capítol d’inversions i anem a fer 
un préstec de 3,5 milions d’euros. 
Aleshores, l’any que ve està previst 
amortitzar deute per valor d’un mi-
lió d’euros i endeutar-nos en 3,5. 
Això sí, el 100% d’eixe endeutament 
anirà a finançar inversió públi-
ca. Afrontem aquest endeutament 
amb molta tranquil·litat. Hem fet 
un estudi de tresoreria i no afecta-
rà aquesta. Cal destacar que hui te-
nim el període mitjà de pagament 
en dotze dies, molt inferior als 254 
dies que hi havia quan vaig entrar 
del regidor. Ara estem en un perí-
ode molt raonable i volem seguir 
en ell.Però, és cert que no haver de 
tancar en equilibri pressupostari 
ens permet fer un pressupost molt 
més expansiu i disposar d’uns tres 
milions d’euros més que la resta 
d’exercicis.

Com s’afronta el repte de ges-
tió que suposa que s’ajunten en 
el pròxim any les necessitats que 
hi ha de combatre la pandèmia 
en els àmbits sanitari, econòmic 
i social, amb els projectes ambi-
ciosos en els quals està immersa 
la ciutat per a tindre més infraes-
tructures?

Ha sigut el moment de reorga-
nitzar algunes partides. Tenim un 
fons de contingència que s’ha in-

crementat fins als 200.000 euros 
per si fóra necessari emprar-lo per 
a la lluita contra la Covid-19. D’altra 
banda, la Fira d’Agost està present 
al pressupost, però no es pot asse-
gurar la seua celebració. Per tant, 
es tracta d’un pressupost pensat 
per a afrontar diferents escenaris 
depenent de l’evolució de la crisi 
sanitària. Si la situació no millora, 
doncs caldrà utilitzar més diners 
per a dotar despeses extraordinàri-
es, hores extres, comprar material 
sanitari... Treballem en dos escena-
ris. Un més roïn i que implicaria no 
fer la fira i disposar d’eixos diners 
per a mesures de lluita contra la 
COVID-19, i un més favorable en el 
qual se celebraria la fira dins de 
la nova normalitat. D’altra banda, 
les infraestructures, que suposen 
un impacte econòmic positiu en la 
ciutat, volem que es liciten prompte 
i es posen en execució, ja que seria 
una injecció econòmica important. 
En particular, les obres de l’IES Jo-
sep de Ribera, les obres del CEE Pla 
de la Mesquita, el nou pavelló es-
portiu i les obres al CIPFP La Coste-
ra. A més a més, tindríem la inter-
venció en el futur palau de justícia 
per part de la Generalitat. Tot açò 
significaria un impacte econòmic 
gran per a la ciutat i ens ajudaria 
un poc a compensar l’activitat eco-
nòmica que es xifra a hores d’ara 
en una baixada del PIB del 12%.

Es preveuen modificacions im-
portants pel que fa als ingressos?

Tant de bo hi haguera modifi-
cacions en els ingressos. Això sig-
nificaria que augmenten les sub-
vencions del Pla Edificant o també 
per al nou centre de salut. Tot i 
que també podria donar-se el cas 
del fet que la Generalitat fera una 
delegació de competències per a la 
construcció del nou palau de justí-
cia, el que significaria també una 
major responsabilitat per a l’Ajun-
tament i despeses en gestió.

Que opina de les primeres críti-
ques sorgides per part de l’oposi-
ció a aquest pressupost que no ha 
aconseguit el suport més enllà de 
l’equip de govern?

És una llàstima perquè no tin-
dria cap inconvenient en comptar 
en les propostes del Partit Popular 
i de Xàtiva Unida, però tenim que 
assumir que el pressupost comen-
ça a fer-se en juny i no valen pro-
postes en el moment que aquest 
va a aprovar-se en la comissió 
corresponent. Durant tot el perío-
de d’elaboració del pressupost no 
s’ha rebut cap petició per escrit per 
part dels partits de l’oposició per a 
incloure alguna despesa en parti-
cular.

Des de Ciutadans exposen que 
la seua intervenció ha moderat el 
camí del PSPV. Creu que és així?

Juan i María són uns bons com-
panys i han fet les seues propostes. 
Ells han entés molt bé que tenen 
una tasca de gestió més enllà del 
partit al qual cadascú represente. 
Tenim divergències de tota classe, 
però hem pogut superar-les i hem 
arribat a un acord per a portar en-
davant una relació constructiva.

Aquest és un pressupost encara 
més responsable donada la situa-
ció que estem vivint?

Tenim clar que ara hem de cen-
trar els nostres esforços a comba-
tre la crisi sanitària i també fer 
una aposta forta per la inversió. 
Hem fet un pressupost molt res-
ponsable. Tal vegada és el moment 
de deixar de fer altres activitats i 
centrar-nos en allò que realment 
va a redundar en el benestar dels 
ciutadans, deixant a banda els 
desitjos propis i pensant vertade-
rament en el fet que ara la ciutat 
necessita escut social, reactivació 
econòmica i inversions públiques.

Per a acabar, aquest és un pres-
supost nou en molts sentits a 
l’haver canviat inclús el tècnic 
responsable d’aquest. Ara és una 
xativina l’encarregada d’enlles-
tir-lo?

Efectivament. Durant 30 anys 
els pressupostos han estat fets per 
Ximo Grau, que es va jubilar en 
maig. Aquest és el primer elaborat 
per Maria Jesús Belda, la nova cap 
de l’àrea econòmica. Ha sigut un 
repte important, però ha sigut molt 
fàcil treballar amb ella. És una pro-
fessional molt competent.

Que tràmits queden per a que 
aquest pressupost puga entrar en 
vigor el pròxim 1 de gener?

Van a publicar-se en el BOP per a 
presentar les possibles al·legacions 
fins al 17 de desembre i després tor-
naran a passar pel plenari el 23 de 
desembre i, amb molta probabili-
tat, el pressupost estarà l’1 de gener 
operatiu. Açò dóna molta tranquil-
litat al departament econòmic i els 
facilita treballar amb una major 
comoditat.

El regidor Ignacio Reig.

“Hem volgut reforçar 
tres elements: la 
reactivació econòmica, 
l’escut social i la gestió 
de la crisi sanitària”

“Es tracta d’un pressupost pensat per a “Es tracta d’un pressupost pensat per a 
afrontar diferents escenaris depenent afrontar diferents escenaris depenent 

de l’evolució de la crisi sanitària” de l’evolució de la crisi sanitària” 
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REDACCIÓ
L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Ro-

dríguez, presentava fa uns dies 
l’equip humà i les línies mestres 
d’Ontinyent Evoluciona amb Eu-
ropa, el full de ruta confeccionat 
des del consistori per executar els 
5 milions d’euros obtinguts en la 
legislatura passada del programa 
EDUSI (Estratègia de Desenvo-
lupament Sostenible Integrada) 
finançada amb Fons FEDER. Un 
camí que l’alcalde explicava que 
permetrà seguir avançant cap a 
una ciutat més sana, innovado-
ra, igualitària i integradora on la 
gent decidisca quedar-se i vindre 
a viure”.

