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“Totes aquestes inversions 
que s’estan fent en el 
Castell són les que no 
s’han fet en trenta anys”

PABLO ORTS
L’Ajuntament de Xàtiva està 

realitzant importants inversi-
ons al Castell. De fet, el tanca-
ment de la fortalesa a causa de 
la pandèmia ha permés que els 
treballs avancen amb major agi-
litat. Les reformes als banys i 
al restaurant, la instal·lació de 
torns d’accés o la senyalització 
intel·ligent són algunes de les 
intervencions que ens serviran 
per a trobar-nos amb un Castell 
de Xàtiva renovat en els pròxims 
mesos.

Les diverses intervencions 
que s’estan portant a terme 
ens permetran gaudir d’un 
Castell del segle XXI?

Sí. Sobre tot un Castell adap-
tat a la societat del segle XXI. 
Han sigut molts els projectes 
que hem fet en 2020 i els que 
seguirem fent en 2021 i 2022 per 
tal que l’experiència de visitar el 
Castell de Xàtiva puga arribar a 
tota la gent. Volem que l’experi-
ència puga arribar a persones 
amb deficiència visual, amb 
deficiència auditiva, a persones 
amb mobilitat reduïda, a gent 
gran, a gent jove, a xiquets... En 
definitiva, que l’experiència de 
visitar el Castell siga per a tots. 
Per a això s’està fent un gran es-

L’ENTREVISTA

RAQUEL CABALLERO . REGIDORA DE CULTURA, TURISME I MEMÒRIA

“Crec que d’ací a 2023 tindrem un Castell de Xàtiva 
totalment adaptat a la societat del segle XXI”

forç pel que fa a inversions no 
sols en infraestructures com la 
reforma dels banys o el restau-
rant.

S’ha fet una gran aposta amb 
el canvi a una la senyalització 
intel·ligent i tenim en marxa 
un projecte per poder fer un 
centre de recepció de visitants 
i un centre d’interpretació del 
mateix Castell aprofitant una 
sala situada a la plaça d’armes. 
Aquest serà un projecte molt in-
teressant per a que les persones 
amb mobilitat reduïda que no 
puguen desplaçar-se pel Castell 
tinguen allí una oportunitat de 
conéixer la fortalesa a través de 
maquetes, realitat virtual i molt 
més. Esperem que aquest centre 
d’interpretació puga crear-se en 
els pròxims dos anys.

Crec que d’ací a 2023 tindrem 
un Castell de Xàtiva totalment 
adaptat a la societat del segle 
XXI.

Quines són les intervencions 
que, concretament, s’estan re-
alitzant actualment?

S’està treballant en la reforma 
dels banys situats al costat de la 
porta dels Socors, els banys si-
tuats a prop de la punt de con-
trol d’aforament a la fortalesa 
i en la reforma del restaurant. 

A banda, ja s’ha col·locat la se-
nyalització intel·ligent.

El que us puc avançar és que 
la nova senyalització del Castell 
és sols una primera fase del que 
pretenem aconseguir. Volem 
millorar la senyalització de tota 
la costa del Castell per realçar 
tot el conjunt patrimonial que 
tenim allí. L’actual senyalitza-
ció de la zona està molt desfa-
sada i deteriorada. Aquest és un 
projecte que volem portar enda-
vant aquest any.

Ens hem adonat que, cada ve-
gada, hi ha més gent disposada 
a pujar a peu al Castell per poder 
passejar i gaudir del paratge de 
la costa del Castell. Per això, no 
sols volem millorar els senyals 
sinó també l’accés de les sendes 
que van a la nevera, a la cova 
dels Coloms, a la torre... per a 
millorar el seu estat actual, ja 
que és complicat anar per elles.

D’altra banda, i relacionat 
amb açò, tenim altre projecte 
per a que les rutes senderistes 

de la ciutat tinguen el mateix 
tipus de senyalització.

Podem parlar d’un “llavat de 
cara” general de la zona?

En el Castell sí. Totes aquestes 
inversions que s’estan fent en 
el Castell són les que no s’han 
fet en trenta anys. El que és el 
manteniment diari sí que s’ha 
fet (poda, retirada de fulles...), 
però ara, amb l’ajuda de la bri-
gada, hem fet un pas més per 
retirar també alguns arbres que 
podien ser perillosos i fer una 
neteja més intensa de la vege-
tació, ja que el nostre Castell és 
un jardí immens. A banda, està 
clar, de les obres dutes a terme 
als banys i el restaurant.

Ha vingut bé per a les dife-
rents intervencions el fet de 
tancar el Castell per la CO-
VID-19?

La veritat és que ha vingut 
bé aquest tancament en aquest 
sentit. He estat pujant setma-
nalment al Castell per fer un 
seguiment de les obres i actua-
cions que s’estan duent a terme 
i hi havia treballadors en les di-
ferents zones on s’està actuant.

Amb el tancament, tot el per-
sonal ha pogut portar a terme 
les seues tasques d’una manera 

més ràpida i segura.

S’ha insistit molt en la mi-
llora de l’accessibilitat als 
banys, com ens els anem a tro-
bar?

Els nous banys són totalment 
adaptats. Les principals nove-
tats són un servei exclusiu per a 
persones amb mobilitat reduïda 
i un canviador de bebés. Açò es-
tarà situat, junt amb dos banys 
per a dones, en la zona on esta-
ven els banys de la plaça d’ar-
mes. Aquest estaran separats 
dels nous banys per a homes, 
que se situaran en la zona de 
banys existents al costat de la 
porta de Socors.

Ara sols ens queda esperar que 
s’acaben les obres per gaudir 
d’un Castell molt renovat, no?

Sí. Tenim ganes, per una ban-
da, que acaben les obres i poder 
obrir el Castell de nou. Però, a 
més, esperem que la COVID-19 
ens permeta poder gaudir d’una 
programació molt interessant 
que hem preparat per aquest 
any. Hi ha previstes activitats 
que van des de visites guiades 
i visites teatralitzades fins a 
concerts o activitats dirigides a 
diferents grups d’edat. Una pro-
gramació que no s’havia fet mai.

La regidora Raquel Caballero y l’alcalde Roger Cerdà han visitat aquests dies el Castell per a comprovar la marxa de les actuacions que s’estan escometent.
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Editorial
No ha pogut ser. Els 

comuniquem hui que les 
circumstàncies han po-
gut més que el nostre de-
sig de seguir amb vostés 
i per aquest motiu sus-
penem l’edició impresa 
d’aquesta publicació. En 
els últims mesos hem 
pogut mantenir la pu-
blicació, estant al carrer 
una vegada al mes, però, 
ara entenem que toca ser 
responsables i lluitar tots 
per a parar aquesta pan-
dèmia.

La crisi econòmica 
derivada de la Covid-19 
està obligant a tancar es-
tabliments hostalers, a 
tancar negocis, a reduir 
aforaments, a cancel·lar 
actes culturals, a cancel-
lar festes. La realitat ens 
porta a no poder fer plans 
per a un futur pròxim, a 
no poder avançar què 
es farà i què no es farà, 
quan es farà o com es 
farà. I per a una publica-
ció gratuïta, eixa incer-
tesa és difícil de salvar. 

Per això, igual que 
molts de vostés, ens re-
pleguem, encara que no 
ens parem. Un mitjà es-
crit té un cost. Entenem 
que no és moment per a 
promocionar un nego-
ci en premsa, i que tant 
els empresaris i comer-
ciants, com les institu-
cions, han de centrar els 
seus esforços, també els 
econòmics, en la llui-
ta contra la pandèmia i 
ajudar a aquells que ho 
necessiten.

No podem estar “en pa-
per” però no abandonem 
la nostra marca perquè 
potenciarem la nostra 
web i les diferents xarxes 
socials, mitjans que re-
forçarem, per a comptar 
amb la informació més 
actualitzada, diària, di-
ferent, versàtil, en una 
aposta ferma pel perio-
disme digital i les noves 
formes de comunicació. 

Si aconseguim comp-
tar amb vostés en la nova 
etapa que ja hem iniciat, 
en un futur, podrem re-
cuperar el que ara deixa-
rem de fer, estar presents 
en paper.

Els demanem que 
aposten per nosaltres. Ho 
intentarem.

Al llarg de la nostra 
trajectòria, ja dilatada, 
ens hem anat adaptant 
als canvis, canvis a vega-
des imposats. Ara també 
ens adaptarem, amb il-
lusió i amb ganes de fer 
bé el nostre treball.

Comptem amb vostés!
Ànim i cuiden-se.

PABLO ORTS
El divendres 15 de gener, dos 

mesos abans del que seria l’inici 
dels dies grans de les falles, va 
tindre lloc una reunió entre la 
Mesa de Seguiment de les Falles 
i la Generalitat Valenciana per 
tal d’avaluar la situació actual 
que estem vivint i la possibili-
tat de la celebració de la festa 
aquest any 2021.

A la reunió es va evidenciar 
la dificultat de realitzar unes 
Falles al mes de març, ja que el 
més important és ser responsa-
bles. També es va obrir la por-
ta de poder emplaçar la festa 
a partir del segon semestre de 
l’any amb totes les mesures de 
seguretat.

Respecte a l’ajornament de 
les falles de 2021, la regidora de 
Falles de l’Ajuntament de Xà-
tiva María Beltrán comentava 
que “la decisió de suspendre les 
falles de març de 2021 era una 
cosa que ja esperàvem, perquè 
la situació sanitària no acom-
panya per poder realitzar cap 
acte dels que normalment es 
porten a terme un una setmana 
fallera”. 

Beltrán explicava que “des de 
la Conselleria de Sanitat ens 
van recomanar el segon semes-
tre de l’any i nosaltres pensem 
que el millor és esperar fins que 
es puguen realitzar”.

Dies després de la reunió en-
tre la Mesa de Seguiment de les 
Falles i la Generalitat Valenci-
ana es van reunir telemàtica-
ment la regidoria de Falles de 

Les falles hauran d’esperar un poc més per 
tornar a prendre els carrers
María Beltran (regidora de Falles): “ens agafem a la possibilitat de poder 
celebrar-les al segon semestre de l’any”

l’Ajuntament la Xàtiva, la Junta 
Local Fallera i els representants 
de les comissions de la ciutat 
per traslladar informació de 
primera mà a totes les comis-
sions i conéixer també l’opinió 
d’aquestes.

Sobre aquesta reunió local, 

Beltrán exposava que “també 
ens hem reunit amb la Junta 
Local Fallera i els presidents 
de les comissions de la ciutat i 
la gran majoria, quasi un 90%, 
estan a favor de què se celebren 
les falles en 2021”. 

Pel que fa a una possible data, 
la regidora xativina deixava clar 
que “més avant ja pensarem en 
una data concreta, ja que de 
moment no ho tenim al cap 
perquè ara estem passant uns 
moments crítics pel que res-
pecta a la pandèmia i creguem 
que no és moment de decidir 
quan se celebren les falles.” Al 
que afegia: “Això sí, ens agafem 
a la possibilitat de poder cele-

brar-les al segon semestre de 
l’any”.

Per últim, María Beltran feia 
referència als ànims del col·lec-
tiu faller local després de conéi-
xer la decisió i tenint en compte 
la situació de la pandèmia. So-
bre açò afirmava: “Els ànims al 
col·lectiu faller, amb l’evolució 
de la vacunació i la informació 
detallada que ens va transme-
tent el regidor de Sanitat a les 
reunions, són positius. Açò es 
deu al fet que es veu la possi-
bilitat real de celebrar la gran 
majoria dels actes habituals 
complint amb totes les mesures 
de seguretat que caldrien en el 
segon semestre de l’any”.

“La decisió de suspendre 
les falles de març de 
2021 era una cosa que 
ja esperàvem, perquè 
la situació sanitària no 
acompanya”

Falla El Raval.

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva ha in-

vertit 44.236 euros en la millora de 
la il·luminació a través de dues in-
tervencions, una a la carretera CV-
41 Xàtiva-Alzira i l’accés a l’hospi-
tal Lluís Alcanyís; i l’altra al carrer 
25 d’abril i el pont de Beata Inés.

La primera de les actuacions 
correspon al subministrament i 
instal·lació per tal de substituir 
de 88 lluminàries LED (80 de 120 
W i altres 8 de 200 W) a la carre-
tera CV-41 Xàtiva-Alzira i l’accés 
a l’hospital Lluís Alcanyís, per un 
import de 32.256 euros. En concret 
s’estan col·locant 12 projectors a la 
rotonda del pavelló de voleibol, 7 
a l’Avinguda Lluís Despuig, 9 entre 
les rotondes de la carretera d’Al-

L’Ajuntament de Xàtiva millora la il·luminació als 
vials d’accés a la ciutat i a l’hospital Lluís Alcanyís
En total es substituiran 123 lluminàries en dues intervencions amb una 
inversió que rondarà els 45.000 euros

zira, 6 a la rotonda CV-645 i 57 a 
la carretera CV-41 i als accessos a 
l’hospital Lluís Alcanyís.

L’altra de les actuacions pel que 
fa a la millora de l’enllumenat 
públic, per tal de millorar els ni-
vells d’il·luminació amb la finali-
tat d’augmentar la seguretat vial, 
correspon al carrer 25 d’abril -car-
rer de vianants que travessa tota 
la urbanització del Palasiet fins a 
l’institut Lluís Simarro- i la zona 
del pont de Beata Inés, un dels 
principals vials d’accés a la ciutat 
i amb un tràfec de vianants que 
es desplacen al polígon o a la Ciu-
tat de l’Esport. Es substituiran 20 
punts de llum al carrer 25 d’abril 
i 15 al pont Beata Inés, amb un 
pressupost total de 11.980 euros. Lluminàries a la carretera CV-41 Xàtiva-Alzira.
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El Centre s’ubicarà al 
Convent de Santa Clara

 

Pastor Miguel Fernández
Iglesia Evangélica Bautista 

de Xàtiva

REVOLUCIÓN 
JUVENIL

Esta semana me dejé cautivar 
por un reportaje de la televisión 
francesa sobre las revoluciones 
juveniles desde 1947 hasta 2020. 
Un trabajo ameno y con conteni-
do, en el que disfrutaba esbozan-
do una sonrisa cuando recordaba 
las figuras claves de mi adoles-
cencia. Pero, por otra parte, me 
sentí contrariado por la uniformi-
dad de criterios en estos últimos 
setenta años.

Escribo estas líneas pensando 
en mi generación, para mayores 
de sesenta años. Hemos vivido 
muchos cambios radicales: he-
mos nacido con el rock and roll y 
los Beatles, pasando por una tran-
sición, los locos años ochenta, 
la caída del muro de Berlín y de 
las Torres Gemelas. Ahora hemos 
presenciado el asalto al congreso 
americano. Mucho malo y mucho 
bueno, pero en cada época en-
cuentro, sorprendentemente, la 
misma uniformidad.

Juventud rebelde, herida, con 
ira y rabia acumulada. Contextos 
políticamente opuestos, circuns-
tancias muy dispares, en países 
libres y en países oprimidos. En 
todos sigue existiendo la misma 
desesperación global. ¿Qué nos 
sucede? Generación va y genera-
ción viene. Todas las palabras se 
agotan, sin que nadie alcance a 
decirlas, ni los ojos se sacian de 
ver, ni el oído se harta de oír. Lo 
que fue, sucederá; lo que se hizo, 
se hará. Nada es nuevo bajo el sol, 
como escribió Salomón en el Ecle-
siastés hace tres mil años.

