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La visita de Francesc Colomer, Secretari Autonòmic de l´A-
gència Valenciana de Turisme, i Toñi Serna, Diputada Autonò-
mica, el passat 21 d´octubre marcaven el punt d´inici de les 
línies a seguir per aconseguir que el centre de recepció de la 
Marjal siga una realitat. Colomer i Serna, després de firmar el 
llibre de visites de l´Ajuntament de Pego, es dirigien al Parc 
Natural acompanyats per l´Alcalde, Enrique Moll, la Regidora 
de Turisme, Rosa Mª Ferrer, la Regidora de Medi Ambient, 
Laura Castellà, i el Regidor d´Agricultura, Parcs i Jardins, An-
dreu Dominguis. Tots ells, junt a l´educador del parc i la tècnic 
de turisme conversaren sobre les necessitats actuals de la 
Marjal en matèria turística. 
Tant Colomer com Serna coincidiren en que el centre de 

recepció, la via verda i un punt de BTT son els punts fona-
mentals per a començar a treballar i adaptar el Parc Natural 
de la Marjal Pego-Oliva a les exigències turístiques que a la fi 
permetran la promoció del municipi. 



22

Garrido Azpiroz, Encarnacion
Avda. Jaime I, Nº4 3, 9, 15, 21, 25, 26, 27

Llorca-Llorca, Farmacia
C/ Ecce Homo, Nº12 4, 5, 6, 10, 16, 22, 28

Pascual Rovira, Ignacio
C/ Ramon Y Cajal, Nº20 1, 7, 11, 12, 13, 17, 23, 29

Mir Suay, Pilar
Passeig Reina Sofia, Nº12 2, 8, 14, 18, 19, 20, 24, 30

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

Editorial
Estimats veïns i veïnes.
Aquest Bic us ensenyem les 2 
presentacions esportives més 
importants en número com són 
la del Pego CF i el Club Bàsquet 
Pego amb quasi 400 xiquets 
i xiquetes entre els dos clubs 
participant de l’esport base. 
Continuem en la promoció del 
nostre comerç local i els nos-
tres productes tant en la fira de 
Pego com en altres poblacions. 
L’activitat no para i veureu com 
la Marjal comença a tindre vi-
sitants i oferta. Per la població 
hem obert noves instal·lacions 
com el pavelló antic institut i 
sala antic gimnàs victòria. Se-
guim treballant per informar-vos 
de totes les novetats que pas-
sen al nostre poble. 

Att Enrique Moll

El Museu d'Art 
Contemporani de 
Pego. Inaugurat 
en 1991. Está 
principalment 
constituit per les 
obres premiades en 
un Certamen de 
Pintura local realitzat 
anualment des de 
1976.
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“Celebrem Pego” va ser el lema escollit 
per aquest esdeveniment comercial que 
te lloc a la localitat pegolina des de l´any 
2003. No obstant això, a diferència de les 
darreres edicions en la d´aquest any han 
hagut moltes novetats. El lloc de celebra-
ció de la fira canviava al Pla de la Font, un 
espai obert on, aprofitant el bon temps, co-
merciants i empresaris exposaren els seus 
productes. La data també va ser un altre 
canvi considerable, ja que anteriorment es 
realitzava entre el 6 i el 8 de desembre i 
aquest any va ser el 22 i el 23 d´octubre. 
Tant l´Associació de Comerciants com la 
Regidoria de Comerç creien convenient 
que després de dotze edicions l´esdeve-
niment necessitava un altre tipus d´orga-
nització. 
Per altra banda, es va buscar un lema amb 

el que unificar la decoració de la fira so-
bre una temàtica comú: les celebracions. 
Qualsevol esdeveniment (bodes, batejos, 
comunions, aniversaris, etc.) requereix 
una organització prèvia que va des de la 
compra del vestuari i complements fins al 
maquillatge, perruqueria, decoració, flors, 
música, etc. En aquest sentit era intere-
sant unir a tots els comerços i empreses 

entorn a una temàtica en la que tots po-
gueren oferir un producte especialitzat. La 
idea era que qualsevol persona que visita-
ra la fira sabés que a Pego podia adquirir 
tots els productes i serveis necessaris per 
a organitzar una celebració. 
Durant la jornada del dissabte es van rea-

litzar tallers en directe sobre decoració, 
maquillatge i perruqueria. Per altra banda, 
al centre del recinte es va muntar una ex-

posició que contava amb un setting plan, 
photocall, taules vestides per a l´ocasió i 
diferents opcions d´invitacions i minutes. 
La celebració d´una boda en directe va ser 
el colofó d´aquesta jornada festiva. El diu-
menge va ser el torn de les associacions 
que ompliren l´espai de ball, música, acti-
vitats i gastronomia popular. A més a més, 
l´associació Esperança va realitzar la tradi-
cional “Caminada per la vida”. 