El primer edil destacava que 
els objectius de ciutat marcats 
pel Govern d’Ontinyent “estan 
alineats amb els objectius de 
l’Estratègia UE 2020, dirigida a 
aconseguir una economia in-
tel·ligent, sostenible i integra-
dora. Tant és així que se’ns va 
aprovar el desenvolupament de 
l’Estratègia de Desenvolupament 
Urbà Sostenible i Integrat (EDU-
SI-ONTINYENT), finançat al 50% 
pels Fons Europeus de Desenvo-
lupament Regional (FEDER), que 

Ontinyent presenta l’estratègia per executar els 5 
milions d’euros de les ajudes europees EDUSI
Jorge Rodríguez presenta l’equip humà i les línies mestres de l’estratègia, els detalls de la qual 
es podran consultar a la web “Ontinyent Evoluciona amb Europa”

L’alcalde destaca 
que l’execució 
d’aquestes ajudes 
permetrà “seguir 
avançant cap a 
una ciutat més 
sana, innovadora, 
igualitària i 
integradora on 
la gent decidisca 
quedar-se i vindre 
a viure”

permetrà l’execució de projectes 
per un import de quasi 5 milions 
d’euros, alguns d’ells ja en procés 
de licitació o adjucació”.

En la compareixença, Jorge 
Rodríguez presentava als regi-
dors i regidores Natàlia Enguix, 
Joan Sanchis, Sayo Gandia i Pa-
blo Úbeda, com a responsables 
de desenvolupar els objectius del 
programa EDUSI, comptant amb 
el treball de la responsable de 
la gestió i Cap del Departament 
de Promoció Econòmica, Ele-
na Marco; i el responsable de la 
comunicació de l’EDUSI i Cap de 
Gabinet d’Alcaldia i Comunica-
ció Institucional, Ricard Gallego. 
Aquest treball, recordava l’alcal-
de, coincideix amb la posada en 
marxa de l’Oficina de Projectes 
Europeus, que té com a finalitat 
presentar iniciatives als nous 
programes de la UE, especial-
ment els inclosos al Pla de Re-
construcció enfront de la pandè-
mia, “Next Generation UE”.

Una web recull les actuacions 
de l’estratègia

En l’acte, el regidor de Promo-
ció Econòmica, Pablo Úbeda, pre-

sentava la web www.ontinyen-
tevoluciona.com/edusi, des de la 
qual es podrà seguir l’evolució del 
projecte amb el qual s’invertiran 
4.944.086 euros per millorar les 
condicions socials, econòmiques 
i ambientals d’Ontinyent. L’alcal-
de apuntava que “no seran sols 
actuacions en zones concretes, 
sinó que aquest programa trans-
formarà la ciutat globalment de 
manera conjunta entre l’Ajunta-

ment d’Ontinyent i la Unió Euro-
pea, al 50%. Estan programades 
9 actuacions, però si ho fem bé, 
igual ens ixen algunes més”, ma-
nifestava.

Els regidors i regidores dona-
ven detalls d’aquestes actuaci-
ons, que inclouran un Objectiu 
Temàtic de Tecnologies de la 
Informació (492.000 euros) que 
tindrà en compte la transversa-
litat de la perspectiva de gènere i 
la no discriminació de cap mena, 
i que inclourà accions com la 
transformació de la planta baixa 
de l’edifici de la Casa Compte en 
un Punt Interactiu d’Atenció a la 
Ciutadania. L’Objectiu Temàtic 
d’Economia Baix en Carbó té un 
pressupost d’1.013.537,63 euros i 
és el més avançat, amb accions 
com la compra de dos autobu-
sos nous de baixes emissions; la 
reforma del pavelló vell del po-
liesportiu; l’anell ciclo-peatonal 
, o el nou sistema de préstec de 
bicicletes elèctriques.

Amb l’Objectiu de Foment de 
Patrimoni Cultural i Natural, es 
contempla l’execució de la sego-
na i definitiva fase de les obres 
de rehabilitació de l’antiga fàbri-

ca de Revert i la seua transforma-
ció en Museu del Tèxtil Valencià, 
per al qual es destinen 754.000 
euros. Dins el programa EDU-
SI també es finançaran 632.000 
dels 3 milions d’euros d’inversió 
prevista al projecte de Regenera-
ció del barri de la Cantereria. La 
lluita contra l’exclusió social serà 
altre dels eixos, i per això, dels 
vora 2 milions d’euros d’aquest 
Objectiu Temàtic, es destinarà el 
50% a generar habitatge públic 
i un centre intergeneracional, 
a més de recuperar l’entorn de 
l’antic Molí. Igualment es des-
tinarà 479.500 euros a crear un 
espai de formació i d’inserció so-
ciolaboral; i es reactivarà comer-
cialment l’entorn del Mercat Mu-
nicipal, amb la reforma del seu 
entorn i la instal·lació d’escales 
mecàniques.

La presentació es tancava amb 
la projecció d’un vídeo sobre una 
l’aplicació de l’estratègia EDUSI a 
Ontinyent i l’execució dels projec-
tes, alguns dels quals ja estan en 
marxa i altres veuran la llum du-
rant 2021, “l’any el qual Ontinyent 
caminarà definitivament amb Eu-
ropa”, concloïa Jorge Rodríguez.

Pablo Úbeda, Natalia Enguix, Jorge Rodríguez, Joan Sanchis i Sayo Gandia, en la presentació dels EDUSI.
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ONTINYENT

El pressupost municipal 
per al proper any permetrà 
modernitzar l’equipament 
policial amb càmeres 
portàtils, un sonòmetre, 
una motocicleta elèctrica, 
tàblets o nous sistemes 
de gestió de denúncies i 
localització

Jorge Rodríguez ha dit 
que a Ontinyent “estem 
doblement orgullosos”, 
tant per l’aposta del 
Govern de la Generalitat 
per la nostra ciutat, 
com pel fet que estes 
inversions corresponen 
tant a projectes bloquejats 
durant molt de temps que 
seguiran avançant amb 
pas ferm, com l’Hospital o 
els nous edificis educatius, 
i també per a altres nous 
que hem posat en marxa 
com la regeneració de la 
zona de la Cantereria”

REDACCIÓ
La proposta de Pressupostos de 

la Generalitat Valenciana plan-
tejada pel Govern del Botànic 
contempla inversions a la ciutat 
d’Ontinyent per import de 21,7 
milions d’euros per a l’exercici de 
2021, dels quals 14,4 son d’inversió 
directa, principalment per al nou 
Hospital General d’Ontinyent, i 
els 7,2 en transferències directe a 
l’Ajuntament, entre les quals des-
taca el Pla Edificant i els 600.000 
euros per a la regeneració de la 
Cantereria.

