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La sega de l´arròs finalitza amb 
bons resultats

Agricultura

Inauguració «espai 
veïnal antic institut»

Participació ciutadana i 
Cultura

Clausura del taller 
d´ocupació comarcal

Creama

Visita del Director 
General d'Esports

Esports

Ajuntament de Pego

Butlletí
d’Informació
al Ciutadà

02 / Octubre

La sega de l’arròs a Pego queda conclosa amb molt bones 
expectatives, tot i les característiques d´aquest any com, per 
exemple, l’escassetat d´aigua. Un any difícil però amb bons re-
sultats de recol·lecció.
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Editorial
Ja tenim en les nostres mans 
la segona edició del Butlletí 
d’informació al Ciutadà. Amb 
aquesta iniciativa contemplada 
dins del “Pla d’Identitat Local 
Pego 2020” volem que vaja 
assentant-se una manera de 
donar a conéixer les moltes ac-
tivitats i iniciatives que passen 
a Pego. Han estat moltes activi-
tats com ara: la sega de l’arròs, 
la celebració del Primer Cam-
pus Bàsquet Pego amb èxit de 
participants i visita del Director 
General d’Esports. Un fet his-
tòric com ara és la recuperació 
de l’espai “Antic Institut” per al 
poble i associacions locals des-
prés de molts anys abandonat 
i malbaratant-se i moltes més 
notícies. També recuperem la 
memòria històrica amb l’alque-
ria de “Benirrupais”. Seguirem 
informant.

Att. Enrique Moll
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MIR SUAY, PILAR
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GARRIDO AZPIROZ 
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20/10/2016
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MIR SUAY, PILAR
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MIR SUAY, PILAR
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25/10/2016
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Ajuntament de Pego

AJUNTAMENT 
96 557 00 11
ACCIÓ URGENT 
(AMBULÀNCIA PEGO I 
LES VALLS) 
653 867 383
AIGUA POTABLE 
900 101 270
BOMBERS DÉNIA 
96 578 11 85
BUTANO 
96 557 07 15
CAMARA AGRÀRIA
96 557 00 71
CASA DE CULTURA 
96 557 28 01
CENTRE DE SALUT 
INFORMACIÓ 
96 557 86 50
CENTRE DE SALUT 
URGÈNCIES 
96 557 86 54
CORREUS 
96 557 01 25

CREAMA 
96 557 12 55
DEPURADORA 
96 597 73 00
ECOPARK
900 361 082
EMERGÈNCIES 
112
POLICIA LOCAL 
96 557 01 18
CENTRE DE SALUT 
URGÈNCIES 
96 557 25 11
RECOLLIDA DE FEM 
900 102 730
GUÀRDIA CIVIL 
96 557 00 31
HOSPITAL LA PEDRERA 
DE DÉNIA 
96 578 70 12
IBERDROLA 
901 202 020
JUTJATS DE PAU 
96 557 03 19

OFICINA DE TURISME 
96 640 08 43
PARC NATURAL DE LA 
MARJAL 
96 640 02 51
PISCINA MUNICIPAL 
COBERTA 
96 557 01 56
POLICIA LOCAL 
96 557 01 18
POLIESPORTIU “LA 
TRILLADORA” 
96 640 00 50
RADIO PEGO 107.8 FM 
96 640 02 12
RESIDÈNCIA SAN JUAN 
DE DIOS 
96 557 01 69
SERVEIS SOCIALS 
96 557 06 01
SUMA 
96 640 06 48
TEATRE MUNICIPAL 
96 557 26 05

Telèfons d'Interès

BIC 02 · Octubre 2016

Farmàcies de guàrdia

Edita

A la Marjal de Pego 
des del Paleolític 
Mitjà (fa 30.000 
anys), passant per 
l'Edat del Bronze 
Valencià (3.000 anys), 
s'han trobat restes 
d'assentaments 
humans
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Fa més d’un any es van acostar a l’Ajun-
tament un grup de gent amb unes idees 
un tant «boges» per a recuperar el vell Ins-
titut. Les primeres reunions foren difícils, a 
la volta que interessants i molt enriquido-
res; ja que eren complementàries als mo-
viments que estaven duent a terme des 
de feia algun temps, els anteriors Governs 
del poble, sempre demanant a la Gene-
ralitat la cessió i la recuperació d’aquest 
edifici tan emblemàtic. Si més no, d’una 
altra manera més administrativa, i no tan 
cridanera. De totes aquestes vesprades 
d’hores xarrar, debatre, pensar i escriure, 
a la fi, va sortir un projecte que serà la 
suma de tots. 

S’ha volgut crear un espai on tindran 
cabuda les entitats del poble, i els pro-
jectes sense ànim de lucre que vulguen 
crear, ensenyar, compartir,  i gaudir del 
seu temps; un espai lliure que al principi 
tindrà una certa protecció de l’Ajuntament 
per a acompanyar a la constitució i a l’aco-
blament de tots i totes, però que a poc a 
poc, tendirà cap a l’autogestió. És un de-
sig i un veritable somni que a poc a poc 
va fent-se realitat. Malgrat tot el que s’ha 
parlat i s’ha pogut especular «entre bam-

bolines», mai s’ha parat de treballar i d’ac-
tuar. És cert que es tracta d’un model que 
a priori pot resultar un tan especial i fins i 
tot, massa utòpic; però la voluntat de les 
Regidories que porten endavant aquest 

projecte, la de Participació Ciutadana i la 
de Cultura, amb el suport de la resta de 
les Regidories, i les ganes de treballar de 
molta gent que ha cregut en el projecte 
«Antic Institut» i no s’ha rendit, faran que 
es porte a terme l’obertura d’un espai pú-
blic que prendrà el nom «d’Espai VEïNAL 
ANTIC INSTITUT».