 Y aunque alguien te presente 
cualquier cosa como nueva, ¡se-
guro que ya existió en los siglos 
precedentes! No queda memoria 
del pasado, mas tampoco el por-
venir dejará memoria alguna en 
quienes vengan después. Segui-
mos sin encontrar el sentido de la 
vida, la razón para vivir, el moti-
vo de la paz interior, la esperanza 
frente a la amenaza de muerte, 
el virus desconocido o el miedo a 
envejecer.

Por este motivo quisiera invi-
tarte a unirte cada domingo a las 
12h a nuestro culto dominical, a 
través de nuestro canal de Youtu-
be. Si estás cansado o cansada de 
revoluciones sin sentido, de con-
frontaciones y hostilidad, acérca-
te a Jesús. Él fue el auténtico re-
volucionario, que cambió y sigue 
cambiando vidas con su mensaje 
eterno de amor y de paz de parte 
de Dios hacia los hombres. Es su 
revolución la única que merece 
ser seguida y compartida.

REDACCIÓ
En els darrers dies va tenir 

lloc la signatura per a la cons-
titució de la Fundació Raimon i 
Annalisa per part dels represen-
tants de l’Ajuntament de Xàtiva, 
que són l’alcalde Roger Cerdà 
com a vicepresident i les regido-
res de Cultura i de Teatre Raquel 
Caballero i María Beltrán com a 
membres del Patronat.

Cal recordar que el plenari 
municipal va acordar el passat 
mes de setembre la incorpora-
ció de l’Ajuntament de Xàtiva a 

L’Ajuntament signa el conveni per a la 
constitució de la Fundació Raimon i Annalisa
En febrer s’iniciarà el procés de licitació del concurs per a la redacció del 
projecte del Centre Raimon d’Activitats Culturals (CRAC)

Constitució de la Fundació Raimon i Annalisa per part dels representants de l’Ajuntament de Xàtiva.

la fundació Raimon i Annalisa, 
com a integrant de ple dret junt 
amb la Generalitat Valenciana i 
la Diputació de València a més 
dels propis Raimon i Annalisa 
com a membres vitalicis.

El document també ha de 
signar-se per part de les altres 
dues entitats i dels seus repre-
sentants. En el cas de la Gene-

ralitat Valenciana aquests són 
el president Ximo Puig, el con-
seller de Cultura Vicent Marçà, 
la Directora General de Cultura 
i Patrimoni Carmen Amoraga i 
el sotssecretari de la Presidèn-
cia de la Generalitat Valenciana 
Josep Sampio; mentre que per 
part de la Diputació de València 
els representants del Patronat 
escollits són el president Toni 
Gaspar, el vicepresident Carlos 
Bielsa i el diputat de Cultura Xa-
vier Rius.

Aquesta signatura és el pri-

mer pas per a la posada en mar-
xa del futur Centre Raimon d’Ac-
tivitats Culturals (CRAC), que 
s’ubicarà al Convent de Santa 
Clara de la capital de la Costera. 
Tal i com va informar l’alcalde 
de Xàtiva, Roger Cerdà, al febrer 
s’iniciarà el procés de licitació 
del concurs per a la redacció del 
projecte. Serà en aquest Centre 
Cultural on s’ubique la futu-
ra seu de la Fundació Raimon 
i Annalisa, que fins aleshores 
tindrà la seua seu a la Casa de 
Cultura de la ciutat.

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva ha 

aprovat les bases reguladores 
per a les subvencions directes a 
instituts, col·legis públics i con-
certats i AMPES de la ciutat per 
a l’adquisició d’un subministre 
de ponxos per al fred per tal de 
poder garantir el compliment 
dels protocols de seguretat als 
centres educatius a causa de la 
pandèmia.

Segons l’acord del 19 de juny 
del Consell, s’indica com a me-
sura preventiva davant el Co-
vid-19 la ventilació periòdica de 
les aules dels centres escolars 
per tal de permetre la renovació 
de l’aire. És per això que l’Ajun-
tament va repartir més de 1.750 
ponxos per al fred entre l’alum-
nat d’infantil i primària, a més 
d’anunciar una subvenció del 
50% per a les compres que es re-
alitzen en els cursos superiors 

Aprovades les bases de les subvencions per al 
subministre de la “mantaescola” als centres educatius
La línia d’inversió ascendeix a 10.000 euros que serviran per abonar el 
50% del cost a través de les AMPES dels centres educatius

de primària i secundària dels 
centres educatius de Xàtiva.

Per a aquest fi l’Ajuntament de 

Xàtiva ha dotat una línia d’in-
versió amb una quantia total 
de 10.000 euros, destinada als 

alumnes dels instituts, col·le-
gis públics, col·legis concertats i 
AMPES de la ciutat.

Dos alumnes, amb la mantaescola.
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L’espai dels comerciants

Zapateria Infantil Peus d’Àn-
gel naix d’un somni de molts 
anys enrere que el 2017 es va 
fer realitat. Després d’un dur 
inici, el bon fer del dia a dia ha 
consolidat aquesta simpàtica 
botiga ubicada al carrer Cerdán 
de Tallada, 10 Baix - Dreta de 
Xàtiva. L’alta qualitat del seu 
producte i també la seua espe-
cial atenció han fet que, tot i la 
pandèmia, compten amb una 
clientela fidel que, a poc a poc, 
va creixent tot i les adversitats.

En Zapateria Infantil Peus 
d’Àngel podem trobar un am-
pli ventall de possibilitat en 
calçat infantil des de la talla 
18 fins a la 42. Amb productes 
nacionals en un 90% podem 
escollir entre les marques més 
prestigioses del sector per a 
qualsevol moment, ja siga per 
al dia a dia o per a qualsevol 
ocasió especial.

D’entre les marques amb les 
quals treballen en Zapateria 
Infantil Peus d’Àngel podem 
destacar Biomecanics, un cal-
çat ideal per a fer els primers 
passos i amb l’aval del depar-

Un somni fet realitat en 2017 per vestir 
els peus dels més menuts de la casa

tament de biomecànica de la 
Universitat de València, Oca 
Loca, amb els millors dissenys a 
escala nacional per a comunió, 
Chuches, amb una relació quali-
tat-preu-disseny immillorable, 
Gorila (Callaghan), una histò-
rica marca reconeguda per les 
seues prestacions de durabilitat 
i qualitat des del 1942, així com 
Andanines, una marca amb seu 
a Villena i que treballa amb un 
disseny espectacular.

Per saber-ne més sobre 

l’amplia oferta de Zapateria 
Infantil Peus d’Àngel teniu 
disponibles les xarxes socials. 
A Facebook els trobareu com @
peusdangelxativa i a Instagram 
al perfil @zapateriapeus_d_
angel_xtv.

Abril & Vera - Moda Infan-
til (by Garbo) és una botiga 
de moda infantil i juvenil 
ubicada al centre de la ciutat 
de Xàtiva, concretament, al 
número 4 del carrer Grego-
rio Molina. Allí podem trobar 
roba i complements per a xi-
quets i xiquetes de totes les 
edats, ja que el ventall de ta-
lles va des de la 0 fins a la 18.

Amb 12 anys de trajectòria, 
Abril & Vera - Moda Infantil 
(by Garbo) s’ha convertit en un 
dels referents en moda infan-
til a la comarca. Foque, Guess, 
Levi’s, Jose Varon, Sanmar, 
Carmen Taberner, Hugo Boss, 
Tommy i Paz Rodriguez són 
algunes de les marques reco-
negudes que ofereixen, però 
també podem optar per mar-
ques més assequibles, el que 
fa que puguem trobar produc-
tes per a totes les butxaques.

Menció especial mereix el 
servei de comunió. En Abril 
& Vera - Moda Infantil (by 
Garbo) treballen amb firmes 
de primer nivell en vestits 
de comunió tant de xiquet o 

Moda infantil de les marques més conegudes i 
vestits de comunió amb firmes de primer nivell

xiqueta. Si unim aquesta es-
pecialització amb la moda in-
fantil i juvenil ens queda una 
opció molt completa per a 
realitzar una interessant llis-
ta de comunió. Per demanar 
cita per al servei especial de 
comunions es pot telefonar al 
645.898.838.

D’altra banda, no podem 
obviar la roba i complements 
per als més menuts. Els bebés 
també tenen el seu espai en 
Abril & Vera - Moda Infantil 
(by Garbo) per poder anar a 
l’última moda.

Per a més informació po-
deu consultar les xarxes soci-
als Facebook i Instagram (@
AbriliVeraModaInfantil) o el 
seu portal web abrilvera.com.
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REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva ha 

acordat reduir l’horari del servei 
de vigilància i regulació d’apar-
cament (ORA) fins a les 18 hores, 
una mesura que ja ha entrat en 
vigor.

Aquesta decisió respon a l’es-
tabliment de les mesures excep-
cionals i addicionals per part de 
la Conselleria de Sanitat amb 
resolució de 19 de gener, que 
apunten a que els locals i les 
superfícies comercials han de 
tancar a les 18 hores.

“Hem negociat amb l’em-

Xàtiva redueix l’horari de la ORA fins a 
les 18 hores per les limitacions al comerç
La mesura ja està en vigor i s’allargarà mentre duren les 
mesures excepcionals a la Comunitat Valenciana

presa concessionària del servei 
l’avanç de l’hora de finalització 
de les 20 a les 18 hores, davant 
l’avanç de l’horari de tancament 
dels comerços, i es posaran no-
tes informatives en tots els apa-
rells expenedors de la ciutat”, 
ha informat el regidor de Segu-
retat Ciutadana Juan Giner, qui 
ha assegurat que “el nou horari 
serà efectiu mentre estiguen vi-
gents les mesures excepcionals 
en l’àmbit de la Comunitat Va-
lenciana com a conseqüència 
de l’agreujament de la situació 
de la crisi sanitària”.

REDACCIÓ
Aquesta setmana ha tingut 

lloc una reunió telemàtica del 
Consell d’Acció i Política Soci-
al de Xàtiva (CAPS), en la que 
s’han tractat diferents temes 
com ara el pressupost de cara a 
aquest any 2021, l’informe de les 
subvencions i projectes de les 
entitats durant el passat 2020 i 
la situació de la pandèmia a la 
ciutat.

Pel que fa al pressupost de 2021 
de Benestar Social cal destacar 
que serà el més alt dels darrers 
anys, ja que suposarà una inver-
sió total de 2.207.244,6 milions 
d’euros, un 9,8 % més que el dar-
rer any 2020 i havent-se multi-
plicat per quatre des de l’any 

El pressupost de Benestar Social de Xàtiva creix un 
9,8% en 2021 i supera els 2,2 milions d’euros
S’ha celebrat una reunió amb el CAPS de Xàtiva, el qual també augmenta el pressupost aquest 
2021 un 55,5% fins als 70.000 euros

2015, quan es destinaren 539.739 
euros.

En aquest sentit, el departa-
ment comptarà amb diferents 
recursos econòmics com ara 
els 1,63 milions d’euros de línia 
nominativa per part de la Gene-
ralitat Valenciana -els quals no 
inclouen al voltant de 150.000 
euros pendents de resolució-, i 
la partida consignada per part 
de l’Ajuntament al departament 
per al personal de l’equip soci-
al base,  programes, itineraris i 
Polítiques inclusives que ascen-
deix a 575.534 euros, dels quals 
200.000 estan consignats per a 
les contractacions d’usuaris i 
usuàries incloses en el progra-
ma de Polítiques Inclusives.

D’altra banda, la presidenta 
del CAPS i regidora de Benestar 
Social Xelo Angulo ha anunciat 
que el pressupost per al Consell 
d’Acció i Política Social de Xàti-
va també augmenta un 55,5% 
aquest any 2021 fins als 70.000 
euros. 

El passat any es van dedicar 
45.000 euros, els quals es van 
destinar a associacions socials 
vinculades amb diferents àm-
bits: persones migrants, refu-
giades o asilades (6.000 euros); 
dona (4.000 euros),  persones 
amb diversitat funcional (15.000 
euros ), persones amb malalties 
cròniques i/o de llarga durada 
(6.000 euros ), persones majors 
(2.000 euros ) i altres grups de 

vulnerabilitat (12.000 euros ).
Per últim, Angulo també ha 

volgut fer una reflexió sobre la 
situació pel que fa a la Covid-19 
a Xàtiva, i ha assegurat que és 
“molt preocupant”, amb una in-
cidència acumulada que a hores 
d’ara supera els 1.000 casos per 
cada 100.000 habitants. 

Pel que fa a la vacunació, tam-
bé ha informat de que ja s’ha in-
oculat la primera dosi en quasi 
totes les residències de la ciutat 
-alguna de les quals ja ha co-
mençat amb la segona dosi- i a 
tots els sanitaris de primària, a 
més d’acabar aquesta setmana 
amb la vacunació del personal 
sanitari de l’hospital Lluís Al-
canyís. El pròxim grup de va-

REDACCIÓ
L’Ajuntament de Xàtiva ha re-

but l’informe sobre la modificació 
d’ús dotacional educatiu a ús as-
sistencial sanitari en la part de la 
parcel·la on es planteja ubicar el 
futur centre de salut de la ciutat, 
junt al col·legi Teresa Coloma, i 
que ha resultat desfavorable però 
condicionat al compliment d’uns 
objectius tècnics que s’estan estu-
diant des del departament d’Urba-
nisme per tal de poder complir.

El document remés per la Con-
selleria d’Educació no qüestiona 

L’informe de Conselleria d’Educació manté oberta la possibilitat de 
la ubicació escollida pel govern per al futur centre de salut
El document planteja algunes consideracions de tipus tècnic per tal de donar el vistiplau definitiu

la parcel·la sinó que supedita el 
canvi de sòl al compliment d’una 
sèrie de requisits com ara la jus-
tificació d’un estudi acústic per 
garantir que es compleixen els 
límits màxims permesos per a 
ús docent (degut a la proximitat 
d’una via ferroviària), el compro-
mís d’executar per part municipal 
la modificació del tancament del 
centre actual d’acord amb la nova 
delimitació proposada abans de 
construir el centre sanitari, o la 
inclusió en el document definitiu 
d’una sèrie de precisions sobre 

les normes urbanístiques en ma-
tèria de parcel·les educatives. En 
la conclusió del document remés, 
s’indica textualment que “s’infor-
ma desfavorablement per aquesta 
Conselleria, en quant a les seues 
competències en matèria educa-
tiva, sobre la modificació puntual 
del Pla General per al canvi d’ús 
dotacional educatiu a ús assis-
tencial-sanitari en la part de la 
parcel·la junt al col·legi Teresa Co-
loma de Xàtiva, en tant en quan 
no es complisquen les precisions 
anteriors”.

De fet pel que fa al centre edu-
catiu en qüestió, tal i com s’indica 
en l’anàlisi de la proposta muni-
cipal per part de la Conselleria, 
“amb la modificació proposada, 
la parcel·la resultant del CEI Ma-
ría Teresa Coloma tindria 3.912,39 
m², superfície superior a la que té 
actualment (que és de 3.800 m²), 
i a més s’opta per regularitzar la 
parcel·la educativa i millorar la 
seua forma geomètrica respecte a 
l’actual”.

Des de l’Ajuntament es conti-
nua defensant que aquesta és la 

millor solució i que s’està treba-
llant en resoldre els assumptes 
tractats a l’informe per a poder 
donar viabilitat a la parcel·la, que 
és l‘única proposta viable per a 
la construcció del futur centre de 
salut. En aquest sentit, el regidor 
d’Urbanisme Ignacio Reig afirma 
que Xàtiva Unida “són l’únic grup 
polític que encara no ha plantejat 
cap alternativa a la ubicació actu-
al, perquè són conscients que no 
hi ha cap alternativa viable que 
no passe per la dilació del projecte 
durant molts anys”.

cunació serà el de majors de 80 
anys.

