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Ontinyent inaugura la reforma del “Pavelló Europa” finançada amb
330.000 euros de fons FEDER-EDUSI

JORGE RODRÍGUEZ DESTACA QUE CANVIAR DE NOM LA INSTAL·LACIÓ ÉS UN GEST PER A POSAR EN VALOR LES AJUDES
DE LA UNIÓ EUROPEA A LA CIUTAT

14 de març de 2022

Ontinyent inaugurava aquest dissabte les obres de millora realitzades en el fins
ara conegut com a “pavelló vell”, finançada amb prop de 330.000 euros del programa
de fons europeus FEDER-EDUSI. Es tracta d'una infraestructura de més de 40 anys de
antiguitat que després de la reforma efectuada passa a dir-se “Pavelló Europa”, com
així anunciava l'alcalde de la localitat, Jorge Rodríguez, en una presentació
pública que tenia lloc coincidint amb una jornada extraordinària de 12 hores
poliesportives.

 

El primer edil, destacava que canviar de nom el pavelló suposa “un gest per a posar
en valor les ajudes que està rebent Ontinyent de la Unió Europea, una institució
cada vegada més pròxima a la ciudadania a través de programes com aquest”.
L'Alcalde, que acudia acompanyat dels regidors Óscar Borrell (Esports), Natalia
Enguix (Hisenda), Joan Sanchis (Territori) i Sayo Gandia (Sostenibilitat), també
destacava que l'actuació compleix amb una sèrie d'objectius estratègics de la UE
com són la millora de l'eficiència energètica i de la prestació de serveis a la
ciutadania.

 

El regidor d’Esports, Óscar Borrell, posava de relleu que el nou pavelló “dóna unes
millors prestacions per als clubs locals, que podran jugar competicions oficials i
milloren les condicions del joc, a més d’aconseguir unes instal·lacions més còmodes
tant per a ells com per al conjunt de la ciutadania”, manifestava. En la jornada
poliesportiva participaven desenes d'esportistes de totes les edats de modalitats
com el Voleibol, Bàsquet, Judo o Gimnàstica Rítmica, que també tenien ocasió de
gaudir de diferents jocs tradicionals adaptats al projecte EDUSI per a informar del
programa europeu.

 

‹ Maig ›
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Ontinyent inaugurarà la reforma del “Pavelló Europa” amb una
jornada de 12 hores poliesportives

JORGE RODRÍGUEZ DESTACA QUE LA INTERVENCIÓ AL PAVELLÓ VELL DEL POLIESPORTIU AMB AJUDA DELS FONS
FEDER-EDUSI MILLORA L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, EL SERVEI I LA QUALITAT DE VIDA DE LA CIUTADANIA

10 de març de 2022

L’Ajuntament d’Ontinyent inaugura aquest dissabte les obres de millora de
l'eficiència energètica realitzades al pavelló vell del Poliesportiu, amb una
jornada de 12 hores esportives a la que participaran els clubs que més utilitzen 
la instal·lació. Es tracta d’una intervenció finançada amb prop de 330.000 euros
del programa de fons europeus FEDER-EDUSI que ha inclós el canvi de sostre,
finestres i lluminàries de la instal·lació, així com el condicionament de diverses
sales d’esta infrastructura esportiva que també estrenarà nom: Pavelló Europa.

 

En aquest sentit, l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, anunciava hui en roda de
premsa que el pavelló passarà a dir-se “Pavelló Europa” “com a un gest cap a la
procedència de l’ajuda rebuda per fer la reforma. De vegades sembla que la Unió
Europea és una institució llunyana i aliena, però està ben a prop i la seua ajuda
es concreta en elements tangibles com aquest”, assenyalava. El primer edil també
posava de relleu que l’actuació acompleix amb diversos dels objectius temàtics del
programa FEDER-EDUSI, com són la millora de l’eficiència energètica, el servei que
es presta i la qualitat de vida de la ciutadania.

 

El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, recordava que al seu conjunt, aquest
programa europeu, dotat amb 5 milions d’euros a Ontinyent, "vam dir que
transformaria la ciutat i així està fent-ho, amb actuacions com aquesta, la
recentment inaugurada de l’anell ciclopeatonal, o les que van a anar executant-se
al Museu Tèxtil o el carrer Sant Antoni, entre d’altres”. En concret, l’actuació al
pavelló s’inclou a la línia d’acció de les ajudes europees que persegueix afavorir
el medi ambient, l'eficiència dels recursos i una economia baixa en carboni.

 

Pel que fa al regidor d’Esports, Óscar Borrell detallava que la reforma realitzada
ha inclós la substitució del sostre per eliminar l'amiant i, juntament amb el canvi
de portes i finestres, millorar el confort tèrmic de la instal·lació. Dins la
mateixa línia d’estalvi i millora energètica s’ha reformat la instal·lació
elèctrica de baixa tensió de l’edifici, substituint 18 luminàries de vapor de sodi
per altres LED, i instal·lant un sistema de control remot amb regulació dels
nivells d’enllumenat indicats a la normativa UNE per a entrenament i competició.

 

A més a més, s’ha aprofitat per millorar l’estat de les diferents sales del pavelló
com la del gimnàs, karate, judo o el bar, situat en la part de l’edifici que dóna a
la piscina d’estiu. Borrell explicava que amb les millores s’ha aconseguit entre
altres coses que el recinte siga apte per a la realització de partits federats de
voleibol.

 

De fet, el club de voleibol VAO Ontinyent serà qui obriga les activitats d’unes “12
hores esportives” que emulen les tradicionals “24 hores esportives” que cada any
tenen lloc amb l’arribada d’estiu  al poliesportiu municipal. Al llarg de la
jornada hi haurà també exhibicions de judo, gimnàstica i gimnàstica rítmica,
competicions dels Jocs Escolars i dos partits de bàsket de la mà dels equips junior
femení i senior B del Club Martínez Valls. A més a més, es posarà a disposició de
les persones que visiten el poliesportiu diferents jocs tradicionals adaptats al
projecte EDUSI (Sambori EDUSI, trencaclosques EDUSI o jocs de parelles EDUSI) per
interactuar amb el públic i al mateix temps informar del programa europeu.

‹ Maig ›
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11 març, 2022 per Periòdic dÓntinyent

L’Ajuntament d’Ontinyent inaugura aquest dissabte les obres de millora de l’eficiència
energètica realitzades al pavelló vell del Poliesportiu, amb una jornada de 12 hores
esportives a la que participaran els clubs que més utilitzen la instal·lació. Es tracta d’una
intervenció finançada amb prop de 330.000 euros del programa de fons europeus
FEDER-EDUSI que hi ha inclòs el canvi de sostre, finestres i lluminàries de la instal·lació,
així com el condicionament de diverses sales d’aquesta infraestructura esportiva que
també estrenarà nom: ‘Pavelló Europa’.

En aquest sentit, l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, anunciava que el pavelló
passarà a dir-se ‘Pavelló Europa’ “com a un gest cap a la procedència de l’ajuda rebuda
per fer la reforma”, que ha estat finançat pels fons europeus. “De vegades sembla que la
Unió Europea és una institució llunyana i aliena, però està ben a prop i la seua ajuda
es concreta en elements tangibles com aquest”, assenyalava. A més, posava en relleu que
l’actuació compleix amb diversos dels objectius temàtics del programa FEDER-EDUSI,
com són la millora de l’eficiència energètica, el servei que es presta i la qualitat de vida
de la ciutadania.

Pel que fa al regidor d’Esports, Óscar Borrell detallava que la reforma realitzada hi ha
inclòs la substitució del sostre per eliminar l’amiant i, juntament amb el canvi de portes i
finestres, millorar el confort tèrmic de la instal·lació. Dins la mateixa línia d’estalvi i
millora energètica s’ha reformat la instal·lació elèctrica de baixa tensió de l’edifici,
substituint 18 lluminàries de vapor de sodi per altres LED, i instal·lant un sistema de
control remot amb regulació dels nivells d’enllumenat indicats a la normativa UNE per a
entrenament i competició.

Millora del gimnàs i el bar

A més a més, s’ha aprofitat per a millorar l’estat de les diferents sales del pavelló com la
del gimnàs, karate, judo o el bar, situat en la part de l’edifici que dona a la piscina
d’estiu. Borrell explicava que amb les millores s’ha aconseguit entre altres coses que el
recinte siga apte per a la realització de partits federats de voleibol. Serà el club de
voleibol VAO Ontinyent, qui obrirà les activitats de les 12 hores esportives.

Bar de la piscina.

Veïnes ucraïneses s’ofereixen com a
traductores per a intervenir en els
refugiats que arriben
11 març, 2022 per Periòdic dÓntinyent

“He posat el meu nom i el meu número de telèfon, acollir famílies no puc perquè la casa
no és meua, però si fa falta traduir o acompanyar a la gent, on necessiten la meua ajuda
allí estaré”. Aquestes són les paraules d’Anastasia Starodub, una veïna d’origen
ucraïnés que s’oferia aquesta setmana al Departament de Serveis Socials com a
voluntària per a fer d’intèrpret, en el cas que arriben famílies de refugiats a la ciutat.

Starodub va arribar en 2017 a Espanya quan la seua filla tan sols tenia quatre anys. En
aquells dies, fugia del conflicte que va esclatar en el sud del país, concretament en la
península de Crimea. Va vindre a Espanya amb el seu pare i des de fa tres anys es va
instal·lar a Ontinyent. Ara tem per la vida dels seus familiars.

El seu germà viu en Boyarka, a tan sols vint quilòmetres de Kíev, per la qual cosa els
bombardejos i els tirs s’escolten a prop. No pot exir del país, està obligat a romandre
en ell, igual que tots els homes entre 18 i 60 anys després de decretar-se la llei marcial.
“El dilluns mentre parlava amb ell per telèfon s’escoltaven els tremolors de la jardienria,
les bombes cauen a prop. Ell m’explicava que per la sacsejada sap si els explosius cauen
lluny o a prop”, manifesta.