S’ha volgut crear 
un espai on tindran 
cabuda les entitats 
del poble, i els 
projectes sense ànim 
de lucre que vulguen 
crear, ensenyar, 
compartir,  i gaudir

Participació ciutadà i Cultura

Inauguració «espai veïnal antic institut»,
 l'1 d'octubre. 
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Escola d'estiu

La Regidoria d’Esports promou l’Escola 
d’Estiu que va dirigida a xiquets del po-
ble, des dels 3 anys fins als 12, mitjançant 
aquesta àmplia franja els alumnes poden 
gaudir dels jocs i activitats proposades. 
Des de fa un temps es realitzen diferents 
tipus d’activitats esportives per a donar a 
conèixer diferents esports reglats i altres 
de recreatius (indiaques, frisbee, para-
caigudes,..) perquè els xiquets observen 
diferents maneres de fer activitat física 
i es divertisquen. També s’ha intentat 
promoure la realització de treballs ma-
nuals amb el màxim de material reciclat 
possible per a què vegen que mitjançant 
el que tenim a casa podem fer diverses 

coses. 
Enguany han participat un total de 120 

xiquets i xiquetes, els quals a banda de 
fer tallers i activitats en l’escola també 
han fet visites a la Marjal, al Castell de 
Forna, al Castell d’Ambra, a la platja, a la 
granja-escola i al Ràfol d’Almunia on van 
fer un encontre amb l’Escola d’Estiu del 
Rafol.
Des de la Regidoria d’Esports es vol 

agrair a Acció Urgent la seua col·labora-
ció amb l’Escola d’Estiu, per les activitats 
que han realitzat amb els xiquets, acom-
panyant-los en totes les eixides i fent-los 
explicacions del servei que donen a la 
ciutadania.

Escola d'estiu

Educació



5

Les noves instal·lacions del parc del 
Passeig El Clot criden l´atenció als xi-
quets i xiquetes per les seues dimen-
sions i el colorit. El disseny del parc, 
segons explica el regidor de Parcs i 
Jardins, Andres Dominguis, va “ser 
consensuat amb els pares i mares 
dels xiquets usuaris que demanaven la 
construcció d´un parc similar als que hi 
havia en poblacions veïnes”. 

La primera zona infantil s’inaugurava a 
maig a la Plaça Maria Cambrils (antiga 
Plaça de la Quintana).  Ambos projec-
tes s’emmarquen dins del programa 
per a Inversions Financerament Soste-
nibles de la Diputació d’Alacant. 

Des de l´Ajuntament de Pego i la Regi-
doria de Parcs i Jardins conviden a me-
nuts i joves a gaudir del parc i, sobre-
tot, a respectar les normes de civisme. 
Cal recordar que una setmana després 
de la inauguració del parc de la Plaça 
Maria Cambrils es van registrar actes 
vandàlics.

Els més menuts ja 
gaudeixen de les 
noves zones infantils

Parcs i jardins

Escola d'estiu

L’escoleta Infantil Municipal “La Trillado-
ra” ha realitzat aquest estiu l’anomenada 
Escola d’Estiu, com ve fent-ho en els úl-
tims anys. Destinada a alumnes de 0-3 
anys. S’ha realitzat durant el mes de ju-
liol. és un servei que ofereix la Regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament de Pego per 

als alumnes que ja estan inscrits en l’Es-
coleta Infantil i a noves incorporacions 
que volen utilitzar aquest servei. Amb la 
finalitat de conciliar la vida laboral i fa-
miliar de les famílies.L’horari ha sigut de 
8h fins les 15h amb servei de menjador, 
aquest curs hem tingut un total de 42 
alumnes. Les activitats realitzades han 
sigut de caràcter lúdic i creatiu. Com per 
exemple: jocs d’aigua, pintar llenços, 
treballs manuals amb material reciclat, 
tallers de cuina, bany a la piscina muni-
cipal, etc.
També volem agrair la col·laboració del 

personal de la piscina i d’Acció Urgent 
en l’activitat de bany.

Escola d'estiu de la escoleta municipal 
de la trilladora

Educació
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La Regidoria d’Educació de l’Ajuntament 
de Pego informa que s’obri el termini per 
a matricular-se als cursos i tallers que es 
fan en l’escola d’adults “CMFPA  A.Pérez 
Ramos”. Les classes comencen el 19 de 
setembre i els tallers el 3 d’octubre. 

CENTRE MUNICIPAL DE 
FPA A. PÉREZ RAMOS                                                                                                                             
AV. ALCALDE AQUILINO BARRACHI-
NA, 1,  03780 PEGO, Tl 96 5570011                                                                                                       
correu electrònic: educacio@pego.org/
fpapego@gmail.com                       
                                                                                                         
MATRÍCULA : FINS AL 30 DE  SETEMBRE

Requisits: 
Majors de 18 anys o majors de 16 anys amb 
contracte de treball.
La documentació que cal presentar: 
• Sol·licitud de matrícula que es pot desca-
rregar en el web de
•  l’Ajuntament o arreplegar en les seues 
oficines.
• Fotocòpia del DNI, NIE o del passaport.
• Una foto de carnet per als nous alumnes.