 En aquest sentit, l’alcalde 
d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, ha 
volgut destacar “el gran esforç 
inversor del Consell del Botànic 
en Ontinyent”, que ha qualificat 
“d’històric”, i ha agraït que la 
Generalitat mantinga els com-
promisos amb la ciutat “en uns 
moments tan complexos”, ha 
afegit. Jorge Rodríguez ha dit que 
a Ontinyent “estem doblement 
orgullosos”, tant per l’aposta del 
Govern de la Generalitat per la 
nostra ciutat, com pel fet que es-
tes inversions corresponen tant a 
projectes bloquejats durant molt 
de temps que seguiran avançant 
amb pas ferm, com l’Hospital o 
els nous edificis educatius, i tam-
bé per a altres nous que hem po-
sat en marxa com la regeneració 
de la zona de la Cantereria”, ma-

Els pressupostos de la Generalitat Valenciana preveuen 
21,7 milions d’euros en inversions per a Ontinyent
Jorge Rodríguez destaca l’esforç inversor i el compliment dels compromisos amb la ciutadania

nifestava l’alcalde d’Ontinyent.
 Així, el projecte autonòmic de 

pressupostos destina 14.273.000 
euros en la que serà la major 
anualitat de les que resten per 
executar en les obres del nou 
hospital, que es preveu que estiga 
a punt en 2022. També es comp-
tarà amb 6.602.855 euros per a 
diferents obres del pla “Edificant” 
que gestiona i executa l’Ajunta-

ment amb fons autonòmics, i 
que permetrà construir el nou 
IES l’Estació (2.831.458 euros) i 
fer importants millores al CEIP 
Bonavista (1.410.819 euros), CEIP 
Martínez Valls ((1.123.543 euros) o 
Vicente Gironés (1.137.135 euros).

 Altres inversions destacades 
són la de 600.000 euros de la Di-
recció General de Qualitat, Reha-
bilitació i Eficiència Energètica 
per a la regeneració  arquitectò-
nica de la zona de la Cantereria; 
o la de 153.000 euros per a conti-

nuar avançant en la creació dels 
nous jutjats, un projecte al que 
s’afegiran anualitats de 1.836.000 
euros en 2022 i 2023 i que en to-
tal haurà suposat una inversió 
de més de 3’8 milions d’euros a la 
seua finalització. Als Pressupos-
tos apareix també una partida 
de 49.000 euros corresponent a 
inversions del programa ARRU all 
període 2013-2017.

 L’alcalde d’Ontinyent tenia 
també paraules d’agraïment per 
a les diverses regidories i depar-

taments municipals “que gestio-
nen no sols la consecució d’estes 
ajudes, sinó també la seua execu-
ció, com passa amb el Pla Edifi-
cant, un treball que paga la pena 
i un esforç que es fa especial-
ment des de l’Oficina Tècnica i el 
departament d’Educació, amb la 
satisfacció que es va a traduir en 
millores tangibles per als veïns i 
veïnes de la ciutat, un fet que, en 
els temps que estem vivint, va a 
ser doblement important”, asse-
nyalava Jorge Rodríguez.

Jorge Rodríguez i Natalia Enguix.

REDACCIÓ
L’Ajuntament d’Ontinyent in-

corporarà 7 nous agents a la Po-
licia Local en 2021, any en el que 
a més a més la plantilla del cos 
policial va a comptar amb nous 
equipaments per dur a terme la 
seua tasca. El regidor de Segu-
retat Ciutadana, Pepe Gandia, 
ha explicat que en el pressupost 
municipal “ens permetrà seguir 
avançant en el camí encetat per 
modernitzar la Policia Local, i que 
aquesta tinga millor mitjans per 
prestar servei a la ciutadania”.

Pepe Gandia explicava que els 
nous agents s’incorporaran en 
base a una oferta pública d’ocu-
pació les proves de la qual s’estan 
efectuant ara, trobant-se ja a la 
seua recta final amb un total de 31 
finalistes dels 160 candidats i can-
didates presentats inicialment. 
Una volta finalitzat el procés, s’es-
pera que els nous 7 agents s’incor-
poren al primer trimestre de 2021, 
completant la seua formació amb 
accions especifiques ja al si de la 
plantilla del cos policial.

Per altra banda, el regidor re-
cordava que als últims anys s’ha 
adquirit jupetins antibala, pis-
toles tasser, un nou etilòmetre 

Ontinyent incorporarà 7 nous agents a 
la Policia Local en 2021

o un dispositiu drogotest, a més 
de renovar-se la flota de vehicles 
apostant pels cotxes híbrids i in-
corporant els kits portàtils TETRA, 
el nou sistema de radiocomuni-
cacions que permet millorar la 
resposta davant les emergències. 
Igualment, a través de la regidoria 
s’ha modernitzat la senyalització 
vertical i horitzontal al casc urbà.

Ara, comptant amb una parti-
da d’al voltant de 200.000 euros 
al projecte de pressupostos per a 
2021, es dotarà al cos policial de 
nous equipaments com dos grans 
pantalles que s’integraran al sis-
tema TETRA i que permetrà loca-
litzar als agents i els vehicles en 

temps real al terme de manera 
més ràpida, per tal d’agilitzar la 
resposta a les emergències i situa-
cions on es requerisca la seua pre-
sencia. A més a més, els agents 
comptaran amb càmeres portàtils 
de gravació personal que portaran 
al pit i podran activar quan la si-
tuació ho requerisca; tablets que 
els permetran fer consultes sobre 
dades de manera més directa; o 
un nou sistema de gestió de de-
núncies amb dispositius portàtils 
que permetrà agilitzar els proces-
sos, sistema que comptarà amb el 
finançament del programa EDUSI 
cofinançat amb fons FEDER de la 
Unió Europea.

A més a més, es dotarà a la Po-
licia d’un sonòmetre propi (fins 
ara es venia emprant el de l’Ofi-
cina Tècnica Municipal), així com 
d’una moto scooter elèctrica que 
funcionarà com a prova per anar 
renovant la resta de motocicletes 
de la Policia si el resultat es favo-
rable. Pepe Gandia destacava que 
“si els agents tenen millors mit-
jans podran optimitzar el temps i 
donar una resposta més àgil i mi-
llor a les necessitats de la ciutada-
nia, que és l’objectiu d’esta aposta 
per la modernització del cos”.

Ontinyent,
en breu

alment es troben en desús en el 
magatzem d’obres, que van ser 
retirades en la seua majoria del 
carrer Martínez Valls. L’objectiu 
d’aquests treballs és la reutilit-
zació dels suports al jardí de la 
Glorieta.

25 DE NOVEMBRE
Ontinyent va iniciar els actes 

el Dia contra la Violència de Gè-
nere amb dues ponències online 
i la penjada d’una pancarta. La 
programació prevista per la Regi-
doria d’Igualtat ha inclós activi-
tats als instituts i la presentació 
del mural del projecte “Femení 
Plural”. La regidora Natàlia En-
guix, explicava que “la situació 
que vivim ens ha obligat a reduir 
notablement la programació que 
havíem preparat, però tot i això 
és molt important reflexionar al 
voltant d’aquesta greu problemà-
tica social”.