Comerç, creama i promoció econòmica

Comerç, creama i promoció econòmica

La XVIII Fira de Comerç concluix amb èxit



4

Participació ciutadà i Cultura

Va obrir les seues portes finalment el dia 
1 d’octubre a tota la ciutadania, amb la in-
tenció de ser un lloc de reunió, de comu-
nicació, de dinamització i de cooperació. 
Per tal que tots i totes el feu vostre, po-

deu fer servir uns fulls que tindreu a dis-
posició, bé descarregant-los des del Face-
book de «Espai veïnal antic institut» o bé, 
al Registre d’entrada de l’Ajuntament de 
Pego. Una vegada emplenats els podeu 
entregar a algun membre de la comissió 
d’activitats de l’assemblea de l’antic insti-
tut o també podeu deixar-lo a l’ajuntament 
que els hi farà arribar. 
Hi ha moltes maneres de participar en 
aquest gran projecte!! 

«L’Espai veïnal Antic Institut» (EVAI) 

Participació ciutadà i Cultura

 Inauguració de l’Espai Veïnal (dia 1 d’octubre)



5

La gastronomia va ser l´eix fonamental 
en la celebració de la II Fira Comarcal 
d´Ondara. Pego i Les Valls repetia l´ex-
periència de l´any passat, enguany junt 
amb la participació de la Vall de Galli-
nera i Vall d´Alcalà que ja formen part 
de la Mancomunitat de Turisme i Ser-
veis Socials. 

Fòrums de debat, showcookings, ta-
llers i 41 expositors al voltant del gust 
es el que tots els visitants van poder 
gaudir el passat 12 i 13 de novembre. El 
paper de la fira remarca la idea de fer 
comarca, connectar i promocionar l´o-
ferta turística, comercial i gastronòmica 
de tots el municipis de la Marina Alta

Fira comarcal 
Ondara “amb 
els cinc sentits”

Turisme

Comerç, Creama i Promoció Econòmica

Des de la Regidoria de Comerç, Crea-
ma i Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment de Pego, juntament amb la Regi-
doria de Turisme d’Oliva i Beneixama, es 
dona inici a la primera Ruta del Figatell 
que serveix com a nexe entre la costa i 
l´interior. La Fira de Tots Sants de Cocen-
taina va ser el lloc escollit per a inaugu-
rar aquesta proposta gastronòmica.
Després de dos anys de contactes en-

tre els tres municipis, sota el paraigua 
d´Invat.tur, per promocionar un producte 
tan característic com es el figatell es va 
apostar per presentar-lo i convidar a tots 
a degustar com s´elabora en cada muni-
cipi. La ruta per si mateixa no te un ter-
mini determinat, es a dir, qualsevol per-
sona que visite Beneixama, Oliva o Pego 
podrà degustar el figatell en tots els bars 
de la localitat en qualsevol moment de 
l´any. El millor lema es que lluny de dis-
cutir a quin municipi pertany la autoria 
d´aquest producte, els tres s’uneixen per 
agarrar força i defensar la història del fi-
gatell, els seus orígens i el seu tast.  
Pel que fa a Pego, la participació a la 

Fira de Tot Sants de Cocentaina ha estat 

una experiència positiva. Cal destacar 
la quantitat de gent, de dins i fora de la 
Comunitat Valenciana, que s´apropa-
ven a l´estand per a conèixer no només 
la Ruta del Figatell, sinó també l´oferta 
gastronòmica i senderista del municipi.