Lloc de matriculació:                                                                                                                                    
Presentar la sol·licitud de matrícu-
la a les oficines de l’Ajuntament.                                                                                                                                 
ELS  CURSOS  COMENCEN  EL  19 DE  
SETEMBRE CENTRE  MUNICIPAL  DE  
FPA  A. PÉREZ RAMOS        
                                                                   
ELS  TALLERS  COMENCEN  EL 3 D’OC-
TUBRE
REGIDORIA D’EDUCACIÓ
CURSOS I PROGRAMES FORMATIUS
Matrícula fins al 30 de  setembre

FORMACIÓ BÀSICA
CICLE I
ALFABETITZACIÓ:
Aprendre a llegir, escriure, comptar...
NEOLECTORS: 
Millorar la lectura, escriptura i
 matemàtiques bàsiques
PREGRADUAT:
Preparació per al Cicle II

CURSOS PREPARATORIS PROVA 
ACCÉS:
CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
 I SUPERIOR 

IDIOMES
CURSOS DE LA JUNTA QUALIFICADO-
RA DE  CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ 
(JQCV): ORAL(A1), ELEMENTAL(B2), MIT-
JÀ(C1) I SUPERIOR (C2)

VALENCIÀ I CASTELLÀ PER A ES-
TRANGERS

GRADUAT EN SECUNDÀRIA
CICLE II Primer Nivell 
Curs Preparatori per a:
Prova lliureTítol de Graduat en Secun-
dària
Prova lliure Batxiller per a major de 20 anys

TALLERS DE 
DIBUIX I PINTURA
RESTAURACIÓ DE MOBLES VELLS
TEATRE
BALL DE SALÓ

El passat mes de juliol va tindre lloc 
una de les primeres accions de la Xarxa 
de Regidories de Joventut de La Mari-
na Alta. 

Es va realitzar un “Curs d’educador de 
Menjador” impartit per “Abast, Escola 
d’animació”, al que varem assistir 4 pe-
golines. Aquest curs es troba dins del 
marc de formació oficial acreditada per 
la Generalitat Jove-Ivaj.

Per la quantitat de gent de la comarca 
que va demandar el curs, es realitzaren 
els cursos a Benissa un d’ells, i l’altre, 
entre Dénia i Calp, per a acostar-se a 
tots els usuaris de la Marina. 

Aquest ha estat el primer de moltes 
altres accions i cursos que la Xarxa ha 
programat al llarg del curs que a poc a 
poc va prenent forma, 

Us deixem una foto del curs que es va 
fer a Benissa on va assistir una pego-
lina. La trobeu. Esperem que gaudires 
amb l’experiència!!

Curs d'educador de 
menjador

Joventut

Educació

CURSOS I PROGRAMES FORMATIUS

Matrícula fins el 30 de  setembre

CURSOS I PROGRAMES FORMATIUS

Matrícula fins el 30 de  setembre

CICLE I

ALFABETITZACIÓ:

Aprendre a llegir, escriure, comptar...

NEOLECTORS: 

Millorar la lectura, escriptura i
 matemàtiques bàsiques

PREGRADUAT:

Preparació per al Cicle II

CICLE I

ALFABETITZACIÓ:

Aprendre a llegir, escriure, comptar...

NEOLECTORS: 

Millorar la lectura, escriptura i
 matemàtiques bàsiques

PREGRADUAT:

Preparació per al Cicle II

FORMACIÓ BÀSICA
FORMACIÓ BÀSICA

CICLE II Primer Nivell 
Curs Preparatori per a:

 Prova lliureTítol de Graduat en Secundària
Prova lliure Batxiller per a major de 20 anys 

CICLE II Primer Nivell 
Curs Preparatori per a:

 Prova lliureTítol de Graduat en Secundària
Prova lliure Batxiller per a major de 20 anys 

GRADUAT EN SECUNDÀRIA
GRADUAT EN SECUNDÀRIA

CURSOS PREPARATORIS PROVA ACCÉS:

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
 I SUPERIOR 

CURSOS PREPARATORIS PROVA ACCÉS:

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ
 I SUPERIOR 

IDIOMES

CURSOS DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE 
CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (JQCV): 
ORAL(A1), ELEMENTAL(B2), MITJÀ(C1) 

I SUPERIOR (C2)

VALENCIÀ I CASTELLÀ PER A ESTRANGERS

IDIOMES

CURSOS DE LA JUNTA QUALIFICADORA DE 
CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ (JQCV): 
ORAL(A1), ELEMENTAL(B2), MITJÀ(C1) 

I SUPERIOR (C2)

VALENCIÀ I CASTELLÀ PER A ESTRANGERS

TALLERS DE 

DIBUIX I PINTURA
RESTAURACIÓ DE MOBLES VELLS

TEATRE
BALL DE SALÓ

TALLERS DE 

DIBUIX I PINTURA
RESTAURACIÓ DE MOBLES VELLS

TEATRE
BALL DE SALÓ

L’escola d’adults “CMFPA  A.Pérez Ramos”. 
Cursos i activitats 2016.

