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Les dones posen rostre al 8M

El 8 de març, en motiu del Dia de 
la Dona, es va presentar el vídeo 
"Jo sóc una altra tu", amb el que es 
pretén homenatjar la tasca de les 
dones locals en el llarg camí cap a 
la igualtat. El vídeo va ser 
enregistrat el passat 20 de febrer, 
quan l'equip de gravació es va 
desplaçar per tots els carrers del 
municipi a la cerca de les 
protagonistes. Des de la Regidoria 
d'Igualtat, Sara Gil Peretó explica 
que l'objectiu era doble, "en primer 
lloc posar en valor la diversitat de 
totes les formes que hi ha de ser 

dona, i ferho des d'un punt de vista 
ben local". Però també, "ferho 
d'una manera en la que totes les 
persones se sentiren segures 
participant, per això vam optar per 
l'elaboració d'un vídeo que ens 
permetera realitzarlo a l'aire lliure 
i amb la distància de seguretat".

La iniciativa ha estat encarregada al 
realitzador local José Mut i també 
han colꞏlaborat l'escriptor Jovi 
Lozano Seser, autor del text, i la 
cantant Rebeca Mut, en la veu en 
off.

La Regidoria d'Igualtat ha llançat un vídeo en el que han 
participat 92 beniarbegines de totes les edats.

Coincidint amb el Dia Mundial de 
l’Aigua, el dilluns  22 de març 
s’inaugurava a la Marina de Dénia 
la campanya La mar comença ací, 
de la que participen 18 pobles de 
la comarca, entre ells Beniarbeig, i 
altres organismes i associacions, 
com els clubs rotaris, AMJASA i 
The Isborjn Collective.

La iniciativa té l’objectiu de 
conscienciar a la ciutadania de 
com les puntes de cigarret, xiclets, 

papers i altres xicotets residus 
arriben fins a la mar  a través dels 
claveguerams i embornals. Per a 
tal fi, s’han instalꞏlat en aquests 
llocs unes plaques en forma de 
peix lluna dissenyades per 
l’escultor Toni Marí, i que tenen 
inscrites el lema de la campanya 
No tires res, la mar comença ací.

Des dels responsables de la 
campanya, insisteixen en que a 
través del clavegueram continuen 

arribant molts residus a la mar, 
que l’embruten i contaminen. Una 
situació fàcilment evitable amb 
gestos tan senzills com llençar 
aquests tipus de residus a les 
papereres.

Beniarbeig se suma a la campanya «La mar comença ací»
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Tovalloletes al vàter:
un perill econòmic i mediambiental

Són molts els mitjans de 
comunicació de tots els àmbits que 
durant els últims anys s’han fet 
ressò del greu problema que està 
suposant la presència de les 
tovalloletes higièniques. 
L’increment de l’ús  d'aquests 
productes i el seu incorrecte 
tractament una volta usat, està 
portant autèntics maldecaps a les 
administracions locals. Per una 
part, els greus embussos que creen 
causen autèntics estralls en el 
sistema de gestió de clavegueram, 
fins al punt que algun estudi 
calculen en 200.000.000€ anuals 
en el conjunt d’Espanya. Sense 
anar més lluny, pel que fa a 
Beniarbeig, durant l’últim any 
s’han hagut de reparar canonades 
per valor de 1.500€. És per això 
que cada volta són més els 

ajuntaments que han començat a 
fer inspeccions i sancionar als 
propietaris que llancen les 
tovalloletes al vàter, amb multes 
que van dels 700€ als 6.000€.

Però el problema no acaba en la 
part econòmica, sinó que a nivell 
mediambiental cada volta 
preocupa més, com l’arribada 
massiva de tovalloletes a la mar 
està tenint un devastador impacte 

en la biodiversitat marina. Potser 
un dels exemples més alarmats és 
el de Badalona, on els pescadors 
de la ciutat denuncien com en els 
últims anys ha minvat la pesca fins 
al punt que algunes embarcacions 
ja no els és rendible eixir a pescar, 
i és que les tovalloletes que acaben 
al fons de la mar acaben 
arrossegant els ous i impedint la 
reproducció d’espècies com el 
llenguat, la sèpia i el llagostí.

S’instalꞏlen 8 nous contenidors per 
erradicar la recollida porta a porta

Des de febrer ja no s’està prestant 
el servei de recollida de fem porta 
a porta, que encara estava 
realitzantse en alguns carrers del 
poble. D’aquesta manera, a partir 
d’ara tots els residus hauran de 
dipositarse en els contenidors 
habilitats.

