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L’Espai Jove d’Ondara obri les seues 
portes

l’Espai Jove d’Ondara va obrir a fi nals de febrer les 
seues portes amb una visita per a les associacions  
i col·lectius locals

En el seu primer mes de funcionament, han passat 
a conèixer l’Espai Jove 500 persones

L’Ajuntament d’Ondara va oferir divendres 
25 de febrer una visita institucional, amb 
una jornada de portes obertes dirigida a 
les associacions i col·lectius locals, per a 
presentar ofi cialment el fl amant Espai Jove 
d’Ondara, que va obrir les seues portes fa 
un mes en l’edifi ci ubicat al carrer Picasso.  
En el seu primer mes d’obertura, han pas-
sat per les seues instal·lacions 500 joves 
per a conèixer de primera mà tot el que 
l’Espai Jove els pot oferir.

En la presentació de la visita institucional 
de divendres passat, l’Alcalde d’Ondara, 
José Ramiro, va exposar davant dels assis-
tents el projecte de l’Espai Jove, que des 
de l’Equip de Govern consideraven priori-
tari per a un sector de la població de 12 
a 30 anys (a què va dirigit aquest espai 
municipal). 

José Ramiro va agrair la seua contribució 
a tots els que han fet possible la conse-
cució d’aquest objectiu, i en especial a la 
família Miralles (propietària de l’immoble 
que s’ha transformat en Espai Jove) per la 
seua predisposició per a arribar a un acord 
que ha permès a l’Ajuntament realitzar 
aquestes obres per a convertir-ho en un 
espai municipal per a la gent jove. 

Ramiro va exposar que des de l’arribada 
de l’Equip de Govern al govern municipal 
d’Ondara, tenien clar que “feia falta impul-

sar polítiques de joventut per al sector de 
la població de 12 a 30 anys”, i que per 
a això feia falta “personal, espai i pressu-

post”. Assegurant que “en data de hui te-
nim aquestes tres coses”; l’Espai Jove ja 
en funcionament; personal, amb dos tèc-

nics de Joventut (Pedro i Mari) als que des 
de l’1 de març se suma una nova incorpo-
ració; i pressupost per a Joventut. 

L’Ajuntament d’Ondara va recepcionar 
les obres del fl amant Centre de Dia, que 
s’ha construït en una parcel·la municipal 
d’un dels quadrants del parc públic Tos-
sals d’Ondara. La signatura de recepció 
de les obres va comptar amb la visita del 
Diputat Provincial d’Infraestructures, Javier 
Gutiérrez Martín, el qual, acompanyat per 
l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; membres 

de la corporació municipal; tècnics i respon-
sables de l’obra, va visitar el Centre de Dia 
d’Ondara (fi nançat al 75% pel Pla Planifi ca 
de Diputació Provincial) i les obres d’habili-
tació del Pati del Centre de dia (fi nançades 
íntegrament pel Pla +Cerca de Diputació). 
Després de la visita a la instal·lació, es va 
procedir a la signatura de recepció de les 
obres i l’entrega de claus de l’edifi ci.

Ondara recepciona les obres 
del centre de dia

Ja ha culminat a Ondara l’arreplegada de 
béns per a enviar a Ucraïna. La setmana 
passada va concloure el període de recolli-
da d’ajuda humanitària que es va iniciar al 
Prado d’Ondara fa dues setmanes. 

Ondara va crear una comissió per a mitigar 
els efectes del confl icte bèl·lic i, seguint les 
indicacions de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies (FVMP), des de la Re-
gidoria d’Atenció Social d’Ondara, dirigida 
per M.ª Carmen Velázquez, es va habilitar 
el recinte municipal del Prado com a centre 

logístic per a la recepció, selecció i envia-
ment del material recollit a aquells llocs que 
requereixen l’ajuda humanitària. 

Des del passat 8 de març es va portar 
endavant la recollida de béns de primera 
necessitat (sanitari, tèxtil, higiene, refugi i 
aliments). La comissió va organitzar a nivell 
logístic les donacions de pobles veïns (Be-
nidoleig, Beniarbeig, Els Poblets, El Verger, i 
Ondara) per a portar-les al Recinte Ciutat de 
la Llum d’Alacant, des d’on se centralitza 
l’enviament de l’ajuda humanitària. 

Culmina l’arreplegada de 
béns per a enviar a Ucraïna

Ondara tornarà a acollir aquesta Setma-
na Santa 2022 la representació de La Pas-
sió. L’última edició va ser la de 2019 (ja que 
en 2020 i 2021 no es va poder celebrar per 
la pandèmia). En aquesta ocasió, La Passió 
es representarà el dissabte 9 d’abril de 
2022 (la vespra de Diumenge de Rams) a 
les 22:30 hores en diverses localitzacions 
del nucli urbà d’Ondara (començarà en el 
Prado). 

La Passió es 
representarà 
a Ondara el 9 
d’abril 2022

Les últimes pluges registrades a la Ma-
rina Alta aquest fi nal de mes de març, han 
propiciat imatges dels rius i barrancs d’On-
dara com feia temps que no es veien, en el 
cas del riu Girona al seu pas pel terme mu-
nicipal d’Ondara, amb gran cabal; l’Assut 
(amb una presa amb cascades d’aigua), i 
el llit de l’Alberca al seu pas pel nucli urbà.

Últimes pluges 
a Ondara
Sense incidències destacables 
per les últimes pluges

Cal esmentar que es van tallar els accessos 
a tots els barrancs, i que no es van regis-
trar incidències ressenyables a causa de 
la crescuda de rius i barrancs a Ondara, 
segons es confi rma des de la Policia Local 
d’Ondara.

PÀG. 02
EL PLE D’ONDARA APROVA PER UNANIMITAT EL 
CONVENI PER A CEDIR EL CENTRE DE DIA A LA 
FUNDACIÓ DE LA SOLEDAT

PÀG. 04
L’AJUNTAMENT D’ONDARA REALITZARÀ UNA 
APORTACIÓ DE 10.000 EUROS A CÀRITAS PER A  
LA SEUA NOVA SEU AL CARRER ESGLÉSIA 
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L’Ajuntament d’Ondara va recepcionar el 15 
de març les obres del flamant Centre de Dia, 
que s’ha construït en una parcel·la munici-
pal d’un dels quadrants del parc públic Tos-
sals d’Ondara. La signatura de recepció de 
les obres va comptar ahir amb la visita del 
Diputat Provincial d’Infraestructures, Javier 
Gutiérrez Martín, el qual, acompanyat per 
l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; membres 
de la corporació municipal; tècnics i respon-
sables de l’obra, va visitar el Centre de Dia 
d’Ondara (finançat al 75% pel Pla Planifica 
de Diputació Provincial) i les obres d’habili-
tació del Pati del Centre de dia (finançades 
íntegrament pel Pla +Cerca de Diputació). 
Després de la visita a la instal·lació, es va 
procedir a la signatura de recepció de les 
obres i l’entrega de claus de l’edifici.

El Centre de Dia s’ha construït en una 
parcel·la municipal en la zona urbana de 

Tossals i prestarà servei per a 30 places, 
en una edificació de planta única per a 
major funcionalitat. És una obra inclosa 
en el Pla d’Obres i Serveis de la Diputa-
ció d’Alacant 2017, a la qual la Diputació 
destina 370.833 euros, equivalents al 75% 
del cost de l’obra, mentres que l’aportació 
municipal és de 123.611 euros, equivalents 
al 25% restant, sent el pressupost total de 
494.444,23 euros (IVA inclòs). El Centre de 
Dia s’ha construït en una parcel·la qualifica-
da com a sòl urbà dotacional de 1.153m2 
i de titularitat municipal ubicada al carrer 
Josep Grimalt Mauro, cantó amb el carrer 
Poeta Teodor Llorente (zona urbana de Tos-
sals). La parcel·la està ubicada en una illa 
de 10.000 m² que és de titularitat pública 
en la seua totalitat, i que està formada per 
4 quadrants, units per una zona central de 
passeig il·luminada. D’una banda, està el 

quadrant en què s’ubica el centre de dia; 
d’altra banda, el quadrant amb el pump-
track; un altre amb el jardí “el Caragol” i un 
altre quadrant amb una zona enjardinada 
amb pista de petanca.

L’edifici del Centre de Dia s’alça en una 
planta, projectant-se una zona de menja-
dor, sala polivalent, cuina, lavabos, accés/
recepció, despatxos i vestidors de personal. 
S’ha construït una planta en forma de L en 
la que es distingeixen les zones d’ús pú-
blic i la zona d’ús més restringit. A l’edifici 
s’accedeix a través d’un porxe cobert. La 
superfície útil és 405,46m2 i la construïda 
449,38m2. El Centre de Dia està ja acabat, 
però abans de posar-ho en marxa s’està 
condicionant la seua zona exterior, amb 
unes obres emmarcades en el Pla + Cerca 
de la Diputació. El projecte d’habilitació del 
pati compta amb una subvenció de la Dipu-
tació Provincial d’Alacant de 72.977 euros, i 
té com a objectiu adaptar l’espai municipal 
amb totes les mesures de seguretat neces-
sàries, fent així un espai segur i destinat al 
benestar de les persones majors usuàries 
del Centre de Dia. Els treballs consisteixen 
en el tancament de la parcel·la i l’adequa-
ció del pati, mitjançant la instal·lació d’una 
terrassa solada i la creació d’espais verds. 
A més, es millorarà l’accessibilitat al Centre 
de Dia, amb modificacions en les voreres 
per a facilitar l’accés a persones amb mo-
bilitat reduïda. 

Cal destacar que, amb l’objectiu de posar 
en marxa com més prompte millor el Centre 
de Dia, l’Ajuntament d’Ondara va elevar a 
la sessió extraordinària del ple el conveni 

per a regular la cessió temporal i gratuïta 
del Centre de Dia a la Fundació Ntra. Sra. 
de la Soledat (que gestiona ja a Ondara la 
Residència la Tercera Edat). La cessió s’ator-
ga per un període de 15 anys, i es confereix 
exclusivament al desenvolupament de les 
activitats pròpies de la Fundació Ntra. Sra. 
de la Soledat. La cessió té caràcter gratuït 
ja que la Fundació és una institució sense 
ànim de lucre d’interès públic, i la utilització 
privativa d’aquest espai municipal no està 
sotmesa a prestació econòmica. 

La Fundació Ntra. Sra. de la Soledat serà 
responsable de les despeses del perso-
nal contractat per a desenvolupar la seua 
activitat, dels que l’Ajuntament d’Ondara 
està exempt de tota responsabilitat labo-
ral. L’objectiu és que des de la Fundació 
doten al Centre, ho autoritzen i ho posen 
en funcionament després de la correspo-
nent homologació. L’Alcalde ha recalcat 
que l’autorització per a posar en marxa el 
Centre de Dia depèn de Vicepresidència i 
Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
i que la idea és concertar el Centre de Dia 
amb la Conselleria. 

ACTUALITAT MUNICIPAL

Ondara recepciona les obres del Centre de Dia
Amb l’objectiu de posar en marxa com més prompte millor el Centre de Dia, l’Ajuntament d’Ondara eleva a ple el conveni per a 
regular la seua cessió a la Fundació Ntra. Sra. de la Soledat, que ja gestiona la Residència d’Ondara

NAIX EL PRIMER 
BUTLLETÍ MUNICIPAL 

VILA D’ONDARA 2022

Traslladar la informació municipal 
d’Ondara, en tots els aspectes que 
siguen de l’interès de la ciutadania, 
i que arribe directament a totes les 
llars d’Ondara. Amb aquest objectiu 
naix el Butlletí Municipal vila d’Onda-
ra, que des d’aquest mes d’abril es 
repartirà en els domicilis del nostre 
municipi. Es tracta d’una iniciativa 
que sorgeix de l’àrea de Comunica-
ció i de Participació de l’Ajuntament 
d’Ondara, per a donar resposta a ne-
cessitat de realitzar una publicació 
mensual, segons consta al Regla-
ment Municipal de Participació Ciu-
tadana d’Ondara, que inclou, com a 
punt de Participació Ciutadana, la 
participació per mitjà d’un butlletí 
informatiu municipal, amb l’objectiu 
de formalitzar una nova modalitat 
de presa de decisions basada en 
la participació dels veïns i veïnes 
d’Ondara, arreplegar el seu dret a 
la participació plena i en condicions 
igualitàries, així com potenciar un 
teixit associatiu ric, plural i dinàmic. 

Per aquest motiu, des de l’Ajunta-
ment d’Ondara, a partir d’aquest 
mes d’abril 2022, s’engega l’edició i 
repartiment directament als domici-
lis ondarencs d’un butlletí municipal 
imprès, de caràcter mensual, per a 
fer arribar a la ciutadania les pro-
postes dels diversos departaments 
municipals de l’Ajuntament d’Onda-
ra en el sentit més ampli (cultura, es-
ports, promoció econòmica, serveis 
socials, patrimoni, joventut, turisme, 
empreses municipals, etc), que al 
mateix temps arreplegue la partici-
pació dels grups polítics municipals 
i de les associacions i col·lectius 
locals.

La intenció és que les iniciatives mu-
nicipals d’interès per a la ciutadania 
arriben als seus públics objectius 
per tots els canals possibles, i dins 
d’aquests canals, el butlletí infor-
matiu municipal tindrà un paper 
important per a aconseguir que tota 
la ciutadania estiga assabentada de 
les iniciatives que els siguen d’in-
terès; al mateix temps que puguen 
participar aportant informació o 
imatges per al butlletí.