Educació
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La Diputació d’Alacant, dins dels cur-
sos de formació de l’anualitat 2016, ha 
concedit a la Regidoria de Joventut un 
“Curs d’Anglès Preparació B1”. Només 
8 ajuntaments de la nostra província 
s’han vist beneficiats per aquests cur-
sos que estan dirigits a joves d’entre 14 
i 35 anys, de forma gratuïta, i en el que 
només podran participar 20 alumnes 
en una duració de 40 hores. 

A Pego, el curs es farà en col·labora-
ció amb Creama que farà les inscrip-
cions, i cedirà l’aula. L’inici previst és el 
19 de setembre, després d’un examen 
de nivell previ perquè tots els alumnes 
puguen aprofitar de la millor manera el 
curs.  

Aquest és el segon curs que rep el 
nostre poble d’aquestes característi-
ques. L’anterior, un parell d’anys, també 
de la mà de la Regidoria de Joventut i 
Creama i subvencionat per la Diputació 
d’Alacant, va tindre un ple total d’assis-
tents i tothom va quedar satisfet.

Curs d’anglès 
preparació b1

Joventut i Creama

Social

La Xarxa de Regidories de Joventut de 
la Marian Alta és un ens que no para mai. 
Hem organitzat per a començar a octubre 
un curs de Monitor d’activitats de Temps 
lliure. En ell participaran joves a partir de 
18 anys de molts pobles de la Marina, a un 
preu assequible, gràcies a la col·laboració  
de l’Escola d’Animació Abast. Al mateix 
temps, també és realitzarà un curs similar 
que també impartirà Abast, de Director 
d’Activitats de Temps Lliure, que pot ser 

compatible amb l’anterior. Ambdós cursos 
estan proposats per a la gent jove, per a 
dinamitzar un sector que cada vegada de-
mana estar més preparat. Tots dos cursos, 
tot i que no es faran a Pego, es procurarà 
que es facen a un poble un tota la resta 
de la comarca tinga fàcil accés. De manera 
que siga fàcil i còmode per a tots els alum-
nes la seua assistència.
Mes informació en la web:
www.abastanimacio.org

En els mesos estivals en la Piscina de la 
Trilladora s’ha realitzat un curs intensiu de 
rescat amb la col·laboració d’Acció Urgent, 
per als socorristes aquàtics que treballen a 
les piscines municipals.
La Regidoria d’Esports i la de Sanitat han 
facilitat tot el material necessari per a fer 
aquest tipus d’intervenció, adquirint-se 
una taula de rescat, un collarí, collar i un 
equip d’oxigen tot això sumat al desfibri-
lador que ja tenim en la Piscina Coberta.  
Preservant així la salut de tots aquells que 
gaudixen de les instal·lacions esportives 
en el nostre poble.

Curs monitor – Director activitats de la xarxa 
de regidories de joventut de la marina alta

Curs intensiu de rescat amb la col·laboració 
d’Acció Urgent

Joventut

Educació
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Esports

El passat 9 de Juliol vam rebre la visi-
ta del DG d’Esport, Josep Miquel Moya 
en la cloenda del I Campus del Basquet 
Pego que va comptar amb l’exhibició del 
Club de Basquet Elx en cadira de rodes. 

L’Alcalde, Enrique Moll i el Regidor d’Es-
ports, Raul Tamarit visitaren les instal·la-
cions esportives del municipi (Pavelló 
Ausiàs March, Poliesportiu La Trilladora 
i Camp de Futbol del Pujol) amb Moya 
per a mostrar-li les millores que s’havien 
portat a terme, les actuacions pendents  
de realitzar-se i les necessitats que te-

nen els recintes pegolins, cal recordar 
que aquest dos ja es van desplaçar a 
València per a reunir-se amb el Director 
General amb la intenció de buscar algu-
na línia de finançament per a millorar les 
instal·lacions.

Per part del consistori es feia una valo-
ració positiva per la visita de Josep Mi-
quel, ja que tenien l’oportunitat de mos-
trar-li en directe deficiències, i agraïen la 
presència d’un alt càrrec en la cloenda i 
entrega de diplomes als assitents del I 
Campus del Bàsquet Pego.

Visita del Director General d'Esports

Esports
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Com cada any la Regidoria d’Esport ofe-
reix activitats per a menuts i grans, entre 
elles per als més menuts de casa podeu 
trobar; Volei, Futbol Sala, Atletisme, Psi-
comotricitat, Ballet i Gimnàstica Rítmica, i 
per als mes majors; Pilates, Entrenament 
en Grup, Zumba, Gimnàstica de Manteni-
ment, Crosstrainning TRX i GAP. 
Les activitats començaran a partir del 
mes d’Octubre.
Des del consistori s’anima a la gent a 
participar, ja que practicant esport tenim 
una vida més saludable i divertida. 
ANIMA’T i PARTICIPA!!

Activitats 
esportives 2016

Esports

Esports

Des del mes de setembre podràs trobar 
noves màquines i un espai més gran per a 
gaudir de l’esport en el gimnàs de la Pis-
cina Coberta.

La Regidoria d’Esports adquirit aquest 
material per tal de donar un millor servei, 
passeu per les instal·lacions i informeu-se.