Amb la intenció de facilitar la 
recollida del fem, sobretot als que 
fins ara no vivien tan a prop els 
contenidors, l’Ajuntament ha 
habilitat nous punts de contenidors 
per a envasos, paper i , sobretot, 
contenidors de rebuig, de color 
gris i marró. Cal aclarir que 
aquests últims, encara que en 
alguns d’ells figure la paraula 
orgànic, no són exclusivament per 
a material orgànic, sinó també per 
al rebuig, és dir, tots aquells 
residus que no vagen al reciclatge 

i que abasten una gran varietat de 
productes, per exemple, una perxa 
trencada, una tassa de ceràmica o 
un bolígraf.

Des de l’alcaldia, Juanjo Mas 
justifica la mesura «per una 
qüestió d’higiene, perquè és una 
pràctica que ja quasi no es fa en 
cap de poble, i que també ajuda a 
les mesures de prevenció de la 

COVID19». Un canvi que des del 
consistori apunten que ajudarà a 
agilitzar el servei de recollida, 
alhora que segons Mas «s’ha 
intentat que afecte el menys 
possible als veïns, pel que hem 
situat els nous punts de 
contenidors de manera estratègica, 
per a que ningú haja de desplaçar
se molt més de 100 metres per a 
llançar el fem».
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El CEIP Benicadim ja disposa d’aire condicionat
El sistema de climatització del 
centre escolar ja està instalꞏlat i 
preparat per al seu ús, fentse 
d’aquesta manera realitat una de 
les majors reivindicacions de la 
comunitat educativa. A partir 
d’ara, alumnes i docents podran 
disposar de sistema d’aire fred i 
calent en les nou aules dels cursos 
i també en la de música i la 
d’anglès, que són les de major ús.

L’adquisició i instalꞏlació dels 

aparells ha estat fruit de la inversió 
de l’Ajuntament de Beniarbeig, 
qui amb recursos propis 
provinents del remenant de 
tresoreria ha costejat els 
22.709,28€. Des de la direcció del 
centre es mostren satisfets, 
sobretot pels beneficis que 
suposarà durant els dies de més 
calor, quan les aules reben una 
forta insolació. Per part del govern 
local, també mostra satisfacció per 
veure ja finalitzat el que per a 

l’actual equip de govern ha estat 
una prioritat per a aquesta 
legislatura.

El Club de Lectura i el Dia del 
Llibre se sobreposen a la pandèmia

Des de l’inici del curs, el grup de 
lectura ha anat adaptantse a les 
mesures sociosanitàries per tal de 
combinar llibres i seguretat. De 
fet, en desembre van tancar l’any 
lector amb Matèria de Bretanya, 
(1976) de Carmelina Sánchez
Cutillas (19272009), de qui 
l’Acadèmia Valenciana de la 
Llengua i les biblioteques 
valencianes han dedicat l’any. 
Durant la sessió, els membres del 
grup de lectura van expressar les 
seues valoracions sobre el llibre, 
destacant la gran habilitat de 
l’autora per a trasmetre unes 
sensacions que tots hem sentit de 
xicotets, així com tots els records 
que desprén a l’hora de narrar la 
vida en l’Altea de principis del 
segle passat.

A continuació, el viatge lector va 
traslladar a el grup fins el gènere 
de la distòpia, amb El cuento de la 
criada (1985) de Margaret 

Atwood. Una experiència lectora 
tan interessant com intensa, amb 
una aclaparadora societat fictícia 
on el sistema de classes i la 
submissió de les dones és portat 
fins a l'extrem, però al mateix 
temps amb algunes similituds molt 
grans amb les pitjors misèries 
socials actuals, el que va fer que 
alguns lectors decidiren abandonar 
la novelꞏla. En canvi, la duresa de 
el relat no és estèril, i a partir d'ella 
els participants de la tertúlia van 
poder conversar durant una hora i 
mitja sobre temes tan actuals com 
són els règims autoritaris, el tracte 
de blanques, el ventres de lloguer 
o el terrorisme.

Amb l’inici de la primavera, el 
proper llibre retorna a terres 
valencianes als lectors, amb No 
mataràs, de Víctor Labrado. Una 
història de pilota i guerra basada 
en la vida de Pepe «el Carinyo» de 
Rafelcofer, i amb la que Labrado 

va ser guardonat amb el Premi 
Enric Valor de Novelꞏla 2014. La 
tertúlia dedicada a No mataràs 
està programada per al dijous 6 de 
maig, i en aquesta ocasió els 
assistents comptaran amb la 
presència de l’autor, qui s’ha 
brindat a desplaçarse fins a la 
nostra biblioteca per compartir i 
comentar l’obra amb els lectors 
beniarbegins.

