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Podem dir que la programació cultural d’aquest estiu ha 
estat bolcada en la música, que és el primer referent cultural 
de qualsevol poble, per aquest motiu, volem agrair en 
primer lloc la col•laboració de la Lira Orxeta.
Els actes es van iniciar el 19 de juliol amb un Concert d’In-
tercanvi amb la Lira de l’Alfàs del Pi, que va tindre lloc a la 
plaça Dr. Ferràndiz. 
Durant el mes d’agost vam iniciar la programació amb una 
obra de teatre per a adults “De contar-ho a passar-ho”, del 
Nou Grup de Gorga; la qual va amenitzar una nit de diven-
dres ple de riures, i en la qual van gaudir tants els adults 
com els més menuts.
Per a finalitzar el mes d’agost, vam gaudir d’un cap de 
setmana replet de música amb la primera actuació de Jazz, 
organitzada per membres de la banda (Carlos, Angel, Pepe, 
Amparo, Fernando i Jordi) i la col•laboració del nostre veí 
Juan Augustin. Donar-los l’enhorabona per una magnífica 
actuació que ja ha creat precedent a Orxeta. Dissabte es 
va obrir l’acte amb l’actuació del Grup de Cambra de la 
Lira Orxetana, a continuació va tindre lloc el concert de 
l’Escola d’Educands i alumnes del curs d’estiu dirigit per 
Jordi Buforn, que van finalitzar la jornada amb una actuació 
conjunta amb la Lira.
Per a tancar els actes, la Lira Orxeta, acompanyada de dife-
rents veïns del poble, es va traslladar a l’Alfàs del Pi per a 
finalitzar l’intercanvi de bandes

Actes Culturals
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Com cada estiu vam inicar els cursos de natació amb una 
festa de benvinguda per als més menuts.
La festa va tindre lloc el dissabte 28 de juny a la plaça Dr. 
Ferràndiz, amb la col•laboració dels monitors de Servicios 
Deporticos S. C., que han sigut els encarregats de dur a 
terme els cursets de natació durant el mes de juliol i agost 
amb una afluència d’uns 25 xiquets.
Per a finalitzar l’estiu, el dia 31 d’agost es va celebrar una 
festa de clausura de la piscina, amb una afluència d’unes 
80 persones, on vam poder gaudir de jocs infantils, carreres 
d’humor i una classe d’aquagym.

La Comissió de Festes 2014 “La Pena Viva” s’ha encarregat 
de reomplir la programació d’estiu amb diferents actes 
per a totes les edats. Diferents barbacoes, el ja tradicional 
campionat de futbet compost per 6 equips de diferents 
poblacions del voltant; així com el Summer Festival amb 
motiu de la festivitat del 15 d’agost, la comissió junt a l’em-
presa “Frenetik”, ha dut a terme una festa de música elec-
trònica. Aquesta va tindre lloc al poliesportiu municipal el 

La Volta Ciclista a Alacant 
tornar a posar-se en marxa 
de la mà de Juan José 
Mendiola, director esportiu 
de l’equip ciclista petrerense 
Metal Lube Ofertbike.es.
La competició va comptar 
amb dues etapes: la primera 
que va tindre lloc el 27 de 
setembre (16:30 hores) amb 
eixida i meta en la nostra 
localitat, amb un recor-
regut de 84 kilòmetres, dos 
premis de muntanya de 
segona categoria, dos de 
metes volants i un esprint 
especial. I l’altra a Petrer el 
diumenge 28 de setembre.
La victòria va recaure sobre 
Eduardo Llacer, del Coves 
San Josep en la videofinish sobre Carlos Martín del Giménez Ganga.
Des d’ací donar l’enhorabona a tots els corredors, així com donar les gràcies a tots els organitzadors i assistents a la carrera.

Volta Ciclista 2014

dijous 14 des de les 21:00 a 6:30 hores del matí, contant amb 
l’assistència d’unes 300 persones, d’edats entre els 13 i els 40 
anys. Entre els dj’s encarregats d’amenitzar l’event: Batiste 
o Miguel Serna, entre d’altres, i el nostre dj local: Antoniet. 
Tots aquests actes han estat destinats a racaptar diners per 
a les festes patronals 2014.

Actes Comissió Festes

Cursos Natació
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Un any més ja s’han acabat les Festes Patronals, els millors 
cinc dies de l’any que passen volant… Aquest any els 
encarregats de realitzar les festes ha sigut la penya “La Pena 
Viva”. Una penya composta per 8 membres, que han gaudit 
d’un any ple d’emocions i diversió.
Entre els actes realitzats, podem destacar el Castell de focs 
d’Artifici, que a pesar del contratemps que va sorgir, va 
estar espectacular, per això des d’ací volem donar l’enhora-
bona a la Comissió i la Pirotècnia Dragon. També aprofitar 
aquestes línees per a informar a tots els lectors que l’Ajunta-
ment, com cada any des de fa molt de temps, s’encarrega del 
cost del Castell així com de proporcionar tots els permisos 
corresponents, encara que la comissió és l’encarregada de 
triar la pirotècnia i el model de castell. També donar l’en-
horabona a la pregonera d’aquest any: Maria Justiniano, 
que amb el seu escrit va exaltar les excel•lències del nostre 
poble.
Com ja ve sent habitual, des de fa uns anys, les dificultats 
econòmiques que es troba la comissió són moltes, però 

Festes Patronals 2014

hem de dir que han sigut unes festes molt completes amb 
orquestres, banda de música, xirimiters, processons, balls 
moderns, coets i molta festa. Per això volem agrair la labor 
de la Comissió de Festes, que a pesar de l’inexperiència de 
ser fester, ha aconseguit fer unes bones festes.
A més, volem donar l’enhorabona als treballadors de 
l’Ajuntament (Pedro, Raul i Francis) per la seua feina 
durant totes les festes, ja que cada dia s’han encarregat 
d’arreplegar la brossa i netejar els carrers per a que tots 
poguérem gaudir de la festa.
Ja es sabut per tot el poble que de moment no hi ha comissió 
per a les festes 2015. En octubre es realitzarà una reunió en 
la qual s’intentarà buscar una solució per a que el poble no 
es quede sense festes. Esperem la col•laboració de totes 
les penyes del poble com de totes les persones que esti-
guen interessades amb el tema, ja que un poble no deu de 
quedar-se sense eixos dies en els que tots gaudim de la festa 
i el bon ambient.



4 www.orxeta.org

El Lleó Orxetà BUTLLETÍ INFORMATIU