Aquest estiu hem estat millorant el Camp 
Municipal Cervantes; s’han canviat els 
seients i li han donat una mà de pintura 
al recinte. Cal destacar que aquest canvi 
no ha suposat cap despesa econòmica a 
l’Ajuntament, ja que es disposava d’aquest 

seients des que es va fer el Camp de 
Futbol del Pujol i instal·lats pels mateixos 
treballadors de la regidoria.  Aquesta ac-
tuació entra dins de la millora de les ins-
tal·lacions que està portant a terme la Re-
gidoria d’Esports.

Esports

Esports

Ampliació Gimnàs

Renovació seients Camp Municipal Cervantes
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Des de la Regidoria d’Educació de 
l’Ajuntament de Pego s’informa que la 
Conselleria d’Educació, va autoritzar 
en juliol el canvi d’horari de les 4 es-
coles públiques de Pego, que vàrem 

demanar en Consell Escolar Municipal 
dita autorització per unanimitat. El 15 
de Setembre estaven convocats tots 
els pares i mares de tots els col·legis 
d’Infantil i Primària de Pego, per votar 
a favor o en contra de la implantació 

de la jornada intensiva (de 9 a 14h.) per 
aquest  curs.La modificació de la jorna-
da necessita del sí del 55 % del cens 

de pares i mares del col·legi per a tirar 
endavant.

Les votacions han sigut:
    
 

AMBRA
VOTANTS 75,25% 

VOTS AFIRMATIUS 57,94%

CAROLINA SALA
VOTANTS 87,20%

VOTS AFIRMATIUS 70,42%

ROSALIA BONDIA
VOTANTS 85,52%

VOTS AFIRMATIUS 70,85%

SANT ANTONI
VOTANTS 86,21%

VOTS AFIRMATIUS 73,33%

Desde la Regidoria d’Educació hem 
recoltzat en tot moment la jornada 

continua i junt a la Regidoria d’Esports 
facilitarem un servei esportiu per les 
vesprades en els centres educatius.

Votacions Jornada 
Contínua

Ràdio

T’acompanye allà on tu vulgues. T’infor-
me d’allò que passa a la vora, al costat 
de ta casa o a 500 metres: festes, es-
deveniments destacats, concerts, con-
ferències, presentacions, excursions, 
història, agricultura, política, associacio-
nisme... allà on està la notícia, està Ràdio 
Pego. Perquè no et perdes detall de la 
vida del teu poble. Contant-te-la amb la 
veu dels protagonistes.

A la 107.8 de l’FM pots escoltar Ràdio Pego, 
però també pot llegir-me i consultar-me a 
www.radiopego.com. A més Ràdio Pego 
em trobaràs a les xarxes socials Facebook 
i Twitter, per estar més aprop teu. Perquè 
sé que viatges o treballes fora, perquè 
m’adapte als nous temps. Ràdio Pego, la 
ràdio de poble que batega amb tu.

L’Ajuntament de Pego als últims anys pre-
para projectes diaris per a subvencions 
de gairebé totes les Regidories. En aquest 
cas, va eixir una ajuda de la Direcció Ge-
neral de Transparència i Participació de la 
Generalitat i vàrem optar a ella presentant 
un projecte anomenat: «Adequació de la 
plana web de l’Ajuntament de Pego a la 
normativa WAI (Web Accessibiliti Initia-
tive). És a dir, adapatar la nostra web als 
principals grups amb discapacitat senso-
rial. Amb aquesta iniciativa és pretén que 
tothom tinga accés als mitjans pels quals 
l’Ajuntament emet gran part dels seus avi-
sos i de la seua informació. 

365 dies de l’any amb tu

Subvenció transparència

Ràdio

Subvenció
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Les valls de Pego són un espai natural va-
riat i molt fràgil que resumeix la ruquesa 
de la muntanya mediterrània. D’un elevat 
valor des del punt de vista de la Ciència, 
amb espècies úniques i d’un singular be-
llesa. Paratges recollits magistralment en 
les seues publicacions per Joan Pellicer, 
amb una visió etnobotànica insuperable.
Aquest paisatge es caracteritza per les 
seues estratificacions històriques, des de 
la Prehistòria, el Món Antic, el Medieval, el 
Món Il·lustrat, fins els nostres dies. Cada 
època ha escrit i esborrat sobre el palimp-
sest, eixe vell pergamí que és el territori en 
el qual vivim.
Les jornades tenen entre els seus objec-
tius proposar una nova lectura del territori 
de les valls que contenen valors suficients 
per a ser considerat un paisatge cultural, 
un jardí o lloc històric, parc cultural de pri-
mera categoria.
En tot cas, els mites i llegendes, els aspec-
tes intangibles es projecten sobre la rea-
litat, que pren una dimensió màgica, que 
supera qualsevol museu o parc conven-
cional que coneguem.

Durant les jornades es realitzarà un viat-
ge diacrònic, a manera de pelegrinatge, 
rescatant aspectes desconeguts o sols 
oblidats.
Està previst que al finalitzar les jornades 
es redacten com a resultat dels debats i 
conferències unes conclusions, unes pro-
postes de futur.
Informació i inscripicions:
Arxiu Municipal Pego, 
arxiumunicipal@pego.org

Cultura

Comencen a realitzar l’estudi directe d’art 
Rupestre amb una actuació arqueològica 

en les pintures rupestres del Barranc de 
la Canal.

Cultura

Cultura

El paisatge cultural de les valls de Pego

Comencen el projecte arqueològic

L'alqueria de 
Benirrupais. 

Un exemple d'heretat 
de renda. 

