
Butlletí d'Informació Municipal

BENIARBEIG
Juliol 2021  Núm. 157 II Època 

1

Beniarbeig, primer poble de la Marina 
Alta a convertir els taps en mobiliari urbà
«Conscienciar la ciutadania 
sobre la importància del 
reciclatge i fer pedagogia del 
potencial i les possibilitats de les 
escombraries reciclable». Amb 
aquestes paraules, el regidor de 
Medi Ambient de l'Ajuntament 
de Beniarbeig Mario Ortiz 
Fuentes ha resumit la simbòlica 
iniciativa amb què el consistori 
beniarbegí ha fet un pas 
endavant pel que fa a la 
reivindicació dels materials 
reciclats com a base per a un 
consum i una gestió dels residus 
més sostenible i ecològica.

I és que, arran de la colꞏlocació 
prèvia d'un contenidor en forma 

de cor a la Plaça del 9 d’Octubre 
per a la recaptació de taps, s'ha 
instalꞏlat posteriorment al costat 
del contenidor un banc públic 
fabricat precisament a partir del 
material que el veïnat del 
municipi ha reciclat.

La gestió tècnica de el projecte 
ha estat a càrrec de l'empresa 
valenciana CM Plàstic. 
Beniarbeig se situa així com el 
primer poble de la Marina Alta a 
transformar el material reciclat 
en mobiliari urbà.

Des de l'Ajuntament de 
Beniarbeig s'ha incidit en la 
importància de la intervenció de 

cara a futures aplicacions ja que 
els taps que seguiran recaptant es 
destinaran a fins solidaris i a 
altres projectes municipals.

FESTES 2021
Beniarbeig prepara la setmana 
de   festes en honor a Sant Roc 
del 20 fins el 29 d’agost.  
Festes que en un principi 
semblaven una utopia i, 
finalment, si aquesta situació 
atípica ho permet, acabaran 
celebrantse.

El programa festiu conté una 
agenda d’activitats culturals,  
lúdiques i religioses  
proposades  per gaudir tota la 
ciutadania.  Les novetats 
d’aquest any són que, per 
assistir als diferents actes  serà 
necessari inscripció prèvia, així 
com hi haurà control d’accés 
dels diferents actes i aforament 

limitat.

Els actes estan dissenyats i 
treballats per poderse realitzar 
en el seu moment determinat, 
amb possibilitats de 
modificació o de cancelꞏlació si 
les circumstàncies sanitàries ho 
demanen. L’elaboració  del 
programa festiu ha sigut un 
treball llarg, intens, sotmès a 
canvi constantment en el qual 
s’han enfrontat  la Comissió de 
Festes 2020/21 i l’han resolt 
efectivament, treballant amb 
molta ilꞏlusió i esforç perquè es 
puguin celebrar  aquests  
festejos. També, la Penya 
Taurina aporta el seu granet de 
sorra amb la planificació de 
diferents actes taurins.

Des de la Regidoria de Festes, 
vos demana molta prudència i 
responsabilitat en la 
participació de cadascun dels 
actes. S’ha d’anar molt en 
compte amb les mesures 
sanitàries: distància de 
seguretat, ús de mascareta, si 
cal,.... Són uns dies que la 
població, en general, està 
desitjant molt efusivament 
conviure’ls, ja que l’any passat 
no els  van poder celebrar, per 
tant depèn de tots nosaltres que 
aquest any es puguen dur 
endavant. Així doncs, sentit 
comú, respecte  i a gaudir de 
les trobades.

