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Arranca la Ruta de la 
Tapa de Beniarbeig

El 3 de juny a les 19:30 una batucada donarà el tret d'eixida.
Després de dos anys d'aturada, 
La Ruta de la Tapa 2022 tornarà 
a omplir de gastronomia i bon 
ambient els bars i carrers de 
Beniarbeig. Serà durant tots els 
divendres de juny i l'1 de juliol, 

quan cinc bars locals oferisquen 
tapa i beguda a 2,5€. Una oferta 
gastronòmica que cada setmana 
disposarà de novetats. A més, el 
divendres 17 també hi haurà una 
discomòbil infantil per a que 

siga un lloc de trobada per a 
totes les edats. Com sempre,  
completant la ruta s'entrarà en el 
sorteig de diversos esmorzars i 
menjars en els establiments 
participants.
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Per a beniarbegins i 
beniarbegines no és cap misteri 
que el Bar Coratge és un lloc de 
reconegut prestigi per a la gent 
del poble i de la comarca, com 
així ho corrobora l’intens 
moviment de locals i visitants 
que s’apropen a esmorzar, dinar 
o degustar les seues especialitats, 
com l’arròs amb fesol i penques, 
el putxero i, per descomptat, el 
couscous de M’Barek.

El que potser no tots saben és 
que enguany des de la Guia 
Repsol també han descobert 
aquest establiment i l’han 
reconegut amb un dels seus 
Soletes, una distinció que segons 
la mateixa guia atorguen a «eixe 
lloc que et desperta un somriure, 

que sedueix per la seua 
proximitat, per la seua proposta 
apetitosa i pel seu bon ambient». 
Així és com des de la Guia 
Repsol defineixen a aquells bars 
que es troben prop de les 
principals carreteres, i que des 
d’una manera humil i pròxima 
aposten per la qualitat. 
D’aquesta manera Beniarbeig és 
uns dels pocs pobles de la 
Comunitat Valenciana que té el 
privilegi de comptar amb un dels 
14 que s’han repartit pel territori 
valencià.

Des del «Coratge», els germans 
José Luís i María Ángeles 
Femenia es mostren molt 
satisfets pel reconeixement, i tal 

com van declarar recentment per 
a una entrevista a «La Veu 
d’Ondara», el Solete els dona 
més força per a continuar amb 
una dedicació que els ve de 
família, ja que encara que com 
bé resa la façana del bar, aquest 
està obert des de 1999, però 
abans d’establirse en l’actual 
ubicació la família ja havia 
regentat un parell de bars més al 
poble.

Si a aquesta trajectòria se li suma 
ara un Solete, no és d’estranyar 
que en més d’una ocasió 
s’òmpliga de gom a gom. Així 
que com bé remarca María 
Ángeles, si se sap que es vol 
anar «sempre és millor reservar».

El «Coratge» és 
distingit amb un Solete

Esq. a dr.: José Luís, Tonyi, María Ángeles i M'Barek



3

El diumenge 15 de maig unes 
150 persones van assistir al 
concert que va oferir el Montgó 
Chorale a l'auditori de 
Beniarbeig. El cor va interpretar 
obres de Jenkins, Schubert, 
Puccini, Fouré i Haydn, amb el 
suport de la pianista Kirsty Glen, 
la soprano Rosemary Jukic, el 
tenor Pepe Martinez i el baríton 
John Edwards. Des de Montgó 
Chorale també van aprofitar per 
recordar que són un cor amateur, 

per la qual cosa sempre estan 
disposats a donar la benvinguda 

a nous membres de totes les 
edats i nacionalitats.

El Montgó Chorale omple de 
clàssics el TeatreAuditori

(3)

(1)

Diumenge 15 de maig un grup 
de voluntaris de l'associació 
Juntos por Beniarbeig va netejar 
la zona de la parada d'autobús. 
Van treure dels 'cristalls' de la 
parada les restes de les restes de 
cartells que feia anys que s'hi 
acumulaven. Després es van 
acostar al Passeig Jaume I i 
també van treure dels vidres dels 
locals els grafits que embrutaven 
aquest espai des de fa molt de 
temps. Des de l'associació 
expliquen que amb l'arribada de 
l'estiu aturaran la campanya de 
neteja d'espais públics, per 
continuarhi a la tardor.