FIGATELLA´T. 
Ruta del Figatell Beneixama-Oliva-Pego

Comerç, Creama i Promoció Econòmica
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Ja tenim els Carnestoltes al girar el 
cantó i per això convoquem com cada 
any, el concurs de cartells. Aquesta edi-
ció i com a novetat, hi haurà un accès-
sit per a l’artista pegolí millor classificat, 
que estarà dotat amb 100€. Tal volta els 
últims anys la major part dels artistes 
participants que es presentaven eren 
tots de fóra, per tant s’han creat aquest 
xicotet “al·licient” per a animar a la gent 
a que es presente. A més com cada any 
continua en vigor el premi de 500€ i 
ser la imatge del millor carnestoltes de 
la comarca. 

A la web us podeu descarregar les 
bases per al concurs de cartells carnes-
toltes 2017. Animeu-se a participar!! És 
una gran oportunitat de ser la imatge 
del nostre Carnestoltes!! L’autèntic!!

Cartell de Carnestoltes 2016

Bases cartell 
carnestoltes

Festes

Comerç, Creama i Promoció Econòmica

El divendres 28 d´octubre es dona-
va inici a la II Ruta de la tapa “Tapego”. 
Després de l’èxit de l´any passat, els 
bars pegolins que participen en aquest 
iniciativa, impulsada per la Regidoria de 
Comerç, Creama i Promoció Econòmica, 
repeteixen la experiència. 
Les tapes de qualitat tornaran a ser les 

protagonistes de la gastronomia dels di-
vendres a partir de les 20h de la ma dels 
tretze bars i restaurants de l’Associació 
d’Hostalers de la localitat: Aranbea, Ale-
jandro’s Bar, Bar Balbino, Casino Bar, 
Ca Vicent, L’Alter, Llit i Taula, L’Om Res-
taurant, El Moss de Pego, Rafel Restau-

rant, Seven Pizzeria, Vent de Llevant i 
Zorrilla Restaurant. 
Aquesta segona edició presenta un 

canvi significant, ja que la durada de “Ta-
pego” serà només de dos mesos, des de 
divendres 28 d´octubre fins a divendres 
30 de desembre. A més a més, les tapes 
seran aptes per a persones al·lèrgiques i 
celíaques, per a que tot el món gaudisca 

d´aquesta experiència culinària. El preu 
per a la tapa i la cervesa o vi serà de 
2,50€ o de 2,80€ si s´acompanya d´un 
refresc.  
La II Ruta de la tapa també porta premi. 

Els participants que aconseguisquen al-
menys 11 segells dels 13 bars que formen 
part de la ruta participaran en el sorteig 
d´un cap de setmana a les Bodegues Bo-
copa amb allotjament a Alacant. Cada es-
tabliment disposarà d´unes targetes amb 
els buits per als segells, una volta emple-
nades totes les caselles es podrà dipositar 
en qualsevol dels bars “Tapego”.  

Arranca la segona edició de tapego

Comerç, Creama i Promoció Econòmica

El preu per a la tapa 
i la cervesa o vi serà 
de 2,50€. La II Ruta 
de la tapa també 
porta premi per als 
que aconseguisquen 
almenys 11 segells. 

Foto de Radio Pego
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Ràdio Pego

“Estimats i estimades radiooients us 
hem de comunicar que l’equip de Ràdio 
Pego està molt content perquè ja us po-
dem presentar la nova web de l’emissora 
municipal. Creiem que és més senzilla, 
més dinàmica, permet una més ràpida 
localització dels diferents apartats que 
us presentem... i, sobretot, és una web 
amb molta més capacitat que l’anterior 
el que evitarà que esta es quede penja-

da quan un bon nombre de vosaltres la 
vulgueu consultar o ens vulgueu escol-
tar on-line. 

Desitgem que us agrade!!”

Programació Ràdio Pego Temporada 2016/2016

Ràdio Pego
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L´Escola d´Adults de Pego (E.P.A) s´ini-
ciava el passat 19 de setembre amb la 
mateixa oferta formativa que els darrers 
anys. Enguany el cens de l´alumnat ha 
estat Castellà per a Estrangers amb 50 
alumnes, Valencià per a Estrangers amb 
11 alumnes i Accés al Graduat en E.S.O 
amb 16 alumnes. També s’imparteix va-
lencià elemental, mitjà i superior amb un 
total de 52 alumnes.

D´altra banda, a principi d´octubre s´o-
brien els Tallers d´Oci i Temps Lliure. En 
aquest cas s´ha enregistrat un cens de 
34 alumnes de Teatre, 40 de Ball, 20 de 
Pintura i 12 de Restauració.
Des de la Regidoria d´Educació s´anima 
a totes aquelles persones que vulguin 
continuar aprenent puguin tindre accés 
a la formació que l´Ajuntament de Pego 
ofereix any rere any. 

