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Descubre la nueva
gama
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Investigació, Cultura i Esport 
Generalitat Valenciana

La pròxima edició 
de L’Informador 

estarà disponible als 
punts de recollida 

habituals el dissabte 
30 de gener

Bon Nadal!Bon Nadal!
L’equip de L’Informador us desitja unes bones festes L’equip de L’Informador us desitja unes bones festes 
respectant les mesures de prevenció de la Covid-19respectant les mesures de prevenció de la Covid-19

El Monumental Betlem de Xàtiva d’enguany.El Monumental Betlem de Xàtiva d’enguany.



2

Dissabte, 19 de desembre de 2020 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

PUBLICITAT



3

Dissabte, 19 de desembre de 2020SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

XÀTIVA

Editorial

Suspens
Hem suspés com a ciu-

tadans. Tots sabem que 
els polítics han de facilitar 
les coses, donar-nos eines, 
prendre decisions que ens 
ajuden a no contagiar-nos 
i a no contagiar. Aquesta 
setmana la iniciàvem amb 
una incidència pròxima als 
500 casos per cada 100.000 
habitants. Hem suspés com 
a societat, i també els po-
lítics han suspés pels seus 
missatges contradictoris. I 
en aquest cas la nota final 
pot significar, i no és una 
exageració literària, la di-
ferència entre la vida o la 
mort, o tornar a un confi-
nament perimetral o do-
miciliari.

La contradicció crea con-
fusió. I la confusió, indife-
rència. I alguna cosa han de 
sentir molts veïns i veïnes 
de Xàtiva. Facilita l’Ajunta-
ment l’ocupació, augmen-
ten les despeses de la seua 
plantilla, creix el nombre 
de treballadors, però, es re-
peteixen els problemes en 
els accessos al Castell; no 
s’aconsegueixen subvenci-
ons necessàries per no haver 
completat la seua tramita-
ció, se suspenen els pressu-
postos participatius perquè 
les actuacions aprovades en 
els anteriors no s’han dut a 
terme encara... Més perso-
nal que mai i, segons sem-
bla, més necessaris que mai, 
perquè, amb els que són “no 
es pot amb tot”.

No ens agradaria estar 
en la pell dels polítics per-
què complicat és guardar 
l’equilibri en les decisions. 
Cal ser comprensius. El que 
sí que els podem exigir és 
claredat, que anomenen 
a les coses pel seu nom. Si 
fa falta personal en alguns 
departaments, que es diga; 
si no volem optar per vo-
luntat pròpia a aquestes 
subvencions, que es diga; 
però allò que no es vol és 
alguna cosa així com “no 
és errada nostra, és del veí; 
o nosaltres volem, però els 
altres no; nosaltres ho fem 
tot bé i els altres no saben 
res”. Si les coses s’expli-
quen, s’entenen.

Estem en vespres dels 
dies de Nadal. Hui s’obri 
el Betlem. Estem ja desit-
jant un bon Nadal a tots i 
totes. Siguem sincers! De-
sitgem de veritat el millor 
als altres. El millor regal 
que podem fer i fer-nos és 
ser responsables. Tenim 
la voreta a prop, la veiem, 
però no ens podem deixar 
a ningú més. 

Bon Nadal a totes i tots!

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva es 

troba realitzant aquestes set-
manes una sèrie de millores i 
implementacions en el Castell 
de Xàtiva que corresponen a la 
reforma dels banys i del restau-
rant, i la col·locació de torns i 
senyalítica intel·ligent, amb 
una inversió de 257.000 euros.

D’una banda, el consistori 
invertirà 186.000 euros en re-
formar els banys situats junt a 
la porta dels Socors, els banys 
situats junt al punt de control 
d’entrada, i en la reforma del 
bar-restaurant ubicat en el con-
junt neogòtic a la part central 
de la fortalesa.

Aquestes actuacions són im-
prescindibles per tal d’adaptar a 
la normativa les instal·lacions 
d’ús públic, adequant l’edifici 
per a persones amb diversitat 
física amb la dotació d’un bany 
adaptat, que es col·locarà junt al 
punt de control -al igual que el 
de dones-, mentre que el bany 
d’homes s’ubicarà junt a la por-
ta dels Socors.

La reforma del restaurant 
consisteix en la demolició de la 
barra actual, per tal de situar-la 
perpendicularment, de forma 
que s’habilite l’accés secundari 
de la sala com a entrada prin-
cipal per al restaurant, evitant 
així la impossibilitat de dotar 
d’un accés adaptat a través de 
la porta principal. A més a més, 
s’aprofitarà per a efectuar reno-
vacions menors de revestiments 
i d’elements de la instal·lació.

D’altra banda, també s’està 
procedint a la instal·lació d’ele-
ments fixos i mòbils per a ac-

Per últim, s’està col·locant també la senyalítica intel·ligent 
que ja es va anunciar fa algunes setmanes, amb la qual es 
pretén millorar la indicació de la circulació de les persones 
durant la seua visita a la fortificació per fer-la totalment ac-
cessible, i que ha suposat una inversió total de 36.300 euros.

Aquesta senyalització tindrà una estètica moderna i inte-
grada, i junt a ella s’instal·larà també un sistema de balises 
al llarg de 32 punts del recorregut per la fortificació, perme-
tent una immediatesa a diferents nivells d’informació rela-
tiva a les parts del castell i a la seua història.

La connexió amb aquesta informació es farà a través d’una 
APP creada expressament, la qual permetrà tenir informació 
geolocalitzada i completa del castell i comptarà amb nar-
ració en àudio, vídeos, fotografies d’alta resolució i en 360º, 
imatges 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, recreacions 3D 
o curiositats sobre la imatge real captada.

cedir a l’interior del Castell per 
tal de realitzar la visita, amb 
una inversió de 34.600 euros. 
Aquests torns de control d’accés 
són mobles compactes de redu-
ïdes dimensions, amb disseny 
ergonòmic, els quals disposen 
d’espais interiors per a la col·lo-
cació de lectors de targeta i de 
control de pas en una o dues di-
reccions.

Senyalítica intel·ligentAquestes actuacions són 
imprescindibles per tal 
d’adaptar a la normativa 
les instal·lacions d’ús 
públic, adequant l’edifici 
per a persones amb 
diversitat física

Xàtiva inverteix 257.000 euros al Castell Xàtiva inverteix 257.000 euros al Castell 
per a reformes i milloresper a reformes i millores

S’està procedint a la col·locació de torns d’accés i de la senyalítica S’està procedint a la col·locació de torns d’accés i de la senyalítica 
intel·ligent per fer la fortalesa totalment accessibleintel·ligent per fer la fortalesa totalment accessible

Els operaris instal·lant els torns.

Els nous banys.
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Pastor Miguel Fernández
Iglesia Evangélica Bautista 

de Xàtiva

VOLVER A 
LA CALLE EN 
NAVIDAD

“Es una calle larga y silencio-
sa. Ando en tinieblas y tropiezo y 
caigo y me levanto y piso con pies 
ciegos las piedras mudas y las ho-
jas secas”. Así comienza el poema 
“La Calle”, de Octavio Paz. Pensaba 
en él cuando repasaba las fotos 
callejeras de Garry Winogrand, en 
aquellos años de libertad, de ca-
llejear y tener contacto sin miedo. 

Disfruto con las fotografías ca-
llejeras, aunque entiendo por qué 
en algunas culturas no les gusta 
ser retratados. Porque en cierta 
manera irrumpe en la intimidad 
del transeúnte, roba su silueta, 
su incorrección, su mirada esqui-
va que capta el objetivo y que la 
inmortaliza y guarda congelada 
para siempre. Se trata de momen-
tos especiales, como aquel beso 
robado, aquel gesto de aprecio, 
aquella curiosidad, tristeza, inco-
rrección o tal vez, preocupación.

Añoramos esa libertad, de vol-
ver a deambular sin restricciones, 
poder mirarnos cara a cara sin 
censura, poder reír o cantar sin 
temor. Esa añoranza se acentúa 
cuando me miran desde el otro 
lado del objetivo aquellos jóvenes 
de los 60, o de los 80, que ya no lo 
son. Rememoro toda su energía y 
vida y pienso dónde estaba yo en 
aquel momento, mis expectati-
vas, mi visión del mundo. Aquella 
ingenuidad de pensar que nada 
cambiaría de un día para otro.

Como Octavio Paz en su poema, 
nuestra sociedad escucha el rui-
do de la calle, sus propios pasos 
en la oscuridad, busca una salida. 
Se asusta frente a la incertidum-
bre, al empobrecimiento social, 
a la pérdida de seres queridos y 
llora en silencio, hacia adentro, 
mientras cuelga una sonrisa en 
Instagram.

Es por ello que te propongo un 
camino arriesgado, una alter-
nativa diferente a lo que hayas 
intentado hasta ahora: busca el 
sentido de la vida en Jesús, pero 
búscalo de verdad. Escucha sus 
palabras, lee sus discursos, revi-
sa las profecías y comprueba por 
ti mismo lo que pretende y busca 
de ti. Aquel niño que nació hace 
más de dos mil años en un es-
tablo de la ciudad de Belén sigue 
transformando vidas hoy.

“Yo sé los planes que tengo para 
vosotros, planes para vuestro bien-
estar y no para vuestro mal, a fin 
de daros un futuro lleno de espe-
ranza. Yo, el Señor, lo afirmo. Me 
buscaréis y me encontraréis por-
que me buscaréis de todo corazón” 
(Profecía de Jeremías 29:11-13).

REDACCIÓ
El Partit Popular de Xàtiva 

ha denunciat públicament una 
nova pèrdua d’una subvenció de 
la Diputació de València per part 
de l’ajuntament de la ciutat per 
valor de 40.000 euros. La sub-
venció estava inclosa en el pla 
de pluges de l’any 2017.

Segons les dades de la convo-
catòria exposades pel grup popu-
lar, l’Ajuntament de Xàtiva havia 
sigut beneficiat en 40.000 euros 
per a realitzar labors de nete-
ja en camins alguns camins de 
Bixquert com el camí de Sant 
Patricio, Carabinero, Pont sec 
i Fillola, entre altres. El motiu 
expressat des de la Diputació de 
València per a retirar la subven-
ció a l’Ajuntament de Xàtiva és 
l’incompliment dels termes es-
tablits en la convocatòria a més 
de no haver realitzat al·legaci-
ons en termini.

El popular Marcos Sanchis ha 
qualificat aquesta pèrdua com 
“un fet greu” i ha explicat que 

REDACCIÓ
Xàtiva Unida ha fet pública la 

seua reclamació per a que l’Ajun-
tament de Xàtiva compte amb 
un pla de gestió de subvencions. 

