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Per Nadal, comerç local.

Enguany  les  compres  de  Nadal 
tenen premi, ja que de l'1 al 23 de 
desembre,  amb  la  compra  o 
consumició  en  els  establiments 
locals s'entrarà en el sorteig d'una 
cistella  de  productes  valorada  en 
més  de  200€.  Per  participar 
només  s'haurà  d'acumular  una 

compra  superior  a  40€  entre  els 
diferents  comerços,  on  es  podran 
lliurar  els  tiquets  de  les  compres 
al costat d'un sobre amb el nom i 
el  telèfon  dels  participants.  El 
sorteig  se  celebrarà  el mateix  dia 
23 de desembre.

Amb  això,  l'Ajuntament  de 
Beniarbeig  pretén  incentivar  el 
comerç  local  en  unes  dates  clau 
per  a  aquest  tipus  de  negocis,  i 
alhora  impulsar  la  creació  de 
l'Associació  de  Comerciants  i 
Empresaris de Beniarbeig.
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Els Reis d’Orient repartiran 
els regals casa per casa

Degut  a  la  pandèmia  del 
COVID19  i  respectant  totes  les 
mesures  de  seguretat,  des  de  la 
Regidoria  de  Festes  volem 
celebrar  unes  festes  nadalenques 
segures  i  respectuoses.  Per  tant 
coordinarem  i  realitzarem  els 
actes  pertinents  per  a  festejar 
aquestes  dates  pensant  en  els 
nostres  veïns  i  veïnes  i 
especialment en els més menuts, 
els  quals  són  uns  herois  i 
heroïnes  per  haver  portat  tan  bé 
una  situació  tan  difícil.  Primer 
que res, els xiquets i xiquetes del 
CEIP  Benicadim  engalanaran 
l'arbre de Nadal de la Plaça del 9 
d’Octubre  amb  les  sues 
manualitats nadalenques.

Pensant  en  ells,  l'Ajuntament 
s'ha  posat  en  contacte  amb  el 
Pare  Noel  i  els  Reis  Mags 
d'Orient  i ens han confirmat que 
visitaran  el  nostre  poble  portant 
regals  per  a  totes  les  xiquetes  i 
xiquets.  En  primer  lloc,  el  Pare 

Noel  visitarà  el  nostre 
ajuntament  el  dimarts  22  de 
desembre  a  partir  de  les  17.00 
hores per a arreplegar les vostres 
cartes.  Per  tal  d'evitar 
aglomeracions,  el  Pare  Noel  ha 
decidit passar mes de dues hores 
amb nosaltres.

Per part del Reis Mags d'Orient, 
ens  han  comunicat  que  queda 
pendent  si  faran  cavalcada.  El 
que  queda  anulꞏlat  és  la 
benvinguda als reis a la Plaça del 
9 d’Octubre el dia 5 de gener. El 
dia  6  de  gener  també  queda 
anulꞏlat  el  repartiment  de  regals 
a  la  plaça.  A  ses  Nostres 
Majestats  els  preocupa  molt  la 
salut dels nostres veïns i veïnes i 
no volen crear aglomeracions. El 
que  sí  faran  és  posar  una  bústia 
reial  a  la  porta  de  l'Ajuntament 
des  del  dia  1  fins  el  dia  4  de 
gener  per  a  recollir  les  vostres 
cartes.  El  dia  5  de  gener  a  les 
17.00  hores  Melcior,  Gaspar  i 

Baltasar visitaran el nostre poble 
per  repartir  els  regals  casa  per 
casa. A  més,  el  dia  6  de  gener 
faran  acte  de  presència  en  la 
santa  missa  i  tot  seguit  partiran 
cap a Orient.

Els  Reis  Mags  posen  a 
disposició  de  tot  el  poble  un 
número  de  telèfon  per  a  que  els 
contacteu  uns  dies  abans  de 
l'arribada  i  així  recordarlos  la 
direcció  on  han  de  portar  els 
regals.  Per  resoldre  tots  els 
dubtes que es puguen ocasionar, 
el telèfon és 680 347 501 (cridar 
de 15.00 a 20.00 hores)

Moltes  gràcies  per  la  vostra 
comprensió.  L'any  que  ve 
recuperarem  les  tradicions 
habituals sense canviar cap acte i 
amb  més  ilꞏlusió  i  màgia  que 
mai.

