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Pego presenta el Pla d’Identitat 
Local 2020

Ajuntament

La recent presentació del Pla d’Identitat Local 
2020 ha significat el començament d’una iniciativa 
que pretén valorar, organitzar i potenciar tots els 
recursos que té el nostre municipi per a començar 
a generar una reactivació econòmica de la població.

La III Fira de la Tapa supera 
tots els rècords

Comerç

Pego, seu del Taller 
d´Ocupació Marina Alta

Social

Competició comarcal de 
gimnàstica rítmica

Esports

Ajuntament de Pego

Butlletí
d’Informació
al Ciutadà

01 / Juny

Aquest ambiciós projecte va ser presen-
tat per l’Alcalde Enrique Moll i el Tinent 
d’Alcalde Raül Tamarit a la Casa de la Cul-
tura la qual es va omplir totalment, per re-
presentants de la societat, política i teixit 
empresarial de Pego. Els dos represen-
tants van destacar la importància i abast 
de la feina presentada, ja que té l’objectiu 
de tornar a situar a Pego com a referent 
comarcal i destí d’inversions, visitants i ac-
tivitats de tot tipus.

L’empresa La Clec és junt amb l’Ajunta-
ment l’encarregada de dur a terme l’execu-
ció del Pla i va fer la presentació professio-
nal i tècnica del projecte.
Es va fer una anàlisi de la situació actual, 

una valoració de les potencialitats i un Pla 
d’accions pels pròxims 4 anys que aniran 
realitzant-se anualment.
Les accions a desenvolupar en 2016 des-

taquen l’elaboració del Pla d’identitat local, 
creació i llançament del Bic, la realització 

d’una campanya de Conscienciació ciu-
tadana i un Pla de millora d’instal·lacions 
esportives i culturals.
Punt important i destacable és la creació 

d’una nova imatge municipal i turística 
així com la posada en marxa d’un pla de 
promoció turística amb la creació de nous 
productes turístics i el material promocio-
nal necessari.
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Editorial
Benvolguts veïns i veïnes.
Estem davant del primer exemplar, 
esperem que de molts, del Butlletí 
d’informació al Ciutadà (Bic) que 
intentarà transmetre totes aque-
lles informacions, novetats, canvis, 
iniciatives, etc que passen, afec-
ten o es facen al poble de Pego i, 
a les quals el govern municipal té 
la responsabilitat de fer arribar a la 
ciutadania. Junt amb Ràdio Pego el 
Bic serà un dels mitjans pels quals 
els veïns podran estar al corrent de 
tot el que és significatiu i que pas-
se a Pego. També volem que siga 
un espai on es faça memòria dels 
personatges, tradicions i esdeveni-
ments històrics rellevants del nos-
tre poble. En aquest primer número 
tenim l’exemple amb la recuperació 
històrica dels vestits de l’ofici de 
“Macer”. La planificació és que pu-
bliquem al llarg d’un any entre 10 i 
11 números amb 3.500 exemplars 
que farem arribar a les cases del 
poble. Molts voldran estigmatitzar 
aquest Butlletí presentant-lo com a 
“propaganda”, nosaltres sols direm 
que els pas del temps demostrarà si 
hem fet un bon ús d’aquesta plata-
forma comunicativa que farem arri-
bar a totes les cases del poble. Us 
convide a llegir i a opinar de tot allò 
que ací els anem informant.

Att. Enrique Moll
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01/06/2016
LLORCA-LLORCA
02/06/2016
PASCUAL ROVIRA 
03/06/2016
MIR SUAY
04/06/2016
MIR SUAY
05/06/2016
MIR SUAY
06/06/2016
GARRIDO AZPIROZ 
07/06/2016
LLORCA-LLORCA
08/06/2016
PASCUAL ROVIRA 
09/06/2016
MIR SUAY
10/06/2016
GARRIDO AZPIROZ

11/06/2016
GARRIDO AZPIROZ 
12/06/2016
GARRIDO AZPIROZ
13/06/2016
LLORCA-LLORCA 
14/06/2016
LLORCA-LLORCA 
15/06/2016
LLORCA-LLORCA 
16/06/2016
LLORCA-LLORCA
17/06/2016
LLORCA-LLORCA
18/06/2016
LLORCA-LLORCA 
19/06/2016
LLORCA-LLORCA
20/06/2016
PASCUAL ROVIRA 

21/06/2016
PASCUAL ROVIRA
22/06/2016
PASCUAL ROVIRA
23/06/2016
PASCUAL ROVIRA
24/06/2016
PASCUAL ROVIRA
25/06/2016
PASCUAL ROVIRA 
26/06/2016
PASCUAL ROVIRA 
27/06/2016
MIR SUAY
28/06/2016
MIR SUAY
29/06/2016
MIR SUAY
30/06/2016
MIR SUAY