Segons informen des del col-
lectiu, en desembre de 2019 es 
va acordar per part del ple mu-
nicipal que en el termini màxim 
de sis mesos, a partir de l’apro-
vació de la moció, l’Ajuntament 
de Xàtiva havia d’elaborar un 
pla estratègic per a l’obtenció de 
subvencions que ha de sol·lici-
tar i gestionar. Proposat pel grup 
municipal de Xàtiva Unida, el 
pla “tractava de posar coherèn-
cia amb els objectius que esta-
bleixen les diferents regidories, 
així com els mateixos recursos 
disponibles per a fer la gestió”. 

Dit d’una altra manera, Xàti-
va Unida amb aquella proposta 
volia “que no es perderen més 
subvencions”. Tanmateix, un 
any després de la seua aprovació 
aquest pla encara no s’ha elabo-
rat i la pèrdua de subvencions 

El Partit Popular denuncia 
la pèrdua d’una altra 
subvenció per part de 
l’Ajuntament de Xàtiva

Xàtiva Unida reclama 
un pla de gestió de 
subvencions per a 
l’Ajuntament

continua.
En aquest sentit, Xàtiva Unida 

ha denunciat la pèrdua d’una 
nova subvenció per part de 
l’ajuntament per valor de 89.000 
euros en presentar-se la docu-
mentació fora de termini. Des 
del partit que encapçala Miquel 
Lorente expliquen que el pas-
sat mes de setembre el govern 
municipal format per PSOE i Cs 
varen sol·licitar una ajuda a la 
Conselleria d’agricultura, desen-
volupament rural, emergència 
climàtica i transició ecològica 
per renovar la il·luminació en 
la carretera CV 41 d’accés a l’Hos-
pital Lluís Alcanyís i en la Torre 
d’en Lloris, Annauir i Sorió per 
un import de 88.733,98 euros. 

Segons el portaveu municipal 
de Xàtiva Unida, Miquel Lorente, 
“el passat divendres en el Diari 
Oficial de la Generalitat es pu-
blicava que Xàtiva quedava fora 
d’aquestes ajudes perquè s’havia 
presentat la sol·licitud fora de 
termini”.

“tornem a estar davant una pèr-
dua d’una subvenció de més de 
40.000 euros destinada a la ne-
teja de camins de Bixquert que 
s’ha esfumat i ningú assumeix 
responsabilitats en l’equip de go-
vern de Roger Cerdà.” 

Sanchis afig que “per desgrà-
cia ens estem acostumant a per-
dre subvencions o al fet que ens 
les minoren per la incompetèn-
cia de Roger Cerdà i el seu equip, 
ja que amb aquests diners podrí-
em haver adquirit més de 5.000 
mantes per als escolars”.

Marcos Sanchis ha 
qualificat aquesta pèrdua 
com “un fet greu” i ha 
explicat que “estava 
destinada a la neteja de 
camins de Bixquert i s’ha 
esfumat i ningú assumeix 
cap responsabilitat”

REDACCIÓ
La regidora de Joventut Lena 

Baraza va compareixer fa uns 
dies en roda de premsa per tal de 
realitzar una avaluació dels pri-
mers resultats extrets del I Pla 
Jove de Xàtiva, que es va aprovar 
en abril del passat any per tal 
d’atendre les demandes dels i les 
joves de la ciutat.

Aquest Pla Jove, que està es-
tructurat en 4 eixos (emancipa-
ció, ciutadania, estil de vida i 
oci i temps lliure), 10 línies d’ac-
tuació i un total de 40 accions, 
preveu un informe d’avaluació 
anual a més d’un altre informe 
més extens a la seua conclusió. 
A més a més, com a conseqüèn-
cia de l’aparició de la pandèmia, 
que ha fet mossa especialment a 
la joventut, l’equip tècnic ha in-
clòs noves línies d’actuació vin-
culades a l’àrea econòmica però 
també a l’educativa i a la salut 
mental.

“Aquest Pla era molt impor-
tant perquè ens permet eliminar 
la improvisació en les polítiques 
de joventut i posar-les al centre 
de la política municipal”, va as-
segurar la regidora de Joventut 
Lena Baraza, qui va afegir que 
“és el moment d’avaluar aque-
lles accions que vam proposar 

Es publica la primera de les avaluacions 
anuals del Pla Jove de Xàtiva
La valoració dels quatre eixos sobre els quals s’ha treballat ha estat 
satisfactòria, i s’han inclòs línies d’actuacions degut a la pandèmia

amb l’inici d’aquest Pla, el que 
suposa un acte de valentia per-
què li rendim comptes a la ciuta-
dania de tot el treball que realit-
zem des del departament”.

Pel que fa als eixos, en el cor-
responent a l’emancipació s’han 
treballat línies com ara l’ocu-
pació, l’habitatge i l’educació, 
havent-se complit la majoria 
d’objectius de manera mitjana i 
alta i destacant la realització del 
procés participatiu “Creem ocu-
pació” i l’oferta de cursos de qua-
litat en l’àmbit del temps lliure. 
D’altra banda, l’eix de la ciuta-
dania s’ha centrat en les línies 
d’associacionisme, participació 
i informació, amb una majo-
ria d’objectius complits i des-
tacant la renovació i ampliació 
del conveni amb el Consell de la 
Joventut i la consolidació de les 
assemblees celebrades al JOC i la 
participació dels i les joves en la 
configuració d’aquest espai.

El tercer dels eixos, el de l’estil 
de vida, s’ha centrat en els valors 
i en la salut i les conductes ad-
dictives, destacant la realització 
d’un gran nombre de campa-
nyes per fomentar la solidaritat, 
la igualtat, la tolerància i l’estil 
de vida saludable; destacant en-
tre d’altres les campanyes “Esti-

ma’m bé” sobre relacions iguali-
tàries i sanes entre parelles i “Ai, 
quina por, no?” amb informació 
sobre què hi ha darrere de la in-
dústria del porno. 

Per últim, l’eix de l’oci i el 
temps lliure ha treballat les lí-
nies de l’oci alternatiu i la cul-
tura, amb una valoració satis-
factòria i destacant en 2019 les 
rutes nocturnes i els concerts 
joves d’Al Ras (durant la Fira). 
En 2020 la regidoria s’ha hagut 
d’acoblar en aquest aspecte a les 
limitacions esdevingudes per la 
pandèmia.

Aquesta avaluació, la primera 
des que es va aprovar el Pla el 

passat any 2019, és un instru-
ment per valorar el grau d’exe-
cució de les activitats previstes 
i la seua eficàcia. A més a més 
també s’han realitzat propostes 
de millora que s’avaluaran de 
cara al proper informe.

“A l’àrea de Joventut disposem 
de totes les dades disgregades 
per sexe i edat, el que ens servirà 
a l’hora d’elaborar els pressupos-
tos municipals amb perspectiva 
de gènere”, va incidir Baraza, qui 
també va explicar que “tot i que 
l’avaluació és satisfactòria, som 
conscients de que el treball no 
acaba ací i en 2021 es treballarà 
sobre els eixos principals”.

La regidora Lena Baraza durant la roda de premsa.
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L’espai dels comerciants

Passat, present i futur es donen 
cita al número 11 del carrer Sant 
Francesc de Xàtiva. Des de 1944, 
Esplugues participa de la vida de 
la gent de Xàtiva i dels voltants 

amb els seus productes.
Actualment, a la botiga po-

dem trobar roba d’estil urbà per 
a home, dona i xiquet amb una 
gran varietat de talles que van 

des de la 6 fins a la 80 o XXXXXL. A 
més, podem trobar productes per 
a totes les butxaques amb mar-
ques de primer nivell com Levi’s, 
Pepe Jeans, Lee, Lois, Caroche... 

altres més econòmiques i, fins i 
tot, una zona outlet amb els mi-
llors descomptes.

Unes amples instal·lacions 
permeten a Esplugues mostrar fí-

sicament tots els seus productes, 
però també pots descobrir el que 
ofereixen a través dels seus per-
fils a Facebook i Instagram, així 
com al nou web ja tenen a punt.

Al carrer Sant Francesc nú-
mero 21 de Xàtiva podem trobar 
Mercedes Montagud - Indu-
mentària Valenciana Segle 
XVIII. Aquesta botiga, com el seu 
nom indica, està especialitzada 
en indumentària tradicional va-
lenciana, però no sols tèxtil, sinó 
de tota classe. Més de vint anys 
d’experiència avalen aquesta 
botiga que destaca per oferir un 
ample sortit de teles, manteletes, 
adreços i molt més. Un negoci 
que, en aquests temps de pandè-
mia ha estat obligat a reinven-
tar-se amb l’elaboració de mas-
caretes i adorns nadalencs dins 
de la campanya d’indumentaris-
tes de Xàtiva. Això sí, a Merce-
des Montagud - Indumentària 
Valenciana Segle XVIII estan 
preparats per a quan la pandè-
mia ens done una treva i puguen 
tornar a celebrar-se les falles. Per 
a conéixer tot el que ofereixen i 
tirar una maneta a aquest sector 
tan castigat de cara a Nadal po-
deu passar per la botiga ubicada 
en un dels carrers comercials 
amb més tradició de la capital de 
la costera o demanar més infor-
mació al telèfon 96 228 11 79.

Esplugues ofereix roba per a quasi tota la família des de 1944

Mascaretes, adorns nadalencs i tota classe d’indumentària 
tradicional valenciana al cor de Xàtiva
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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

Les desea 
Les desea 

Felices Fiestas
Felices Fiestas

La quantitat econòmica 
que es va a mobilitzar 
aplega als 1.200.000 
euros, dels quals 
600.000 euros seran 
aportats íntegrament per 
l’Ajuntament de Xàtiva

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva ha 

posat en marxa la segona fase 
dels bons de consum local. En 
aquest cas, la quantitat econò-
mica que es va a mobilitzar aple-
ga als 1.200.000 euros, dels quals 
600.000 euros seran aportats 
íntegrament per l’Ajuntament 
de Xàtiva, sent l’altra meitat 
aportada pels veïns i veïnes de 
la ciutat a través de l’adquisició 
dels bons.

Aquests bons es poden adqui-
rir a través de la web de Caixa 
Ontinyent, i es podran consumir 
fins el 15 de juny de 2021. La prin-
cipal novetat d’aquesta segona 
fase és l’ampliació de la varietat 
de preus dels bons que es poden 
adquirir, podent-se comprar 
bons de 5, 10, 20 i 30 euros (que es 
podran canviar als diferents co-
merços associats per valor de 10, 
20, 40 i 60 euros). En total cada 
ciutadà podrà adquirir aportant 
el seu DNI un màxim de 100 eu-
ros (valor final) repartits entre 
els diferents tipus de bons, i el 

Es triplica la inversió en la segona fase dels bons de 
consum local que impulsa l’Ajuntament de Xàtiva
Es poden adquirir bons a diferents preus fins a un màxim de 100 euros per persona

consum no tindrà restricció a 
l’hora de canviar-se’n més d’un 
en un mateix comerç.