FIRA JOVE
“Inforum”, el congrés autonò-

mic anual de regidories, tècnics 
i professionals de joventut de 
tota la Comunitat Valenciana, 
ha posat la “Fira Jove” de 2019 a 
Ontinyent com a espai de bones 
pràctiques. En concret, en aquest 
congrés, celebrat de manera tele-
màtica, s’ha comptat amb un es-
pai amb propostes seleccionades 
com a espais de Bones Pràctiques.

MUSEU DEL TÈXTIL
La primera fase de les obres del 

Museu del Tèxtil de la Comunitat 
Valenciana a l’antiga fàbrica de 
Revert d’Ontinyent ja està oficial-
ment finalitzada. L’alcalde d’On-
tinyent i President de la Fundació 
Museu del Tèxtil de la Comunitat 
Valenciana, Jorge Rodríguez, sig-
nava aquest dilluns la recepció 
de les obres de l’edifici principal, 
que han suposat una inversió de 
910.000 euros per part de la Gene-
ralitat Valenciana, l’Ajuntament 
d’Ontinyent i Caixa Ontinyent.

ONTINYENT PARTICIPA
Un total de 2.131 veïns i veïnes 

d’Ontinyent votaren durant les 
primeres 24 hores d’Ontinyent 
Participa. Unes votacions que fi-
nalitzen demà, 29 de novembre, i 
que, aquesta vegada, estan realit-
zant-se únicament a través de la 
web www.ontinyentparticipa.es.

FANALS A LA GLORIETA
La Regidoria d’Enllumenat, que 

dirigeix el popular Paco Penadés, 
ha fet els treballs de restauració 
de dos dels 40 fanals de forja de 
propietat municipal que actu-



17

Dissabte, 28 de novembre de 2020SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

PUBLICITAT



18

Dissabte, 28 de novembre de 2020 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

L’ALCÚDIA DE CRESPINS

REDACCIÓ
La Regidoria de Comerç de l’Alcúdia de 

Crespins va entregar la setmana passada 
els últims xescs de 30 euros a les guanya-
dores i guanyadors de la campanya de 
foment del comerç del “Mes de la Restau-
ració” amb el qual finalitzarà, després de 
la campanya especial de Nadal, el pro-
grama “Endavant amb el Comerç Local”.

Una iniciativa econòmica que en 

L’Alcúdia de Crespins finalitza el programa de 
temàtica mensual de foment del comerç local
Una iniciativa econòmica que en aquests últims cinc mesos ha repartit al voltant de 1.800 
euros en xecs regals per a fomentar el comerç local

aquests últims cinc mesos ha tingut com 
a objectiu estimular les compres al poble 
mitjançant temàtiques mensuals, en la 
qual han participat més de 60 comerços, 
establiments i autònoms i que ha repar-
tit al voltant de 1.800 euros en xecs regals.

El regidor de Promoció Econòmica i 
Comerç, Pedro Garcia, ha subratllat que 
amb aquesta iniciativa de promoció del 
comerç de proximitat hem buscat “la 

reactivació social i econòmica del nos-
tre poble així com la defensa del xicotet 
comerç davant la situació provocada per 
la pandèmia”. A més a més, ha agraït la 
participació en el programa a tots els co-
merços adherits i a totes les veïnes i ve-
ïns del poble que han realitzat les seues 
compres al comerç alcudià.

Per la seua banda, l’alcalde, Roberto 
Granero, ha explicat que les ajudes al 

teixit comercial de la localitat “és un eix 
fonamental en el pla de reactivació eco-
nòmica” i al que continuarem “donant 
suport durant el pròxim exercici”.

Finalment, Garcia ha aprofitat per a 
anunciar que la setmana que ve es pre-
sentarà la Campanya de Nadal a l’Al-
cúdia de Crespins, de la que ha avançat 
que enguany hi haurà algunes novetats 
i molts premis.

Guanyadors dels xecs regal.

REDACCIÓ 
La Regidoria de Seguretat Ciutadana de 

l’Alcúdia de Crespins ha dotat els agents 
locals de noves ferramentes de treball 
amb l’adquisició, entre d’altres, d’una 
pistola tasser amb càmera i un etilòme-
tre per millorar la seguretat ciutadana al 
municipi. 

Però aquestes no són les úniques adqui-
sicions per millorar el servei de la Policia 
Local, també l’Ajuntament ha renovat 
la senyalització mòbil i alguna fitxa per 
adaptar-les a la nova normativa, i s’ha do-
tat a la Policia Local d’un programa infor-
màtic de gestió policial propi, denominat 
vinfopol. A més, a partir d’ara, s’ha posat 
en marxa el servici de grua i deposite de 
vehicles, i els agents locals compten amb 
un mòdul de tramitació de denúncies de 
tràfic i d’ordenança municipal i d’un da-
tàfon per al cobrament de qualsevol mena 
de denúncia.

Amb tot, i pel que fa al reforçament de 
la seguretat en el municipi, també s’han 
dut a terme millores significatives com la 
instal·lació de càmeres al polígon i als edi-
ficis de l’Ajuntament i de la Policial Local, 
en els que també s’hi ha instal·lat reixat. 

Per altra banda, i amb el mateix objec-
tiu, s’han posat alarmes en 11 instal·la-
cions municipals i s’han habilitat zones 
d’aparcament per a vehicles autoritzats a 
les dependències de Serveis Socials i Pro-
tecció Civil. Cal destacar que des de la set-
mana passada el col·lectiu de voluntaris 
de Protecció Civil compta també amb ve-

La Policia Local ha estat dotada 
de noves ferramentes de treball

hicle propi, gràcies a la cessió i adequació 
de l’antic cotxe de la Policia Local.

Tot açò, sumat al nou vehicle ECO, que 
va ser entregat fas poques setmanes, i al 
curs per utilitzar les armes tasser fa de la 
Policia Local de l’Alcúdia de Crespins un 
cos policial més modern i més segur.

Totes aquestes adquisicions i noves fer-
ramentes significaran, segons el cap de 
la Policia Local, Carlos López, una millora 
“en la tasca que realitza la policia local en 
l’àmbit municipal i de tràfic al poble”.

Finalment, el regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Pepe Garrigós ha subratllat que 
les noves ferramentes de treball de les 
que s’han dotat al cos policial “eren molt 
necessàries per a poder garantir al nos-
tre poble de més seguretat, ja que hem 
adquirit un tasser i un etilòmetre” i ha 
remarcat que la seguretat Ciutadana “és 
una prioritat del govern local, per això de 
la importància de la seua modernització i 
adaptació”.

Pistola tasser.