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 01 · Juny 2016

Farmàcies de guàrdia

Edita

Pego té segons l'últim 
cens 10.331 habitants dels 
quals 5.195 són homes i 
5.136 dones.
El terme municipal de Pego 
és el quint més gran de La 
Marina Alta, té 52,85 km2 
i està situat a 82 metres 
sobre el nivell del mar.
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A poques setmanes per a inaugurar l´estiu 
i les terrasses, el Passeig Cervantes donava 
la benvinguda a la Tercera Edició de la Fira 
de la Tapa de Pego que se celebrava el 13, 
14 i 15 de maig. La festa de la primavera 
que, des de fa dos anys, s’ha convertit en 
un referent gastronòmic per a la localitat.
De divendres a diumenge, vuit bars i res-

taurants omplien el passeig de festa i sabor 
amb les 24 tapes dissenyades per aquesta 
edició. Aranbea, Cafetí, Ca Vicent, El Moss 
de Pego, La Tasqueta, Seven, Vent de Lle-
vant i Zorrilla es disposaven a satisfer els 
paladars més exigents.
El divendres al voltant de les 20:30 hores 

el jurat compost pel cuiner i investigador 
d´Invatur, Evarist Miralles, el director del 
CDT de Dénia, Pepe Vidal, i Raül Alentado, 
una persona escollida entre el públic assis-
tent, van ser els encarregats de premiar, 
per una banda, la tapa amb millor presen-

tació i d’altra banda, la més innovadora. En 
el primer cas, el guardó va ser per a La Tas-
queta amb la “Milfulles de poma” i el segon 
premi va recaure al bar Aranbea amb l’ori-
ginal “Mostalla Esclata”.
Aquesta tercera edició, tal com apuntava 

la Regidora de Turisme, Comerç, Creama i 
Promoció Econòmica, Rosa Mª Ferrer, “ha 
superat totes les previsions i l’afluència ha 
estat un èxit”. A més a més, “la gastronomia 
és un punt fonamental per a potenciar el 

turisme del nostre poble i donar a conéixer 
tot el potencial que tenim”, afegia Ferrer. 
Per altra banda, tant Evarist Miralles com 
Pepe Vidal reivindicaven la importància 
d’aquest tipus d’esdeveniments i destaca-
ven la tasca dels bars i restaurants partici-
pants a l’hora de presentar unes tapes amb 
tanta qualitat.

La tapa amb millor presentació el “Milfulles de 
poma” de La Tasqueta.

El segon premi va recaure al bar Aranbea amb l 
‘original “Mostalla Esclata”. 

El cuiner Evarist 
Miralles i el director 
del CDT Pepe Vidal 
van premiar les dos 
millors tapes. 

Comerç

La III Fira de la Tapa supera tots els rècords

8 bars, 24 tapes, música, bon temps, centenars de visitants i més 
de 13.000 tiquets venuts 
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El jurat presidit per la Regidora de Cul-
tura, Laura Castellà, i compost per reco-
negudes personalitats del món de l’art 
com ara Roman de la Calle, Juan Ramon 
García Castejón, Paco López Gómez i 
Antonio Barroso Vega, va ser l’escollit 
per a triar la millor obra del 40é Certa-
men Nacional de Pintura Vila de Pego.

De les 50 obres presentades, va ser 
“Anomia” de Ximo Real la que finalment 
va rebre aquest guardó tan esperat. 
Fernando Jiménez Fernández per “In-
troselenita 12” i Maria González Garri-
gues amb “Ab Grunat” es quedaven en 
les places finalistes del certamen.
La Regidora de Cultura, Laura Caste-

llà, destacava la importància i solera 
que té aquest concurs i explicava que 
“enguany hem revitalitzat el certamen 
de pintura perquè feia alguns anys que 
estava en decadència i no comptaven 
amb autors de renom que volgueren 
formar part del jurat”.
Totes les obres participants es podran 

visitar a l’exposició del Certamen Na-
cional de Pintura Vila de Pego que tin-
drà lloc del 10 al 30 de juny al Centre 
d’Exposicions del carrer Hospital.

L´art abstracte 
guanya el Certamen 
Nacional de Pintura 
Vila de Pego

Cultura

Educació

La Regidoria d’Educació agraeix a tota la 
comunitat educativa de Pego que ha col·la-
borat en la XXI Trobada, que enguany por-
tava com a lema ‘Un país d’escoles’ i se ce-
lebrava a Ondara el passat 21 de Maig. Els 
nostres centres educatius i les Ampes del 
municipi han organitzat diferents tallers en 
la trobada així el Ampa d’Ambra Pego va 
organitzar un taller de perruqueria creati-
va, el CEIP. Ambra també va exposar el ta-
ller de “Titelles Creatives”, el CEIP. Rosalia 
Bondia va preparar un taller de “Malabars: 
Carioques”, a més a més l’AMPA del col·legi 
Carolina Sala també va organitzar un taller 
de corones i un photocall de Tirant lo Blanc 
i com a novetat participava l’IES. Enric Va-
lor de Pego en el carrer de la Biodiversitat 
amb l’activitat “Repel·lent d’insectes”.