El passat 6 d´octubre s´aprovava en ple-
nari ordinari una modificació de crèdits 
destinada al Pla Xarxa de Llibres i que 
ascendia a 10.400 euros, la part corres-
ponent al municipi. La proposta econòmi-
ca quedava aprovada per tots els partits 
locals a excepció de Volem Pego que 
s´abstenia en aquest punt. Des de la Re-
gidoria d´Educació s´informa que el paga-
ment serà efectiu en els propers dies.

Educació

Inicien els cursos de l´escola d´adults

Educació

Xarxa de llibres

Educació
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Com cada any, el dia de Tots Sants, 
els voluntaris d’Acció Urgent van es-
tar acompanyant als més majors i a les 
persones amb mobilitat reduÏda al ce-
menteri municipal per poder visitar els 
seus difunts.

Voluntaris Acció 
Urgent en tots sants

Acció Social

Acció Social va encaminat a fer-los la 
vida diària una mica més fàcil a les per-
sones d’avançada edat i per tant més 
suportable als seus familiars i cuidadors. 
El projecte es va posar en marxa el dia 
1 de maig de 2016 i en l’actualitat ja 
compta amb més de 70 persones asso-
ciades. Trucant al telèfon 667.659.602, 
serà atès per un voluntari, traslladant-se 
aquest al seu domicili per explicar-li el 
projecte i poder iniciar els tràmits per a 
ser donat d’alta.

Sanitat

Des de la Regidoria de Sanitat fem una 
crida a la solidaritat i animem a la ciutada-
nia a fer-se donant de sang, ja que amb 
cada donació es poden salvar 3 vides. 
També volem agrair les 267 donacions 
efctuades fins setembre, de les quals 21 
són de nous donants.

PERQUÈ DONAR SANG?
En l’actualitat encara no s’ha aconseguit 

desenvolupar substituts que permeten 
prescindir d’este teixit biològic que és la 
sang. Per tant, la donació és un acte que 
permetrà millorar la qualitat de vida o fins 
i tot salvar la vida d’altres persones, sen-
se comportar cap risc per al donant.
La necessitat de sang és constanti, per 

tant, també ho han de ser les nostres 
donacions. Cada dia, tots els hospitals 
necessiten sang o components sangui-

nis per atendre els seus malalts, ja que 
la majoria d’intervencions quirúrgiques 
i molts dels tractaments mèdics reque-
reixen transfusions.
POTS DONAR SANG:
• Si tens entre 18 i 65 anys i peses més 

de 50 quilos.
• Encara que hagis patit hepatitis abans 

dels 12 anys.
• Encara que tinguis el colesterol elevat.
• Encara que prenguis algun dels medi-

caments més freqüents
A diferència d’una anàlisi de sang, quan 

fem una donació no cal estar en dejú.
Pots donar fins 3 vegades a l’any si eres 

dona i fins 4 si eres home, sempre res-
pectant un interval de 2 mesos entre do-
nació i donació.

Sanitat

Sanitat

Acció Social

Acció Social
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El 16 de novembre s’inicien altra vega-
da les tasques de tallar pins en la zona 
cremada per l’incendi.
Disposarem d’una brigada de VAERSA 

de 4 persones fins final d’any. 
Les actuacions es realitzaran en les 

zones acotades en el següent mapa.

Tala de pins
Vaersa

Medi ambient

Medi ambient

El 27 d’octubre es mantingué una re-
unió amb diversos representants de la 
Conselleria de Medi Natural per abordar 
diferents qüestions que afecten el parc 
natural;  entre d’altres la proliferació de 
les plantes exòtiques. 
D’aquesta reunió sortiren una serie 

d’accions concretes, com la redacció 
d’un pla estratègic d’actuacions en el 
parc natural de la Marjal de Pego-Oli-

va, per a dur a terme en dos anys. I així 
d’aquesta manera obtindre la coordina-
ció i la organització entre tots els agents 
que formen part del Parc.
També s’acordava l’actuació immediata 

en el Riu Racons perquè hi haja fluïdesa 
d’aigua. Actuació que s’iniciava el 9 de 
novembre, sufragada per l’Ajuntament i 
el club de pesca de Pego.