De moment en la llista figuren dos noms, així ho constataven des del departament de
Serveis Socials. “Tenim una llista amb dues dones voluntàries ja adscrites, si arribara a
la ciutat algun refugiat, les telefonaríem a elles”, comenten. Cal tenir en compte que a
Ontinyent només hi ha censats 38 veïns d’origen ucraïnés (22 dones i 16 homes). Pel que
resulta importa trobara a gent que parle aquesta llengüa.

L’ajuntament ho té tot llest per a acollir

L’ajuntament ja té preparat un pla de contingència perquè una vegada done l’avís la
Generalitat, poder anar allotjant a les famílies que puguen arribar. Segons el
procediment que s’ha habilitat des del govern autonòmic, existeixen diferents canals
amb diferents formularis per als particulars, entitats socials i locals, així com els
organismes i institucions que estiguen interessats a acollir. Una vegada aquestes
persones tinguen regularitzada la seua situació, la Generalitat sobre la base de les
ofertes que li hagen arribat els assignara un municipi on viure.

En el cas d’Ontinyent, a datar de hui no han rebut cap sol·licitud per part de la
Conselleria. “Estem preparats, en el moment que es done l’avís des de Generalitat que ve
una família, nosaltres ens posaríem a treballar”, descriuen fonts municipals. El
departament de Serveis Socials no descarta establir convenis de col·laboració amb
entitats del tercer sector com Càritas interparroquial o Creu Roja Espanyola
Assemblea Ontinyent amb la condició d’agilitar aquest procés. “Hi hauria aspectes que
estarien coberts a través de l’administració, com l’assessorament jurídic, mentre que uns
altres es podrien descentralitzar com l’allotjament o l’alimentació”, matisen.

El consistori compta amb l’alberg Perú amb una capacitat de 36 persones i totalment
condicionat per al benestar dels ciutadans que puguen arribar. En aquest sentit, podria
tractar-se d’un dels espais disponibles. En els últims dies, alguns municipis de les
comarques veïnes com és el cas de Xàtiva ja han rebut els primers refugiats. Així ho
confirmava l’ajuntament, després que ucraïnesos empadronats en la localitat acolliren a
familiars procedents de la zona de conflicte. El mateix ocorria a l’Alqueria d’Asnar (El
Comtat), quan a principis d’aquesta setmana arribava una mare amb la seua filla al
municipi. El consistori està treballant per a habilitar-los un habitatge definitiu.

Javier Reig presentarà candidatura
per presidir la Puríssima
10 març, 2022 per Periòdic dÓntinyent

Javier Reig presentarà candidatura per presidir la Puríssima El Periòdic d'Ontinyent - Noticies a Ontinyent

La pròxima setmana està previst que es presente la candidatura que encapçala Javier
Reig com a opció aspirant per presidir l’Associació de Festes de la Puríssima. Serà davant
de la junta gestora que actualment dirigeix Mari Carmen Esteve durant el procés
electoral que està celebrant l’entitat.

La candidatura haurà d’aportar 50 signatures de socis com aval per ratificar la seua
aspiració a la presidència. Cal recordar que el termini per a la presentació de
candidatures expira el pròxim diumenge 20 de març a les 12 del migdia.

Javier Reig, segons ha pogut contrastar El Periòdic d’Ontinyent, està ultimant la
configuració d’un equip en el qual hi haurà membres que han format part de l’última
junta de Festes així com altres que s’incorporaran de nou a la mateixa.

L’aspirant a la presidència de la Puríssima va ser vicepresident de la Societat de Festers
durant el mandat de Toni Morales entre els anys 2011 i 2014. Posteriorment va optar a la
presidència de la mateixa institució en les eleccions que van tindre lloc en novembre de
2018. Ara formalitzarà la seua alternativa per a presidir les festes patronals de la ciutat.
Ho fa des d’un perfil de soci prou actiu i constant a les celebracions religioses i populars
vinculades a la Puríssima.

Després del tancament del període de presentació de candidatures el diumenge 20,
s’obrirà un termini per a la seua revisió i possibles recursos fins al 3 d’abril. Finalment,
les eleccions tindran lloc el dissabte 9 d’abril al saló d’actes del centre parroquial de
Santa Maria entre les 9 i les 12 del migdia.

← L’Ajuntament facilitarà el teletreball durant els dies que la menstruació produïsca malestar físic
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voluntariat
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 Share

L’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez; regidores i regidors de l’Ajuntament; treballadores i treballadors
municipals i ciutadania en general han participat aquest dimecres en la concentració silenciosa en
solidaritat amb el poble ucraïnés que tenia lloc a les 12:00 hores a la Plaça Major. L’Ajuntament feia
pública esta convocatòria per traslladar el suport i afecte de la localitat a totes les persones que estan
patint en aquests moments les conseqüències del conflicte bèl·lic, així com també agrair la tasca
desinteressada del voluntariat dels nostres municipis.

Jorge Rodríguez destacava que en la concentració “hem mostrat la repulsa a allò que està passant a
Ucraïna, però també és imprescindible seguir mostrant la solidaritat de manera efectiva amb les
persones afectades, com ve fent-se des d’Ontinyent amb ajuda humanitària des d’aquest passat cap
de setmana. Una solidaritat que comptant amb el treball de més de 100 voluntaris i voluntàries ja ha
servit per enviar dos camions amb ajuda humanitària, als que esta mateixa setmana està previst que se
sumen altres dos”, avançava l’Alcalde d’Ontinyent.

TAGS Ucraïna

 Share

Article anterior

Una visita teatralizada sobre la Duquessa
d’Almodòvar obri el programa de rutes turístiques
guiades de primavera

Article següent

Aques dissabte s’inaugura la reforma del Pavelló
amb 12 hores esportives

Redacció TVDO

http://www.tvdigitalontinyent.com

Actius des de finals de 2009 treballem per fer arribar la informació d'actualitat d'Ontinyent i la
Vall d'Albaida. Som uns dels mitjans més complets i més actius de la Vall. Sumat a seguir-nos a
les xarxes socials. Periodic d'Ontinyent i la Vall d'Albaida Digital

$ % &

Articles relacionats Continue to the category '

(3

Ontinyent crea un Consell paritari per
impulsar el Servei Municipal de
Publicacions

L’11 de juny comença la selecció dels
“Angelets de la Puríssima” per al
2022

La coberta de la parada d’autobús
interurbà abastirà d’energia solar la
biblioteca de Sant Josep

Ontinyent Festes i tradicions Ontinyent

- Advertisment -

POPULAR

Veure'n més )

Ontinyent crea un Consell paritari
per impulsar el Servei Municipal
de Publicacions

Un total de 160 xics i xiques de 17
municipis juguen la final de
Secundària del programa ‘Pilota a
l’Escola’ al trinquet municipal
d’Ontinyent

L’11 de juny comença la selecció
dels “Angelets de la Puríssima”
per al 2022

Juan Melchor Seguí nomenat nou
rector de la Basílica de la Verge
dels Desemparats de València

TV Digital Ontinyent on La piscina coberta d’Ontinyent

reobri amb accés gratuït durant 3 mesos

Ramon Herrero i Mas on La piscina coberta d’Ontinyent

reobri amb accés gratuït durant 3 mesos

María Isabel Hinojosa García on El Partit Popular proposa

crear una zona de caravanes a Ontinyent per a este estiu

Gergana Angelova es on Demà comença la vacunació a

persones de 79 i 65 anys

Carol on [Enquesta] Què opines de la reforma al Carrer de

Sant Antoni d’Ontinyent?

COMENTARIS RECENTS

* + $ , %

* + $ , %

Privacidad  - Términos

Llei de cookies

Inici ! Esports ! Aques dissabte s'inaugura la reforma del Pavelló amb 12 hores esportives

Esports Ontinyent

Aques dissabte s’inaugura la reforma del
Pavelló amb 12 hores esportives
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 Share

L’Ajuntament d’Ontinyent inaugura aquest dissabte les obres de millora de l’eficiència energètica
realitzades al pavelló vell del Poliesportiu, amb una jornada de 12 hores esportives a la que participaran
els clubs que més utilitzen la instal·lació. Es tracta d’una intervenció finançada amb prop de 330.000
euros del programa de fons europeus FEDER-EDUSI que ha inclós el canvi de sostre, finestres i
lluminàries de la instal·lació, així com el condicionament de diverses sales d’esta infrastructura
esportiva que també estrenarà nom: Pavelló Europa.

En aquest sentit, l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, anunciava hui en roda de premsa que el
pavelló passarà a dir-se “Pavelló Europa” “com a un gest cap a la procedència de l’ajuda rebuda per fer
la reforma. De vegades sembla que la Unió Europea és una institució llunyana i aliena, però està ben a
prop i la seua ajuda es concreta en elements tangibles com aquest”, assenyalava. El primer edil també
posava de relleu que l’actuació acompleix amb diversos dels objectius temàtics del programa FEDER-
EDUSI, com són la millora de l’eficiència energètica, el servei que es presta i la qualitat de vida de la
ciutadania.

El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, recordava que al seu conjunt, aquest programa
europeu, dotat amb 5 milions d’euros a Ontinyent, “vam dir que transformaria la ciutat i així està fent-
ho, amb actuacions com aquesta, la recentment inaugurada de l’anell ciclopeatonal, o les que van a
anar executant-se al Museu Tèxtil o el carrer Sant Antoni, entre d’altres”. En concret, l’actuació al
pavelló s’inclou a la línia d’acció de les ajudes europees que persegueix afavorir el medi ambient,
l’eficiència dels recursos i una economia baixa en carboni.