Mario Ortiz Fuentes
Regidor de Festes
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El Club de Lectura arranca la 
temporada amb El imperio eres tu
El  dijous  19  de  novembre  els 
membres  del  grup  de  lectura  de 
la  Biblioteca  Municipal  de 
Beniarbeig  es  reunien  per  tal 
d’abordar  El  imperio  eres  tu, 
(2011) de Javier Moro.

La  sessió  va  començar  amb  una 
primera  roda  d’impressions,  on 
cadascun  dels  membres  van 
poder  compartir  la  seua  opinió 
de  l’obra  en  general  o  d’algun 
dels  seus  aspectes,  com  és  el 
tema  de  l’esclavitud,  el  pas  de 
les monarquies absolutistes a  les 
constitucionalistes  de  principis 
del s.XIX o del paper de la dona 
en  aquella  època.  Quant  a 
qüestions  més  literàries,  encara 
que  l’estil  de  la  prosa  de  Moro 
no  va  gaudir  de  consens,  sí  que 
entre  els  participants  es  va 
destacar  positivament  alguns 
tocs  d’humor  de  la  novelꞏla  i  el 
fet  d’estar  ambientada  al  Brasil 
de  principis  del  XIX,  quan  la 
cort  de  la  Corona  Portuguesa 
estava  instalꞏlada  a  Rio  de 
Janeiro,  un  marc  geogràfic  i 
històric  original  i  que  li  aporta 
valor a l’obra de Moro.

La  propera  lectura  serà  Matèria 
deD'altra  banda,  el  dilluns  7  de 
desembre  s'inaugurava  al Centre 
Cultural  l'exposició  "Carmelina 
SánchezCutillas:  des  de  les 
fronteres  del  silenci",  amb  la 

qual  a  través  de  12paneles  es 
repassava  l'obra  i  la  vida  de 
Carmelina  SánchezCutillas 
(19271999). Una trajectòria que 
va  des  del  seu  vessant  com  a 
estudiosa de la història medieval 
valenciana  fins  a  la  seva  faceta 
de  poeta,  amb  reconegudes 
creacions com Els Jeroglífics i la 
pedra  de  Rosetta,  1976.  Així 
com  la  que  serà  la  propera 
lectura  de  club,  ls  novelꞏla 
Matèria  de Bretanya,  (  1976)  ja 
que  aquest  any  ha  estat  declarat 
any  de  l'autora  per  l'Acadèmia 
Valenciana  de  la  Llengua.  Una 
commemoració  a  la  qual  també 
han  volgut  adherir  les 
biblioteques a  través de Colꞏlegi 
Oficial  de  Bibliotecaris  i 
Documentalistes  de  la 
Comunitat  Valenciana.  La 
tertúlia  de Matèria  de  Bretanya 
serà  el  dijous  17  de  desembre  a 
les  18:00  a  la  biblioteca  i  qui 
vulgui  sumarse  tan  sols  ha  de 
posarse  en  contacte  amb  la 
biblioteca, des d'on  se  li  aclarirà 
qualsevol  dubte  sobre  el 
funcionament de l'activitat.



El  divendres  20  de  novembre  el 
Centre  Cultural  acollia  la 
presentació  del  Banc  de  Terres 
de  Beniarbeig  amb  una  vintena 
de  veïns  i  veïnes  del  poble 
interessats  en  l’agricultura  local. 
L’acte  va  començar  amb  la 
intervenció  de  l’alcalde,  Juanjo 
Mas, qui va posar de manifest la 
situació de la citricultura, la qual 
va  ser  un  autèntic  motor 
econòmic  per  a  les  generacions 
passades, però que en l’actualitat 
presenta  molts  problemes  quant 
a cotització i comercialització.

