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facilitar l’accés a la informació 
de participants i visitants que 
poden consultar les novetats 
www.artalvent.com.

Aquesta edició recuperem un 
dels actes més multitudinaris 
com és l'acte inaugural que ser-
veix de trobada entre artistes, 
participants, públic i organització.

I, com és habitual, s’ha organitzat 
una variada programació com-
plementària que va des de cine-
ma, actuacions musicals de la co-
lla El Montgó, el grup de danses 
La Llata, la Banda Juvenil de Gata, 
presentació del documental Ve-
nim de lluny i com a cloenda de 
l’exposició, l’actuació de l'Oma, 
l’Orquestra de la Marina Alta.

Art al Vent XIX onejarà al 
carrer la Bassa de Gata del 12 
d'agost al 4 de setembre per 
gaudir de l'exposició i de tot un 
poble a qualsevol hora del dia 
simplement fent una passejada 
pels seus carrers.

La regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Gata vol 
recuperar tota la seua esplendor 
i torna a la normalitat amb la 
XIX edició de l’exposició d’Art 
al Vent que es podrà visitar al 
carrer La Bassa del 12 d’agost al 
4 de setembre.

En aquesta edició seran 58 
obres de 17 països les que 
s’exposaran al carrer La Bassa 
de Gata a partir del 12 d’agost. 
Les obres han arribat de llocs 
com Espanya, Itàlia, Argentina, 
Xina, Rússia, França, Brasil, 
Mèxic, Regne Unit, USA, Xile, 
Japó, Haití, Egipte, Polònia, 
Marroc i Ucraïna.

Ginestar ha volgut destacar 
en l’edició del catàleg a 
l’origen d’Art al Vent com 
a relectura d’una tradició 
plasmant la imatge dels 
típics cobertors que llueixen 
els balcons els dies de 
festa i processons. A més 
a més tota la informació 
de l’exposició es troba a la 
web de la convocatòria per 

ART AL VENT     recupera la normalitat amb la XIX edició



Telèfons d’interés

Contacte regidors i regidores

POLICIA LOCAL GATA
965 75 74 32

SERVEIS SOCIALS MASSMA
965 75 65 49

GATA JOVE
618 946 206
gatajove@gatadegorgos.org

PAVELLÓ POLIESPORTIU COBERT
965 75 61 29
gataesports@gmail.com

BIBLIOTECA DE GATA DE GORGOS
965 75 78 72
biblioteca@gatadegorgos.org

ADL-CREAMA GATA
965 75 62 63
adl@gatadegorgos.org

ESCOLA DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES
965 75 65 92
fpagata1@hotmail.com

AJUNTAMENT DE GATA
965 75 60 89 
Duquesa de Almodovar , 3
03740, Gata de Gorgos
info@gatadegorgos.org
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MAITE MESTRE TUR

LUIS BLASCO BLACO

VANESA CASTILLO TORRES

Alcaldia (Compromís)

Àrea genèrica:

■ Mobilitat.
■ Serveis Municipals, Obres 
Públiques.
■ Serveis Socials, Tercera Edat.
■ Transparència, Comunicació  
i Innovació.

3r. Tinent d’Alcaldia (PSOE)

Àrea genèrica:

■ Festes
■ Governació (Policia local, 
Protecció Civil, Prevenció 
d’Incendis i Sanitat).

1r. Tinent d’Alcaldia
PORTAVEU (PSOE)

Àrea genèrica:

■ Hisenda, Personal
■ Comerç.
■ Urbanisme, Residents, 
Obres Públiques.

4t. Tinent d’Alcaldia  
(Compromís)

Àrea genèrica:

■ Esports.

Àrea genèrica:

■ Dona i Igualtat.
■ Turisme i Joventut.

2na. Tinent d’Alcaldia  
(Compromís)

Àrea genèrica:

■ Cultura, Patrimoni.
■ Educació, Normalització 
lingüística.

(PSOE)

Àrea genèrica:

■ Medi Ambient, Agricultura i 
Canvi Climàtic.