És important destacar també 
que vora un centenar de nous 
comerços s’han adherit a aques-
ta segona fase de la campanya, 
el que augmenta la xifra d’es-
tabliments participants fins als 
379, els quals tindran una ad-
hesiu identificatiu per a que els 
compradors i compradores sàpi-
guen que forma part de la cam-
panya de reactivació econòmica 
de la ciutat.

“Impulsem l’economia local a 
través del nostre sector més im-

portant com és el del comerç i el 
serveis, amb la voluntat de que 
eixa reactivació econòmica siga 
activa i real a través de campa-

nyes com aquesta” va explicar fa 
uns dies, en l’acte de presentació 
d’aquesta segona fase, l’alcalde 
de Xàtiva, Roger Cerdà. 

Tota la informació, a més del 
nom i la ubicació dels comerços 
participants, es poden consultar a 
la web www.reactivemxativa.com.

L’alcalde Roger Cerdà amb els representants de les associacions comercials locals.

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva va in-

formar fa uns dies de que l’expo-
sició de l’escultor Andreu Alfaro, 
que finalitzava aquest mes de 
desembre, s’amplia finalment 
fins al proper 28 de febrer.

Durant tot el mes de novem-
bre els espais culturals de Xàtiva 
es van clausurar com a conse-
qüència de la situació sanitària 
a la ciutat, pel que els veïns i vi-
sitants no van poder gaudir de 
les peces escultòriques situades 
a l’interior dels mateixos.

Cal recordar que l’exposició 
“Alfaro a Xàtiva. Diàleg amb la 
història” ocupa tres espais di-
ferenciats: la plaça de la Seu 
– Antic Hospital, l’ex Convent 
de Sant Domènec i el museu de 
l’Almodí. En total, 17 peces de 

L’exposició d’Andreu Alfaro a Xàtiva s’allarga fins a finals de febrer
Des de l’Ajuntament s’ha anunciat també el prolongament de l’exposició “Rius en l’aire”

gran i mitjà format, creades pel 
reconegut artista valencià An-
dreu Alfaro, que es mimetitzen 
amb l’espai urbà xativí per for-
mar un diàleg entre escultura i 
arquitectura des del passat mes 
de setembre.

“Rius per l’aire”, prorrogada
D’altra banda, l’exposició “Rius 

per l’aire. Aqüeductes de la Co-
munitat Valenciana”, que es pot 
visitar a la Casa de Cultura i al 
museu de Belles Arts-Casa de 
l’Ensenyança, també s’amplia, 
en aquest cas, fins al 28 de de-
sembre.

Aquesta mostra, organitzada 
per la Càtedra Demetrio Ribes de 
la Universitat de València amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de 
Xàtiva, apropa les més significa-

tives conduccions suspeses de la 
xarxa hidràulica valenciana des 
de l’Antiguitat fins a finals del 
segle XIX, quan es va generalit-
zar l’abastiment contemporani 

d’aigua a les poblacions, i comp-
ta amb abundant material gràfic 
que combina fotografia antiga i 
moderna amb mapes, plànols, 
gravats i altres materials audi-

ovisuals; tot amb la finalitat de 
realçar el patrimoni de la cul-
tura de l’aigua, el qual ha estat 
sempre identitari al territori va-
lencià.

L’exposició d’Alfaro a dos espais de Xàtiva.
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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

La economía en términos generales, 
a pesar de los tiempos que estamos 
pasando se está manteniendo en unos 
mínimos, no tan malos como todo pa-
rece augurar, sí que es verdad que es-
tamos pasando una crisis, sobre todo 
muy fuerte en algunos sectores, pero 
mucho menor que otras anteriores 
para la mayoría de la población. Este 
hecho no está afectando a la venta de 
viviendas de forma negativa. Si te en-
cuentras en el grupo de indecisos ten en 
cuenta estos datos.

El Plan Estatal de la vivienda apenas 
tuvo incidencia en el 2020, se prome-
tieron múltiples ayudas que finalmen-
te fueron para muy pocos. Las ayudas 
para la población con menos recursos 
que llegarían hasta el 20 % del precio de 
la vivienda, con un límite de 10.800 € 
finalmente se quedaron en las pobla-
ciones de menos de 4.000 habitantes. 
Para el alquiler también se prometie-
ron ayudas, pero debido a los estrictos 
requisitos apenas se han notado, sobre 
todo debido a la escasez de oferta de 
vivienda para alquiler que tenemos en 
nuestra zona.

En el último trimestre del año se han 
incrementado las ventas de viviendas, 
los precios se han mantenido estables y 
el volumen de préstamos hipotecarios 
también. Aunque resulta curioso que en 
estos momentos más de la mitad de las 
ventas se efectúan sin préstamos hipo-
tecarios. Y que conste que en estos datos 
me refiero a la zona de Xàtiva y pueblos 
de alrededor, a nivel nacional los datos 
son buenos en general pero depende 
mucho de zonas, siendo muy buenos 
en las capitales, en las poblaciones de 
su área metropolitana y en las zonas de 
costa, siendo por contra más flojos en 
las pequeñas poblaciones.

Que los tipos de interés se manten-
gan tan bajos ha ayudado mucho, ya 
que la inversión en bienes inmuebles 
es mucho más rentable que los fondos 
tradicionales, por no hablar ya de los 
“plazos fijos”.

Todo esto ha propiciado que incluso 
algunos constructores se hayan anima-
do a iniciar nuevas fincas...... ¡ Y esto ya 
es un buen indicativo!

Esperemos que el año próximo todo 
mejore ¡Qué paséis unas felices fiestas!

Síguenos

AÑO NUEVO, CASA NUEVA

REDACCIÓ
La Fundació FISABIO junt amb la Uni-

versitat Politècnica de València (UPV) han 
concedit tres ajudes a altres tants projec-
tes d’innovació presentats pel Departa-
ment de salut Xàtiva-Ontinyent per a ser 
desenrotllats pels seus professionals.

Els projectes cofinançats entre FISABIO i 
la UPV han sigut presentats per professi-
onals sanitaris del Departament a través 
de la convocatòria POLISABIO 2020 oberta 
a tots els departaments de salut de la Co-
munitat Valenciana.

Un dels projectes naix d’un grup d’in-
fermeria quirúrgica de l’Hospital d’On-
tinyent i durà a terme un mètode sobre 
“indicadors de tocament en màscares” 
per a aplicar-ho sobre el tan habitual ús 
d’aquest element en l’actualitat.

El segon projecte que ha aconseguit fi-
nançament ha sigut presentat per Jaume 
Soler, tècnic de manteniment de l’Hospi-
tal de Xàtiva, i pretén el desenvolupament 
de filtres antimicrobians basats en olis 
essencials immobilitzats per a aplicar-los 
al tractament i prevenció de la legionel·la 
en hospitals.

Finalment, el pneumòleg Iván Arroyo 
ha aconseguit finançament per al regis-
tre processat i caracterització de senyals 
d’auscultació per al diagnòstic de la Co-

El Departament de Salut Xàtiva - Ontinyent aconsegueix 
tres ajudes a projectes d’investigació de FISABIO i la UPV
Es tracta d’iniciatives d’infermeria de l’Hospital d’Ontinyent i dels serveis de Pneumologia i 
Manteniment de l’Hospital de Xàtiva

vid-19 i altres afeccions pulmonars per 
mitjà de l’exploració del potencial dels es-
tetoscopis digitals.

En total, els tres projectes han aconse-
guit un finançament de 15.000 euros amb 
els quals es podrà iniciar la primera fase 
d’execució.

Aquests projectes d’investigació i in-
novació que han aconseguit esta ajuda 
seran realitzat íntegrament per profes-
sionals de la salut del Departament en 
horaris fora del seu horari laboral, des de 
la Gerència del Departament s’ha subrat-
llat que “la importància d’esta iniciativa 
radica en la importància d’adquirir mo-
tivació, per part dels professionals, quant 
a l’aportació de valor cap a l’organització 
sanitària, màximament en la situació ac-
tual de pandèmia”.

Recollida d’aliments
Com tots els anys per aquestes dates, 

l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva i l’Asso-
ciació “Gent de la Consolació” de Xàtiva co-
operen per a recollir aliments i productes 
d’higiene personal per a fer-los arribar a 
aquelles famílies més necessitades.

Gent de la Consolació té una llarga ex-
periència en la distribució d’aliments i 
productes de primera necessitat entre les 
famílies i persones més necessitades. 

A conseqüència de la pandèmia, el 
nombre de persones en risc i amb neces-
sitats d’aliments que no poden cobrir-se 
amb els seus ingressos ha anat en aug-
ment. Davant aquesta situació, l’estiu 
passat l’hospital xativí ja va col·laborar 
en la captació d’aliments arribant a lliu-
rar més de 400 kg de productes recollits 
en el centre hospitalari entre els seus tre-
balladors i usuaris.

Des d’aquesta setmana, l’hospital de Xà-

tiva ha tornat a instal·lar el contenidor en 
l’entrada del centre per a anar recollint 
tots els productes donats i anima al seu 
personal i usuaris a realitzar aquella do-
nació de productes d’higiene personal o 
aliments no peribles.

L’associació Gent de la Consolació s’en-
carregarà periòdicament d’anar distri-
buint aquesta ajuda i agraeix per endavant 
la solidaritat que sempre han mostrat tant 
usuaris com professionals de la salut.

Recollida solidària de Gent de la Consolació.
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Vamos a detallar en que consiste la campaña de Navidad llamada “Photocall 
Navideño”.
 Este concurso consiste en hacerse fotos en los comercios asociados a Xacex 
y Gent del Mercat, todos los comercios tendrán su photocall navideño en sus 
puertas.
El cliente deberá hacerse una foto utilizando dicho photocall y mostrando el 
comercio en el cual están haciéndose la fotografía.
Esta fotografía deberá colgarse en el muro personal de Facebook y etiquetar a 
Xacex y Gent del Mercat. 

Las bases para participar en el concurso son:

1. Dar me gusta y seguir a las páginas Facebook de Xacex y Gent del Mercat.
2. Hacerse una foto en un comercio asociado a Xacex y subir la foto a tu muro 

de Facebook, etiquetando a Xacex y Gent del Mercat.
3. Las fotos que reciban más me gustas durante el tiempo que esté vigente la 

campaña que serán del 14 de Diciembre del 2020 al 6 de Enero del 2021 
serán las ganadoras.