Pel que fa al regidor d’Esports, Óscar Borrell detallava que la reforma realitzada ha inclós la substitució
del sostre per eliminar l’amiant i, juntament amb el canvi de portes i finestres, millorar el confort tèrmic
de la instal·lació. Dins la mateixa línia d’estalvi i millora energètica s’ha reformat la instal·lació elèctrica
de baixa tensió de l’edifici, substituint 18 luminàries de vapor de sodi per altres LED, i instal·lant un
sistema de control remot amb regulació dels nivells d’enllumenat indicats a la normativa UNE per a
entrenament i competició.

A més a més, s’ha aprofitat per millorar l’estat de les diferents sales del pavelló com la del gimnàs,
karate, judo o el bar, situat en la part de l’edifici que dóna a la piscina d’estiu. Borrell explicava que amb
les millores s’ha aconseguit entre altres coses que el recinte siga apte per a la realització de partits
federats de voleibol.

De fet, el club de voleibol VAO Ontinyent serà qui obriga les activitats d’unes “12 hores esportives” que
emulen les tradicionals “24 hores esportives” que cada any tenen lloc amb l’arribada d’estiu al
poliesportiu municipal. Al llarg de la jornada hi haurà també exhibicions de judo, gimnàstica i
gimnàstica rítmica, competicions dels Jocs Escolars i dos partits de bàsket de la mà dels equips junior
femení i senior B del Club Martínez Valls. A més a més, es posarà a disposició de les persones que
visiten el poliesportiu diferents jocs tradicionals adaptats al projecte EDUSI (Sambori EDUSI,
trencaclosques EDUSI o jocs de parelles EDUSI) per interactuar amb el públic i al mateix temps
informar del programa europeu.
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Unas 12 Horas deportivas
inaugurarán el reformado
pabellón de Ontinyent

Esta instalación pasará a llamarse pabellón 'Europa' en alusión a que los fondos para su renovación han procedido de la EDUSI

Dentro de los fondos EDUSI (Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado), que consta de 4 objetivos temáticos, entre ellos
el relativo a la movilidad y eficiencia energética, se ha mejorado el aislamiento al pabellón del polideportivo de Ontinyent, así como
del gimnasio y del bar de la piscina municipal. 
Se han invertido en estas obras cerca de 330.000€, cantidad con la que, principalmente, se ha sustituido el antiguo techo de corcho
y se ha aislado el tejado, que antes era de amianto; y se han cambiado ventanales de sala de musculación, de judo, del pabellón
central y del bar. Además, se ha reformado la instalación eléctrica de baja tensión del edificio, actuación en la que se han sustituido
18 luminarias de vapor de sodio por otras LED y se ha instalado un sistema de control remoto con regulación de los niveles de
iluminación indicados en la normativa UNE para entrenamiento y competición. 
El concejal de Promoción Económica, Pablo Úbeda, destacaba durante la visita a las obras que esta actuación en el polideportivo
municipal "es una prueba de las inversiones de Europa en la ciudad de Ontinyent", que, aseguraba, "van a transformar la ciudad".
Como un guiño a la procedencia de los recursos, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, explicó que la instalación pasará a
llamarse pabellón 'Europa', ya que "de alguna manera, la Unión Europea, que a veces nos parece ajena, sí que está a veces cerca del
ciudadano y convierte sus fondos en inversiones tangibles".  
Para inaugurar el recientemente reformado pabellón, se han organizado unas 12 Horas deportivas, a semejanza de las 24 Horas de
Ontinyent, en las que participarán los clubs que utilizan esta instalación habitualmente: voleibol, club que jugará a partir de ahora
partidos federados en estas instalaciones; básquet; judo; gimnasia rítmica y de mantenimiento; así como partidos de los juegos
escolares. El concejal de Deportes, Óscar Borrell, señalaba que los clubs ya han utilizado estas renovadas instalaciones con unas
sensaciones "muy buenas", añadía el edil, ya que "se ha aumentado en más de dos metros de altura el techo, se ha mejorado el
aislamiento y se han eliminado las espalderas para ganar espacio", concluía.
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Ontinyent inaugurarà la reforma del
‘Pavelló Europa’ amb una jornada de
12 hores poliesportives

L’Ajuntament d’Ontinyent inaugura aquest dissabte les obres de millora de l’eficiència

energètica realitzades al pavelló vell del Poliesportiu, amb una jornada de 12 hores

esportives a la que participaran els clubs que més utilitzen la instal·lació. Es tracta d’una

intervenció finançada amb prop de 330.000 euros del programa de fons europeus FEDER-

EDUSI que ha inclós el canvi de sostre, finestres i lluminàries de la instal·lació, així com el

condicionament de diverses sales d’esta infrastructura esportiva que també estrenarà nom:

Pavelló Europa.

En aquest sentit, l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, anunciava hui en roda de premsa

que el pavelló passarà a dir-se “Pavelló Europa” “com a un gest cap a la procedència de

l’ajuda rebuda per fer la reforma. De vegades sembla que la Unió Europea és una institució

llunyana i aliena, però està ben a prop i la seua ajuda es concreta en elements tangibles

com aquest”, assenyalava. El primer edil també posava de relleu que l’actuació acompleix

amb diversos dels objectius temàtics del programa FEDER-EDUSI, com són la millora de

l’eficiència energètica, el servei que es presta i la qualitat de vida de la ciutadania.

El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, recordava que al seu conjunt, aquest

programa europeu, dotat amb 5 milions d’euros a Ontinyent, «vam dir que transformaria la

ciutat i així està fent-ho, amb actuacions com aquesta, la recentment inaugurada de l’anell

ciclopeatonal, o les que van a anar executant-se al Museu Tèxtil o el carrer Sant Antoni,

entre d’altres”. En concret, l’actuació al pavelló s’inclou a la línia d’acció de les ajudes

europees que persegueix afavorir el medi ambient, l’eficiència dels recursos i una economia

baixa en carboni.

Pel que fa al regidor d’Esports, Óscar Borrell detallava que la reforma realitzada ha inclós la

substitució del sostre per eliminar l’amiant i, juntament amb el canvi de portes i finestres,

millorar el confort tèrmic de la instal·lació. Dins la mateixa línia d’estalvi i millora

energètica s’ha reformat la instal·lació elèctrica de baixa

tensió de l’edifici, substituint 18 luminàries de vapor de sodi per altres LED, i instal·lant un

sistema de control remot amb regulació dels nivells d’enllumenat indicats a la normativa

UNE per a entrenament i competició.

A més a més, s’ha aprofitat per millorar l’estat de les diferents sales del pavelló com la del

gimnàs, karate, judo o el bar, situat en la part de l’edifici que dóna a la piscina d’estiu.

Borrell explicava que amb les millores s’ha aconseguit entre altres coses que el recinte siga

apte per a la realització de partits federats de voleibol.

De fet, el club de voleibol VAO Ontinyent serà qui obriga les activitats d’unes “12 hores

esportives” que emulen les tradicionals “24 hores esportives” que cada any tenen lloc amb

l’arribada d’estiu al poliesportiu municipal. Al llarg de la jornada hi haurà també exhibicions

de judo, gimnàstica i gimnàstica rítmica, competicions dels Jocs Escolars i dos partits de

bàsket de la mà dels equips junior femení i senior B del Club Martínez Valls. A més a més,

es posarà a disposició de les persones que visiten el poliesportiu diferents jocs tradicionals

adaptats al projecte EDUSI (Sambori EDUSI, trencaclosques EDUSI o jocs de parelles

EDUSI) per interactuar amb el públic i al mateix temps informar del programa europeu.
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Jorge Rodríguez ha visitat el nou pavelló.

Jorge Rodríguez destaca que la intervenció al pavelló vell del poliesportiu
amb ajuda dels fons FEDER-EDUSI millora l’ePciència energètica, el servei i la

qualitat de vida de la ciutadania
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Ontinyent inaugura la reforma del "Pavelló Europa"
finançada amb 330.000 euros de fons FEDER-EDUSI
Jorge Rodríguez destaca que canviar de nom la instal6lació és un gest per a posar en valor les
ajudes de la Unió Europea a la ciutat
València Extra 14 de març de 2022 (17:24 CET) 0 Comentaris  Guardar

Jorge Rodríguez i Óscar Borrell durant la inauguració del "Pavelló Europa"

LUBAUIIUO

Ontinyent inaugurava aquest dissabte les obres de millora realitzades en el
@ns ara conegut com a "pavelló vell", @nançada amb prop de 330.000 euros
del programa de fons europeus FEDER-EDUSI. Es tracta d'una infraestructura
de més de 40 anys d'antiguitat que després de la reforma efectuada passa a
dir-se "Pavelló Europa", com així anunciava l'alcalde de la localitat, Jorge
Rodríguez, en una presentació pública que tenia lloc coincidint amb una
jornada extraordinària de 12 hores poliesportives.

El primer edil, destacava que canviar de nom el pavelló suposa "un gest per a
posar en valor les ajudes que està rebent Ontinyent de la Unió Europea, una
institució cada vegada més pròxima a la ciutadania a través de programes
com aquest". L'alcalde, que acudia acompanyat dels regidors Óscar Borrell
(Esports), Natàlia Enguix (Hisenda), Joan Sanchis (Territori) i Sayo Gandia
(Sostenibilitat), també destacava que l'actuació compleix amb una sèrie
d'objectius estratègics de la UE com són la millora de l'e@ciència energètica i
de la prestació de serveis a la ciutadania.

En la jornada poliesportiva participaven desenes d'esportistes de totes les
edats de modalitats com el Voleibol, Bàsquet, Judo o Gimnàstica Rítmica, que
també tenien ocasió de gaudir de diferents jocs tradicionals adaptats al
projecte EDUSI per a informar del programa europeu.

