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Beniarbeig repeteix com a seu 
de la columbicultura regional

Després de la celebració del 
Campionat Regional durant la 
primavera de 2021, el municipi 
continuarà el 2022 acollint 
aquesta competició que aplega 
als afeccionats de les comarques 
centrals valencianes. La 
presentació del campionat ha 
tingut lloc aquest dijous 24 de 
març al saló de plens de 
l’Ajuntament de Beniarbeig, on 
Carmelo Andreu, delegat 
regional de la Federació de 
Columbicultura de la Comunitat 
Valenciana, ha assenyalat que, 
encara que repetir de seu no és 
gens habitual, en el cas 
beniarbegí s’ha fet per tal de 
poder celebrar l’esdeveniment 
amb total normalitat, ja que 
l’edició de l’any passat va estar 

marcada per les restriccions de la 
pandèmia.

Per la seua part, des del Club de 
Columbicultura «La Estrella» 
s’han mostrat agraïts cap a la 
Federació, l’Ajuntament i la 
resta de persones i institucions 
que recolzen aquest campionat. 
De fet, el seu president, Vicent 
Llorenç espera que en esta 
ocasió puguen vindre tots 
aquells aficionats i seguidors que 
en la passada edició no van 
poder ferho.

En el mateix sentit s’ha 
expressat l’alcalde, Juanjo Mas, 
qui ha volgut remarcar la 
predisposició total del consistori 
local per a que eixos dies, tant el 

club local com la Federació 
puguen fer de Beniarbeig el 
millor escenari possible per a la 
pràctica de la columbicultura.

El campionat tindrà lloc del 2 al 
26 d’abril, quan un total de 99 
coloms competiran pels 15.000€ 
que es repartiran entre els 
primers classificats, però també 
per ferse en posicions 
classificatòries per a la resta de 
campionats, ja que els 7 primers 
coloms es classificaran 
directament per al Campionat 
Nacional que se celebrarà a 
Múrcia, mentre que el 23 
següents tindran l’oportunitat de 
competir en la categoria 
autonòmica en la Llosa de Ranes 
(la Costera).

Centre: Llorenç, Mas i Andreu
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El matí del diumenge 13 de març 
uns 300 participants van 
respondre a la convocatòria de 
l’Associació de Mestresses de 
Casa de Beniarbeig per tal de 
celebrar el Dia de la Dona. 
L’acte va començar des de la 
plaça del 9 d’Octubre, on els 
participants es van concentrar i 

des d’on la regidora d’igualtat, 
Sara Gil Peretó, va llegir el 
manifest per commemorar la 
diada. Seguidament, des de 
l’associació local es va fer 
entrega dels 564€ recaptats en 
les inscripcions a la delegada 
d’Ondara de l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer.

A continuació, els participants 
van iniciar una caminada pels 
carrers del poble que comptava 
amb dos itineraris, un de 2km i 
un altre de 4km. Una volta 
acabada la caminada, les 
mestresses de casa van oferir un 
esmorzar per a tots els 
participants.

L'Ajuntament de Beniarbeig 
renova el parc mòbil

La Caminada Solidària 
recapta més de 500€

En tan sols un parell de mesos de 
diferència s'han substituït dos 
dels vehicles dels que disposa el 
consistori. D'una banda, el de la 
Policia Local, a qui la Diputació 
d'Alacant ha dotat amb un 
Peugeot e2008 dins la 
convocatòria d'inversions 
financerament sostenibles. Es 
tracta d'un SUV 100% elèctric 
amb una autonomia d'uns 
300km, de manera que les 
patrulles dels agents locals 
veuran reduïdes les emissions de 
gasos i la contaminació acústica, 
alhora que s'estalviarà en 
combustible.

D'altra banda, l'Ajuntament 
també ha adquirit un Dacia 
Sandero. En aquest cas, el seu ús 
serà compartit, ja que podran 

utilitzarlo els treballadors 
municipals per a la realització de 
les seues funcions, com a 
assistència a cursos de formació 
o el seguiment de les aigües 
potables, però també, aquest 
vehicle podrà estar al servei dels 
membres del equip de govern 
quan necessiten traslladarse a 
actes o reunions en altres 

municipis, així com també 
servirà per reforçar el vehicle de 
la Policia Local en moments en 
què es necessite fer un 
desplegament més gran d'agents, 
com per exemple en els 
esdeveniments esportius, com la 
cursa de atletisme o la cursa de 
bicicletes.
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El dimarts 15 de març, 
Beniarbeig va rebre la vista 
Javier Gutiérrez, qui en la seua 
condició de Diputat 
d’Infraestructures i Assistència a 
Municipis, va voler seguir de 
primera mà les inversions que la 
Diputació d’Alacant ha realitzat 
en el municipi durant aquesta 
legislatura. Una inversió que se 
situa en més d’1’1 milions 
d’euros, i entre els que 
destaquen els 720.000€ que l’ens 
provincial ha invertit en el 
TeatreAuditori. Gutiérrez va 
comptar amb l’alcalde de 
Beniarbeig, Juanjo Mas, com a 
amfitrió, amb qui de manera 
conjunta van poder repassar 
algunes d’estes inversions, com 

les dels nous contenidors 
soterrats, alhora que pogueren 
conversar al voltant de les 
necessitats actuals de xicotetes 

localitats com Beniarbeig i de les 
accions que té destinades la 
Diputació d’Alacant per a aquest 
tipus de municipis.