Per a això, es posa a l’abast de la 
ciutadania el correu:

butlletimunicipal@ondara.org

on les associacions i col·lectius lo-
cals podran remetre els seus comu-
nicats d’interès, i on la ciutadania en 
general podrà enviar imatges i foto-
grafies que vol compartir (aniversa-
ris, celebracions, fotos antigues, etc).

Ens llegim des d’ara cada mes...

Miguel Gomis
Regidor de Participació

Ciutadana d’Ondara

L’Ajuntament d’Ondara va celebrar dijous 
17 de març un ple extraordinari, i entre els 
punts de l’ordre del dia, va destacar l’apro-
vació per unanimitat de tots els grups polí-
tics (Equip de Govern PSPV-Compromís, PP 
i Ciutadans) del conveni entre l’Ajuntament 
d’Ondara i la Fundació Ntra. Senyora de la 
Soledat per a la cessió d’ús dels espais mu-
nicipals, motivat per la cessió del Centre de 
Dia, les obres del qual van ser recepciona-
des el dimarts per l’Ajuntament d’Ondara. 
D’aquesta manera, es va aprovar el conveni 
per a regular la cessió temporal i gratuïta 
del Centre de Dia a la Fundació Ntra. Sra. 
de la Soledat (que gestiona ja a Ondara la 
Residència la Tercera Edat). La cessió s’ator-
ga per un període de 15 anys, i té caràcter 
gratuït ja que la Fundació és una institució 
sense ànim de lucre d’interés públic, i la uti-
lització privativa d’aquest espai municipal 
no està sotmesa a prestació econòmica. 
L’objectiu és que des de la Fundació doten 
al Centre de Dia, l’autoritzen i el posen en 
funcionament després de la corresponent 
homologació per la Vicepresidència i Con-
selleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.

En el ple es va aprovar, amb el vot a favor 
de l’Equip de Govern PSPV-Compromís, 
l’abstenció del PP i el vot en contra de Ciu-
tadans, la modificació de crèdits per majors 
ingressos de l’Administració General de 
l’Estat, que ascendeix a un total de 233.000 

euros, corresponents a les provisions de 
Fons de l’Estat. Aquesta és la quantia que 
l’Ajuntament d’Ondara ingressarà de més 
en el pressupost de 2022, millorant així la 
seua previsió d’ingressos i podent destinar 
aquests fons a diverses iniciatives muni-
cipals. Les compensacions per l’IVA i les 
devolucions per participació en tributs de 
l’Estat permetran a l’Ajuntament d’Ondara 
disposar de 233.000 euros que es destina-
ran a incrementar la partida de les obres del 
Bar de la Plaça de Bous, del Espai Català, de 
la coberta de la piscina menuda, i d’altres 
obres municipals, així com realitzar l’apor-
tació per a la nova seu de Càritas, segons 
va detallar l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro.

D’una banda, s’aportaran 10.000 euros a 
la Parròquia per a l’habilitació de la nova 
seu de Càritas. D’altra banda, es destinaran 
106.000 euros més a les obres del projecte 
del nou bar de la Plaça de Bous (l’augment 
d’aquesta partida ve determinat per l’incre-
ment dels preus dels materials i la modifi-
cació del projecte). També es dotarà amb 
67.000 euros més al projecte d’habilitació 
de l’Espai, Empresa i Ocupació – Espai Ca-
talà, (a causa de la pujada dels preus dels 
materials, la modificació del projecte i la 
dotació de nous aparells d’aire condicio-
nat). A més, es realitzarà una modificació 
del pressupost per a aportar 12.000 euros 
més al projecte de la nova coberta de la 
piscina menuda. Així mateix, la modificació 
de crèdits aportarà altres 39.000 euros a al-
tres obres municipals (adequació de parcs, 
museu taurí...), i li restarà 1.000 euros a la 
partida d’adquisició de terrenys.

El portaveu del PP, Álex Hernández, va jus-
tificar l’abstenció del seu grup en aquest 
punt de modificacions de crèdit per majors 
ingressos “ja que es contemplen tots els 
projectes junts, i no estem a favor en la par-
tida de l’Espai Català, en no estar d’acord 
amb aquest projecte”. Hernández va dema-

nar que en futures modificacions s’intente 
posar els punts per separat, per a així poder 
votar en cadascun d’ells, ja que en aquest 
punt s’incloïen diverses partides a diferents 
projectes, i hi han coses amb les quals si 
que estaven d’acord, com la subvenció per 
a Càritas; i també entenen que la pujada de 
materials afecta al projecte del Bar de la 
Plaça de Bous. Per això, es van abstindre, en 
compte de votar en contra. Però reclamen 
que en aquesta mena de punts es voten per 
separat els projectes per a poder expressar 
la seua posició sobre cadascun d’ells.

El portaveu de Ciutadans, Joan Costa, va ex-
posar que votaven en contra d’aquest punt 
perquè consideren que aquesta modifica-
ció en els projectes “és falta de dedicació, 
gestió o planificació”, dient a l’Equip de 
Govern, respecte als crèdits, que “els poseu 
on voleu”, i va matisar que no compartia a 
què s’anaven a destinar els 233.000 euros, 
i que el seu grup els hauria destinat a altres 
coses; per exemple a dotar i habilitar el Cen-
tre de Dia, o al futur Museu Taurí.

Enfront d’aquestes crítiques, l’Alcalde, José 
Ramiro, va argumentar que s’ha tingut en 
compte a l’àrea tècnica per a saber a quins 

projectes calia destinar els nous recursos, i 
que “ha sigut una modificació tècnica i no 
política”.

En el ple extraordinari també es va aprovar, 
en aquest cas per unanimitat, una modifica-
ció de crèdits dins del pressupost municipal 
per a realitzar variacions referents a qües-
tions com a reparacions de vehicles de la 
policia local o aportacions a la Macma.

D’altra banda, en el ple es van aprovar 
els plecs de condicions per a la implanta-
ció del Sistema Dinàmic d’Adquisició de 
Subministraments de l’Ajuntament d’On-
dara. Pròximament es realitzaran reunions 
perquè els proveïdors d’Ondara estiguen 
informats sobre com funcionarà el nou sis-
tema de contractació. El Sistema Dinàmic 
d’Adquisició (SDA) per a Subministraments 
a l’Ajuntament d’Ondara va ser aprovat en 
el ple del passat mes de febrer, i en el ple 
extraordinari de març es van aprovar els 
plecs de condicions per a aquest sistema 
de contractació dels subministraments més 
habituals. Aquest punt va ser votat a favor 
per l’Equip de Govern PSPV-Compromís i el 
PP, amb l’abstenció de Ciutadans.

El ple d’Ondara aprova per unanimitat el conveni per a 
cedir el centre de dia a la Fundació de la Soledat

La modificació de crèdits per majors ingressos per a destinar 233.000 euros a diverses obres municipals es va aprovar amb 
l’abstenció del PP i el vot en contra de Ciutadans
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L’Ajuntament d’Ondara va oferir divendres 
25 de febrer una visita institucional, amb 
una jornada de portes obertes dirigida a 
les associacions i col·lectius locals, per a 
presentar oficialment el flamant Espai Jove 
d’Ondara, que va obrir les seues portes fa 
un mes en l’edifici ubicat al carrer Picasso. 
En el seu primer mes d’obertura, han passat 
per les seues instal·lacions 500 joves per a 
conèixer de primera mà tot el que l’Espai 
Jove els pot oferir.

En la presentació de la visita institucional 
de divendres passat, l’Alcalde d’Ondara, 
José Ramiro, va exposar davant dels as-
sistents el projecte de l’Espai Jove, que 
des de l’Equip de Govern consideraven 
prioritari per a un sector de la població de 
12 a 30 anys (a què va dirigit aquest espai 
municipal). José Ramiro va agrair la seua 
contribució a tots els que han fet possible la 
consecució d’aquest objectiu, i en especial 
a la família Miralles (propietària de l’immo-
ble que s’ha transformat en Espai Jove) 
per la seua predisposició per a arribar a un 
acord que ha permès a l’Ajuntament realit-
zar aquestes obres per a convertir-ho en un 
espai municipal per a la gent jove. Ramiro 
va exposar que des de l’arribada de l’Equip 
de Govern al govern municipal d’Ondara, te-
nien clar que “feia falta impulsar polítiques 

de joventut per al sector de la població de 
12 a 30 anys”, i que per a això feia falta 
“personal, espai i pressupost”. Assegurant 
que “en data de hui tenim aquestes tres 
coses”; l’Espai Jove ja en funcionament; 
personal, amb dos tècnics de Joventut (Pe-
dro i Mari) als que des de l’1 de març se 
sumarà una nova incorporació; i pressupost 
per a Joventut. 

Del disseny de l’edifici, l’Alcalde va recalcar 
que “els que van a usar-ho, són els que ho 
han dissenyat”; de fet, “es van fer 200 en-
questes a joves de 12 a 30 anys perquè di-
gueren què volien en eixe espai (oci, musi-
cal, formació, multiusos..)” així que “l’Espai 
Jove s’ha fet per ells i per a ells”. També va 
aprofitar l’Alcalde per a recordar que “s’ha 
lluitat perquè fora un edifici de gran qualitat 
amb el preu que corresponia, i no pagar de 
més”. Cal recordar respecte d’això, que les 
obres de l’Espai Jove es van recepcionar el 
passat mes d’octubre de 2021, després que 
la Junta de Govern Local acordara abonar 
la modificació del projecte de l’Espai Jove 
segons el que ha determinat la direcció fa-
cultativa de l’obra per import de 63.244,29 
euros (IVA inclòs), però no la quantitat de 
230.509,29 euros que havia al·legat l’em-
presa contractista com a valoració de les 
obres executades no previstes en el projec-

te inicial. José Ramiro va asseverar respecte 
d’això que l’Ajuntament d’Ondara no paga-
ria ni un euro més d’allò que s’havia previst 
per la Direcció Facultativa per les obres de 
l’Espai Jove, i així ha sigut.

La visita a l’edifici va recórrer les diferents 
dependències que alberguen les quatre 
plantes, i va ser guiada pel personal tècnic 
(Pedro i Mari), del Centre d’Informació Juve-
nil. L’Espai Jove consta d’aula de formació 
i estudi, racó musical i espais de trobada, 
zona jocs, treballs en grup i sala multifun-
cions, així com un espai en la planta baixa 
amb màquines de begudes i menjar. Els 
tècnics van realitzar una introducció dels 
projectes que es pretenen portar endavant 
en les diferents vessants de dinamització 
per a edats de 12 a 30 anys. 

Des de l’equip d’arquitectes de l’estudi A-35 
(encarregats del projecte), l’arquitecte local 
Borja Costa, com a redactor del projecte, va 
detallar el procés dut a terme des de 2018 
per a integrar la nova infraestructura en 
l’entorn per a “dignificar l’entrada oest del 
nucli urbà”, fent-ho compatible amb criteris 
d’eficiència energètica i funcionalitat en la 
distribució interior.

L’Espai Jove consta de 3 plantes més la 
zona de terrassa. El nucli de l’immoble acull 

les zones d’escales, ascensor i lavabos, 
i vertebra tot l’edifici, amb les seues tres 
plantes que donen a l’exterior (tot l’edifici 
és completament accessible, amb ascen-
sor i lavabos adaptats). La planta baixa 
compta amb zona de vestíbul, informació, 
i despatxos, entre altres dependències. La 
primera planta es dedica a l’oci; una planta 
diàfana amb diversos elements per al joc, 
l’animació i l’oci dels joves (racó musical, 
àrea de videoconsola i televisió, billar, fut-

bolí, taula de pin-pon, taules amb jocs...). 
La segona planta es dedica a la formació, 
amb aula, sala d’estudi i treball, ordinadors, 
zona diàfana per a la realització de classes 
i activitats (l’Espai Jove té servei de préstec 
dins de l’edifici de tablets i ordinadors per a 
consulta i treball ). 

També s’ha adequat la zona de terrassa per 
a poder disposar d’ella. Destaca en el pro-
jecte la importància de l’eficiència energèti-
ca en l’edifici; amb finestres amb lamel·les 
orientables per a aprofitar la llum solar, i 
finestres obertes per tot l’immoble l’orien-
tació de les quals permetrà la creació de 
corrents d’aire per a prescindir de l’aire con-
dicionat (en la mesura que siga possible). 

Respecte a la imatge exterior de l’Espai 
jove, totes les obertures exteriors s’han 
realitzat en diferents tonalitats verds per a 
integrar visualment l’edifici en l’entorn en 
què s’ubica (vistes a Segària, l’Assut…) 
sent una transició de l’espai verd exterior a 
l’interior de l’immoble. 

L’Espai jove compta així mateix amb aïlla-
ment acústic. L’Espai jove té amb una super-
fície total de 790 m² (inclou planta baixa, 1a 
planta, 2a planta i terrassa superior).

L’Espai Jove d’Ondara obri les seues portes
l’Espai Jove d’Ondara va obrir a finals de febrer les seues portes amb una    
visita institucional per a les associacions i col·lectius locals

En el seu primer mes de funcionament, han passat a conèixer l’Espai Jove    
500 persones
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04 ACTUALITAT MUNICIPAL

El dimarts 8 de març es va constituir formal-
ment el Consell de Participació Ciutadana 
d’Ondara, en un acte celebrat a l’Espai 
Jove, on es va realitzar un sorteig públic per 
a triar els 3 representants de la ciutadania 
i 3 de les entitats municipals que constituï-
xen el Consell de Participació 2022, segons 
marca el Reglament de Participació Ciuta-
dana. Per part de les entitats i associacions, 
els 3 representants al Consell seran Antonia 
Expósito Espadas, de l’Associació Veïns dels 
Tossals; Josep Gil Puig, dels Juniors MD, i 
Mª Carmen Bisquert, de l’AECC Ondara. Per 
part de la ciutadania, els 3 representants 
seran Jordi Domínguez Vidal, Rafael Expó-
sito Espadas i Carlos Estellés López. Yolanda 
Ahumada Ortiz quedarà com a suplent.

