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Acte d’investidura

Reforma piscina municipal
 16 juny. Per a iniciar la temporada 
d’estiu, es van acondicionar les instaŀlacions esportives, és 
a dir, vam pintar les grades del poliesportiu i tota la piscina, 
i es va reparar la depuradora per a posar en funcionament 
la piscina (oberta des del 27 de juny fins al 31 d’agost).

Curs de natació
 1 al 19 juliol. Durant tot el mes de juliol 
s’ha realitzat un curs de natació oferit per Miguel Olcina, 
Dani Pozo i Kiko. El curs va constar de tres grups: un de 
xiquets de tres anys, un segon grup d’entre quatre i sis 

Homenatge a Miguel Hernàndez
 15 juliol . Amb motiu del 
centenari de la mort de 
Miguel Hernàndez, l’ajun- 
tament va adquirir una ex- 
posició de quadres itine-
rants realitzats per Felizes 
Alarcon. Per inaugurar-la es 
van exposar tots els quadres 
en l’ajuntament i el Casal del 

 Fester. A més, vam gaudir de la presència de la Banda de 
Música que ens va amenitzar l’exposició amb unes peces 
de Bath, acompanyats d’un recital de poesia oferit per la 
regidora de cultura Natàlia Llorca i l’alcalde Jose V. Ferriz.

Orxetans reunits en l’homenatge

Pleno
 29 juny. Es va celebrar una sessió 
ordinària en le Saló d’actes de l’ajuntament per a tractar 
els següents punts: Lectura de l’acta de la sessió anterior; 
Funcionament de l’ajuntament segons l’article 38 del RD 
2568/86; Donar compte de la proposta per a jutge de pau 
substitut, nomenant al càrrec a Jose Luís Miralles Lloret; 
Aprobar la moció per una educació plurilingüe.

Editorial: El motiu de la creació d’aquesta revista es mantindre informat al poble de l’activitat diaria de l’ajuntament. 
Tindrà un caràcter trimestral. Agrair l’atenció de tots i aprofitar per reiterar que les portes de l’ajuntament estan 
obertes per  a tots els orxetans i orxetanes.

 16 juny. Multitud de veïns d’Orxeta es 
reuniren en l’Ajuntament per conèixer de primera mà qui 
seria la nova corporació de l’Ajuntament.
A les 12 del matí començava el Pleno d’Investidura que, 
després d’haver-se realitzat les eleccions el dia 22 de maig, 
es proclamava el PSOE com a partit guanyador amb quatre 
regidories més el candidat a l’alcaldia, Jose V. Ferriz; a més, 
dels dos edils del PP (provinents del PP general).
A partir d’aquest moment, la nova corporació ha començat 
la seua funció en l’ajuntament de la següent manera: Jose 
V. Ferriz (alcalde, regidor d’educació i treball), Jeroni 
Nogueroles (regidor d’urbanisme i mig ambient, regidor 
d’obres i servicis), Amanda Sellés (regidora de sanitat, 
hisenda i la dona), Pierre Verbruggen (regidor de la 3ª edat, 
escena urbana i estrangeria) i Natàlia Llorca (regidora de 
festes, cultura, esport i benestar social). Jose V. Ferriz rebent la vara  de Vicente Llinares

anys i, finalment, una grup de xiquets a partir de sis anys 
fins als onze. Es va dur a terme les vesprades dels dilluns, 
dimarts i dijous.
A més, les vesprades de dimarts i dijous, a partir de les 19 
hores també s’oferia un curs d’aquagym per  a adults, que 
va constar de 10 persones.
L’últim dia, les mares dels xiquets van organitzar un xicotet 
berenar per a celebrar que els xiquets havien gaudit en el 
curs i van obsequiar als monitors amb un regalet.
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 13 agost. Per segon any 
consecutiu, l’ajuntament 
ha organitzat la  Festa 
Remember del 13 de agosto 
en el pantà Amadori. Es 
tracta d’una festa “rave” 
promocionada pel propi 
Ajuntament i la Comissió 

de Festes del poble. Es celebra en l’entorn natural del 
pantà Amadori on des de les 20 hores, i fins l’amaneixer, 
sis DJ coneguts de la zona amanegueren amb la música de 
les dècades dels 80 i els 90.
La festa tenia entrada gratuïta, i les consumicions corrien a 
càrrec de la barra de la Comissió de Festes (per a recaudar 
diners per a las patronals de setembre), i altra barra del 
organitzador de la convocatòria, el locutor de la +Radio, 
Vicente Bartual.

Obres del col·legi municipal
 25 juliol. Com cada any, l’ajun-
tament s’ha fet càrrec d’acondicionar i millorar el 
coŀlegi. Aquest any s’han fet uns canvis un poc 
més extensos; entre ells: canvi del sanejament,  ref- 
orma dels aseos, acondicionament del pati, s’han pintat 
les aules i s’han millorat les portes d’entrada i interior. 
A pesar de totes les  millores, l’ajuntament també ha  
enviat un informe a la Generalitat Valenciana amb les 
condicions que presenta el coŀlegi d’Orxeta per a que es 
prenguen mesures.