“Més de 30 associacions que 
conformen el teixit associatiu 
del CAPS han participat de la 
sessió de hui, on hem posat de 
manifest i hem compartit el tre-
ball que tant per part del depar-
tament com per part de les asso-
ciacions estem fent per atendre 
les necessitats de les persones 
més vulnerables en una situació 
tan complexa com la que estem 
travessant”, ha manifestat Xelo 
Angulo, qui ha incidit en que “per 
a 2021 s’ha fet una important 
aposta econòmica per a Benestar 
Social per poder atendre i donar 
resposta amb un equip multidis-
ciplinar de professionals”.

Màquina de la ORA a Xàtiva.

REDACCIÓ
El passat 15 de gener es publi-

cava en el BOP la resolució de les 
subvencions per a la millora del ci-
cle integral de l’aigua que atorga la 
Diputació dintre del Pla Reacciona. 
En la relació de municipis que han 
sol·licitat aquesta ajuda Xàtiva no 
apareix. Des del grup municipal de 
Xàtiva Unida s’ha assenyalat que 
“novament tornem a viure la ma-
teixa situació que es va produir, el 
passat mes de novembre, amb les 
ajudes que va resoldre la Genera-
litat per a la millora de les xarxes 
d’aigües municipals”. 

La relació d’ajudes atorgades a 
uns 80 municipis valencians, sols 
per la Diputació, han arribat a as-
cendir en alguns casos a 100.000 

Xàtiva Unida demana que es 
prioritzen les inversions en les 
xarxes d’aigua

euros, sent aquestes unes aporta-
cions necessàries a Xàtiva per a in-
tervenir en la millora del canal de 
Bellús, en les xarxes número 1 i 2 
corresponents al nucli antic, en els 
mateixos dipòsits del Bellver, etc. 

Des de Xàtiva Unida recorden 
que les xarxes pertanyents al nucli 
antic estan patint greus rebenta-
des provocant importants desper-
fectes en comunitats de propie-
taris i pèrdudes de 60.000 metres 
cúbics diaris en punts determin-
tats del nucli urbà. A més, con-
sideren que no es pot obviar que 
encara hi ha determinades zones 
de la ciutat com el Carraixet que no 
compten amb un servei municipal 
d’aigua potable tot i ser una zona 
definida com a urbana.
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Rotary Club ha donado a la 
asociación sin ánimo de lucro, 
Gent de la Consolació de Xàti-
va, un total de 100 mantas de 
diferentes tamaños que han 
sido entregadas a familias sin 
recursos con niños en edad es-
colar, para que de esta manera 
puedan protegerse del frío en 
las aulas. 

Cabe recordar que una de las 
medidas sanitarias impuestas 
este curso en los colegios es la 
ventilación de espacios, pero a 
estas alturas del año el frío en 
las primeras horas de la jornada 

escolar está siendo ya un proble-
ma para muchos alumnos, por 
lo que el club setabense ha deci-
dido realizar esta donación con 
el objetivo de ayudar a los niños 
de familias vulnerables. 

En este sentido, Gent de la 
Consolació, ha sido la encarga-
da de repartir estas mantas a 
familias  necesitadas  con hijos 
menores de 10 años, ya  que por 
su labor diaria de reparto de ali-
mentos y productos de primera 
necesidad a gente sin recursos, 
es la asociación que mejor co-
noce sus necesidades.

Rotary Club Xàtiva dona 100 mantas para niños sin recursos
La asociación Gent de la Consolació de Xàtiva ha sido la encargada de su reparto

Con el objetivo de llevar a la 
mesa de las familias más ne-
cesitadas de la ciudad un pla-
to de comida caliente, Rotary 
Club Xàtiva puso en marcha a 
principios del mes de diciem-
bre una novedosa campaña de 
entrega de raciones de comida. 

En este sentido, y con la co-
laboración de diversos esta-
blecimientos de la ciudad, ha 
podido  disponer de una media 
de 50 raciones diarias que la 
asociación sin ánimo de lucro, 
Gent de la Consolació de Xàti-
va,  se ha encargado de repar-
tir entre aquellas familias que 
acuden a sus instalaciones y 
cuyo número se ha visto incre-
mentado en los últimos meses 
por los efectos de la crisis eco-
nómica derivada de la pande-
mia. 

El coste de estas raciones 
de comida, que han incluido 
desde pasta hasta una gran 
variedad de arroces y potajes 
caseros, ha sido asumido al 
50% por Rotary Club Xàtiva y al 
50% por los establecimientos 
colaboradores: El Mosset Me-
diterrani, Pebre Negre Per Em-
portar, El Mirador del Passatge 
y Pollos Asados Bordera, a quie-
nes el Rotary agradece su dis-
ponibilidad y su voluntad de 
participar activamente en esta 
campaña solidaria de la que se 
han beneficiado 180 familias. 

Rotary Club Xàtiva finaliza la primera Campaña de 
Raciones Solidarias para familias necesitadas
Ha contado con la colaboración de conocidos establecimientos de comida para llevar y de la 
asociación Gent de la Consolació  para el reparto de  500 raciones de comida caliente

El presidente del Rotary Club Xàtiva, Marcos Grau, y la junta, con los alimentos a repartir.

Uno de los momentos del reparto de los alimentos por parte de Gent de la Consolació.

El presidente del Rotary Club Xàtiva, Marcos Grau, y la junta, con los mantas para los niños y niñas sin recursos.
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O al menos así lo parece después de 
leer el Decreto Ley publicado este 20 de 
enero. En él se prohíben los desahucios 
durante el periodo de alarma, que durará 
al menos hasta el 9 de mayo, pero pone 
claramente que será para los inquilinos 
con título acreditado (que tengan contra-
to), o sin título (los famosos Okupas), pero 
llega más allá y también incluye a los que 
pudieran haber delinquido (apropiación 
de la vivienda por la fuerza).

Este Decreto deriva el coste de la crisis 
a los a los propietarios de viviendas y los 
deja totalmente desamparados, porque 
tendrán que asumir obligatoriamente las 
pérdidas causadas por la morosidad de 
sus inquilinos. No es de extrañar la esca-
sez de viviendas para alquilar en la zona 
de Xàtiva y alrededores. Los propietarios 
no podrán recuperar su vivienda aún en 
el caso de finalización de contrato o mo-
rosidad si los inquilinos son considera-
dos “vulnerables” y no dispongan de una 
“alternativa habitacional” por parte de la 
Administración. La categoría de “vulne-
rable” engloba a parados, afectados por 
ERTE, familias con un ingreso mínimo 
o que el pago del alquiler y suministros 

básicos supongan más del 35% de sus in-
gresos.

Por lo que respecta a los suministros, 
los propietarios tendrán que hacer fren-
te a su pago durante la suspensión de los 
desahucios, tanto si tienen contrato como 
si no (okupas), Es decir, tampoco podrán 
cortar los suministros a los okupas. En el 
Real Decreto se estable una compensa-
ción a los afectados si las comunidades 
autónomas no pueden conseguirles una 
“vivienda digna”, aunque todos sabemos 
ya cómo funcionan estas cosas.

Para colmo también se fijará un precio 
máximo en los alquileres de determina-
das zonas calificadas como “tensionadas” 
en la futura Ley de Vivienda. Este tipo de 
controles se ha intentado aplicar en otros 
países y siempre ha sido un rotundo fra-
caso, ya que los pequeños propietarios, los 
que tienen solo una o 2 viviendas supo-
nen más del 90€ del mercado de alquiler 
se verán perjudicados y muchos optarán 
por cerrar sus viviendas o pedirán una 
compensación suplementaria en dinero. 
En mi opinión no se está consultando 
nada a los Agentes de la Propiedad Inmo-
biliaria ni a otros expertos del sector.

Síguenos

SER OKUPA TIENE PREMIO

REDACCIÓ
La cavalcada dels Reis d’Orient de Xàtiva 

no va ser il·legal. Així comença la nota de 
premsa emesa per el departament de comu-
nicació de l’Ajuntament de Xàtiva per res-
pondre a les acusacions fetes, fa uns dies, 
pel Partit Popular. 

A la seua nota enviada als mitjans, el grup 
municipal popular afirmava que la cavalca-
da dels Reis d’Orient a Xàtiva va ser il·legal 
en utilitzar cotxes no aptes per a circular. 
Des del PP exposaven que els vehicles llo-
gats per l’Ajuntament no tenien permís per 
a circular al estar donats de baixa i no ha-
ver passat la ITV. A més, al seu comunicat 
denunciaven l’excessiu cost del servei, 2.200 
euros més IVA. El regidor popular Eduardo 
Llopis declarava al respecte que “aquests fets 
demostren l’escà rigor amb el que es maneja 
Roger Cerdà a l’hora de destinar i gastar els 
diners dels contribuents, perquè lluny d’ac-
tuar amb la diligència deguda es va afanyar 
a contractar alegrement sense assegurar-se 
bé del que estava contractant”. Llopis afegia: 
“aquesta manera de gestionar l’Ajuntament 
resulta especialment inacceptable per a un 
alcalde com Roger Cerdà que no és precisa-

L’equip de govern explica amb detall 
l’organització de la vista dels Reis 
d’Orient davant les acusacions del PP
Els populars afirmen que la comitiva incomplia la llei a més de l’excessiu 
cost del servei, 2.200 euros més IVA

ment un nouvingut sinó més aviat tot el 
contrari, és el més veterà de quants formen 
part de l’actual Corporació, perquè porta 20 
anys de regidor. Açò no li ha impedit al seu 
govern dur a terme una actuació tan irres-
ponsable i poc exemplar com prestar-se a 
infringir la legalitat vigent en matèria de 
trànsit posant en risc als seus conciutadans 
en deixar circular pels carrers de la ciutat a 
uns vehicles no aptes per a fer-ho.

Davant aquestes acusacions, l’equip de 
govern va explicar amb detall que la com-
petència de regulació del trànsit dins de la 
ciutat és municipal i s’exerceix per part de la 
Policia Local, tal com diu l’article 7 de el text 
refós de la Llei de Seguretat Viària. En aquest 
cas, la comitiva de la cavalcada circulava 

amb un encapsulat de seguretat. És a dir, ve-
hicles policials, amb els llums de les sirenes 
funcionant, obrien i tancaven la comitiva i 
regulaven el trànsit a les interseccions. És 
un supòsit que es preveu en la normativa de 
forma anàloga a una via tallada a el trànsit 
de manera parcial i que afecta tots els vehi-
cles que es trobaven dins d’aquest encapsu-
lat de seguretat.

Des de l’Ajuntament afegien que és el ma-
teix cas que es dóna en altres supòsits com 
les processons de Setmana Santa amb pas-
sos motoritzats, els vehicles d’assistència 
d’una volta ciclista o els vianants que ocu-
pen una calçada durant el transcurs d’una 
manifestació. En tots aquests casos, els cot-
xes que participen en la comitiva no estan 
sotmesos a les directrius de la reglamen-
tació general de vehicles, per dimensions, 
pesos o particularitats específiques, ja que 
circulen per trams de via tallats al trànsit i 
amb escorta policial.

D’altra banda, sobre el preu del servei, des 
de l’equip de govern s’argumentava que en el 
mateix anava inclòs el subministrament en 
lloguer de 4 vehicles amb conductor, amb la 
seua corresponent assegurança obligatòria Els tres Reis d’Orient durant la cavalcada d’enguany.

Des del PP exposaven que els 
vehicles llogats per l’Ajuntament 
no tenien permís per a circular al 
estar donats de baixa i no haver 
passat la ITV
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per a l’activitat a la qual anaven destinats i 
manteniment, gasolina, a més de la remu-
neració dels treballadors que van prestar 
servei durant la cavalcada. Tres d’aquests 
vehicles eren descapotables. A més, per part 
de l’empresa es va disposar d’un cinquè ve-
hicle en reserva per cobrir qualsevol even-
tualitat que pogués sorgir amb algun dels 
cotxes en què anaven els Reis Mags.

L’argumentació municipal concloïa que 
des del punt de vista tècnic es va complir 
amb el que estableix la Llei de Seguretat Vi-
ària per al tipus d’ús a què van ser destinats 
els vehicles. Des del punt de vista adminis-
tratiu es va complir per a la seua tramita-
ció, escrupolosament, tant la vigent Llei de 
Contractes de Sector Públic com les Bases 
d’Execució del Pressupost Municipal per a 
2021 així com les Instruccions de Contracta-
ció aprovades per aquest Ajuntament.

Pedro Aldavero, regidor de Festes de 
l’Ajuntament de Xàtiva qüestionà els argu-
ments dels populars. Segons el regidor “si 
dir que la cavalcada de Reis va ser il·legal 
no té sentit, que el PP qüestione el cost d’or-
ganització de l’esdeveniment ja és de traca, 
quan ells no tenien problema en gastar-se 
5.000 euros en un helicòpter per portar als 
reis de l’hospital a la Murta o 12.000 euros 
en lloguer de camells”.

Aldavero es defensava contra els popu-
lars: “Eduardo Llopis, si tan segur està que 
la cavalcada va ser il·legal, el que ha de fer 
és anar al jutjat i presentar una denúncia, 
en lloc d’armar soroll en els mitjans de co-
municació. En qualsevol cas -afirmava Al-
davero-, no podem admetre lliçons de PP de 
Xàtiva sobre l’ús de diners públics quan no-
saltres hem aconseguit disminuir el cost de 
la cavalcada entre un 30 i un 45% respecte 
a les seues”.Els tres Reis d’Orient durant la cavalcada d’enguany.
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REDACCIÓ
Segons les xifres publicades 

pel SERVEF, l’atur registrat en 
el mes de desembre de 2020 a la 
Costera, s’ha situat en 5.698 per-
sones, és a dir, 11 aturats regis-
trats més que en el mes anterior 
i 676 més que en el 2019, el que 
suposa un increment mensual 
del 0,19% i un increment inte-
ranual del 13,46%.

A la Vall d’Albaida l’atur regis-
trat el desembre de 2020 és de 
6.065 aturats, és a dir, hi ha 55 
aturats menys que el mes ante-
rior i 571 més que el 2019, és a dir 
un descens mensual de 0,90% i 
un increment anual de 10,39%.

A la Canal de Navarrés hi ha 
1.143 aturats registrats al mes de 
desembre de 2020, per tant, hi 
ha 1 aturat més que al mes de 
novembre i un increment inte-
ranual de 15,34%.

Pel que fa a la contractació, a 
la Vall d’Albaida s’han registrat 
2.504 contractes aquest desem-
bre de 2020, el que ha suposat 
172 contractes menys que en el 
2019 és a dir un 6,43% de des-
cens interanual. Per gèneres, 
1088 han estat a dones (43,45%) 
i 1416 a homes (56,55%). La con-
tractació indefinida mensual de 
desembre 2020 és de 243 con-
tractes (10,80%) i la contractació 
temporal és de 2261 contractes el 
que significa un 90,30%. Respec-
te al 2019, la indefinida descen-
deix en un 15,92% i la temporal 
disminueix en 126 contractes, 
un 5,28%. Els contractes a temps 
parcial són un 25,72% respec-
te als de jornada completa un 
74,28%.