L’acte també va comptar amb representació 
política dels 4 grups municipals (PSPV, PP, 
Compromís i Ciutadans); així com de l’Alcal-
de, José Ramiro; el Regidor de Participació, 
Miguel Gomis; i tècnics de l’Ajuntament, 
que tal i com recull el Reglament, hi forma-
ran part d’aquest Consell i tindran veu però 
no vot. 

Després de la seua constitució, el Consell 
de Participació serà presentat oficialment 
en el proper Ple ordinari de l’Ajuntament 
d’Ondara, el 31 de març. Cal recordar 
que per a poder constituir el Consell de 
Participació 2022, es va donar un termini 
d’inscripció del 8 al 28 de febrer per a la 
representació local (representants de la ciu-
tadania i d’entitats municipals). 

Una vegada finalitzat aquest termini, i en 
haver més de 3 candidatures en la catego-
ria dels representants de la ciutadania, ahir 
es va realitzar un sorteig, per a triar els que 
finalment integren el consell. En el cas dels 
representants d’entitats municipals, només 

es van presentar 3, de manera que s’han 
incorporat automàticament al Consell de 
Participació Ciutadana 2022.

En l’acte d’ahir es va posar en marxa la pla-
nificació de les properes actuacions amb 
tots els membres del consell, i es van co-
mençar a plantejar idees per a fer els Pres-
suposts 2022 més participatius per el que 
fa a les votacions i la proximitat a la ciutada-
nia, amb novetats com la introducció d’una 
oficina de participació, on s’ajudarà a totes 
aquelles persones a votar, presentar projec-
tes i resoldre qualsevol dubte. A més, projec-
ten introduir noves plataformes que puguen 
simplificar els tràmits i la informació que rep 
la ciutadania. La pròxima reunió del Consell 
de Participació serà a finals de març.

El Reglament Municipal de Participació 
Ciutadana d’Ondara, segons ha recordat 
el Regidor de l’àrea, Miguel Gomis, pretén 
«formalitzar una nova modalitat de presa 
de decisions basada en la participació dels 
veïns i veïnes d’Ondara, arreplegar el seu 
dret a la participació plena i en condicions 
igualitàries, així com potenciar un teixit as-
sociatiu ric, plural i dinàmic». 

Cal recordar que una de les funcions del 
Consell de Participació Ciutadana serà la 
d’elaborar la metodologia per a l’edició 
2022 dels Pressupostos Participatius, ini-
ciant així aquest projecte, que té com a 
objectiu impulsar la participació ciutadana 
mitjançant la presentació de projectes a 
executar en el municipi d’Ondara, i per al 
qual es destinarà una partida de 50.000 
euros, inclosos al Pressupost Municipal de 
l’Ajuntament d’Ondara d’aquest exercici 
2022. Cal recordar que fruit de les votaci-
ons en els anteriors pressuposts participa-
tius d’Ondara, s’ha dut a terme la millora 
acústica de l’edifici del Prado; la restauració 
de la Font de la Carxofa; i la instal·lació d’un 
gran llaç contra el càncer enfront del Centre 
Social (aquests 3 van ser els projectes més 
votats per la ciutadania en l’anterior edició 
de pressuposts participatius d’Ondara). 

Des de l’Ajuntament d’Ondara es vol animar 
a tota la ciutadania a participar en tot el pro-
cés (presentació de propostes i votacions 
dels projectes que seran executats a càrrec 
als pressuposts participatius) que tindrà lloc 
al llarg d’aquest any 2022. Es pot consultar 
el Reglament de Participació Ciutadana al 
següent enllaç:

www.joventut.ondara.org/participacio

Ondara constitueix el seu Consell de Participació Ciutadana
Els representants de les associacions seran Antonia Expósito (Veïns dels Tossals); Josep Gil 
(Juniors MD) i Mª Carmen Bisquert, (AECC Ondara); i els representats de la ciutadania, Jordi 
Domínguez, Rafael Expósito i Carlos Estellés 

Una de les funcions del Consell de Participació Ciutadana 
serà elaborar la metodologia per a l’edició 2022 dels 
Pressupostos Participatius

L’11 de març es va celebrar a l’Ajuntament 
d’Ondara una reunió per a abordar la col·la-
boració municipal amb Càritas Ondara. Fruit 
d’aquesta trobada, l’Ajuntament d’Ondara 
realitzarà una important aportació econò-
mica perquè Càritas puga disposar d’una 
nova seu al costat de l’Església. 

En la trobada han participat, per part de 
l’Ajuntament d’Ondara, l’Alcalde, José 
Ramiro; la Regidora d’Atenció Social, Mª 
Carmen Velázquez, i la Regidora d’Hisenda, 
Raquel López; i per part de l’associació, han 
participat el Rector d’Ondara i president de 
Càritas, Ximo Silvestre, i la directora de Càri-
tas Ondara, Antonia Ivars. En aquesta reunió, 
des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha recone-
gut i agraït “la gran tasca que aquesta asso-
ciació està fent pel poble, lluitant contra les 

desigualtat socials que continuen existint”, 
segons ha manifestat José Ramiro.

En la trobada s’ha abordat la necessitat que 
té Càritas d’atendre a nous usuaris, vista la 
crisi humanitària i la pujada generalitzada 
de preus que estem vivint. Per aquest motiu, 
l’Ajuntament d’Ondara, compromès amb 

la lluita contra les desigualtats socials, re-
alitzarà una aportació de 10.000 euros a 
Càritas per a realitzar les obres d’habilitació 
de la seua nova seu, que estarà ubicada en 
un local (propietat de la parròquia) al carrer 
Església, al costat del vetlatori; un local que 
actualment és una cotxera – magatzem i 
que serà condicionat, per a acollir la nova 
seu local de Càritas, i condicionar-la a les 
seues necessitats. Amb aquesta aportació, 
l’Ajuntament d’Ondara vol ajudar a Càritas 
en la seua labor social, i a més facilitar el 
treball a totes les persones voluntàries. 
Aquesta partida serà aprovada via modifica-
ció de crèdits del pressupost municipal, en 
un ple extraordinari a celebrar la setmana 
que ve.

D’altra banda, des de l’Ajuntament d’On-
dara s’ha oferit a Càritas que des de la 
pròpia associació elaboren un llistat amb 
productes que necessiten, així com bons, 
etc, a fi de poder atendre aquesta deman-
da per part de l’administració local. També 
s’ha acordat en la reunió que la Regidoria 
d’Atenció Social de l’Ajuntament i Càritas 
treballaran de forma col·laborativa per a 
poder ajudar usuaris d’ambdós serveis de 
manera integral.

L’Ajuntament d’Ondara realitzarà una 
aportació extraordinària de 10.000€ a 
Càritas per a l’habilitació de la seua 
nova seu al carrer església 

Ja ha culminat a Ondara l’arreplegada de 
béns per a enviar a Ucraïna. La setmana 
passada va concloure el període de recolli-
da d’ajuda humanitària que es va iniciar al 
Prado d’Ondara fa dues setmanes. 

Ondara va crear una comissió per a mitigar 
els efectes del conflicte bèl·lic i, seguint les 
indicacions de la Federació Valenciana de 
Municipis i Províncies (FVMP), des de la Re-
gidoria d’Atenció Social d’Ondara, dirigida 
per M.ª Carmen Velázquez, es va habilitar 
el recinte municipal del Prado com a centre 
logístic per a la recepció, selecció i envia-
ment del material recollit a aquells llocs que 
requereixen l’ajuda humanitària. 

Des del passat 8 de març es va portar 
endavant la recollida de béns de primera 
necessitat (sanitari, tèxtil, higiene, refugi i 
aliments). La comissió va organitzar a nivell 
logístic les donacions de pobles veïns (Be-
nidoleig, Beniarbeig, Els Poblets, El Verger, i 
Ondara) per a portar-les al Recinte Ciutat de 
la Llum d’Alacant, des d’on se centralitza 
l’enviament de l’ajuda humanitària. 

Des de l’Ajuntament d’Ondara s’ha volgut 
agrair la col·laboració dels veïns i veïnes que 
van realitzar les donacions durant aquestes 

setmanes; a les persones voluntàries, que 
van realitzar una tasca essencial en aquest 
projecte solidari; al Centre Comercial (que 
es va coordinar amb l’Ajuntament per a la 
recollida de material); a l’Escola Municipal 
i l’Institut, i a Transports Pineda, que es va 
oferir de manera totalment altruista per a 
portar l’ajuda humanitària fins al punt de 
recollida d’Alacant. 

L’Ajuntament d’Ondara continua treba-
llant per a portar el seu granet d’arena en 
aquests durs temps per a Ucraïna, i , seguint 
les indicacions de la FVMP, ara el punt clau 
per a treballar és el d’atenció social per a 
les persones que han sigut desplaçades, se-
gons ha indicat la Regidora d’Atenció Social 
d’Ondara, M.ª Carmen Velázquez.

Culmina l’arreplegada de 
béns a Ondara per a
enviar a Ucraïna



AJUNTAMENT D’ONDARA

DOS ANYS DE VOCACIÓ SOCIAL DAVANT 
DE LA PANDÈMIA

Mentre s’escriuen aquestes línies es compleixen dos 
anys des de la declaració de l’estat d’alarma que su-
posà l’inici del confi nament domiciliari, així com de tota 
una sèrie de dures mesures restrictives que delimitaven 
la gravetat de l’arribada del COVID-19 al nostre territori. 
Una crisi sanitària sense precedents en la nostra demo-
cràcia davant la qual hi hagueren diferents prioritats 
dins l’agenda dels governants. No debades, mentre per 
als més populistes la llibertat era poder prendre’s una 
cervesa al bar al mateix temps que als hospitals morien 
vora mil persones diàriament, per als socialistes, des del 
minut zero, l’interés es fonamentà en la seguretat i ben-
estar integrals de la ciutadania: un principi innegable 
que bastí totes les polítiques d’acció tant des del govern 
central com des de l’autonòmic i el local.

Si més no, la inversió per fi nançar els ERTO li suposà 
a l’Estat durant 2020 i 2021 més de 35.000 milions 
d’euros d’injecció pública per donar suport a les treba-
lladores i treballadors dins d’una conjuntura econòmica 
crítica. La vocació social del govern socialista de Pedro 
Sánchez també caracteritzà les polítiques de la Gene-
ralitat, sobretot amb la presa de mesures impopulars 
(l’ampliació dels tocs de queda o les reduccions d’ho-
raris a l’hostaleria) que a la fi  han acabat salvant vides 
i consolidant l’estratègia del President Ximo Puig com 
una de les més protectores i avançades dins el mapa 
europeu.

Per als Socialistes d’Ondara, aquests principis bàsics 
de protecció social són els que han guiat l’acció del 
govern local durant una pandèmia tan inesperada com 
difícil de gestionar. En aquest sentit, una de les accions 

fonamentals va ser l’elaboració d’un pla de reactivació 
econòmica local —dotat amb més de 210.000€ dins 
les tres primeres fases d’execució— per tal de pal·liar 
els efectes del coronavirus dins l’agenda de les petites 
i mitjanes empreses, així com dels autònoms: sectors 
clau dins el mapa emprenedor ondarenc que patiren la 
interrupció de l’activitat. D’altra banda, els tallers d’ocu-
pació han suposat un baló d’oxigen per a moltes famí-
lies, així com una formativa clariana d’esperança dins 
un horitzó laboral convulsionat per la crisi del COVID. A 
més, cal mencionar la importància de la cobertura so-
cial mantinguda des de la Regidoria de Serveis Socials: 
un àmbit que es veié sobrepassat sobretot en el primer 
tram de la pandèmia i que prioritzà les ajudes d’emer-
gència en un moment d’extremada necessitat. 

L’esforç transversal dels Socialistes d’Ondara s’ha mate-
rialitzat també en la política cultural, festiva i d’oci que 
ha marcat durant aquests dos anys una programació 
pionera i única en la comarca de la Marina Alta per mit-
jà d’un model basat en la seguretat i la planifi cació dels 
espais oberts. Iniciatives de gran ressò com La Joia de la 
Cultura a la Plaça de Bous han demostrat que la gestió 
cultural era possible dins un marc pandèmic i han evi-
denciat que es podia entretindre i estimular la població 
al mateix temps que se sostenia i es donava suport al 
teixit cultural. En aquesta línia, les Festes de Sant Jaume 
de 2021 foren un exemple de gestió alternativa basada 
en els protocols i les mesures de seguretat. Èxits orga-
nitzatius darrere dels quals no només hi ha il·lusió i res-
ponsabilitat, sinó una constant no sempre visible: treball, 
treball i més treball.

Aquesta última pauta, de fet, és al mateix temps la 
paraula amb què el PSPV-PSOE resumiria la tasca 
d’aquests dos últims anys. Treball. Treball per compen-
sar els foscos pronòstics d’una malaltia que capgirà dos 
anys de la nostra vida i que hem anat superant gràcies 
a la serenitat i a l’ètica institucional d’enfocar aquest 
episodi des de l’òptica transitòria amb què ara podem 
dir-li adéu. Mentrestant, els Socialistes d’Ondara estem 
molt satisfets d’haver prioritzat en aquest temps l’aten-
ció i l’estima per les persones. Tenint en compte que 
van ser els ondarencs i ondarenques els que confi aren 
en nosaltres el 2019, estem molt orgullosos d’haver-los 
servit i acompanyat en aquest camí tan costerut com 
compartit. Gràcies, Ondara.

en nosaltres el 2019, estem molt orgullosos d’haver-los 
servit i acompanyat en aquest camí tan costerut com 
en nosaltres el 2019, estem molt orgullosos d’haver-los 
servit i acompanyat en aquest camí tan costerut com 

Estem molts contents per aquesta nova iniciativa 
de participació, la qual ens dona la possibilitat de 
comunicar-nos amb els i les ciutadanes d’Ondara. 