A  continuació  va  prendre  la 
paraula  Joan  Carles  Caldentey, 
director  tècnic  de  la  ADR 
Buscatierras,  qui  va    presentar 
l’estudi fet sobre Beniarbeig i en 
el  que  s’han  comptabilitzat  9 
hectàrees  de  terrenys  agrícoles 

que  actualment  no  estan  actius. 
A  més,  Caldentey  va  destacar 
que  una  gran  part  d’aquestes 
terres  són  de  regadiu  i  compten 
amb  instalꞏlació  de  degoteig,  la 
qual  cosa  les  fa  potencialment 
molt  productives.  Seguidament 
va  ser  el  torn  de  Toni  Cardona, 
membre  de  l’Associació 
d’Emprenedors  Rurals,  qui  va 
exposar  algunes  reflexions  al 
voltant  l’abandó  de  les  terres,  i 
com això  repercuteix en el medi 

natural  o  en  les  famílies,  així 
com quins  han  estat  alguns  dels 
obstacles  que  s’han  trobat  els 
agricultors  local  a  l’hora  de  fer 
rendible el camp.

Segons  tots  tres,  aquest  acte  es 
tractava tan sols d’una exposició 
general del tema i d’una primera 
presa de contacte, i animen a tots 
els  interessats  a  que  visiten  el 
portal  web  local  per  a  saberne 
més del projecte.
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Es presenta el Banc de Terres

25N: Dia per l’Eliminació de 
la Violència Contra les Dones

Durant  la  setmana  del  25  de 
novembre  la  Regidoria 
d’Igualtat  que  encapçala  Sara 
Gil  Peretó,  va  voler 
commemorar  aquesta  diada 
internacional amb un homenatge 
a  les  víctimes,  el  qual  va 
consistir  en  la  penjada  de  peces 
de  roba  de  color  morat  als 
balcons  i  finestres  per  part  dels 
veïns.  Durant  eixos  dies  també 
la  ilꞏluminació  de  la  façana  de 
l’ajuntament  va  romandre 
tenyida  d’aquest  color.  Segons 
Gil,  «hem  optat  per  un  tipus  de 
celebració  simbòlica,  intentant 
evitar  actes  presencials  i 
aglomeracions, per xicotetes que 
foren».  La  regidora  també  ha 
volgut  agrair  la  colꞏlaboració  de 
totes  les  persones  que  van 
omplir  els  balcons  i  finestres, 

alhora  que  també  ha  mostrat  el 
seu desig de «l’any que ve poder 
tornar  a  fer  algun  acte 
presencial,  perquè  el  problema 

de  la  violència  de  gènere 
continua  sent  una  de  les  pitjors 
cares de la nostra societat».
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Programa
ECOVID 2020
La  subvenció  consta  de  quatre 
contractes  a  persones  majors  de 
30  anys  que  siguen  desocupades 
de  llarga  durada,  preferentment 
provinents de sectors afectats per 
la  crisi  del COVID19. Entre  les 
seues  tasques  es  troba  el  suport 
al  CEIP  Benicadim,  a  les 
activitats  esportives  i  culturals  i 
la desinfecció dels espais públics 
del  municipi.  Els  contractes 
tenen  una  durada  de  sis  mesos, 
del  25  de  novembre  de  2020  al 
24  de  maig  de  2021,  i  la 
subvenció  té  un  valor  total  de 
36.652€,  els  quals  aporta  la 
Generalitat  Valenciana  a  través 
de LABORA,  el  Servei Valencià 
d’Ocupació i Formació.

Dimecres 9 de desembre prenien 
càrrec  Salvador Roselló Llopis  i 
Beatriz  Llopis  Castells  de  jutge 
titular  i  jutgessa  suplent, 
respectivament.  La  presa  de 
possessió  venia  després  de  que 
el  Tribunal  Superior  de  Justícia 
de  la  Comunitat  Valenciana 
hagués  aprovat  la  proposta 
eixida  de  la  sessió  del  ple 
municipal  del  passat  12  de 
novembre.  Una  decisió  que  ha 

estat  publicada  en  el  BOP 
d’Alacant el del 3 de desembre, i 
que  permet  a  Roselló  i  Llopis 
ferse càrrec del Jutjat de Pau de 
Beniarbeig.  En  el  cas  de Llopis, 
és la primera volta que pren part 
d’aquest  organisme,  un  debut 
que  contrasta  amb  la  trajectòria 
de Roselló, qui acumula ja quasi 
quatre  dècades  de  dedicació 
ininterrompuda  des  de  que  en 
1982 va accedir al Jutjat de Pau.

