




Amparo Mas i Bea Gavilà revaliden el seu segon 

titol autonòmic com a campiones de pilota grossa 
L'Escola de Pilota Beniarbeig-El 
Verger ha estat en les finals 
autonòmiques de one wall 
individual amb representants en 
totes les categories. 

Fèlix Cabrera i Amau Montilla 
en benjamí. Vicent Femenia i 
Alejandro Reche en aleví. 
Rubén Teruel i Gerard Cabrera 
en infantil. Bernat Carrió i Xavi 
Capellino en cadets, Xavi 
campió autonòmic. Joan 
Sànchez i Sergio Diego en 
juvenils, Joan subcampió 
autonòmic. 

A més, l'Escola de Pilota 
Beniarbeig-El Verger competint 
en frontó valencià per parelles, 
amb un resultat que l'entrenador 
Basilio Sanchez qualifica de 
molt bo. 

Pel que fa als prox1ms partits 
dels pilotaires locals, el dissabte 
14 de novembre jugaran al 
frontó de Beniarbeig, mentre que 
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diumenge ho faran en les finals 
autonòmiques de one wall per 
parelles amb els que han 
aconseguit classificar-se en les 
categories de benjamí, infantil, 
cadet i dos equips juvenils. 

En raspall femení de primera 
categoria, la parella formada per 
Aida Vila i Fanni Mas s'ha 
classificat per a semifinals 
autonòmiques, que tindrà lloc 
aquest mateix dissabte a Borbotó 
(L'Horta Nord). Continuant amb 
el raspall femení, Amparo Mas, 
Bea Gavilà, Ali Escortell i Elena 

Gómez competiran en la quarta 
categoria per a les semifinals 
aquest diumenge en la localitat 
de Bicorb (La Canal de 
Navarrés). 

Joan Só.nchez Mas 

Finalitza el curs de <<Factura electrònica>> 
El dimarts 20 d'octubre 
finalitzava el curs amb el que un 
total de 5 autònoms locals han 
après a tramitar les factures de 
forma electrònica a través del 
programa Factura-e, requisit 
indispensable per poder facturar 

a les administracions públiques, 
com són els ajuntaments. El 
curs, el qual ha estat 
subvencionat per la Diputació 
d'Alacant, ha tingut una durada 
toral de 18 hores en 12 sessions 
impartides per Tere Fullana. 

Llençar les tovalloletes al vàter li ix car a Beniarbeig 
El llançament de tovalloletes al 
vàter continua ocasionant 
autèntics problemes en el 
sistema de clavegueram. Com ja 
s'ha explicat reiteradament des 
d'aquest mitjà, l'incorrecte 
tractament de les tovalloletes és 
veritablement perjudicial, però 
el problema roman i, lluny de 
desaparèixer, continua generant 
embussos i trencaments de 
bombes. Durant aquesta última 

setmana ha tomat a haver un 
important embús, que gairebé se 
salda amb el trencament d'una de 
les bombes valorades en més de 
900 €. Cal recordar que fa poc 
més d'un any el problema de les 
tovalloletes va repercutir amb 
4.000 € en tan sols dues 
setmanes. Una despesa totalment 
evitable amb un gest tan senzill 
com tirar les tovalloletes a les 
escombraries. 
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