A la Costera s’han registrat 
1.009 contractes, el que ha su-
posat 177 contractes menys que 
en el 2019 és a dir un 14,92% de 
descens interanual. Per gèneres, 
529 han estat a dones i 480 a ho-
mes. La contractació indefinida 
mensual és de 141 contractes i la 
contractació temporal és de 868 
contractes el que significa un 
86,03% i la indefinida en 13,97%. 
Pel que fa a al 2019, la indefini-
da augmenta en 45 contractes i 
la temporal disminueix en 222 
contractes. Els contractes han 
estat de jornada completa un 
56,59% i un 43,41% a temps par-
cial.

A la Canal de Navarrés s’han 
registrat 643 contractes, el que 
ha suposat 68 contractes més 
que fa un any, és a dir un 11,83% 
d’increment interanual. Per gè-
neres, 340 han estat a dones i 
303 a homes. La contractació 
indefinida d’aquest mes és de 27 
contractes i la contractació tem-
poral és de 616 contractes el que 
significa un 95,80% i la indefini-

L’any 2020 ha començat amb un increment de més del 
10% de l’atur respecte a l’any passat
Segons la UGT és imprescindible mantenir les mesures de foment dels ERTO tot el temps que calga, 
ja que s’han demostrat un instrument molt valuós per minimitzar el dany de la pandèmia sobre 
l’economia i l’ocupació, constituint el major element diferencial positiu respecte de passades crisis

da en 4,20%. Pel que fa a al 2019, 
la indefinida disminueix en 4 
contractes. Pel que fa a la con-
tractació per tipus de jornada 
en aquest mes, 1 75,89% ha estat 
a jornada completa i un 24,11% a 
temps parcial.

Raül Roselló, secretari Inter-
comarcal d’UGT-PV, indica que 
en qualsevol cas la dada més 
rellevant és l’increment anual 
d’aturats entre el 10 i 15%, que 
confirmen, un cop més, l’abso-
luta dependència de l’evolució 
de l’activitat i l’ocupació de l’ex-
perimentada per la pandèmia 
COVID-19. Per tant, “l’objectiu 
del 2021 ha de ser controlar la 
pandèmia i enfortir l’escut soci-
al”. Les dades de l’atur a la Vall 
d’Albaida és menys elevat per 
la resiliència de la indústria en 
aquestes circumstàncies de la 
pandèmia.

Raül Roselló: “la situació 
econòmica actual està 
castigant brutalment 
als joves que busquen 
incorporar-se per primera 
vegada al mercat laboral, 
ja que ha estat una tònica 
durant tot el 2020 d’un 
increment interanual de 
desocupats que no han 
treballat anterior de més 
del 50%”

TIPUS DE CONTRACTE

La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Xàtiva ha organitzat un curs de Manipulador/a 
d’Aliments a distància, que es realitzarà el pròxim dia 6 de febrer des de la plataforma de l’Es-
cola Abast Animació. El Pacte Territorial Costanera-Canal, en el marc del nou projecte experi-
mental “Coaching Tecnològic i Gestió Empresarial” posa a la seua disposició un servei gratuït 
d’Assessorament Laboral. El personal tècnic especialitzat es desplaça al seu municipi per a aju-
dar-lo a redactar el seu Currículum, saber com inscriure’s en Ofertes d’Ocupació, o recoma-
nacions per a realitzar una Entrevista de Treball, entre altres serveis. L’Ajuntament d’Enguera 
informa que fins al 8 de febrer podran presentar les instàncies a les diferents borses de treball 
(Treballador Social, Educador Social, Conserge, Monitor Esportiu i Tècnic Auxiliar Informàtic). 
Davant la situació de pandèmia actual, es prega presenten les instàncies telemàticament a 
través de la Seu Electrònica. El Departament de Joventut de la Mancomunitat de la Canal de 
Navarrés, en coordinació amb l’escola d’animació Abast, organitza un Curs Introductori de la 
Llengua de Signes en la modalitat no presencial. Inscripcions a través del correu juventud1@
mancolacanal.es. Tindran prioritat aquelles persones de 17 a 30 anys residents en els municipis 
que formen la Mancomunitat de la Canal de Navarrés.
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XÀTIVA

PABLO ORTS
L’Ajuntament de Xàtiva ha apro-

vat recentment una línia d’ajudes 
econòmiques urgents de fons pro-
pis municipals emmarcats en el Pla 
Reactivem Xàtiva, que aniran desti-
nades a aquells negocis que a con-
seqüència del tancament perimetral 
exclusiu de Xàtiva del 7 a 20 de gener 
van haver de tancar els seus establi-
ments durant quinze dies. D’altra 
banda, el Pla Resisteix de la Genera-
litat Valenciana farà que apleguen 
a la ciutat 830.000 euros més per a 
ajudes a aquells sectors econòmics 
més afectats per la pandèmia. Per 
saber-ne més de tot açò hem pre-
guntat a l’alcalde i regidor de Pro-
moció Econòmica, Roger Cerdà.

En què consisteix concretament 
la línia de mesures urgents que 
ha posat en marxa l’Ajuntament 
de Xàtiva?

En el poc de temps que portem 
de 2021, ja ens hem hagut d’en-
frontar a un tancament perime-
tral que també ha determinat el 
tancament del dia 7 al 20 de gener 
de negocis concrets, bàsicament de 
l’hostaleria, centres d’oci i centres 
esportius. Davant aquesta situa-
ció, hem vist que una part impor-
tant de l’economia de la ciutat i, 
per tant, una part dels veïns i veï-
nes de la ciutat estan tenint greus 
problemes per a tirar endavant. A 
més, aquesta circumstància està 
agreujant-se amb el tancament 
d’aquests sectors a nivell autonò-
mic i també la reducció d’horaris 
que afecta altres.

Posant-nos en la pell dels propi-
etaris d’aquests negocis, hem de-
cidit que calia seguir en les ajudes 
del programa Reactivem Xàtiva. 
Per això, hem aprovat en Junta de 
Govern Local una línia d’ajudes ur-
gents per a aquells que han hagut 
de tancar el seu negoci a conse-
qüència del tancament perimetral. 
És una línia d’ajudes, principal-
ment, per a l’hostaleria, gimnasos, 
centres esportius i altres centres 
d’oci, que el que pretén és tirar una 
mà per a poder superar aquesta 
primera complicació.

La línia d’ajudes aprovada és de 
400.000 euros. Hi ha una ajuda de 
1.000 euros per negoci per a des-
peses corrents més l’ajuda corres-
ponent al rebut de lloguer del mes 
de gener amb un màxim de 1.000 
euros per establiment. Per tant, els 
negocis que han hagut de tancar 
poden aplegar a rebre fins a 2.000 
euros d’ajuda municipal.

Amb l’aprovació d’aquestes aju-
des urgents, l’Ajuntament de Xà-
tiva va un pas per davant en la 
lluita per frenar els efectes de la 
crisi econòmica provocada per la 
pandèmia?

Nosaltres som conscients que, 
en molts casos, l’hostaleria ha es-
tat assenyalada per part de molta 
gent com la causant d’una part 
important dels contagis per no 
haver tancat abans les seues por-
tes. Però nosaltres sempre hem 
dit el mateix. El problema no és 
d’un sector econòmic en concret, 
sinó del conjunt de la ciutadania.

Davant aquesta circumstància 
i amb col·laboració dels sectors 
afectats, el que nosaltres entenem 
és que havíem de fer un pas en-

davant. A diferència del que passa 
en la resta de la Comunitat Va-
lenciana, l’hostaleria de la nostra 
ciutat pateix un greuge compara-
tiu, ja que els establiments han 
hagut d’estar tancats quinze dies 

prèviament als de la resta de la 
Comunitat. Per això, hem arbitrat 
aquestes solucions i també anem 
a entrar en el Pla Resisteix de la 
Generalitat Valenciana que tin-
drà per a Xàtiva una dotació de 
830.000 euros. Aquest va adreçat 
no sols a l’hostaleria sinó també 
altres negocis turístics o cultu-
rals, entre altres.

En definitiva, en aquesta cir-
cumstància hem de ser capaços 
de posar-nos en la pell de l’altre, 
d’aquelles persones que han hagut 
de tancar el seu negoci i que, per 
tant, han vist com els sues ingres-
sos han passat a ser zero. Des de 
les administracions deguem ti-
rar endavant tots els programes 
d’ajudes possibles. Per això, plan-

L’ENTREVISTA

ROGER CERDÀ . ALCALDE DE XÀTIVA

“Els negocis que han hagut de tancar poden aplegar a 
rebre fins a 2.000 euros d’ajuda municipal”

tegem els 400.000 euros d’aju-
des urgents, anem a arribar junt 
amb la Generalitat i Diputació als 
830.000 euros del Pla Resisteix 
i també estem plantejant-nos 
altres mesures com puga ser 
l’exempció de taxes d’ocupació de 
via pública de les terrasses per a 
aquest any 2021.

Crec que estem demostrant la 
voluntat d’intentar superar entre 
tots aquesta situació i que ningú 
es quede en el camí després de la 
pandèmia.

El pla Reactivem Xàtiva està 
agafant un volum important.

Quan el vam plantejar ja el vam 
dotar d’una quantitat econòmica 
important, però en 2021 hem ha-

“Crec que estem 
demostrant la 
voluntat d’intentar 
superar entre tots 
aquesta situació i que 
ningú es quede en el 
camí després de la 
pandèmia”

Roger Cerdà, durant la roda de premsa de presentació de les ajudes.
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XÀTIVA

ROGER CERDÀ . ALCALDE DE XÀTIVA

“Els negocis que han hagut de tancar poden aplegar a 
rebre fins a 2.000 euros d’ajuda municipal”

L’alcalde Roger Cerdà compareixia aquesta setmana en roda 
de premsa per tal d’explicar les ajudes econòmiques urgents 
aprovades en Junta de Govern i vinculades al Pla Reactivem Xà-
tiva, així com també les que corresponen a Xàtiva dins del Pla 
Resisteix posat en marxa des del govern autonòmic, i que arri-
baran fins als 1,23 milions d’euros en total.

D’una banda es troben les ajudes d’emergència per valor de 
400.000 euros de fons propis municipals emmarcats en el Pla 
Reactivem Xàtiva, que s’han aprovat per unanimitat de tots els 
grups polítics, i que aniran destinades a aquells negocis que com 
a conseqüència del tancament perimetral exclusiu de Xàtiva del 
7 a 20 de gener van haver de tancar els seus establiments durant 
15 dies (hostaleria, centres esportius i centres d’oci).

En concret es destinaran 1.000 euros a cadascun dels negocis 
que hagen hagut de tancar com a conseqüència del decret del 
Consell 5 de gener referent a la perimetració de Xàtiva, a més 
del total del cost del lloguer del mes de gener de 2021 fins a un 
màxim de 1.000 euros, el que suposa un màxim d’ajuda de fins 
a 2.000 euros per negoci.

Una vegada aprovat, el següent pas serà la publicació al Butlle-
tí Oficial de la Província a finals d’aquesta setmana o principis 
de la següent, moment en el qual, a partir del dia següent, hi 
haurà 20 dies per a poder realitzar la sol·licitud per part dels 
propietaris.

“Després de parlar amb els sectors afectats, hem reduït al mà-
xim la documentació que cal presentar per part dels beneficia-
ris, al temps que ens hem compromès a agilitzar els tràmits per 
a que les ajudes arriben el més prompte possible”, manifestava 
l’alcalde de Xàtiva Roger Cerdà, tot i que recordava que caldrà 
estar al corrent de les obligacions tributàries per poder ser be-
neficiari d’aquesta ajuda.

D’altra banda, l’alcalde feiatambé referència al Pla “Resisteix”, 
que s’està portant a terme per part de la Generalitat Valenciana 
en col·laboració amb la Diputació de València i els ajuntaments, 
i que deixarà a Xàtiva ajudes per valor de 830.000 euros, dels 
quals l’Ajuntament aportarà 125.000 euros.

El Pla Resisteix suma un total de 160 milions, d’euros, dels 
quals la Generalitat aporta 100 milions mentre que la Diputació 
de València n’atorga 36 i la resta és aportat pels ajuntaments.

Aquestes ajudes van destinades a sectors com ara els allotja-
ments turístics, hostaleria i restauració, oci, activitats de creació 
i d’espectacles o activitats esportives o d’entrenament; i seran 
compatibles amb les subvencions municipals.

Les ajudes consistiran en un import 2.000 euros per autònom 
o microempresa, més 200 euros per cada treballador a càrrec. 
“Estem esperant a que es publique el decret detallat, però tot 
apunta a que haurem de ser els ajuntaments els qui aprovem les 
bases i fem tota la tramitació administrativa, mentre que Gene-
ralitat i Diputació aporten els recursos”, manifestava Cerdà, qui 
recordava que aquesta és “la inversió més important que s’ha fet 
en ajudes al territori espanyol en els últims anys”.   

Suspensió taxa ocupació via pública
L’alcalde Roger Cerdà també anunciava en la roda de premsa 

que se suspendrà el pagament de la taxa d’ocupació de la via 
pública per al present any 2021 de taules i cadires per als negocis 
de restauració.

En aquest sentit cal recordar que el passat any 2020 ja es va 
exonerar als bars i restauraments del pagament d’aquesta taxa, 
i que ja s’havia aprovat una bonificació del 50% per a aquest 
exercici.

“Les administracions hem de tindre empatia amb els nostres 
veïns i veïnes i això és el que estem fent amb aquestes mesures, 
redoblant els esforços per tal de recolzar a aquells que ho estan 
passant malament. Superarem junts la pandèmia i ho farem 
sense que ningú quede enrere”, va incidir Cerdà.

Les ajudes per als negocis 
de Xàtiva afectats per la 
pandèmia superaran els 
1,2 milions d’euros
Se suspén la taxa d’ocupació de la via 
pública per a les terrasses durant aquest 
any 2021

gut de tornar a recórrer a aquest 
pla de reactivació econòmica de 
la ciutat, avançant-nos inclús al 
pla de la Generalitat. Com dius, 
el volum és molt important per-
què l’any passat entre diferents 

ajudes a autònoms i material de 
protecció vam aplegar a 1.300.000 
euros, els bons locals al con-
sum van suposar una injecció de 
400.000 euros i en la segona d’1,2 
milions d’euros, en aquest mo-
ment posem damunt de la taula 
400.000 euros, a més de l’aporta-
ció de 125.000 euros de fons pro-
pis per a aplegar als 830.000 del 
Pla Resisteix de la Generalitat.

La situació ha canviat com-
pletament i no podem estar al 
marge de les necessitats. El pla 
Reactivem Xàtiva el que busca 
és, junt amb inversions i altres 
qüestions, la necessària reactiva-
ció econòmica de la nostra ciutat 
una vegada superem la pandè-
mia.

El repte passa ara a ser tam-
bé de gestió per tramitar amb 
la urgència que requereixen 
aquestes ajudes?

Sí. De fet, una de les qüestions 
que hem tingut molt en compte 
en aquesta nova línia d’ajudes 
és el tema de la documentació 
sol·licitada. En anteriors progra-
mes, era molta més i, en aquest 
cas, l’hem reduït al màxim. Al 
mateix temps, hem determinat 
que el treball per part dels depar-
taments corresponent va a ser 
molt més àgil per a resoldre-les 
en el menor temps possible.

Hem intentat reduir els termi-
nis al màxim, però hem de ser 
conscients que estem funcionant 
amb diners públics. Per tant, tot 
ha d’estar molt clar i controlat 
pels serveis de fiscalització cor-
responents, però el repte és ser 
més àgils i que siga el més fà-
cil possible poder presentar-se a 
aquestes ajudes.