Arxivat a:

fondos europeos Jorge Rodríguez Óscar Borrell Joan Sanchis

Sayo Gandia Natàlia Enguix infraestructuras

Relacionats

Ontinyent impulsa infraestructures clau gràcies als Fons Europeus

Has d'iniciar sessió per veure els comentaris

INICIAR SESSIÓ

Destacats

BOLSOBOLSO
CROCHETCROCHET
FLORESFLORES

35,99 €

17,99 €

La Línia 10 de Metrovalencia comença hui a
funcionar amb transbords gratuïts
VALÈNCIA

Les noves línies de Metrovalencia avancen per
a estar acabades en 2025-2026
VALÈNCIA

La LGTBfòbia, una xacra que continua "arrelada
i normalitzada sense cap tipus de reflexió o
crítica en la societat"
SOCIETAT

Dia Mundial del Reciclatge: un repàs per les
dades de la ciutat de València
VALÈNCIA

El més llegit

Jurassic World aterra al Centre
Comercial El Saler de València amb una
experiència immersiva

1
Una ona de calor històrica arribarà a la
Comunitat Valenciana aquest cap de
setmana

2
València estarà en MasterChef aquest
dilluns 16 de maig3
La Fira Andalusa de València 2022Q
programació i nova ubicació4
València obri al públic un servei gratuït
de bicis elèctriques5

Publicitat

CHALECOCHALECO
BORDADOS BORLASBORDADOS BORLAS

69,99 €

39,99 €

TOP CROCHETTOP CROCHET
FLECOSFLECOS

49,99 €

39,99 €

Converteix-te en expert de l'actualitat amb la nostra newsletter
Registra't gratuïtament i et mantindrem informat sempre de tot el que passa a prop teu

SUBSCRIURE'M ARA

Formem part de: Audiència: Amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport: Amb la col·laboració de:

València Extra - Tots els drets reservats - 2021

València Comarques Política Economía Societat Innovació Cultura Successos Opinió Esports

CONTACTE QUI SOM? AVÍS LEGAL PROTECCIÓ DE DADES POLÍTICA DE COOKIES PUBLICITAT TRANSPARÈNCIA

Publicitat

Publicitat

Publicitat

Subscriu-t'hi Iniciar sessióCercar ESVA

Privacidad

https://www.valenciaextra.com/
https://www.valenciaextra.com/comarques
https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida
https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent
https://www.valenciaextra.com/valencia-extra_1008_115.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ontinyent%20inaugura%20la%20reforma%20del%20%22Pavell%C3%B3%20Europa%22%20finan%C3%A7ada%20amb%20330.000%20euros%20de%20fons%20FEDER-EDUSI%20via%20%40vlcextra&url=https%3A%2F%2Fwww.valenciaextra.com%2Fcomarques%2Fla-vall-d-albaida%2Fontinyent%2Fontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html&title=Ontinyent%20inaugura%20la%20reforma%20del%20%22Pavell%C3%B3%20Europa%22%20finan%C3%A7ada%20amb%20330.000%20euros%20de%20fons%20FEDER-EDUSI
https://web.whatsapp.com/send?text=Ontinyent%20inaugura%20la%20reforma%20del%20%22Pavell%C3%B3%20Europa%22%20finan%C3%A7ada%20amb%20330.000%20euros%20de%20fons%20FEDER-EDUSI%20https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html
https://web.telegram.org/#/im?tgaddr=tg://msg_url?url=https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html&text=Ontinyent%20inaugura%20la%20reforma%20del%20%22Pavell%C3%B3%20Europa%22%20finan%C3%A7ada%20amb%20330.000%20euros%20de%20fons%20FEDER-EDUSI
mailto:?subject=Ontinyent%20inaugura%20la%20reforma%20del%20%22Pavell%C3%B3%20Europa%22%20finan%C3%A7ada%20amb%20330.000%20euros%20de%20fons%20FEDER-EDUSI&body=https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html
javascript:window.print()
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html
https://twitter.com/intent/tweet?text=Ontinyent%20inaugura%20la%20reforma%20del%20%22Pavell%C3%B3%20Europa%22%20finan%C3%A7ada%20amb%20330.000%20euros%20de%20fons%20FEDER-EDUSI%20via%20%40vlcextra&url=https%3A%2F%2Fwww.valenciaextra.com%2Fcomarques%2Fla-vall-d-albaida%2Fontinyent%2Fontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html&title=Ontinyent%20inaugura%20la%20reforma%20del%20%22Pavell%C3%B3%20Europa%22%20finan%C3%A7ada%20amb%20330.000%20euros%20de%20fons%20FEDER-EDUSI
https://web.whatsapp.com/send?text=Ontinyent%20inaugura%20la%20reforma%20del%20%22Pavell%C3%B3%20Europa%22%20finan%C3%A7ada%20amb%20330.000%20euros%20de%20fons%20FEDER-EDUSI%20https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html
https://web.telegram.org/#/im?tgaddr=tg://msg_url?url=https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html&text=Ontinyent%20inaugura%20la%20reforma%20del%20%22Pavell%C3%B3%20Europa%22%20finan%C3%A7ada%20amb%20330.000%20euros%20de%20fons%20FEDER-EDUSI
mailto:?subject=Ontinyent%20inaugura%20la%20reforma%20del%20%22Pavell%C3%B3%20Europa%22%20finan%C3%A7ada%20amb%20330.000%20euros%20de%20fons%20FEDER-EDUSI&body=https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html
javascript:window.print()
https://www.valenciaextra.com/tag/fondos-europeos
https://www.valenciaextra.com/tag/jorge-rodriguez
https://www.valenciaextra.com/tag/oscar-borrell
https://www.valenciaextra.com/tag/joan-sanchis
https://www.valenciaextra.com/tag/sayo-gandia
https://www.valenciaextra.com/tag/natalia-enguix
https://www.valenciaextra.com/tag/infraestructuras
https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-impulsa-infraestructures-clau-gracies-als-fo_507851_102.html
https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-impulsa-infraestructures-clau-gracies-als-fo_507851_102.html
javascript:void(0)
https://www.valenciaextra.com/valencia/la-linia-10-de-metrovalencia-comenca-hui-a-funcionar-amb-transbords-gratuits_510651_102.html
https://www.valenciaextra.com/valencia
https://www.valenciaextra.com/valencia/la-prolongacio-de-la-l10-la-l11-i-la-l12-les-noves-linies-de-metrovalencia_510234_102.html
https://www.valenciaextra.com/valencia
https://www.valenciaextra.com/societat/la-lgtbfobia-una-xacra-que-continua-arrelada-i-normalitzada-sense-cap-tipus-de-reflexio-o-critica-en-la-societat_510654_102.html
https://www.valenciaextra.com/societat
https://www.valenciaextra.com/valencia/dia-mundial-del-reciclatge-un-repas-per-les-dades-de-la-ciutat-de-valencia_510653_102.html
https://www.valenciaextra.com/valencia
https://www.valenciaextra.com/valencia/jurassic-world-aterra-en-el-centre-comercial-el-saler-de-valencia-amb-una-experiencia-immersiva_510566_102.html
https://www.valenciaextra.com/l-oratge/una-ona-de-calor-historica-arribara-a-la-comunitat-valenciana-aquest-cap-de-setmana_510640_102.html
https://www.valenciaextra.com/valencia/valencia-estara-en-masterchef-aquest-dilluns-16-de-maig_510554_102.html
https://www.valenciaextra.com/valencia/la-fira-andalusa-de-valencia-2022-programacio-i-nova-ubicacio_510454_102.html
https://www.valenciaextra.com/valencia/valencia-obri-al-public-un-servei-gratuit-de-bicis-electriques_510571_102.html
https://www.valenciaextra.com/registre.html
https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html#
https://www.facebook.com/valenciaextra/
https://twitter.com/vlcextra
https://www.instagram.com/valencia_extra/
https://www.valenciaextra.com/uploads/feeds/feed_valencia-extra_ca.xml
http://www.amic.media/
https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales/valenciaextra-evolucion-audiencia/totales/anual/7267/trafico-global/
https://www.gva.es/
http://www.ceice.gva.es/va/
http://web.gencat.cat/ca/
https://www.valenciaextra.com/valencia
https://www.valenciaextra.com/comarques
https://www.valenciaextra.com/politica
https://www.valenciaextra.com/economia
https://www.valenciaextra.com/societat
https://www.valenciaextra.com/innovacio
https://www.valenciaextra.com/cultura
https://www.valenciaextra.com/successos
https://www.valenciaextra.com/opinio
https://www.valenciaextra.com/esports
https://www.valenciaextra.com/contacte.html
https://www.valenciaextra.com/qui-som.html
https://www.valenciaextra.com/avis-legal.html
https://www.valenciaextra.com/proteccio-de-dades.html
https://www.valenciaextra.com/politica-de-cookies.html
https://www.valenciaextra.com/publicitat.html
https://www.valenciaextra.com/transparencia.html
https://adserver.valenciaextra.com/www/delivery/cl.php?bannerid=250&zoneid=16&sig=a60b432b58368d3d331b4721bfbe6c75b60cf63fd1c89f7731936f4a67aa51af&dest=https%3A%2F%2Fwww.dival.es%2F
https://adserver.valenciaextra.com/www/delivery/cl.php?bannerid=228&zoneid=17&sig=dcd67b14a03c47cb32b2a6850d1d27853aa40faa3101f1a5c65157bfa8392c26&dest=https%3A%2F%2Fwww.alfonselmagnanim.net%2Fp%2F3484_llibres-com-tu%2F%3Futm_source%3DVALENCIAEXTRA%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3D2022-05-CAMPANYA-LLIBRESCOMTU
https://www.valenciaextra.com/registre.html
javascript:void(0)
https://www.facebook.com/valenciaextra/
https://twitter.com/vlcextra
https://www.instagram.com/valencia_extra/
https://www.valenciaextra.com/uploads/feeds/feed_valencia-extra_ca.xml
https://www.valenciaextra.com/es/comarcas/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-reforma-pabellon-europa-financiada-con-330000-euros-fondos-feder-edusi_507991_102.html
https://www.valenciaextra.com/comarques/la-vall-d-albaida/ontinyent/ontinyent-inaugura-la-reforma-del-pavello-europa-finen_507991_102.html