Agraïm que es posen els mitjans per poder dur a 
terme aquest butlletí mensual.

En aquesta primera publicació, ens agradaria posar 
en valor, que una de les primeres propostes que va 
engegar Compromís per Ondara, en el moment que 
vam entrar a l’Ajuntament d’Ondara durant l’anterior 
legislatura, quan ostentàvem l’alcaldia, ja siga una 
realitat: EL CENTRE DE DIA

Donada la falta d’infraestructures pels nostres ma-
jors este edifi ci és considerat d’un elevat interès 
general. 

Un Centre de Dia que en breu acollirà a les persones 
majors amb diferent grau de dependència els dies 
laborals, entre altres moltes funcions.

05PARTICIPACIÓ POLÍTICA

En la primera edició d’aquest periòdic i com a coordi-
nador Local de Ciutadans d’Ondara, vull traslladar-los 
que aquest tipus d’iniciatives de la Ràdio La Veu d´On-
dara, són benvingudes perquè el poble puga tindre més 
informació i disposició de tot el que passa en el seu 
municipi.

M’agradaria transmetre’ls, el treball polític que durant 
quasi 3 anys portem fent a l’Ajuntament. Sempre hem 
estat a favor de totes les subvencions, ajudes tant Pro-
vincials com Nacionals així com les Europees, ja que 
tots aquests diners repercuteix en les nostres vides i en 
el nostre Municipi, estiga, qui estiga governant. 

Així com també hem criticat, totes aquelles accions que 
l’equip de govern ha dut a terme i no ens han agradat 
res. Exemples clars, com l’Avinguda d’Alacant, el Espai 
Jove, les obres de la Plaça de Bous i l’accés de la por-
ta d’arrossegament, sol·licitar i respectar més Béns de 
Rellevància Local, sol·licitar ja un museu Taurí… i per 
a fi nalitzar, com bé em va comentar un amic, si no es 
prenen mesures el Centre Comercial d’Ondara,” es mo-
rirà d’èxit”. 

Ciutadans Ondara estan preparats per a fer un pas més, 
sempre ens creixem en les difi cultats. 

Esperem que aquesta edició siga un èxit.
Moltes Gràcies.

Joan Costa
Regidor de Cs Ondara

En la primera edición de este periódico y como coor-
dinador Local de Ciudadanos de Ondara, quiero trasla-
darles que este tipo de iniciativas de la Radio La Veu 
d´Ondara, son bienvenidas para que el pueblo pueda 
tener más información y disposición de todo lo que 
acontence en su municipio.

Me gustaría transmitirles, el trabajo político que duran-
te casi 3 años llevamos haciendo en el Ayuntamiento.  
Siempre hemos estado a favor de todas las subvencio-
nes, ayudas tanto Provinciales como Nacionales así 
como las Europeas, ya que todo este dinero repercute 
en nuestras vidas y en nuestro Municipio, esté, quien 
esté gobernando. 

Así como también hemos criticado, todas aquellas ac-
ciones que el equipo de gobierno ha llevado a cabo 
y no nos han gustado nada. Ejemplos claros, como la 
Avenida de Alicante, el Espai Jove, las obras de la Plaza 
de Toros y el acceso de la puerta de arrastre, solicitar 
y respetar más Bienes de Relevancia Local, solicitar 
ya un museo Taurino… y para fi nalizar, como bien me 
comentó un amigo, si no se toman medidas el Centro 
Comercial de Ondara,” se morirá de éxito”. 

Ciudadanos Ondara están preparados para dar un paso 
más, siempre nos crecemos en las difi cultades.  

Esperemos que esta edición sea un éxito. 
Muchas Gracias. 

Joan Costa
Concejal de Cs en Ondara

En primer lloc, volem donar l’enhorabona a la VEU 
D’ONDARA per aquesta nova iniciativa que ens 
acosta més a la gent del nostre poble.

Aprofi tem aquest bloc per a informar els veïns i ve-
ïnes d’Ondara la nostra posició sobre les actuals 
obres en el que serà l’ESPAI CATALA. 

Des del PP sempre hem mostrat rebuig en aquest 
projecte des de l’inici. Sempre explicant el perquè 
de la nostra posició i aportant alternatives perquè 
no es comprara aquest local, que al nostre parèixer 
era molt car i innecessari. 

Pensem que en els temps que corren, comprar un 
local d’aquestes característiques per 306.000€, re-
habilitar-lo per 167.000€ (només el 50% del local) i 
ademés pagar un lloguer de 20.400€ anuals mínim 
durant 5 anys és una barbaritat. 

Ara, amb la infl ació en el preu dels materials, encara 
costarà més diners. Pensem que aquesta inversió hi-
potecarà a futures corporacions i repercutira en les 
butxaques dels ciutadans.

En primer lugar, queremos dar la enhorabuena a la 
VEU D’ONDARA por esta nueva iniciativa que nos 
acerca más a la gente de nuestro pueblo.

Aprovechamos este bloc para informar a los vecinos 
y vecinas de Ondara nuestra posición sobre las ac-
tuales obras en el que será el ESPAI CATALA. 

Desde el PP siempre hemos mostrado rechazo en 
este proyecto desde el inicio. Siempre explicando el 
porqué de nuestra posición y aportando alternativas 
para que no se comprara este local que, a nuestro 
parecer, era muy caro e innecesario. 

Pensamos que en los tiempos que corren, comprar 
un local de estas características por 306.000€, re-
habilitarlo por 167.000€ (solo el 50% del local) y 
además pagar un alquiler de 20.400€ anual míni-
mo durante 5 años es una barbaridad. 

Ahora, con la infl ación en el precio de los materiales, 
todavía va a costar más dinero. Pensamos que esta 
inversión va a hipotecar a futuras corporaciones y 
repercutirá en los bolsillos de los ciudadanos.
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L’Ajuntament d’Ondara impulsarà unes 
obres d’accessibilitat per a habilitar una 
entrada accessible al Trinquet Municipal 
d’Ondara. 

Segons ha anunciat l’Alcalde d’Ondara, 
José Ramiro, “les obres tenen com a princi-
pal objectiu millorar l’accessibilitat del Trin-
quet Municipal, ja que aquesta instal·lació 
esportiva té barreres arquitectòniques, pel 
fet que es tracta d’un edifi ci patrimonial 
datat en 1.872”, indicant que, precisament, 
«s’ha pensat en eixa accessibilitat també 
en l’any del 150 aniversari del Trinquet 
Municipal, per a posar en valor més si cap 
l’edifi ci».

La porta d’accés principal al Trinquet, al car-
rer Sant Benet, consta de dos escalons al 
costat d’una estreta vorera, en un costat del 
carrer en què està permès l’aparcament, 
la qual cosa difi culta l’accés a l’edifi ci. Les 
actuacions que ha previst realitzar l’Ajunta-
ment inclouran la creació d’una rampa en 
el dit accés per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

L’equip tècnic de l’Ajuntament d’Ondara 
està treballant per a realitzar un projecte 
que respecte l’edifi ci i al mateix temps ho 
faça més accessible. Per a executar aquests 
treballs, l’Ajuntament d’Ondara ha rebut 
una subvenció de la Generalitat Valenci-

ana d’11.218,91 euros, el que suposa un 
percentatge del 63% del cost de l’obra. La 
quantia de la subvenció va ser publicada 
en el DOGV (25 de febrer 2022), amb la 
resolució del 23 de febrer de 2022, del di-
rector general d’Administració Local, sobre 
les ajudes destinades a fi nançar actuacions 
a realitzar pels municipis i entitats locals 
menors de la Comunitat Valenciana, referi-
des a facilitar l’accessibilitat de les cases 
consistorials i edifi cis públics destinats a 
tercera edat, a persones amb discapacitat 
o diversitat funcional i a altres usos públics, 
mitjançant l’eliminació de barreres arqui-
tectòniques, convocades per Resolució de 
26 de novembre de 2021, de la Presidència 
de la Generalitat.

Les obres del Trinquet Municipal d’Ondara 
no començaran fi ns passat el mes d’abril, 
amb l’objectiu d’evitar molèsties durant 
les celebracions de Setmana Santa (que 
després de dos anys, tindran lloc de nou a 
Ondara aquest abril de 2022), i tenint en 
compte que el tram del carrer Sant Benet 
on està ubicat el Trinquet Municipal és zona 
de pas habitual de les processons de Set-
mana Santa.

Ondara habilitarà una entrada accessible 
al trinquet municipal

L’Ajuntament d’Ondara ha rebut una subvenció 
de la Generalitat Valenciana d’11.218,91€   
(el 63% del cost de l’obra)

S’ha pensat en eixa accessibilitat també en 
l’any del 150 aniversari del Trinquet Municipal, 
per a posar en valor més si cap l’edifi ci

Culminen les obres de 
millora del passeig al 
costat del riu Alberca

S’ha donat resposta a una millora urbanística demandada 
pels veïns: la creació d’una vorera que continua la del Pont 
del Prado i enllaça amb Carlos Arniches, creant una zona 
accessible de mirador sobre el riu, així com la reorganització de 
places d’aparcament a la Plaça del Convent

L’Ajuntament d’Ondara, a través de la Re-
gidoria d’Urbanisme que dirigeix Francesc 
Giner, ha culminat un projecte de millora 
urbana per a facilitar l’accessibilitat i fun-
cionalitat en l’àrea de la Plaça del Convent, 
Pont del Prado i carrer Carlos Arniches. 
L’actuació s’ha executat arran de les obres 
de connexió amb fi bra òptica dels edifi cis 
municipals.

Amb aquestes obres s’han eliminat les 
barreres arquitectòniques que impedien 
l’accessibilitat a la zona del riu. Les obres 
han permès la creació d’una nova vorera, 
que s’ha construït eixint del pont del Prado, 
i que connecta amb el passeig de vianants 
que està al costat de la barana del riu del 
carrer Carlos Arniches. 

Fins ara, la vorera del pont del Prado no te-
nia continuïtat, i aquesta actuació era una 
demanda veïnal per a millorar l’accessibi-
litat dels vianants, de carrets i de persones 
amb mobilitat reduïda. Amb la nova vorera 
que s’ha creat en aquest tram del carrer 
Carlos Arniches (just davall del banc de pe-
dra que està al costat del llit del riu Alberca) 
s’aconsegueix dotar d’un àrea-mirador a 
aquesta zona, al mateix temps que es dóna 
continuïtat al passeig de vianants de Carlos 
Arniches pegat al riu i es connecta peato-
nalment amb el pont del Prado.

Les obres (realitzades al costat del gran pi 
que hi ha ubicat en la zona), han inclós la 
reorganització de les places d’aparcament 
en la Plaça del Convent/Carlos Arniches, 
amb la dotació de 3 places d’aparcament, 
que seran per a vehicles ofi cials en horari 
de l’Ajuntament, i que estaran a disposició 
de la ciutadania en general fora de l’horari 
de l’administració. També s’ha creat un es-
pai per a aparcament de motos. Els treballs 
han reforçat la senyalització de les places 
d’aparcament, i s’han instal·lat bol·lards per 
a millorar la seguretat dels vianants. 

A més, s’ha pintat el paviment per a donar 
pas a la nova senyalització. Quan les condi-
cions climatològiques ho permeten, es re-
pintarà tota la senyalística de la zona (pont, 
stop de l’encreuament Ronda Generalitat, 
pas de vianants, etc).

El 3 de març es va signar l’acta de replan-
tejament perquè en les pròximes setmanes 
comencen les obres d’execució d’un apar-
cament amb 11 places de cotxe i una zona 
per a motos, que donarà servei en el nucli 
antic d’Ondara. 

El projecte suposarà l’obertura d’un nou 
vial entre la Ronda Generalitat i el carrer 
Sant Cristófol i la creació d’una àrea d’apar-
cament. El projecte té un pressupost de 
54.000 euros, i està fi nançat íntegrament 
pel Pla Más Cerca 2021 de la Diputació 
Provincial d’Alacant. El termini d’execució 
és de 10 setmanes, una vegada comencen 
les obres.

L’Alcalde, José Ramiro, acompanyat pel 
Regidor de Manteniment d’Edifi cis, Miguel 

Gomis, i de l’equip tècnic encarregat del 
projecte, va signar ahir l’acta de replanteja-
ment amb l’objectiu que les obres comen-
cen aquest mateix mes de març. 

El procés que s’ha dut a terme per a acon-
seguir impulsar aquestes obres al centre 
històric va començar en 2020. Al setembre 
de 2020 es va signar un preacord per a 
l’adquisició d’un immoble situat al carrer 
Ronda Generalitat núm. 26 i 28 (la cone-
guda com O-30) que es destinaria a formar 
part del viari públic, conforme està previst 
en el vigent Pla General d’Ordenació d’On-
dara. 