TOURIST INFO GATA
965 75 73 17
Duquesa de Almodovar , 3
03740, Gata de Gorgos
gata@touristinfo.net
www.turismegata.com

alcaldia@gatadegorgos.org
608 243 571

jvvalles@gatadegorgos.org
608 243 575 

ajsignes@gatadegorgos.org
608 243 573

info@gatadegorgos.org
608 243 572

aarabi@gatadegorgos.org

nmulet@gatadegorgos.org
608 243 576

info@gatadegorgos.org

info@popularsgata.es 

PORTAVEU (PP)
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bades les obres del gimnàs del 
CEIP Santíssim Crist, han co-
mençat a tramitar una segona 
delegació de competències per 
la rehabilitació dels tres aularis 
d’aquesta escola. L’actuació, que 
suposarà una inversió superior 
als tres milions d’euros, inclourà 
la substitució de la coberta, reno-
vació de finestres, adequació de 
l’accessibilitat, millora de la xarxa 
elèctrica, de l’eficiència energè-
tica i de la calefacció. Igualment 
es renovaran els patis i el tanca-
ment perimetral i es crearan zo-
nes d’ombra i connexions entre 
els edificis. El projecte complet té 
un pressupost de 2.965.655 euros.

Per la seua banda, l’alcalde de 
Gata, Josep Signes, mostrava la 
seua satisfacció per veure ja està 
en funcionament una infraes-
tructura tan demanada per la 
comunitat educativa així com 
per la tasca que s’ha iniciat per 
a tramitar els dos nous projectes.

Respecte al projecte d’amplia-
ció de l’IES, la Conselleria ha ac-
ceptat incloure la incorporació 
de 4 aules de batxillerat i 2 de 
secundària; la modificació de la 
instal·lació de la calefacció, ubi-
cació de les instal·lacions per 
a impartir FP bàsica de Perru-
queria i Estètica i nous espais 
adients per incorporar el cicle 
mitjà i una aula d’usos múltiples. 
Així mateix s’estudia la possibili-
tat d’incorporar noves rames de 
Formació Professional al centre. 
Tot el projecte té un pressupost 
de 3.325.711 euros.

Pel que fa al CEIP, Educació i 
Ajuntament, una vegada aca-

El director general d’Infraes-
tructures Educatives, Víctor 
Garcia va visitar, el passat 
mes de maig, i recepcionar 
oficialment, juntament amb 
l’alcalde de Gata, Josep Sig-
nes, la corporació i la direc-
ció del centre, el nou gimnàs 
del CEIP Santíssim Crist.

La construcció del gim-
nàs s’incloïa dins del pla 
Edificant de la Conselleria 
d’Educació per a la millora 
d’infraestructures educati-
ves que, junt amb les repa-
racions estructurals dels pa-
vellons B i C, ha suposat una 
inversió de 764.970 euros en 
el centre.

El director general va agrair 
la col·laboració del consisto-
ri en la millora dels centres 
educatius del municipi i va 
anunciar que el departa-
ment de la consellera Ra-
quel Tamarit “està prepa-
rant una inversió de més de 
6 milions d’euros en Gata en 
dos noves actuacions a tra-
vés d’Edificant per a rehabi-
litar el CEIP Santíssim Crist 
i ampliar l’IES Matemàtic Vi-
cent Caselles”. 

“En total estem parlant 
d’una inversió en Gata d’uns 
7 milions d’euros a través 
del pla Edificant permetrà, 
no sols millorar i modernit-
zar els centres educatius del 
municipi, sinó també gene-
rar 175 llocs de treball en el 
sector de la construcció”, ha 
destacat Víctor Garcia.

Visita el nou gimnàs de l’escola
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Modificació carretera de Jesús Pobre

El procés de tramviarització iniciat pel pas de la Línia 
9 de FGV al seu pas per Gata dicta certs canvis en l’or-
denació del trànsit dels carrers i vies de comunicació 
que travessen la línia. És el cas de la carretera que 
uneix Gata i Jesús Pobre que ha de ser d’un sol sentit. 
Per tant, s’han dut a terme les obres de condiciona-
ment de la carretera per convertir-la a sentit únic en 
direcció Gata, ja que en un futur, quan la tramvialit-
zació estiga finalitzada, la incorporació del trànsit a la 

En el mes de maig va  vigor una reordenació del 
trànsit que afecta als carrers més cèntrics de la po-
blació, dins l’aposta de l’Ajuntament de Gata  per 
una  mobilitat sostenible. El canvi afecta als carrers 
Signes, Teulada, Nou, Sol i Lluna, Quarter, Era, Le-
pant, on es realitzaran diversos canvis de circulació i 
estacionament establint-se direccions úniques i zo-
nes d’estacionament permés, zones on no es podrà 
estacionar i altres d’estacionament de 20 a 8 hores. 
Aquest canvi busca donar una major qualitat de 
vida als residents que guanyen carrers més amplis 
i amb menor contaminació atmosfèrica i acústica.