Mario Ortiz Fuentes
Regidor de Festes



 
Ajuntament de Beniarbeig

BANDO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.g. del Decreto 52/2021, de 9 de abril,  
del Consell, de aprobación de los estatutos de la Agència Valenciana de Protecció del Territori y 
la disposición adicional decimotercera, apartado séptimo de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la  
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, se 
hace público el siguiente Acuerdo del Pleno adoptado en sesión celebrada en fecha 15 de junio 
de 2021:

“1.  La  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Beniarbeig  a  la  Agència  Valenciana  de 
Protecció  del  Territori,  de  conformidad  con  lo  que  establecen  los  Estatutos  del 
mencionado organismo, lo que supone: 

a) Delegar la competencia exclusiva en la Agencia en materia de protección de la 
legalidad urbanística,  sanción y restauración de la  legalidad urbanística,  respecto de 
infracciones  urbanísticas  graves  o  muy  graves  en  suelo  no  urbanizable,  común  o 
protegido,  de  este  municipio,  que  corresponda  a  edificaciones  que  se  empiezan  a 
construir a partir de la fecha de publicación de este acuerdo de adhesión.

b)  Participar  en  las  decisiones  del  mencionado  organismo,  a  través  de  las 
vocalías de representación municipal del Consejo de Dirección.

c) Respetar este acuerdo de adhesión durante su vigencia.

d) Colaborar con la Agencia en el ejercicio efectivo de sus funciones.

2.  Respecto de  las  infracciones graves o muy graves cometidas  en suelo  no 
urbanizable antes de la fecha de publicación de este acuerdo de adhesión, respecto de 
las  cuales  no  se  hubiera  iniciado  ningún  procedimiento  municipal,  se  delega  en  la 
Agencia la  competencia exclusiva para  iniciar,  tramitar  y  resolver  el  correspondiente 
procedimiento de restauración de la legalidad urbanística y sancionador.

3. Esta adhesión, una vez confirmada por la Dirección Gerencia, será publicada 
por la Agencia en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. La Agencia ejercerá de  
manera efectiva las competencias que mediante el presente acuerdo se delegan, desde 
la fecha de publicación del acuerdo de adhesión.

4. Remitir certificado de este acuerdo a la Agència Valenciana de Protecció del 
Territori.”

Lo que se hace público para general conocimiento

.Beniarbeig, en la fecha de la firma electrónica.

El Alcalde, Juan José Mas Escrivà.

Ajuntament de Beniarbeig

Plaça 9 d'Octubre, 1, Beniarbeig. 03778 (Alicante). Tfno. 965766018. Fax: 965767916
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Música i teatre infantil per 
a un juny cultural

El dissabte 12 de juny el conegut 
«cantacançons» Dani Miquel 
visitava Beniarbeig amb el seu 
espectacle «Musiqueries». Un 
acte organitzat per la Regidoria 
de Cultura i subvencionat per la 
Diputació d’Alacant que va 
reunir al patí de les antigues 
escoles a 350 assistents vinguts 
d’arreu de la comarca. Joves i 
majors van cantar i ballar al 
ritme de Dani Miquel, qui 

acompanyat per la seua banda al 
complet, va traure tot el seu 
repertori musical pel que és ja tot 
un fenomen en l’àmbit de la 
música infantil. Dos setmanes 
més tard va ser el torn de 
«CONT@RTE», un espectacle 
basat en la història d’ Alícia en el 
país de les meravelles (1862) de 
Lewis Carrol, i a càrrec de 
L’Oracle de l’Est i del que van 
gaudir més de 150 espectadors.

Des de la Regidoria apunten a 
que la resposta de les famílies ha 
estat molt positiva i que ambdós 
espectacles es van poder realitzar 
amb tots els protocols COVID
19, que impliquen distància, 
presa de temperatura, mascareta i 
higienització de mans. Unes 
mesures que, sumades a que es 
tractava d’un espai a l’aire lliure, 
maximitzen la seguretat.

Bibliopiscina i horari 
de matí per a l’estiu

Després de l’absència de l’any 
passat, enguany torna la 
Bibliopiscina a la piscina 
municipal per a que els banyistes 
puguen tindre al seu abast una 
bona varietat de lectures. Entre 
elles es poden trobar llibres 
infantils, en anglès, novelꞏles 
curtes, clàssics o publicacions 
comarcals. Tots els llibres es 
poden endur a casa sense 
preguntarliho a ningú, tan sols 
es prega que una volta acabat es 
retorne a la bibliopiscina.