Per una altra banda, amb la 
proximitat del 23 d’abril, la 
Regidoria de Cultura i la 
Biblioteca estan preparant una 
sèrie d’activitats amb les que 
commemorar el Dia del Llibre. 
D’aquesta forma, Sara Gil Peretó, 
ha avançat que «enguany volem 
realitzar activitats de poca càrrega 
presencial, per això estem acabant 
d’enllestir un concurs d’escriptura 
breu i una acció amb la que 
difondre i posar en valor el fons de 
la biblioteca».
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L'ENTREVISTA
Joan Orozco Mulet (Altea, 1984) 
és diplomat en Biblioteconomia i 
Documentació per la Universitat 
de València i Màster en Gestió 
Cultural per la Universitat Oberta 
de Catalunya. Des del passat 
febrer és el rostre més visible de la 
Biblioteca Municipal de 
Beniarbeig, on estarà durant uns 
mesos encarregantse d’ella.

Amb la proximitat del Dia del 
Llibre, a Beniarbeig hi haurà 
poques mans per les que passen 
tants llibres com les de Joan. Per 
això, en aquest BIM ens apropem 
a la biblioteca per a que ens conte 
què fa i què el porta tots els dies a 
creuar el Mascarat.

Primer que res, què et va portar 
a estudiar biblioteconomia?

Sempre m’ha agradat el món de la 
biblioteca. Llegir, buscar entre 
llibres, com feien a les pelꞏlícules 
de misteri, i tinc curiositat per les 
històries que amaguen alguns 
llibres. Així que no vaig tindre 
molts dubtes d’elegir la carrera de 
biblioteconomia i documentació.
 
Una vegada vaig començar, em 
vaig donar compte que una 
biblioteca o centre d’informació és 
molt més que agradarte la 
literatura. Una biblioteca és un 
lloc social; de retrobament amb 
altres persones, on tant fa l’edat 
que tingues, que sempre pot haver 

algun racó o activitat per 
descobrir, és un lloc per aprendre 
d’altres cultures, escoltar i fer 
noves amistats. Si em preguntaren 
hui en dia què estudiaria, tornaria 
a elegir el mateix. 

I com has arribat fins ací 
Beniarbeig?

La meua finalitat ací és doble, per 
una banda per a substituir a Pau, el 
bibliotecari d’ací, durant el seu 
permís de paternitat, però també 
per a ajudar en la catalogació de 
tots els llibres de la biblioteca, ja 
que amb la integració de 
Beniarbeig a la xarxa de 
biblioteques valencianes, cal 
catalogar tots els llibres un per un.

Per arribar ací supose també m'ha 
ajudat el fet de ser membre del 
Colꞏlegi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de la Comunitat 
Valenciana. Aquest organisme, a 
banda de l’assessorament laboral i 
la defensa de la professió que fa, 
també té una oferta formativa molt 
atractiva i una borsa de treball a 
través de la que es pot contactar 
amb bibliotecaris.

També tinc experiència amb el 
programa de gestió bibliotecària, 
ja que he treballat en les 
biblioteques de Benidorm i Altea, 
així que supose que això també ha 
fet el meu perfil professional 
s’adapte prou bé ací. Ara només 

espere poder estar a l’altura 
d’aquesta biblioteca i complir amb 
els objectius que ens hem marcat. 

Després d’aquest dos mesos, 
quina diferència veus entre una 
biblioteca com la de Benidorm i 
la nostra?

Sens dubte, el que primer es nota 
és el volum d'usuaris. S’ha de 
tindre en compte que Benidorm té 
més de 70.000 habitants, més tots 
els visitants, i per tant, té molts 
més lectors. A més, els lectors fan 
usos distints de les instalꞏlacions. 
Tal vegada, per les circumstancies 
actuals del virus, ací, com en la 
resta de llocs, hi ha menys visites, 
menys préstecs  i menys gent 
estudiant en la sala. Però, espere 
que més prompte que tard, açò 
canvie i puguem veure la 
biblioteca plena. Això sí, el que sí 
que tenen totes les biblioteques, 
independentment del volum de 
visites, són dos tipus d’usuaris, la 
«clientela», que és com jo 
anomene a aquells usuaris que 
venen amb assiduïtat, i la resta, 
que no venen de manera tant 
freqüent.