Dins d’aquest pla de reordenació del trànsit que pre-
tén guanyar els carrers per als vianants, aquesta és 
una primera fase. En una segona fase es realitzarà 
una reordenació en els carrers de la zona de l’Arraval.

Paral·lelament, s’ha realitzat una campanya infor-
mativa amb el títol Aparca a prop, per conscienciar 
a residents i visitants de l’oferta d’aparcaments pú-
blics  dins de Gata. Tot plegat, són més de 1300 pla-
ces disponibles en zones d’aparcaments públics a 
menys de 10 minuts del centre del poble.

Gata aposta per la mobilitat sostenible

carretera CN-332 es realitzarà pel carrer Jesús Pobre.

Les obres de millora de la seguretat vial contemplen 
la incorporació d’un carril de vianants i bicicleta.

S’han realitzat reunions explicatives al veïnat de la 
zona, conscients que el procés de tramviarització im-
plica molts canvis que poden afectar els veïns, però és 
un requisit necessari per a arribar a l’objectiu que la 
línia 9 siga tramvia al pas pel nostre poble.
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Gata s’integra en l’Associació 
Valenciana de Municipis per a 
la recollida de residus porta a 
porta com a soci fundador.

L’associació naix amb la 
finalitat de promoure el 
model de recollida de residus 
en la modalitat de “porta 
a porta” i està integrada 
per catorze municipis i tres 
mancomunitats, sumant un 
total de 35 municipis de tota 
la Comunitat Valenciana, que 
ja presten el servei.

En l’acte de constitució es va 
designar com a president, 
Txema Peláez, president 
de la Mancomunitat de la 
Ribera Alta, mentre que per 
la vicepresidència el designat 
va ser Josep Francesc Signes, 
alcalde de Gata.

Els alcaldes i regidors de 21 
municipis valencians es van reunir 
amb el conseller balear de Medi 
Ambient i Territori, Miquel Mir 
Gual, qui els va presentar les línies 
estratègiques del govern balear en 
matèria de residus i, especialment, 
els incentius i mesures d’estímul 
per a la implantació del sistema de 
recollida de residus porta a porta.

Gata s’integra en l’associació de recollida porta a porta

La Conselleria d’Habitatge adquireix 12 vivendes a Gata

Dins el projecte, durant el 
mes de juliol, l’alcalde de Gata, 
Josep Signes, va realitzar una 
visita institucional a Mallorca, 
juntament amb altres membres 
de l’associació valenciana de 
municipis de recollida porta a 
porta, per conéixer de primera 
mà l’experiència d’èxit de diverses 
localitats de l’illa.

La Vicepresidència Segona 
i la Conselleria d’Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica de 
la Generalitat Valenciana ha 
adquirit 12 vivendes ubicades 
a Gata de Gorgos, amb una 
inversió de 702.085 euros.

Així ho ha comunicat el se-
cretari autonòmic d’habitat-
ge i funció social, Alejandro 
Aguilar en la seua visita a 
Gata i on ha afegit que es-
tan en tràmits de tancar una 
nova compra que elevaria a 
13 el nombre d’habitatges i 
superaria els 766.000 euros 
d’inversió al municipi.

Ara conselleria i ajuntament 
estudien la forma de cedir 
aquests habitatges a la gestió 
municipal per a destinar-les a 

habitatge social amb especial 
atenció a persones en situació 
de vulnerabilitat, víctimes de 
violència de gènere, ...
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Gata impulsa la creació d’una comunitat energètica local

Licitació de redacció de projecte del Centre de Dia i CEAM

L’Ajuntament de Gata de Gorgos 
impulsa la creació d’una comunitat 
energètica local amb la intenció 
de fomentar l’ús de les energies 
renovables en el municipi.