ÉS ACTUALITAT: Coronavirus Ontinyent Coronavirus Castelló Coronavirus València Coronavirus Alacant Veure més

ONTINYENT | URBANISME I INFRAESTRUCTURES

Ontinyent inaugura la reforma del “Pavelló Europa”Ontinyent inaugura la reforma del “Pavelló Europa”
finançada amb 330.000 euros de fons FEDER-EDUSIfinançada amb 330.000 euros de fons FEDER-EDUSI
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Jorge Rodríguez destaca que canviar de nom la insta!lació és un gest per a posar
en valor les ajudes de la Unió Europea a la ciutat

Ontinyent inaugurava aquest dissabte les obres de millora
realitzades en el fins ara conegut com a “pavelló vell”, finançada
amb prop de 330.000 euros del programa de fons europeus FEDER-
EDUSI. Es tracta d'una infraestructura de més de 40 anys de
antiguitat que després de la reforma efectuada passa a dir-se
“Pavelló Europa”, com així anunciava l'alcalde de la localitat, Jorge
Rodríguez, en una presentació pública que tenia lloc coincidint amb
una jornada extraordinària de 12 hores poliesportives.

El primer edil, destacava que canviar de nom el pavelló suposa “un
gest per a posar en valor les ajudes que està rebent Ontinyent de la
Unió Europea, una institució cada vegada més pròxima a la
ciudadania a través de programes com aquest”. L'Alcalde, que
acudia acompanyat dels regidors Óscar Borrell (Esports), Natalia

Enguix (Hisenda), Joan Sanchis (Territori) i Sayo Gandia (Sostenibilitat), també destacava que l'actuació
compleix amb una sèrie d'objectius estratègics de la UE com són la millora de l'eficiència energètica i de la
prestació de serveis a la ciutadania.

El regidor d’Esports, Óscar Borrell, posava de relleu que el nou pavelló “dóna unes millors prestacions per als
clubs locals, que podran jugar competicions oficials i milloren les condicions del joc, a més d’aconseguir unes
instal·lacions més còmodes tant per a ells com per al conjunt de la ciutadania”, manifestava. En la jornada
poliesportiva participaven desenes d'esportistes de totes les edats de modalitats com el Voleibol, Bàsquet,
Judo o Gimnàstica Rítmica, que també tenien ocasió de gaudir de diferents jocs tradicionals adaptats al
projecte EDUSI per a informar del programa europeu.

Et pot interessar també

Ontinyent crea un Consell paritari perOntinyent crea un Consell paritari per
impulsar el Servei Municipal deimpulsar el Servei Municipal de
PublicacionsPublicacions

Un total de 160 xics de 17 municipisUn total de 160 xics de 17 municipis
juguen la final de Secundària deljuguen la final de Secundària del
programa ‘Pilota a l’Escola’ al trinquetprograma ‘Pilota a l’Escola’ al trinquet
municipal d’Ontinyentmunicipal d’Ontinyent

Ontinyent inaugura el seu museu d’artOntinyent inaugura el seu museu d’art
urbà a l’aire lliureurbà a l’aire lliure

La coberta de la parada d’autobúsLa coberta de la parada d’autobús
interurbà abastirà d’energia solar lainterurbà abastirà d’energia solar la
biblioteca de Sant Josep d'Ontinyentbiblioteca de Sant Josep d'Ontinyent

Javier Alandes: “Vull que elsJavier Alandes: “Vull que els
valencians descobrisquen quevalencians descobrisquen que

ací van ocórrer capítolsací van ocórrer capítols
històrics apassionants”històrics apassionants”

100 clásicos del cine del siglo xx

Los secretos de las
obras de arte. 100
obras maestras en
detalle

Brujería. La Biblioteca
de Esoterismo

Amb el suport de:

@elperiodic.com - Una web de Va de Bo Editorial Valenciana S.L.

Avís legal Política de Cookies Política de Privacitat Publicitat hola@elperiodic.com

PORTADA NOTICIES SECCIONS OPINIÓ FOTOS VIDEOS SERVICIS HEMEROTECA LOCALITATS

DESTACATS Descendeixen els contagis i les hospitalitzacions per covid en la Comunitat ValencianaDescendeixen els contagis i les hospitalitzacions per covid en la Comunitat Valenciana

Audi Q8, Año 2021,
DIESEL

Anunci Hey Car ES

https://www.elperiodic.com/val/tema/coronavirus-ontinyent_7
https://www.elperiodic.com/val/tema/coronavirus-castello_1
https://www.elperiodic.com/val/tema/coronavirus-valencia_2
https://www.elperiodic.com/val/tema/coronavirus-alacant_3
https://www.elperiodic.com/val/temes
http://bit.ly/facebook-elperiodic-up
http://bit.ly/twitter-elperiodic-up
http://bit.ly/instagram-elperiodic-up
http://bit.ly/telegram-elperiodic-up
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/rss
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/ontinyent-crea-consell-paritari-impulsar-servei-municipal-publicacions_827418
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/ontinyent-crea-consell-paritari-impulsar-servei-municipal-publicacions_827418
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/total-xics-municipis-juguen-final-secundaria-programa-pilota-lescola-trinquet-municipal-dontinyent_827417
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/total-xics-municipis-juguen-final-secundaria-programa-pilota-lescola-trinquet-municipal-dontinyent_827417
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/ontinyent-inaugura-museu-dart-urba-laire-lliure_827031
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/ontinyent-inaugura-museu-dart-urba-laire-lliure_827031
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/coberta-parada-dautobus-interurba-abastira-denergia-solar-biblioteca-sant-josep-dontinyent_827030
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/coberta-parada-dautobus-interurba-abastira-denergia-solar-biblioteca-sant-josep-dontinyent_827030
https://www.elperiodic.com/val/especial/una-trobada-amb-entrevistes_242
https://www.elperiodic.com/val/javier-alandes-vull-valencians-descobrisquen-ocorrer-capitols-historics-apassionants_826420
https://www.elperiodic.com/val/javier-alandes-vull-valencians-descobrisquen-ocorrer-capitols-historics-apassionants_826420
https://bit.ly/3DQyIVg
http://www.ceice.gva.es/va/
https://www.ojdinteractiva.es/medios-digitales-comunidad-valenciana?tipo_medio=offer
https://www.elperiodic.com/
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/rss
http://bit.ly/facebook-elperiodic-bottom
http://bit.ly/twitter-elperiodic-bottom
http://bit.ly/instagram-elperiodic-bottom
http://bit.ly/telegram-elperiodic-bottom
https://www.elperiodic.com/val/legal
https://www.elperiodic.com/val/cookies
https://www.elperiodic.com/val/politica-privacitat
https://www.elperiodic.com/val/publicitat
mailto:hola@elperiodic.com
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/noticies/urbanisme-infraestructures
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent
javascript:;
javascript:;
https://www.elperiodic.com/val/opinio
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/galeries
https://www.elperiodic.com/val/ontinyent/videos
javascript:;
https://www.elperiodic.com/val/hemeroteca
javascript:;
https://www.elperiodic.com/val/descendeixen-contagis-hospitalitzacions-covid-comunitat-valenciana_827477
https://www.elperiodic.com/archivos/imagenes/noticias/2022/03/14/12032022-jc-02737.jpg
javascript:;
https://www.elperiodic.com/
https://www.elperiodic.com/
javascript:;


NOTICIA COMARCAL TELEVISIÓ

!   Portada  "  TELENOTICIES  "  Ontinyent inaugura aquest dissabte la reforma del "Pavelló Europa" amb una jornada de 12 hores poliesportives

#  Altres  TELENOTICIES $  11 març de 2022  %  Comentaris

Ontinyent inaugura aquest dissabte la reforma del "Pavelló Europa"
amb una jornada de 12 hores poliesportives

Pavelló Europa

L’Ajuntament d’Ontinyent inaugura aquest dissabte les obres de millora d’eficiència energètica realitzades al pavelló vell del poliesportiu amb una jornada

de 12 hores esportives. La intervenció, finançada amb prop de 330.000 euros provinents del programa de fons europeus Feder-Edusi. I com un gest a la

procedència de l’ajuda, aquesta infraestructura passa a denominar-se “Pavelló Europa”.

L’actuació compleix amb diversos dels objectius temàtics del programa Feder-Edusi, un programa europeu dotat amb 5 milions d’euros que ja està

començant a transformar la ciutat.

En la inauguració de demà, el club de voleibol VAO Ontinyent serà qui òbriga les activitats d’unes 12 hores esportives on participaran els clubs que més

utilitzen la instal·lació.

El canvi de sostre per eliminar l’amiant, a més de finestres i lluminàries així  com el condicionament de diverses sales han estat les principals actuacions

realitzades al pavelló.