Es renova el Jutjat de Pau

Esq. a dr.: Salvador Roselló, Juanjo Mas alcalde, i Beatriz Llopis

Ajudes al transport per a estudis superiors
L'Ajuntament  convoca  ajudes 
econòmiques  per  palꞏliar  el  cost 
dels  desplaçaments  als 
estudiants  del  municipi  que 
cursen  estudis  universitaris  o 
formació  professional  de  cicle 
superior  en  centres  situats  fora 
de  terme  municipal  de 
Beniarbeig.

Requisits:

1.  Estar  empadronat  a 
Beniarbeig  amb  un  mínim  d'un 
any d'antiguitat.

2.  Estar  matriculat  en  el 
curs  acadèmic  20202021  i 
cursant  efectivament  estudis  en 
un  centre  d'ensenyament 
universitari  o  de  formació 
professional  de  cicle  superior 
radicat  a  una  distància  de  25 
quilòmetres,  com  a  mínim,  deel 
terme municipal de Beniarbeig, i 
haver de desplaçarse diàriament 
o habitual a ell.

3.  Trobarse  el  cap  de 

família,  o  el  solꞏlicitant  en  cas 
d'estar  emancipat,  al  corrent  de 
pagaments  i  obligacions 
tributàries municipals.

L'import  de  cadascuna  de  les 
ajudes és de fins a un màxim de 
500 euros.

Els  solꞏlicitants  podran  cursar  la 
seva  solꞏlicitud  mitjançant  la 
seva  presentació  al  registre 
d'entrada  a  l'oficina  municipal, 
de  9.30  a  13.30  h,  o  bé 

telemàticament,  a  la  seu 
electrònica  de  l'ajuntament, 
www.beniarbeig.es,  en  instància 
que  es  pot  obtenir,  juntament 
amb  les  bases  de  la 
convocatòria,  en  la  mateixa 
oficina  municipal  o  al  mateix 
lloc web de l'Ajuntament.

El  termini  de  presentació  de 
solꞏlicituds  serà  del  9  de 
desembre de l'any 2020 al 29 de 
Gener de l'2021.



Juan  José  Mas  Escrivà 
(Beniarbeig,  1961)  és  el  quart 
alcalde  de  Beniarbeig,  des  de  la 
restauració democràtica. La  seua 
trajectòria  professional  ha  estat 
majoritàriament  vinculada  al 
sector  del  transport,  en  el  qual 
actualment està com a conductor 
professional.  Entre  les  seues 
aficions es  troben el  senderisme, 
el  pàdel  i  el  futbol,  molt 
vinculades  a  l’àrea  d’esport,  de 
la  que  també  se  n’ocupa, 
juntament  amb  les  d’urbanisme, 
personal i Policia Local.

Entre la seua experiència política 
hi consten quasi dues dècades de 
dedicació en el govern local, des 
de  que  l’any  1995  s’integrara 
com  a  regidor  d’agricultura  i 
esport  en  l’equip  de  Luís  Gil 
Pastor,  de  qui  també  seria  tinent 
d’alcalde  en  la  legislatura  2007
2011.

Després  d'un  any  i  mig  en  el 
càrrec,  quina  valoració  fas? 
Ser  alcalde  és  com  ho 
esperaves?

La  veritat  és  que  en  l’actual 

situació  de  pandèmia,  sí  que  es 
nota que hi ha més pressió en el 
càrrec,  perquè  s’han  generat 
nous  problemes  o  s’han 
intensificat  els  ja  existents.  Tot 
això  li  dona  al  càrrec  una  dosi 
extra  d’exigència,  que  fa  que 
quan alguna cosa no t’ix bé, te’n 
vages  disgustat  cap  a  casa,  però 
que  quan  aconsegueixes  alguna 
cosa  difícil,  la  situació  de 
satisfacció  també  se  sent  i 
t’ajuda a continuar  treballant per 
a  resoldre  els  problemes  de  les 
persones,  que  és  el  que  sempre 
intentem.  Sé  que  tot  no  ho 
podem  solucionar,  ja  que moltes 
coses  no  estan  en  la  nostra  mà, 
però el que sí que cal fer sempre 
és escoltar.
Enguany  fa  25  anys  que  vas 
agafar per primera volta l’acta 
de  regidor,  quins  canvis  veus 
d'aquella  època  a  ara  en  la 
forma  de  fer  política  i  de 
governar?