4. Solo se podrá entregar un máximo de un premio por participante. Si un 
mismo concursante participa en varias fotografías sólo será premiada 
aquella que cuente con más me gustas, quedando el resto de fotografías 
descalificadas.

5. El listado de premios es el siguiente: 
- Vales con diferentes cantidades dependiendo de la posición que se quede, 
600€ en premios para gastar en comercios asociados a Xacex. 
- 2 Cenas valoradas en 50€ en asociados a Gent del mercat.

6. El reparto de los premios será de la siguiente forma: 
- 1º Premio. 1 Vale de 100€ para gastar en comercios asociados a Xacex. 
- 2º Premio. 1 Vale de 80€ para gastar en comercios asociados a Xacex. 
- 3º Premio. 1 Cena valorada en  50€
- 4º Premio. 1 Cena valorada en 50€  
- 5º hasta el 8º Premio. 1 Vale de 50€ para gastar en comercios asociados a 
Xacex.
- 9º Premio hasta el 12º. 1 vale de 30€ para gastar en comercios asociados a 
Xacex

7. Duración de la campaña del 14 de Diciembre de 2020 al 6 de enero de 2021 a 
las 00:00 horas.

BASES CONSURSO PHOTOCALL NAVIDEÑO 2020
XACEX – GENT DEL MERCAT

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva ha 

incorporat als deu treballadors 
(nou peons i un oficial) que for-
maran part de la Brigada Covid 
que s’encarregarà de la desin-
fecció d’espais públics oberts i 
infraestructures municipals, 
mercats i altres edificis com ara 
residències de majors, pavellons 
i instal·lacions esportives, im-
mediacions de centres sanitaris, 

S’incorporen els deu treballadors de la 
Brigada Covid per tal d’efectuar tasques 
de desinfecció a Xàtiva
Aquestes incorporacions es produeixen gràcies a una 
subvenció de més de 108.000 euros per part de LABORA

parcs infantils i altres espais de 
la via pública.

Aquestes incorporacions són 
possibles gràcies a la subven-
ció de 108.200 euros per part del 
Servei Valencià d’Ocupació i Eco-
nomia (LABORA) i del programa 
Avalem Experiència ECOVID de la 
Conselleria d’Economia Sosteni-
ble, Sectors Productius, Comerç i 
Treball.

El contracte té una durada de 

sis mesos, a jornada comple-
ta, i servirà per donar solució 
a l’augment de les tasques de 
neteja i desinfecció provocades 
per la pandèmia. Les persones 
contractades tenen almenys 30 
anys d’edat, desocupades com a 
conseqüència de la conjuntura 
derivada de la Covid-19, i comen-
çaran aquesta setmana a desen-
volupar les tasques específiques 
de desinfecció.

Els nous treballadors i treballadores junt a l’alcalde de Xàtiva i representants de la corporació municipal.

Xàtiva,
en breu

durant els mesos d’hivern. En 
total se subministraran més de 
1.750 unitats. Si algun alumne de 
la ciutat que curse estudis en al-
gun curs superior als esmentats 
vol adquirir aquest producte, se 
subvencionarà el 50% del seu cost 
total a través de les AMPES dels 
centres. La inversió municipal 
serà d’un total de 17.000 euros.

PLE ORDINARI
El ple ordinari del mes de de-

sembre s’avança al dimecres 23 
per a evitar coincidir amb les fes-
tes de Nadal.

NADAL SOLIDARI
ADEXA ha posat en marxa la 

seua campanya “Per un Nadal 
Solidari”. Si es porta roba que no 
s’usa a les oficines d’ADEXA es 
lliuraran vals de 5 euros per a fer 
les seues compres nadalenques 
en el comerç associat.

CAMÍ A LA GRANJA
L’Ajuntament ha rebut una sub-

venció de 57.600 euros per part de 
la Secretaria d’Estat de Política 
Territorial i Funció Pública, amb 
la finalitat de pal·liar els danys 
causats per la DANA ocorreguda 
el mes de setembre del passat any 
2019. Aquesta ajuda servirà per a 
finançar el 50% del projecte de 
remodelació del pont del camí a 
la Granja, un pas inundable que 
comunica els termes municipals 
de Xàtiva i la Granja de la Costera.

REGAL A L’HOSPITAL
Les teixidores de l’Associació 

de Veïns El Raval de Xàtiva han 
fet un regal a l’hospital: un arbre 
nadalenc elaborat durant les llar-
gues estones del confinament. Ja 
s’ha instal·lat en el centre hospi-
talari.

OFICINA RENOVADA
Correus ha escomés i finalitzat 

una reforma integral de la seua 
oficina situada a Xàtiva amb l’ob-
jectiu de millorar la prestació dels 
seus serveis. Les obres s’han efec-
tuat en la zona d’atenció al client i 
en la unitat de repartiment. Amb 
aquesta renovació, Correus acon-
segueix reduir els temps d’atenció 
facilitant la decisió de compra 
dels clients i agilitant les gestions 
que els ciutadans realitzen des de 
les finestretes d’aquesta localitat.

PONXOS PER AL FRED
L’Ajuntament de Xàtiva sub-

ministrarà ponxos per al fred a 
l’alumnat d’Infantil i del primer 
cicle de Primària de tots els col-
legis i escoles infantils públiques 
i concertades de la ciutat, per a 
adaptar-se a la normativa de la 
Conselleria d’Educació amb la 
qual es prenen mesures com la 
ventilació de les aules, fins i tot 
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L’ENTREVISTA

RICARDO MARTÍNEZ . REGIDOR CONSERVACIÓ DEL MEDI URBÁ, SERVEIS PÚBLICS, PARCS I JARDINS

“Esperem que la gent puga gaudir 
d’un Betlem quasi al complet”

PABLO ORTS
Hui s’obri al públic el Bet-

lem monumental de Xàtiva. En 
aquest 2020, per la situació sa-
nitària, la instal·lació ha patit 
molts canvis, no sols pel que fa a 
la seua morfologia, sinó també 
pel que respecta al muntatge i 
gestió. Per a conéixer tots els de-
talls hem conversat una estona 
amb el regidor responsable del 
Betlem, Ricardo Martínez.

Tot i la situació sanitària, el 
Betlem de Xàtiva ha pres l’Al-
bereda un any més?

Sí. Malgrat tot el que hem ha-
gut de patir i esperar, esperem 
que la gent puga gaudir d’un 
Betlem quasi al complet.

Parlem d’un Betlem similar 
o molt diferent del d’anys an-
teriors?

La pandèmia ens ha obligat 
a practicar molt la cautela, a 
no anar desbocadament cap 
a un concepte de Betlem in-
tegral que podia haver causat 
unes despeses excessives per a 
l’Ajuntament i que no haguera 
sigut segur per a les persones. 
Per això, hem decidit finalment 
optar per un contracte de gestió 
directa pel qual el consistori ha 
aportat les figures i diferents 
peces del Betlem i una part de 
personal, junt amb el treball 
d’una sèrie d’empreses per a 
poder fer el muntatge. Això ha 
permés muntar el Betlem en un 
temps rècord, ja que solament 
han fet falta tres setmanes. 
D’altra banda, el cost del Bet-
lem ha estat prou inferior als 
anys anteriors gràcies a l’aba-
ratiment de les funcions i de la 
grandària del Betlem. Hem ha-
gut de prescindir dels animals i 
també hem reduït la superfície 
per evitar zones difícils de des-
infectar. Hem optat per un for-
mat completament pla a nivell 
de l’Albereda. Això sí, es mante-
nen tots els elements disposats 
al voltant d’un camí ben senya-
litzat per a que es puga respec-
tar en tot moment la distàn-
cia de seguretat. Evidentment, 
també hi haurà un aforament 
limitat segons la normativa 

marcada per Conselleria i pel 
mateix Ajuntament, es dispo-
sarà d’uns punts de control de 
l’entrada i d’eixida del recinte 
i també de les cues. En aquest 
cas hi haurà dues cues, una en 
abalisaments verticals i cintes, 
i una altra més llarga i prèvia a 
l’altra per a poder controlar que 
la gent mantinga les distàncies, 
evitar aglomeracions i que hi 
haja una entrada fluida, per-
manent i constant al Betlem. 
És important que la gent no es 
pare dins del Betlem per a que 
puga passar pel recinte molta 
més gent. Calculem que en uns 
20 minuts es puga fer el recorre-
gut. És temps suficient per a po-
der veure totes les escenes i que 
les persones que vagen a con-

tinuació puguen gaudir també 
sense aturades i, per tant, sense 
moments d’inseguretat per veu-
re reduïda la distància.

Que opina de la polèmica 
sorgida davant el model de 
gestió d’enguany?

Tal vegada és difícil d’enten-
dre, però hem estat esperant 
i veient com evolucionava la 
situació sanitària per a anar 
adaptant les diferents zones. 
Ens hem hagut de centrar molt 
en la zona de seguretat i possi-
blement siga el Betlem més se-
gur del món. Va a estar vigilat 
per càmeres i també hi haurà 
personal de control tant per 
dins com per fora controlant 
les mesures de seguretat. Tot 

açò, evidentment, té un cost 
i no es podia planificar a tres 
mesos vista, perquè les me-
sures preventives enfront de 
la COVID-19 han anat variant i 
això ha provocat canvis cons-
tants. Per exemple, ja d’eixida 
vam eliminar els llacs i zones 
d’aigua, també hem minimitzat 
les superfícies de contacte, que-
dant únicament els passamans 
que es desinfectaran periòdi-
cament. També hem eliminat 

els animals vius amb la inten-
ció d’evitar que la gent es pare 
i poder tindre fluïdesa, però 
hem buscat elements substitu-
tius que segurament agradaran 
molt. És un Betlem que eixirà, 
aproximadament per la meitat 
del cost que el de l’any passat. 
S’ha mirat molt açò, perquè es-
tem en uns temps difícils i no 
volíem malbaratar diners. A 
més, tot el cost, pràcticament, 
repercutirà en empreses locals 
i això significa creació de tre-
ball. I tant si es visita com si 
no, el Betlem ja ha donat un 
primer benefici en donar feina 
a empreses locals.

Ara sols queda que la gent el 
visite amb il·lusió i seguretat.

“Cada hora, calculem 
que podran visitar el 
Betlem unes 450 o 
500 persones”

Algunes de les imatges del Betlem de Xàtiva d’aquest any, durant els últims retocs realitzats aquesta setmana pels operaris.
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La gent ha de tindre en con-
ter en tot moment que s’han de 
respectar les mesures de segu-
retat. Tots volem que el Betlem 
siga molt segur i que tota la 
gent entre i isca amb la màxi-
ma seguretat. Per això preguem 
que seguisquen sempre totes 
les indicacions de la senyalit-
zació i del personal.