REDACCIÓ
L’Ajuntament de l’Alcúdia de Crespins ha 

rebut una subvenció de 64.530 ‘63 euros del 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació dins 
del programa ECOVID per a la contracta-
ció de persones desocupades d’almenys 30 
anys, preferentment, que estiguen en atur 
a conseqüència de la conjuntura produïda 
per la Covid-19.

D’aquesta forma l’Ajuntament abans de 
la finalització de l’exercici 2020 contractarà 
a set persones durant sis mesos per a rea-
litzar tasques de neteja, desinfecció i con-

REDACCIÓ
Amb motiu de la celebració el dia 25 de 

novembre, Dia Internacional per a Com-
batre la Violència Contra les Dones, des 
de la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament 
de l’Alcúdia de Crespins s’havien preparat 
tot un ventall d’activitats, tallers, teatres i 
una cursa que a causa de la situació sani-
tària en la població s’han degut posposar.

No obstant això, per conscienciar i fer 
visible aquesta xacra social s’ha penjat 
una pancarta amb el lema “En contra de 
totes les violències cap a les dones” a la 
façana de l’Ajuntament, edifici que junta-
ment amb la Ximenera del Batà estaran 
il·luminades de color morat per a retre 
homenatge a totes les dones víctimes de 

L’Alcúdia de Crespins commemora el Dia per 
a Combatre la Violència contra les Dones

violència de gènere. Pel que fa al mani-
fest institucional, per la pandèmia no ha 
tingut el suport presencial a la plaça de la 
Constitució de les alcudianes i alcudians,  
i es va fer a porta tancada al Saló de Plens 
de l’Ajuntament, però la intenció de la Re-
gidoria d’Igualtat ha sigut fer-lo sentir a 
cadascun de les llars de la població a tra-
vés de les xarxes socials. 

Finalment, i malgrat la situació, sí que 
s’han pogut realitzar els tallers de consci-
enciació i educació a totes les unitats do-
cents del CEIP La Sénia i de l’IES Isabel Clara 
Simó, així com a l’EPA. Tallers que com ha 
ressaltat la regidora d’Igualtat, Maite Juan, 
són molt importants, perquè és en aques-
tes edats on cal inculcar la no-violència”.

L’Ajuntament contractarà a huit persones 
abans de finalitzar l’any

sergeria i així combatre amb més recursos 
humans les conseqüències derivades de la 
pandèmia.

Per altra banda, també en els pròxims 
dies s’incorporarà al planter municipal un 
nou Agent d’Ocupació i Desenvolupament 
Local amb un contracte d’un any gràci-
es al programa EMPUJU depenent també 
del Servei Valencià d’Ocupació (LABORA). 
Aquest professional menor de 30 anys con-
tinuarà les tasques d’orientació laboral i 
dinamització socioeconòmica del munici-
pi així com la gestió de subvencions.



19

Dissabte, 28 de novembre de 2020SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

CANALS

La regidoria de Promoció socioeconòmica de l’Ajuntament de Canals, en col·laboració amb Associem, posa en marxa la campanya Et toca, tria Canals!

Aquesta campanya de promoció del comerç de proximitat, posa en circulació 25.000 euros en vals de 20 euros per aportació directa de l’Ajuntament.

Des del dilluns 16 de novembre, fins el divendres 18 de desembre, per una compra per valor de 30 euros o més en els comerços minoristes 
adherits a la campanya, podrà aconseguir-se un val descompte de 20 euros per gastar, de nou, en qualsevol dels comerços adherits.
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El Consorci per a la Gestió de 
Residus COR ha programat una 
completa setmana per a involu-
crar a la població en la necessària 
reducció en la gestió dels residus 
i l’aprofitament dels recursos, 
centrades en activitats descen-
tralitzades en diversos dels seus 
municipis i en totes les seues co-
marques.

Així, des de passat divendres 20 
de novembre, el COR ha programat 
una activitat cada dia en cadas-
cun dels seus municipis, centrada 
en la reutilització i reducció d’al-
gun tipus de residu domèstic, des 
d’oli de cuina fina a roba, passant 
per residus d’aparells elèctrics i 
electrònics, envasos lleugers, el 
paper i cartó, els envasos de vidre, 

i, per descomptat, els bioresidus, 
una de les característiques distin-
tives del COR.

El plantejament de la setmana, 
que combina la presentació da-
vant els alcaldes i alcaldesses del 
COR i dels seus ciutadans de nous 
serveis per a la reducció dels resi-
dus en origen i la seua recuperació 
amb xarrades ciutadanes i tallers 

en diversos municipis, és tractar 
un tipus de residu al dia, i el servei 
i tractament que el COR va a rea-
litzar als seus ciutadans, des de la 
recollida separada de l’oli domès-
tic o la roba, fins al tractament in 
situ de la fracció orgànica.

La setmana va començar a la 
seu del COR, passat divendres 20 
de novembre, i va finalitzar ahir 

a La Font de la Figuera amb la 
presentació de la nova campanya 
de bioresidus i recollida separada 
de la matèria orgànica, que, amb 
una estètica trencadora, tracta de 
convéncer els ciutadans de que el 
millor residu és el que no es pro-
dueix, i que la millor opció és el 
tractament dels residus en el lloc 
més pròxim al que es generen.

El COR fomenta la reducció de residus amb projectes pioners
El Consorci per a la Gestió de Residus programa una activitat cada dia en cadascun dels 
municipis, centrada en la reutilització i reducció d’algun tipus de residu domèstic
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LA CANAL DE NAVARRÉS

La Llosa de Ranes commemora el Dia Contra la Violència de Gènere

REDACCIÓ
Els municipis de La Canal de 

Navarrés poden executar ja els 
projectes de millora d’infraestruc-
tures i serveis inclosos en el Pla 
d’Inversions 2020-21 de la Diputa-
ció de València, que deixarà a la 
comarca 3.691.658 euros. 

La corporació provincial ha do-
nat llum verda a 67 projectes sol-
licitats pels ajuntaments que, amb 
l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida de les veïnes i veïns de La Ca-
nal de Navarrés, seran una realitat 
en els pròxims mesos.

 Entre les sol·licituds dels mu-
nicipis de la comarca destaquen 
la desena d’obres de sanejament 
i xarxes d’aigua potable; els 9 pro-
jectes d’eficiència energètica en 
enllumenat i instal·lacions muni-
cipals; les 8 actuacions per a asfal-
tar, condicionar i millorar camins 
i vials; i el mateix nombre de tre-
balls destinats a renovar i rehabili-
tar instal·lacions municipals.

 Els 8 municipis de La Canal de 
Navarrés també han apostat per 
l’adquisició, subministrament i 

La Diputació finança 67 projectes amb 
una inversió de 3,7 milions d’euros
Les actuacions s’efectuaran en instal·lacions, zones 
verdes, equipaments culturals i esportius, camins i vials

renovació d’equipaments urbans 
i urbanització de carrers, amb un 
total de 6 intervencions; i per pro-
jectes de construcció, ampliació, 
equipament o renovació d’espais 
esportius, educatius i culturals, 
que sumen un total de 8. En to-
tal, 22 actuacions que complixen 
alguns dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS) in-
centivats per la Diputació i que se 
sumen a altres obres de creació i 
conservació d’espais verds i de mi-
llora en l’accessibilitat de carrers i 
edificis. 