També cal felicitar als alumnats guardo-
nats en els premis Sambori 2016 organit-
zats per la CAPPEV que enguany es recollia 
la classe de 5 anys d’Infantil del CEIP. Rosa-
lia Bondia a nivell col·lectiu.D´altra banda a 
nivell individual a 1r de Primària del col·legi 

Rosalia Bondia també es va premiar a Mar 
Sendra Sastre, a 3r Primària del CEIP Am-
bra l’alumne Pau Gilabert Sanchis i a l’IES 
Enric Valor en Batxiller varen guardonar a 
l’alumne Raül Fuster Gosp.

XXI Trobades d'escoles en valencià a 
La Marina Alta

Educació

Els nostres centres 
educatius i les Ampes 
del municipi han 
organitzat diferents 
tallers
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Han començat les tasques per a fi-
nalitzar la concentració parcel·laria de 
la Marjal. A finals de febrer, l’Alcalde 
de Pego, Enrique Moll, la Regidora de 
Medi Ambient, Laura Castellà, i el Re-
gidor d’Agricultura, Andreu Dominguis, 
es van reunir amb el Secretari Autonò-
mic d’Agricultura, Francisco Rodríguez 
Mulero, i de Medi Ambient, Julià Ál-
varo, a més dels directors generals de 
cada àmbit de la Conselleria de Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolu-
pament Rural per tal de donar solució a 
la concentració parcel·laria de la Marjal 
Pego-Oliva.

L’encontre va servir per a establir les 
bases de la reparcel·lació i començar 
les tasques corresponents, així com 
comentar diverses qüestions que pre-
ocupen els pegolins i pegolines des de 
fa més de quaranta anys. Tot i això, cal 
assenyalar que la Conselleria ja havia 
iniciat els primers treballs amb els tèc-
nics corresponents. L’Ajuntament de 
Pego, per la seua part, recolza aquestes 
actuacions inicials, les quals considera 
necessàries, i prega que aquesta volta 
siga la definitiva per a posar punt final 
a l’assumpte. 

Concentració 
parcel·laria

Parc Natural

Social

El passat 7 d´abril finalitzaven les pràcti-
ques del taller de jardineria que s’emmarca 
dins del Taller d´Ocupació Marina Alta. El 
programa té una durada de nou mesos i 
ofereix formació professional d´àmbit co-
marcal a 15 persones desocupades.
Pego ha sigut el lloc escollit per a desen-

volupar les pràctiques de jardineria que 
han estat enfocades al camp de tir i arros-
segament, el cementeri, el parc natural, 
el Calvari i la Penya del Gat. Precisament, 
aquesta última zona va ser afectada per 
l´incendi de maig de 2015 i allí els alumnes 
han estat “repoblant, desbrossant, i fer un 
poc el manteniment per a restituir la vege-
tació. El que està rebrotant ho hem con-
servat, estem intentant recriar-ho i ho hem 
repoblat”, segons explicava el professor de 
pràctiques, Joan Mengual.
També la Penya del Gat va ser el lloc es-

collit per a clausurar les pràctiques del 
Taller d’Activitats Auxiliars en Vivers, Jar-
dins i Centres de Jardineria organitzat per 

CREAMA. Tal com explicava la directora 
del taller, Vanesa Noguera, “la part pràctica 
es desenvolupa en els distints pobles que 
integren el Consorci i que no compten amb 
un taller d’ocupació a escala municipal”. A 
més a més, el programa compta amb una 
part teòrica que s’imparteix a l’Agència de 
CREAMA Dénia.
Cal destacar que el Taller ha estat subven-

cionat pel SERVEF i cofinançat per FSE. 
Aquestes pràctiques, per tant, en espais 
públics de Pego han permés que, a més 
d’aprendre un ofici, els alumnes del taller 
d’ocupació hagen realitzat una important 
tasca de suport a les brigades de parcs i 
jardins dels diversos municipis del Consor-
ci. A Pego les zones en les quals s’ha actuat 
han estat coordinades per la regidoria de 
Parcs i Jardins, que també els han propor-
cionat «les ferramentes adequades per fer 
les tasques diàries», explicava Andreu Do-
minguis.
La regidora de Creama, Rosa Maria Ferrer 

afirmava que «estem molt contents que 
Pego siga un dels pobles on es fa el taller, 
el que beneficia els parcs i també l’alumnat 
que s’emporta experiència i formació»
El taller també permet els alumnes co-

néixer les poblacions veïnes, fent realitat 
la coneguda frase de “fent comarca”, senya 
d’identitat de CREAMA des dels seus ini-
cis, afavorint i fomentant el coneixement 
de la comarca de la Marina Alta com una 
nota d’identitat comuna i enfortint els 
llaços entre municipis.

Pego, seu del Taller d´Ocupació Marina Alta

Social
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El nou projecte d’Acció Urgent va dirigit, 
principalment, a la població major i a les 
persones amb cert grau de discapacitat. 
La finalitat última d’aquest és el benestar 
de la població i minimitzar el temps de 
resposta. Amb una quota mínima men-

sual de 10 € pots ser soci-col·laborador i 
gaudir dels següents beneficis:
- Un cop a la setmana, assistirà al seu 

domicili un socorrista d’Acció Urgent, 
que li prendrà les constants, pols, tensió, 
glucosa, saturació.