El diputat Javier Gutiérrez coneix de 
prop les inversions de la Diputació

Amb el març com a mes de 
celebració del Dia de la Dona, 
des de la Regidoria d’Igualtat 
que encapçala Sara Gil Peretó, 
s’han organitzat unes sessions 
d’autodefensa durant els matins 
de l’últim cap de setmana de 
març i del primer d’abril. Les 
sessions han tingut lloc al saló 
d'actes del Club de Pensionistes i 
hi han participat una dotzena de 
dones del municipi i de la 
comarca, les quals han après no 
només algunes maniobres per 
evitar la violència física, sinó 
també a analitzar les relacions 
amb família i parella des d'una 
perspectiva igualitària i inclusiva 
i a desenvolupar ferramentes 
d'autocura.

El taller ha estat impartit per La 
Baula, un projecte compost per 
Maddalena Bianchini i Daniel 

Abad García, que han dinamitzat 
les sessions d'una manera 
participativa i des d'un 
enfocament de gènere. Des de la 
regidoria, Gil explica que “amb 
aquest taller pretenem millorar 
les nostres relacions amb el 
nostre entorn, per fer que 
aquestes siguen més 
enriquidores i segures per a 
nosaltres”.

La Regidoria d’Igualtat organitza un 
curs d’autodefensa per a dones

Esq. a dr.: Javier Gutiérrez i Juanjo Mas
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L'Associació de Mestresses i la 
Regidora de Serveis Socials 
organitzen una xerrada 'Drets de 
les persones consumidores i 
usuàries'. La xerrada serà a càrrec 
de la Unió de Consumidors 
d’Alacant i està subvencionada 
per la Diputació d’Alacant. Tindrà 
lloc el dimecres 27 d'abril a les 
20h a la sala d'actes del Club de 
Pensionistes.

Xerrada:
Drets de les persones 

consumidores i usuàries

Junts per Beniarbeig
L'associació Juntos per 
Beniarbeig ha realitzat amb èxit 
la segona recollida 
d'escombraries al poble. La 
següent recollida serà el 
diumenge 8 de maig a les 11.00 
h des de la plaça del 9 d'octubre. 
Des de l'associació volem 
convidar tots aquells que es 
vulguin sumar a fer un poble 
més net. També aprofitem per 
comunicar que estem organitzant 
una excursió a València per al 
dissabte 7 maig. L’autobús 
sortirà a les 8:30 des de l
´aparcament del Club de 
Pensionistes i té un cost de 13€ 
per als adults i 10€ per als 
menors. Al preu no estan 
incloses les entrades. La tornada 
a Beniarbeig es preveu a les 
18.00 i les inscripcions estaran 

obertes fins al 7 d'abril. Per a 
més informació podeu contactar 
amb Daniel (655 381 656) o 
Sally (616 237 286).

L'AGENDA
01/04
Conferència: "Allò que 
representa Joan Fuster" a 
càrrec de Joan F. Mira. Encontres 
a Beniarbeig 2022  Any Joan 
Fuster. 19:30h.

02/04
Festa de la Primavera  Mig 
any de Quintades. A partir de les 
13:00 a la plaça del 9 d'Octubre.

09/04 al TeatreAuditori
10:00. XIU XIU Concert per 
als més menuts. Preu: 5€ 
(Gratuït per a alumnes de 
l'Escola de Música i socis de la 
Unió Musical Beniarbeig)
+info 652 91 99 20
Inscripcions: Facebook de la 
Unió Musical Beniarbeig

19:00. Audició de piano dels 
alumnes de l'Escola de Música 
de la Unió Musical Beniarbeig

10/04
Concert de la Unió Musical 
Beniarbeig A les 19:00 al Teatre
Auditori.

«Les desses que hi ha en tu» treballa 
l’empoderament a travès de la mitologia

El passat 12 de març va tindre 
lloc una conferència titulada 
“Les deesses que hi ha en tu” 
com a part del programa preparat 
des de la Regidoria d’Igualtat 
per a commemorar el dia de la 
dona. La sessió va ser impartida 
per la beniarbegina Fina 
Escolano en el Club de 
Pensionistes. Escolano va 
començar explicant com la seua 
curiositat sobre la realitat 
humana l’havia portat a estudis i 
investigacions que concloïen en 
la necessitat d’equilibrar la salut 
mental i física a l’hora 
d’aconseguir un benestar 
complet.

A partir d’ací, comença a 
formarse, i aconseguint ser 
Titulada Superior en Medicina 
Xinesa i Acupuntura, experta en 

Naturopatia, experta en 
Osteopatia, Postgrau en 
Medicina Natural i Mestra de 
Reiki, tot amb la finalitat 
d’ajudar als seus pacients a 
obtenir aquest equilibri tan 
important.

Durant la conferència, les 
participants van analitzar les 
seues realitats a partir d’uns 
arquetips basats en personatges 
de la mitologia grega, amb 
l’objectiu d’aprofundir en 
l’autoconeixement i el 
creixement personal.