Com a foraster, com veus 
Beniarbeig des de la biblioteca?

Des de la meua perspectiva dins la 
biblioteca, veig un poble prou 
tranquil, on tot el món es coneix i 
pareix que forme part d’una gran 
família. Em crida prou l’atenció 
que alguns usuaris de la biblioteca, 
encara que no siguen de 
Beniarbeig, es troben molt ben 
integrats i a la porta de l’edifici es 
fa la «xarradeta» amb els altres 
lectors. He d’admetre que des del 
primer dia que vaig vindre a 
presentarme i conèixer la 
biblioteca, m’he sentit com un més 
de l’equip del poble, fins al punt 
que ara no pare de recomanar a les 
meues amistats que vinguen visitar 
el poble i la zona. 
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Has comentat que una de les 
principals dedicacions era la 
catalogació. En què consisteix i 
quins beneficis té per als 
usuaris?

Quan vaig vindre a la biblioteca, 
em van comentar que ací, la faena 
forta seria la catalogació i 
automatització del fons del centre. 
Aquesta faena serveix per tindre 
en una base de dades tota la 
informació de tots els llibres i la 
resta de materials que tenim, amb 
una descripció física i tècnica de 
cada llibre, revista o DVD.

D’esta manera, a través de 
l’ordinador qualsevol usuari pot 
consultar el que tenim, però també 
pot des de casa reservar un llibre o 
renovar el préstec. Altre avantatge 
és que podem tindre un millor 
control dels llibres; saber si n’hi 
ha de repetits i en quin estat es 
troben, a més de facilitar les 
estadístiques d’ús i conèixer millor 
quines són les necessitats de la 
biblioteca. Per altra banda, les 
biblioteques veïnes també poden 
accedir al nostre catàleg i, en cas 
de ser necessari, demanarnos 
algun llibre que els faça falta, 
estalviant així despeses extra en 
material bibliogràfic. 

Dius que heu d’anar llibre per 
llibre, així que és inevitable 
pensar en quants llibres hi ha en 
total.

En aquests moments, a la 

biblioteca portarem registrats uns 
2.400 exemplars, i jo diria que 
duem una tercera o quarta part 
feta, ja que l’estimació és que 
tenim uns 10.000 llibres. S’ha de 
tindre en compte que la biblioteca 
és com un ésser viu, que es va 
nodrint amb les novetats que van 
comprantse i amb algunes 
donacions dels seus lectors, encara 
que d’aquestes últimes només 
podem acceptar aquells llibres que 
estiguen més nous o que tinguen 
un interès molt especial.

Parlant de llibres, com teniu 
pensat celebrar el Dia del 
Llibre?

Enguany per al dia del llibre ens 
hem marcat com a objectiu 
augmentar el nombre de carnets, 
perquè estem expedint ja els 
carnets definitius i encara ens 
queda molta gent que té l’antic, 
així que convidem a totes les 
beniarbegines i beniarbegins a que 
es passen per la nostra biblioteca a 
donarse d’alta, i a que s’emporten 
un detallet que els hem preparat. 

Ho estem preparant juntament 
amb la Regidoria de Cultura, amb 
la que estem programant un parell 
d’activitats per a traure el nostre 
fons al carrer, així que posarem en 
distints llocs del poble unes fitxes 
amb fragments i preguntes de 
distints llibres per a que mitjançant 
un codi QR esbrinar de quin llibre 
es tracta. També creguem que les 
biblioteques han de servir per a 

fomentar la part creativa que tots 
tenim, pel que estem acabant 
d’enllestir un concurs ben 
interessant. Vos convide a que els 
propers dies estigueu pendent de 
les nostres xarxes socials, on 
informarem amb detall de tot. 
Com podeu veure, des d’una 
biblioteca es poden fer 
moltíssimes coses.

Per acabar, de tots els llibres de 
la biblioteca, quins són els que 
més recomanaries?

Crec que és la pregunta més 
compromesa de tota l’entrevista! 
Perquè cadascú és un món i té 
gustos molt diferents. Em pose a 
mi mateix com a exemple: Jo tinc 
llibres que considere que per a mi 
són del millor que pot haver, i 
després, comentantho amb altres 
lectors, em diuen que ells en tenen 
uns altres,  i que per a ells, els del 
meu llistat tampoc no són tan 
bons. Aleshores, qui té raó?