Amb les millores s’ha aconseguit, entre altres coses, que el recinte siga apte per a la realització de partits federats de voleibol.
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Ontinyent inauguró el pasado sábado las obras de mejora realizadas en el hasta ahora

conocido como «pabellón viejo» con una jornada de «12 horas polideportivas». La

infraestructura, que está financiada con cerca de 330.000 euros del programa de fondos

europeos Feder-Edusi, pasará a llamarse «Pavelló Europa», como anunciaba el alcalde de

Ontinyent, Jorge Rodríguez, en una presentación pública.
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ONTINYENT

Ontinyent impulsa infraestructures clau gràcies als
Fons Europeus
Aquest dissabte s'inaugura el pavelló poliesportiu "Europa" mentre ixen a licitació les obres de la
segona fase del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana

Juan Antonio Cloquell 11 de març de 2022 (07:00 CET) 0 Comentaris  Guardar

Pablo Úbeda, Jorge Rodríguez i Óscar Borrell, en el nou pavelló poliesportiu "Europa" d'Ontinyent

El programa dels Fons Europeus FEDER-EDUSI està servint per a donar un
impuls a diferents infraestructures clau per a Ontinyent i per a aconseguir
transformar la ciutat amb actuacions estratègiques.

Si fa uns dies eixia a licitació la segona fase de les obres de construcció del
Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, aquest dissabte obrirà les seues
portes la instal;lació poliesportiva de referència per a la capital de la Vall
d'Albaida, després d'unes obres de millora de l'eKciència energètica.

Els FEDER-EDUSI, en el seu conjunt, aportaran un total de 5 milions d'euros
a la ciutat en obres que ja han sigut executades com el recentment inaugurat
anell ciclopeatonal, o les que aniran executant-se durant aquests mesos, com
el carrer Sant Antoni. Unes actuacions que s'inclouen en la línia d'acció de les
ajudes europees que persegueixen afavorir el medi ambient, l'eKciència dels
recursos i una economia baixa en carboni.

12 hores esportives i referència a Europa

L'Ajuntament d'Ontinyent inaugurarà aquest dissabte les obres de millora de
l'eMciència energètica realitzades al pavelló vell del Poliesportiu amb una
jornada de 12 hores esportives en la qual participaran els clubs que més
utilitzen la instalUlació. Es tracta d'una intervenció Knançada amb prop de
330.000 euros del programa de fons europeus FEDER-EDUSI que ha inclòs el
canvi de sostre, Knestres i lluminàries de la instalUlació, així com el
condicionament de diverses sales d'aquesta infraestructura esportiva que
també estrenarà nom: Pavelló Europa.

#

85.000 €

Per a l'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, aquest canvi de nom respon a un
gest cap a la procedència de l'ajuda rebuda per a fer la reforma. "A vegades
sembla que la Unió Europea és una institució llunyana i aliena, però està ben
a prop i la seua ajuda es concreta en elements tangibles com aquest",
incideix.

Óscar Borrell, regidor d'Esports, valora la reforma realitzada, que ha inclòs la
substitució del sostre per a eliminar l'amiant i, juntament amb el canvi de
portes i Knestres, millorarà el confort tèrmic de la instalUlació. Dins de la
mateixa línia d'estalvi i millora energètica s'ha reformat la instalUlació elèctrica
de baixa tensió de l'ediKci, substituint 18 lluminàries de vapor de sodi per
altres LED, i s'ha instalUlat un sistema de control remot amb regulació dels
nivells d'enllumenat indicats a la normativa UNE per a entrenament i
competició.

A més, s'ha aproKtat per a millorar l'estat de les diferents sales del pavelló
com la del gimnàs, karate, judo o el bar, situat en la part de l'ediKci que dona a
la piscina d'estiu. Gràcies a aquestes actuacions el recinte podrà albergar
partits federats de voleibol.

Un nou pas per al Museu Tèxtil

El passat 1 de març s'iniciava el procés de licitació de la segona fase de les
obres del Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, que s'instalUlarà a
Ontinyent, per un import d'1.610.075 euros iva inclòs. L'actuació inclou la
posada en marxa d'un Centre de Formació, i compta amb aportacions de la
Diputació de València i dels fons europeus FEDER del programa EDUSI.
D'altra banda, ha eixit també a concurs públic la contractació de la direcció
d'obra per a aquesta actuació, per un import de 101.277 euros iva inclòs.

La nova ediKcació projectada albergarà espai formatiu que podrà donar
cabuda a iniciatives que suposen un impuls per al teixit econòmic de la zona.
En aquesta part hi haurà una planta baixa de 287 m² amb hall d'accés,
recepció, distribuïdor, escala, magatzem, tres aules, un pati i tres lavabos per
a home, dona i persones amb mobilitat reduïda. En aquest nou ediKci també
hi haurà una primera planta de 251 m² amb sala d'usos múltiples, sala de
reunions, dos despatxos dos distribuïdors, un pati i dos lavabos. En total,
entre tots dos ediKcis, hi haurà 1.175 m² de superfície construïda, als quals
s'afegirà un espai exterior a urbanitzar de 1.505 m².

Dimecres que ve Knalitzarà el termini de presentació d'ofertes optar a la
direcció d'obra i un dia després, el 17 de març, per a les obres en si, que
tindran un termini màxim d'execució previst de 16 mesos des del seu inici.

Arxivat a:

fondos europeos Jorge Rodríguez Óscar Borrell
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Les 12h esportives inauguren el “Pavelló
Europa”

By Redacció TVDO 14/03/2022 " 0# 36
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Ontinyent inaugurava aquest dissabte les obres de millora realitzades en el fins ara conegut com a
“pavelló vell”, finançada amb prop de 330.000 euros del programa de fons europeus FEDER-EDUSI. Es
tracta d’una infraestructura de més de 40 anys de antiguitat que després de la reforma efectuada passa
a dir-se “Pavelló Europa”, com així anunciava l’alcalde de la localitat, Jorge Rodríguez, en una
presentació pública que tenia lloc coincidint amb una jornada extraordinària de 12 hores poliesportives.

El primer edil, destacava que canviar de nom el pavelló suposa “un gest per a posar en valor les ajudes
que està rebent Ontinyent de la Unió Europea, una institució cada vegada més pròxima a la ciudadania
a través de programes com aquest”. L’Alcalde, que acudia acompanyat dels regidors Óscar Borrell
(Esports), Natalia Enguix (Hisenda), Joan Sanchis (Territori) i Sayo Gandia (Sostenibilitat), també
destacava que l’actuació compleix amb una sèrie d’objectius estratègics de la UE com són la millora de
l’eficiència energètica i de la prestació de serveis a la ciutadania.

El regidor d’Esports, Óscar Borrell, posava de relleu que el nou pavelló “dóna unes millors prestacions
per als clubs locals, que podran jugar competicions oficials i milloren les condicions del joc, a més
d’aconseguir unes instal·lacions més còmodes tant per a ells com per al conjunt de la ciutadania”,
manifestava. En la jornada poliesportiva participaven desenes d’esportistes de totes les edats de
modalitats com el Voleibol, Bàsquet, Judo o Gimnàstica Rítmica, que també tenien ocasió de gaudir de
diferents jocs tradicionals adaptats al projecte EDUSI per a informar del programa europeu.
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Actius des de finals de 2009 treballem per fer arribar la informació d'actualitat d'Ontinyent i la
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Èxit en l’estrena del curtmetratge ‘Por los
viejos tiempos’
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Ver en

Estrena 'Por los viejos tiempos'
Compartir

Aquest dimecres, 9 de març, l’ontinyentí Alex Moriana ha presentat el seu curtmetratge

Por los viejos tiempos, una obra codirigida per l’ontinyentí i per Jaime Delmonte que

tracta de retre homenatge al cinema de terror slasher de la dècada dels 70 i els 80.

L’acte ha tingut lloc a la sala de cinema del Cine Club Utiye d’Ontinyent i ha comptat

amb una gran afluència d’espectadors.
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Moment de festa
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Als qui som de pobles i ciutats, on des de ben menuts hem conegut la festa de Moros i

Cristians, els concerts de música festera són probablement una de les coses que més

gaudim i que ens emocionen al llarg de l’any. Si a això li sumes el fet de no haver pogut

celebrar concerts d’aquest tipus per culpa d’una maleïda pandèmia, pots entendre

perfectament els sentiments i experiències viscudes tant baix com dalt de l’escenari el

passat diumenge 27 de febrer. Un concert on de nou festers, músics i poble en general ens

uníem per a gaudir d’un repertori variat i d’un gran nivell compositiu, i on juntament als

noms de grans compositors històrics de la música festera vam poder veure noms dels

futurs talents de la composició musical ontinyentina com el del jove Ferran Lluís Martínez i

Silvestre.

El concert va començar amb un dels pasdobles més apreciats per a la nostra formació

musical: Brisas del Clariano. Pasdoble del desaparegut mestre Ferrero, qui sap

perfectament entreteixir els fils d’una composició sense fissures i d’una alta bellesa

musical. Seguidament, va ser el torn d’ Al-musta’rib. Primera de les marxes mores del

concert que va comptar amb la participació dels dolçainers del Regall, German Estévez i

Xus Gandia, i on es va poder escoltar la melodia popular Mare, Vicenteta es casa. Tot

seguit, pujava a l’escenari altre dels il·lustres ontinyentins; el compositor i director Dani

Ferrero retornava a la seua banda una vegada més per a posar-se al front de la seua

famosíssima Aragonesos 99. Entre grans aplaudiments tornava a l’escenari el nostre

director titular, Ramon Garcia i soler per a mostrar al públic una de les seues composicions

menys conegudes; el pasdoble/pas moro Any 1944. Es tracta d’una peça innovadora i on

queda demostrada la gran qualitat compositiva del mestre d’Atzeneta d’Albaida. I per

tancar la primera part, un dels grans plats forts del concert. El mestre Amando Blanquer va

delectar des del més enllà tant a músics com al públic amb la seua imponent Moment de

festa. Una gran ovació reconeixia l’entrega dels músics i el director amb les obres de la

primera part, però encara ens esperava una encara més imponent i apoteòsica segona

part.