- Un trasllat mensual, al Centre de Salut 
de Pego, sempre amb visita concertada.

- La possibilitat de disposar d’un servei 
de tele-assistència connectat a Acció 
Urgent. La instal·lació del mateix la rea-
litzarà Acció Urgent i en prémer el botó 
d’ajuda saltarà al telèfon de l’ambulància, 
acudint al lloc el més aviat possible per a 
prestar l’ajuda humanitària que siga pos-
sible.

- Possibilitat de deixar en custòdia còpia 
de les claus a la Central de la Policia Lo-
cal de Pego (previ acord amb aquest cos 
policial), ja que en cas d’emergència, la 
Policia acudirà al domicili obrint la porta 
i custodiarà les mateixes en tot moment.

NOTA: Des de la Regidoria de Sanitat 
deixem clar que tot i la posada en marxa 
d’aquest Pla d’Acció Social, es continuarà 
donant el servei d’emergències i el desen-
volupament de la resta de projectes ja en 
marxa.

Acció Social

Noves opcions i serveis d'Acció Urgent

Acció Social

Joventut

El passat octubre la Regidoria de Joven-
tut es va adherir a la Xarxa de Regidories 
de Joventut de la Marina Alta, junt amb els 
Ajuntaments de Xàbia, Dénia, Teulada, Po-
blenou de Benitatxell, Benissa, Calp, Gata, 
Xaló, Pedreguer i Orba. Alguns d’aquests 
Ajuntaments, ja s’havien posat a treballar 
en comú fa uns anys però, no ha estat fins 
ara quan ha començat a participar activa-
ment l’Ajuntament de Pego.

La intenció d’aquesta col·laboració és 
compartir recursos, ja que al nostre poble 
no tenim cap tècnic de joventut de mo-
ment, per tant es fa molt complicat dur 
endavant moltes iniciatives. Com a exem-

ple la que anem a portar aquest estiu amb 
un campament Educatiu. Aquesta idea ja 
ve fent-se anys enrere en altres pobles i 
ha estat un èxit de participació. Per això, 
Pego no ha dubtat a formar part d’aquesta 
iniciativa. Es tracta d’un campament Mul-
tiaventura a Alarcón (Conca) al que es pot 
afegir una opció de «Summer Camp» o de 
«Camp Rock». Poden participar xiquets 
entre 6 i 16 anys i les inscripcions es fan 
online a través de la següent adreça elec-
trònica:

www.carpevitae.org/campamento.
php#inscripciones 

Entre altres activitats els xiquets podran 
fer senderisme, tirolina, piragüisme, pis-
ta americana, aprendre anglés, rodar una 
pel·lícula o fer classes de dansa i expressió 
corporal.
A més tindran l’oportunitat de conéixer a 

gent de pobles dels voltants.

Campaments educatius d'estiu 2016

Joventut

Els xiquets tindran 
l’oportunitat de 
conéixer a gent de 
pobles dels voltant. 
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La Regidoria d’Esports també promou 
l’Escola d’Estiu que va dirigida a xi-
quets del poble, des dels 3 anys fins 
als 12 anys, mitjançant aquesta àmplia 
franja els alumnes podran gaudir dels 
jocs i activitats proposades. Des de fa 
un temps es realitzen diferents tipus 
d’activitats esportives per a donar a 
conéixer els diferents esports reglats i 
altres de recreatius (indiaques,frisbee, 
paracaigudes...) per a què els xiquets 
observen diferents maneres de fer ac-
tivitat física i es divertisquen. També 
s’intenta promoure la realització de 
treballs manuals amb el màxim de ma-
terial reciclat possible perquè vegen 
que mitjançant el que tenim a casa 
podem fer diverses coses.

El període de matriculació serà de l’1 
al 20 de juny en la segona planta de 
l’Ajuntament.

ANIMAT A PARTICIPAR, 
HO PASSAREM DIVERTIT! 

Escola d'Estiu 2016

Esports

Esports

El passat dissabte 21 de Maig al Pavelló 
Ausiàs March es disputava la quarta edició 
de la Competició Comarcal de Gimnàstica 
Rítmica, organitzada pel CEMA (Consorci 
Esportiu de la Marina Alta) en el que com-
petien els pobles de Calp, Dénia, Gata, On-
dara, El Poble Nou de Benitatxell, Benissa 
i Pego.

Al voltant de 180 gimnastes passaven per 
la moqueta realitzant les diferents modali-
tats; individual, duos, trios i conjunts, uti-
litzant els diversos accessoris com la pilo-
ta, els aros, la cinta o les maces.

Les pegolines que aconseguien medalla fo-
ren, Vera Vicens que aconseguia quedar 3ª 
en Individual Aleví i Anna Boymistruck junt 
amb Alba Server aconseguien quedar 3ª en 
Duos Infantil.