Amb aquesta intenció es van 
organitzar diverses sessions in-
formatives per presentar a la 
ciutadania en què consisteix de 
la Comunitat Energètica Local 
(CEL), quins són els beneficis 
(mediambientals, econòmics, 
etc.) derivats, tant per a les eco-
nomies domèstiques com per a 
la comunitat, com crear una CEL, 
diferents formes jurídiques, etc.

L’Ajuntament de Gata posa 
en marxa aquest ambiciós 
projecte amb la col·laboració de 
l’empresa Sapiens Energia, líder 
en la Comunitat Valenciana en la 
gestió de projectes de creació de 

comunitats energètiques locals 
i en la implantació i gestió de la 
tecnologia productora d’energia.

Aquesta fórmula de comunitat 
energètica que es presenta a Gata 
de Gorgos potencia l’economia 
local i l’ús de les energies 
renovables i quilòmetre zero, és 
a dir, evita pèrdues energètiques 
en el trajecte de transport. 
A més, el consum compartit 
converteix a la ciutadania en un 
agent actiu en el procés, ja que 
pren decisions en la producció, 
autoconsum i emmagatzematge 
de la seua pròpia energia, amb la 
consegüent reducció de costos i 
estalvi en la factura de la llum.

Tots els interessants en formar-
ne part poden informar-se en 
l’Ajuntament de Gata.

L’Ajuntament dóna un nou pas 
per fer realitat el Centre de Dia 
de Gata. S’ha obert el procés de 
contractació, mitjançant pro-
cediment obert, dels serveis de 
redacció de projecte i direcció 

d’obra del CEAM i Centre de Dia, 
en el marc del Pla Convivint de la 
Generalitat Valenciana. La licita-
ció del projecte i direcció d’obra 
té un import de 293.967,89 euros.
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L’Ajuntament de Gata inicia el II Pla d’Igualtat municipal 
d’homes i dones
Gata de Gorgos aposta per 
la igualtat per tal d’aconse-
guir que les dones i homes 
de la localitat siguen iguals 
en drets i llibertats, acabant 
amb el masclisme i amb les 
diferències de gènere que 
puguen existir. Per això, des 
de l’Ajuntament s’ha iniciat 
el II Pla d’Igualtat Municipal 
d’homes i dones.

Per tal que el pla siga efectiu i 
pràctic, l’ajuntament Gata im-
plicarà al personal tècnic, veï-
nat, associacions i col·lectius del 
municipi i per això s’han realitzat 
sessions de grups focals coordin-
ades per la consultoria d’igualtat 
Proactives i les persones encarre-
gades d’elaborar el document.

L’objectiu és analitzar la situa-
ció actual del municipi i així po-
der realitzar un diagnòstic que 
finalment permetrà abordar 
objectius, estratègies i accions 
cap a una igualtat real. En el 
pla es contemplaran accions 
tan importants com la igualtat 
de gènere, el tractament de la 
violència de gènere, la formació 
amb l’ús del llenguatge no se-
xista, campanyes de conscien-
ciació per la igualtat.

La regidora d’Igualtat, Neus 
Mulet Mulet junt a la resta 
d’equip de govern pretenen 
l’objectiu d’avançar cap a la 
igualtat transversal i crear una 
transformació i canvi social i 
així poder donar una respos-
ta al compromís d’impulsar a 
la població a ser un municipi 
igualitari entre dones i homes 
i lliure de violència gènere.
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L’Escola de Plàstica
Experimental A. Vives de 
Gata inaugura nou aulari

Divendres 27 de maig es va inaugurar al Casal de la 
Música de Gata la mostra TRIDIMENSIONALITAT A 
GATA i aprofitant l’acte es va presentar el nou espai 
on està ara l’Escola Municipal de Plàstica Experi-
mental A. Vives al carrer Xaló número 37.

Des del Casal tot un nombrós grup va recórrer els 
escassos metres que separen el Casal de l’Escola 
de Plàstica per a visitar la planta baixa, els dos pisos 
i el terrat que des d’ara serviran perquè els alum-
nes, puguen experimentar en l’art contemporani i 
poder aplegar a expressar-se. Les noves aules es-
taven plenes de gom a gom per gent vinguda de 
Gata i d’arreu les Marines i la Safor.