El planejament vigent estableix un vial no 
desenvolupat que discorre entre el carrer 
Sant Cristòfol i la Ronda Generalitat, i que 

afecta parcialment els immobles de Ronda 
Generalitat 26 i 28. L’Ajuntament pretén dur 
a terme la connexió entre ambdós zones, 
per a descongestionar el centre urbà i fa-
cilitar la permeabilitat del trànsit tant rodat 
com de vianants, i donant així compliment 
a les determinacions del Pla General d’On-
dara. Amb tal fi , l’Ajuntament ja va adquirir 
(a l’abril de 2020), l’immoble situat al Car-
rer Sant Cristòfol 25, que venia totalment 
afectat per la referida dotació viària. Amb 
l’obertura d’aquest vial entre el casc histò-
ric i la O-30, es dotarà a la zona d’11 noves 
places d’aparcament per a turismes i una 
àrea també per a motos. Les obres contem-
plen el derrocament del citat immoble per a 
permetre la connexió entre els dos carrers.

Ondara comença el projecte per a crear 
un nou aparcament en el nucli antic

El projecte suposarà l’obertura d’un vial entre la Ronda Generalitat i el carrer Sant Cristòfol, amb 
un àrea d’aparcament d’11 places de cotxe i una zona per a motos
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Ondara tornarà a acollir aquesta Setmana 
Santa 2022 la representació de La Passió. 
L’última edició va ser la de 2019 (ja que en 
2020 i 2021 no es va poder celebrar per la 
pandèmia). 

En aquesta ocasió, La Passió es representa-
rà el dissabte 9 d’abril de 2022 (la vespra 
de Diumenge de Rams) a les 22:30 hores 
en diverses localitzacions del nucli urbà 
d’Ondara (començarà en el Prado). 

Aquesta emblemàtica representació teatral 
a l’aire lliure, que es realitza íntegrament 
en valencià, escenifica la Passió i Mort de 
Jesucrist. Es tracta d’un acte soci cultural 
de gran tradició i arrelament en la població, 
que s’engloba en la programació de la Set-
mana Santa d’Ondara 2022, i que suposa 
el primer acte d’una Setmana Santa que 
Ondara anhela celebrar novament amb nor-
malitat, després de 2 anys de restriccions. 

De fet, en la representació d’enguany, tot 
es realitzarà igual que en 2019, amb l’únic 
condicionament que el públic hi haurà de 
portar mascareta, malgrat d’estar a l’ex-
terior, degut a que no es pot assegurar la 
distància de seguretat. La Passió és un acte 
organitzat conjuntament per la Parròquia 
Santa Anna, la Junta Central de Confrari-
es, i el col·lectiu Júniors M.D, que s’espera 
compte amb la col·laboració de la Dipu-
tació Provincial d’Alacant. L’organització 
de l’esdeveniment compta també amb la 
col·laboració de la Regidoria de Festes i 
Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara. Des-
prés de 2 anys sense poder-se celebrar i 
amb la dificultat que suposa rellançar un 
esdeveniment així, la creació d’un nou grup 
de treball col·laboratiu, que amb gran il·lu-
sió i esforç ha agafat les regnes d’aquest 
projecte, ha permès que Ondara recupere la 
celebració d’aquest acte. 

Es representaran un total de set escenes 
amb el màxim detall, prenent com a empla-
çaments carrers, places i edificis municipals 
del nucli urbà d’Ondara, el que li dota d’un 
encant especial a aquesta obra; en concret, 
el Prado, la Placeta de les Escoles, la Plaça 
Major, i la Plaça de Bous. Entre els partici-
pants es troben integrants de les diferents 
Confraries d’Ondara, del col·lectiu de Jú-
niors M.D, diferents grups parroquials, Fes-
ters de la Soledat 2022, així com persones 
voluntàries del poble. En total, participaran 
al voltant d’unes 60 persones de totes les 
edats; unes quaranta com a actors princi-
pals i la resta com a figurants. 

La primera escena és el Sant Sopar i es 
desenvoluparà dins del Prado. La segona 
escena és l’oració en l’hort de les oliveres, 
i tindrà lloc a l’exterior, a la zona del moll 
del Prado. A continuació, l’escenografia es 
traslladarà a l’interior de la Plaça de Bous 
d’Ondara, on es representarà la comparei-
xença davant del Sanedrí. 

El juí davant de Pilat, la quarta escena, es 
recrearà en la Placeta de les Escoles. I da-
vant d’Herodes, serà en la Plaça Major. La 
condemna a mort de Jesús es tornarà a 
representar en la Placeta de les Escoles, i 
finalment, la crucifixió, en el moll del Prado. 
Cal indicar que un element característic de 
La Passió d’Ondara és que el públic està 
plenament integrat en l’obra, de manera 
que va seguint els actors en cadascuna 
de les escenes, formant també part de la 
història.

Aquesta tradició es considera com un re-
clam cultural i turístic d’Ondara, sent un 
esdeveniment amb gran acollida tant a On-
dara com en la resta de la comarca.

SETMANA SANTA D’ONDARA

La Passió es representarà a Ondara el 9 d’abril 2022
L’acte és l’inici de la programació de la Setmana Santa d’Ondara 2022
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Ondara tornarà a acollir aquesta Setmana 
Santa 2022 la representació de La Passió. 
L’última edició va ser la de 2019 (ja que en 
2020 i 2021 no es va poder celebrar per la 
pandèmia). 

En aquesta ocasió, La Passió es representa-
rà el dissabte 9 d’abril de 2022 (la vespra 
de Diumenge de Rams) a les 22:30 hores 
en diverses localitzacions del nucli urbà 
d’Ondara (començarà en el Prado). 

Aquesta emblemàtica representació teatral 
a l’aire lliure, que es realitza íntegrament 
en valencià, escenifica la Passió i Mort de 
Jesucrist. Es tracta d’un acte soci cultural 
de gran tradició i arrelament en la població, 
que s’engloba en la programació de la Set-
mana Santa d’Ondara 2022, i que suposa 
el primer acte d’una Setmana Santa que 
Ondara anhela celebrar novament amb nor-
malitat, després de 2 anys de restriccions. 

De fet, en la representació d’enguany, tot 
es realitzarà igual que en 2019, amb l’únic 
condicionament que el públic hi haurà de 
portar mascareta, malgrat d’estar a l’ex-
terior, degut a que no es pot assegurar la 
distància de seguretat. La Passió és un acte 
organitzat conjuntament per la Parròquia 
Santa Anna, la Junta Central de Confrari-
es, i el col·lectiu Júniors M.D, que s’espera 

compte amb la col·laboració de la Dipu-
tació Provincial d’Alacant. L’organització 
de l’esdeveniment compta també amb la 
col·laboració de la Regidoria de Festes i 
Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara. Des-
prés de 2 anys sense poder-se celebrar i 
amb la dificultat que suposa rellançar un 
esdeveniment així, la creació d’un nou grup 
de treball col·laboratiu, que amb gran il·lu-
sió i esforç ha agafat les regnes d’aquest 
projecte, ha permès que Ondara recupere la 
celebració d’aquest acte. 

Es representaran un total de set escenes 
amb el màxim detall, prenent com a empla-
çaments carrers, places i edificis municipals 
del nucli urbà d’Ondara, el que li dota d’un 
encant especial a aquesta obra; en concret, 
el Prado, la Placeta de les Escoles, la Plaça 
Major, i la Plaça de Bous. 

Entre els participants es troben integrants 
de les diferents Confraries d’Ondara, del 
col·lectiu de Júniors M.D, diferents grups 
parroquials, Festers de la Soledat 2022, així 
com persones voluntàries del poble. 

En total, participaran al voltant d’unes 60 
persones de totes les edats; unes quaranta 
com a actors principals i la resta com a figu-
rants. La primera escena és el Sant Sopar i 
es desenvoluparà dins del Prado. La segona 

escena és l’oració en l’hort de les oliveres, 
i tindrà lloc a l’exterior, a la zona del moll 
del Prado. 

A continuació, l’escenografia es traslladarà 
a l’interior de la Plaça de Bous d’Ondara, on 
es representarà la compareixença davant 
del Sanedrí. El juí davant de Pilat, la quarta 
escena, es recrearà en la Placeta de les Es-
coles. I davant d’Herodes, serà en la Plaça 
Major. 

La condemna a mort de Jesús es tornarà a 
representar en la Placeta de les Escoles, i 
finalment, la crucifixió, en el moll del Prado. 
Cal indicar que un element característic de 
La Passió d’Ondara és que el públic està 
plenament integrat en l’obra, de manera 
que va seguint els actors en cadascuna 
de les escenes, formant també part de la 
història.

Aquesta tradició es considera com un re-
clam cultural i turístic d’Ondara, sent un 
esdeveniment amb gran acollida tant a On-
dara com en la resta de la comarca.

La Setmana Santa d’Ondara 2022 
comptarà amb actes tots els dies

El dissabte 9 d’abril es representarà La Passió pels carrers i places d’Ondara, i Diumenge de 
Rams (10 d’abril) se celebrarà dins del Prado

PROGRAMA SETMANA SANTA ONDARA 2022
PROGRAMA DE QUARESMA, DOLORS i SETMANA SANTA

DURANT TOTA LA QUARESMA
18:30 h. Dilluns, dimarts i dimecres, “Via Crucis” 
a l’Església Parroquial. 

Dijous, Exposició del Santíssim Sagrament a 
l’Església Parroquial.

10:00 h. Divendres, Missa a la Capella del 
Santíssim Crist de l’Agonia i Cant Miserere.

19:30 h. Dissabtes, Sant Rosari a l’Església 
Parroquial.

1 D’ABRIL
CELEBRACIÓ DEL SAGRAMENT

DE LA PENITÈNCIA

19:00 h. Missa a l’Església Parroquial.

20:00 h. Confessions a càrrec de diversos 
sacerdots per a joves confrares i feligresos a 
l’Església Parroquial.

DEL 2 AL 7 D’ABRIL
SEPTENARI DE DOLORS

20:00 h. Missa amb predicació de Dolors a 
l’Església Parroquial. 

A continuació, cant dels Dolors de la Mare de 
Déu.

8 D’ABRIL
DIVENDRES DE DOLORS

20:00 h. Missa i predicació de Dolors. A continu-
ació, cant dels Dolors de la Mare de Déu.

En acabar, Trasllat de la Imatge de la Patrona 
d’Ondara a la seua Capella.

9 D’ABRIL
REPRESENTACIÓ DE LA PASSIÓ

22:30 h. Inici de la representació a l’edifici     
“El Prado”.

10 D’ABRIL
DIUMENGE DE RAMS

11:30 h. Benedicció de rams a la Capella del 
Santíssim Crist i processó de Palmes.

Trajecte: José Iturbi, 9 d’Octubre, Sant Joan de 
Déu, Trinitat, Roser, Major, Sant Vicent, Convent, 
edifici “El Prado”.

12:00 h. Missa Solemne de Diumenge de Rams 
a l’edifici “El Prado”.

11 D’ABRIL
DILLUNS SANT

21:00 h. PROCESSÓ DEL SILENCI.

Eixida des de la Capella de la Mare de Déu de 
la Soledat del Pas de la Verònica, acompanyat 
per la Colla de Dolçaina La Xopena, Confraria de 
la Soledat de la Verge, Confraria de la Dolorosa 
i Confraria del Crist de l’Agonia i de les Set 
Paraules.

Trajecte: Virtuts, Sant Antoni, Sant Cristòfol, Sant 
Benet, Sol, creuament amb Dénia.

Eixida de l’Església del Pas de Jesús de 
Natzaret, acompanyat de les Confraries del 
Sant Sepulcre i Crist Ressuscitat i Confraria de 
la Pietat.

Trajecte: Església, Sant Joan, Sant Josep, Roser i 
Sol, creuament amb Dénia.

Després de l’encontre seguiran amb ordre: 
Confraria de la Soledat de la Verge, Confraria de 
la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i les 
Set Paraules, Confraria del Sepulcre, Confraria 
de la Pietat, Confraria de la Verònica i Confraria 
de Jesús de Natzaret. 

Trajecte: Dénia, Llibertat, Roser, Major, Sant 
Vicent i Convent.

12 D’ABRIL
DIMARTS SANT

21:00 h. TRASLLAT del Pas del Crist de l’Agonia i 
el Pas de la Dolorosa, des de la Capella del Stm. 
Crist de l’Agonia fins la Capella de la Mare de 
Déu de la Soledat, acompanyats per la Confraria 
del Sant Sepulcre i Crist Ressuscitat, Confraria 
de la Pietat, Confraria de Jesús de Natzaret, 
Confraria de la Verònica, Confraria de la Soledat 
de la Verge, Confraria de la Dolorosa (acompa-
nyada per la Banda del Sant Sepulcre d’Oliva) i 
Confraria del Crist de l’Agonia i les Set Paraules 
(acompanyada per la Banda de la Confraria de 
la Dolorosa d’Oliva).

Trajecte: José Iturbi, 9 d’octubre, Sant Joan de 
Déu, Trinitat, Roser, Major, Sant Vicent i Convent.

13 D’ABRIL
DIMECRES SANT

21:00 h. PROCESSÓ DE L’AMARGURA.

Eixida des de la Capella del Cementeri del Pas 
del Sant Sepulcre, acompanyat per la Confraria 
de la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i 
les Set Paraules, Confraria de la Verònica.

Trajecte: Dénia creuament Sol.

Eixida de la Capella de la Mare de Déu de la 
Soledat del Pas de la Pietat, acompanyat per la 
Unió Musical d’Ondara, Confraria de la Soledat 
de la Verge i Confraria de Jesús de Natzaret.

Trajecte: Sant Vicent, Sant Joan, Dénia, creua-
ment Sol. 

Després de l’encontre seguiran amb ordre: 
Confraria de la Soledat de la Verge, Confraria de 
la Dolorosa, Confraria del Crist de l’Agonia i les 
Set Paraules, Confraria de la Verònica, Confraria 
de Jesús de Natzaret, Confraria de la Pietat i 
Confraria del Sant Sepulcre i Crist Ressuscitat. 

