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Per a reivindicar i celebrar el dia de la Dona, des dels nostres 
Ajuntaments, des de fa divuit anys que s’organitza una 
trobada per a elles puguen viure uns dies de convivència. 
Aquest any l’amfitrió ha sigut el poble de Finestrat.
 Primer va tindre lloc una reunió amb totes les regidores per 
a concertar la trobada de l’any vinent, així com la lectura d’un 
manifest; en el nostre cas va assistir l’alcalde Jose V. Ferriz.
El divendres 9 de març va tindre lloc la trobada amb totes les 
associacions de dones de la Marina Baixa a la plaça d’Europa 
amb un recorregut per tot Finestrat i un berenar acompanyat 
de la “Camerata Aitana”.

Dia de la Dona
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Un any més, el  nostre 
municipi ha pogut comptar 
amb la 4a edició de la Costa 
Blanca Bike Rice (CBBR), 
prova internacional per 
etapes de bicicleta  de 
muntanya integrada al 
calendari UCI que es va 
disputar del 25 al 28 de 
gener.
La Costa Blanca Bike Race 
uneix alta competició i 
turisme esportiu i es disputa 
en equips de dues persones. 
En el nostre cas comptem 
amb el corredor local Paco 
Llorca al costat de Fernando 
González de VilaBike, 
que van gaudir de 4 dies 
intensos de carrera.
L'espectacularitat dels recorreguts, la bellesa dels paisatges, 
la calidesa del clima i la convivència al costat de grans refe-
rents del mountain bike internacional han convertit la Costa 
Blanca Bike Race en una de les competicions més demandes 
pels aficionats, i de la qual estem orgullosos que passi per 
la nostra població i que el nom d'Orxeta aparega reconegut 
internacionalment.

Costa Blanca Bike Race

Hem iniciat 2018 amb molts projectes i volem aprofitar estes 
línies per a exposar alguns d'ells. Des de primers d'any, 
hem pogut reduir considerablement el número d'aturats i 
gràcies a 2 plans d'ocupació del SERVEF als que ens hem 
pogut acollir, hem donat faena a 10 persones del nostre 
municipi.
Un dels grups està dedicat a la neteja viària i treballs de 
manteniment i l'altre grup a treballs forestals. Els dos 
plans tenen una duració de 6 mesos i estem complint grans 
objectius, com pot ser: reduir l'atur, millorar neteja viària al 
casc urbà i urbanitzacions, millora de neteja al riu, monte 
i camins... i múltiples actuacions que hi ha programades 
per a aquests mesos.
A principis de febrer es va fer entrega de l'acta de finalit-
zació de les obres de la piscina municipal, en les que s'ha 

Escrit de l'Alcalde
realitzat una reforma intensiva per a millorar les instal·
lacions i que es modernitzen i adeqüen a les necessitats 
dels habitants del nostre municipi. 
D'altra banda, hem aconseguit que després de molt treball, 
siga ja una realitat la finalització de les cases de l'avinguda 
Constitució, una reivindicació llarga en el temps que per 
fi s'ha pogut realitzar, gràcies a ajuntar l'esforç de totes 
les parts i que prompte faran canviar l'estètica del nostre 
municipi.
I continuem treballant en el dia a dia, intentat millorar el 
nostre municipi i la vida de tots els que formem aquest 
espectacular poble, i la gran noticia que molts ja sabeu: la 
creació d’una casa de cultura, que tindrà lloc a l’avinguda 
de la Constitució.
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Com cada any, des de l’Ajuntament hem iniciat una sèrie 
de rutes senderistes, que a més de donar-nos a conèixer 
paratges meravellosos del nostre poble o dels veïns, també 
ens ajuden a fer esport i relacionar-nos.
La primera va tindre lloc l’11 de febrer, va fer una circular 
pel Pantà de l’Amadori, amb poca afluència de gent, però 
molt amena.
La segona va tindre lloc el 4 de març per a celebrar el dia de 
la natura, va ser una ruta apta per a tots els públics pel camí 
de la “Serra d’Orxeta”, per aquest motiu vam comptar amb 
l’assistència de 30 persones. A més, vam travessar el nou 
pont de fusta realitzat pels treballadors de l’Ajuntament 
que estan encarregant-se de la neteja de sendes.
I fins que arribe la calor, seguirem organitzant una ruta al 
mes. Vos esperem!

Rutes senderistes
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 Queridos hermanos,

 El Dios de la misericordia salvó a la humanidad 
por la muerte y resurrección de su Hijo, que se anonadó 
a sí mismo tomando la forma de esclavo, hecho 
obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz.

 Haciendo memoria de este inmenso amor de 
Cristo, somos invitados a recorrer con nuestra mente y 
nuestro corazón su camino de cruz, su vía crucis,- 
durante esta santa semana- para que, dando gracias 
al Señor, que murió por nosotros en la cruz, también 
nosotros muramos al pecado y vivamos en novedad de 
vida.

 Feliz semana santa y feliz Pascua.

   Os saludo con afecto.

     Padre Juan

Semana Santa 2018

PARROQUIA
SAN JAIME APÓSTOL DE ORCHETA Horario de celebraciones en 

la Semana Santa
25 de Marzo: DOMINGO DE RAMOS

11:00 h. Bendición de Ramos enfrente del Bar Paco (a la cruz) e 
inicio de la procesión hacia la Iglesia y a continuación la Santa 
Misa

28 de Marzo: MIERCOLES SANTO

19:00 h. La Santa Misa

19:30 h. Celebración Penitencial

29 de Marzo: JUEVES SANTO

LA CENA DEL SEÑOR

18:30 h. La Santa Misa

30 de Marzo: VIERNES SANTO

10:00 h. Vía Crucis

17:30 h. Santos oficios

18:30 h. Procesión del Santo Entierro

31 de Marzo: SÁBADO SANTO

18:30 h. Solemne vigilia Pascual

             Misa de la Resurrección del Señor

1 de Abril: DOMINGO DE LA RESURRECCIÓN

11:00 Procesión del Santo encuentro (PITXERES)

          y a continuación Solemne Misa de Pascua

Semana Santa 2018