L’acte va comptar amb l’assistència de la regidoria de 
cultura, Àngels Soler, del regidor Toni Arabí, de l’al-
calde, Josep Signes i del mestre de l’escola, Ginestar.

La façana del centre lluïa dues teles d’Art al Vent 
que seran exhibides a la propera cita, a agost d’en-
guany, creades per Fina Gilabert i Said ben Sal.lah. 
Hem d’apuntar que Art al Vent és una iniciativa 
que va nàixer al si d’aquesta escola.

Presidència de la Generalitat Valenciana, a 
instància de la Direcció General de Turis-
me, ha atorgat la declaració de Festa d’In-
terés Turístic Autonòmic de la Comunitat 
Valenciana al Misteri de Reis de Gata. 

Així s’ha publicat en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat Valenciana que recull la resolució 
de 2 de juny de 2022 amb el reconeixement 
a la festa de Reis de Gata.

D’esta manera s’avança en un procés ini-
ciat, amb la declaració de festa d’interés 
turístic local  primer i en 2015, Festa d’In-
terés turístic provincial, per posar en valor 
una tradició arrelada en el municipi que 
té ja una trajectòria història de més de 50 
anys, i donar, així,un pas endavant fent una 
aposta de qualitat, valorant l’esforç realitzat 
per un nombrós conjunt de persones, més 
de 300 participants, des de l’Ajuntament 
fins l’últim col·laborador d’esta Festa, per 
tal d’aconseguir que els Reis Mags de Gata 
siguen el patrimoni de tot un poble i una 
de les senyes d’identitat.

El Misteri de Reis de Gata, 
Festa d’interès turístic 
autonòmic



En Breu
10

L’Ajuntament compta amb un nou 
vehicle elèctric

L’Ajuntament contracta quatre 
treballadors a través  de programes de 
foment de l’ocupació

 L’Escola de Gata participa en 
«Programa la teua obra»

S’ha incorporat un nou vehicle elèctric al parc mò-
bil municipal gràcies a la concessió de la de sub-
venció per a vehicles elèctrics per a serveis gene-
rals per a municipis i entitats locals menors de la 
província d’Alacant de població menor o igual a 
50.000 habitants de la Diputació Provincial.

Amb aquest ja són quatre els vehicles elèctrics 
municipals destinats a serveis municipals, servei 
d’ajuda a domicili, Policia Local i serveis generals.

L’alumnat del CEIP Santíssim Crist han convertit a 
robots en actors dins de Programa la teua Obra, un 
projecte educatiu que uneix art, tecnologia i socie-
tat i que culminava el 14 de juny en la Universitat 
Miguel Hernández en la fira aèria.

Els estudiants de primària han aprés a programar 
un robot humanoide que era el protagonista, al cos-
tat dels estudiants, del curtmetratge que ells ma-
teixos han realitzat i dirigit i amb el qual pretenen 
fomentar l’alimentació sana, l’exercici i la cura.

L’Ajuntament de Gata ha contractat quatre perso-
nes a través de les Subvencions EXPLUS i EMPUJU 
de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 
Productius, Comerç i Treball a través de LABORA 
Servei Valencià d’Ocupació i Formació. 

A través del programa EXPLUS,  s’han contractat 
dos peons per  a la brigada de serveis municipals 
durant 1 any a partir del 21 de juliol de 2022. Aquesta 
subvenció , que té unimport de 30.384 euros, per a 
la contractació temporal a jornada completa de per-
sones desocupades d'almenys 30 anys d'edat per 
entitats locals de la Comunitat Valenciana ("Avalem 
experiència plus"), susceptible de ser finançada pel 
Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Ope-
ratiu FSE 2021-2027 de la Comunitat Valenciana.