Projectes destacats
Entre les actuacions projectades 

pels ajuntaments de La Canal de 
Navarrés destaquen la reforma del 
centre social d’Anna, gràcies a la 
qual es dotarà a l’edifici d’un ascen-
sor que permeta l’accés simultani 
a la casa de la cultura, que compta 
amb un pressupost de 252.000 eu-
ros; la pavimentació i renovació 
de la xarxa de proveïment d’aigua 
potable dels carrers Sant Antoni i 
Europa a Quesa (232.000 euros); 

Chella.

El Departament de Serveis 
Socials de l’Ajuntament de 
la Llosa de Ranes, en col·la-
boració amb l’Associació de 
Mestresses de Casa “Tyrius” 
i la Plataforma Feminista per 
la Llosa de Ranes, ha realit-
zat diverses activitats amb 
motiu de la celebració del Dia 
Internacional contra la Vio-
lència de Gènere del pròxim 
25 de novembre.

Aquest any, per motius 
de les mesures de prevenció 
de contagis per la Covid-19, 
no s’han pogut fer activitats 
que suposen concentració de 
persones, però s’ha desen-
volupat una iniciativa social 
per tal de donar visibilitat i 
conscienciar contra la vio-
lència masclista, teixint unió 
i sororitat a través del gan-
xet. En aquest sentit, s’han 
teixit madeixes de fil o lla-
na (retalls), que han vestit, 
posteriorment, els arbres del 
municipi, i que cada persona 
voluntària ha pogut anar tei-
xint a la seua casa. Aquests 
retalls han anat afegint-se 
als arbres del poble, fins a 
deixar-los vestits.

Una forma d’expressió 
artística reivindicativa, di-
ferent i respectuosa amb 

l’entorn, que busca conscienciar 
a la societat per a prevenir la vi-
olència que s’exerceix contra les 
dones, fomentar el seu apodera-
ment, lluitar contra la violència 
sexista i promoure la sensibilitat 
de la ciutadania des de la infàn-
cia fins a la vellesa.

L’activitat s’ha desenvolupat 
amb la col·laboració de les asso-
ciacions de Mestresses de la Llosa 
de Ranes TYRIUS i la Plataforma 
Feminista per la Llosa de Ranes, 
i la coordinació del Departament 

d’Igualtat de la Mancomunitat la 
Costera-Canal i Serveis Socials de 
l’Ajuntament de la Llosa de Ra-
nes, els qui han distribuït la lla-
na i el fil violeta i, al qual cada 
persona després ha pogut afegir 
diferents colors.

Tovallons i mascaretes contra 
la violència de gènere als bars

D’altra banda, l’Ajuntament ha 
llançat una original campanya 
de conscienciació i està repar-
tint centenars de tovallons als 
bars i cafeteries del poble amb 
el missatge “No sigues part del 
problema, sigues part de la so-
lució”. A més, s’han entregat als 
bars unes mascaretes morades 
per a repartir-les entre els seus 
clients i clientes. L’objectiu és 
traslladar aquest missatge a la 
vida quotidiana dels veïns i veï-
nes i multiplicar així el seu poder 
de conscienciació i sensibilitzar a 
la ciutadania.

 
Lectura telemàtica del mani-

fest
Per últim, el dia 25 va tindre 

lloc la lectura d’un manifest con-
tra la violència masclista, però 
enguany, donades les circums-
tàncies, es va fer sense públic i 
s’emetia a través de les xarxes 
socials de l’Ajuntament.

la construcció d’un recinte per a 
plaça pública a Navarrés (190.000); 
la creació d’una nova pista de 
skateparck en el poliesportiu mu-
nicipal de Bicorp (185.000); i l’am-
pliació del camí al cementeri de 
Chella (145.000). A estos projectes 
se sumen, entre altres, la reforma 
i adequació dels parcs infantils de 
David Valero i plaça Alegria a Bol-
baite, amb una inversió de 110.000 
euros; la millora generalitzada 
de l’enllumenat públic d’Enguera 
(105.000); i la reparació i pavimen-
tació dels camins rurals de La La-
guna, Las Cebadillas, La Cuarente-
na, Hoya Francisquillo i Tambuc 
en la localitat de Millares, amb un 
cost d’intervenció d’al voltant de 
70.000 euros.

REDACCIÓ
L’Ajuntament Font de la Figuera 

ha recepcionat l’obra del Centre 
de Dia condicionada. L’alcalde, 
Vicent Muñoz, ha signat la re-
cepció amb els representants de 
la Direcció Tècnica i l’empresa 
constructora Víctor Tormo SL, que 
han entregat l’edifici a falta de 
les esmenes que solen ser habi-
tuals en els finals d’obra. L’Ajun-
tament compleix d’esta manera 
amb els terminis marcats per la 
Diputació de València, qui sub-
venciona l’obra amb un pressu-
post de 1.322.856,01 euros. L’edifi-
ci del Centre de Dia compta amb 

LA FONT DE LA FIGUERA
Recepcionada l’obra del Centre de Dia

950 metres d’espais amplis per a 
activitats diverses. Una plaça-jar-
dí de 1.000 metres quadrats, dels 
quals 500 seran zona enjardinada 
i 500 de formigó xafable. Les vis-
tes que es poden contemplar des 
d’este punt evoquen els records 
de qualsevol persona, amb vistes 
a estampes tant fontines com el 
Capurutxo, el campanar de l’es-
glésia, i l’ermita de Santa Bàrbera.

L’alcalde Vicent Muñoz ha re-
cordat que la Font de la Figuera és 
un municipi amb un percentat-
ge important de gent gran: “Este 
edifici respon a la necessitat del 
poble”.

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Canals ha in-

format que ha donat el primer 
pas en la instal·lació de les aules 
prefabricades del futur IES Fran-
cesc Gil.

Diversos representants de 
l’Ajuntament de Canals com 
també de l’empresa concessio-
nària de la instal·lació de les au-
les prefabricades que facilitaran 

CANALS
Primer pas en la instal·lació de les 
aules prefabricades del Francesc Gil

la construcció del nou IES Fran-
cesc Gil, junt el tècnic de la Ge-
neralitat encarregat de les obres, 
van visitar la ubicació per tal de 
supervisar els treballs i inspecci-
onar l’emplaçament d’aquestes.