Pense que  la base és  la mateixa; 
buscar  el  bé  comú,  mantindre 
una  bona  relació  amb  la 
ciutadania,  associacions, 
empreses,  etc.  Però  allò  que  sí 
que me n’adone és que les noves 
tecnologies, com és el cas de les 
xarxes  socials,  ens  permeten 
connectar més fàcilment amb els 
veïns i veïnes. És més fàcil saber 
què volen i alhora també que tots 
estiguen  assabentats  del 
funcionament  del  govern  local  i 
de  l’actualitat  municipal.  Crec 
que  s’ha  guanyat  en 
transparència.

Quina  valoració  fas  de  la 
repercussió  del  COVID19  a 
Beniarbeig i com es preveu que 
afecte  això  d’ara  endavant  al 
nostre poble?

S’ha  de  pensar  que  veniu  d’una 
situació  on  tot  es  va  tancar, 
l’escola,  el  consultori  mèdic, 

l’hostaleria  i  ens  hem  quedat 
sense  festes.  Per  tant  venim 
d’una  situació greu,  que després 
hem anat intentat recuperar, però 
és obvi que estem encara en una 
situació delicada. De fet, per ara 
a  l’ajuntament  es  continua 
atenent amb cita prèvia.

Com  ningú  sap  com 
evolucionarà  la  cosa, 
desconeixem  quin  serà  l’abast 
total d’aquesta crisi, però pel que 
estem  veient  està  afectant  a  tots 
els  aspectes  de  la  vida,  i  també 
està  fentho  en  la  gestió 
municipal.  Per  exemple, 
l’acabament  i  inauguració  del 
TeatreAuditori  s’ha  retardat 
molt  més  del  que  es  preveia  i 
s’han  invertit  més  de  15.000€ 
per  a  que  alguns  dels  nostres 
veïns  puguen  fer  front  a 
necessitats bàsiques. Òbviament, 
tot  això  repercuteix  en  els 
pressupostos de 2021, perquè per 
una part  ens han  sorgit despeses 
que  no  comptàvem  amb  elles,  i 
per  l’altre  costat  deixarem 
d’ingressar també d’alguns llocs. 
Tenim  ajuda  de  la  Diputació 
d’Alacant  i  de  la  Generalitat 
Valenciana,  però  així  hi  tot 
harem  de  fer  grans  esforços  per 
intentar evitar que tot això afecte 
el  menys  possible  a  la  vida  de 
beniarbegins i beniarbegines.

Durant  els  últims  anys,  les 
escoles  esportives  han  anat 
reduint fins a quedar només la 
pilota. Quin  és  el problema de 
l'esport base  local  i què  es pot 
fer al respecte?

En  aquests  moments  tenim  una 
situació molt desigual en l’esport 
base,  perquè  per  una  part  tenim 
la  que  és  considerada  la  millor 
escola de pilota de  la Comunitat 
Valenciana, a la vista està tots els 
premis  que  estan  rebent.  Però 
per  una  altra  banda  han 

L'ENTREVISTA
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desaparegut  la  resta  d’esports, 
perquè  no  hi  ha  suficients 
xiquets. Per la nostra part, estem 
intentant  moureho  un  poc, 
aquest estiu hem fet l’activitat de 
multiesport  durant  quatre  caps 
de  setmana  seguits,  i  ara  en  la 
nova  oferta    d’extraescolars 
també  hem  inclòs  el multiesport 
amb  una  doble  intenció,  en 
primer  lloc  que  l’absència 
d’equips  locals  no  siga  un 
impediment per a que els xiquets 
i  les  xiquetes  perden  el  contacte 
amb  l’esport,  i  alhora  que  puga 
servir  de  germen  d’algun  equip, 
de l’esport que siga.

En  quina  situació  es  troba  el 
PGOU  (Pla  General 
d’Ordenació  Urbana)?  Com 
afectarà  al  poble  la  seua 
aprovació?

El PGOU va nàixer farà quasi 20 
anys,  quan  encara  governava 
Luís Gil Pastor, i si no passa res, 
per  fi,  a  principis  de  l’any  nou 
estarà  aprovat,  la  data  exacta  de 
no  la  sabem,  ja  que  depèn  de  la 
Generalitat Valenciana.