Des de la Regidoria d’Esports volem donar 
l’enhorabona a totes les xiquetes del Club 
La Lluna i del Club Colors i els animem a 
seguir gaudint de l’esport.

Esports

Competició comarcal de gimnàstica rítmica
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La Filà Capitana d’enguany són les Arrapades, 
que enfronten el seu tercer repte al davant 
de les 14 filaes pegolines. Aquest grup de 
dones valentes i atrevides, enguany estaran 
representades per Dolores Ribot, que segur 
que estarà més que a l’altura del càrrec en-
comanat.
Bon dia Dolores, primer que res saber per 
què et vas presentar a Capitana de la teua 
Filà? Hola bon dia, ja m’havia presentat en 
alta ocasió però, no va ser possible per què 
no vaig ser l’elegida. Aquest any que era la 
tercera vegada, com diuen “a la tercera va la 
vencida” i, amb molt d’orgull pense represen-
tar a la meua filà.
Qui t’acompanyarà a la carrossa en un dia 
tan especial? En aquest dia tan especial per 
a mi, com no podia faltar el meu home Sven 
Todter, la persona que més vull, encara que 
ens agradaria als dos que la nostra xiqueta 
Lola ens acompanyara però, és un poc xicote-
ta per aguantar eixe tragín.
Com han estat tots els preparatius? Ha sigut 
un any molt intens, molt de viatge i molta fae-
na, i veure com enguany tota la filà ha estat 
unida treballant totes juntes, en les nostres 

més i les nostres menos però totes unides. 
L’important és que hem aconseguit acabar al-
gunes de les sorpreses que tenim preparades 
per aquest any.
Qui t’ha assessorat en tots els dubtes i qües-
tions que has tingut? Mira en eixe tema he 
de recalcar que he tingut un gran assessora-
ment de les meues anteriors capitanes, capi-
tanes d’altres filaes i com no de la meua filla. 
També dir que aquest any m’he donat conter 
de la gent que no pensava mai m’ajudaria en 
una cosa tan important per a mi.

Què esperes d’aquests dies? En aquests mo-
ments els nervis els tinc a tope, però pense 
gaudir al màxim de tots els moments en com-
panyia de les meues arrapadetes i com no de 
la meua família que també han estat al meu 
costat.

VISCA LES FESTES DE MOROS I 
CRISTIANS DE PEGO. 

Una salutació de la capitana cristiana 2016 
Dolo Ribot.

Ja tenim les festes en girar la cantonada. 
En unes poques setmanes tindrem als fes-
ters a les cabiles fent festa, les revetlles 
fins a la matinada i al nostre Patró pel ca-
rrer el seu dia gran. Serà el primer any que 
m’enfronte en solitari a unes festes, una 
tasca que he viscut des d’un altre punt de 
vista, però ja ho diuen...que veure el bou 
des de la barrera ... no és el mateix.
Em suposa un desafiament personal, per-

què com he dit seran l’estrena com a Regi-
dora, i a més sóc la primera dona a portar 
aquesta delegació, tradicionalment sem-
pre encomanda a homes. Com deia, tot un 
honor i un repte.
Els dies de festa estan per a divertir-se 

i gaudir de tot el que us proposem, tant 
l’Ajuntament com la resta d’associacions i 
entitats que fan d’aquests dies tot un se-
guit d’actes sense parar.
Reconec que ser regidora de festes és 

una tasca molt bonica i divertida la majo-
ria del temps, encara que, com ja he dit en 
alguna ocasió a la volta és molt difícil i soli-
tària, perquè, mai encertarem el programa 

de festes ideal per a tots però, humilment 
sempre intentarem fer-ho de la millor ma-
nera per a què grans i menuts, homes i 
dones, de nit o pel dia, els pegolins i les 
pegolines puguen gaudir d’aquestes dues 
setmanes de festes.
Només em queda acomiadar-me i convi-

dar a tothom a participar en elles, perquè 
són les Nostres Festes, les de Tots.

Festes

Filà Capitana 2016

Previa festes

Festes

Festes
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Esports

La Regidoria d’Esports, junt amb el 
Pego CF, aconseguiren que la Real Fe-
deració Espanyola de Futbol i la Fede-
ració de Futbol de la Comunitat Valen-
ciana realitzaren, el passat 24 de Maig, 
una jornada d’actualització didàctica 
per a entrenador de futbol que va tin-
dre lloc al Camp Municipal Cervantes 
i al Saló d’Actes de la Casa de Cultura.
Aquesta jornada va comptar amb la 
presència del Coordinador de la Se-
lecció Espanyola de Futbol, Ginés 
Meléndez i els tècnics de les cate-
gories inferiors, Santi Dénia, Miguel 
Àngel España, Luis de la Fuente, Juan 
C. Gómez i David Gordo, els quals im-
partiren la jornada al voltant d’un cen-
tenar d’entrenadors vingut de tota la 
geografia valenciana.

També comptarem amb la presència 
de José Martinez, President del Co-
mité d’Entrenadors, Salva Gomar, Se-
cretari General de la FFCV i Damián 
López, Delegat de la FFCV en Alacant.