Recorregut des de Sol a Sant Benet, Sant Cristò-
fol, Sant Antoni, Virtuts i Convent.

14 D’ABRIL
DIJOUS SANT

20:00 h. Missa “In Coena Domini” a l’Església 
Parroquial.

Reserva del Santíssim Sagrament en el Monu-
ment, on serà vetlat ininterrompudament pels 
fidels fins els Sants Oficis de Divendres Sant.

L’Església romandrà oberta tota la nit.

23:00 h. Hora Santa, davant del Monument.

15 D’ABRIL
DIVENDRES SANT

07:00 h. “Vía Crucis” des de l’Església Parro-
quial al Cementeri.

Trajecte: Luis Santonja, plaça Major, Sant Benet, 
Roda, Llibertat, Mare de Déu del Roser, Sant 
Jaume, Dénia, Cementeri. 

En cas de pluja no se celebrarà. 

18:00 h. Sants Oficis de la Mort del Senyor a 
l’Església Parroquial.

22:00 h. Processó General del Sant Soterra-
ment, des del Convent.

Trajecte: Convent, Sant Vicent, Major, Roser, Sol, 
Sant Benet, Sant Cristòfol, Virtuts, Convent.

16 D’ABRIL
DISSABTE DE GLÒRIA

20:30 h. Solemne Vigília Pasqual a l’Església 
Parroquial.

17 D’ABRIL
DIUMENGE DE PASQUA

08:00 h. Encontre del Ressuscitat amb sa Mare 
a la Plaça Major.
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“Ajuda’ns a fer una ondara millor”
La campanya de participació per a animar a la ciutadania a proposar suggeriments o presentar 
queixes pels canals oficials

L’Ajuntament d’Ondara vol animar que les 
veïnes i veïns del poble presenten queixes, 
propostes i suggeriments sobre qüestions 
d’índole municipal que siguen modificables 
o esmenables pel propi consistori, a través 
dels seus diferents departaments munici-
pals. Amb aquesta mesura, segons recalca 
l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro, es pretén 
animar a la ciutadania a què si el que bus-
quen és una solució real (en compte d’úni-
cament repercussió en diferents fòrums) 
que acudisquen directament a qui té la po-
testat de resoldre els problemes, en el cas 
que siguen una competència municipal, i 
notifique la incidència, queixa, proposta en 
qüestió, tenint el compromís de l’Ajunta-
ment de donar una resposta. Així mateix, es 
recorda a la població que les xarxes socials 
no són el canal més oportú per a fer arribar 
queixes, comentaris o propostes a l’Ajunta-
ment d’Ondara.

Des de la Regidoria de Participació Ciuta-
dana d’Ondara , dirigida per Miguel Gomis, 
s’ha posat en marxa la campanya “Ajuda’ns 
a fer una Ondara millor”, que es concreta 
en un fullet tríptic a l’abast de la ciutadania 
en els diferents edificis i espais municipals.

Aquesta campanya consisteix, d’una banda, 
a informar la població sobre el canal oportú 
per a transmetre a l’Ajuntament d’Ondara 
les queixes o suggeriments que es conside-
ren. Aquest canal és el Registre d’Entrada, 
que pot ser tant físic (oficina del Registre 
d’Entrada, en l’Ajuntament d’Ondara, amb 
horari de 8:30 a 14 hores), com amb cer-
tificat electrònic a través del 

www.ondara.sedeelectronica.es

en el tràmit “queixes i suggeriments”. 

En presentar per Registre d’Entrada, el ciu-
tadà tindrà el compromís de l’Ajuntament 

d’Ondara que es donarà una resposta en un 
temps prudencial i es derivarà la proposta, 
queixa o suggeriment al departament que 
corresponga. 

D’altra banda, sota l’epígraf “Quin problema 
tens?”, la campanya també inclou informa-
ció sobre els principals telèfons d’interès: 

Policia Local ........................... 092 
SINMA ...................... 965 085 045
Ajuntament ............. 965 766 000 
Serveis Socials ......... 965 587 667 
Emergències .......................... 112

i altres incidències (Centre de Salut, fugues 
d’aigua, talls de llum, etc). Amb això es pre-
tén donar una resposta ràpida i una atenció 
directa a alguns dels principals problemes 
que puga tenir un ciutadà, i s’anima que ho 
notifiquen a través d’aquests telèfons.

A més, des de l’Ajuntament d’Ondara es re-
corda a la ciutadania que els membres de 
l’Equip de Govern d’Ondara estan a la seua 
disposició perquè contacten directament 
amb ells/elles en els casos oportuns; i per 
a això el seu contacte (correu electrònic, 
telèfon) està a disposició de tota la pobla-
ció en la web institucional de l’Ajuntament 
d’Ondara. 

Aquesta part del fullet, amb les frases “T’es-
coltem, l’equip de govern està amb tu”; 
“trasllada’ns les teues propostes o queixes, 
estem a la teua disposició”, inclou les for-
mes de contacte amb cadascú dels 8 mem-
bres de l’Equip de Govern d’Ondara:  

José Ramiro,
àrees alcaldia, joventut, turisme, 
seguretat ciutadana, dinamització 
econòmica
joseramiro@ondara.org
656 255 012 

Mar Chesa
àrees educació, esports, formació i 
ocupació
marchesa@ondara.org
664 449 908

Raquel Mengual
àrees cultura, igualtat i comunicació
raquelmengual@ondara.org
664 449 719

Francesc Antoni Giner
àrees urbanisme, via pública, SINMA
francescginer@ondara.org
664 465 043

Pere Josep Picornell
àrees agricultura, medi ambient, animals, 
parcs i jardins 
perepicornell@ondara.org
606 383 879

Mª Carmen Velázquez
àrees atenció social, majors i sanitat
maricarmenvelazquez@ondara.org 
664 449 736

Miguel Gomis
àrees participació, festes, manteniment 
d’edificis
miguelgomis@ondara.org
666 014 385

Raquel López
àrees patrimoni, modernització, règim 
interior
raquellopez@ondara.org
664 450 124
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Aquest mes d’abril finalitza la 1a Fase per a la implan-
tació de la recollida de la fracció orgànica en el poble 
d’Ondara per tal de complir amb la normativa europea i 
autonòmica en el tractament de residus. 

En aquesta 1a Fase, s´ha implantat la 5ª fracció (recolli-
da orgànica) en les zones tractades amb el sistema de 
“porta a porta”, a més d’augmentar aquest sistema a 
altres zones a on era viable. En els darrers temps, s´ha 
fet l’entrega dels KITS complets als habitatges d´aques-
tes zones. 

Des de SINMA Ondara es vol agrair a tots els veïns i veï-
nes l’esforç realitzat (que no és poc) per tal de contribuir 
a fer possible la recollida d’aquesta fracció orgànica, 
reduir les despeses i, per tant, contribuir de manera di-
recta en reduir l’impacte ecològic dels residus.  Aquests 
mesos s’ha augmentat en més d’un 400% l´aportació 
de residus orgànics.

A més, en aquesta primera fase s´ha construït el centre 
de compostatge comunitari, que podrà arribar a tractar 
de 7 a 8 tones de residus orgànics a l’any, i està pensat 
per tractar la matèria orgànica dels menjadors escolars, 

l’escoleta infantil, Residència de la tercera edat i del 
futur Centre de Dia, i també podrà ampliar-se més enda-
vant al veïnat en general.

La segona fase, que es posarà en marxa a continuació i 
durant els propers mesos, es centrarà principalment en 
la recollida personalitzada dels grans productors i del 
sector de l’hostaleria i la restauració, a més de continuar 
amb els projectes d’optimització i millora dels conteni-
dors aeris i soterrats.

Per a la tercera i última fase de la implantació de la re-
collida orgànica (que és farà extensiva a la resta del po-
ble amb les millores del sistema actual de contenidors 
dividits) també es posarà en marxa el sistema informà-
tic intel·ligent del serveis urbans (SMART CITY), iniciat en 
2021 i que ens permetrà augmentar considerablement 
l’eficiència dels recursos disponibles.

Aquestes mesures, a més de ser necessàries per com-
plir amb les normatives europees i autonòmiques, ens 
permetrà fer un sistema de recollida molt més eficient, 
i per tant reduir considerablement les despeses, tant a 
mig com a llarg termini.

Finalitza la primera fase per a la 
implantació de la recollida de la 
fracció orgànica

Finalitzen les obres d’adequació i millora en les ins-
tal·lacions de SINMA en el punt de recollida del carrer 
Tomàs Edison amb la instal·lació i ampliació de l´es-
tructura i la coberta metàl·lica, substitució de part del 
paviment exterior, adequació de les instal·lacions per 
l´aigua, el clavegueram i l´electricitat, i les reformes i 
millores visuals exteriors (aquestes realitzades pels tre-
balladors municipals).

Amb aquesta millora, la superfície coberta del punto de 
recollida s´ha duplicat, fins arribar als 500 m2 actuals. 
Amb unes instal·lacions d’aproximadament 1.000 m2, 
aquesta important actuació permetrà crear una nova 
zona de reparació i manteniment de vehicles, i com-

portarà tota una sèrie de  beneficis directes i indirec-
tes,  tant en els usuaris de tots els serveis,  com en els 
operaris (ja que els permetrà treballar en l´exterior amb 
qualsevol condició meteorològica), però sobre tot, el 
gran beneficiat serà el parc de vehicles actual, ja que 
en estar coberts, es reduiran les despeses de manteni-
ment i reparacions; es reduiran els temps d’execució, i 
augmentarà de manera important la vida útil de tots els 
vehicles de SINMA. 

Aquesta despesa ha sigut finançada íntegrament per 
SINMA; una part en el capítol d’inversions previstes en 
2021; una altra part amb la generació d’ingressos ex-
tres per la millora en la gestió de la recollida selectiva, 
i una altra part, per les tasques realitzades pels propis 
treballadors de l´empresa (Brigada de Manteniment i 
Taller de RSU).

També cal destacar la revalorització d’aquestes instal-
lacions municipals, així com la gestió eficient dels recur-
sos disponibles, i que permetran a l’empresa reduir con-
siderablement l´amortització de la inversió generada.

Culminen les millores en les 
instal·lacions del Punt de 
Recollida

Activitats a la piscina municipal:
Matronatació per a xiquets de 0 a 2 anys

Natació per a xiquets de 3 a 14 anys

Natació per a adults - iniciació

Natació per a adults - perfeccionament

Natació per a jubilats i pensionistes

Natació correctiva

Aquagym

Natació per a embarassades

Activitats especials individuals o en grups

Horari Setmana Santa:
De dilluns a dissabte de 8 a 22 hores
Diumenges de 10 a 14 hores

Dies 14, 15, 17 i 18 d’abril: Tancat

Sinma Ondara informa de les activitats a la piscina municipal i de 
l’horari de Setmana Santa

recepciopiscina@ondara.org

678 47 82 79

CONTACTE
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Ja ha sigut publicat en el BOP d’Alacant 
la resolució d’ajudes del Plan + Agua de 
la Diputació Provincial d’Alacant, que con-
cedeix una subvenció de 83.026,89€ (el 
80% del cost del projecte, pressupostat en 
103.783,61€) per a la renovació de la xar-
xa d’aigua potable de la pedania de Pamis. 

El 20% restant, 20.756,72€, serà assumit 
per l’Ajuntament d’Ondara, segons ha con-
firmat l’Alcalde, José Ramiro, aquest matí, 
en la visita realitzada a l’emplaçament de 
les obres, acompanyat pel Regidor de Man-
teniment Públic i Serveis, Pere Picornell. Les 
obres hauran d’estar acabades abans del 
30 de setembre de 2022, segons consta en 
la justificació de la subvenció.

Des de l’Equip de Govern d’Ondara s’ha 
destacat la consecució de la subvenció per 
part de la Diputació Provincial d’Alacant, 
sent la renovació de la xarxa d’aigua pota-
ble de Pamis un projecte que el govern local 
porta diversos anys tractant que siga una 
realitat, (després de la renovació del clave-
gueram de Pamis en 2017) i satisfent així 
una de les demandes veïnals dels residents 
en Pamis des de fa anys. L’objectiu de les 
obres de renovació de la xarxa d’aigua po-
table és dotar al nucli urbà de Pamis d’una 
xarxa hídrica en condicions adequades. 

La renovació de la xarxa es justifica per 
l’antiguitat de l’existent, que té gran quan-
titat de fugues, i les característiques de la 
qual han quedat obsoletes, fent-se necessa-
ri adequar les infraestructures per a donar 

un millor servei als residents de la zona, al 
mateix temps que es milloren les condici-
ons de salubritat i funcionalitat necessàries. 

La solució passa per una nova xarxa d’ai-
gua potable per a tota la pedania, atès que 
es requereix una renovació de caràcter ge-
neral. Per a això, s’ha plantejat l’execució 
d’una nova xarxa d’aigua potable pel traçat 
més simple, amb una secció superior dis-

senyada en polietilè. S’inclouen també les 
vàlvules per a un millor control de la xarxa. 

Aquestes obres no afectaran l’asfaltat (que 
va ser renovat en 2017 com a part de la 
renovació de la xarxa de clavegueram) i 
s’executaran íntegrament per les voreres de 
tot Pamis. El termini d’execució serà de 13 
setmanes.

Des de la Regidoria de Festes i Tradicions 
d’Ondara, que dirigeix Miguel Gomis, s’ha 
informat del nou ajornament de la cremà 
de la falla de Pamis, que estava prevista 
per a aquest dissabte 2 d’abril. En compte 
d’aquesta data, s’ha optat per traslladar la 
cremà al dissabte 30 d’abril. 