El Betlem serà de les poques 
coses que tindrem en aquest 
Nadal a Xàtiva?

Sí, és un Nadal molt atípic. 
Per desgràcia, hem hagut de 
renunciar a la majoria de co-
ses que donen vida a aquests 
dies com la cavalcada, la fira 
medieval o la fira d’atraccions 
per evitar l’aglomeració de per-

sonal. Però, en certa manera, 
les associacions empresarials 
estan tractant de substituir 

aquestes activitats amb les se-
ues iniciatives per a animar un 
poc a la gent. A nivell munici-
pal, per a garantir la seguretat, 
hem organitzat el mínim pos-
sible d’activitats amb el Betlem 
i algunes iniciatives més que 
s’han preparat.

Que destacaries del Betlem 
per a visitar-lo aquest any?

Sempre tenim alguna nove-
tat. És cert que hem eliminat 
coses, però també hem posat al-
gun nou raconet. La distribució 
també serà diferent i estaran 
totes les peces més integrades. 
També afegim una sèrie d’ele-
ments, que no vull desvelar la 
sorpresa, però que substituïxen 
a altres. Segurament, els més 

menuts gaudiran molt d’ells. 
Cal destacar la millora de la il-
luminació dels diferents espais 
per aconseguir un efecte molt 
més entranyable. Com sempre, 
el Betlem canviarà quan aple-
gue la nit i serà completament 
diferent del que es podrà gaudir 
a la llum del dia.

Per a acabar, li donem 
l’oportunitat de convidar a la 
gent a que visite el Betlem.

Doncs, convidem a tota la 
gent de la comarca i de les co-
marques veïnes a que el visiten. 
Ja que serà un Betlem segur. 
Per evitar aglomeracions, no hi 
haurà visites organitzades per 
a col·legis, tindrem un sistema 
dissenyat per a que 150 persones 

estiguen en el Betlem complint 
amb les mesures establertes, 
altres tantes persones puguen 
estar en la zona d’accés i altres 
en la zona d’espera prèvia. Cada 
hora, calculem que podran vi-
sitar el Betlem unes 450 o 500 
persones. Pensem que és una 
quantitat suficient, però tam-
bé convidem a la gent a que, si 
veuen que el temps d’espera pot 
ser llarg, es peguen una volta 
per la ciutat i tornen més tard. 
Tenim des del dia 19 fins al dia 
6 per a gaudir del Betlem, des 
de les deu del matí i fins a les 
deu de la nit. I anem a fer tot el 
possible per a que la visita siga 
fluida i inclús el que vulga puga 
repetir i gaudir al màxim de la 
visita.

“Tenim des del dia 
19 fins al dia 6 per a 
gaudir del Betlem, 
des de les deu del 
matí i fins a les deu 
de la nit. I anem a 
fer tot el possible 
per a que la visita 
siga fluida i inclús 
el que vulga puga 
repetir i gaudir al 
màxim de la visita”

Algunes de les imatges del Betlem de Xàtiva d’aquest any, durant els últims retocs realitzats aquesta setmana pels operaris.
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REDACCIÓ
Els ponts de la ciutat d’Ontinyent 

són els protagonistes de l’inici de la 
campanya de Nadal a Ontinyent, 
durant la qual seran aprofitats com 
a element simbòlic i d’atracció. El 
regidor de Promoció Econòmica, 
Pablo Úbeda, i la regidora de Parcs 
i Jardins, Sayo Gandia presentaven 
una iniciativa inclosa dins la cam-
panya “Ontinyent Il·lusiona” amb 
la que cada any l’Ajuntament im-
pulsa la ciutat en aquestes dates.

Úbeda explicava que al marc 
d’aquesta campanya “la ciuta-
dania podrà fer compres amb la 
tercera tanda de xecs consum 
Tornem Junts que vam posar a 
la venda fa uns dies, i tindrem 
també animació de carrer amb 
una edició adaptada del Festival 
de Circ i Teatre de la que parlarem 
aquesta setmana. Però després 
d’un any tan diferent i difícil com 
el que hem viscut, hem pensat que 
els ponts poden ser un element 
simbòlic d’unió de la ciutat davant 
tot açò, i un atractiu per a fer-se 
fotos, passejar i gaudir del Nadal 
i dels establiments de la ciutat en 
aquestes festes”, apuntava.

Així, s’ha col·locat per primera 
volta un enllumenat especial na-
dalenc al Pont Nou i Pont de San-
ta Maria, amb llums LED de baix 
consum, al mateix temps que en 
aquests dos ponts i també al Pont 
Vell han estat col·locades diferents 
plantes i elements de jardineria 
que, tal com explicava Sayo Gan-
dia, seran posteriorment reaprofi-
tats als parcs i jardins. “Els ponts 
sempre han estat element d’unió 
entre els barris i un atractiu tu-
rístic. Amb la decoració que hem 
disposat animem a veïnat i visi-
tants a mantenir la il·lusió davant 
aquestes circumstàncies i l’espe-
rança en el futur”, assenyalava.

Al marc d’”Ontinyent Il·lusiona”, 
que també inclou la tradicional de-
coració pels carrers i la col·locació 
de l’arbre artificial de llums LEDS 
de la plaça de la Concepció, les xar-
xes socials municipals difondran 
als dies vinents un vídeo promo-
cional que substitueix la multitu-
dinària inauguració que venia te-
nint lloc a la plaça de la Concepció. 
Pablo Úbeda explicava que “un acte 
tan massificat com aquest no era 
convenient en aquests temps amb 
la pandèmia, però el vídeo com a 
tret d’eixida ens dona el valor afegit 
de què ens servirà com a element 
de projecció i atracció per al veïnat 
d’altres municipis”.

El vídeo, que ja es pot veure a les 
xarxes socials de l’Ajuntament, ha 
comptat amb la participació del 
Ballet Ópera, la música del compo-
sitor ontinyentí Saül Gómez.

El 9é Festival de Circ i Teatre al carrer d’Ontinyent arribarà a tots 
els barris de la ciutat, en alguns casos de manera simultània, per 
evitar aglomeracions i augmentar la seguretat anticovid. Així ho 
anunciaven les regidores de Turisme, Sayo Gandia, i de Festes, Àn-
gels Muñoz, durant la presentació d’aquesta iniciativa. El Festival, 
que forma part de la programació de la campanya “Ontinyent il-
lusiona”, compta amb 18 representacions en espais públics de 12 
companyies nacionals i internacionals procedents de Catalunya, 
Comunitat Valenciana, Aragó, Extremadura i Itàlia.

La regidora Sayo Gandia explicava que “es tracta d’un festival 
molt especial “pensant sobretot en els més menuts i que estiguen 
divertits tot i les circumstàncies. És una edició molt completa que 
contempla espectacles de format més menut per controlar l’afora-
ment, a banda de la simultaneïtat en alguns casos per tal que hi haja opcions per a totes i tots prop de casa”. Gandia explicava que a més 
a més es garantirà la distància de seguretat entre totes les persones assistents i l’ús de la mascareta serà obligatori en tot moment. Per 
accedir al recinte caldrà recollir les invitacions una hora abans de cada sessió al mateix espai on tindrà lloc l’espectacle.

La programació començava el passat diumenge 13 de desembre i s’estendrà fins al pròxim 3 de gener de 2021 amb actuacions totalment 
gratuïtes a la plaça Major, plaça de Pere IV, Plaça Coronació, Centre Cívic el Llombo, plaça Sant Domingo, Palau de la Vila, plaça del poeta 
Vicent Andrés Estellés, plaça del Mestre Ferrero, Sala Gomis i Teatre Echegaray. Al Teatre Echegaray es faran dues sessions amb entrades 
a preus d’entre 8 i 10 euros.

La regidora de Festes i Tradicions, Àngels Muñoz, recordava que “en la part festiva hem hagut de suspendre molts actes i festes” i in-
cidia que “una part de la població que més ha sofrit durant aquests mesos han sigut els xiquets i xiquetes. Per això, és molt important 
mantenir viva aquesta iniciativa dirigida fonamental per a elles i ells”, manifestava.

La representació teatral inaugural era a la plaça Major amb l’obra “Carilló” de la companyia La Tal, comptant amb la participació del 
grup de percussió i dolçaines “La Colla”, desenvolupant-se en quatre sessions diferents amb un màxim de 100 persones per sessió.

La programació es reprendrà demà, 20 de desembre, amb l’obra “Italino Grand Hotel” a la Sala Gomis i continuarà el dilluns 21 amb 
l’espectacle de clowns “Tempus Magicus” al Teatre Echegaray. Dissabte 26 de desembre serà el torn de la representació “El Rei Mides i 
les Metamorfosis” a la Plaça Coronació a partir de les 12.00 h. A la vesprada, al Teatre Echegaray, serà el torn de la companyia aragonesa 
Capicua amb la representació “Koselig”.

D’altra banda, diumenge 27 de desembre hi haurà 5 representacions teatrals. La jornada començarà al Centre Cívic el Llombo i el Palau 
de La Vila amb quatre sessions de contes nadalencs: “El regal més difícil del Món” a càrrec d’Eva Andújar i “Contes de Nadal” amb la 
contacontes Ana Canet. A partir de les 18.00 h, tindrà lloc l’obra “Back 2 clàssics” de Planeta Trampolí on el ball, la música i les acrobàcies 
seran les protagonistes.

Dilluns 28 de desembre a la plaça de Pere IV a les 12.00 h i a les 18.00 h a la plaça del Mestre Ferrero tindrà lloc la representació “A la 
Fresca”. El dimarts 29 des d’Itàlia arriba l’espectacle “Bergamotto Show” a les 12.00 h a la plaça del Poeta Vicent Andrés Estellés i a les 
18.00 h a la plaça de Sant Domingo. Aquest mateix dimarts, però a la plaça de la Coronació, a partir de les 18.00 h tindrà lloc la represen-
tació teatral “Hermanos Saquetti”.

Dimecres 30 de desembre serà el torn de la companyia Masters Ballet amb l’espectacle Aladdín a les 18.00 h i 20.30 h al Teatre Echega-
ray. Per aquest espectacle cal comprar les entrades a través del web www.caixaontinyent.es.

El Festival de Circ i Teatre conclourà el diumenge 3 de gener amb l’espectacle FOR+, espectacle recomanat especialment per a públic 
familiar amb xiquets i xiquetes a partir de 9 mesos. Ambdues regidores animaven a la ciutadania d’Ontinyent a gaudir de l’oferta cultural 
seguint totes les recomanacions sanitàries i animaven a gaudir de la ciutat aquest Nadal que compta, a més, amb una decoració especial 
nadalenca al Pont Vell, Pont Nou i Pont de Santa Maria.