Tindreho  aprovat  suposa  una 
reordenació  del  model  urbà  de 
Beniarbeig,  bàsicament  perquè 
serà el que ens marca en un futur 
cap  on  i  com  ha  de  créixer  el 
poble. D’aquesta manera,  alguns 
terrenys  que  ara  són  agrícoles 
passaran  a  ser  urbanitzables  i 
també,  es  redueix  l’altitud 
màxima  dels  edificis  a  planta 
baixa  i  dues  altures,  una mesura 
que  ja es va aprovar amb  l’antic 
equip  de  govern.  També  ens 
permetrà  dotar  de  parcelꞏles  als 
propietaris  que  van  haver  de 
cedir  els  seus  terrenys  on  ara  hi 
ha  instalꞏlacions  municipals, 
com el poliesportiu o l’escola, ja 
que  porten  molt  de  temps 
esperant.

Pel  que  fa  a  les 
infraestructures  municipals, 
quan  està  prevista  la 
inauguració  del  Teatre

Auditori  i  quin  és  el  proper 
objectiu?

A  gener  ens  agradaria  inaugurar 
l’auditori,  perquè  per  dins  està 
acabat  i  també  ja  estan 
finalitzant els accessos. Creguem 
que la primera actuació deu anar 
a  càrrec  de  la  Unió  Musical 
Beniarbeig,  així  que  ara  estem 
gestionant  amb  ells  com  i  quan 
ho  podem  fem.  Per  descomptat, 
s’inaugurarà  amb  la  meitat 
d’aforament, que seran unes 150 
persones,  per  això  supose  que 
farem dos passes.

Pel  que  fa  a  properes 
infraestructures,  a  curt  termini 
tenim  pensat  habilitar  una 
segona  pista  de  pàdel,  ja  que 
s’està  utilitzant  moltíssim. 
També anem a  renovar  els parcs 
infantils, perquè els actuals estan 
ja  molt  deteriorats  i  també  hem 
de  tancar  el  soterrani  de 
l’auditori,  per  a  que  la  banda 
puga  assajar  allí.  Totes  eixes 
actuacions  les farem a  través del 
Pla  Planifica  de  la  Diputació 
d’Alacant.

Com  es  pot  vore,  en  aquest 
moment  la prioritat  és  acabar de 
dotar  les  infraestructures  ja 
existents,  que  no  és  poca  cosa, 
per  exemple a principis de  l’any 
nou  instalꞏlarem  el  sistema 
d’aire condicionat a les aules del 
CEIP  Benicadim,  una  actuació 
de  vora  30.000€  i  de  la  que  ens 

farem  càrrec  l’Ajuntament  a 
través  del  romanent  de  l’any 
passat.

Per  últim,  amb  el  Nadal  ja 
tocant  a  la  porta,  voldries 
llançar  algun  missatge  als 
ciutadans?

Crec  que  ja  ho  he  dit  en  altres 
ocasions,  però  vull  aprofitar  per 
agrairho  públicament  de  nou. 
Estic  molt  orgullós  del 
comportament  que  la  ciutadania 
de Beniarbeig va tindre durant el 
confinament.  Va  ser 
veritablement exemplar.

Ara  venen  unes  dates 
complicades,  i  de  la  mateixa 
manera  que  a  hores  d’ara  pense 
que  ja  no  cal  explicar  allò  que 
podem  fer  i  allò  que  és  millor 
estalviarse,  sí  que  m’agradaria 
recordar  que  el  Nadal  és  una 
època  de  solidaritat  i  de  pensar 
amb els demés. Per això vull fer 
una  crida  a  la  responsabilitat,  i 
vull  també  demanar  un  esforç 
extra.  Sé  que  el  poble  de 
Beniarbeig  és  capaç  de  ferho, 
perquè  així  ho  va  demostrar 
durant  el  primer  estat  d’alarma. 
Hem de pensar que d’això depén 
no només la nostra salut, sinó  la 
de  les  persones més  arrimades  i 
estimades,  i  tant  jo  com  la  resta 
de  l’equip  de  govern,  esperem 
que  tots  pugeu  passar  amb  elles 
un bon Nadal i un bon Any Nou.
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Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org

Subvencions rebudes:

De la Diputació d’Alacant:
 
• 300 mascaretes.