Junts per Beniarbeig continua 
amb la seva campanya de neteja
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Durant aquesta primavera la 
Biblioteca Municipal de 
Beniarbeig i l’Ajuntament de 
Beniarbeig han reprès «L’hora 
del conte» en unes sessions de 
contacontes en les que participen 
tant contacontes professionals, 
com sobretot voluntaris. 
L’encarregada d’iniciar aquesta 
primera hora del conte 
postpandèmica va ser Ainhoa 
Velázquez, estudiant d’educació 
infantil que el dimecres 11 de 
maig va contar «El regal» i «La 
fruita és meua». Dos setmanes 
més tard va ser el torn d’Irene, 
de la companyia Va de Cuentos, 
amb qui la MASSMA 
(Mancomunitat de Serveis 
Socials de la Marina Alta) i 
PANGEA, la seua oficina 
d’atenció a les persones 
migrades, van voler celebrar el 
Dia Mundial de la Diversitat 
Cultural.

Les properes sessions estan 
programades per al dimecres 8 
de juny, quan Sue Liang contarà 
en anglès la història del 
Gruffalo, a l’endemà també 
tindrà lloc el teatre infantil 
«Valeria» patrocinat per la 
Generalitat Valenciana i l’ONGD 
MUSSOL. El curs d’animació 
lectora finalitzara a la setmana 
següent, quan el dimecres 15 de 
juny ens visitarà Moni Poppins 
amb l’espectacle «L’última 
Pirata».

Per la seua banda, el Club de 
Lectura també continua amb les 
seues sessions literàries, en les 
que en aquests últims mesos han 
pogut llegir Las vencedoras 
(2019) de Laetitia Colombani i 
Noruega (2020) de Rafa 
Lahuerta. En el cas de l’obra de 
Colombani, els membres del 

grup lector van coincidir en la 
facilitat de lectura de la novelꞏla 
i en la capacitat per fer vore la 
realitat de les dones sense sostre 
que existeix en les ciutats 
europees, alhora que rescata de 
l’oblit la figura de Blanche 
Peyron (Llió, 1867 – París 
1933), oficial de l’Exèrcit de 
Salvació i fundadora del Palais 
de la Femme, un hotel social per 
a dones de París.

En el cas de Noruega, la seua 
elecció tenia com a alꞏlicient ser 
una de les novelꞏles que més èxit 
ha tingut en el panorama literari 
valencià. Una tria que en general 
va ser del gust dels lectors, qui 
van reconèixer com de bé 
descriu el centre de la ciutat de 
València dels últims 40 anys, al 
mateix temps que crea un símil 
entre la vida del protagonista, 
Albert Sanchis, i l’evolució 
urbana i social del Cap i Casal. 
Allò que el grup de lectura no 
sabia quan va començar amb la 
novelꞏla, és que finalment 
podrien comptar amb la 
presència del mateix Rafa 
Lahuerta, qui va acceptar la 
invitació de participar en la 
tertúlia del grup. Això va 
enriquir molt la sessió, ja que va 
permetre conèixer de primera mà 
tots els aspectes de la novelꞏla, 
des del seu procés de creació fins 

quin impacte ha tingut per a 
l’escriptor la gran acollida que 
ha tingut la seua obra.

La primavera retorna “L’hora 
del conte” a la biblioteca

Al centre, amb camisa verda: Rafa Lahuerta

Ainhoa Velázquez

Irene, de Va de Cuentos



A través del Pla PLANIFICA 
2022, la Diputació d’Alacant ha 
subvencionat amb 25.500,87€ la 
substitució dels parcs infantils de 
l’inici del passeig Jaume I i del 
de la plaça Nova, així com la 
instalꞏlació d’un tobogan al parc 
fluvial.

A eixa quantitat cal sumar els 
4.500,15€ que ha hagut d’aportar 
l’Ajuntament de Beniarbeig per 
tal de costejar el total de l’obra. 
Segons l’alcalde, Juanjo Mas, 
amb la renovació d’aquests dos 
parcs s’ha aconseguit que dos 
dels llocs més utilitzats per 

xiquets i famílies, siguen més 
recreatius, però també més 
segurs, ja que en el cas del 

passeig, també s’ha perimetrat 
l’espai de joc amb una xicoteta 
tanca.
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L’activitat de l’Associació de 
Mestresses de Casa de 
Beniarbeig també torna a la 
plena normalitat amb la 
reincorporació a l’agenda del 
Sopar d’Estiu que l’associació 
havia anat ajornant des de l’inici 
de la pandèmia.

D’eixa manera, el divendres 27 
de maig més de 100 participants 
van omplir la plaça per sopar, 
conversar i ballar en un acte amb 
el que segons les organitzadores, 
volen acomiadar el curs d’una 
manera alegre i festiva abans de 
l’aturada que suposa l’estiu per a 
l’activitat de l’associació.