Després d’aquesta línia d’aju-
des i del Pla Resisteix, fins on 
pot aplegar l’Ajuntament?

Volem aplegar fins allà on 
ens siga possible. L’Ajuntament 
està en constant diàleg amb els 
sectors econòmics de la ciutat, 
tenim molt bona relació en les 
associacions empresarials de la 
ciutat i les iniciatives que vénen 
d’aquestes tenen el suport de 
l’Ajuntament. Totes les propostes 
que ens apleguen seran ateses en 
la mesura de les nostres possibi-
litats perquè la lluita de la reac-
tivació econòmica, que ningú es 
quede enrere, és una lluita que 
compartim tots i estic segur que 
junts ho aconseguirem.

Quin missatge traslladaria als 
ciutadans per al que ens ve per 
davant?

Doncs, que nosaltres estem 
ben preocupats pel que està pas-
sant i ens posem en la seua pell. 
Sabem que les administracions 
hem de donar el màxim. Gràci-
es a la situació econòmica que 
hem generat els darrers anys ara 
podem fer-ho i podem seguir do-
nant suport.

El missatge és que estem al seu 
costat, patim amb ells i anem a 
ficar tot de la nostra part per a 
que aquesta situació se supere 
tan ràpidament com es puga i 
que com més prompte millor 
tornem a la situació de partida 
d’abans d’aquesta pandèmia.

“Estem al costat de 
la ciutadania, patim 
amb ells i anem a ficar 
tot de la nostra part 
per a que aquesta 
situació se supere tan 
ràpidament com es 
puga”

Roger Cerdà, durant la roda de premsa de presentació de les ajudes.
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ONTINYENT

REDACCIÓ
Primer foren les mascaretes 

sanitàries, després els equips 
de protecció individual (epis) i 
la maquinària necessària per a 
produir-ne, i ara els productes 
d'abric com la mantaescola. La 
ràpida reconversió de l'activitat 
en els primers moments de la 
pandèmia ha permés sostenir 
l'ocupació al sector tèxtil. Prova 
d'això és la ciutat d'Ontinyent, 
l'epicentre del clúster tèxtil sa-
nitari, on la indústria ha tancat 
l'any 2020 en un descens de la 
desocupació del 2,5% gràcies a 
l'impuls dels productes vincu-
lats a la lluita contra la covid-19.

En concret, en desembre de 
2020 es van registrar 701 perso-
nes aturades enfront de les 719 
de l'anterior any, un descens que 
en altres circumstàncies hague-
ra estat considerat mínim, però 
que enmig del desastre pandè-
mic és acollit amb esperança 
tant per l'Ajuntament d'Onti-
nyent com per la patronal i els 

La indústria de Ontinyent genera ocupació en 2020 
gràcies a l’impuls del tèxtil sanitari i afins
Jorge Rodríguez destaca que “no ens vam equivocar quan vam apostar per aquest sector i vam 
impulsar el Clúster Tèxtil Sanitari” 

sindicats.
I és que aquesta davallada 

permet recuperar al sector in-
dustrial les xifres anteriors al 
confinament i l'esclat de la pan-
dèmia a Espanya. Cal recordar i 
segons les dades fetes públiques 
pel Servei Valencià d'Ocupació 
i Formació "Labora" l'atur en 
aquest sector va arribar a situ-
ar-se a l'abril en 835 persones.

En aquest sentit, l'alcalde 
d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, 
destacava que "tot i que cal anar 
amb prudència, les xifres mos-
tren que no ens vam equivocar 
quan vam decidir apostar per 
la nostra indústria i posar en 
marxa el Clúster Tèxtil Sanitari 
juntament amb ATEVAL", mani-
festava. De fet, durant els dar-
rers mesos, la indústria local 
ha demostrat la seua capacitat 
de reconversió amb la producció 
de mascaretes i EPIs, però també 
amb la producció de productes 
innovadors com la "MantaEsco-
la", i que ha despertat l'interès 

de poblacions veïnes o de la Co-
munitat Valenciana sinó també 
de províncies com Huelva, Cór-
doba, A Corunya, Albacete, així 
com de països de la Unió Euro-
pea com és França.

Rodríguez explicava que "per 
continuar amb aquesta línia 
descendent" al pressupost de 
2021 s'han consignat altres 
150.000 euros (130.000 euros del 
conveni de col·laboració i 20.000 
euros en ajudes directes) que 
permetran continuar impulsant 
el Clúster Tèxtil Sanitari. L'apos-
ta per la indústria en paraules 
de l'alcalde "ens ha demostrat 
que manté i genera llocs de tre-
ball, fins i tot durant la pandè-
mia tal com ho demostren les 
dades d'ocupació", i incidia que 
"igual que les poblacions cos-
taneres inverteixen en els seus 
passejos, nosaltres tenim la res-
ponsabilitat d'invertir en la nos-
tra indústria perquè és invertir 
en l'economia de la nostra ciu-
tat", remarcava l'alcalde.

"Preocupació" per les xifres 
globals de desocupació

Així i tot, l'alcalde d'Ontinyent 
ha exposat la seua "preocupació" 
per l'increment en termes glo-
bals de l'atur a la ciutat des de 
l'inici de la pandèmia, després 
d'uns anys on la desocupació 
havia anat a la baixa.

El primer edil ontinyentí ha 
insistit en el fet que el Govern 
d'Ontinyent no va a quedar-se 
de braços plegats perquè encara 
n'hi ha 3.000 veïns i veïnes d'On-
tinyent que no troben feina. 

Jorge Rodríguez, en aquest 
sentit, creu que els 337 llocs de 
treball creats a la ciutat entre 
agost i desembre és el que "ens 
encoratja a continuar insistint 
amb les polítiques actives d'ocu-
pació que estem impulsant des 
de l'Ajuntament, en col·labora-
ció amb el Consell Econòmic i 
Social d'Ontinyent".

Des de l’Ajuntament se segui-
rà treballant amb prudència per 
seguir millorant aquestes xifres.

En desembre 
de 2020 es van 
registrar 701 
persones aturades 
enfront de les 
719 de l’anterior 
any, un descens 
que en altres 
circumstàncies 
haguera estat 
considerat mínim, 
però que enmig del 
desastre pandèmic 
és acollit amb 
esperança tant 
per l’Ajuntament 
d’Ontinyent com 
per la patronal i els 
sindicats

Natàlia Enguix, Jorge Rodríguez i Pablo Úbeda durant la presentació del Clúster Tèxtil Sanitari.
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El Ministeri de Transició Eco-

lògica participarà en la regenera-
ció de la zona baixa del barri de 
la Cantereria d’Ontinyent, greu-
ment afectat pel desbordament 
del riu Clariano durant la DANA 
de 2019. A través de la Confede-
ració Hidrogràfica del Xúquer 
(CHX), el ministeri projecta crear 
un recorregut verd i fluvial que 
complemente i done continuï-
tat al futur parc inundable que 
ocuparà els terrenys dels actuals 
habitatges de la Cantereria. La 
junta de govern local de l’Ajun-
tament d’Ontinyent aprovava fa 
uns dies el Protocol mitjançant 
el qual s’assenten les bases de la 
col·laboració entre totes dues ad-
ministracions, i que es plasmarà 
en el conveni que haurà de subs-
criure’s abans de la licitació de 
les obres. 

Per a l’alcalde d’Ontinyent, Jor-
ge Rodríguez, la implicació de les 
administracions està sent clau 
per a la regeneració d’un barri 
com el de la Cantereria i per a 
l’aprofitament del riu Clariano 
com un espai verd i d’oci per a la 
ciutadania: “estem molt satisfets 
per la resposta del Ministeri i de 
la CHX als nostres plantejaments 
de dotar de major seguretat als 
veïns i veïnes de la Cantereria 
davant avingudes d’aigua i al 
mateix temps de crear un espai 
agradable al costat del riu”, va as-
segurar Jorge Rodríguez. 

Es materialitza així el suport 
que el secretari d’estat de Medi 
Ambient, Hugo Morán, va anun-
ciar a l’alcalde d’Ontinyent, Jorge 
Rodríguez en la reunió telemàti-
ca que van mantindre el passat 
octubre. Un suport que va ser 
ratificat en una recent visita del 
president de la Confederació Hi-
drogràfica del Xúquer, Manuel 
Alcalde. La trobada es produïa 
després que la ministra Teresa 
Ribera destacara en una compa-
reixença en el Congrés el projec-
te de regeneració d’aquest barri, 
afectat per la DANA de setembre 
de 2019, qualificant l’actuació de 
“valenta”. Arran d’aquestes mani-
festacions, l’alcalde d’Ontinyent 
va remetre una carta a la minis-
tra Ribera explicant-li el projec-
te i convidant-la a participar en 
aquest. 

En concret, segons el protocol, 
correspondrà a la CHX l’execució 
de les obres relatives a la creació 
d’una zona verda inundable en 
les dues riberes del riu Clariano 
al seu pas pel barri de la Cante-

El Ministeri de Transició Ecològica participarà en la 
regeneració de la Cantereria d’Ontinyent creant un 
parc fluvial en el riu Clariano
L’alcalde Jorge Rodríguez, posa en valor la implicació de l’administració autonòmica, nacional i 
europea per a fer realitat un “projecte molt important” per a Ontinyent

reria, i la unió de tots dos mar-
ges mitjançant un itinerari per 
als vianants i la protecció davant 
inundacions del Molí Descals, 
construcció de principis del se-
gle XV, situat en el marge dret 
del riu. L’Ajuntament per la seua 
part es compromet a posar a la 
disposició del ministeri els ter-
renys necessaris per a l’execució 
de les actuacions i el manteni-
ment posterior de tot el conjunt, 
una vegada concloses i entrega-
des les obres, que realitzarà la 
CHX amb els seus mitjans.

El president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, O.A. (CHX), Manuel Alcalde, i l’alcalde de l’Ajuntament d’Ontinyent, Jorge 
Rodríguez, signaran un protocol de col·laboració entre totes dues Administracions, l’objectiu de les quals és la confecció d’un projec-
te d’actuacions que pretén resoldre els importants i recurrents problemes d’inundació existents en el barri de la Cantereria, situat 
en el marge esquerre del riu Clariano, i especialment en la zona baixa, catalogada com a àrea de risc potencial significatiu, ARPSI 
0015, pel vigent Pla de Gestió del Risc d’Inundació (aprovat per Reial decret 18/2016).

La DANA esdevinguda entre els dies 12 i 14 d’octubre de 2019 va produir la inundació catastròfica del barri. El 17 de novembre va 
tindre lloc una visita conjunta a la zona per part de representants de totes dues Administracions, en la qual el Consistori va exposar 
a la CHX el Pla de Regeneració i Emergència Residencial del Barri de la Cantereria, que està promovent. Aquest Pla comporta una 
sèrie d’actuacions amb vista a l’adquisició d’immobles, ajudes als propietaris, requalificació dels terrenys a zona verda, demolició 
dels edificis, consolidació del talús i construcció d’un parc inundable amb un itinerari per als vianants.

El Protocol que se signarà és relatiu al parc inundable, de manera que la CHX redactarà el projecte i executarà les obres relatives 
a una actuació de recuperació de l’espai fluvial, amb un pressupost estimat en uns 600.000 euros. Així doncs, aquesta actuació 
comprendrà l’adequació dels terrenys alliberats en el marge esquerre del riu Clariano (plantació d’espècies de ribera, itineraris per 
als vianants i ciclistes, cartelleria, mobiliari...), així com una adequació en el marge oposat sobre terrenys que ja pertanyen al Con-
sistori, per a protegir el Molí Descals. S’establirà, així mateix, una connexió per als vianants entre tots dos marges, mitjançant una 
solució que no done lloc a la generació d’efecte barrera.

Per part seua, l’Ajuntament d’Ontinyent, la junta de govern del qual local ha aprovat el protocol autoritzant l’alcalde per a la sig-
natura d’aquest, es compromet a efectuar les obres de consolidació del talús, resoldrà la disponibilitat dels terrenys necessaris per 
al projecte i, una vegada conclosa i entregada l’actuació, s’encarregarà del manteniment i conservació del parc.

Una vegada estiga redactat el projecte i haja conclòs el procés d’adquisició i requalificació urbanística dels terrenys corresponents, 
amb caràcter previ a la licitació de les obres, la CHX i el Consistori hauran de subscriure l’oportú conveni de col·laboració que regu-
larà tant les condicions d’execució d’aquelles com les de la seua explotació i manteniment posterior.

La participació de la CHX en el Pla de Regeneració del Barri de la Cantereria d’Ontinyent és una concreció de la seua pròpia impli-
cació, i la del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, en la resolució dels problemes d’inundabilitat de la De-
marcació, executant les mesures del Pla de Gestió del Risc d’Inundació, en el si del principi de col·laboració entre Administracions.

La CHX i l’Ajuntament d’Ontinyent acorden subscriure un protocol 
de col·laboració per a promoure un projecte d’adequació del barri 
de la Cantereria i resoldre la problemàtica de les inundacions

Per a l’alcalde 
d’Ontinyent, Jorge 
Rodríguez, la 
implicació de les 
administracions 
està sent clau per a 
la regeneració d’un 
barri com el de la 
Cantereria i per a 
l’aprofitament del 
riu Clariano com un 
espai verd i d’oci per 
a la ciutadania

Manuel Alcalde i Jorge Rodríguez en una visita recent a la zona de la Cantereria.
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Jorge Rodríguez ha 
explicat que l’actuació 
persegueix “revitalitzar i 
dinamitzar” el nucli urbà 
fundacional de la ciutat

REDACCIÓ
La restauració i posada en va-

lor de les muralles medievals 
d’Ontinyent es posa en marxa. 
L’Ajuntament d’Ontinyent ha 
licitat per 2.013.750’03 euros les 
obres que permetran recuperar 
les muralles situades al nord 
de la ciutat, a més de la millora 
de l’accessibilitat al nucli antic 
de La Vila. Una actuació al perí-
metre emmurallat que l’alcalde 
Jorge Rodríguez ha qualificat 
d’històrica tant pel volum de la 
inversió prevista com per trans-
cendència de l’obra per a la re-
cuperació del patrimoni de la 
ciutat. Jorge Rodríguez ha expli-
cat que l’actuació “va en la línia” 
de les polítiques de protecció 
del patrimoni històric que està 
duent a terme el Govern d’On-
tinyent i que persegueixen “re-
vitalitzar i dinamitzar” el nucli 
urbà fundacional de la ciutat. 
A més, l’Alcalde d’Ontinyent ha 
volgut destacar que, també en 
aquest cas, es compta amb una 
ajuda de prop d’un milió d’euros 
del Govern d’Espanya”.

Entre objectius del projecte, 
redactat per l’arquitecte Miguel 
del Rey Aynat, es troba el sane-
jament, restauració i posada en 
valor de les restes de la muralla 
Nord, situada a pocs metres del 
riu Clariano, recuperant el perfil 
de l’antiga muralla, la Torre dels 
Albellons i algun element his-
tòric més que s’ha de verificar 
quan es complete l’estudi arque-
ològic del conjunt a intervenir.