Aprofitem per a agrair a la RFEF i 
FFCV el fet de haver pensat en Pego 
per a realitzar aquesta jornada que 
està fent-se per tota Espanya, va ser 
un honor per a nosaltres comptar amb 
gran part del Cos Tècnic de la Selecció 
Espanyola de Futbol.

Jornada d'actualització 
didàctica per a 
entrenadors de futbol

EsportsEl passat 11 de juny es va celebrar la V 
Gala de L’Esport on es van concentrar 
totes les escoles esportives, esportistes 
i clubs de Pego. Un altre any va estar un 
èxit d’afluència. Enguany es prepararen 
180 taules i 1700 cadires per a què pas-
saren la nit de la Gala tots els participants. 
Es va destacar com a esportista de l’any  a 
Alexandra Femenia Guardiola pel seu re-
coneixement com a jugadora de la Selec-
ció Valenciana de Bàsquet que ha jugat el 
Campionat d’Espanya i ha portat el nom 
de Pego allà on anat. Tots els equips muni-
cipals van rebre un reconeixement per part 
de la Regidoria. També es van presentar als 
assistents el premis que han aconseguit 
els distints equips en lligues locals, comar-
cals i autonòmiques.

Esports

V Gala de l’Esport 2016
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Joventut

El Consell Jove Municipal funciona com 
un òrgan consultiu i està format per 20 re-
presentants elegits democràticament pels 
centres educatius de primària de Pego.

CEIP. Ambra: Sonia Veres, Pau Gilabert, 
Eric Millán, Alex Szumik, Maria Miralles, 
Jamila Mesdaoudi, Aitana Valor i Dora 
Naya.
CEIP. Carolina Sala: Laia Miralles, Carles 
Ginestar, Sheila Baali, Carles Torres.

CEIP. Rosalia Bondia: Guillem Martinez, 
Irene Sola, Juanma Ortolà, Erik Fresquet.

CC. Sant Antoni: Hector Sastre, Salvador 
Dominguis, Ferran Sastre, Ángela Fernan-
dez.

Els membres foren nomenats per l’alcal-
de el 25 de Novembre en la celebració 
del primer Consell Jove Municipal. Fins al 
moment s’han realitzat 3 consells en els 
quals s’ha tractat: “La Violència Masclista”, 
“Medi Ambient i Reciclatge” i el “Assetja-

ment Escolar” i en el proper Consell que 
serà el 9 de Juny es plantejarà el “Maltrac-
te Animal”.

La finalitat d’aquest Consell Jove Muni-
cipal és donar l’oportunitat als xiquets i 
xiquetes de formar part d’una societat 
activa, que arreplegarà, debatrà i posarà 
en pràctica les seues opinions i on podran 
exposar les propostes i idees sobre com 
els agradaria que fora el poble on viuen. 
Aquestes propostes són recollides per 
l’Equip de Govern.

Visualitze tres petites zones enjardinades 
alineades que regalen a la vista el color verd 
amb pintes roges, roses, grogues o morades 
i troncs menuts, però sòlids, de palmeres.
Se situen en una illa que anuncia el Pla de 
la Font. La vista és lliure, de nou, per tro-
bar, si mira al terra de l’illa, un desnivell en 
el terreny; una excavació que ens presenta 
un terra recobert de carreus fins de pedra al 
que s’accedeix per unes escales que ens po-
sen als peus d’un símbol del poble de Pego, 
La Font del Quatre Xorros.
Generació rere generació els pegolins i les 
pegolines, durant tres segles, han conegut 
aquesta senzilla, però captivadora font. La 
remuntada arrodonida de la font cercant la 
llum més alta que l’acarona, està adornada, 
en acabar la panxa semicircular que li dóna 
forma, per una espècie de capitell amb qua-
tre números, que ens recorden l’any en què 
va ser esculpida: 1.763. Aleshores es feia 
servir per a rentar, per guisar i per beure i és 
que, durant molts segles, la Font dels Qua-
tre Xorros va rajar aigua potable.

Una aigua clara, pura i no contaminada pro-
vinent d’un ullal situat a la Penya del Gat, 
canalitzat fins a la mateixa font i desembo-
cat, amb posterioritat, al safareig que hi ha 
actualment a l’ecoparc del Molinet del Cu-
rro, on antigament hi havia l’horta de Pego.
La Font dels Quatre Xorros és tot un símbol 
del poble de Pego per la seua singularitat 
arquitectònica. Tot i la seua senzillesa de-
corativa, els seus quatre brolladors d’aigua 
clara encisen qui la mira. Quatre boques 
allargades, ocres i obertes en forma d’O que 
ens ofereixen el líquid vital per refrescar-nos 
en un dia d’estiu sufocant o en una nit de 
primavera. Aquestes boques cridaneres, ens 
descobreixen, quatre cares de trets bàsics, 
ulls ametllats, nas xato i cara rodona com la 
lluna plena. L’aigua que d’elles brolla dia i nit 
va a parar a quatre piques de pedra massissa 
encastades a terra amb un marc doble per-
què no es vesse ni una gota a l’exterior. Un 
detall subtil que la Font dels
Quatre Xorros ens convida a seguir...