Dins el programa EMPUJU, s’han contractat dos 
administratives , durant 1 any, a través d’una sub-
venció per un import de 31.585,32 euros, per a la 
contractació temporal a jornada completa de per-
sones desocupades menors de 30 anys que figu-
ren inscrites com a demandants d'ocupació en 
els Espais Labora de la Generalitat i com a benefi-
ciàries en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil, condicions que hauran de complir-se en el 
moment de la contractació, en el marc del Progra-
ma Operatiu d’ocupació juvenil del Fons Social Eu-
ropeu 2014-2020 de la Comunitat Valenciana.
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Gata de Gorgos formarà part de la se-
gona edició de Municipis Innovadors

La MASSMA inicia el nou servei 
“SJAS”Servei Jove d’Atenció a les 
Sexualitats

Programa d’acompanyament per a orientar l’es-
tratègia d’innovació a missions dels municipis de 
la Comunitat Valenciana. Els eixos que vertebren 
el programa  són Identificar els reptes urbans mit-
jançant el diagnòstic participatiu, definir els models 
de ciutat i les àrees de rellevància de cada municipi, 
elaborar un marc estratègic o crear un catàleg de 
missions. Els municipis es beneficiaran de tallers de 
formació, assessorament, desenvolupament de ma-
terials i acompanyament en el desplegament d’ac-
cions sobre les missions que trien a través de proces-
sos participatius. El Programa Municipis Innovadors 
està organitzat per la Direcció General d’Innovació 
de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència 
i Societat Digital de la Generalitat Valenciana, en 
col·laboració amb el centre d’innovació Las Naves.

El projecte públic d’assessoria i informació sobre 
sexualitats està dirigit a la població adolescent i 
jove dels municipis de la MASSMA de la que forma 
part Gata.

L’objectiu principal és fomentar una visió positiva i 
respectuosa de la sexualitat i promoure la salut se-
xual de joves i adolescents. El servei ofereix asses-
sorament i informació sobre sexualitats atenent a 
les necessitats de la població jove, des d’una pers-
pectiva de gènere lliure de prejudicis i estereotips 
sexistes, i promourà el respecte per totes les diver-
sitats sexuals.

Tota la informació es troba en la web www.servei-
jove.org.

Torna el tren a Gata

Dimecres 13 de juliol es va reprendre el servei del 
tram Teulada-Gata de Gorgos de la Línia 9 del 
Tram Alacant.

L’alcalde i diferents membres de la corporació van 
acompanyar a la consellera Rebeca Torró, junt a la 
directora gerent FGVA, Anais Menguzzato i la se-
cretària autonòmica d’Obres Públiques, Mar Pérez, 
a la posada en marxa del tram.

Cal tindre en compte que, a partir d’aquesta data, 
la parada del bus per a continuar fins a Dénia es 
trasllada a la plaça Casa Roja.
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Estiu viu

La regidoria d’Esports ha posat en marxa durant el 
mes de juliol Estiu Viu, una oferta d’activitats que 
ha donat opcions per a tots els gustos.

En total vora 500 xiquetes i xiquets han passat pels 
diferents campus i cursos realitzats durant el mes de 
juliol: natació, cursos de tecnificació de bàsquet, fut-
bol, pilota, escola esportiva d’estiu i campus de dansa.

En els Cursos de Natació del mes de juliol han parti-
cipat 200 alumnes entre adults i menors. A partir del 
8 d’agost s’han iniciat els cursos del segon període.

La flama del bàsquet revifa a Gata

La regidoria d’Esports que dirigeix Toni Arabí va 
presentar, junt amb el Club de Bàsquet Gata, la re-
novació del club i una sèrie d’activitats que s’han 
organitzat per treballar conjuntament  per reacti-
var la pràctica d’aquest esport al municipi. 

Per a la pròxima temporada es realitzaran  inscrip-
cions per a totes les categories infantils, des de 
Querubí (4-5 anys) fins a Júnior (17 anys).
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Arriba l’estiu i arriba la calor (calor sempre n’ha fet, però açò d’enguany és com si 
estiguérem en un forn!!).

Ens han arribat les festes!! Unes festes que podem celebrar amb normalitat, en les 
que ens podem reunir amb amics i disfrutar d’uns dies que trenquen la normalitat 
del dia a dia. Unes festes per les quals han treballat molta gent i que de segur son 
tot un èxit. Des d'aquestes línies volem agrair la gran feina que ha fet la Comissió de 
Festes del 2022, tot i les dificultats que han tingut al llarg de l’any amb molts actes 
que no s’han pogut fer. De segur que les disfrutem moltíssim i gaudim de tots els 
actes preparats. També podrem acompanyar tots junts al Santíssim Crist, ja que 

feia dos anys que no podíem. Volem fer valdre també tota la feina que ha fet el nostre company i regidor de 
festes Joanvi, que ell sap el que ha patit en totes les cancel·lacions que ens han vingut en aquests dos anys.