Amb l’arribada de l’estiu el Club 
de Lectura també fa una aturada 
després de la sessió del 8 juliol, 
quan els membres del grup lector 
van compartir les seues 

impressions sobre La bruma 
verde, de Gonzalo Giner. Una 
novelꞏla que els lectors 
beniarbegins han trobat 
entretinguda i de fàcil lectura i 
que a més, barreja els gèneres 
thriller, romàntic i aventures per 
posar a la vista dels lectors 
problemes tan importants com 
són la desforestació de la selva 
congolesa, un drama no tan sols 
mediambiental, sinó també 
cultural i humà.

Per últim, durant els mesos de 
juliol i agost la biblioteca 
adaptarà el seu horari als matins, 
concretament estarà oberta de 
dilluns a divendres de 10:00 a 
14:00.
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Durant tot el mes de juny va 
tindre lloc el Concurs de 
Columbicultura de Beniarbeig, 
en el que a través  de sis soltes, 
els colombaires locals van posar 
a prova els seus coloms. La 
vintena de membres del Club de 
Columbicultura «La Estrella» 
van enlairar un total de 85 
coloms, entre els que es trobava 
«Triana» (1), propietat de 
Miguel Sola (2) i que amb 1124 
punts s’emportava el primer 
premi. Amb tan sols tres punts 
menys, «Tic rojo» de Pedro 
Gadea (3) es feia amb el segon 
lloc de la classificació, mentre 
que el bronze queia en mans de 
Francisco Vicente Gilabert 
«Penya», a qui «Messenger» li 
aconseguia 1065 punts i el seu 
company Andrés Gil (4) li 
arreplegava el premi. El quart i 
cinquè lloc l’ocupaven «Oscuro 
deseo» de Diego Piera (5) i 
«Garrapata» de Juan Vicente 

Seguí i a qui Antonio Seguí  li 
arreplegava el trofeu (6).

Des de l’organització, Vicent 
Llorenç (7) com a president del 
club explica que «com l’any 
passat no vam poder fer el 
concurs, enguany teníem moltes 
ganes i a més ha anat tot prou bé, 
llevat de l’últim dia, quan la 
rabosa es va fer amb la coloma i 
sis coloms més». Una pèrdua 
que des de l’organització 
lamenten.

Una volta finalitzades les soltes, 
el dissabte 3 de juliol es va 
celebra el dinar de germanor al 
Bar Club de Pensionistes, 
moment en el que es va aprofitar 
per entregar els trofeus als 
premiats de mans de l’alcalde 
Juanjo Mas (8). També hi va 
haver ocasió d'agrairli a José 
Pedro Moreno (9) el seu treball i 
la labor duta durant mesos amb 

el manteniment de les colomes, 
per al que se li va entregar una 
placa de reconeixement.

A partir d’ara, amb la calor i el 
canvi de plomatge de les aus, els 
colombaires locals tanquen una 
temporada marcada encara pel 
recent Campionat de Regional 
que finalitzava el passat mes de 
maig.

Els colombaires tanquen la 
temporada amb el concurs local

(1)

(2) (3) (4)

(5) (6) (9)(7)
(8)
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El 14 de juny tenia lloc el partit 
C.F Beniarbeig – VillajoyosaCF 
«B», el que ha estat l’últim partit 
de la temporada. Amb un resultat 
de 24 favorable als de la Marina 
Baixa, l’equip de Beniarbeig es 
conformava així en una tercera 
posició en la lliga de 2ª Regional 
Plata, el que per a la classificació 
general equivaldria a un desè 
lloc, i és que com explica el 
president del club, Javier 
Picornell Carpi, «enguany a 
mitjan temporada es va haver de 
dividir la lliga en dos, perquè 
durant gener i febrer no vam 
poder jugar i d’eixa manera es 
va poder acurtar un poc la 
temporada». Una fórmula que no 
ha impedit que postergaren la fi 
dels partit un mes més d’allò 
habitual.