Per altra banda, es faran tre-
balls d’estabilització de terrenys 
en la part baixa del carrer Tri-

Ontinyent licita la restauració de la muralla medieval 
i la millora de l’accessibilitat al nucli històric
Les obres estan subvencionades parcialment pel Govern d’Espanya i s’executaran entre 2021 i 2022

nitat, on es va desprendre part 
del terreny quedant en precari 
la terrassa de la casa, de propi-
etat municipal. En aquest punt 
es tractarà de trobar la línia de 
muralla i recuperar-la, així com 
verificar l’existència de la Torre 
de l’Esperó.

Altre dels objectius principals 
del projecte és facilitar l’accés 
dels vianants a la Vila, sobre-
tot a les persones amb mobili-
tat reduïda. Així doncs, s’ins-
tal·larà un ascensor panoràmic 
que s’elevarà des del solar de 
l’antiga Fàbrica Tortosa i Del-
gado fins al viari del barri de la 
Vila, en concret, arribant fins 
al Carrer Trinitat, entre els nú-
meros 25 i 26. A més a més, es 
consolidarà les vores de cornisa 
en aquests moments en ruïna 
o en precari al voltant del pati 
de la Casa Barberà, en el carrer 
Trinitat, i el pati de la Casa de 
Cultura de La Vila, confrontant 
amb l’anterior i espais públics 
d’accés controlat en l’actualitat, 
on hi ha algunes instal·lacions 
d’ús públic, hui tancades al pú-
blic pel mal estat.

A més a més, es crearà una 
obertura d’accés públic des del 
Carrer Muralla als patis de la 
Casa Barberà i Casa de Cultura 
de La Vila. Per últim, es procedi-

rà al sanejament de les terras-
ses antigament de cultiu d’hor-
ta sota la muralla, en part d’una 
parcel·la del Carrer Muralla i 
zones en l’actualitat de parce-
l·les públiques; i s’estabilitzarà 
el talús sobre el riu Clariano en-
front de les parcel·les.

L’Alcalde d’Ontinyent ha re-
marcat que l’actuació ha rebut 
una subvenció de 982.000 eu-
ros dins de l’1’5% cultural del 
Ministeri de Foment, havent 
d’aportar l’Ajuntament d’Onti-
nyent amb fons propis la quan-
titat que reste de la resultant de 
l’adjudicació de l’obra, per a la 
qual es poden presentar ofertes 

fins al proper 8 de febrer. La in-
tervenció, una volta finalitze el 
procés d’adjudicació i contrac-
tació, tindrà un termini d’exe-
cució de 16 mesos, de manera 
que la previsió és que s’executen 
al llarg dels anys 2021 i 2022. 
“Quan finalitzen aquestes obres 
haurem recuperat “la memòria 
patrimonial i cultural d’Onti-
nyent” i l’haurem valorada “des 
d’un punt de vista social i turís-
tic”, hi ha subratllat l’alcalde.

Per la seua banda, el regidor 
de Territori, Joan Sanchis, re-
cordava que a aquesta actuació 
s’afegirà l’execució de la sen-
tència del conveni incomplit 

per l’antic Institut Valencià de 
la Vivenda (IVVSA) que suposarà 
una inversió d’altres 3 milions 
d’euros de la Generalitat Valen-
ciana als pròxims anys, “afe-
gint-se a les obres de reurbanit-
zació integral fetes al barri als 
últims anys, i a les actuacions 
municipals executades dins els 
diversos programes de saneja-
ment i rehabilitació posats en 
marxa. Un conjunt d’actuacions 
que, una volta finalitzades, su-
posaran un abans i un després 
per a un barri amb un valuosís-
sim passat que volem recuperar 
i dotar de vida per al futur d’On-
tinyent”, concloïa.

Plànol de la muralla nord.

REDACCIÓ
La salut mental és fonamental 

per garantir el benestar emoci-
onal saludable. Per això, l’Ajun-
tament d’Ontinyent des del mes 
de setembre ha reforçat l’atenció 
psicològica per a majors de 65 
anys a través del programa “On-
tinyent t’acompanya”, un servei 
estable i pioner a la Comunitat 
Valenciana d’acompanyament 
psicològic. Es tracta d’un servei 
que des del passat 24 de setem-
bre acumula 120 hores d’aten-
ció, període al qual s’ha realitzat 
atenció a 65 persones.

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge 
Rodríguez, manifestava que “la 
pandèmia de la Covid-19 ens ha 
demostrat la importància de cui-
dar la nostra ment i com d’im-
portants són les nostres relaci-
ons socials per al nostre benestar 
emocional” perquè “totes i tots 
ens hem vist afectats, però els 

Es reforça l’atenció psicològica per l’agreujament de la crisi sanitària
El servei “Ontinyent t’acompanya” acumula ja 120 hores d’atenció als seus primers mesos

nostres majors molt més. Són 
grup de risc i per això han estat 
més aïllats que qualsevol de no-
saltres” exposava.

Una situació que junt a l’agreu-
jament de les mesures per de-
tindre l’avanç de la pandèmia 
a la ciutat, ha retardat l’inici de 
la programació de Majors Actius 
prevista per als primers mesos. 
En aquest sentit, el regidor de 
promoció de l’autonomia, José 
Rafael Sanchis, manifestava que 
“tot i que no hi ha activitats, no 
hem deixat d’atendre als nostres 
majors. Estem setmanes, hem 
donat prioritat al servei d’acom-
panyament psicològic”, exposava 
Sanchis. 

El regidor recordava que “una 
vegada la situació es normalitze 
i podem garantir la seguretat de 
totes les activitats recuperarem 
la programació, però mentre es-
tarem acompanyant als nostres 

majors per evitar que la soledat 
no desitjada que poden provo-
car les noves mesures anticovid 
afecte directament a la qualitat 
de vida i a la salut dels nostres 
majors”, manifestava.

En concret, a estos primers 
mesos de funcionament s’ha 
contactat amb 52 persones que 
havien contestat a l’enquesta 
que es va dur a terme abans de 
la pandèmia al marc del Pla de 
Lluita contra la soledat no desit-
jada. A més, durant aquest temps 
altres 13 persones han accedit di-
rectament al servei a través del 
telèfon acumulant-se un total de 
120 hores d’atenció.

Cal recordar que el servei 
d’acompanyament psicològic es 
presta dimarts i dijous de 10:00h 
a 13:00h telefonant al 652 99 76 
64. És atès per la psicòloga onti-
nyentina Charo Guerola, espe-
cialitzada en clínica i psicologia 

familiar, qui fa una valoració es-
pecialitzada d’estes persones i de-
termina si necessiten un acom-
panyament, ja siga a través d’un 
seguiment telefònic o derivant a 
algun dels programes d’envelli-

ment actiu de l’ajuntament; al 
voluntariat de serveis socials si 
no es detecta ninguna patologia; 
o si hi ha que fer una intervenció 
clínica amb elles i un seguiment 
més exhaustiu del cas.

Presentació del Pla Soledat.
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Els bars i terrasses d’Ontinyent no pa-

garan taxa d’ocupació de via pública per 
taules i cadires durant tot l’any 2021, amb 
l’objectiu d’ajudar a un dels sectors eco-
nòmics més afectats per les restriccions 
imposades per la pandèmia. El Govern 
d’Ontinyent renova així la suspensió del 
cobrament d’esta taxa, que en 2020 es va 
deixar sense efecte fins al mes de març de 
2021 dins del pla “Tornem Junts” per aju-
dar a empreses i particulars a pal·liar els 
efectes de la crisi de la Covid-19. Aquesta 
nova proposta de suspensió serà aprovada 
al plenari ordinari del proper 28 de gener. 

Segons ha declarat l’alcalde d’Onti-
nyent, Jorge Rodríguez, “el sector de la 
hostaleria és un dels més afectats per la 
crisi econòmica que ha provocat la pan-
dèmia, i per això tornem a suspendre la 
taxa d’ocupació pública” i remarcava que 
“la ciutadania pot estar segura que farem 
tot allò que estiga a la nostra mà perquè 
la crisi de la Covid-19 no deixe a ningú al 
camí”, incidia. 

La suspensió d’esta taxa per a l’any 2021 
és una merma d’ingressos de 39.100 euros 
per a l’Ajuntament, que sumats als 52.000 
euros de març de 2020 a març de 2021 su-
posen una subvenció en espècie al sector 
de 91.100€ en dos anys. No obstant això, 
la regidora d’Hisenda, Natàlia Enguix, re-
marcava que “aquesta merma d’ingres-
sos és possible gràcies a la bona salut 
financera de l’Ajuntament i la important 
rebaixa del deute que hem acumulat. Un 
treball previ que ara ens permet donar su-
port als sectors més afectats per aquesta 
crisi sanitària i econòmica”, manifestava. 
Enguix ha exposat que la suspensió de co-
brament de la taxa per ocupació del domi-
ni públic amb taules i cadires per a l’any 
2021 es fa amb efecte des de l’1 d’abril de 
2021 fins al 31 de desembre de 2021, amb-
dós inclosos, així com la pròrroga de les 
autoritzacions d’ocupacions de la via pú-
blica. 

Per la seua part, el regidor de Promoció 
Econòmica, Juan Pablo Úbeda, exposava que 
“el nou tancament de la hostaleria decretat 
per la Generalitat Valenciana ha agreujat la 
situació d’aquest sector. Per això, volem que 
la renovació d’aquesta suspensió servisca 
per tractar d’ajudar als nostre autònoms i 
autònomes”, assegurava.

Bonificacions fiscals per a 2021
Juntament a aquesta suspensió, l’exe-

cutiu de Jorge Rodríguez ha previst per a 
l’any 2021 nous avanços en l’aposta del Go-
vern local per emprar les ordenances fis-
cals com element de promoció econòmica 
i suport a la ciutadania. En concret, fins 
al 15 de febrer la ciutadania d’Ontinyent 
pot sol·licitar el pagament d’impostos(IBI, 
IAE, guals, impost de vehicles sobre trac-
ció mecànica o recollida de fem) de l’any 
en curs en 12 mesos sense interessos de 
demora. Per beneficiar-se del Compte Cor-
rent Tributari sols cal omplir una instàn-
cia accessible des de l’apartat de “Carpeta 
Ciutadana” a la web www.ontinyent.es.

Així mateix, es rebaixen els requisits 
per accedir a la “bonificació verda” del 
50% als principals impostos (IBI i IAE) a 
les empreses i particulars que aposten 

L’Ajuntament d’Ontinyent anul·la el pagament de la taxa 
per terrasses durant l’any 2021 a bars i restaurants
L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, explica que aquesta acció mostra que “som sensibles a la 
realitat del sector d’hostaleria, un dels més afectats per la pandèmia de la Covid-19”

per l’ús d’energies renovables. Es millo-
ren també les bonificacions d’impostos a 
les empreses, com la del 50% de l’impost 
d’activitats econòmiques (IAE) que passa a 
requerir un increment de la plantilla amb 
contracte indefinit en 2020, enlloc de l’úl-
tim lustre.

Igualment, es bonifica el 95% de la quo-
ta íntegra de l’impost de transmissió de 
les vivendes situades a la Cantereria afec-
tades per les inundacions de setembre de 
2019 i, a més, es rebaixa en un 6% la taxa 
de les parades del mercat d’abasts per 
ajudar i impulsar el comerç local i de pro-
ximitat; i es mantenen les bonificacions 
a les taxes de fem i aigua a les famílies 
desafavorides. Reunió entre Jorge Rodríguez i el president d’AHVAL, Jordi Martínez.
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LA LLOSA DE RANES

PABLO ORTS
L’Ajuntament de La Llosa 

de Ranes segueix treballant 
per ajudar a l’economia local 
a suportar la crisi econòmica 
provocada per la pandèmia 
de COVID-19. En eixe sentit, el 
consistori lloser va a seguir 
suspenent la taxa de terrasses 
de bars i restaurants en 2021, 
així com la taxa del mercat 
ambulant.

La segona tinent d’alcalde i 
regidora d’Hisenda i Comerç, 
Rosana Revert, explicava al 
respecte que “volem continuar 
amb la línia de mesures que 
vam posar en marxa en 2020 
en aquest 2021”. 

Per a Revert, “aquestes són 
mesures importants de suport 
al comerç local i les PIMES, i 
ara més que mai hem d’estar 
al seu costat.”

La Llosa de Ranes estableix més ajudes per pal·liar 
la crisi econòmica
Rosana Revert: “ara més que mai hem d’estar al costat del comerç local i les PIMES”

D’altra banda, la regidora 
comentava que “estem estu-
diant la possibilitat de portar 
endavant més mesures com 
subvencions per a PIMES simi-
lars a les de 2020 si finalment 
els ajuntaments podem dispo-
sar del nostre romanent.”

Per últim està el Pla de Co-
operació Municipal COVID-19 
anunciat per la Generalitat 
Valenciana dotat amb 127 mi-
lions d’euros amb aportacions 
de la mateixa Generalitat, les 
diputacions i els ajuntaments. 

Aquest pla implicarà un 
gran esforç econòmic i també 
de personal als ajuntaments. 
Referent a açò, Rosana Revert 
declarava que “sabem que serà 
molta feina, però volem apro-
fitar tot el que ens puga arri-
bar i farem l’esforç per poder 
portar-ho endavant.” Façana de l’Ajuntament de La Llosa de Ranes.

REDACCIÓ
L'Ajuntament de la Llosa de 

Ranes ha comprat un total de 
14 purificadors d'aire que s'han 
ubicat en cadascuna de les 
aules del CEIP Crist del Mira-
cle. Els purificadors han estat 
comprats a l'empresa de Xàtiva 
Hidrovital Gestiones S.L. i s'ha 
invertit un total de 4.400 euros.

L’Ajuntament de la Llosa de Ranes 
dota de purificadors d’aire les aules 
del CEIP Crist del Miracle

Es tracta d'un sistema de pu-
rificació de l'aire que funciona 
gràcies a filtres de gran efici-
ència que possibilitaran que 
l'alumnat, durant els mesos 
d'hivern, es trobe a un ambient 
confortable a l'aula minimit-
zant els riscos per a la salut de 
xiquets i xiquetes originats per 
la Covid-19.

El regidor d'educació, Javier 
Camarasa, ha assenyalat que 
"els purificadors d'aire comple-
ten l'aposta de l'Ajuntament, 
l'AFA del CEIP Crist del Miracle 
i el propi centre, per garantir 
unes bones condicions en l'àm-
bit educatiu, en aquest curs en 
què és primordial mantenir la 
seguretat a les aules".

Els xiquets i xiquetes del CEIP 
Crist del Miracle tornaren de les 
vacances de Nadal estrenant la 
“mantaescola”

Purificador instal·lat a una de les aules. La “mantaescola” ha arribat a La Llosa de Ranes.

REDACCIÓ
Els xiquets i xiquetes de la 

Llosa de Ranes van tornar de 
les vacances nadalenques a les 
aules i es trobarena les seues 
cadires un regal que els hi van 
deixar els Reis d’Orient, a pe-
tició de l’AFA del CEIP Crist del 
Miracle i l’Ajuntament.

Es tracta d’una manta de po-

lièster en forma de ponxo que 
té com a finalitat contrarestar 
el fred a les aules a causa de la 
ventilació contra la Covid-19. 
La “mantaescola” ha estat cre-
ada per l’empresa ontinyenti-
na Textils Mora.