Benirrupais era una de les tantes alque-
ries andalusines del terme del castell de 
Pego que va quedar com a heretat de 
renda o gran unitat d’explotació agrària 
després de la conquesta cristiana. Només 
tres alqueries quedaren a Pego com a 
llocs de població musulmana fins a la seua 
expulsió definitiva en 1609: Atzeneta, Fa-

vara i Benumeia.  

A finals del segle XV, segons el llibre de 
la peita de 1488, l’alqueria de Beniropayc 
era propietat de Jaume Desplà, qui l’havia 
adquirida de Salvador Escrivà, i sembla 
que en ella encara vivien uns pocs musul-
mans que haurien de ser treballadors de 
l’alqueria, els anomenats eixarics. Havia 
de ser una gran alqueria com ho demos-
tren les seues fites (terra de Castelló, terra 
d’Abrahim Benamer, terra de l’herència 
de Joan Peris i muntanya) i la seua esti-
mació fiscal (815 lliures). El cas de Rupais 
és semblant en 1488 al de les alqueries 
de l’Atzúbia dels Pintor, l’Atzeneta dels 
Torres i els Torra, i l’Atzeneta dels Piera. 
A les que hauríem d’afegir ja en 1615 les 
alqueries de Gaià, Cotes, Benixat i Beni-
galip (Benigànim). Les alqueries o heretats 
de renda eren extensions compactes i de 
grans dimensions, estaven associades als 
antics assentaments dispersos del model 
rural valencià i no descartem un possible 
recurs al treball assalariat i a la gestió indi-

recta a partir de l’arrendament.

En 1515 l’alqueria la comprà el cavaller 
mossèn Francesc Miró, aleshores també 
senyor del lloc de Negrals. En Francesc 
Miró deixà escrit en el seu testament que 
tant el lloc de Negrals com l’alqueria de 
Benirrupais, dels quals era senyor, no po-
drien ser venuts fins passats cent anys 
des de la seua mort, que possiblement 
va tenir lloc l’any 1520. Però un membre 
de la seua família, el seu fill Andreu Miró, 
va incomplir aquest desig testamentari i 
en 1537 va vendre l’alqueria a Francesc 
Banyuls, ciutadà i mercader de Xàbia, sen-
yor de Benitatxell i casat amb la pegolina 
Úrsula Sala. El fill d’aquests va ser Fran-
cesc Joan Banyuls, membre de la Santa 
Inquisició i casat amb Jerònima Tristany, 
els fills dels quals (Tomàs, Miquel, Pere 
i Jeroni) es dividiren l’heretat en quatre 
parts iguals. D’ací doncs que bona part de 
la partida de Benirrupais o Rupais ha estat 

sempre coneguda com dels Banyuls. 

Joan Miquel Almela
Arxiu Municipal de Pego
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Joventut

Èxit de la cinquena edició del  “Festival Tri-
bus Urbanes”. Subvencionada per la Dipu-
tació d’Alacant, en la seua àrea de Joven-
tut, i que va començar com una necessitat 
de cobrir un esport que començava a ser 
emergent. De fet al cap poc temps, un dels 
“skaters” del nostre poble es va prendre la 
molèstia de recollir centenars de signatu-
res per tal de demanar a l’Ajuntament un 
lloc per a practicar el seu esport preferit 
en condicions i no haver de molestar a 
la gent, que passejava pels parcs o tran-
sitava per les voreres. Es va construir un 

skatepark a juny de 2015 i l’edició anterior 
del Festival Tribus Urbanes, es va desen-
volupar allí mateix. 

En aquesta edició, la Diputació ens ha 
concedit 1334,96€, i les activitats van gi-
rar entorn a les competicions tant d’skate 
com d’scooter i com a novetat enguany es 
va fer una mostra de «grafitis», per a con-
tinuar amb el que vàrem fer en altres llocs 
del poble, per tal de donar-li un altre color 
als nostre carrers. 

El Mig Any de Falles va ser el començament 
oficial del curs faller. Un dia en el qual les 
tres comissions falleres pegolines van apro-
fitar per a fer la presentació «no oficial» de 
les que seran les seues representants de 
l’any 2016-2017 a cada Falla. En aquesta 
edició la festa es va traslladar al barri del 
Convent, fins allí es desplaçaren les tres 
Comissions al ritme de la Banda de Música 
de Pego i celebraren que només faltaven 

6 mesos per a les pròximes falles. Al llarg 
del dia va haver activitats a cada Casal fa-
ller, on tots els veïns i veïnes del barri que 
van voler van participar. A la mitjanit es va 
fer la “Cremà” de tots els trastos vells que 
van conformar el “monument” a la tradició 
fallera. En acabar una discomòbil va allargar 
la festa fins la matinada.

La nit del 10 de setembre es va cele-
brar el Mig Any de Carnestoltes, aquest 
any era la sisena edició. Aquesta festa 
ha aconseguit convertir-se any rere any 
en el comiat de l’estiu i el retrobament 
de la rutina de la tardor. Des de tota la 
comarca van acudir joves, i no tan jo-
ves, per a ballar, al ritme de la macro-
discomòbil que enguany va comptar 
amb Saimon Mas, Salva Faus i Alex Fe-
menia, tres dels millorets DJ’s que han 
sonat en tots els festivals de l’estiu. A 
més vam tindre molta animació, amb 
pantalles led, confeti, focs d’artifici, la-
sershow, i moltes més sorpreses; tot el 
que necessitàvem per a una nit de fes-
ta al Recinte Multiactivitats la Trilladora. 
Només havies de disfressar-te  i tindre 
moltes ganes de passar-ho bé. La nit va 
ser tot un èxit de participació. Al voltant 
d’uns dos mil participants. 