Ara l’equip es troba en etapa de 
descans i de recuperació de 
forces per tal de començar la 
pretemporada abans que acabe 
l’estiu. Per a Picornell la 

temporada 20212022 es 
presenta optimista perquè «s’ha 
aconseguit un ambient molt bo 
entre l’equip i la intenció de la 
majoria dels jugadors és seguir». 
Pel que fa als resultats, de cara al 
nou curs esportiu el president 
espera poder millorar el lloc en 
la taula classificatòria, encara 
que en aquests moments el repte 
més important és trobar un relleu 
a Àlex Pulido, l’entrenador que a 
dirigit el conjunt beniarbegí 
durant aquesta temporada. El 
tècnic s’ha acomiadat amb una 
carta per a tota la «família del 
CF Beniarbeig», en la qual no 
escatima en agraïments per a 

jugadors, directiva i aficionats i 
en la que declara com de a gust 
ha estat la seua estada al Camp 
del Girona. Ara, des de la 
directiva confessen que estan ja 
treballant per tal de trobar un 
relleu a Pulido, una cerca que ja 
està prou avançada i de la que 
esperen prompte poder anunciar 
algun nom.

Durant el que queda d’estiu, amb 
l’aturada de l’activitat esportiva, 
el CF Beniarbeig aprofitarà per 
dedicarse més a l’aspecte social 
del club, per al que a finals de 
juliol volen celebrar l’Assemblea 
General amb els socis.

El CF Beniarbeig finalitza una 
temporada acurtada per la pandèmia

La integració de l’Ajuntament de 
Beniarbeig en la Xarxa Jove de 
la Marina Alta ha permès que un 
grup de joves d’entre 16 i 18 
anys provinents de diversos 
països, com França o Itàlia, 
participen de les tasques 
d’adequació de l’espai juvenil 
que des de la Regidoria de 
Joventut s’està habilitant en 
l’antic colꞏlegi.

La campanya està integrada en 
l’Agenda Valenciana 
Antidespoblament (AVANT) i en 
aquest cas està gestionada per 

DeAmicitia, una entitat que 
treballa en camps de voluntariat 
internacional i que compta amb 
una casa a Sanet i els Negrals, 
des la qual els joves colꞏlaboren 
amb els municipis de la vall del 
Girona.

Per la seua part, la regidora Sara 
Gil Peretó ha agraït la tasca dels 
voluntaris, ja que han ajudat «a 
traure trastos, a llevar claus i 
massillar abans de pintar, per a 
que per a la tardor ja estiga 
disponible aquest espai per a els 
i les joves».

El programa Erasmus+ colꞏlabora 
amb la preparació de l’espai jove
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Es forma una nova associació 
de veïns a Beniarbeig

Encara que el seu nom està 
encara per determinar, una poc 
més d'una trentena de veïns i 
veïnes van assistir el passat mes 
de juny a les dues reunions que 
es van celebrar al Centre 
Cultural de Beniarbeig per 
mostrar el seu interès en aquesta 
nova associació.

Després d'aquestes dues trobades 
es va concloure que l'associació 
es basarà en el voluntariat, que 
tractarà de dur a terme accions 

socials i mediambientals (des de 
la cura temporal de mascotes 
fins a la recollida d'escombraries 
de la natura) i que estarà a 
disposició de tots els veïns i 
veïnes de la localitat siguen o no 
membres de l'associació. A 
l'associació, de moment, es 
podrà utilitzar el valencià, el 
castellà, l'anglès, el francès i 
l'alemany.

