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Beniarbeig tornarà a acollir el Campionat
Regional de Columbicultura 2022
amb
participació
compten
beniarbegina al competir a través
de la Penya JJ, formada per Juan
Escrivà i Joan Mas, qui a banda
de compartir la passió pel món
del colom, també comparteixen
parentesc d’avi i net.

El dissabte 15 de maig se
celebrava la final del Campionat
Regional
3
de
del
Columbicultura, una competició
en la que han participat els 97
coloms classificats de les
comarques que integren el
Regional 3. El tret d’eixida de
l’esdeveniment columbòfil tenia
lloc el 24 d’abril amb una
primera sessió d’acoblament,
que vindria seguida de dues
soltes setmanals. Uns dies en
que Beniarbeig s’ha omplit
d’afeccionats a aquest esport
autòcton amb la intenció de

classificar algun colom per al
Campionat Nacional de Vallada
(la Costera).
Després de les sis soltes,
finalment ha estat el colom
«Pico de oro» qui amb 768 punts
ha encapçalat la classificació,
assegurantse el seu pas a
l’àmbit nacional, juntament amb
«Exótico», «Senyor de la
Masia», «Esmoquin», «Bon
Nadal», «Carinyoso», «Sito
Minyanco», «Puro Vicio» i
«Emperxe». Cal destacar la fita
aconseguida per «Bon Nadal» i
«Puro Vicio», coloms que
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L’organització del campionat
s’ha sustentat en tres potes
formades per la Federació de
Columbicultura de la Comunitat
el
Club
de
Valenciana,
Columbicultura «La Estrella» de
Beniarbeig i l’Ajuntament de
els
quals
Beniarbeig,
coincideixen en fer una valoració
d’allò més positiva d’aquestes
Concretament,
setmanes.
Carmelo Andreu, com a delegat
regional de la FCCV atribueix
part de l’èxit al club local, que
«han arreplegat tots els coloms i
això els participants ho valoren
molt». De fet, tan sols s’ha hagut
de lamentar la pèrdua d’un
colom. Una pèrdua que des de
l’organització apunten a que a,
pesar de ser poc desitjable, a
nivell general no deixa de ser un
balanç prou positiu si es
compara amb la mitjana de
pèrdues en aquest tipus de
competicions. També hi ha hagut
paraules d’agraïment cap a
l’Ajuntament, qui «ha tingut una
gran accessibilitat i ha respost a
totes les necessitats que se’ls ha
plantejat». En el terreny esportiu,
Andreu també explica que la
gran qualitat de les colomes han
posat a prova a uns coloms que
potser no han pogut volar i

prepararse prou el campionat.
Per la seua part, Vicent Llorenç
Arlandis, com a president dels
afeccionats locals també mostra
la
seua
satisfacció
pel
compromís del consistori, alhora
que agraeix a «la federació la
dipositada
en
confiança
Beniarbeig i la faena que ha fet
Andreu, bolcantse per complet
en la competició». Des de la
seua figura d’amfitrió, Llorenç
també felicita a tots els
pel
«bon
participants
comportament i seguiment de les
COVID19»,
un
mesures
que
també
fa
agraïment
extensible als agents de la
Policia Local per la seua
indispensable tasca, al mateix
temps que es mostra molt
orgullós dels membres de
l’associació local, que «en tot
moment han estat fent costat a la
junta directiva». Segons Llorenç,
el bon treball dels voluntaris ha
fet
que
es
minimitzara
l’afectació del campionat a la
ciutadania beniarbegina i que
finalment els talls de vies han
estat poc. Amb tot, el president
dels colombaires locals també ha
volgut disculparse amb els veïns
per les possibles molèsties
ocasionades i alhora, agrair el
suport dels veïns que han obert
les portes de les seues cases per
al bon transcurs de la
competició.
Per últim, des del consistori
local, l’alcalde Juanjo Mas s’ha
mostrat satisfet amb l’ambient
que s’ha creat als carrers de
Beniarbeig durant les vesprades
de solta, tant per l’aportació
social com econòmica que han
fet la gran quantitat de visitants
que hem rebut aquests dies. Pel
que fa a la colꞏlaboració amb la
resta d’organitzadors, Mas ha
volgut agrair públicament «a la
federació i al club local que
pensaren en Beniarbeig per
aquests tipus de competicions».

Sembla ser que de la bona
sintonia entre els organitzadors i
de l’adequada fisonomia del
terme municipal, ha nascut la
decisió de repetir l’any que ve el
campionat regional a Beniarbeig.
Una situació en la que tots els

implicats es mostren ilꞏlusionats
per tornar a poder treballar
conjuntament i el pròxim mes
d’abril tornar a situar a
Beniarbeig en el centre del mapa
de la columbicultura.