Mig any de 
carnestoltes

Festes

V festival tribus urbanes 2016

Mig any de falles

Joventut

Festes
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Creama

El dimarts 19 de juliol va finalitzar el Taller 
d´Ocupació Comarcal Marina Alta V, or-
ganizat per Creama i subvencionat per el 
Servef i el Fons Social Europeu. L´entrega 
de diplomes acreditatius per a l´obtenció 
del Certificat de Profesionalitat als alum-
nes va marcar el fermall d´honor de la clau-
sura. L´acte es va celebrar al saló de l´A-
gència Gestora de la Diputació d´Alacant 
a la Marina Alta i fins allí es desplaçaren 
l´alcalde, Enrique Moll, el regidor d´Agricul-
tura i Parc i Jardins, Andreu Dominguis, i 
la regidora de Creama, Comerç, Turisme 
i Promoció Econòmica, Rosa Mª Ferrer. La 
clausura la encapçalava el President de 
Creama, Sebastián Cañadas, la Directora 
Territorial del Servef, Emilia González Ca-
rrió, els alcaldes de Benissa, Juan Bautista 
Roselló, i de Pego, Enique Moll, a més de 
la directora del Taller d´Ocupació, Vanessa 
Noguera.

Noguera, explicava la necessitat d´aquest 
tipus de projectes, ja que a més de formar 
als alumnes li ofereixen la possibilitat d´in-
serció al món laboral, sobre tot a aquells 
aturats de llarga durada.

Cal recordar que el taller ha tingut una du-
rada de nou mesos i s´ha realitzat als muni-
cipis de Benissa, Calp, Dènia, Gata de Gor-
gos, Pego i Teulada Moraira. 30 han sigut 
els alumnes que han format part d´aquest 

projecte i que han participat en la formació 
teòrica i pràctica de les especialitats “Activi-
tats auxiliars de jardineria” i “Atenció socio-
sanitària a persones a institucions socials”. 
Cal destacar la importància d´aquest taller, 

l´únic que es desenvolupa a la Marina Alta 
i que compta amb l´obtenció d´un certificat 
de professionalitat. 

Clausura del taller d´ocupació comarcal

Creama

Aquest taller és l´únic 
que es desenvolupa 
a la Marina Alta i que 
compta amb l´obtenció 
d´un certificat de 
professionalitat
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Aquest es el lema elegit per l´Associació 
de Comerciants de Pego amb motiu de 
la pròxima fira de comerç, que enguany 
canviarà per complet el seu format. Un 
dels principals canvis serà la data i el lloc 
d´ubicació.
A diferència de les darreres edicions on 

la fira es celebrava durant el pont de de-
cembre i al recinte de la plaça i el Mercat 
Municipal, aquest any l´esdeveniment 
serà al Pla de la Font el 22 i 23 d´octubre. 
A més a més el fil conductor d´aquestes 
jornades comercials seran les celebra-
cions. Aniversaris, noces, batejos, naixe-
ments, comunions i tot tipus de festejos. 
Us explicarem cóm organitzar cada es-
deveniment de la millor manera possible 
i el més important, ho podreu trobar tot 
als comerços de Pego.
El 22 d´octubre serà el torn dels comer-

ciants i empresaris pegolins que oferiran 
el millor dels seus establiments i propor-
cionaran un gran ventall de productes i 
serveis que aniran des d´idees de deco-
ració per a vestir taules o espais, roba de 
llar, disseny d´invitacions, setting plans, 
photocall, dolços i jocs per als mes me-
nuts fins a roba, calçat o complements 
adaptats a cada celebració. Per altra ban-
da, el 23 d´octubre seran les associacions 
les encarregades de clausurar la fira.  
Música, activitats, celebracions, moda i 

gastronomia estan assegurades. No us 
ho podeu perdre. 

Celebrem pego

Comerç

El passat 19 de Setembre la Guàrdia Ci-
vil va presentar en el nostre poble el Pla 
contra les sostraccions en explotacions 
agrícoles i ramaderes de cara a la cam-
panya citrícola d’aquest any, en la que 
distribuiran un operatiu de 150 agents.
El comandant Francisco Poyatos va de-

tallar dades, en les que comentava que 
en el balanç final de la campanya anterior 
aconseguiren solventar el 94,6% de les 
sostraccions denunciades en els camps 
de la comarca. Així com detallava que 
han augmentat les denúncies respecte 
al 2014 on sols es denunciaren 12 de les 
quals sols es va aclarir un cas, mentre 
que en l’ultim exercici es registraren un 
total de 28 denuncies, resolent-se quasi 
la totalitat dels robatoris, quedant sols un 
pendent.