Els ponts de la ciutat protagonitzen l’inici de la campanya 
de Nadal a Ontinyent com a element simbòlic i d’atracció
L’Ajuntament programa 18 espectacles de companyies nacionals i internacionals dins del Festival 
Circ i Teatre amb un aforament limitat per garantir la seguretat de les persones assistents

El Festival de Circ i Teatre al carrer compta amb representacions 
simultànies als barris per evitar aglomeracions

Les regidores Àngels Muñoz i Sayo Gandia.

Els regidors Pablo Úbeda i Sayo Gandia durant la presentació de la campanya “Ontinyent Il·lusiona”.
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“Tenim molt bona 
indústria a Ontinyent i 
la Vall d’Albaida i l’hem 
d’aprofitar”

L’ENTREVISTA

ÓSCAR BORRELL . REGIDOR D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

“Hem començat a exportar les primeres ‘mantaescola’ a l’estranger”
PABLO ORTS

L’Ajuntament d’Ontinyent va 
presentar fa unes setmanes la 
“mantaescola”. Es tracta d’un 
treball conjunt amb l’empresa 
local Textils Mora SL i que ha 
conclòs en el disseny i confecció 
d’unes manta en forma de ponxo 
ideades per als escolars. Amb el 
regidor d’Educació, Óscar Borrell, 
hem parlat per conèixer l’origen 
de la idea i la gran repercussió 
que està tenint.

Com va sorgir aquesta idea de 
la “mantaescola” que ja és tot 
un fenomen a nivell nacional?

La “mantaescola” va sorgir del 
treball conjunt de l’Ajuntament 
d’Ontinyent i els dissenyadors i 
dissenyadores de l’empresa Tex-
tils Mora. Nosaltres vam veure 
la problemàtica que existia als 
centres educatius al conéixer els 
protocols que indicaven que les 
finestres devien estar perma-
nentment obertes. Tot i que en 
alguns llocs hi havia purifica-
dors d’aire, també hi havia que 
obrir, donat que el purificador 
no és del tot suficient, ja que si 
està tot obert és molt més reco-
manable. A partir d’ací, ens vam 
posar a treballar amb Textils 
Mora i la idea va sorgir en veure 
en l’IES l’Estació que, ja a finals 
d’octubre, els i les alumnes ja 
estaven en les aules amb man-
tes als peus. Aleshores, vam es-
tudiar l’opció d’una peça de roba 
que fora senzilla i còmoda per a 
poder treballar. De seguida vam 
pensar en una mena de ponxo, 
però aquest no és un ponxo nor-
mal. Habitualment, el ponxos et 
tapen els braços i acaben en pico, 
però no et tapen les cames total-

ment. Per això, vam dissenyar 
una peça amb les mànegues 
molt més curtes i més llarga de 
les cames pera tapar una major 
superfície al estar sentat. De se-
guida es vam posar en marxa i 
la mateixa setmana vam anar 
als col·legis de La Concepció i 
Santa Maria a fer proves per a 
ajustar el model inicial, el qual 
vam adaptar dues vegades fins 
trobar les mesures oportunes. 
Aquest model definitiu el vam 
llançar a finals de novembre i és 
que el ha tingut tot l’èxit a nivell 
nacional i, fins i tot, també hem 
començat a exportar les prime-
res “mantaescola” a l’estranger.

Com s’ha encaixat el ressò 
mediàtic?

Ha sigut una sorpresa. Sabí-
em que el producte ideat era 
molt bo perquè solucionava una 
problemàtica dins dels centres 
educatius, però la sorpresa va 
ser majúscula des del dia de la 
presentació. Dues cadenes de 
televisió nacionals van estar 
presents i van traure la “manta-
escola” als informatius i a par-
tir d’ací va aplegar també fins a 
programes com España Directo 
o Al Rojo Vivo i en altres espais 
de màxima audiència en mit-
jans nacionals. D’altra banda 
estem molt contents per l’acolli-
da de la idea i pel ressorgir del 
textil d’Ontinyent.

Es podrà donar servei a la 
gran demana?

Ara tenim eixe repte. Ací a 
Ontinyent també estem repartit 
unes 6.000 unitats per als alum-
nes i ens consta que molts ajun-
taments com Xàtiva, Navarrés, 
Sumacàrcer i molts més han 
estat demanant-ne per a tots els 
xiquets i xiquetes dels seus mu-
nicipis. La intenció es que aquest 
més es puguen servir les coman-
des de “mantaescola”. A més, 
ens consta que altres empreses, 
no sols d’Ontinyent, ja estan 
fent un producte similar que 
farà més fàcil l’adquisició del 
producte i que puga escampar-se 
molt més ràpid. Per a nosaltres, 
el més important és la idea i el 
benestar dels alumnes. 

Primer amb el clúster i ara 
amb la “mantaescola” sembla 
que Ontinyent s’ha adaptat als 
diferents escenaris de la lluita 
contra la COVID-19. Creu que és 
així?

La primera onada vam estar 
pendents, en companyia del sec-
tor tèxtil, per intentar que po-
guera haver-hi un tèxtil sanita-
ri d’ací per no haver d’anar a la 
Xina per portar vaixells i avions 
que acaben costant molts diners. 
Tenim molt bona indústria a On-
tinyent i la Vall d’Albaida i l’hem 
d’aprofitar, per això la creació 
d’un clúster sanitari que satisfa-
ça les demandes. Després, en la 
segona onada, vam veure oportú, 
en el poble de les mantes com és 
Ontinyent, crear la “mantaesco-
la”. Fins i tot, aquesta a evoluci-
onat ja, perquè moltes empreses 
locals estan posant en marxa 
ponxos per a oficines i per a l’ús 

quotidià. La “mantaescola”, qui 
sap, pot convertir-se en moda i 
que la gent puga tornar a utilit-
zar les mantes com a una peça de 
roba per a anar pel carrer.

Creu que seria un bon regal 
per a aquest Nadal?

És el que toca en aquests me-
sos de fred. Volem que el nostre 
teixit industrial tinga també 
l’opció de donar a conéixer els 
productes d’Ontinyent a tot l’es-
tat espanyol i que la gent regale 
mantes i tèxtil d’Ontinyent que 
de segur que és un bon regal.

El regidor Óscar Borrell.

La “mantaescola”.

Polígono Industrial, calle E, Genovés
www.imaginagrafic.com
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L’ALCÚDIA DE CRESPINS

REDACCIÓ
Amb motiu de les festes de 

Nadal, la Regidoria de Promo-
ció Econòmica de l’Ajuntament 
de l’Alcúdia de Crespins ha or-
ganitzat el primer Concurs de 
decoració nadalenca de balcons 
i terrasses al carrer. Aquesta ini-
ciativa ha promogut estimular la 
participació dels veïns i veïnes 
en la decoració i il·luminació de 
les seues habitatges per crear un 
ambient festiu i nadalenc al po-
ble. “Som conscients que aquest 
any a causa de la pandèmia les 
festes nadalenques seran dife-
rents, per això volem animar 
a tota la població a participar i 
creguem que una bona manera 

Primer edició del concurs de decoració nadalenca 
a l’Alcúdia de Crespins
La iniciativa ha promogut estimular la participació per crear un ambient festiu al poble

de fer-ho és embellir amb de-
coració nadalenca els nostres 
balcons i terrasses que donen al 
carrer, transmitent així l’alegria 
d'aquests dies tan assenyalats”, 
ha explicat el regidor l’àrea, Pe-
dro Garcia, que a més ha subrat-
llat que la decoració “de les nos-
tres cases al mateix temps que 
la del nostre comerç local, és el 
millor aparador que un poble pot 
tindre cap a nosaltres mateix i a 
la resta de pobles del voltant que 
puguen visitar-nos”.

Una vegada valorats pel jurat 
s’atorgaran tres premis; un pri-
mer xec regal de 100 euros, un 
segon xec regal de 75 euros i un 
tercer xec regal de 50 euros. Així 

mateix, els primers 50 inscrits 
al concurs han un xec regal de 
20 euros. Tots per consumir als 
comerços adherits a la campa-
nya de Nadal. Una mostra més 
del compromís de l’Ajuntament 
per fomentar les compres al co-
merç local.

Encesa de l’arbre de Nadal
Un any més, l’Alcúdia de Cres-

pins va donar la benvinguda a 
Nadal amb la tradicional encesa 
de llums de l’arbre de Nadal de la 
plaça de l’Ajuntament, així com 
de les llums que adornen el po-
ble. Un acte amb el qual volem 
simbolitzar la unió i germanor 
entre les persones, i més en un 

any marcat per la crisi sanitària 
de la Covid-19. 

Abans de començar de mane-
ra oficial Nadal al municipi va 

hi haver un passacarrer a càr-
rec del grup Lluna de Foc i Circ i 
es va disparar un castell de focs 
d’artifici.

Encesa de l’arbre de Nadal.

REDACCIÓ
L’Ajuntament de l’Alcúdia de 

Crespins en el seu darrer ple or-
dinari va aprovar per unanimitat 
la bonificació de l’impost de béns 
immobles per a la instal·lació 
de sistemes per l’aprofitament 
tèrmic o elèctric de l’energia pro-
vinent del sol.

D’aquesta manera, es podrà 
gaudir d’una bonificació del 40% 
de la quota íntegra de l’impost 
durant quatre períodes imposi-
tius sempre que la instal·lació 
siga realitzada amb caràcter vo-
luntari i no responga a obligaci-
ons derivades de la normativa 
vigent, siga comunicada l’obra 
amb la concessió pertinent i les 
instal·lacions siguen amb panels 
homologats tant en immobles 
destinats a habitatges com a ac-
tivitats econòmiques.

Per a tindre dret a aquesta bo-
nificació serà necessari produir 
un mínim del 20% del consum 
energètic anual de l’activitat o la 

REDACCIÓ
L’Ajuntament de l’Alcúdia de 

Crespins ha rebut una subven-
ció de 64.530 ‘63 euros del Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació, 
dins del programa ECOVID im-
pulsat per l’Agència Valenciana 
d’Emergències, amb la qual s’ha 
contractat set persones desocu-
pades. Totes elles, tenen almenys 
trenta anys, i estaven a l’atur a 
conseqüència de la conjuntura 
produïda per la Covid-19.

La durada dels contractes serà 
de sis mesos a jornada completa i 
les obres o serveis a realitzar han 
d’estar relacionats amb la con-
juntura derivada per la pandè-
mia. Tres persones es dedicaran 
a la neteja d’edificis públics i les 
altres quatre formaran part d’una 
brigada especial de desinfecció i 
neteja de parcs, jardins i espais 
destinats a contenidors així com 
les zones de pública concurrèn-
cia. També podran fer treballs de 
consergeria en actes públics.