Curs informàtica
 10-11-12 / 17-18-19 agost. Hem realitzat 
un curs d’iniciació a la informàtica, compost per 22 
alumnes entre 40 i 70 anys. S’ha dut a terme durant dues 
setmanes d’agost, de dimecres a divendres de 18:00 a 20:00 
hores.
El professor encarregat del curs va ser: Tomàs Ortuño 
Sellés, que es va oferir, amb molt de gust, a participar en 
aquesta iniciativa, que esperem tinga continuació al llarg 
de l’hivern amb altres cursos, ja que és ben sabut que es va 
quedar gent en llista d’espera per a apuntar-se.
El que es pretenia amb aquest curs era motivar a la gent a 
utilitzar els ordinadors i iniciar a aquells que mai hi havien 
fet ús de cap.

Festa de la +Radio

Activitats aquàtiques
 27 agost. Per a acomidiar l’estiu i el 
tancament de la piscina, s’ha innovat creant unes activitats 

Curs de natació
 1 al 19 agost. Diputació subvenciona, 
com cada any, el curs de natació per a xiquets de quatre 
a onze anys. El curs ha estat format per setze xiquets del 
poble, organitzats en dos grups, entre les 16:30 i les 18:00 
hores. El curs s’ha dut a terme del dia 1 al 19 d’agost, de 
dilluns a divendres, exceptuant el dia 15 que es va celebrar  
la Mare de Déu d’agost.

U dels DJ en ple espectacle

Viatge a Huelva
 21 al 25 setembre. Com ja es tradició, 
l’ajuntament ha organitzat un viatge després de festes per 
a agarrar forces. Aquest any, el destí ha sigut Huelva.
Entre els llocs visitats, hem 
de destacar les poblacions 
de Ayamonte, Riotinto, 
Jabugo, Algarve i Huelva. 
L’agència encarregada 
d’organitzar aquest viatge 
ha sigut: Viatges “Marina 
Baixa” de Polop, regentada 
per Bartolomé Teuler.
El viatge ha tingut una durada de cinc dies (21 al 25 de 
setembre) i ha estat format per un grup de 20 persones, 
les quals han pogut gaudir de l’arquitectura àrab que 
caracteritza la província de Andalusia i la seua millor 
gastronomia. 

Teatre 

 5 agost. El divendres, dia 5, a les 20:00 
hores vam poder gaudir d’un teatre popular subvencionat 
per Diputació, anomenat: Jesús, vaya novio.
El teatre va constar de dues xicotetes obres, de caràcter 
andalús, amenitzat per actuacions musicals que a més 
d’un van fer alçar de la cadira per a ballar.

El grup posant enfront d’una de les fonts

La reforma dels sanejaments en l’escola

aquàtiques per a xiquets de totes les edats.
Durant tot el mati, la piscina va estar repleta de gent que 
va gaudir d’un bon dia d’estiu amb activitats de tot tipus: 
aquagym per a adults, natació, tobogans, basket, etc. 
Tant els xiquets (de totes les edats) com els pares o altres 
familiars que els acompanyaven van poder gaudir d’un 
bon ambient al ritme de música i un esmorzar oferit per 
l’ajuntament. 
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 15 al 19 setembre. Per aquestes dades 
ens reunim tots els orxetans per a celebrar les Festes 
Patronals del nostre poble. Aquest any els encarregats 
d’organitzar les festes ha sigut la penya “Els Malfainers”. 
A pesar de ser un any roïn, econòmicament parlant, la 
comissió ha aconseguit elaborar un programa de festes 
molt complet, amb orquestes ( com la Vértigo i la Titànic), 
batucà, pasacarrers amenitzats per banda de música o 
xirimiters. Els actes religiosos que fan honor als nostres 
patrons Sant Tomàs i Sant Nazari. I diferents degustacions 
de menjar: parrillada, entrepà gegant i llomello (oferit per 
l’ajuntament d’Orxeta).
Entre les innovacions, troben “l’engalanament de balcons”, 
acte que esperem es convertisca en un costum per a altres 
anys, ja que és una tasca que es duia a terme antigament 
i on col·laborava tot el poble. El primer premi va recaure 
en el carrer Sant Nazari, engalanat amb una traca ficticia. 
Entre els actes que no s’havien previst al llibre, ens van 
sorprendre amb uns mariachis (diumenge la nit) i una 

tuna per a amenitzar el sopar del dilluns. Altre acte que 
va agradar molt va ser la “Festa de l’Aigua” del dilluns 
a migdia, la qual, va constar d’un camió d’aigua situat 
al carrer barranquet i una piscina d’espuma que es va  
coŀlocar a la placeta del ravalet.
De les incidències ocasionades a les festes, sols comentar 
l’accident ocorregut el diumenge la nit amb el personal 
d’una paradeta i l’accident que va tindre lloc durant el 
castell de focs artificials, el qual va tindré un paró de  
2 minuts.
Finalment, donar les gràcies a la penya ”Els Malfainers” 
pel seu esforç i haver fet unes bones festes, en les quals, 
hem pogut gaudir d’un bon ambient i, sobretot, del bon 
temps que ens ha acompanyat.
Des d’aquestes pàgines, també volem informar que la 
penya encarregada de realitzar les festes del 2012 és “ Els 
Aspaldats”, als quals desitgem molta sort i els oferim tota 
la nostra ajuda.

Festes patronals

Membres de la penya “El Malfainers” davant de l’altar
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Els conjunts animant la festaEls cuiners servint el llomello

Processo de Sant Nazari Pujada del Sant

Concurs de paellesNit de disfresses

Moments inoblidables de la festa

En aquest primer article sabem que hauran errates, demanem disculpes; per això esperem la coŀlaboració de tot el 
poble amb els seus suggeriments i imatges que desitgen publicar al butlletí. També volem informar que els pròxims 
números estaran traduïts al castellà i l’anglés