La visita també va servir per a 
estudiar la manera de traslladar 
allò que plasma el plànol a l’àm-
bit físic de l’espai on aniran les 
aules ubicades.
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LES ENTREVISTES

“Crec que el més 
important aquest curs 
serà la regularitat i 
intentar no encadenar 
derrotes malgrat les 
baixes que tots els 
equips patirem en algun 
moment”

DAVID FOLCH . ENTRENADOR DEL NOU BÀSQUET XÀTIVA

“Tenim molta il·lusió per aconseguir l’objectiu d’entrar als play-offs”
PABLO ORTS

El Club Nou Bàsquet Xàtiva ha 
fet una aposta important aques-
ta temporada per al seu primer 
equip. El conjunt dirigit per Da-
vid Folch, que milita en la Lliga 
Nacional, aspira aquest curs a 
lluitar per l’ascens tot i les estra-
nyes circumstàncies que envolten 
la temporada. De tot açò i de com 
està anant l’inici de la temporada 
hem volgut parlar amb el tècnic de 
l’equip xativí.

Com està anant l’inici de la 
temporada?

Estem contents amb el rendi-
ment de l’equip fins ara. És cert 
que vam caure derrotats la prime-
ra jornada, però l’equip ha agafat 
una bona ratxa amb quatre victò-
ries seguides i hem reencaminat 
la situació. Vam patir lesions i 
baixes a l’inici de lliga, però ens 
hem reposat prou bé i estem amb 
bona dinàmica.

Podem dir que les actuals cir-
cumstàncies han frenat la pro-
gressió de l’equip?

Sí. La veritat és que estem prou 
disgustats, ja que dúiem bona di-
nàmica i ens ha tocat parar. Com 
està passant en pràcticament tots 

els equips en algun moment, s’ha 
detectat algun positiu per CO-
VID-19 entre els jugadors, però es-
perem que no vaja a més. Açò ens 
ha obligat a aturar l’activitat.

Amb els resultats de les prime-
res jornades, creu que l’equip va 
ben encaminat cap a la consecu-
ció de l’objectiu de la tempora-
da?

Sí. Ens hem marcat un objectiu 
ambiciós aquest curs donat que 
pensem que tenim un equip per 
a aspirar a estar als llocs capda-
vanters de la classificació. Ara bé, 
en aquest any tan diferent hem 
de veure si podem ser regulars. 
Crec que el més important aquest 
curs serà la regularitat i intentar 
no encadenar derrotes malgrat 

les baixes que tots els equips pati-
rem en algun moment. Ara estem 
expectants per veure realment 
com estem. Esperem mantenir la 
regularitat una vegada reprenem 
la competició i seguir en eixa lí-
nia. Esperem també recuperar a 
alguns dels jugadors lesionats, ja 
que hi ha alguns altres que, per 
circumstàncies personals i labo-
rals, tal vegada hauran de deixar 
temporalment l’equip davant per 
la pandèmia.

Aquest són els diferents rep-
tes que planteja aquesta tem-
porada tan atípica?

És el principal, jo crec. El nos-
tre equip està prou compensat. 
Hem tingut alguna baixa per 
lesió, cosa habitual, però aquest 
tipus de situacions no contes 
amb elles, però hem d’assu-
mir-ho, entendre-ho i tractar 
de què afecte en la menor me-
sura possible al rendiment de 
l’equip.

Malgrat tot, està convençut 
que es pot aconseguir l’objectiu?

Sí. Nosaltres tenim molta il·lu-
sió. El nostre objectiu és entrar en 
els play-offs i per a això hem de 
quedar entre els quatre primers 
del nostre grup. És un objectiu 
prou factible. Abans de l’atur es-
tàvem quarts i a sols una victòria 
del primer classificat. Per tant, si 
les circumstàncies no canvien, és 
un objectiu que podem aconseguir 
enguany.

JOSÉ HURTADO . ENTRENADOR DEL CD SAN PEDRO MOIXENT

“Amb l’equip que hem conformat, si treballem bé, podrem competir 
sense problemes en aquesta categoria” 

PABLO ORTS
El CD San Pedro Moixent s’es-

trena aquesta temporada en la 
Lliga Nacional de bàsquet amb 
l’equip sénior masculí. Fins al 
moment, els moixentins estan 
protagonitzant un inici interes-
sant en el seu debut a la catego-
ria i estan protagonitzant par-
tits vibrants. El seu entrenador, 
José Hurtado, ens ha atés per 
comentar l’actualitat de l’equip 
i com es presenta aquesta cam-
panya.

Com es presenta aquesta 
temporada tan nova per al San 
Pedro Moixent?

Amb molta il·lusió. Feia di-
verses temporades que estàvem 
lluitant per aconseguir-ho i fi-
nalment aquest any ha caigut 
l’ascens. Tenim moltes ganes. 
Mantenim el mateix bloc prin-
cipal amb jugadors joves i for-
mats al club i ens hem reforçat 
amb jugadors de poblacions 
pròximes com Almansa, Villena 
o Canals. Amb l’equip que hem 
conformat, si treballem bé, po-
drem competir sense problemes 
en aquesta categoria.

L’inici de lliga es pot consi-
derar positiu?

Sí. Fins al moment portem un 
balanç positiu i tots els partits 
han estat molt igualats. Podrí-
em tant haver guanyat tots com 
haver-los perdut.

Quin objectiu heu marcat 
per a aquesta temporada?

L’objectiu és, per damunt 
de tot, aprendre. En cada en-
trenament, en cada partit, en 
cada oportunitat en la qual 
eixim a la pista deguem se-
guir formant-nos, aprenent i 
competint. Això sí, pel que fa a 
la classificació ens agradaria 
mantenir la categoria, però no 
ho sabrem fins al final.

Com s’està vivint al club 
aquesta situació excepcional?

Crec que estem siguen prou 

afortunats fins al moment. En 
l’equip no s’ha donat cap positiu 
ni contacte estret. De moment 
estem prou tranquils, però no 
podem abaixar la guàrdia ni 
relaxar-nos. Hem de ser molt 
responsables tant en l’àmbit 
esportiu com en la nostra vida 
personal.

Gestionar correctament els 
possibles contratemps que 
puga presentar aquesta cam-
panya pot ser clau?

Sí. Sabem que probablement 
s’ajornaran partits bé siga per 
algun cas nostre o dels rivals, 
tot i que esperem que no es 
done amb molta assiduïtat. Si 
ens toca nosaltres haurem de 
ser responsables i seguir tots 
els protocols que ens marquen i 
si ens ajornen algun partit per a 
algun cas al rival, doncs segui-
rem treballant amb intensitat 
fins a poder disputar els partits.

Hi ha confiança en aconse-
guir l’objectiu de la perma-
nència aquesta temporada?

Sí, clar. Tots els partits estan 
sent igualats. Ara bé, ens queda 

encara enfrontar-nos a algun 
dels rivals més potents i en ei-
xos partits serà molt complicat 
rascar alguna victòria. Però, 
cada partit són 40 minuts i als 
nostres jugadors ho donen tot i 

“Hem de ser molt 
responsables tant en 
l’àmbit esportiu com en la 
nostra vida personal”

ja han demostrat, per exemple 
contra el Nou Bàsquet Xàtiva, 
que pensàvem que era un equip 
molt superior a nosaltres i vam 
competir molt bé aplegant a 
forçar la pròrroga.