Des d’aquesta setmana ja es podran 
realitzar visites guiades/ teatralitzades a 
la Marjal.

En l’activitat s’aprendrà,  com es con-
reava l’arròs en l’antiguitat en el nostre 
camp, visitant primer el museu Etnològic 
del municipi. Desprès s’haurà de des-
plaçar a la Muntanyeta Verda per obser-
var la flora i la fauna que habita al parc.

Cal realitzar la inscripció prèvia en 
l’Oficina de Turisme 96 640 08 43 ó
pegoilesvalls@touristinfo.net

Situació de les especies exòtiques en 
la marjal de Pego

Visites guiades / teatralitzades a la marjal

Medi ambient

Medi ambient
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Esports

L’Ajuntament de Pego i l’Associació de 
Pescadors de Pego ja han realitzat les 
tasques de neteja del Riu Racons de 
les plantes invasores. Les tasques han 
sigut costejades per l’Associació de 
Pescadors i la Regidoria d’Agricultura, 
per la seua part, la Conselleria de Medi 
Ambient ha aportat la brigada del Parc 
Natural. La valoració d’aquesta actua-
ció per part del regidor d’Agricultura, 
Andreu Dominguis és molt satisfactoria.

Des de Parcs i Jardins s’han canviat 
per part dels seus operaris els bancs 
del Passeig Miguel Samper ‘Michel’ la 
faena ha consistit en canviar tots els 
taulons, repassant-los i posant-ne de 
nous col·locant-los en el seu lloc. Es 
prega que es faça un bon us del mo-
biliari urbà.

Neteja del riu

Reparacions Passeig 
"Michel"

Agricultura i medi ambient

Parcs i jardins

En setembre l’Ajuntament va recupe-
rar la sala que està en el pavelló Ausiàs 
March i que abans s’utilitzava de gimnàs. 
En l’actualitat aquesta sala es pot gastar 
per a fer qualsevol tipus d’activitat dirigi-
da tant per adults com per a menuts. 
Des d’Octubre estan fent-se diferents ti-

pus d’activitats per a donar més servei es-
portiu per part de l’Ajuntament, mitjançant 

professionals especialitzats en varies ac-
tivitats. A continuació es presenta un ho-
rari de les activitat que estan fent-se allí 
per si algú està interessat en apuntar-se a 
practicar activitat física o per a donar clas-
ses dirigides. 

Sala  Polivalent  Pavelló  Ausiàs  March

Esports

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

09:00 09:30 – 10:30 
ZUMBA

09:30 – 10:30
TRX 

09:30 – 10:30 
ZUMBA

15:00 09:30 – 10:30 
ZUMBA

5:30 – 16:30 
PILATES

15:30 – 16:30 
GAP

09:30 – 10:30 
ZUMBA

15:30 – 16:30 
GAP

5:30 – 16:30 
PILATES

16:00 17:30 – 18:30 
KARATE

17:00 BALLET 17:30 – 18:30 
KARATE

17:15 – 18:15 
PILATES BALLET

18:00 BALLET BALLET

19:00 FINS 19:30 
BALLET

19:30 – 20:30 
GAP

ENTRENAMENT 
EN GRUP 

FINS 19:30 
BALLET

19:30 – 20:30 
GAP

20:00 ENTRENAMENT 
EN GRUP 

20:30 – 21:30
TRX 

ENTRENAMENT 
EN GRUP 

MEDITACIO 
(SALA DALT)

20:30 – 21:30
TRX 

ENTRENAMENT 
EN GRUP 

21:00 MEDITACIO 
(SALA DALT)
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El passat 6 de Novembre el Club de Bàs-
quet Pego presentava en el Pavelló Ausiàs 
March els equips amb els quals competirà 
la temporada 2016 / 2017, on participaran 
159 xiquets i xiquetes de la localitat. Va 
comptar amb una molt bona assistència a 
l’acte per part de pares, mares, familiars i 
amants del bàsquet, en la qual es trobaven 
l’Alcalde de Pego, Enrique Moll, el Regidor 
d’Esports, Raul Tamarit i la Coordinadora 
d’Esports, Rosa Mari Bolta.

