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Acomiadament del Lleó Orxetà

Fa 8 anys, van arribar a les nostres mans set exemplars del 
“León Orxetano”, un xicotet diari anònim en el que s’in-
formava de les tandes de l’aigua, dels xafardejos del poble 
i alguna que altra historieta inventada, entre altres coses. 
Eren uns papers groguencs que sols van tindre un estiu 
com a durada i que pels temes tractats i la forma de trac-
tar-los, vam arribar a la conclusió que havien sigut escrits 
pel mateix Àngel Llorca i els seus amics.
Aquest xicotet diari ens va donar la idea de tornar-lo a la 
vida, de crear un xicotet diari trimestral on informar al 
poble de totes les novetats, d’il·lustrar cada esdeveniment 
amb fotos, amb escrits de gent del poble, etc. i així fi ns a dia 
de hui que anem per l’exemplar número 30.
Ara que vivim en el món de les xarxes socials pensem que 

arribat el moment de dir-li adéu, d’utili  ar altres tècniques 
de comunicació. Han sigut 8 anys de faena, de recopilació 
de fotos, de traduccions, ...i esperem que vos haja agradat i 
que conserveu aquests exemplars que algun dia tornarem a 
recuperar, com va passar amb els primers escrits per Àngel 
Llorca.
Fer aquest xicotet diari suposa un temps del que ara mateix 
no disposem, però volem donar les gràcies a totes les 
persones que l’han fet possible durant aquest 8 anys: reco-
pilar fotos, maquetar i donar-li forma, doblar fulls (quan 
la impressora decidia no doblar-los) preparar subvencions, 
etc. Gràcies una vegada més per fer possible aquest record 
orxetà...
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Balanç de 8 anys
Des de l’Ajuntament volem fer balanç d’aquest 8 anys que 
hem dedicat, bàsicament, a millorar un poc més el nostre 
poblet.
Han sigut 8 anys de molta faena, de discussions, de 
reunions, de bons moments i no tant bons, però el que 
tenim clar tot l’equip de govern és que l’experiència ha 
merescut la pena.
Pel que fa a infraestructures s’ha creat un parc per a gossos 
i s’ha millorat el parc infantil de l’avinguda. S’ha fet una 
millora i adaptat a la nova normativa la piscina municipal. 
Cada any s’ha intentat condicionar el col·legi a les necessi-
tats dels xiquets. S’han netejat i asfaltat diferents camins, 
així com certs carrers de Bella Orxeta.
Si ens centrem en l’àmbit de la cultura i les festes, s’ha creat 
una Trobada de Boixets que es reali  a cada dos anys. Es 
van reali  ar dos Concursos de Xarangues, així com la cele-
bració de la XXVI Trobada d’Escoles en Valencià, que va 
arribar a reunir a més de 1000 persones en la nostra xicoteta 
població. I el que un dia va ser un somni i hui és el nostre 
esdeveniment per excel·lència, la Fira Gastronòmica, conso-
lidada i que cada any bat més rècords d’assistència i venda 
de vins. S’ha renovat el conveni amb la Lira Orxeta i s’ha 
ampliat el pressupost per a ajudar a la nostra banda, així 
com les diferents inversions en material per a la Biblioteca 
Àngel Llorca.
Respecte a l’educació, s’han proporcionat diferents ajudes 
al col·legi, així com tota l’ajuda que s’ha pogut facilitar per 
a solucionar qualsevol problema que ha sorgit i el nostre 
recolzament per a la creació del CRA i unifi car els coles de 
Sella, Relleu i Orxeta.
Dins de l’ajuntament, s’ha ampliat la contractació de 
personal, ja que el nostre poble cada dia és un poc més gran 
i necessita més mans. A més, el 2012 van decidir fer-nos 
càrrec de la recollida de la brossa i, fa dos anys l’adquisició 
d’un camió nou per a la brossa i un camió per a la recollida 
d’estris.
I podríem seguir mencionant més coses, però ens quedem 
en allò més important: hem obert les portes a totes les 
persones que han passat per l’Ajuntament, tant per a fer 
una crítica, per a saludar o aportar el seu granet d’arena, 
per a recolzar-nos, per a demanar ajuda, per a fer les seues 
propostes, etc., perquè la casa del poble sempre ha estat 
oberta per a tothom i ha fet que el poble estiga més unit 
que mai.
Ara comença el 2019, i amb ell un any d’eleccions i, potser, 
de canvis; però esperem que Orxeta seguisca creixent a poc 
a poc, sense perdre la seua essència de poble i sense perdre 
a la seua gent.

Recopilació de fotos
I “com que una imatge val més que mil paraules”, ací vos 
deixem un recopilatori de fotos dels últims actes que s’han 
dut a terme al poble. Esperem seguir recopilant moltes més 
fotos, però sobretot, el que esperem és seguir creant bons 
moments i records sobre Orxeta.
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