L’equip del NBX amb el seu entrenador al centre.

José Hurtado, durant un encontre.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
EN XÀTIVA, ONTINYENT, LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS

DIA XÀTIVA ONTINYENT LA COSTERA

Dissabte, 28 Richart CB José Iborra Canals (Garcia Gil)

Diumenge, 29 Josefina Ballester Martínez CB Canals (Garcia Gil)

Dilluns, 30 Casesnoves CB A. Jordà Requena Canals
(Alcázar Navarro)

Dimarts, 1 Vanessa Llanderal M.Bartual Martí Vallès

Dimecres, 2 Pellicer-Estrugo R. Jordà Requena Rotglà i Corberà

Dijous, 3 M, Ángeles Martí Farmacia Central
L’Alcúdia de Crespins 

(Dolz Martínez)

Divendres,  4 Farmàcia L’Espanyoleto Maria Torró Torrella

SERVEIS

DONACIONS DE SANG

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

CAVALLET
Per a la designació de molts conceptes, els 

parlants han aprofitat el diminutiu cavallet 
fent analogia amb l’elegància, funció i postu-
res d’aquest noble animal. Entre els signifi-
cats de la paraula, tenim altres animals, cu-
riosament no mamífers, com pardals, peixos 
i insectes. D’aquesta darrera classe parlarem 
en el present article, concretament dels que 
els entomòlegs diuen odonats, sinònim apro-
ximat del cultisme libèl·lula. Aquest ordre 
d’insectes se subdivideix en dos, els zigòpters, 
que en repòs mantenen les ales juntes aline-
ades amb l’abdomen (la part posterior i esvel-
ta del cos), i els anisòpters, que en repòs tenen 
les ales horitzontals i transversals al cos, com 
un helicòpter. Dels primers abunda, sobretot, 
l’espècie de color fosc Calopteryx haemorrhoi-
dalis, elegant i fina, per això sol conéixer-se 
com a senyoreta. Però són els anisòpters els 
que generen una gran quantitat de noms: 
teixidor, gavatxo, pixaví, dimoni, judeu, estira-
cabells, sereno, espiadimonis, rodadits, etc., al-
guns coincidents en punts molt separats del 
domini lingüístic, per bé que l’entomònim 
–nom d’insecte– present de manera regular 
de nord a sud del territori peninsular és cavall 
(més per Catalunya) o cavallet (més pel Regne 
de València), sovint amb un «cognom», com 
ara cavall(et) de mar, de serp o del diable. Per 
la nostra contrada trobem cavall de séquia 
o d’aigua a Ontinyent; aquest darrer se sent 

també, per exemple, a Altea o pobles de la 
comarca catalana del Solsonés. A Xàtiva i la 
contornada, en canvi, es diu simplement ca-
vallet. L’altre nom habitual per la Costera i la 
Vall d’Albaida, com Moixent, Albaida o Beni-
gànim (així com en altres pobles del centre i 
sud valencià), és parot, augmentatiu de pare, 
o parotet (Vallada, Montaverner, Otos...), di-
minutiu de parot, o siga en un procés d’aug-
mentar i disminuir (pare  parot  parotet) 
idèntic al de la paraula xicotet. En canvi, en 
algunes viles on diuen cavallet o parotet, dife-
rencien les libèl·lules grans amb el nom pa-
rot –com a la Llosa, Vallada o Bèlgida– o direc-
tament amb el substantiu de què deriva, pare 
(entorn de Xàtiva), això sí, sempre acompa-
nyat de cabot, pare cabot, però a voltes en fe-
mení i/o plural, o siga de manera incoherent 
amb el singular masculí que representa pare: 
pare cabotes o pare cabots; en altres pobles 
pròxims, en trobem altres denominacions, 
com mare cabot, mare cavallera o bomba. 
Tornant a les libèl·lules no tan grans, voldrí-
em acabar amb dos entomònims particulars 
de la Vall d’Albaida: un és quasi exclusiu de la 
part oriental (Llutxent, Salem, etc.), reiet, di-
minutiu de rei, i l’altre sí que és un localisme 
propi només de l’Olleria, pia. Així doncs, ja 
veuen, lectors, que tenim un fum de paraules 
tradicionals alternatives a la més «moder-
na» i, això sí, bonica libèl·lula. 

Pepe Sanchis
EMBLEMES DE L’ANTIC COMERÇ DE XÀTIVA

En altres temps hi havia cases d’hospedatge a Xàtiva, anomenats hostals o posa-
des. Alli acudien  els forasters i el mitjà de transport que els duia fins la ciutat, quan 
els vehicles de motor encara no existien o eren escassos, utilitzant-se els cavalls, 
carros i tartanes per als desplaçaments, disposant l’edifici d’unes quadres per a dei-
xar-los mentre descansaven les persones; també disponien de servei de comedor.

A Xàtiva, d’entre altres, estava l’Hostal del Sol, ubicat fins al anys 60 del segle XX 
en l’Alameda, que s’anomenava avinguda de Canalejas a primers del s. XX i durant 
la II República i de José Antonio després de la Guerra Civil fins que li posaren l’actual 
d’Albereda de Jaume I, en 1979.

La Posada del Sol la regentava en 1925 Silvestre Pérez Vera en l’avgda de Canalejas. 
En 1945 el gerent era Vicente Doceda Sanchis a l’avgda José Antonio, 37, publicitant-se  
als mitjans de comunicació, llibres de fira i altres, amb poesies:

LA POSADA DEL SOL

Vicente Doceda Sanchis,               Lo de la Posada  “EL Sol”
el popular posadero,                     parece un nuevo milagro
trata a toda su clientela               buen trato y mucha comida
con abundancia y esmero.           buen vino... por cuatro chavos.

“Fotografia en blanc i negre blog Xàtiva en Fotos (actualment façana Granier). Anunci llibre Fira 1947”.

En enderrocar l’edifici i fer-se una fin-
ca de pisos, el constructor Alfredo Langa, 
va posar dalt al frontal de l’àtic, un gran 
sol de llautó per indicar el lloc on estava 
situat l’antic Hostal del Sol.

Data Localitat Lloc Horari

03/12/2020 Ontinyent
Centre de 
Salut “El 

Barranquet”
17.00-20.30h

03/12/2020 Xàtiva Gran Teatre 
(Escenari)

17.00-20.30h

04/12/2020 Anna Local Social 17.00-20.30h

09/12/2020 Xàtiva Gran Teatre 
(Escenari)

17.00-20.30h

13/12/2020 Moixent Casa de 
Cultura

09.00-13.30h

17/12/2020 Ontinyent
Centre de 
Salut “El 

Barranquet”
17.00-20.30h

18/12/2020 Agullent Casa de 
Cultura

17.00-20.30h
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