•  Vehicle  100%  elèctric  per  a 
Policia Local.

    

De la Generalitat Valenciana:

•Activitats  de  foment  de  la 
lectura  en  biblioteques. 

2.002,08 €
•Equipament  per  a  les 
biblioteques. 600,20€

•Activitats  de  suport  educatiu  i 
altres  activitats  extraescolars, 
culturals i esportives dirigides a 
escolars  de  tres  a  díhuit  anys 
per  a  compensar  els  efectes 
negatius  del  confinament. 
5.542,40€.

•Programa  ECOVID   
LABORA.  Contractació  de  4 
persones  desocupades  majors 
de  30  anys  per  a  la  realització 
d’obres  i  serveis  d’interès 

general 36.532€
•Programa  EMPUJU
LABORA  2020  Contracte  de 
12  mesos  d’un  peó  de 
manteniment  menor  de  30 
anys, dins del marc del Sistema 
Nacional  de  Garantia  Juvenil. 
9.046,10€

Aquest  article  és  de  caràcter 
informatiu,  la  informació 
completa  podràs  trobarla  al 
portal  de  la  Transparència  del 
web  municipal 
www.beniarbeig.es.
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L’Ajuntament oferta tres tipus 
d’activitats extraescolars

A  partir  de  gener,  els  xiquets  i 
xiquetes  comptaran  amb  tres 
noves  activitats  extraescolars 
organitzades    per  la  Regidoria 
d’Educació. En  primer  lloc,  està 
l’activitat  de  multiesport,  a 
través de  la qual  els  participants 
podran  conèixer  de  primera  els 
principals  esports.  També,  el 
reforç  escolar permetrà dotar  als 
estudiants  de  ferramentes  per  al 
seu  millor  rendiment  acadèmic, 
mentre  que  amb  l’activitat  de 
granjaescola  s’aproparà  als 
xiquets  a  la  natura  a  través  de 
l’educació  ambiental.  Les 
activitats  són  gratuïtes  i  el 
termini  d'inscripcions  a 
l'ajuntament  finalitza  el  23  de 
desembre.

MULTIESPORT:  Aprendre 
aspectes  tècnics  i  tàctics  de 

diferents esports a través de gran 
varietat  d’experiències  motrius. 
Superar i acceptar les limitacions 
pròpies. Aprendre  a  treballar  en 
grup amb respecte i cooperació i 
descobrir  des  de  la  seua 
experiència quin és  l’esport amb 
el qual s’identificarà en un futur.
Grup  màxim  de  15  participants 
amb edat de 6 a 12 anys. Horari: 
dimecres  de  15.30  a  16.30  h. 
Lloc: CEIP Benicadim.

REFORÇ  ESCOLAR: 
Repassar  continguts  educatius 
escolars,  ensenyar  i  practicar 
tècniques  perquè  puguen 
adquirir  hàbits  d'estudi  positius, 
formar  en  valors  i  prendre 
consciència  de  la  importància 
del  medi  ambient  i  el  planeta  a 
partir d'activitats de caràcter més 
lúdic.  Grup  màxim  de  15 

participants  per  a  educació 
primària.  Horari:  dimecres  i 
divendres  de  15.30  a  16.30  h. 
Lloc: CEIP Benicadim.

GRANJA  ESCOLA 
BALADRE “Reconnecta amb la 
Natura”:  Fomentar  les  activitats 
en  la  natura  aproximant  als 
xiquets/es  a  l'entorn  rural. 
Promoure  les  activitats 
experimentals.  Educar  en  valors 
de  sostenibilitat.  Promoure  la 
relació  amb  diferents  tipus 
d'animals com a instrument per a 
l'ensenyament  de  valors, 
promovent  així  l'harmonia  entre 
els  éssers  vius  i  els  humans. 
Grup  màxim  de  10  participants 
amb  edat  de  3  a  6  anys.  Grup 
màxim  de  15  participants  amb 
edat  de  6  a  12  anys.  Horari: 
dimarts i dijous de 15.30 a 17.00 