En la segona part era el torn de l’anteriorment anomenat Ferran Lluís Martínez i Silvestre,

qui es posava per primera vegada davant de les seues companyes i companys per tal de

mostrar en concert la seua primera composició festera; el pasdoble Arturo. Un pasdoble

que no té gens que envejar als de les grans figures de la música de Moros i Cristians i, que

ja vaticina el brillant present i futur que li espera a aquest jove ontinyentí. Seguidament,

era el torn dels pesos pesats de la música festera. Amb Cavall de foc, Picadilly Circus i Al

primer tro els músics de la Unió pujàvem el llistó amb música dels nostres apreciats José

Rafael Pascual Vilaplana, Josep Vicent Egea Insa i Rafael Mullor Grau. Lamentablement, i

per motius d’agenda sòls vam comptar amb la presencia de l’últim d’aquests, qui ja és

quasi un dels convidats fixes als nostres concerts de música festera. La festa de la música

es va tancar de nou amb música de dos dels fills il·lustres de la nostra ciutat. Amb Ramon

de nou a l’escenari, la Unió Artística tancava el programa amb Ilicitana, una de les marxes

cristianes menys conegudes del mestre Ferrero. No obstant, tots sabem que el concert no

acaba sense els “dos himnes”; l’un del mestre Ferrero (Chimo) i l’altre del mestre Martínez

Valls (l’Himne a Ontinyent). Amb el públic en peu, i les cares de satisfacció i felicitat en els

músics i director es tancava un matí on per fi tornàvem a recordar el que era poder

celebrar amb una certa normalitat les nostres tant estimades festes de Moros i Cristians.

Un concert ben treballat durant mesos i que no hagués estat possible sense el suport

constant de les entitats festeres, culturals i institucionals de la nostra ciutat.

Rubén Penadés Silvestre

Sotsdirector i arxiver de la Societat Unió Artística Musical d’Ontinyent
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Petards, falles i els nostres gossos
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Article de Nacho Roca, educador caní de Mimomimascota

Ja estem en les Falles, i amb elles, els petards, l’olor de pólvora i la música. Alguns dels

nostres gossos s’estressen molt amb els petards, però no té perquè ser així, una bona

socialització fins als cinc mesos pot fer-li superar aquestes pors i que l’època de Falles la

gaudisca tant com nosaltres. Per a exercitar-se, els cadells han d’acostumar-se als sons

habituals de trànsit, xiulets… i també petards. Una mascletà en la nostra televisió

(youtube té unes quantes) a un so baix pot ser un bon entrenament si l’acompanyem amb

carícies, chuches i paraules afectuoses… ho aconseguirem, als nostres gossos també

els agradaran les Falles i els seus sons.

Però, què fer quan ja ha superat aquesta edat de socialització i té por? Eixir al

carrer pot ser un suplici. El primer consell és que el gos porte microxip, un bon collaret

amb una corretja forta perquè no se solte, a més d’una xapa amb identificació, ja

que no seria el primer que s’escapa per por d’un petard. En els passejos hem de mantindre

la calma per a transmetre-li tranquil·litat i no acariciar-lo quan haja sonat un petard i

tinga por; entendrà que tindre por és positiu perquè li acariciem. L’acariciem quan

està tranquil. Intentarem passejar-lo a hores de menys bullícia fallera. El terrat de casa

és una bona opció per a passejar-lo en Falles, però sempre lligat.

Si en el nostre passeig veiem que explotarà un petard hem de cridar la seua atenció cap

a nosaltres o cap a una altra cosa: cridar-lo pel seu nom i donar-li una chuche és una

bona opció per a distraure’l i que entenga que el petard és secundari i que no li parem

atenció. Intentarem passejar-lo en les hores més tranquil·les, si hi ha. Hem de ser

cívics i no tirar petards prop dels gossos.

Dins de casa intentarem que estiga en l’habitació més silenciosa, el bany és una bona

opció, perquè se senta segur, encara que ell mateix intentarà buscar el seu espai tranquil.

Com sempre, una de les opcions és el trasportín, on se sentirà segur. Un truc que ens

pot vindre molt bé és tapar el soroll dels petards amb música que escoltem

normalment. Si tenim un cantant favorit, per exemple, i el nostre gos associa que aquesta

música és bona, podem posar-li la música per a intentar mitigar els petards, pujarem el

volum del nostre equip de música 5 minuts abans de la Mascletá. La televisió a un volum

una mica alt, és també una solució. Els jocs de llarga duració, tipus Kong, ajudaran.

Finalment, podem consultar el nostre veterinari perquè ens recepte algun producte que

ens ajude a tranquil·litzar-lo, o bé buscar les samarretes tranquil·litzants per a gos

per a alleujar la seua por. Bones i guau falles!
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La Falla de Sant Josep aguantarà en
peu Rns a abril
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Núria Martí: “Disparar en València és
lo màxim per a un coeter, la plaça de
l’Ajuntament és especial”

Dues pirotècnies valldalbaidines
dispararan Mascletà de Falles

Esmorzar de pregoners i caps de
centre per arrancar les Falles
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Les 12h esportives inauguraran el
Pavelló Europa del Poliesportiu
d’Ontinyent
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Aquest dissabte, 12 de març, el recentment renovat pavelló Poliesportiu Municipal

d’Ontinyent adjacent a la piscina d’estiu acollirà una jornada de 12 hores esportives

en la qual participaran els clubs de la ciutat que habitualment fan ús d’aquestes

instal·lacions.

Segons ha explicat el regidor d’Esports d’Ontinyent, Oscar Borrell, “hem pensat que una

forma bona d’inaugurar aquest pavelló seria fer unes 12 hores esportives amb la

participació dels clubs que utilitzen aquesta instal·lació de continu, com pot ser el voleibol,

que a partir d’ara jugarà partits federats en aquest pavelló, i també hi haurà bàsquet,

judo, gimnàstica rítmica i de manteniment”.

“Els clubs ja han estat entrenant i utilitzant-lo per veure les prestacions i les

sensacions són molt bones, perquè hem guanyat dos metres d’alçada al sostre, hem

millorat la qualitat de la lluminària amb leds regulables i hem instal·lat unes finestres

que permeten aïllar perfectament. Abans s’havia de pujar mitjançant escala a

cadascuna de les finestres i no s’aconseguia una obertura sencera”, apuntava Borrell.

El regidor de Promoció Econòmica, Pablo Úbeda, afirmava que “aquest pavelló és prova

de la inversió d’Europa en la ciutadania d’Ontinyent. Un pavelló on s’han invertit al

voltant de 330.000 euros del Programa Edusi d’Ontinyent. M’agradaria destacar

que l’Edusi és un programa que va a transformar la ciutat d’Ontinyent amb nou accions que

a poc a poc van prenent forma. Dins de l’Edusi també està tot el que té a veure amb la

licitació del Museu Tèxtil i el Centre de Formació, per més d’un milió d’euros; també la

part que té a veure amb la renovació del carrer Sant Antoni o tot el relacionat

amb smarts city i TICs que estem adaptant a la gestió interna de l’Ajuntament”.

La inversió ha contemplat la substitució de les finestres del bar de la piscina.

Jorge Rodríguez, alcalde d’Ontinyent, afegia que “en aquest cas, estem parlant d’un eix

de treball que anava a favor de l’eficiència energètica. El que s’ha tractat és de millorar tant

els tancaments, canviant el sostre i les finestres, i canviar l’enllumenat. Per a

nosaltres, el que és més important és que les inversions es transformen en millores de

qualitat de vida, que és el que persegueix Europa. Fent referència al lloc d’on procedeixen

els fons, aquest pavelló passarà a anomenar-se Pavelló Europa. Malgrat tot, la Unió

Europea si està al costat del ciutadà i converteix els seus fons en elements tangibles a les

ciutats, com és el cas d’Ontinyent”.
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El Deportivo Ontinyent ascendeix a
Regional Preferent

Deportivo Ontinyent-Beniarrés: A per
l’ascens a la Regional Preferent!

El Tinell de Calabuig, el restaurant
que fuig dels estereotips buscant la
tradició

Adrián Mollà: “L’únic enteniment
entre els que no volen Bou en Corda
a Ontinyent i els que sí és el
respecte”

Hugo Muñoz accedeix als quarts de
Rnal del TTK WARRIORS de
Saragossa

Caixa Ontinyent renova
l’esponsorització de l’orquestra
simfònica
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17 març, 2022 per Periòdic dÓntinyent

Ontinyent inaugurava el dissabte passat les obres de millora realitzades en el fins ara
conegut com a ‘pavelló vell‘ amb una jornada de ’12 hores poliesportives’. La
infraestructura, que és finançada amb prop de 330.000 euros del programa de Fons
Europeus FEDER-EDUSI, passarà a dir-se ‘Pavelló Europa’, com anunciava l’alcalde
d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, en una presentació pública.

L’actuació ha inclòs la substitució del sostre per a eliminar l’amiant i, juntament amb el
canvi de portes i finestres, millorarà el confort tèrmic de la instal·lació. Dins de la
mateixa línia d’estalvi i millora energètica s’ha reformat la instal·lació elèctrica de baixa
tensió de l’edifici, substituint 18 lluminàries de vapor de sodi per uns altres LED, i
instal·lant un sistema de control remot amb regulació dels nivells d’enllumenat indicats
en la normativa UNE per a entrenament i competició. A més, s’ha aprofitat per a
millorar l’estat de les diferents sales del pavelló com la del gimnàs, karate, judo o el bar,
situat en la part de l’edifici que dona a la piscina d’estiu.

“Millora de l’eficiència energètica”

El primer edil destacava que canviar de nom el pavelló suposa “un gest per a posar en
valor les ajudes que està rebent Ontinyent de la Unió Europea“. L’actuació, en
paraules de l’alcalde, “compleix amb una sèrie d’objectius estratègics de la UE com són la
millora de l’eficiència energètica i de la prestació de serveis a la ciutadania, que ens
permeten continuar amb la transformació de la ciutat”.