La directiva, recentment triada 
durant la segona reunió del grup, 

té la intenció de posar en marxa 
l'associació abans de finals de 
juliol. De moment, les persones 
interessades en sumarse poden 
contactar per telèfon amb Sally 
(616 23 72 86), Maruja (630 680 
973) o Daniel (655 381 656).

Mascotes i estiu
Amb la calor d'aquests mesos és 
convenient tindre en compte que 
les altes temperatures també 
afecten les nostres mascotes. Per 
exemple, en el cas dels gossos 
un colp de calor pot resultar 
mortal. Per això cal intentar 
evitar les llargues passejades 
durant les hores centrals del dia. 
No només per la calor ambiental, 
sinó també per la temperatura 
del paviment, que pot ser molt 
abrasiu per als coixinets dels 
gossos. De fet, amb una 
temperatura ambiental de 25ºC, 
l'asfalt arriba a temperatures de 
52ºC, i els 31ºC ambientals es 
poden traduir fàcilment a 62ºC 
en el paviment exposat al sol. A 
més, durant les passejades és 
recomanable portar un poc 
d'aigua perquè bega l'animal i 
refrescar així a la nostra 
mascota. Totes aquestes mesures 
cal tenirles en compte molt 
especialment si es tracten de 
gossos grans, de races nòrdiques 
o de morro xato.

Un altre aspecte de les mascotes 

que adquireix especial 
rellevància durant l'estiu és el de 
les deposicions i orins a la via 
pública, ja que la calor 
incrementa la pudor i el risc 
d'infeccions. Pel que si de 
manera habitual, deixar les 
caques al carrer és ja un acte 
clarament reprovable, en 
aquestes condicions de calor és 
tota una necessitat. En el cas dels 
orins, es recomana ruixar amb 
aigua la zona on l'animal ha 
pixat.

Després d'observar aquests 
últims dies alguns 

comportaments incívics d'aquest 
tipus, des de la Regidoria de 
Medi Ambient i la Policia Local 
han intensificat la vigilància 
d'aquest tipus en infraccions, que 
a més impliquen una multa de 
40€.
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La Setmana Multiesportiva: el tret 
d’eixida de les Escoles Esportives

Durant els últims dies de juny el 
poliesportiu va acollir la segona 
Setmana Multiesportiva 
organitzada per l’Ajuntament de 
Beniarbeig, en la que van 
participar un total de 39 xiquets i 
xiquetes de 5 a 10 anys. Entre 
els esports practicats estaven 
esports de pista com el bàsquet, 
el futbol i el pàdel, però també 
ciclisme, per al que es va 
aprofitar el camp de futbol i els 
terrenys contigus per dissenyar 
un circuit per a les bicicletes. 
Com estava programat, els joves 
esportistes també van fer ús de la 
piscina municipal, tant per a 
refrescarse com per a practicar 
jocs d’aigua.

Al capdavant de les activitats es 
trobaven les monitores Betty 
Llopis, Raxel Lafuente i Anabel 
Ahuir qui expliquen que estan 
molt satisfetes per la gran 
participació i l'actitud tan activa 
que han tingut els participants. 
De fet, la impressió de Llopis és 
«que els xiquets i xiquetes han 
disfrutat, perquè a alguns, quan 
els preguntaves per quina era la 
seua activitat preferida, 
començaven a enumerarteles 
quasi totes, i això vol dir que els 

ha agradat». Llopis també 
explica que les instalꞏlacions
amb les que compta el poble són 
àmplies i estan en bon estat , la 
qual cosa ho facilita tot molt a 
l’hora de practicar tants esports 
diferents.

Per la seua banda, des de 
l’Ajuntament, l’alcalde Juanjo 
Mas també coincideix amb la 
bona valoració de la participació 
i es mostra esperançat en que la 
bona sensació que ha deixat al 
Setmana Multiesportiva puga 
materialitzarse en la formació 

d’algun grup en les Escoles 
Esportives Municipals. Un 
objectiu que per a Mas és 
«fonamental, perquè tots sabem 
com de beneficiós és l’esport en 
eixes edats i des del govern local 
ja fa temps que estem intentant 
revitalitzar les Escoles 
Esportives».