D’altra banda, ha sigut conce-
dida una altra subvenció per part 

REDACCIÓ
La Regidoria de Promoció Eco-

nòmica i Comerç de l’Ajunta-
ment de l’Alcúdia de Crespins 
ha posat en marxa la campanya 
de suport al comerç local “Ara 
més que mai, per Nadal compra 
el comerç local”, una iniciativa 
amb la qual es pretén fomentar 
l’activitat del teixit comercial del 
municipi donant premis i així 
animar els veïns i les veïnes de 
la localitat a consumir en els 
establiments locals tan afectats, 

S’inicia la campanya de Nadal per fomentar les compres al comerç
Quasi un centenar de negocis s’han adherit a la iniciativa duta endavant per Promoció Econòmica

aquest 2020, per la crisi sanitària 
de la Covid-19.  Pel que fa als co-
merços adherits a la campanya 
són quasi un centenar de nego-
cis de tota l’Alcúdia de Crespins, 
incloent-hi bars i restaurants, 
així com tallers d’automòbils i 
altres negocis situats al polígon.

Segons el regidor de l’àrea, Pe-
dro Garcia, i com diu el lema de 
la campanya en aquestes dates 
tan assenyalades és hora de dir 
“sí a l’Alcúdia de Crespins, sí als 
nostres comerços”, i afirma que 

“potser no ho tenim tot, però si 
quasi tot”.

Pel que fa als premis, amb cada 
compra efectuada en algun dels 
establiments participants en la 
campanya, el client rebrà un ti-
quet que haurà d’omplir amb les 
seues dades i dipositar-ho en les 
urnes que s’habilitaran per a tal 
efecte. El 28 de desembre es re-
alitzarà un sorteig d’una cistella 
de Nadal per establiment. Des-
prés, el 4 de gener es realitzarà 
un sorteig de xecs regals. Un pri-

mer de 100 euros, un segon de 75, 
un tercer de 50 i 15 xecs regals de 
20 euros

A més a més, igual que la 
campanya de l’any passat, s’ha 
inclòs un concurs de decoració 
nadalenca en els comerços que 
busca premiar la creativitat dels 
propietaris.

En aquest sentit, Garcia agra-
eix “l’esforç extra dels comerci-
ants en la dedicació i decoració 
dels seus establiments per a 
donar el caràcter festiu d’aques-

tes dates”. Al mateix temps, que 
anima als veïns i veïnes del mu-
nicipi a realitzar, ara més que 
mai, les compres d’enguany en 
el xicotet comerç de l’Alcúdia de 
Crespins.

Finalment, cal destacar, una 
campanya més, el caràcter so-
lidari del comerç alcudià, ja que 
totes i tots els que ho desitgen 
podran participar portant ali-
ments als establiments per als 
animals recollits de la Protectora 
ADA Canals-Alcúdia de Crespins.

Benvinguda a huit nous treballadors i treballadores Noves bonificacions de l’IBI per la 
instal·lació d’energies renovables

habitatge amb les instal·lacions 
d’energies renovables.

Per altra banda, en cas de no 
aconseguir la quantitat mínima 
del 20% del consum energètic 
anual gaudiran d’una bonifica-
ció del 10% de la quota íntegra de 
l’impost.

L’alcalde i regidor d’hisenda, 
Roberto Granero, ha manifestat 
que es tracta d’unes bonificaci-
ons més acordes a la realitat i que 
busquen una incentivació de la 
instal·lació d’energies renovables 
tant en habitatges com en activi-
tats econòmiques per lluitar con-
tra el canvi climàtic i afavorir el 
nostre medi ambient.

Per la seua banda el regidor de 
Medi Ambient, Jordi Caparrós, ha 
subratllat que amb aquestes bo-
nificacions es pretén “potenciar 
l’augment de les energies reno-
vables al municipi i també reduir 
la petjada de carboni que s’emet a 
l’atmosfera”, a més, “de complir el 
pacte de l’Estratègia Valenciana”.

del Servei Valencià d’Ocupació i 
Formació (LABORA) per import 
de 33.508‘41 euros per a la con-
tractació a través del programa 
EMPUJU d’una Agent d’Ocupació 
i Desenvolupament Local amb 
un contracte d’un any a jornada 
completa. Aquesta professional 
menor de 30 anys continuarà les 
tasques d’orientació laboral i di-
namització socioeconòmica així 
com la gestió de subvencions.

Per a l’alcalde, Roberto Granero, 
es tracta d’una magnífica notí-
cia per al municipi suposant per 
una part la creació d’ocupació en 
temps tan difícils com els actuals 

i per altra la millora dels serveis 
públics amb l’augment de més 
recursos humans a disposició de 
la ciutadania.

Per al regidor de Personal, Pepe 
Garrigós, aquesta subvenció per a 
gent desocupada a conseqüència 
de la pandèmia ens alegra, ja que 
“estem molt preocupats per do-
nar ocupació a la gent del poble 
aturada”.

Finalment, el regidor de Promo-
ció Econòmica, Pedro Garcia, ha 
assenyalat que amb aquestes aju-
des es dona la possibilitat d’apren-
dre noves tasques i facilitar la 
seua reinserció al mercat laboral”.

Els nous integrants junt amb l’alcalde i regidors.
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MUNICIPIS BARXETA

L’Ajuntament de la Llo-
sa de Ranes ha posat en 
marxa una campanya 
per a recolzar els comer-
ços del poble de cara a les 
dates nadalenques, sota 
el lema “Consumir en els 
comerços del nostre po-
ble, té premi!”. 

A partir del dilluns 14 de 
desembre, totes aquelles 
persones que consumis-
quen en algun comerç del 
poble, per un import su-
perior a 10 euros, rebran 
una participació per al 
sorteig d’una cistella de 
Nadal. 

El guanyador/a de la 
cistella serà el propietari/
ària del número que coin-
cidisca amb les últimes 
4 xifres del primer premi 
del sorteig de la Grossa de 
Nadal, del dia 22 de de-
sembre de 2020. 

L’Ajuntament ha apos-
tat per aquesta fórmula 
per a donar suport als co-
merços del poble, incenti-
vant que els veïns i veïnes 
de la Llosa de Ranes facen 
les seues compres dins 
del mateix municipi.

La Llosa de Ranes llança una campanya per a recolzar el comerç local

REDACCIÓ
La Diputació de València ha fi-

nalitzat els treballs de millora del 
traçat de la CV-600 que unix Bar-
xeta amb Simat de la Valldigna. 
Després de sis mesos d’obres, la 
finalització i posterior obertura 
al trànsit de la carretera ha tin-
gut lloc recentment. 

 Les actuacions en la CV-600 
han tingut un clar objectiu mar-
cat per l’àrea de Carreteres que 
encapçala el diputat Rafael Gar-
cía, i que consistix a incremen-

REDACCIÓ
El Fons Valencià per la Solida-

ritat i la Conselleria de Partici-
pació, Transparència, Cooperació 
i Qualitat Democràtica de la Ge-
neralitat Valenciana van signar 
fa uns dies, a Barxeta, un conve-
ni per a desenvolupar el projecte 
de cooperació internacional al 
desenvolupament “Creant cercles 
d’aprenentatge amb dones líders 
des de l’empoderament de repre-
sentacions polítiques” a Bolívia, 
l’Equador i el Salvador. Aquest 
projecte s’executarà amb la col-
laboració de l’ONGD boliviana 
Centro Juana Azurday. Aquesta 
ONGD, contribueix des de fa més 
de tres dècades, a l’empodera-
ment polític, cultural, econòmic i 
social de dones i joves de munici-
pis dels països del Sud, avançant 
cap a la despatriarcalització.

A l’acte de la signatura del con-
veni van participar la Consellera 
de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democrà-

La Diputació completa la 
renovació de la CV-600 entre 
Barxeta i Simat de la Valldigna

tar la seguretat viària de les di-
ferents maneres de transport i 
realitzar actuacions que redun-
den directament en benefici dels 
usuaris de la via.  I és que el tram 
de la CV-600 que ha sigut reno-
vat a través d’aquests treballs, es 
caracteritzava per tindre un en-
torn accidentat, amb un traçat 
en sinuós i zones de gir reduïdes, 
existint dos punts crítics en els 
quals es produïen amb una certa 
freqüència accidentes, sobretot 
de vehicles pesants.

El Fons Valencià i la Generalitat signen 
un conveni per a col·laborar a Bolívia, 
l’Equador i el Salvador
Ambdues institucions sumen esforços per a un major 
lideratge polític de les dones als països del Sud

tica de la Generalitat Valenciana 
Rosa Pérez, la Directora General 
de Cooperació Internacional al 
Desenvolupament de la Genera-
litat Valenciana i 1a Tinent d’Al-
calde de l’Ajuntament de Xàtiva 
Xelo Angulo, el president del Fons 
Valencià per la Solidaritat i Regi-
dor de Benestar Social de l’Ajun-
tament i diferents representants 
de municipis adherits.

El principal objectiu del pro-
jecte, motiu de la signatura del 
conveni entre el Fons i la Conse-
lleria, és seguir cooperant amb 
la consecució de la missió del 
Centre Juana Azurday, tal com 
s’està realitzant des de 2017, i de-
senvolupar línies d’actuació per a 
elaborar una agenda política de 
les dones de l’Equador, Bolívia, 
El Salvador i la Comunitat Valen-
ciana. Açò es preten aconseguir 
mitjançant un treball en xarxa 
internacional per a la promoció 
del dret de les dones a la partici-
pació política.

Durant la signatura del con-
veni, la Consellera Rosa Pérez va 
destacar que “el foment del dret 
a la participació i a la governan-
ça democràtica amb una visió de 
gènere és una prioritat del Con-
sell, perquè afavoreix una verta-
dera emancipació de les dones 
arreu del món”. 

Per la seua banda, la Direc-
tora General Xelo Angulo va as-
senyalar que “la implicació del 
món municipal en la cooperació 
internacional exerceix un paper 
fonamental que secundem des 
de la Generalitat, perquè la crisi 
sanitària ens ha ensenyat que 
només units i treballant de ma-
nera coordinada serem capaços 
de superar els desafiaments als 
quals ens enfrontem com a hu-
manitat”. El President del Fons, 
Álvaro Escorihuela, va valorar 
la signatura del conveni com a 
“transcendental per a democra-
titzar els lideratges polítics i so-
cials dels països del sud”.

CANALS

Laia Sancho Climent, primer premi 
segon lloc al premi Sambori

REDACCIÓ
L’alumna de 6è del CEIP Vicent 

Rius de Canals, Laia Sancho Cli-
ment, ha sigut guardonada amb 
el primer premi de La Costera i el 
segon premi del Sambori pel seu 
relat “Sis dies i sis nits” a nivell 
autonòmic. El premi Sambori és 
més important concurs de Lite-

ratura que es celebra en la nostra 
llengua, la 22à edició ha comptat 
amb una participació de 102.363 
alumnes d’arreu de les nostres 
terres. El 15 de desembre se li va 
poder fer el lliurament a Laia del 
seu premi amb un senzill acte 
al pati de l’escola envoltada dels 
seus companys i companyes.