L’alcalde, anava acompanyat dels regidors Óscar Borrell (Esports), Natalia Enguix
(Hisenda), Joan Sanchis (Territori) i Sayo Gandia (Sostenibilitat). El regidor
d’Esports, Óscar Borrell, posava en relleu que el nou pavelló “dona unes millors
prestacions per als clubs locals, que podran jugar competicions oficials i milloren les
condicions del joc, a més d’aconseguir unes instal·lacions més còmodes tant per a ells
com per al conjunt de la ciutadania”, deia.

En la jornada poliesportiva participaven desenes d’esportistes de totes les edats de
modalitats com a Voleibol, Bàsquet, Judo o Gimnàstica Rítmica, que també tenien
ocasió de gaudir de diferents jocs tradicionals adaptats al projecte EDUSI per a informar
del programa europeu. Des del club Judo Fons Kan, Francisco Cano, explicava que
“s’agraeix aquesta obra perquè permetrà poder realitzar esport en millors condicions”.

Per la seua part, Sara Tolsá, des del Club Gimnàstica Ritmica Deportivo Ontinyent,
donava les gràcies als Fons Feder i a l’ajuntament perquè “es tracta d’un projecte que
permetrà reduir la factura energètica”. Així mateix, Ainhoa Gandia, monitora de
Gimnàstica en Forma se sumava a l’agraïment i destacava que “nosaltres treballem a la
tarda en aquestes instal·lacions. El canvi de llum ha estat per a millor”.

En aquesta mateixa línia es pronunciava Laura Cañete, entrenadora del Club San José,
qui també agraïa als Fons Feder i a l’ajuntament aquesta actuació perquè el “canvi de la
coberta es nota moltíssim. Ha quedat impecable i estem segurs que ho gaudirem cada
cap de setmana”. Finalment, Elisa Sanchis, veïna d’Ontinyent, mostrava la seua
satisfacció per la intervenció executada entre la Unió Europea i l’Ajuntament perquè “els
xiquets participaran i estaran més involucrats en la pràctica esportiva“.

El 'Pavelló' més e-cient El Periòdic d'Ontinyent - Noticies a Ontinyent
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El banco que ve el dinero como lo ves tú.

Sanidad notifica 7 fallecimientos y 3.458 nuevos casos de coronavirus en la Comunitat Valenciana

AJUNTAMENT D'ONTINYENT

El Pavelló más eficiente
Ontinyent aprovecha los fondos europeos FEDER para mejorar el
confort térmico del rebautizado Pavelló Europa con el cambio de
puertas, ventanas y la sustitución del techo. Asimismo, ofrece
mejores prestaciones para los clubes locales, que ya han disputado
partidos oficiales. La actuación está cofinanciada con 330.000
euros de la estrategia de desarrollo urbano de la UE.

Ontinyent inauguraba el pasado sábado las obras de mejora realizadas en
el hasta ahora conocido como «pabellón viejo» con una jornada de «12
horas polideportivas». La infraestructura, que está financiada con cerca de
330.000 euros del programa de Fondos Europeos FEDER-EDUSI, pasará a
llamarse «Pavelló Europa», como anunciaba el alcalde de Ontinyent, Jorge
Rodríguez, en una presentación pública.

La actuación ha incluido la sustitución del techo para eliminar el amianto
y, junto con el cambio de puertas y ventanas, mejorará el confort térmico
de la instalación. Dentro de la misma línea de ahorro y mejora energética
se ha reformado la instalación eléctrica de baja tensión del edificio,
sustituyendo 18 luminarias de vapor de sodio por otros LED, e instalando
un sistema de control remoto con regulación de los niveles de alumbrado
indicados en la normativa UNE para entrenamiento y competición.
Además, se ha aprovechado para mejorar el estado de las diferentes salas
del pabellón como la del gimnasio, kárate, judo o el bar, situado en la parte
del edificio que da a la piscina de verano.

El primer edil destacaba que cambiar de nombre el pabellón supone «un
gesto para poner en valor las ayudas que está recibiendo Ontinyent de la
Unión Europea». La actuación, en palabras del alcalde, «cumple con una
serie de objetivos estratégicos de la UE cómo son la mejora de la eficiencia
energética y de la prestación de servicios a la ciudadanía, que nos
permiten continuar con la transformación de la ciudad». El Alcalde acudía
acompañado de los concejales Óscar Borrell (Deportes), Natalia Enguix
(Hacienda), Joan Sanchis (Territorio) y Sayo Gandia (Sostenibilidad).

Por su parte, el concejal de Deportes, Óscar Borrell, ponía de relieve que el
nuevo pabellón «da unas mejores prestaciones para los clubes locales, que
podrán jugar competiciones oficiales y mejoran las condiciones del juego,
además de conseguir unas instalaciones más cómodas tanto para ellos
como para el conjunto de la ciudadanía», decía. En la jornada
polideportiva participaban decenas de deportistas de todas las edades de
modalidades como Voleibol, Baloncesto, Judo o Gimnasia Rítmica, que
también tenían ocasión de disfrutar de diferentes juegos tradicionales
adaptados al proyecto EDUSI para informar del programa europeo.

En la jornada polideportiva participaban decenas de deportistas de todas
las edades de modalidades como Voleibol, Baloncesto, Judo o Gimnasia
Rítmica, así como ciudadanía en general. Todas y todos ellos tenían la
ocasión de disfrutar de diferentes juegos tradicionales adaptados al
proyecto EDUSI para informar del programa europeo. En este sentido,
desde el club Judo Fondo Kan, Francisco Cano, explicaba que «se agradece
esta obra porque permitirá poder realizar deporte en mejores
condiciones». Por su parte, Sara Tolsá, desde el Club Gimnasia Ritmica
Deportivo Ontinyent, daba las gracias a los Fondos Feder y al Ajuntamiento
porque «se trata de un proyecto que permitirá reducir la factura
energética». Asimismo, Ainhoa Gandía, monitora de Gimnasia en Forma se
sumaba al agradecimiento y destacaba que «nosotras trabajamos por la
tarde en estas instalaciones. El cambio de luz ha sido para mejor».

En esta misma línea se pronunciaba Laura Cañete, entrenadora del Club
San José, quien también agradecía a los Fondos Feder y al ayuntamiento
esta actuación porque el «cambio de la cubierta se nota muchísimo. Ha
quedado impecable y estamos seguros que lo disfrutaremos cada fin de
semana». Finalmente, Elisa Sanchis, vecina de Ontinyent, mostraba su
satisfacción por la intervención ejecutada entre la Unión Europea y el
Ayuntamiento porque «los niños participarán y estarán más involucrados
en la práctica deportiva».

1. FRANCISCO CANO

CLUB JUDO FONDO KAN

«Se agradece esta obra porque permitirá poder realizar deporte en
mejores condiciones«

2. SARA TOLSÁ

CLUB GIMNASIA RITMICA DEPORTIVO ONTINYENT

«Gracias a los Fondos Feder y al Ajuntamiento por esta reforma que
permitirá la reducción de la factura energética»

3. ELISA SANCHIS

VECINA DE ONTINYENT

«Gracias por la reforma porque los niños participarán y estarán más
involucrados en la práctica deportiva»
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El Corte Inglés se marcha del edificio
Colón-Ruzafa

Malos vientos para el aguacate

 Valencia, en las grandes ligas de los
eventos tecnológicos

Consum reduce la semana laboral de sus
trabajadores

La promotora valenciana de Salvador Vila
entra en concurso tras la condena de
Banco de Valencia

El banco que ve el dinero como lo ves tú.

Fotos

A Lista de las plazas de la
OEP 2022

A El foro, organizado por
LAS PROVINCIAS y Banco
Santander, en imágenes

A Sólo un español entre las
personas más influyentes de
2022

A El tiroteo en una escuela
de Texas, en imágenes

Comprar ahora Comprar ahora

1.052,10 € 1.075,50 €
1.169,00 € 1.195,00 €

Bosch Serie | 6 Lavadora de carga
frontal 9 kg 1200 rpm, Acero
inoxidable WGG242AXES Serie |

Bosch Serie | 6 Frigorífico combinado
de libre instalación 203 x 70 cm
Blanco KGN49AWDQ Serie |

Bosch Serie | 4 Frigorífico combinado
de libre instalación 203 x 70 cm Acero
inoxidable antihuellas KGN49XIEP
Serie |
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PATROCINADA

CORREOS

Así es la (verdadera) fuerza del
país que da trabajo a más de 10
millones de españoles

MÁS NOTICIAS DE LAS PROVINCIAS

«Estaban juntos desde que eran
adolescentes y se han ido juntos»

El aviso de Caixabank a miles de
clientes mayores de 65 años,
jubilados y pensionistas

TE PUEDE INTERESAR

¿Cuál es el precio medio
de los paneles solares
en 2022?
The Eco Experts | patrocinado

Nuevo Honda Jazz
Hybrid. Más avanzado,
dinámico y eficiente.
Honda | patrocinado

Compruebe si usted es
elegible para una
Tarjeta Verde de los…
EstadosU.S Green Card - Free Check | patroci…
ado

Sanidad notifica 1.158
nuevos casos de Covid en
Alicante
LAS PROVINCIAS

«Estaban juntos desde
que eran adolescentes y
se han ido juntos»
LAS PROVINCIAS

El aviso de Caixabank a
miles de clientes mayores
de 65 años, jubilados y
pensionistas
LAS PROVINCIAS

MÁS NOTICIAS

Recomendado por

Vídeos

Escrivá, "sorprendido"
por el debate sobre
inflación y pensiones:
"Hay una ley para dar
seguridad"
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