El motiu és que les últimes pluges del mes 
de març han impedit que els fallers de Pa-
mis hagen pogut acabar i muntar la falla 
per a la cremà d’aquesta setmana. Així, s’ha 
considerat com nova data prevista per a la 
cremà el dissabte dia 30 d’abril, amb l’ob-

jectiu de no coincidir amb les pròximes da-
tes de Setmana Santa, Pasqua i Sant Vicent, 
segons ha confirmat Miguel Gomis.

Cal esmentar que la falla de Pamis és un 
monument faller fet de forma completa-
ment artesanal pels mateixos veïns, i està 
realitzada per Miguel Tormo, Manolo Colla-
do, José Manuel Lozano, Amado Quintero, 
i Ramón Morera, amb la col·laboració dels 
veïns i veïnes de la pedania de Pamis. Els 
veïns de Pamis porten temps treballant en 
els arreglaments de la seua falla, que és 
la mateixa que es va quedar per cremar 

en 2020, si bé han hagut de realitzar mi-
llores en haver passat dos anys des de la 
seua creació (la falla de Pamis de 2020 es 
va quedar sense plantar a pocs dies de la 
cremà, i en 2021 no va haver-hi falla per les 
restriccions per la pandèmia).

Enguany, la falla de Pamis recrea la Torre del 
Rellotge d’Ondara, amb un gran monument 
que arribarà els 9 metres d’altura. La falla 
està feta de fusta, cartó, suro i pintura, de 
forma completament artesanal i ecològi-
ca. Les previsions de pluja van afectar a la 
plantà de la Falla de Pamis 2022, perquè 

la part superior de la falla, el Campanar de 
la Torre del Rellotge, va tot forrat de cartó i 
no podria col·locar-se en cas de pluja. Per 
aquest motiu, la cremà de la falla de Pamis 
no es va produir el passat 19 de març, i es 
va ajornar alguns dies en funció de la cli-
matologia, prenent en un principi com nova 
data el 2 d’abril. Ara, s’ha comunicat que la 
nova data serà el 30 d’abril, a causa dels 
impediments per a muntar i acabar la falla 
per les últimes pluges.

L’Ajuntament d’Ondara, per mitjà de la Regi-
doria de Festes i Tradicions que dirigeix Mi-
guel Gomis, col·labora en aquesta iniciativa, 
aportant la infraestructura, mesures de se-
guretat i material necessari per a la plantà. 
Per a la cremà, hi haurà un castell de focs 
artificials, patrocinat per la Regidoria de Fes-
tes i Tradicions de l’Ajuntament d’Ondara, i 
es comptarà amb els bombers, ambulància 
i efectius de seguretat necessaris.

ONDARA, UN POBLE VIU

La cremà de la falla de Pamis s’ajorna al dissabte 30 d’abril
En aquesta nova data, la cremà no coincidirà amb les dates de Setmana Santa, Pasqua i Sant Vicent

L’escola Sanchis Guarner d’Ondara ha estat 
seleccionada d’entre totes les escoles de la 
Comunitat Valenciana per a participar en un 
nou projecte anomenat “Cultura Gastronò-
mica” en el que participa l’alumnat de ter-
cer, quart, cinquè i sisè de primària.

Aquesta assignatura complementaria forma 
part del Projecte “Los niños se comen el fu-
turo” de la Junta d’Andalusia, i es fusiona 
amb el Projecte d’Investigació i Innovació 
Educativa de la nostra escola “Menja’t el 
Món. 

Escola saludable” subvencionat per Conse-
lleria, projecte que ha captat l’atenció de 
la directora de la Fundació Prenauta Ruth 
Tenorio qui, amb la col·laboració de Scola-
rest, Anaya i Eurotoques, ens van entregar 
en persona els llibres i les guies didàctiques 
de manera gratuïta amb l’objectiu de com-
partir els dos projectes.

Aquest Projecte està basat en l’”Aprenentat-
ge Basat en Problemes (ABP)” com a estra-
tègia didàctica a través de la investigació, 
manipulació i experimentació directa amb 
productes andalusos, acompanyat d’ex-
periències didàctiques i activitats al voltant 
dels ingredients emprats en l’elaboració 
dels plats, interioritzant els coneixements, 
procediments, habilitats, actituds i valors 
d’una manera amena i divertida i, sobretot, 
cooperativa.

Les 8 sessions de les quals consta “Cultura 
Gastronòmica” es realitzaran en l’hora de 

“Projectes”, treballant de manera transver-
sal amb les assignatures de matemàtiques, 
castellà, ciències socials i ciències naturals 
al mateix temps que aprenen una recepta 
típica diferent en cada nivell impulsant en 
l’alumnat, des de les edats primerenques, 
hàbits saludables en l’alimentació i la seua 
salut, i el coneixement de la cultura gastro-
nòmica existent en Espanya.

En l’última sessió els xiquets i les xiquetes 
gaudiran de l’experiència d’una MASTER-
CLASS impartida per un Xef de l’Associació 
Europea d’Eurotoques.

COMUNICAT ENVIAT PEL
CEIP Sanchis Guarner

Cultura Gastronòmica
Nou Projecte del CEIP Sanchis Guarner

Pamis tindrà renovada la seua xarxa 
d’aigua potable abans de finalitzar 2022

El projecte està subvencionat al 80% pel Plan + Agua de la Diputació Provincial d’Alacant i 
dotarà a les vivendes de la pedania d’una xarxa d’aigua potable en condicions

L’Ajuntament d’Ondara posa a l’abast de la ciutadania el correu butlletimunicipal@ondara on les 
associacions i col·lectius locals podran remetre els seus comunicats d’interès, i on la ciutadania en    

general podrà enviar imatges i fotografies que vol compartir en aquesta secció “Un Poble viu”.
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L’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, co-
ordinada per Juanma Garrido i entrenada 
per Arnau Oliver i Raül Blasco, va participar 
aquest passat diumenge 27 de febrer a les 
finals autonòmiques de Galotxa dels XL 
Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, 
organitzades per la Federació de Pilota Va-
lenciana, i celebrades al Carrer Municipal 
d’Aldaia i al carrer de pilota de Borbotó 
(València).

L’Escola Municipal de Pilota d’Ondara havia 
aconseguit classificar l’equip infantil, en 
guanyar la fase provincial. Ahir a Borbotó, 
l’equip infantil d’Ondara, integrat per Arnau 
Mas, José Miguel Sastre, Dani Serra i Íker 
Costa, va aconseguir, en primer lloc, gua-
nyar la primera semifinal contra l’equip de 
Moixent, i a continuació va jugar la final per 
l’or autonòmic contra Meliana A. 

En una final molt ajustada, que es va decidir 
en l’últim joc (després de portar un tanteig 
de 20-20 val-val) finalment l’equip d’On-
dara va aconseguir el punt decisiu i es va 
alçar com a campió autonòmic de la seua 
categoria en la modalitat Galotxa, guanyant 
25-20.

La Regidora d’Esports d’Ondara, Mar Chesa, 
ha donat l’enhorabona als integrants de 
l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara pels 
seus èxits autonòmics.

ONDARA ESPORT-VIU

Malgrat la pluja que diumenge 6 de març 
queia en la Marina Alta, les ciclistes parti-
cipants en la II Volta la Marina Trofeu Ajun-
tament d’Ondara - Volta Ciclista Fémines; 
de la XXXVI Volta la Marina 2022 Copa 
Mediterranea - Hyundai Koryo Car - Trofeu 
Ajuntament d’Ondara, van desafiar als ele-
ments i un total de 110 dones de totes les 
categories (en total hi havien 174 inscrites) 
van completar un recorregut de 80 km en 
aquesta segona edició de la prova de ciclis-
me femení Trofeu Ajuntament d’Ondara; una 
prova emmarcada en la commemoració del 
Dia Internacional de la Dona d’Ondara. 

La ciclista sud-africana Maude Le Roux 
(WWC Team) es va imposar en solitari a 
Ondara en la II Volta Ciclista Femines Ajun-
tament d’Ondara, segona prova de la Copa 
Mediterrània Hyundai Koryo Car, amb un 
temps d’1 hora 47 minuts i un segon de 
pedaleig davall la pluja. Elizabeth Ebras 
va entrar segona i Lizete Sander, tercera 
(ambdós independents). Tuisk Aidi Gerde va 

vèncer en sub 23; Elizabeth Ebras primera 
júnior, Nuria Hidalgo (Costa Brava) va gua-
nyar en cadets. 

En el lliurament de trofeus van estar pre-
sents l’Alcalde d’Ondara, José Ramiro; les 
Regidores d’Esports i Igualtat de l’Ajunta-
ment d’Ondara, Mar Chesa i Raquel Men-
gual; i la Regidoria de Patrimoni, Raquel 
López . El lliurament de trofeus va tindre lloc 
al Prado, per a realitzar l’acte a cobert de 
la pluja. 

L’avinguda Doctor Fleming, enfront de la 
Plaça de Bous d’Ondara, va acollir l’eixida 
i meta de la prova, en la que van participar 
corredores de totes les categories (cadet, 
júnior, elit, sub23 i màster 30, 40 i 50 ). Amb 
la pluja com a protagonista, la carrera va ar-
rancar a les 10 del matí per a totes excepte 
les cadets que ho van fer més tard des de 
Sagra (quilòmetre 32 i mig de carrera). La 
primera meitat de carrera es va córrer so-
bre un circuit semiurbà de poc més de 22 

quilòmetres que travessà Beniarbeig, Sanet 
i Negrals, Benimeli, Ràfol d’Almúnia, Sagra, 
Tormos i Benidoleig. En cada pas per Onda-
ra hi havia situada una meta volant, ambi-
entada amb la batucada Ondaratack. A par-
tir del segon pas, les ciclistes van afrontar 
la part més exigent amb la pujada a Vall de 
Laguar, de primera categoria, per la vessant 
de Sagra. Els últims 19 quilòmetres van ser 
de baixada fins la meta d’Ondara. 

L’Ajuntament d’Ondara ha agraït la tasca de 
la Policia Local, Protecció Civil, Guàrdia Civil 
i del Club Ciclista Segària per a fer possible 
aquesta prova del calendari ciclista femení 
de 2022.

Resultats etapa Fémines:

www.voltalamarina.com
Però aquest no va ser l’únic esdeveniment 
dedicat al ciclisme que ha tingut lloc aquest 
cap de setmana en la població, i és que On-
dara va acollir aquest dissabte 5 de març la 
setena etapa de la XXXVI edició de la Volta 

La II Volta Ciclista Fémines d’Ondara 2022 desafia a la pluja
110 dones de totes les categories van completar aquest Trofeu Ajuntament 
d’Ondara, amb el que Ondara va commemorar també el 8 de Març, Dia 
Internacional de la Dona

Dissabte passat 5 de març, Ondara va acollir també la 7a etapa de la XXXVI Volta 
la Marina 2022, completant un cap de setmana dedicat al ciclisme en Ondara

Fotos Podiums Volta Fémines de Jaume Mora Cano

la Marina. Els ciclistes van haver d’afrontar 
80 quilòmetres amb la dificultat muntanyo-
sa de l’alt de la Vall de Laguar inclosa. La 
pluja caiguda abans de la prova (que es 
va celebrar el dissabte, amb eixida a les 
16 hores) va deixar el ferm molt esvarós, 
circumstància que va condicionar la carre-
ra. La pluja, això sí, va donar una treva als 
corredors durant la carrera.

El millor a Ondara va tornar a ser el màster 
40 Pedro José López (Yourbike ULB Sports), 
que va refermar amb el seu triomf el lide-

ratge de la Volta la Marina. L’alacantí va 
ser més ràpid en l’arribada que l’elit Rafael 
Mira i que el màster 30 David Serrano. En 
categoria femenina, la guanyadora va ser 
Mireia Orengo (Flores y Orengo), que va 
avantatjar a Raquel Gisbert (Mister Biker - 
Gobik) i a Saida Perea (Asbike.es).

A l’acte d’entrega de trofeus va assistir la 
Regidora d’Esports de l’Ajuntament d’Onda-
ra, Mar Chesa, qui també va procedir a tallar 
la cinta d’eixida.

L’Equip Infantil de l’Escola Municipal de Pilota d’Ondara, campió 
autonòmic de Galotxa JECV
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El 5 de març, l’Auditori Municipal d’Ondara 
va acollir l’obra de teatre i audiovisual “Xa-
farderas” que va anar a càrrec de l’Associ-
ació “Teamorfosis”, sota la direcció de Juan 
Luís López i Eva Díez Guerra. La Regidoria 
de Patrimoni de l’Ajuntament d’Ondara, diri-
gida per Raquel López, va programar aquest 

acte que va suposar un reconeixement i 
alhora posada en valor dels nostres llava-
dors, llocs emblemàtics on tantes hores han 
passat les nostres avantpassades.

Amb l’excusa de buscar un ambient an-
ti-covid per a assajar una escena d’Erma, 
l’obra de Federico Garcia Lorca, el grup de 

Teatre de la Tercera Edat (Aules de la Tercera 
Edat de Dénia, que gestiona l’associació 
Teamorfosis) emprèn un viatge que des-
cobreix el valor del patrimoni arquitectònic 
dels safaretjos de la Comarca Marina Alta i 
la descripció de la dura faena de llavar que 
realitzaven les dones abans de l’aparició de 
la llavadora automàtica. 

El muntatge teatral i audiovisual que es va 
oferir a l’Auditori d’Ondara va incloure un 
documental a la recerca de 25 llavadors de 
la comarca de la Marina Alta. El grup teatral 
va redescobrir aquests 25 llavadors repar-
tits per tota la comarca; els escenaris que 
eren l’ànima del text de Lorca, i va fer amb 
aquest viatge un documental. Així va nàixer 
«Xafarderas», un muntatge en què l’audio-
visual es divideix en tres parts intercalades 
amb la representació teatral. Les actrius que 
protagonitzen la pel·lícula ixen de la panta-
lla i continuen actuant sobre l’escenari.