Música i bon ambient en el Sopar d’Estiu 2022

L'Ajuntament renova els parcs infantils

Comença la temporada de piscina
Com tots els anys, amb 
l’arribada de l’estiu la piscina 
obri les seues portes per a que 
els beniarbegins de totes les 
edats puguen aprofitarla durant 
els mesos d’estiu. Concretament 
serà el dilluns 20 de juny quan 
les instalꞏlacions òbriguen les 
seues portes, en un horari 
d’11:00 a 14:00 i de 16:00 a 
20:00 de dilluns a diumenge. Els 
abonaments podran traure’s a 
l’ajuntament en horari d’atenció 
al públic (9:3013:30) i 
mantenen el preu d’anys 
anteriors, pel que el carnet 
individual té un cost de 15€, el 
de dos familiars 25€ i el de tota 
la unitat familiar 30€.

Com tots els anys, amb 
l’arribada de l’estiu la piscina 
obri les seues portes per a que 
els beniarbegins de totes les 
edats puguen aprofitarla durant 
els mesos d’estiu. Concretament 
serà el dilluns 20 de juny quan 
les instalꞏlacions òbriguen les 
seues portes, en un horari 
d’11:00 a 14:00 i de 16:00 a 
20:00 de dilluns a diumenge. Els 
abonaments podran traure’s a 
l’ajuntament en horari d’atenció 
al públic (9:3013:30) i 
mantenen el preu d’anys 
anteriors, pel que el carnet 
individual té un cost de 15€, el 
de dos familiars 25€ i el de tota 
la unitat familiar 30€.



Edita:
Ajuntament de Beniarbeig

96 576 60 18
ajuntament@beniarbeig.org
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L'AGENDA
08/06
«L’hora del conte» The 
Gruffalo, a càrrec de Sue Liang. 
18:00h a la biblioteca

09/06
«L’hora del conte» Teatre: 
Valèria. 18:30 a la biblioteca

11/06
La Gran Cagà. 18:00 al carrer 
de les Escoles

11/06
Nit de Sainets. Valentes i 
Positives. 19:00h al Teatre
Auditori

12/06
Audició de final de curs de 
l’Escola de Música de la Unió 
Musical Beniarbeig. 12:00h al 
TeatreAuditori.

15/06
«L’hora del conte» Teatre: 
L’última Pirata a càrrec de Moni 
Poppins. 18:00h a la biblioteca.

02/07
Teatre: Adéu Paco, a càrrec de 
Lolailo Troupe. 19:30h al Teatre
Auditori

Subvencions:

•Mesures de ciberseguretat i 
modernització 2022. 23.270,96 €

•Adquisició de material i 
equipament esportiu 2022. 1 
equip de musculació multifunció 
Strong Rack. 2.306,60€ 

•Pla d’ajudes per a 

infraestructures hidráulilques 
d’abastiment i sanejament. Pla 
+Aigua 2021. Canvi de
comptadors amb telelectura.
96.000,00 €

Un any més, la Regidoria 
d’Educació, que encapçala Ana 
Gallart Palacios, organitza 
l’Escola d’Estiu durant el mes de 
juliol i la primera quinzena 
d’agost per a xiquets i xiquetes 
nascuts entre el 2010 i el 2018. 
En ella, tots els participants 
tindran al seu abast activitats com 
tallers de música, contacontes, 
reforç escolar, art attack, gimcana 
i piscina, en un horari de 9h a 
14h.

Com a novetat, enguany, a banda 
del suport de l'Ajuntament de 
Beniarbeig, l’activitat està també 
subvencionada pel Ministerio de 
Igualdad a través del pla 
CORRESPONSABLES, amb el 
que es pretén facilitar la 
conciliació familiar i laboral. 
Això ha fet que el preu de la 
inscripció s’haja ajustat molt, fins 
al punt que la quota del període 
complet siga de tan sols 30€. Un 
fet que Gallart valora molt 
positivament, ja que això facilita 
la participació de xiquets i 

xiquetes, independentment de la 
renda familiar. Com a 
contrapartida, acollirse a dita 
subvenció per part del consistori, 
també implica l’assumpció dels 
requisits imposats per aquesta, pel 
que enguany, per inscriure’s és 
condició indispensable estar 
empadronat al municipi.

Les inscripcions seran de l’1 al 15 
de juny i podran ferse a través de 
la pàgina web www.coma
casa.es. Per a dubtes o més 
informació, es pot contactar amb 
Com A Casa, l’empresa 
encarregada de la seua gestió, al 
telèfon 626 852 113 o per correu 
electrònic a contacte@coma
casa.es.

ESCOLA D'ESTIU 2022