L’educació és un dret i hem 
de vetlar perquè es realitze en 
les millors condicions.
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L’ALCÚDIA DE CRESPINS

L’antiga instal·lació va ser 
furtada temps enrere i 
ara l’augment de veïnat a 
la zona ha fet necessària 
aquesta inversió per part 
de l’Ajuntament

REDACCIÓ
L’Ajuntament de l’Alcúdia de 

Crespins, davant la situació 
de la pandèmia, mantindrà la 
suspensió de les taxes d’ocu-
pació de la via pública tant de 
terrasses com de mercat am-
bulant per al primer semestre 
de l’any amb la possibilitat 
d’ampliar-se. Una mesura de 
la qual es beneficiaran al vol-
tant d’una dotzena de bars, 
restaurants i una trentena de 
llocs del mercat ambulant.

Des de l’Ajuntament i la regi-
doria de Promoció Econòmica, 
el responsable de l’àrea, Pedro 
García ha explicat que “tot que 
l’últim any hem pres aquesta 
mesura, donada l’evolució de 
la pandèmia, hem cregut ne-
cessari continuar amb ella”. A 
més a més, ha recordat que tal 
com vam fer “es continua amb 
l’augment de les superfícies 
d’ocupació de terrasses que en 
molts casos suposa el doble 
del que es disposava anterior-

L’Alcúdia de Crespins manté la suspensió de les taxes 
d’ocupació pública fins que finalitze l’estat d’alarma
Es tracta d’una mesura de la qual es beneficiaran al voltant d’una dotzena de bars, 
restaurants i una trentena de llocs del mercat ambulant

ment”, alhora que també s’ha 
augmentat la superfície desti-
nada al mercat ambulant per-
què totes les parades pogueren 
muntar els dimecres.

D’aquesta manera, el consis-
tori pretén alleujar la situació 
econòmica dels bars i restau-
rants del municipi, un suport 
que s’emmarca dins de les ini-
ciatives dutes a terme per fer 
front a les conseqüències eco-
nòmiques provocades per la 
situació pandèmica. 

L’alcalde i regidor d’Hisenda, 
Roberto Granero, ha incidit en 
què tant la continuïtat de la 
suspensió de taxes al sector de 
l’hostaleria com als llocs del 
mercat ambulant, així com la 
nova línia d’ajudes als autò-
noms, comerç i microempre-
ses aprovada en el pressupost 
2021 “ratifica el suport muni-
cipal als sectors productius 
del nostre poble, els quals són 
fonamentals per a l’economia 
local”.

REDACCIÓ
L’Ajuntament de l’Alcúdia de 

Crespins ha procedit a la ins-
tal·lació novament de tot el ca-
blejat elèctric a la zona del Batà 
després que aquesta fora fur-
tada temps enrere. Al mateix 
temps, s’han col·locat llumi-
nàries noves als carrers Batà, 
Enric Valor i Antoni Ferrer.

Es tracta d’una iniciativa 
de la regidora de Serveis Mu-
nicipals que ha comptat amb 
un pressupost municipal de 
12.790 euros i que com ha ex-
plicat l’alcalde i regidor, Rober-
to Granero: “Era una actuació 
necessària, ja que una vegada 
que està sent habitada la zona, 
hem considerat necessari 
dur a terme aquesta inversió 
que suposa una millora gran 
per a la seguretat i comoditat 
d’aquesta àrea on cada vegada 
hi ha més veïnat”.

Granero també ha subrat-
llat que aquesta no és l’única 
inversió i millora que hi ha 
prevista amb l’objectiu que la 
zona del Batà es convertisca en 
un espai urbà dotat amb tots 

REDACCIÓ
L’Ajuntament de l’Alcúdia de 

Crespins traurà en breu la lici-
tació del projecte per a la rege-
neració paisatgística de l’en-
torn del Riu Sants, amb una 
inversió prevista de 50.000 eu-
ros, procedents d’una ajuda de 
la Diputació de València.

Es tracta de la segona fase 
de recuperació del riu després 
de la realitzada fa dos anys, 
quan la Confederació Hidro-

Terrassa d’un establiment hostaler de l’Alcúdia de Crespins.

L’Ajuntament inverteix 
13.000 euros per a 
renovar la instal·lació de 
la zona del Batà

Es millorarà paisatgísticament el Riu Sants amb 
una ajuda municipal de 50.000 euros

els serveis necessaris i puguem 
gaudir del seu entorn. Entre les 
actuacions previstes estan con-
dicionament de zones verdes, 
mobiliari urbà i augment dels 
punts de recollida de residus, 
entre altres.

Zona del Batà.

gràfica del Xúquer va donar 
llum verda per a eliminar el 
revestiment de formigó de 
piscines, permetent retornar 
el riu al seu estat original i 
recuperar-la com a zona de 
bany. Ara, el que es pretén és 
condicionar tot l’entorn del 
riu, amb la plantació d’arbres 
i vegetació, mobiliari adequat 
i panells amb informació tu-
rístiques, segons explica el re-
gidor de Medi Ambient, Jordi 

Caparrós, qui espera que, mal-
grat la pandèmia i els proces-
sos administratius, l’actuació 
puga iniciar-se el mes vinent 
de març.

El regidor subratllava el fet 
que gràcies a les pluges de no-
vembre i la borrasca Filomena, 
que en la zona ha sigut en for-
ma de pluja, el riu ha tornat a 
nàixer de manera natural i es-
pera que puguen conservar-se 
fins a l’estiu.

REDACCIÓ
La regidoria de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament de 
l’Alcúdia de Crespins ha posat 
en marxa una nova ferramen-
ta en línia de servei d’orienta-
ció laboral que inclou ofertes 
de formació, ocupació, així 
com projectes, oposicions, etc. 

Al mateix temps, la nova 
eina també inclou informació 
útil tant per al comerç com 
per als autònoms del municipi 
que poden trobar en ella totes 
les ajudes i subvencions dels 
diferents organismes institu-

Es posa en marxa una nova ferramenta 
d’orientació i assessorament laboral

cionals. A més a més, també 
pretén fomentar l’emprenedo-
ria amb l’assessorament de les 
diferents línies d’ajuda. Tots els 
serveis que s’ofereixen estan 
supervisats i gestionats per un 
agent d’orientació i desenvolu-
pament local que s’encarrega 
de facilitar i tramitar qualsevol 
dubte.

Aquesta nova pàgina es por 
trobar Facebook amb el nom 
“AODL l’Alcúdia de Crespins” i 
per al regidor de l’àrea Pedro 
García, donada la situació ac-
tual, és una bona iniciativa, ja 

que cal posar en marxa “totes 
les ferramentes al nostre abast 
per facilitar, en la mesura de 
les nostres possibilitats, tota 
la informació de les ajudes que 
hui ens demana el sector co-
mercial i industrial així com 
l’oferta d’ocupació laboral dis-
ponible per als nostres veïns 
i veïnes que es troben desocu-
pats”. Al mateix temps, Garcia 
ha valorat la figura d’AODL que 
considera “indispensable per 
la labor del nostre equip de go-
vern davant la crisi que estem 
patint”.
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COMARQUES

PABLO ORTS
Molts són els refranys que 

vinculen la neu amb els bons 
presagis. Aquest esperat 2021 ha 
començat amb un temporal de 
fred, pluja i neu que, més enllà 
dels mals de cap que va generar 
pel que fa al trànsit, esperem 
que siga un bon auguri d’allò 
està per vindre els pròxims me-
sos en aquest any en el qual de-
sitgem deixar enrere el malson 
de la COVID.

La borrasca “Filomena” va re-
córrer les nostres comarques, de 
sud a nord, des de dijous 7 fins 
diumenge 10. De fet, els primers 
cops de neu es van deixar veure 
en la vesprada del dia 7 a Bocai-
rent. Al municipi de la Vall d’Al-
baida va començar a quallar als 
carrers i també va provocar els 
primers talls de carreteres. 

A llarg de la matinada, la neu 
va seguir caient a Bocairent i 
van començar a treballar les 
màquines llevaneu per perme-
tre la circulació per nucli urbà i 
les zones industrials. La nevada 
va anar avançant per les nos-
tres comarques fins a aplegar a 
la Costera (La Font de la Figuera 
i Moixent) i a la Canal de Na-

La borrasca “Filomena” cobreix de blanc les La borrasca “Filomena” cobreix de blanc les 
nostres comarquesnostres comarques

Aquest 2021 ha començat amb un intens temporal que ha empolsat parcialment Aquest 2021 ha començat amb un intens temporal que ha empolsat parcialment 
zones de la Costera, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrészones de la Costera, la Vall d’Albaida i la Canal de Navarrés

varrés (Enguera). Les principals 
complicacions es van produir en 
les carreteres Moixent - Aielo i 
Moixent - Enguera, així com en 
la connexió entre la capital de la 
Canal i Benali. 

El cap de setmana va comen-
çar amb les tres comarques em-
polsades. Açò va provocar que, 
tot i la complicada situació sani-
tària provocada per la COVID-19, 
molts curiosos s’arriscaren per 
aproximar-se a zones nevades. 
Aquesta inconsciència va provo-
car que inclús s’haguera de pro-
hibir la circulació pel nucli urbà 
de Bocairent o el col·lapse de la 
carretera cap a Ayora en la Serra 
d’Enguera. 

Una vegada superada la bor-
rasca, les baixes temperatures 
dels dies posteriors van permetre 
que en moltes zones es mante-
nira la neu fins més de 10 dies 
després. 

Cal destacar que Filomena no 
sols ens va portar neu, sinó tam-
bé temperatures baixes i regis-
tres de pluja destacats, especial-
ment la jornada del 8 de gener, 
com els 118,8 mm que van caure a 
Barxeta, els 109,4mm a Pinet o els 
86mm a Bicorb.

REGISTRES DESTACATS DE PRECIPITACIONS

Precipitació acumulada (mm)

Imatges de diversos punts de les nostres comarques coberts per la neu.
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REDACCIÓ
La Mancomunitat La Coste-

ra-Canal ha adjudicat a l’em-
presa ‘ADA’, el contracte de 
gestió de recollida i transport 
d’animals abandonats, er-
rants o decomissats, així com 
els morts en la via pública. 
Aquest contracte té un import 
de 55.658,79 euros i una dura-
ció d’1 any, prorrogable per al-
tres dos. 

L’objecte del contracte és que 
tots els municipis mancomu-
nats puguen prestar el millor 
servei quant al control d’ani-
mals. La instal·lació destinada 
a l’allotjament d’animals està 
situada en el municipi de Bar-
xeta i té la capacitat d’albergar 
75 gossos.

L’empresa concessionària 
del servei deurà també man-
tindre i actualitzar un regis-
tre que estarà a disposició per 
a la seua consulta tant de la 
Mancomunitat com dels ajun-
taments als quals se’ls presta-
rà el servei. Té el compromís 

La Mancomunitat adjudica per 55.658,79 euros la 
recollida d’animals abandonats a l’empresa ADA
La redacció dels plecs ha tingut en compte tota la legislació vigent en matèria de benestar animal

REDACCIÓ
La Mancomunitat la Coste-

ra-Canal incrementa la seua 
plantilla en el marc del pro-
grama “Avalem Joves” i “Suport 
Xarxa Jove” amb un contracte 
de duració determinada. 

En concret s’ha realitzat la 
contractació laboral temporal, 
a jornada completa, durant un 
període de dotze mesos a tres 
joves menors de 30 anys en 
els llocs de treball d’auxiliar 
administratiu i peó. L’import 
d’aquesta subvenció, atorgada 
per Labora (Servei Valencià de 
Treball i Formació) i cofinançat 
pel Fons Social Europeu (FSE) 
ascendeix a 47.805 euros.

Una altra de les subvencions 
rebudes per a la contractació 
de personal, amb un import de 
149.500 euros, ha sigut la de-
nominada “Suport Xarxa Jove”, 
un programa que compta amb 
la presència de persones en-
carregades de treballar conjun-
tament amb els Ajuntaments i 
l’IVAJ, per al desenvolupament 
de polítiques de joventut i de 
programes i campanyes dirigi-

La Mancomunitat la Costera-Canal incorpora a cinc 
persones a través de diferents subvencions
Fins a final de 2021 l’entitat supramunicipal comptarà amb un reforç en diverses àrees després 
de rebre dues subvencions que ascendeixen a 47.805 euros i 149.500 euros respectivament

des a joves. Els perfils contrac-
tats han sigut dues persones 
dinamitzadores i una tècnica 
de joventut. Al llarg de 2021 
s’incorporaran altres dos per-
fils més, en l’àmbit de la psico-
logia i altre perfil de reforç de 
dinamització. 

L’objectiu d’aquestes sub-
vencions a mancomunitats és 
donar assistència en els mu-
nicipis de menys de cinc mil 
habitants per a complementar 
i arribar a tots els municipis.

La presidenta de l’entitat, 
M. José Tortosa, ha destacat 
la “gran importància que te-
nen ambdues ajudes, ja que, 
serveixen principalment per a 
brindar una oportunitat labo-
ral a les persones, i per a re-
forçar l’àrea i els projectes que 
la Mancomunitat executarà al 
llarg del present exercici”.

Al  que afegia, “respecte al 
departament de joventut, el 
personal tècnic ajudarà, di-
namitzarà i donarà suport en 
aquesta àrea tan necessària 
als municipis que manquen 
d’aquest servei”. La presidenta M. José Tortosa, amb les noves incorporacions.

de Sacrifici-Eliminació Zero i 
es compromet a no sacrificar 
cap animal per qüestions eco-
nòmiques, de sobrepoblació, 
manca de places, impossibi-
litat de trobar adoptant en un 
termini determinat, o d’una 
altra índole. 

Quant al trasllat dels ani-
mals, es realitzarà en una fur-
goneta amb un habitacle que 
és l’òptim per a garantir la pro-
tecció enfront de les condici-
ons climatològiques, tenint les 
condicions higienicosanitàries 
d’acord amb les necessitats 
fisiològiques i etiològiques de 
cada espècie autoritzada, tro-
bant-se degudament desinfec-
tat després de cada ús.

L’empresa disposa a més 
d’un Pla de Gestió d’Adopcions, 
amb una xarxa de col·labora-
dors i cases d’acolliment amb 
duració indefinida fins al seu 
responsable legal el reculla o 
s’aconseguisca la seua adop-
ció. Tots els animals recollits 
seran reportats a la Manco-
munitat i es publicarà diàri-
ament en les xarxes socials 
de l’empresa adjudicatària els 
animals perduts en la zona, 
per a ajudar els seus respon-
sables a recuperar-los.

Entre els serveis que s’ofe-
reixen a la ciutadania desta-
ca el d’orientació i atenció al 
públic tots els dies de la set-
mana, mitjançant cita prèvia. 
Destaca a més la realització de 
xarrades a escolars per a fo-
mentar l’educació en la com-
passió animal a les noves ge-
neracions.

Es durà a terme la col·la-
boració amb les institucions 
per a fomentar campanyes di-
vulgatives sota el lema d’una 

educació per a una cura res-
ponsable, així com visites als 
col·legis i campanyes puntu-
als per a donacions d’estris 
útils a l’alberg.

“Manifestem la satisfacció 
que ens produeix haver po-
gut adjudicar el contracte de 
recollida d’animals perduts o 
abandonats a una protectora, 
sabedors del seu compromís 
amb el benestar dels ani-

La duració del 
contracte serà d’1 
any prorrogable 
per altres dos

mals”, ha declarat la presiden-
ta de l’entitat, M. José Tortosa. 
A més ha afegit  “expressar 
també el nostre agraïment a 
Àngela Molina, presidenta de 
la Coordinadora d’Animals de 
la Comunitat Valenciana, per 
l’ajuda i col·laboració que ens 
ha prestat en l’elaboració dels 
plecs i que han possibilitat que 
finalment siga una protectora 
la destinatària del contracte”.