Es lliuren els premis del
concurs de dibuix
Els
alumnes
del
CEIP
Benicadim premiats en el
concurs de dibuix han rebut els
premis per les seues obres.
manera,
Luís
D’aquesta
Dicroce Gil, Genís Ivars
Rodríguez i Íñigo Miralles
Font, com a primer, segon i
tercer premiats, respectivament,
han estat guardonats amb un lot
de material escolar, valorat en
100€ en el cas de Dicroce i de

50€ per a Ivars i Miralles.
L’acte d’entrega ha hagut de ser
ajornat per la pandèmia durant
tot un any, però finalment ha
tingut lloc el dimecres 2 de
juny en el mateix centre escolar
i ha comptat amb la
participació de Vicent Molines
com a director del centre i de
Juanjo Mas, Carmelo Andreu i
Vicent Llorenç.

Esq. a dr. Darrer: Molines, Llorenç, Andreu i Mas.
Davant: Miralles, Ivars i Dicroce
2

L'Escola d’Estiu 2021continuarà
amb grups bambolla
Un estiu més, l’Ajuntament de
Beniarbeig a través de la
Regidoria d’Educació, ofereix el
servei d’Escoleta d’Estiu per a
xiquets nascuts entre 2009 i
2017. Enguany l’horari serà de
9:00 a 14:00 i el curs s’iniciarà
l’1 de juliol i acabarà el 13
d’agost. Com a responsable de
l’àrea d’educació, Ana Gallart
afirma que «com l’any passat,
s’aplicaran totes les mesures de
prevenció de la COVID19 i es
funcionarà amb grups bambolla
per a la realització de totes les
activitats, entre les que hi ha
tallers d’art, piscina, reforç
escolar o tallers de reciclatge».
A més, enguany amb la
instalꞏlació del sistema de

climatització per part de
les
aules
l’Ajuntament,
comptaran amb aire condicionat.
Les tarifes varien depenent de si
la matrícula es fa per als dos
mesos o per a un, però també de
si
s’està
empadronat
a
Beniarbeig i del número de
germans, ja que hi ha un
descompte d’un 10% per al
segon germà.
Les inscripcions podran ferse de
manera presencial a l’ajuntament
de l’1 al 20 de juny agafant cita
prèvia al 96 576 60 18. Amb tot,
el formulari d'inscripció amb tota
la informació també es troba
disponible a www.beniarbeig.es.

Amb l’estiu tornen les actuacions a l’aire lliure
La Regidoria de Cultura ha
tot
un
seguit
programat
d’espectacles per aprofitar les
bones condicions climàtiques de
l’estiu per a la realització
d’activitats a l’aire lliure.
El calendari cultural l’iniciarà
Dani Miquel amb el seu
familiar
espectacle
«Musiqueries», que tindrà lloc el
dissabte 12 de juny a les 19:00 al
pati de l’antic colꞏlegi. Dos
setmanes més tard els més
també
tindran
menuts
de gaudir de
l’oportunitat
«CONT@RTE» a càrrec de
L’Oracle de l’Est.

Per a juliol i agost també s’estan
preparant actuacions, entre les
que estarà la de la Unió Musical
Beniarbeig. Ara per ara, l’edil de
cultura, Sara Gil Peretó explica
que «encara que ara s’ha
començat amb un programació
destinada més a les famílies,
l’objectiu és continuar amb
actuacions per a tots els tipus de
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públic».
Tots els actes seran gratuïts i
seguiran el protocol COVID19,
per la qual cosa l’aforament serà
limitat i es recomana registrarse
prèviament a través del formulari
disponible al portal web local
www.beniarbeig.es.

L’escriptor Víctor Labrado
participa del Club de Lectura
Com en altres ocasions, el dijous
6 de maig els membres del grup
de lectura es reunien a la
biblioteca per compartir les
impressions del llibre que havien
llegit. Però en aquest cas la
sessió va ser un poc menys
ordinària, ja que es va comptar
amb la presència de Víctor
Labrado, autor de No mataràs
(2015). D’aquesta manera, tots
els
lectors
van
tindre
l’oportunitat de preguntar a
l’autor sobre aquells aspectes
que més interès els van generar
d’aquesta novelꞏla de noficció,
la qual explica la vida del
jugador de pilota Pepe «el
Carinyo» de Rafelcofer (la
Safor). Per a la següent lectura,
el grup lector s’endinsa en
l’espessor de la selva congolesa
de la mà de Gonzalo Giner i la
seua novelꞏla La bruma verde,
(2020), amb la que finalitzaran
el curs lector abans de l’estiu.
Per una altra banda, des de la
Municipal
de
Biblioteca
Beniarbeig també es vol
continuar amb la campanya de
foment d’expedició dels nous
carnets de la Xarxa Pública de
Lectura Valenciana. Un carnet

fotografia.

que és vàlid per a la biblioteca
local però també per a la resta de
biblioteques valencianes. A més,
si el mes passat s’anunciava que
tots aquells que tingueren carnet
serien obsequiats amb una bossa
de tela, ara també se suma un
nou alꞏlicient per traure’s el
carnet, ja que a partir d’ara els
usuaris beniarbegins estaran
entre els pocs municipis que
comptaran amb carnets de PVC,
un material molt més fort i
durador que els anteriors carnets
de cartró. Amb aquests canvi de
model de carnet serà possible
lliurarli a l’instant el nou carnet
a l’usuari, qui a partir d’ara
tampoc caldrà que aporte cap
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Amb la proximitat de l’estiu la
també
adaptarà
biblioteca
l’horari durant els mesos de
juliol i agost, quan farà horari de
matí de dilluns a divendres de
10:00 a 14:00. També, a
diferència de l’any passat,
enguany sí que s’instalꞏlarà la
bibliopiscina a la piscina
municipal, on els usuaris de la
piscina podran fer ús del lot de
llibres i revistes que allí es
dipositaran, així com també
emportarse’ls a casa per acabar
los de llegir i després retornar
los a la mateixa bibliopiscina.