Josep Camps, era l’encarregat de presen-
tar els 14 equips amb els que conta el equip 
roget, cal destacar que enguany hi haurà 
dos equips Seniors Masculí, la presentació 

començava amb un espectacle i continuava 
amb la presentació cadascun dels jugadors 
del CB Pego.

Enrique Moll, animava als jugadors/-es per 
a la nova temporada, remarcant que el mes 
important és participar i seguir aprenent 
els valors de l’esport en equip. Mentre que 
Raul Tamarit, destacava la tasca que realit-
za la directiva del CB Pego i desitjava molta 
sort als jugadors rogets.

Esports

Presentació Bàsquet Pego

Esports

Actualment la Regidoria d’Esports disposa 
una nova sala, estem parlant del Pavelló 
del Antic Institut ‘Enric Valor’. En aquesta 
instal·lació es fan diversos tipus d’activitats 
que abans es feien en el Pavelló Ausiàs 
March i en els gimnàs de alguns col·legis 
i des de aquesta nova temporada és realit-
zaran allí, cedint l’Ajuntament aquest espai 
per a poder practicar esport. 
La idea de la Regidoria d’Esports es poc a 

poc i en la mesura de lo possible habilitar la 
instal·lació amb les millors condicions, po-
sant material i pintant les línies de camps 
per a que es puga gastar com un altre pa-
velló. Dalt teniu un horari de les activitats 
que es fan allí. 

Horari  pavelló institut 
2016- 2017

Esports

Hora Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

09:00 CEAM CEAM CEAM CEAM

10:00 CEAM CEAM CEAM CEAM

11:00 CEAM CEAM CEAM CEAM

12:00 CEAM CEAM CEAM CEAM

16:00 RITMICA
LA LLUNA

RITMICA
LA LLUNA

17:00 17:30 PSICO-
FUTBOL

RITMICA 
COLORS

RITMICA
LA LLUNA

RITMICA 
COLORS

RITMICA
LA LLUNA

18:00 18:30 PSICO-
FUTBOL

RITMICA 
COLORS

RITMICA
LA LLUNA

RITMICA 
COLORS

RITMICA
LA LLUNA

19:00 19:30 KARATE RITMICA 
COLORS

RITMICA
LA LLUNA

RITMICA 
COLORS

RITMICA
LA LLUNA

20:00 20:30 KARATE RITMICA 
COLORS

RITMICA
LA LLUNA

RITMICA 
COLORS

RITMICA
LA LLUNA

21:00 MUIXERANGA 
DE PEGO

22:00 MUIXERANGA 
DE PEGO
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L’11 d’Octubre va ser la data elegida per 
la directiva del Pego CF per a fer la pre-
sentació dels 12 equips de la base en el 
Camp Municipal Cervantes. Seran al vol-
tant de 200 xiquets els quals participen 
portant el nom de Pego durant la tempo-
rada 2016/2017.

La presentació va comptar amb una 
magnífica posada en escena, amb llum 
de colors i focs. Cadascú del jugadors de 
la cantera rogeta va eixir en sentir el seu 
nom per la megafonia, acabant amb una 
foto de família on estigueren jugadors, 
entrenadors, directiva i les autoritats allí 
presents, l’Alcalde, Enrique Moll i el Regi-
dor d’Esports, Raul Tamarit.

Cal destacar que enguany ha augmentat 
el nombre d’equips de la base, tenint un 
Benjamí, un  Aleví i un Infantil més en l’or-
ganigrama roget.

Enrique Moll, destacava la llavor que esta 
portant a terme la directiva del Pego CF, 
ja que es una tasca dura i de vegades 
poc reconeguda, mentre que també tenia 
paraules per als mes menuts, als quals 
els desitjava molta sorts i molts èxits en 
aquesta nova temporada. Mentre que Raul 
Tamarit, animava als xiquets a disfrutar du-
rant la temporada fent allò que més els 
agrada, així com també tenia paraules per 
als mes major animant-los a donar suport 
als equips rogets, omplint el Cervantes..