En la comarca s’aconseguia recuperar 
6.505 kilos de les més de 43 tones sos-
tretes. Mentre que Pego va ser la pobla-
ció de la Marina Alta que més incidents 
va registrar, una vintena de robatoris en 
horts de cítrics. D’ells, s’aclariren 19 i va 
haver 6 detinguts i huit imputats.
* Respecte a les actuacions realitzades 

per l’equip Roca de Calp, una unitat es-
pecifica de la Guàrdia Civil creada farà 
ara quasi tres anys per a la lluita contra 
els robatoris en el camp, en aquest 2016 
suma dos detinguts per quatre furts de 

taronges y altres 17 detinguts o imputats 
per utilitzar de manera fraudulenta 84 do-
cuments ‘’DATA’’ falsificats i que empara-
ven de forma il·legal un total de 191 tones 
de cítrics.

L’alcalde, Enrique Moll destacava la tas-
ca dels agents de la Guàrdia Civil amb el 
dispositiu preparat en aquestos mesos 
de Campanya Citrícola, ja que es part 
important de l’economia local i afecta a 
quasi la totalitat de la població.
Així com es mostrava agraït al Coman-

dant, Francisco Poyatos, al Capità, Diego 
Sàez i al Sergent, José Rodríguez per 
comptar amb Pego per  la presentació 
d’aquest Pla i per la coordinació per sol-
ventar la problemàtica de les sostrac-
cions.
Enrique, animava els agricultors a de-

nunciar qualsevol sostracció per xicoteta 
que fora així com qualsevol presència de 
persones o vehicles sospitosos , ja que 
entre tots ajudarem a que a poc a poc 
vaja a menys.

Agricultura

Pla contra les sostraccions en explotacions 
agrícoles i ramaderes

Agricultura

En la comarca 
s’aconseguia 
recuperar 6.505 kilos 
de les més de 43 
tones sostretes
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En les últimes setmanes són varis els ac-
tes de vandalisme que s´han detectat a 
algunes de les instal·lacions municipals. 
El passat 2 d´agost el gimnàs de l´antic 
institut Enric Valor apareixia cobert d´una 
espessa capa blanca. Al parèixer alguns 
individus van pensar que seria divertit 
buidar els extintors. Cal recordar que 
aquest espai ja havia sigut adequat per a 
la pròxima inauguració el proper 1 d´octu-
bre. Un mes més tard la mancança de ci-
visme i responsabilitat tornaven a desta-
car. Mentre es revisaven les obres es van 
trobar casquets de bales de fogueig dins 
del gimnàs, encara que no s´havia forçat 

cap entrada. L´Institut és un bé de tots els 
pegolins i pegolines i el seu manteniment 
suposa unes despeses mensuals consi-
derables. Per tant, des de les Regidories 
de Cultura i Joventut es prega tindre cura 
dels espais públics i es prega a l´educa-
ció i al civisme, no es poden permetre ac-
tuacions tan greus.
Per altra banda, el recinte del Pujol tam-

bé era testimoni el 10 d´agost de les des-
trosses al mobiliari públic. En aquest cas, 
en tres ocasions, s´han trencat els banys 
dels vestuaris. I uns dies més tard, el Pas-
seig de Les Verdales lluïa amb les pape-
reres arrancades i trencades.

Poble

Els actes vandàlics destrossen els espais públics

Poble

Un any més la Conselleria d´Agricul-
tura ha facilitat als propietaris que ho 
sol·licitaren al Servei Municipal Agrari 
de Pego les trampes per a la mosca de 
la fruita. Com a novetat, aquest any la 
Conselleria ha fiançat el 50 % de les 
trampes, mentre que la resta corria a 
càrrec de cada agricultor. També s´ha 
repartit gratuïtament el material per a 
polvoritzar i s´ha proporcionat un altre 
producte per als agricultors que dispo-
sen de camps ecològics.

L´Ajuntament de Pego inicia les 
obres per a l’ampliació del cementiri 
que permetrà obtenir l´espai necessa-
ri per a la construcció de nínxols. El fi-
nançament s´ha aconseguit gràcies al 
Pla d´Obres i Serveis de la Diputació 
d’Alacant que ha subvencionat la part 
més costosa. 

Mesures contra la 
mosca de la fruita

Obres d´ampliació 
del cementiri

Agricultura

Cementiri
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1) Passeig Reina Sofia: substituició les ca-
nalitzacions d’aigua potable i sanejament i  
la nova compactació del ferm del vial. 

2) Asfaltat de diversos carrers del casc 
urbà: Sant Joan, Pere Sala, Mestre Beren-
guer, Sant Josep, Sant Francesc Xavier,                                                                
Mar, Pau Miralles, Dénia, Ausias March, 
Castell de Castells, Avda. Alcalde Aquilino 
Barrachina Ortiz i Avda. Blasco Ibáñez. 

3) Remodelació rotonda del carrer Joan 
Carles I, Rei encreuament amb l’Avinguda 
del Mar 

4) C/Tormos: Modificació del pendent de 
la calçada per a evitar avingudes d’aigües 
pluvials sobre les cases.

5) C/Argentina després de l’obra portada 
a terme per Hidraqua S.A. per a millorar la 
infraestructura d’aigua potable 

6) Instal·lació de la xarxa de telefonia als 
carrers: Alter de Pau, Pau Miralles, La Pau i 
Denia, Avda. Fontilles i Passeig Reina Sofia.  

7) La Trilladora: adequació i pintura

8) Pla de la Font: adequació de voreres 
i pintura 

9) Antic Institut: instal·lació ascensor

10) Cementeri Municipal: Dotació de 80 
níxols

11) Taller Ocupacional: reforma i ampliació

Serveis

Actuacions de la Regidoria de Serveis

Serveis
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