Antic Hospital de Xàtiva, seu de la Mancomunitat.
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FUTBOL

REDACCIÓ
Un dels grans protagonistes del 

futbol nacional de les últimes set-
manes ha estat el jugador natural 
de l’Olleria Juanan. El migcam-
pista valldalbaidí va marcar el gol 
que va permetre la històrica i sor-
prenent del CD Alcoyano sobre le 
Real Madrid CF en la Copa del Rei. 

El dimecres 20 de gener de 
2021 estarà per sempre en la his-
tòria del CD Alcoyano i marcarà 
per sempre la trajectòria de Juan 
Antonio Casanova Vidal. Segura-
ment, el jugador blanc-i-blau va 
marcar el gol més important de la 
seua carrera futbolística. A falta 
de set minuts per a la conclusió de 
la segona part de la pròrroga, amb 
el seu equip en inferioritat nu-
mèrica i després d’una gran des-
gast físic davant un dels millors 
planters del món, el de l’Olleria 
va traure forces d’on semblava no 
haver-hi per aparèixer a l’interior 

PABLO ORTS
El xativí Berna Ballester ha 

protagonitzat una de les histò-
ries més curioses del món del 
futbol. Aquesta temporada la va 
començar com a jugador del pri-
mer equip del CD Olímpic i com 
entrenador del Juvenil A del club 
xativí. No obstant això, la desti-
tució d’Abel Buades com a tècnic 
del primer equip va fer que Berna 
penjara les botes de manera pre-
cipitada per encetar la seua car-
rera com a entrenador. 

Per saber més d’aquesta tran-
sició hem fet unes “passades cur-
tes” amb Berna Ballester amb la 
intenció de fer un repàs de la seua 
carrera com a futbolista i conéixer 
més sobre la seua faceta d’entre-
nador.

COM A JUGADOR
Trajectòria:
Vaig començar en l’EF Plus de 

Xàtiva, d’eixa primera etapa vaig 
passar al Real Madrid CF des de 
categoria cadet en la tempora-
da 1997-98 fins a aplegar al Real 
Madrid CF C en Tercera Divisió la 
temporada 2001-02. Després vaig 
firmar pel Valencia CF i vaig es-
tar 5 temporades al filial, tres en 
Segona Divisió B i dos en Tercera. 
Les temporades 2007-08 i 2008-09 
vaig jugar en la Primera Divisió 
de Bèlgica amb el Royal Excelsior 
Mouscron. A la meua tornada 
Espanya vaig jugar en Segona B 
amb el CD Alcoyano (2009-2011), 
CF Gandia (2011-12), Ontinyent 
CF (2012-2014) i Real Avilés (2014-
15). La meua última etapa ha si-
gut al club de la meua ciutat, el 

Passades curtes amb 
Berna Ballester

CD Olímpic, jugant la tempora-
da 2015-16 en Segona Divisió B i 
la resta en Tercera Divisió, fins 
aquesta mateixa temporada.

Posició o posicions:
Defensa central i migcampista 

defensiu, tot i que una tempora-
da vaig jugar com a lateral dret. 

Dorsal preferit: 
El 4. 

Mania o rutina: 
Moltes, però el café abans del 

partit era molt important.

Estadis: 
Com a local em quede amb el 

Camp Murta (Xàtiva), El Collao 
(Alcoi) i el Suárez Puerta (Avilés) 
per eixe ordre. I com a visitant 
destacaria el Santiago Bernabeu 
(Madrid) i el Jay Breydel (Brujas).

Afició:
L’afició del RKV Malinas de Bèl-

gica em va impressionar. Tot el 
partit cantant. Noranta minuts 
sense parar. 

Partit: 
El CD Lugo 0-1 CD Alcoyano (26-

06-2011) a l’Estadi Anxo Carro, que 
va significar l’ascens a Segona 
Divisió A.

Gol: 
El que vaig marcar en el CD 

Olímpic 1-0 FC Barcelona B (15-05-
2016). Era l’última jornada de lli-
ga i va significar classificar-nos 
per al play-out i tindre una opció 
extra per intentar salvar-nos. 

Temporada:
La 2010-11 que va acabar amb 

l’ascens del CD Alcoyano a Sego-
na A. 

Entrenador:
Paco López, Óscar Fernández i 

Luis Sánchez Duque.  

Company: 
David Silva per qualitat. Encara 

que destacaria a molts altres per 
les grans amistats que m’ha dei-
xat el futbol. 

Club: 
El CD Olímpic, perquè em sent 

molt identificat amb el club i la 
meua ciutat. A banda, el Real Ma-
drid CF per apostar per mi i for-
mar-me com a jugador i persona. 
També el Valencia CF, ja que és el 
meu equip des de sempre.

Un moment:
Anar al Campionat d’Europa 

Sub-16 i guanyar-lo és un record 
impressionant.

Com ha sigut posar fi a la teua 
carrera com a jugador?

La veritat que un poc estrany 
per tot el que comporta la situa-
ció actual de la pandèmia, però a 
la vegada un estímul i un repte 
personal nou prendre aquesta 
decisió.

COM A ENTRENADOR
Trajectòria:
Dues temporades amb equips 

cadets al Xàtiva FB, dues tem-
porades amb el Juvenil A del CD 
Olímpic i el temps que porte amb 
el primer equip. 

Esquema:
Preferisc l’1-4-4-2 o l’1-4-2-3-1. 

Proposta futbolística: 
M’agrada alternar el joc i que 

l’equip siga molt dinàmic en 
aquest sentit.

Com et definiries com a tècnic? 
Crec que és prompte per a defi-

nir-me, però estic obert a l’apre-
nentatge i intente sempre adap-
tar-me als jugadors que tinc.

Mania o rutina: 
Continue amb el café obligat 

abans d’entrar al vestidor.

Partit: 
El meu debut com a entrenador 

del primer equip del CD Olímpic. 

Jugador: 
Seria injust destacar a algun 

ara mateix, però sí que és cert 
que amb alguns guarde una gran 
relació personal.

Entrenador referent:

Paco López és la meua referèn-
cia per la seua capacitat de gesti-
onar el vestidor.

Objectius en aquesta nova 
etapa:

A curt termini guanyar el se-
güent partit, a mitjà posar al CD 
Olímpic el més amunt possible 
en la classificació i a llarg termi-
ni tornar al Segona Divisió B. 

Un missatge per als aficionats 
del CD Olímpic: 

Els vull donar les gràcies per 
fer-nos costat a l’equip en aques-
ta temporada tan dificultosa. De-
sitge que tinguem tots salut per a 
que, quan passe la pandèmia, pu-
guem tornar tots al Camp Murta i 
gaudir junts del CD Olímpic.

Berna Ballester.

FUTBOL

Juanan Casanova, un heroi coper de l’Olleria
de l’àrea rival i culminar encerta-
dament un contracop que va por-
tar la bogeria a El Collao. 

Als seus 31 anys, complits pocs 
dies després de l’històric partit, 
Juanan és un exemple de supe-
ració i tot un referent del futbol 
de les nostres comarques. El seu 
debut en Segona B amb el primer 
equip de l’Ontinyent CF va arribar 
en la temporada 2010-11 a les or-
dres de Toni Aparicio quan encara 
era jugador de l’equip filial. Des 
d’eixe moment, el migcampista 
ha anat creixent sense parar. El 
seu pas pel CD Llosa, la UD Alzira 
i la UD Banigànim li va permetre 
consolidar-se en Tercera Divisió i 
tornar a les files de l’Ontinyent CF. 
A l’equip del Clariano va aconse-
guir l’ascens de nou a la categoria 
de bronze aplegant a ser capità. 
De fet, com a capità va viure la fa-
tídica desaparició del club blanc-i 
negre en la temporada 2018-19. 

Després d’eixe trangol, es va in-
corporar al CF La Nucia i aquest 
curs ha continuat pujant escalons 
amb l’aplegada a un club històric 
com el CD Alcoyano. 

El gol de Juanan ha causat tant 
de rebombori que ha estat prota-
gonista a mitjans de comunicació 
d’àmbit nacional i molts són els 
missatges per donar-li l’enho-
rabona els que hem pogut llegir 
a les xarxes socials. Excompanys, 
equips anteriors i, fins i tot, 
l’Ajuntament de l’Olleria, que va 
publicar el següent post a la seua 
pàgina de Facebook: 

“Sense paraules! Un ollerià elimi-
na al Real Madrid en Copa del Rei”

El gol de l’ollerià Juanan al mi-
nut 115’ de partit va donar la vic-
tòria ahir al CD Alcoyano i va eli-
minar al Real Madrid de la Copa 
del Rei.

Enhorabona CD Alcoyano i 
amunt Juanan! Un moment de l’eliminatòria copera entre el CD Alcoyano i el Real Madrid.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
EN XÀTIVA, ONTINYENT, LA COSTERA I LA CANAL DE NAVARRÉS

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

ESPENTAR
L’acció de fer pressió amb les mans sobre 

alguna cosa es diu d’unes quantes mane-
res, moltes prou paregudes perquè tenen 
un origen comú. Les més antigues (docu-
mentades al segle XIII i XIV) són empényer 
i espényer, del llatí impingere i expinge-
re respectivament. La primera ha donat 
împinge en romanés i la segona, spingere 
en italià i espeindre en francés antic. Hui 
dia es conserven els dos verbs en algunes 
zones de Catalunya i, a territori valencià, 
al Baix Maestrat, Algemesí i Guadassuar, 
però només el derivat de expingere i sota la 
forma analògica espendre. En una segona 
fase, els participis antics d’aquells verbs, 
empent i espent, van donar lloc als subs-
tantius empenta i espenta, «pegar una es-
penta», i d’aquests, es van formar els verbs 
empentar, espentar, així com empentejar 
i espentejar, que són doblets equivalents, 
com el de sacsar/sacsejar. Per tant, espen-
tar ve de espenta i no al revés, i cal dir que 
és de la Costera cap avall on més se sent, 
incloent-hi bona part de la Vall d’Albai-
da. En canvi, des de la Ribera Alta fins al 
sud de Catalunya i part de la seua franja 
occidental, predomina espentejar (així di-
uen, com ara a la ciutat de Lleida). Caldria 
incloure en aquesta àrea també la Canal 
de Navarrés, ja que s’hi pot sentir espen-
tear, a més de espenta. A la Costera, com 

a zona de transició entre el domini de es-
pentar i el de espentejar, s’alternen les dos 
formes. Parlem ara dels sinònims que no 
procedeixen d’aquells verb llatins: dos dels 
destacats, espitjar i estibar, es troben al terç 
sud valencià i tenen, respectivament, el 
significat original  –i encara el conserven 
en alguns llocs– de ‘estrényer’ i ‘compac-
tar’ (per això els que col·loquen la càrrega 
portuària es diuen estibadors), allò que po-
pularment es diu apretar, o siga, un sentit 
bastant lligat a ‘espentar’. També tenen el 
sentit d’‘ajuntar compactament’ apinyar o 
espinyar (formats a partir de pinya; com 
espitjar o apitjar, de pitjar), que són els 
sinònims de espentar que diuen a Carlet, 
l’Alcúdia, Alberic i Alzira. Espitjar se sent 
en una zona que inclou el terç oriental de 
la Vall d’Albaida (Benigànim, Llutxent, etc.), 
bona part de la Safor, Tàrbena i la majo-
ria de la Marina Alta, i deu procedir de la 
repoblació dels illencs que va seguir l’ex-
pulsió dels moriscos, ja que és el sinònim 
més usat a les Balears. A més, el parlar de 
l’Horta, el Camp de Morvedre, etc. es coneix 
amb el nom metafòric de apitjat, pronun-
ciat apitxat per a remarcar la fonètica con-
siderada arbitràriament «apretada», que 
consisteix a ensordir les sibilants sonores, 
és a dir, pronunciar cassa i txoguet per 
compte de casa i joguet. 

Pepe Sanchis
EMBLEMES DE L’ANTIC COMERÇ DE XÀTIVA

Un dels comerços més emblemàtics i 
antics de Xàtiva va ser l’anomenat, popu-
larment, el de la Ruixadora , que va nàixer  
com un taller que subministrava i repa-
rava objectes de llautó, en l’època quan 
va ser fundat a finals del segle XVIII, on el 
plàstic no havia aparegut ni altres mate-
rials sintètics.

Al frontal de la porta de la botiga, penja-
va una voluminosa arruixadora que tenia 
a la part de baix un fum d’altres diminu-
tes arruixadoretes; així des de ben lluny ja 
es veia el portal de l’establiment on estava 
ubicada la tenda.

Aquest comerç i taller de llautó el va 
fundar en 1793 Rosendo Alonso Tortosa, 
que encara figurava en 1853, ubicat al car-
rer de Camí (actualment Botigues).  Més 
tard, en 1913 és quan es fabrica la famo-
sa arruixadora que comença a penjar a 

la porta del comerç i  la farà ser conegu-
da per aquest emblema; en aquells anys 
es trobava al carrer del Pi núm 6, que als 
anys 50 renumerarien  atorgant-li en 
núm 4, ja dirigint el negoci Rafael Alonso 
que també figura com a titolar en 1922. Al 
cens de comerciants de 1926 la llanderia 
duia per nom oficial “Hojalateria La Rega-
dera”  a nom de Rosendo Alonso Reig.

Després d’haver estat durant molts anys 
al carrer del Pi i obrir també al carrer de la 
Peixcateria, en 1977 es va traslladar a un 
local més ampli en la Baixada de l’Estació 
núm 10, on la venda del nou mobiliari de 
cuina i sanejament junt als complements 
que demandaven els nous temps, anaven 
imposant-se;  allí va estar durant 22 anys, 
fins cessar l’activitat a les portes del segle 
XXI, gestionant el negoci els germans Ro-
sendo y Juan Alonso Sala.

L’ARRUIXADORA

Data Localitat Lloc Horari

01/02/2021 Barxeta
Casa de 
Cultura 17.00-20.30h

03/02/2021 Navarrés Centre 
Cultural

17.00-20.30h

04/02/2021 Xàtiva Gran Teatre 16.30-20.30h

10/02/2021 Xàtiva Gran Teatre 17.00-20.30h

18/02/2021 Ontinyent
Centre 

Salut “El 
Barranquet”

17.00-20.30h

Fotografia procedent del blogspot Xàtiva en fotos XEF.
Anuncis dels llibres de falla pl. Mercat i Fira 1948 i 1955.

DIA XÀTIVA ONTINYENT LA COSTERA MOIXENT-VALLADA

Dissabte, 30 Vanessa 
Llanderal

M. José 
Segura

Canals
(Alcázar Navarro)

Vallada
(Martí-Marín)

Diumenge, 31 Pellicer-Estrugo Mar 
Rodríguez

Canals
(Alcázar Navarro)

Vallada
(Martí-Marín)

Dilluns, 1 M. Ángeles 
Martí José Iborra

Canals
(Llaudes Valera)

Moixent
(Rodríguez Benito)

Dimarts, 2 Farmàcia 
l’Espanyoleto Martínez CB Vallés

Moixent 
(Ferrando-Bas)

Dimecres, 3 Amparo Quiles Adelia Jordà Rotglà i Corberà
Vallada

(Martí-Marín)

Dijous, 4 Rosalia Soler 
Fernández

M. Bartual 
Martí

L’Alcúdia de Crespins 
(Alcázar Franco)

Moixent 
(Rodríguez Benito)

Divendres,  5 Farmàcia 
l’Albereda

Rafael Jordà Torrella Moixent
(Ferrando-Bas)
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