- PREBENJAMÍ A
- PREBENJAMÍ B
- BENJAMÍ A
- BENJAMI B
- BENJAMÍ C
- ALEVÍ A
- ALEVÍ B
- ALEVÍ C
- INFANTIL A
- INFANTIL B
- CADET
- JUVENIL

Esports

Presentació futbol base

Esports
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Els paisatges culturals a més de repre-
sentar la relació històrica entre l’home i 
el medi natural, oferixen un enorme po-
tencial para al desenvolupament del ni-
vell de vida dels residents i l’elevació del 
mateix per la seua gran capacitat per a 
certes produccions tradicionals, el turis-
me cultural, així com la recreació i l’oci. 
Els paisatges culturals son entitats com-
plexes i fràgils, la majoria no es troben 
degudament identificats, documentats o 
reconeguts com a llocs patrimonials pels 
seus habitants, ni pels seus països.

Tot i la legislació existent sobre protec-
ció del paisatge cultural, des dels distints 
àmbits: internacional, europeu, estatal, 
autonòmic, comarcal i/o municipal; els 
mecanismes de tutela existents, són insu-
ficients o inadequats. Les amenaces són 
múltiples i cada vegada majors. És fona-
mental una major implicació de les enti-
tats cíviques i dels ciutadans, que paralit-
ze l’accelerat i progressiu deteriorament 
que provocaria una pèrdua important de 
la nostra identitat cultural.

Durant els dies 8 i 9 de octubre, es van 
celebrar a la Casa de Cultura de la vila 
de Pego les “Jornades del Paisatge Cul-
tural de les Valls de Pego. Propostes de 
futur”. Durant la primera jornada experts 
en el tema exposaren les estratificacions 
històriques del paisatge cultural, consta-
tant el seu procés de deteriorament. En 
la sessió de treball de la taula redona es 
van debatre propostes de futur amb in-
teressants aportacions dels participants. 
Com a resultat de tot això i de les re-
flexions sobre el tema, informen a la opi-
nió pública del següent:

I: El territori dels municipis de la Vall d’Al-
calà, la Vall de Gallinera, la Vall d’Ebo i 
Pego té un excepcional patrimoni natural 
i històric. No obstant contenir elements 
de la màxima consideració legal, està 
insuficientment reconegut i no està ade-
quadament protegit, tot i que pels seus 
valors, podem qualificar-lo sens cap dub-
te com a PAISATGE CULTURAL. 

Els participants, molt preocupats por la 
dinàmica actual de progressiu deteriora-
ment del patrimoni cultural,  PROPOSEM: 
A. A les universitats, que els seus estu-

dis i investigacions realitzats sobre les 
valls citades, siguen difosos en l’entorn 
cultural adequat i que entre els seus 
objectius es contemplen accions per a 
l’efectiva conservació dels béns culturals 
objecte de l’estudi i compromís ètic per a 
la seua defensa. 

B. A les associacions culturals de la co-
marca i als mitjans de comunicació social, 
la realització de campanyes de difusió 
dirigides a la ciutadania, destinades a 
la comprensió dels valors continguts en 
els paisatges culturals de les valls. És 
necessari fomentar l’ensenyament de la 
història i del patrimoni en la societat es-
colar infantil.

Així mateix, és imprescindible, des de 
les associacions culturals fomentar els 
treballs d’investigació sobre el seu pai-
satge cultural, especialment els de cata-
logació i inventari dels elements signifi-
catius, en perill de desaparició. És urgent 
l’estudi, correcció, difusió i registre de la 
toponímia del territori. 

Per tot això 
SOL·LICITEM:

1º. La categoria patrimonial de paisatge 
cultural demanda actuacions de planeja-
ment, protecció i finançament per part de 
les institucions i entitats (locals, autonò-
miques i estatals) en consonància amb el 
seu valor i la seua situació de fragilitat i 
en sintonia amb les directrius europees 
que fomenten la seua protecció alhora 
que proporcionen les ajudes pertinents.

2º. L’activitat agrícola agropecuària tradi-
cional i avançada necessita ser recolzada 
i protegida ja que el seu abandonament 
és la causa de la degradació del immens 
patrimoni cultural. Això no descarta el fo-
ment de noves activitats, especialment 
les lligades a l’oci i a la sostenibilitat, o 
qualsevol altra compatible amb els valors 
patrimonials de les valls citades, com les 
activitats lúdiques i pedagògiques. 

Joan Miquel Almela
Arxiu Municipal de Pego

Cultura

Cultura

Propostes de futur del Paisatge Cultural de 
La Vall D’alcalà, La Vall d’Ebo, La Vall de 
Gallinera i Pego.

