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Des de fa dos anys que el gimnàs funciona amb unes 
targetes on cada persona pot accedir de manera personal i 
lliure, sense dependre d’horaris. Actualment, el gimnàs ha 
rebut unes millores per part de l’ajuntament: humidifi cador, 
noves màquines, espills i material nou de musculació.
A més, per part de les ames de casa, cada curs escolar s’or-
ganitz en classes de ball per als menuts (dilluns i dimecres 
de 17:00 a 18:00) i classes de pilates per adults (dilluns i 
dimecres de 18:00 a 19:00). En esta ocasió, les condicions són 
que cada persona interessada disponga de la targeta per a 

Activitats gimnàs
poder accedir més la cuota que se li paga a la professora. I 
a fi nal de curs les xiquetes realitz en una xicoteta festa de fi  
de curs amb un ball. Aquest curs passat, a més, vam poder 
gaudir del boato Amira de Sella.
Des d’aquestes línees vull demanar a tots els assistents als 
gimnàs que complisquen amb la normativa, que deixen 
sempre el gimnàs ordenat, que la música tinga un volum 
adequat i no moleste al veïnat. I entre tots puguem gaudir 
de bons moments esportius.
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Un any més, des d’aquestes línees i en nom de la corporació 
municipal, em toca donar l’enhorabona a la Comissió de 
Festes per la seua labor.
Ha sigut un any intens i amb molts actes innovadors, que 
esperem queden consolidats durant anys, ja que li donen 
molta vida al nostre poble...
Sabem que, a pesar de ser una comissió molt gran, el seu 
esforç ha merescut la pena. Feia anys que Orxeta no tenia 
un llibre de festes tan complet, que un sopar d’estiu no 
tenia tanta afluència de gent. També pense que aquests 
actes han de servir de motivació a les futures comissions 
i donar exemple, a més, sabem que la comissió “El Pet”, 
sempre estarà disposta a tirar una maneta a totes aquelles 
comissions que ho sol·liciten.
Entre les innovacions dins del programa de festes ens hem 
trobat, en primer lloc el canvi del Concurs de paelles al 
diumenge anterior a festes, en altre article ja hem fet menció 
i creiem que va estar encertat. Altre acte, que va ocasionar 
un poc de confl icte entre els festers del poble va ser el canvi 
de dia de les disfresses, que aquest any ha passat a diven-
dres, però que al fi nal s’ha solucionat amb molta festa.
Durant els quatre dies de festa hem pogut gaudir de dues 
bandes de música que ambientaven cada acte:  Xaranga El 

Nardo i Xaranga La Tropical, a més de la colla Els Valerios 
que també ens ha acompanyat en les romeries i processó. 
També hem pogut gaudir de diferents actes pirotècnics, 
el pregó de festes per part Mª Angeles Ferrándiz, fi lla de 
l’il·lustre metge Dr. Vicente L. Ferrándiz, nascut al nostre 
poble. Però, sobretot, hem gaudit de quatre dies festius 
sense cap incident important i amb molt bon ambient pel 
nostre poble. Com a colofó, van tornar els dimonis a Orxeta 
i diumenge la nit vam poder gaudir d’un Correfoc, ja que 
feia uns quants anys que no se’n celebrava cap al poble.
Des d’aquestes línees també volem tindre un record per a 
les dues persones que ens van deixar durant estos dies tant 
feliços i que sabem que les seues famílies no ho van poder 
passar tant bé. Donem el nostre condol i sabem que allà on 
estiguen sempre tindran present les festes del seu poble...
Com sempre, també vull donar les gràcies als tècnics de 
serveis de l’ajuntament per les labors de neteja i arreplega 
de brossa durant els dies festius.
En breu es convocarà una reunió per a poder anunciar la 
comissió de festes 2018. Des d’ací donar el nostre suport 
com a entitat pública a tots els festers dispostos a organitz ar 
les festes del nostre poblet.

Festes Patronals 2017
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Escola d’Estiu
Com cada estiu, l’ajuntament junt amb l’empresa “Servicios 
deportivos” organitz a l’escola d’estiu per a tindre entretinguts 
als més menuts de la casa als matins.
Aquest any les sessions han tingut lloc del 3 al 21 de juliol amb 
una assistència de 37 xiquets i xiquetes, i durant el mes d’agost 
del dia 1 al 25 amb uns 20 xiquets, d’edats entre 3 i 11 anys.
Entre les activitats realitz ades podem destacar el multiesport, 
la natació, manualitats, etc. Així com les visites a la ciutat veïna 
de La Vila per a visitar VilaMuseu i la xocolateria Valor. A més, 
durant el mes d’agost s’ha realitz at una convivència amb les 
escoles d’estiu de La Vila a la platja del centre.
Per a fi nalitz ar, també s’ha practicat kayak dins la piscina, acti-
vitat que va agradar molt als menuts i la “Party Holy”, on els 
xiquets es van embrutar amb pols de colors i van gaudir d’un 
mati molt divertit.