  De fet, des d’ara fins al 15 
d’agost està obert el termini de 
prematrícula de les Escoles 
Esportives Municipals. La 
finalitat de la prematrícula és fer 
un primer sondatge entre aquells 
xiquets i xiquetes interessats en 
practicar algun esport, per tal de 
conèixer la viabilitat a l’hora de 
formar algun grup de bàsquet, 
futbol sala, handbol, pàdel, vòlei 
o pilota, que són els que 
s’ofereixen enguany. Excepte en 
el cas de la pilota, que cal 
contactar amb l’Ajuntament del 
Verger, per a més informació o 
inscripcions només és necessari 
posarse en contacte amb 
l’Ajuntament de Beniarbeig, ja 
siga de manera presencial, per 
telèfon 96 576 60 18 o per 
correu electrònic 
ajuntament@beniarbeig.org.



Subvencions:
 Diputació d'Alacant
•Tractaments d'esterilització de 
colònies urbanes de gats sense 
propietari 2021. 1.276,18 €

•Material i equipament esportiu 
2021. 2 cistelles de mini 
bàsquet. 2.031,30 €

•Reparació d'infraestructures 
hidràuliques. Reparació al 
dipòsit d'aigua bruta i 
arranjament de plataforma i 
escaleta del dipòsit de 
regulació. 8.836,86 € (80% del 
total 11.046,07 €)

•Reparacions i conservació de 
camins de titularitat municipal.

        ◦ Desbrossament de el 
camí Racons Corral del 
Mistero. Import subvenció 
1.500,00 €

        ◦ Condicionament amb 
granulat d'asfalt al camí de 
García. 5.000,00 €

•Foment de la llengua i cultura 
Popular Valenciana 2021. 
Espectacle de cançons 
tradicionals en valencià 
"Musiqueries" de Dani Miquel. 

2.000,00 €. (Total actuació: 
2.904,00 €)

•Activitats culturals, musicals i 
escèniques 2021. DVD La 
història d'un poble VIII. 
3.000,00 €

Aportació al Consorci 
Provincial de Bombers 2021. 
4.618,93 € (D'un total de 
10.556,09 €)

•Pla +Cerca 2020. Diputació 
Provincial d'Alacant. 
Construcció de vestuaris per al 
frontó municipal. 62.011,53 €

•Instalꞏlació de tres illes de 
contenidors soterrats al carrer 
Ondara, carrer Sant Domènec i 
carrer del Lliri. 49.964,36 €

•Servei de triturat de restes de 
poda agrícola i jardineria. 
Subvenció no dinerària 
valorada en 3.199,92 €

•Campanya de Difusió de 
Música i Teatre 2021. Cançons 
de la terra i el mar. Grup 
Polifònic Ars Nova de Xàbia. 

1.440 € (Cost total 1.800€)
•Equipaments per a 
instalꞏlacions culturals 2021. 
Mobiliari per a TeatreAuditori. 
4.900 € (70% de 7.884,74 €)

•Residents internacionals 2021. 
Valencià per a estrangers 
1.812,00 €

•Activitats en matèria de 
joventut 2021.Programa per a 
la promoció de la participació 
de juvenil  Jornades Jove. 
1.477,16 €

•Recollida i transport de residus 
2021. Recollida i transport de 
residus domèstics. 12.456,14 €

Direcció General 
d'Administració Local  GVA.

•Millora d'accessibilitat 
d'edificis municipals mitjançant 
l'eliminació de barreres 
arquitectòniques. Incorporació 
d'una rampa i colꞏlocació d'un 
ascensor de el Centre 
d'Activitats Socioculturals. 
30.454,79 €

Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org
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