També ha arribat el tren!! Després de 6 anys hem tornat a veure com arribava el tren al nostre poble. Encara falta 
un poquet per poder arribar a Dénia, però a Gata ja podem dir que tornem a tindre tren. Ara a continuar colze 
a colze amb la Generalitat Valenciana perquè el projecte de tranviarització estiga com més prompte millor.

I arriba també Art al Vent!! Una mostra d’art a l’aire lliure única en el món, i que venen a visitar persones de tot 
arreu. Molta feina feta per la regidora de cultura i el personal de l’ajuntament. De ben segur que la disfrutarem.

Com heu vist ens arriben moltes coses que fan que l’estiu el passem millor i que ens oblidem d'aquesta calor 
que ens torra torrats.

Esperem gaudir-les totes i que el Santíssim Crist ens guarde i ens done salut.

El grup municipal Socialista

Amb l’estiu ens aplega a totes i tots un moment de descans i desconnexió. Tancant 
el mes de juliol i començant agost hem viscut un gran moment per a tot el poble de 
Gata, les nostres festes, temps que esperem que haja servit per a gaudir amb la nostra 
gent de bons i grans moments, compartir sopars, balls, xarradetes, carrosses... Hem 
pogut viure la unió cridant tots a una: Visca Gata! Visca el Santíssim Crist del Calvari!

Esperem també que viure les festes ens ajude a mantenir el coneixement i el 
respecte tot l’any i, sobretot ens faça més solidaris amb els necessitats, ajudem-nos, 
respectem-nos i demanem ajuda front a les injustícies, no sols ara, tot l’any.

Donem les gràcies a tots els col·lectius que han fet possibles les festes, a les brigades municipals, als cossos de 
seguretat, a les empreses col·laboradores i sobretot a les Comissions de Festes.

No podem oblidar que aquest 2022 no ha resultat tan fàcil com esperàvem, en els mesos que portem d’ell 
estem vegem com una de les pitjors coses, sinó la pitjor, que pot partir la gent, està activa, la guerra. Una 
guerra que enfronta països, que enfronta gent, que enfronta llengües i d’on ningú va a eixir victoriós. Una 
guerra que a més del mal físic i psicològic que està fent està complicant l’economia mundial i ens fa fer a 
totes i tots molts números per a poder afrontar l’increment de preus. Com a representants polítics hem de 
lluitar per ajudar a la gent i, nosaltres des del nostre Ajuntament, seguirem demanant ajudes per a totes i tots, 
seguirem demanant que s’estudien possibilitats de baixar impostos i taxes sense perdre drets ni beneficis i, 
sobretot seguirem treballant per totes i per tots, per fer del nostre un gran poble, net, amb aparcaments, amb 
comerç i ple de vida, molta vida i moltes oportunitats per a seguir creixent, treballant i evolucionant...

Des del Grup Municipal del Partit Popular seguirem al vostre costat, treballant per vosaltres, demanant per 
vosaltres, exigint per vosaltres i sempre colze a colze buscant el millor per a Gata.

Acabem de gaudir de l’estiu, preparant-nos per a seguir tots junts i afrontar els nous reptes i sobretot no 
dubteu mai en dir-nos les vostres necessitats, queixes i propostes. Junts podem fer el poble que volem!
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Agenda
Agost
12
DV.

20.00 h

Carrer la Bassa

18
DJ.

17.00h - 20.45h

Saló d'actes 
Centre Social

DONACIÓ DE SANG

INAUGURACIÓ ART AL VENT 
XIX AMB L'ACTUACIÓ DE LA 
COLLA EL MONTGÓ DE GATA I 
EL GRUP DE DANSES LA LLATA

14
DG.

20.00 h

Plaça nova

CONCERT DE LA BANDA 
JUVENIL DE GATA

Gata, un poble de portes obertes i balcons engalanats.

En l’edició de març féiem referència a la guerra d’Ucraïna, commoguts com estàvem 
pels esdeveniments que ocorrien; al mateix temps també vam voler destacar la 
solidaritat mostrada per la gent del nostre poble que de seguida va oferir al poble 
ucraïnés la seua ajuda. 