En esta època en que els diners no sobren, però tampoc falten 
les idees, intentem fer una programació d’estiu que s’adapte 
a tots els públics i puga reomplir els llargs dies d’estiu. Per 
descomptat, sempre tenim 
en compte els actes que 
organitza la Lira Orxetana 
i la Comissió de Festes, als 
quals també volem donar les 
gràcies per formar part dels 
actes culturals i festius de la 
nostra població.
Entre els actes organitzats 
per l’ajuntament, hem tingut 
les dues obres de teatre que 
ens ofereix la Diputació 
d’Alacant, una obra infantil 
i altra per a adults. Les dues 
amb una gran acollida per 
part del públic orxetà, a 
pesar que durant l’obra 
infantil la pluja va fer de les 
seues.
Durant l’obra de teatre 
infantil també va tindre 
lloc una xerrada sobre 
el reciclatge per part del 
nostre alcalde Jose V. Ferriz, 
vicepresident del consorci 
“Marina Residus”,  així com 
diferents tallers per als més menuts.
Altre acte molt interessant per als més jovens va ser un curs 
de 3 hores sobre “Creatividad y Trabajo”, impartit per Jose 

Miguel Egido, en el qual vam poder interactuar i descobrir 
què és la creativitat.
A més, l’acte per excel·lència de l’estiu i que a tots agrada: 

portar l’hamaca i el bocata a 
la plaça per a gaudir d’una 
pel·lícula divertida, en 
aquest cas “Villaviciosa de 
al lado”, que va tindre una 
gran acollida, des de xiquets 
fins a les persones més 
majors del poble. 
I per últim, Agustí Galiana, 
president de l’Associació 
d’estudis de La Marina 
Baixa, va presentar el seu 
últim treball d’investi-
gació La Vila de Vilajoiosa. 
Fundació i noticies d’una 
pobla medieval, en el que 
analitza els orígens de la 
villa, des dels temps de la 
seua fundació fi ns a  fi nals de 
la edat mitjana. A més, per 
part de la Comissió de Festes 
2017 va ser presentat el llibre 
de festes. I per fi nalitz ar amb 
els actes de la vesprada, es 
va realitz ar el ja tradicional 
concurs de coques, amb una 

afl uència de 14 coques. Les guanyadores del concurs: Mª 
José Sellés amb la coca de pebrera i tomaca y Reme Llorca 
amb la coca en ceba. 

Programació d’estiu
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Dins de la programació d’estiu, sempre hem de fer menció a 
part a la nostra Lira Orxeta, ja que al llarg de l’estiu s’encar-
rega d’organitz ar diferents actes per amenitz ar les caloroses 
nits.
El primer acte va tindre lloc el dissabte 22 de juliol amb el 
nom “De papers groguencs, música daurada”. Un concert 
diferent compost de 12 obres d’arxiu escrites a principi del 
segle XX, fi ns i tot els músics es van posar en el paper dels 
músics d’època i van lluir les seues millors gal·les. A més, la 
banda va disposar d’una barra amb beguda i granissats per 
a obtindre benefi cis, la gent sols havia de portar l’entrepà i 

gaudir d’una nit d’estiu a l’estil anys XX.
El segon dels actes, que ja s’ha convertit en tradició, és el 
concert de la minibanda, dirigit per Jordi Buforn i Manolo 
Galipienso amb la col·laboració d’altres membres de la 
banda, que cada any organitz en diferents assajos amb els 
xiquets de l’escola de música o els xiquets que ja han entrat 
a formar part de la banda. En aquesta ocasió el concert s’ha 
realitz at el diumenge 27 d’agost a les 20:30 h. al Cine Ideal 
i han sigut els propis músics qui han presentat les peces 
interpretades.

Actuacions musicals
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La Comissió de Festes 2017 penya “El Pet” ha organitz at 
diferents actes al llarg de l’any per a poder completar el 
programa de les Festes Patronals de setembre.
Entre els actes de l’estiu van encetar amb la festa de Sant 
Joan amb tapetes, montaditos i música en viu. A més, van 
cremar les diferents fogueres que va fer cada penya amb 
un xicotet espectacle de focs d’artifi ci.
El següent acte, amb una afl uència de 220 persones, va ser el 
sopar d’estiu. Donar l’enhorabona per la faena que van fer i 

pel menjar tant bo. A més, vam poder gaudir de la música 
en viu de Luis Ramon Dj.
Per tancar amb els actes, i com a previ de les festes patro-
nals, el diumenge 10 va tindre lloc el Concurs de Paelles, 
extret dels actes de la programació de festes. Un acte que 
va marcar l’inici d’eixos dies tan especials i en el qual van 
participar 18 paelles i vam poder gaudir d’un bon ambient 
festiu junt als xirimiters Els Valerios.

Actes Comissió Festes 2017
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