El poeta Francisco Cejudo va presentar 
divendres passat 11 de març a la Casa de 
Cultura d’Ondara el seu llibre «Lugar de 
residencia» ; una antologia que arreplega 
un centenar dels seus poemes més repre-
sentatius entre 1980 i 2020. 

«Lugar de residencia» presenta una visió 
global de la seua obra i dels temes que 
més li preocupen com a escriptor: el temps, 
l’amor i la destinació. 

La presentació va comptar amb nombrós 
públic. L’acte va comptar amb l’acompa-
nyament musical de Concha Ballester a la 
guitarra. 

La presentació literària està emmarcada en 
la programació de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament d’Ondara d’aquest mes de 
març.

Francisco Cejudo va 
presentar a la Casa de 
Cultura d’Ondara la seua 
antologia poètica «Lugar 
de residencia» selecció 
1980-2020

L’Auditori Municipal d’Ondara va acollir 
el teatre i audiovisual “Xafarderas”

L’acte va suposar un reconeixement i alhora posada en valor dels llavadors de la Marina Alta

Ina Martí i Aitana Ferrer van presentar «Paraules de dona» a la Casa 
de Cultura d’Ondara

Dissabte 12 de març, Ina Martí i Aitana Fer-
rer van presentar a la Casa de Cultura d’On-
dara el seu espectacle “Paraules de dona”, 
amb què van homenatjar i donar visibilitat 
a la poesia escrita per dones de diferents 
llocs i èpoques. L’amor, la vida, la societat, la 
política, la mort, la por... contades des de la 
feminitat tan sovint feta silenci. Aquest acte 
va estar emmarcat en la programació de la 
Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’On-
dara per al mes de març.

Les cantants Aitana Ferrer i Ina Martí van 
rescatar “les oblidades”, poetesses que 

pràcticament han passat desapercebudes 
i donen vida als seus poemes, a través de 
la música. 

Els poemes de Rosa Leveroni, Clementina 
Arderiu, Alfonsina Storni, Maria Josep Escri-
và, Isabel Garcia i Canet, Eladia Blazquez, 
Maria Beneyto, Mireia Calafell, Maria Ibars, 
entre d’altres, van prendre vida en les veus 
de les cantants Ina Martí i Aitana Ferrer, 
acompanyades pel violoncel de Clara Dols i 
el piano d´Enric Murillo, compositor i direc-
tor de l’espectacle.
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Diumenge 20 de març, dins de la progra-
mació de la Regidoria de Cultura d’Ondara 
(dirigida per Raquel Mengual) per a aquest 
mes de març 2022, dins del seu projecte de 
“cultura segura”, es va oferir al Prado d’On-
dara el concert de «Connecta Percussió», 
emmarcat al Cicle de Música de Cambra 
al Prado d’Ondara, amb els músics Carlos 
Mulet i Adrià Ribes, amb la col·laboració de 
l’associació AljubMusic. «Connecta Percus-
sió» és el duo format pels percussionistes 
Adrià Ribes i Carlos Mulet: nous projectes i 
noves sonoritats.

El públic del Prado (de totes les edats, unes 
80 persones), va quedar meravellat amb 
aquest concert i fascinat pel nivell dels mú-

sics. Els assistents també van poder com-
provar la millora de la sonoritat del Prado 
després del projecte de millora acústica re-
alitzat per l’Ajuntament d’Ondara en aquest 
espai. En ser un concert instrumental de 
percussió, que té plans sonors molt exigents 
i secs, ahir es va posar a prova al màxim 
rendiment la qualitat de l’edifi ci per a acollir 
actes musicals, i tal com es va poder com-
provar, va ser espectacular i va sonar molt 
molt bé. Cal esmentar que el Prado va ser 
objecte recentment d’un projecte de millora 
acústica, i les obres realitzades han permès 
reduir el temps de reverberació (eco) que 
difi cultava l’aprofi tament per a activitats lú-
diques i culturals.

Carlos Mulet i Adrià Ribes meravellen el 
públic amb «Connecta percussió», cicle 
de música de cambra al Prado d’Ondara

El públic va poder comprovar la millora de la sonoritat del Prado després del projecte de millora 
acústica realitzat per l’Ajuntament d’Ondara en aquest espai

Diumenge 27 de març es commemorava el 
Dia Mundial del Teatre, sent el 60 aniversari 
d’aquesta efemèride. 

Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment d’Ondara, dirigida per Raquel Men-
gual, es va oferir a l’Auditori Municipal, per 
a celebrar el Dia del Teatre, una obra de 
teatre familiar: “Amic Frankie”, que va anar a 
càrrec de J.M. Gestió Teatral; un meravellós 
espectacle teatral i musical que va omplir 
de gom a gom l’Auditori amb un acte en 
què grans i menuts van gaudir molt.

El 27 de març de 2022 se celebra el Dia 
Mundial del Teatre, una data en què es posa 
en valor el missatge cultural de les arts 
escèniques i la seua capacitat per a servir 
com a instrument d’enteniment. Una data 
per a posar en valor la dramatúrgia, impul-
sada per l’Institut Internacional de Teatre de 
la UNESCO en 1961. 

L’objectiu d’aquest dia és el de donar a 
conèixer al món la dramatúrgia i, per a això, 
es representen al llarg del món múltiples 
representacions teatrals per a tots els gusts 
i totes les edats.

Ondara commemora el Dia Mundial del 
Teatre amb “Amic Frankie”, una obra per 
a tots els públics

La Regidoria de Cultura 
d’Ondara impulsa un cicle 
per a potenciar l’animació 
lectora en persones adultes

Coincidint amb la commemoració, aquest 
mes d’abril, de l’efemèride del Dia Inter-
nacional del Llibre , des de la Regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament d’Ondara es llança 
una nova iniciativa amb l’objectiu de poten-
ciar l’animació a la lectura de les persones 
adultes, que es vindrà a sumar a les propos-
tes que ofereix Cultura, mes a mes, per a 
fomentar la lectura entre la ciutadania. 

Es tracta del “Cicle de Contahistòries per 
adults - Els adults comptem si tu ens con-
tes”, que començarà el 22 d’abril, i tindrà 
una sessió mensual durant els mesos 
d’abril, maig i juny. Posteriorment, es repren-
drà després de l’estiu. 

Les sessions tindran lloc el 22 d’abril, 27 de 
maig i 30 de juny, a les 20 hores en la Casa 
de Cultura d’Ondara. 

La iniciativa naix amb l’objectiu d’oferir 
activitats de foment de la lectura no només 
per a infants (que està coberta amb els con-
tacontes setmanals per a xiquetes i xiquets), 
i aquestes activitats se complementen amb 
el Club de Lectura d’Ondara. D’una banda, 
amb el «Cicle de Contahistòries per adults» 
s’aconseguix donar a conèixer contes per 
a persones adultes, i d’altra, es transmet el 
plaer d’escoltar històries narrades i drama-
titzades per part de professionals. 

La temàtica de les històries, així com l’es-
til de les intervencions, són molt variades 
i depenen de la persona encarregada de 
l’espectacle; sempre intentant cobrir dis-
tintes vessants: històries, contes, faules, lle-
gendes... Les sessions per als pròxims tres 
mesos són les següents: 

El «Cicle de Contahistòries per adults - Els adults comptem 
si tu ens contes» comença el 22 d’abril, i tindrà una sessió 
mensual durant els mesos d’abril, maig i juny 

¡QUÉ BUENO QUE VINISTE!!
FRAN PINTADERA · 22 D’ABRIL
En aquest espectacle es contaran històries entorn del vi. Hi haurà relats eròtics d’eixos que 
ens trauen els colors, i brindis perquè el públic faça els cors. Ah! I també embarbussament si 
és que algú s’anima, després de la segona copa, a tractar de repetir-los. I, sobretot, hi haurà 
humor en bona companyia perquè, com diu el refrany: El vi i l’amic fan més suportable el 
camí. Gaudirem de l’espectacle amb una copa de vi de la terra, gentilesa de Bodegues 
Aguilar d’Ondara.

YAYERÍAS
FÉLIX ALBO · 27 DE MAIG
Un secret de família, el silenciós soroll d’un cementeri en la nit, el record d’un besoncle, el 
tacte suau d’un amor ocult, un poble de 213 habitants… Un foraster, la veu ronca d’un enter-
rador, un grill, un mussol, l’udol planyívol d’un gos llunyà i una vetla en un xicotet poble d’in-
terior. Quins més elements es necessiten per a donar sentit a un espectacle com “Yayerías”?

“Yayerías” és un espectacle absurd sobre l’emoció i la tendresa. El refl ex de tot allò que tenim 
en comú fi ns i tot sense haver-ho viscut. Una mirada sobre els nostres propis estereotips so-
cials i comportaments. Tots els elements que apareixen en les dues històries van component 
l’atmosfera única en la qual respiren tots els seus personatges.

EL VELATORI DEL TIO BATISTE
ALMUDENA FRANCÉS · 30 DE JUNY
Una sessió de contes construïts a partir del que m’han contat les dones de Penàguila. Un 
Macondo valencià en el que tot pot passar. La història de Batiste, un home que va morir tres 
voltes i no el van soterrar mai.

L’ESPAI JOVE D’ONDARA INFORMA
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La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 
d’Ondara, dirigida per Raquel Mengual, ha 
donat a conèixer l’agenda cultural d’Onda-
ra per aquest mes d’abril de 2022, sempre 
amb els preceptius protocols de seguretat, 
en la Casa de Cultura, Plaça de Bous, Torre 
del Rellotge, i l’Auditori Municipal, dins del 
projecte «La Joia de la Cultura» per a oferir 
«cultura segura». 

Per motius de seguretat i aforament, per 
als actes culturals d’Ondara caldrà reservar 
l’entrada a la Casa de Cultura d’Ondara o 
en la web de gestió d’esdeveniments locals: 

www.agendaondara.es

L’avanç de la programació cultural d’Onda-
ra per al mes d’abril de 2022 és el següent:

PROGRAMACIÓ CULTURAL 
ABRIL 2022

DEL 31 DE MARÇ AL 28 D’ABRIL
TORRE DEL RELLOTGE
EXPOSICIÓ D’ESCULTURES “Musas y guerre-
ras” de l’artista Chemi Galiano. 
Visites: Horari Casa Cultura

DE L’1 AL 29 D’ABRIL
CASA CULTURA
EXPOSICIÓ “Lenguaje geométrico” de Con-
suelo San Mauro, recicladora artística.
Visites: Horari Casa Cultura

DISSABTE, 2 D’ABRIL
12:00 h.  Casa Cultura
PRESENTACIÓ LLIBRE – DIA INTERNACIONAL 
DE L’AUTISME “Veo, imito y aprendo”, llibre 
escrit per Mari Carmen Aranda i Nacho 
Mexía i il.lustrat per Daniela Mexía

19.30 h.  Plaça de Bous
CONCERT MÚSICA CONFRARE A CÀRREC DE 
L’AGRUPACIÓ MUSICAL NTRA. SRA. DE LA 
PIETAT D’OLIVA 

DIMECRES, 6 D’ABRIL
18:00 h.  Casa de Cultura
L’Hora del Conte. “L’esquirol” a càrrec de 
Rosa Serra

DILLUNS, 11 D’ABRIL
09:30 h.  Auditori
TEATRE INFANTIL EN ANGLÈS. “e-Motion” a 
càrrec de “Luminaria Teatro y Danza

DIMARTS, 12 D’ABRIL
09:30 h.  Auditori
TEATRE INFANTIL EN ANGLÉS “Trapped” a 
càrrec de “Luminaria Teatro y Danza

18:00 h.  Casa Cultura
Audicions de piano. Alumnes de l’Escola de 
Música Gonzalo Ortolà d’Ondara

19:00 h.  Casa Cultura
Audicions de vent fusta. Alumnes Escola de 
Música Gonzalo Ortolà

DIMECRES, 13 D’ABRIL
18:00 h.  Casa de Cultura
L’Hora del Conte “La vella quaresma i…” a 
càrrec de Sole Mulet

DIVENDRES, 22 D’ABRIL
20:00 h.  Casa de Cultura
CONTACONTES PER ADULTS Fran Pintadera 
ens presenta ¡Qué bueno que viniste! Amb 
la col·laboració de Bodegas Aguilar

DIMARTS, 26 D’ABRIL
17:00  i 18:00 h.  Casa Cultura
TALLERS DE BEBETECA a càrrec de Sara 
Sareta (Prèvia inscripció)

DIMECRES, 27 D’ABRIL
17:30 h. Plaça Major
ENCONTRE amb els Primers Lectors i 
lliurament d’un llibre. A continuació “Les 
Rodamons” ens acompanyaran amb la 
seua màgica obra “Un mag despistat. La 
música i les paraules”

DIJOUS 28 D’ABRIL
18:00 h.  Plaça Major
TEATRE FAMILIAR “L’ànima dels llibres” a 
càrrec de Desbaratats Teatre

DIVENDRES 29 D’ABRIL
20:00 h.  Casa Cultura
PRESENTACIÓ LLIBRE. ELVIRA CAMBRILS ens 
presenta el seu llibre “Aire”

Aquest abril 2022, continua la “Cultura 
Segura” en Ondara, la joia de la cultura

ENTRADA GRATUÏTA
Per motius de seguretat i aforament cal reservar l’entrada a la Casa de Cultura o  

www.agendaondara.es

L’ESPAI JOVE D’ONDARA INFORMA