Unes 150 persones, entre xiquets 
i adults, van participar en la segona 
“Visita a les muralles” organitzada per 
l´Associació Cultural Atzaïla i finançada 
per la Regidoria de Cultura. La primera 
edició d´aquesta activitat va tindre lloc 
el passat mes d´abril. En aquella ocasió, 
al voltant d´un centenar de pegolins i 
pegolines es van quedar a l´espera per 
poder realitzar la visita. El màxim de 
persones va ser completat en un temps 

rècord, tot i que el nombre d´inscrip-
cions es va ampliar. Per aquest motiu, 
tant Atzaïla com la Regidora de Cultura, 
Laura Castellà, van traslladar a Arrels 
Marinades, l´empresa encarregada de 
realitzar la visita, la necessitat de repe-
tir l´activitat. “Les muralles del municipi 
daten del segle XIV i la major part d´e-
lles estan ocultes dins de les cases del 
voltant, molt del patrimoni medieval 
pegolí no està a l´abast i per això cal 
descobrir-lo amb activitats d´aquest 
tipus”, explicava Castellà. A més a més, 
afegia la Regidora “cal valorar tot el pa-
trimoni, i revitalitzar també la cultura 
perquè és un dels eixos fonamentals 
per al futur del nostre poble”.

Segon visita a les 
muralles

Cultura

Consell jove 
municipal de Pego

La Font dels Quatre Xorros

Joventut

Cultura
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El macer, 
un ofici municipal 

desaparegut

Amb motiu de la restauració que ha fet 
la Regidoria de Cultura dels dos vestits de 
macers de l’Ajuntament de Pego, venim 
ací a parlar un poc d’aquest ofici ja desa-
paregut. Podem afirmar que l’ofici de ma-
cer com a tal, diferenciat del de ministre, 
es va instaurar a Pego l’any 1675. El mi-
nistre s’encarregava de fer la crida pública 
per a ajuntar el consell general, però po-
dia ocupar també altres càrrecs com el de 
guarda de terme o el de corredor públic 
encarregat del pes i control de les merca-
deries. Tanmateix, a primeries de 1675 un 
consell particular va plantejar el següent: 
«fon proposat per Vicent Ferrando, jurat 
primer, lo qual diu i proposa que per als 
dies que els jurats se posen les insignies 
serà be que servixca una persona nome-
nada maçer com usa en altres parts i no 
el ministre que és ofici que no li toca ni 
pareix be, i que Jeroni Vaquer servirà en 
molta comoditat pues se te entés que en 
altres viles se dona salari de considera-
ció». Fet i fet, ací tenim al primer macer 
de Pego, Jeroni Vaquer, que segurament 
era foraster i al qual se li assignà un salari 
anual de nou lliures. L’ofici era pur protocol 
i el macer amb la seua maça i vestit havia 
d’acompanyar als jurats segurament en les 
visites del senyor, les processons i els ac-

tes més importants de la vila.
Poca cosa sabem més d’aquest ofici a 

través de la documentació municipal. No 
obstant, sí que sabem que la parafernàlia 
del macer va tornar a fer acte de presèn-
cia amb la dictadura franquista. Els macers 
es posaven el vestit roig amb la gorra i la 
maça a les processons de Setmana San-
ta, a la de Sant Vicent, el dia del Corpus 
i en la processó de l’Ecce homo. Els dos 
darrers agutzils-macers de Pego van ser 
Rafael Cardona i Fernando Tamarit, i se-
gons aquest últim una de les seues darre-
res actuacions va tenir lloc en la missa que 
es va fer a l’església de Pego amb motiu 
de la mort de Franco. Amb l’arribada de la 
democràcia la figura del macer va desapa-
réixer i els vestits i les maces es van guar-

dar en una caixa.

Joan Miquel Almela
Arxiu Municipal de Pego

Societat

No hi ha cap pegolina ni pegolí que no tinga 
gravat, a foc, com les flames de l’incendi d’un 
més que calorós 14 de maig de 2015 arrasa-
ren més de 1.700 hectàrees de les muntan-
yes situades als termes municipals de Pego, 
Atzúbia i les Valls.
Un sentiment comú varen tindre totes les 

pegolines i pegolins en veure com passaven 
les hores i el foc avançava fins a arribar a les 
portes del poble. Era el d’impotència per veu-
re com el nostre pulmó es cremava davant 
la passivitat de les autoritats autonòmiques 
i nacionals.

Sempre recordarem aquell fatídic dia, el 
qual també va server com a punt d’inflexió 
perquè un poble, el pegolí, s’agafara de la mà 
per trencar amb el passat i escriure el seu 
propi camí, per a renàixer de les cendres.

Així va començar un projecte destinat a re-
cordar aquella vesprada, i col·laborar amb la 
recuperació d’allò que el poble de Pego tant 
estima, la seua “terreta”.