Es forma un nou grup Recollida
d’acció comunitària de trastos
neteja d’espais naturals com el
riu.

Alguns veïns de Beniarbeig
estan promovent la creació d’una
local
d’acció
associació
comunitària, a través de la que es
volen dur a terme activitats de
caràcter social, cultural i
com
per
mediambiental,
exemple la recolꞏlecta d’aliments
per a famílies necessitades o la

A banda de la tasca social,
l’associació també té l’objectiu
de ser un lloc de trobada i
d’integració entre els veïns de
totes les edats i nacionalitats.
Entre els promotors es troben
persones joves i grans, tant
d’origen local com estranger, i
convoquen a tots aquells que
estiguen interessats en participar
hi a la reunió informativa que
tindrà lloc el proper dissabte 12
de juny a les 10:30 al Centre
Cultural. Per a més informació
es pot contactar amb Maruja
(630 68 09 73), i si algú vol ser
atès en anglès, també pot
contactar amb Sally (616 23 72
86)).

Amb el canvi de la concessió del
servei de recollida de residus, per
a la recollida de trastos cal
contactar amb l’empresa Joaquín
Lerma S.L. al telèfon 96 286 61
56 en horari de 9:00 a 14:00 i de
16:00 a 18:00.

96 286 61 56

Finalitzen les activitats extraescolars
Amb la proximitat de la cloenda
del curs escolar, també arriba a
la seua fi la programació de les
extraescolars
activitats
organitzades per la Regidora
d’Educació. Des de gener fins a
juny els xiquets i les xiquetes de
3 a 12 anys han pogut participar
de les tres activitats que s’han
oferit; multiesport, reforç escolar
i granja escola. A través d’elles,
els participants han passat les
de
manera
vesprades
i
enriquidora
entretinguda
treballant la psicomotricitat,

repassant continguts educatius o
apropantse a la natura i tractar
la
com
un
laboratori
d’experiments a l’aire lliure.
La responsable i edil d’educació,
Ana Gallart ha valorat la
iniciativa com «prou positiva,
perquè hi hagut demanda i
algunes activitats han quedat
completes». El projecte ha estat
costejat a partir d’una subvenció
de la Generalitat Valenciana per
a activitats extraescolar, amb
l’objectiu de palꞏliar els efectes
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del confinament. Una ajuda de
5.542,40€, a la que Gallart
condiciona la continuïtat de la
incitativa, ja que «la intenció és
continuar i farem tot allò que
estiga en les nostres mans per a
poder repetirho durant el curs
que ve. Però tot dependrà de si
continuem amb el suport de la
Conselleria o d’alguna altra
perquè
un
administració,
projecte així és molt difícil
d’assumir en solitari per a un
municipi com el nostre».

Esport
i estiu
L’Ajuntament de Beniarbeig ha
organitzat una setmana esportiva
per a xiquets de 5 a 10 anys que
tindrà lloc els dies 24, 25, 28, 29 i
30 de juny a les instalꞏlacions
esportives municipals. Serà pels
matins, de 9 a 13h quan els joves
participants tindran l’oportunitat
de practicar bàsquet, futbol,
handbol, vòlei, jocs de raqueta,
esports
alternatius,
bicicleta,
patinet, jocs d’aigua i natació.
Les inscripcions són gratuïtes i
poden ferse a l’ajuntament (96 57
6 60 18). Les activitats estaran
dirigides per les monitores Betty i
Raxel i existeix un límit de 30
places que seran assignades per
rigorós ordre d’inscripció.

Subvencions:
Diputació d'Alacant
◦Minimització de l’impacte
econòmic de la COVID19 a
PYMES, xicotetes empreses,
autònoms i professionals 2021 
25.044,91€
◦Mitjans de prevenció per evitar
la propagació de la COVID19.
4.350 mascaretes valorades en
348€

◦Control de la qualitat de
l’aigua per a consum humà.
no
dinerària
Subvenció
valorada en 7.350,26 €.
◦Despeses corrents per a
municipis. Pla +Cerca 2020 
51.328,11 €

d’iniciativa social destinada a la
de
persones
contractació
desocupades de més de 30
anys. Contractació de 2
persones per a tasques de
manteniment i neteja durant 6
mesos. 19.297€

Generalitat Valenciana
◦LABORA (Servei Valencià
i
Formació)
d’Ocupació
d’Economia,
Conselleria
Indústria, Turisme i Ocupació.
EMCORP 2021. Programa

Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org
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