Per finalitzar el mes de novembre l’as-
sociació Atzaïla celebrava les I Jorna-
des Cultural d’Atzaïla.
Entre els actes programats, destaca-

ven la presentació del llibre « Valen-
cians sense ADN» llibre guardonat amb 
el premi d’octubre Joan Fuster d’assaig 
2015, també l’espectacle poeticomu-
sical, il·lustrat amb projecció, Homer: 
L’Odissea  i per finalitzar la quarta festa 
Vicent Andrés Estellés amb una lectura 
popular de poemes.

Jornades culturals 
Atzaïla

Cultura
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Cultura

Des del dia 16 al 24 de novembre tindrem 
l’oportunitat de poder gaudir a Pego de 
l’exposició Nosaltres les escriptores. Va-
lencianes en el temps. La mostra estarà 
exposada al Saló d’actes de la Casa de 
Cultura. 
Lligat amb aquesta exposició el 26 i 27 de 
Novembre hi haurà la I Fira del llibre i d’ar-
tesania a la plaça del Ajuntament.

Cultura

Exposició nosaltres les escriptores

La Regidoria de Cultura vos informa 
que ja tenim a casa nostra el Llibre de 
la peita de 1616 de l’Arxiu Municipal de 
Pego, restaurat per l’Institut Valencià 
de Conservació i Restauració (IVC+R) 
de CulturArts Generalitat.
Aquest llibre és el tercer que hem res-
taurat d’aquesta sèrie documental, 
abans ho férem en el de 1488 i el de 
1539.
El llibre de la peita es un llibre manus-
crit on s’arrepleguen les estimacions 
fiscals dels contribuents tant dels seus 
béns rústics com dels urbans, dintre del 
terme municipal de Pego per cobrar 
l’impost de la peita. També s’anomenen 
cappatrons, llibres de béns o padrons 
de riquesa. A la fi, podríem conside-
rar-lo com un llibre de la contribució. La 
sèrie documental dels llibres de la pei-
ta és molt valuosa i una excel·lent font 
històrica. 

Restauració del 
llibre de la Peita 
de 1616

Cultura
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Regidoria de Festes

Cada any hi ha algunes festes 
que sempre són les mateixes i 

d’altres que varien un poc. Per a 
que tothom puga organitzar-se les 
vacances d’allò més bé us deixem 

el llistat complet de dies festius 
per al 2017:

Dia 6 de gener 
Epifania del Senyor

Dia 13 d’abril
Dijous Sant

Dia 14 d’abril 
Divendres Sant

Dia 17 d’abril 
Dilluns de Pasqua

Dia 1 de maig 
Dia del Treball

Dia 28 de juny 
Dia de l’Ecce Homo (Festa Local)

Dia 15 d’Agost
Assumpció de la Mare de Déu

Dia 9 d’octubre
Dia de la Comunitat Valenciana

Dia 12 d’octubre
Festa Nacional d’Espanya

Dia 1 de novembre
Festa de Tots Sants

Dia 6 de desembre 
Dia de la Constitució

Dia 8 de desembre
Dia de la Immaculada Concepció

Dia 25 de desembre 
Dia de Nadal

Dia 26 de desembre
Segon Dia de Nadal (Festa Local)

CALENDARI 
FESTIUS 2017

Esports

Enguany es compleixen 50 anys de tra-
dició del bàsquet en Pego. Va ser allà 
en 1966 quan unes amigues decidiren 

crear un equip de bàsquet infantil fe-
mení en Pego. Aquest grup es va con-
solidar i augmentar i passaren per totes 
les categories fins a la Sènior on juga-
ven en l’àmbit Provincial. Van ser anys 
on el Poliesportiu Municipal s’omplia de 
gent que anava animar les nostres “xi-
ques del bàsquet”. A principis del 80 es 
crea un equip juvenil femení i des d’ei-
xos moments va esclatar el bàsquet en 
la població on cada vegada s’apuntava 
més gent. Tot aquest “boom” va culminar 
amb la creació de l’actual Club Bàsquet 
Pego en 1989 que segueix la tradició de 
la cistella en Pego. Enguany amb més 
equips i jugadors i jugadores que mai en 
la història s’està preparant un homenat-
ge per a tots aquells que van formar part 
dels inicis del bàsquet a la població.

1966-2016 50 Anys de Bàsquet en Pego

Esports

Any 1966

Any 1981

Any 1972