Després de mesos de treball silenciós i unes 
quantes reunions, la idea de Josep Orihuel, 
Clàudia Ortolà, Pau Camps i Javi Sabre, aju-
dats per alguns amics de la cultura i la col·la-
boració de l’Ajuntament de Pego, varen cele-
brar el primer aniversari de l’incendi de Pego 
i Les Valls.

Baix el lema “Renaixem de les cendres” -no 
podia ser quelcom- es varen celebrar tres jor-
nades on el món de la cultura va ser l’abande-
rada de la reivindicació i l’esperança, que va 
sorgir l’endemà de l’incendi, quan milers de 
persones es reuniren a la Plaça de l’Ajunta-
ment mentre les muntanyes encara sembla-
ven l’infern.

Els actes varen començar el passat dijous 12 
de maig a la Casa de la Cultura, on va tindre 
lloc la inauguració d’una exposició d’artistes 
plàstics locals. Les obres de Pau Camps, Ca-
txumba, Mirassielos, Cristina Martín, Àlex 
Seguí, Txin Javier Ruiz, Clàudia Molina i Mi-
quel Costa estigueren exposades durant el 
cap de setmana. La poesia de Carles Siscar, 
Josep Orihuel, Clàudia Ortolà, Joan Femenia 
i Jose Miguel Mut varen arredonir aquest 
acte d’obertura.

La Plataforma Pego Viu també va voler estar 
present a les jornades i va organitzar l’expo-
sició fotogràfica “1 any a les brases del foc”, 
que va obrir les seues portes el divendres 13 
de maig.

Aproximadament un centenar de persones 
visitaren la zona afectada pel foc, concreta-
ment el Barranc de les Coves, on uns tècnics 
explicaren l’actual situació en la qual es troba 
la zona, un any després. Els més menuts tam-
bé pogueren participar en els actes doncs 
el grup “Napicols Teatre” va organitzar, a la 
Casa de Cultura, un contacontes.

Finalment, com a colofó a unes intenses jor-
nades, la música va ser la protagonista. Artis-
tes locals com Raquel Mengual, Trescant, A 
Pèl, Entreparèntesi, Lilit i Dionis i Arise cele-
braren un concert per poder recaptar diners 
i cedir-los a l’Assemblea Pego Viu perquè 
continue amb les tasques a les muntanyes. 
Més de 250 persones donaren el seu suport 
assistint a l’espectacle musical que va posar 
el punt final a un aniversari trist, el qual els 
pegolins no oblidaran per tal que no torne a 
passar. 

Un any després, renaixem de les cendres

Societat
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Els més menuts ja poden gaudir d´una nova 
zona infantil a l´antiga Plaça de la Quintana, 
nomenada des del 8 de marc “Maria Cambrils”. 
El projecte s’emmarca dins del programa per a 

Inversions Financerament Sostenibles de la Di-
putació de València i és el primer dels que es 
realitzaran en els pròxims mesos. 

Lliga comarcal Gimnàstica Rítmica
Sofía Gómez Argudo 3r Lloc en Categoria Prebenjamí (mans lliures)

Lliga Comarcal d’Atletisme
Cristina Bañuls Pastor 1r lloc en Categoria Aleví Femení
Héctor Ribot Mengual 3r lloc en Categoria Aleví Masculí
Lorena González Ortolà 1r lloc en Categoria Cadet Femení
Amalia Sendra Ferrando 3r lloc en Categoria Cadet Femení

Bàsquet
Benjami B 3r classificat Lliga Comarcal
Junior masculi 3r classificat
Cadet masculí Campió
Junior femení 3r classificat
Senior femeni 3r classificat Autonòmic

Volei
Infantil Pego B 2n classificat
Cadet Pego B 3r classificat

L’Ajuntament de Pego enfront de la plaga dels 
anys passats de l’anomenat “Mosquit Tigre” s’ha 
posat en marxa per tal de protegir la població. 
En primer lloc es tracta d’informar a la gent 
perquè puga actuar sobre els llocs on poden 

crear-se focus i en fer campanyes de fumigació. 
L’ajuntament ha editat i repartit fullets informa-
tius i ha realitzat i realitzarà fumigacions selecti-
ves per la població.

COM VOTAR PER 
CORREU.

El·leccions generals 2016

RESULTATS ESPORTIUS

1º PAS

2º PAS

3º PAS

Del 3 de maig al 16 de juny

Del 6 de juny al 19 de juny

Del 6 de juny al 22 de juny

• Acudeix a una oficina de correus
• Porta el teu dni  

• Ompli la sol.licitud 

Correus t ‘ enviarà a la teua casa 
la documentació necessària per 

a poder votar.

Tornar a l’oficina de correus 
Amb la documentació rebuda.

La Plaça Maria Cambrils estrena parc infantil

Informació i protecció contra el Mosquit Tigre.

Esports

Posem a continuació les classificacions més destacades en els esports al llarg d’en-
guany. Sols hem reflectit els qui han estat entre els tres millors posicions. Pròxima-
ment traurem un especial esports on reflectirem tots els resultats.