22

Dissabte, 19 de desembre de 2020 SETMANARI D’INFORMACIÓ COMARCAL

ESPORTS22

BÀDMINTON

Carretera de Simat, s/n

96 011 70 34 y 96 061 24 74

suministrosvaldonaire@gmail.com

www.suministrosvaldonaire.es

REDACCIÓ
El Club Bàdminton Xàtiva va 

signar una gran actuació en el 
Campionat d’Espanya Sènior 
corresponent a la temporada 
2019-2020 que es va celebrar fa 
uns dies a Las Torres de Cotillas 
(Múrcia). Per part del club xati-
ví van participar en aquesta cita 
Carlos Martínez, Santiago Villa-
nueva, José Luis Llopis i M. José 
Mompó.

El balanç per al CB Xàtiva és 
molt positiu, ja que els seus qua-
tre representants van aconse-
guir pujar al pòdium. Santiago 
Villanueva es va proclamar Cam-
pió d’Espanya en Dobles Mascu-
lí categoria D i bronze en Indi-
vidual (D), Carlos Martínez va 
ser subcampió d’Espanya en les 
proves d’Individual, Dobles Mixt 
i Dobles Masculí de la categoria 
SuperVeterans +, José Luis Llopis 
fou bronze en Dobles Masculí C1 
i M. José Mompó un altre bronze 
en Dobles Femení en la categoria 
B1+ B2 i una meritòria cinquena 
plaça en dobles mixt A1+ A2.

Santiago Villanueva aconsegueix el 
Campionat d’Espanya de Bàdminton DM
El Club Bàdminton Xàtiva suma un total de set medalles 
als nacionals de categories sénior

Santiago Villanueva va parti-
cipar per primera vegada en un 
campionat nacional i va acabar 
el torneig amb uns grans resul-
tats personals. En la prova d’in-
dividuals, on va aconseguir un 
merescut bronze, va realitzar un 
bon torneig amb grans victòries 

i amb derrotes ajustades. Però, 
la gran alegria va vindre amb el 
dobles masculí on, al costat del 
seu company Candido Osorio, 
es va proclamar campió d’Espa-
nya després d’imposar-se en tots 
els duels disputats al llarg de la 
competició.

CICLOCROSS

Equip Sènior del CB Xàtiva. REDACCIÓ
El nou circuit del Poliesportiu 

Les Pereres de Xàtiva va acollir 
passat dissabte el V Ciclocross 
Ciutat de Xàtiva, prova interna-
cional i puntuable per a la Copa 
d’Espanya. 

Els vigents campions d’Espa-
nya Felipe Orts i Lucía González 
es van imposar en les proves 

Orts i González s’imposen en el V 
Ciclocross Ciutat de Xàtiva

principals d’una jornada que va 
començar a les 9:00 hores i va 
acabar quasi amb la caiguda del 
sol. 

Pablo Calvo, María Filgueiras, 
Ruth Moll, Nathan Bommenel, 
Francisco Giménez i Tomás Mis-
ser van ser altres dels guanya-
dors en les diferents categoríes 
que van competir al circuit xativí.

PILOTA VALENCIANA

REDACCIÓ
Tonet IV ja és història de la pi-

lota valenciana. El del Genovés va 
conquerir el passat diumenge el 
seu primer Campionat Individu-
al Bankia – Trofeu President de la 
Generalitat que fica el seu nom a 
l’altura d’altres grans campions. 

I ho ha fet en l’any del seu de-
but en el mà a mà. La victòria so-
bre Moltó per 25-15 en la final va 
arrodonir un campionat on el ge-
novesí no ho tenia fàcil. El sorteig 
el va enquadrar amb Vercher, i el 
camí va continuar amb Marrahí i 

Tonet IV es converteix en el nou 
campió del l’individual de raspall 

Salelles II. Tot i el nivell dels rivals, 
Tonet IV ha recuperat el títol per 
als mitgers. 

El pilotari de 22 anys relleva a 
Coeter II en eixa gesta i l’acompa-
nya com al segon mitger que és 
capaç d’alçar el fris grec.

El pilotari del Genovés 
s’imposa a Moltó en 
l’any del seu debut en la 
competició
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
EN XÀTIVA, ONTINYENT, LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS

DIA XÀTIVA ONTINYENT LA COSTERA

Dissabte, 19 Josefina Ballester José Iborra Canals (Llaudes CB)

Diumenge, 20 Casesnoves CB Martínez CB Canals (Llaudes CB)

Dilluns, 21 Vanessa Llanderal A. Jordà Requena Torrella

Dimarts, 22 Pellicer-Estrugo M. Bartual Martí Rotglà i Corberà

Dimecres, 23 M. Ángeles Martí R. Jordà Requena Vallés

Dijous, 24 Farmacia l’Espanyoleto Farmacia Central
L’Alcúdia de Crespins 

(Alcázar Franco)

Divendres,  25 Amparo Quiles Maria Torró Canals (Llaudes Valera)

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

ANDANA
En el present article parlarem dels noms 

que rep la planta superior de les cases uni-
familiars, normalment les que tenen teu-
lada, que abans s’aprofitava per a guardar 
collites i ferraments, secar productes, etc. 
i que ara s’ha reconvertit en espai per a al-
tres usos. En el dibuix de l’esquerra s’ha re-
presentat aquesta estança amb els noms 
més habituals en la nostra llengua: golfes 
(Catalunya), porxe (sud valencià i Illes Ba-
lears) i cambra (País Valencià), de les quals 
només golfes té aquest únic significat. Cal 
dir que porxe presenta les variants fonèti-
ques perxe, perxi, porxo(s) i porxi; la dar-
rera és la que es diu a Xàtiva, però és un 
illot perquè no se sent aquest mot –com a 
equivalent de ‘golfes’– ni en la resta de la 
Costera ni en les comarques contigües. A 
part d’aquelles tres paraules, el Dicciona-
ri Normatiu Valencià recull andana, que 
és més propi de viles del centre valencià, 
amb Xàtiva i la contornada immediata 
com a rogle més meridional on es diu la 
paraula. No deu ser casualitat que haja 
perviscut andana en tot aquell territori, 
ja que era un centre productor de seda i 
l’habitació on es criaven els cucs es deia 
precisament així. Igualment, porxe (equi-
valent a ‘golfes’, amb tots els laterals tan-
cats) deu haver-se produït per un xicotet 
desplaçament dels significats principals 

de la paraula, en els quals el porxe sempre 
té un o més laterals oberts; sobretot podria 
procedir del lloc reservat en alguns terrats, 
utilitzat per a evitar que es banye la roba 
quan plou. En la imatge de la dreta tenim 
aquesta classe de porxe i, a més, el terrat 
com s’entén majoritàriament, és a dir, es-
pai descobert el terra del qual és la coberta 
plana de l’edifici. Però continuant amb els 
desplaçaments semàntics, resulta que en 
algunes localitats de la Vall d’Albaida i el 
Comtat, diuen terrat a l’andana, o siga, a 
una habitació totalment coberta. D’altra 
banda, cambra, en el nostre entorn, s’usa 
en gran part de la Costera, la Vall d’Albaida 
i la Canal de Navarrés, i tampoc no desig-
na únicament, o inclús diríem que no ori-
ginalment, l’estança superior de la casa, 
sinó qualsevol habitació, especialment on 
dormen o es troben les persones (imatge 
dreta). També es coneixia aquest espai 
com a pallissa, sobretot si es destinava a 
guardar palla o herba seca. Finalment, cal 
destacar la locució dalt de més amunt, 
que se sent molt a l’extrem oriental de la 
Vall d’Albaida i la Safor.

Pepe Sanchis
EMBLEMES DE L’ANTIC COMERÇ DE XÀTIVA

Estava ubicada al carrer Botigues fins 
que tanca per traslladar-se a un nou edifi-
ci. Havia començat en 1926 en un local que 
abans oferia pianos i partitures musicals, 
passant a identificar-se per un vaixell me-
nudet amb vela, penjat al frontal de la por-
ta. La inicia Joaquin Montés Insa, al núm 
12 del carrer Wilson que després s’anome-
narà Calvo Sotelo. Ja en 1945, consta de 
titolar Ramón Amorós Belda continuant 
fins a 1968 quan mor; des de 1969 es va fer 
càrrec el seu fill, Ramón Amorós Montés 
(ex-jugador del C.D.Olímpic als anys 50). 
Actualment continua la família el nego-
ci, amb els seus fills, Ramón i Joaquim 
“Ximi”, al carrer La Reina 27. 

Des de la seua fundació, la tenda ha 
ofert productes del ram: detergent, sabó, 
pintura, etc. que al pas del temps han 
anat evolucionant. Gaudia de nombrosos 
clients fixes i eventuals, tot i que la ciu-
tat comptava amb més establiments del 
ram, alguns ubicats aprop, com les dro-
gueries de La Campana, La Purísima i El 
Moret i La Estrella a la plaça del Mercat o 
la de l’Espanyoleto, de Joaquin Garcia, a la 
de La Bassa. Cap d’aquestes subsisteix, sols 
continua El Barco.

Molts comerços de la zona tancaren o 
s’han traslladat per poder continuar la 
venda dels seus productes en despoblar-se 
el casc antic quedant sols la gent gran i 
anar-se’n els joves als nous edificis que 
s’alçaven de l’Albereda a la línia del fer-

rocarril on la ciutat creixia demandant 
nous comerços i serveis alhora que obrien 
grans supermercats i centres comerci-
als, i més actual, les vendes on-line. Avui 
l’antic local de la Drogueria és un lloc de 
copes que manté el nom del Barco

LA DROGUERIA EL BARCO

Data Localitat Lloc Horari

22/12/2020 Canals Ca Don José 16.30-20.30h

03/12/2020 Chella Centre 
Cultural

17.00-20.30h

04/12/2020 La Llosa 
de Ranes

Centre de 
Salut

17.00-20.30h

09/12/2020 Navarrés Centre 
Cultural

17.00-20.30h

13/12/2020 El Genovès Auditori 17.00-20.30h

17/12/2020 Benigànim Ajuntament 17.00-20.30h

18/12/2020 Ontinyent
Centre de 
Salut “El 

Barranquet/
09.00-13.30h

Fotografia de la façana del Facebook Xàtiva en 
fotos.  Fotografia de Ramón Amorós, d’Antoni 

Marzal. Anunci llibret Falla Mercat 1969.
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