Pense que el bonic en una 
biblioteca és que hi ha tantes 
històries i autors diferents com a 
lectors puguem trobar, sols hi ha 
que posarse a llegir i a descobrir 
noves lectures. El criteri sobre si 
un llibre és bo o roin se l’ha de 
posar cadascú. 

Com a músic i amant de la música 
que sóc, crec que hi ha moltes 
similituds entre la música i la 
lectura, perquè, cada llibre té el 
seu moment. Hi ha dies o 
temporades que t’agrada escoltar 
cert tipus de musica i d’altres en 
canvi penses com és possible que 
l’any passat t’agradava escoltar 
això! Doncs en la lectura és igual, 
algunes vegades estem més oberts 
a experimentar nous formats i 
altres ens sentim més segurs i 
còmodes amb els clàssics. 

La millor manera de saber quin 
llibre o tipus de lectura t’agrada, 
és fent una visita a la biblioteca i 
preguntar, segur que tant Pau com 
jo estarem encantats d’ajudarvos, 
i junts trobarem la lectura que 
necessites. Ací vos esperem.



Dins del programa Avalem Joves 
EMPUJU LABORA 2020 de la 
Generalitat Valenciana s’ha 
contractat a una persona que es 
farà càrrec de les tasques de 
manteniment. Aquest contracte té 
una durada d’un any i està 
finançat amb 19.046,10€ pel Fons 

Social Europeu, dins del marc del 
Sistema Nacional de Garantia

Juvenil, amb el que s'incentiva 
l’ocupació de menors de 30 anys.

Subvencions:
•Ajudes urgents a les 
administracions locals 
valencianes en matèria de 
comerç i artesania com a 
conseqüència de la Covid19, de 
la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball de la 
Generalitat Valenciana. 
Productes i serveis de protecció 
COVID19. 1.149,45€
    
•Programa de millores 
d’infraestructures de parcs 
empresarials. Millora 

d'infraestructures i serveis del 
polígon industrial Hortes. 
83.428,95€ a càrrec de l’IVACE 
(Institut Valencià de 
Competitivitat Empresarial). 
L’actuació total té un cost de 
100.918,02€, per la qual cosa 
l’Ajuntament de Beniarbeig 
aporta 17.489,07€.

•Pla PLANIFICA: Pla d’inversió 
i finançament en infraestructures  
(Pla Provincial de Cooperació a 
les Obres i Serveis Municipals 
20202023) de la Diputació 
d’Alacant.

        ◦ Condicionament  de local 

multiusos (soterrani Auditori
Teatre) 89.197,63€. 
L’Ajuntament de Beniarbeig 
aporta 15.740,75€, ja que la 
intervenció té un cost total de 
104.938,38€.

        ◦ Pista de pàdel. 35.106,77€. 
L’Ajuntament de Beniarbeig 
aporta 6.195,31€, ja que té un 
cost total de 41.302,08€

        ◦ Condicionament del parc 
infantil de la part baixa del 
passeig Jaume I i del de la plaça 
Nova. 26.358,04€. L’Ajuntament 
de Beniarbeig aporta 4.651,42€ 
dels 31.009,46€ totals.

Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org
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L’Ajuntament de Beniarbeig s'adhereix a les 
ajudes PARÈNTESI del Pla RESISTIR

Dins del Pla RESISTIR posat en 
marxa per la Generalitat 
Valenciana per tal d’ajudar 
econòmicament als sectors més 
afectats per les restriccions 
sanitàries i que s’han vist obligats 
a tancar els negocis, a reduir els 
horaris d’obertura o a limitar 
l’activitat, amb les pèrdues 
econòmiques que això ha 
ocasionat, el consistori beniarbegí 
s’ha volgut sumar al Pla Parèntesi, 
juntament amb la Diputació 
d’Alacant, amb la voluntat de 
donar suport als autònoms i 

xicotetes empreses locals. 
D’aquesta manera, del total de 
37.770,00€ destinats a Beniarbeig, 
la Generalitat Valenciana aportarà 
23.606,25€, la Diputació 
d’Alacant 8.498,25€ i 
l’Ajuntament de Beniarbeig 
5.665,50€.

Les ajudes van destinades al sector 
de l’hostaleria, la restauració, l’oci 
i les activitats culturals i 
esportives. Les empreses 
beneficiàries rebran 2.000€ fixos 
per microempresa o autònom i 

200€ per cada treballador. La 
participació dels ajuntaments 
també ha estat com a encarregats 
de la tramitació, al ser aquests 
l’administració més propera a la 
ciutadania.

L’EMPUJU 2020 afegeix un operari de manteniment a la plantilla municipal