I és que som un poble empàtic i receptiu; hem dit sempre que Gata és un poble de 
«portes obertes» i ens podem sentir molt orgullosos també perquè durant un mes a 
l’any, a l’agost, Gata és un poble de portes obertes i balcons engalanats. Els veïns del 

carrer La Bassa, especialment, obren les seues cases i cedeixen els seus balcons perquè el millor art tèxtil del 
món hi siga exposat. Doncs ho podem dir ben fort, ja està ací Art al Vent i és la seua 19a edició. 

En aquests temps convulsos ens emociona més que mai rebre aquestes teles que ens mostren una altra cara 
de l’ésser humà, la del que vol amb el seu treball mostrar-nos que un altre món és possible i que denuncia les 
injustícies que s’hi cometen. N’hi ha de molts països i continents, però especialment destacarem dos teles, 
la de Rússia, que representa un cor estripat, i la d’Ucraïna, anomenada Volcà Ucraïna. Ens podem imaginar 
fàcilment aquests artistes acaronant les teles mentre cosien. Podem pensar, citant l’escriptor Mia Couto que 
«no eren la roba el que cosien tots dos: eren trossos estripats de les seues ànimes». Segur que aquesta és una 
edició molt especial que desitgem que gaudiu. 

I al mes de setembre arribarà una altra aposta cultural molt important per a nosaltres i de la que ens sentim 
molt orgullosos, Les Jornades Matemàtiques Vicent Caselles i Costa, en la seua 5a edició, dedicada a «Les 
matemàtiques del Big Data, anàlisi i visualització de dades». 

I mentre tot açò ocorre els regidors i regidores de compromís seguim treballant en xicotets o grans projectes 
que milloren la vida de les persones: ens sentim especialment satisfets de la recepció del gimnàs escolar, de la 
recuperació dels carrers per a les persones, de l’avanç en el projecte de la recollida porta a porta, de la posada 
en funcionament novament del Tram, entre altres projectes de què us informem en aquest BIM.

Del 12 al 4 
Carrer la Bassa

ART AL VENT XIX

de setembre
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Setembre

 

1 3

4 Del 23 al 25
De l'1 al 30

18 2520

DJ. DS.

DG.

DM. DJ.DS.

20.00h 20.00h

19.00h

22.00 h 20.00 h19.00 h

CSI Plaça nova

Esglèsia
Edifici Guillem Agulló

Edifici Guillem Agulló

Plaça nova Davant 
l'ajuntament

Davant 
l'ajuntament

«CERTAMEN DE CINEMA 
DE VIATGES EN EL 
MONTGÓ»

COR SERRILLÀS

ORQUESTRA DE LA 
MARINA ALTA V JORNADES 

CIENTÍFIQUES VICENT 
CASELLES COSTACURSOS I TALLERS FPA 

CURS 2022-23

Centre de Formació de 
Persones Adultes.

Informació i matrícula: 
fpagata1@hotmail.com 
o cridant al 965 756 592   
en horari de dilluns a 
dijous de 15.00 h a 20.00 h.
I també personalment en 
C/ Grup Escolar,35 Edifici 
Polivalent Guillem Agulló 1r

Preu dels cursos: 1€ / hora

PRESENTACIÓ DOCUMENTAL 
VENIM DE LLUNY

LECTURA CONCURS MICRORELATS 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE IES MATEMÀTIC VICENT 
CASELLES COSTA DE GATA

VISITA  L’EXPOSICIÓ D'ART 
AL VENT XIX I JORNADA DE 
PORTES OBERTES: NOVA 
SEU ESCOLA DE PLÀSTICA 
EXPERIMENTAL A VIVES.27

DS.

13.00 h

Davant 
l'ajuntament

FIGA AL BAR. ACTUACIÓ DE 
SENIOR EN COL·LABORACIÓ 
AMB GATA FAN CLUB I 
CERVESSEROS GATEROS

27
DS.

20.00 h

Antic camp de 
futbol

FESTIVAL INDEPENDENT 
DE GATA 2022

Agenda



PODEU DESCARREGAR LA 
VERSIÓ DIGITAL


