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Naix el fons de cooperació que 
dotará de més autonomia  als 
ajuntaments

El passat 23 de gener, Enrique Moll va 
assistir a la presentació del Fons de 
Cooperació que va tindre lloc al Palau de la 
Generalitat.

La Consellera de Justícia 
encantada amb l'arxiu 
municipal.

Cultura Pego

Finalitza la II edició de 
TAPEGO 2016

Comerç

La neu cobreix el 
paisatge Pegolí

Ajuntament de Pego

Butlletí
d’Informació
al Ciutadà
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El Fons de Cooperació Municipal aportarà al voltant de 
120.000 euros al pressupost de l’Ajuntament de Pego per a 
2017. Aquest Fons ha estat impulsat pel President de la Gene-
ralitat, Ximo Puig buscant la col·laboració de les Diputacions 
Provincials per tal d´augmentar l’aportació en 120.000 euros. 
Tot i això la Diputació d’ Alacant s’ha negat a participar en 
aquest projecte impulsat des de la Generalitat Valenciana. 
Aquesta decisió provocarà que els pobles alacantins reben la 
meitat de finançament que la que rebran els municipis corres-
ponents a les províncies de València i Castelló.
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Garrido Azpiroz, Encarnacion
Avda. Jaime I, Nº4 3, 9, 15, 19, 20, 21, 25

Llorca-Llorca, Farmacia
C/ Ecce Homo, Nº12 4, 10, 16, 22, 26, 27, 28

Pascual Rovira, Ignacio
C/ Ramon Y Cajal, Nº20 1, 5, 6, 7, 11, 17, 23, 29

Mir Suay, Pilar
Passeig Reina Sofia, Nº12 2, 8, 12, 13 , 14, 18, 24 

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 04

Farmàcies de guàrdia

Edita

Editorial
Aprofitar per a desitjar a tot el 
poble un bon any i si atentent a 
la tradició popular “año de nie-
ves año de bienes”, així serà. En 
les nostres mans un Bic històric 
per les fotos de la nevada que 
feia 30 anys que no teníem. A 
més desitjar que finalment els 
governs de la Generalitat i la 
Diputació d’Alacant treballen 
conjuntament i puguen arribar a 
Pego les inversions necessàries 
que, per justícia, ens pertoquen 
com a municipi. A més fem un 
repàs de les actuacions en el 
poble tant d’obres, comerç, fes-
tes, esports i activitats socials. 
Recuperem també la figura his-
tòrica del mestre Esteve. 

Att Enrique Mol

El Castell d'Ambra 
es  d'origen musulmà 
i va ser una important 
fortalesa que vigilava 
el pas cap a la vall de 
l'Ebo. Va pertànyer, 
com la resta del 
territori, a Al-Azraq, 
el qual el va perdre 
després de la seva 
revolta.
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La primera parada va ser l’Ajuntament 
de Pego on va ser rebuda per l’alcalde, 
Enrique Moll i la Corporació Municipal. A 
continuació la Consellera, es reunia amb 
l´Associació per la Memòria Històrica i 
amb el Director de l’IES Enric Valor, Fran-
cesc Morales, per tal que li explicaren els 
nous projectes que volen portar endavant 
amb l’objectiu de recuperar i reivindicar 
la memòria dels quatre pegolins que van 
morir al camp de concentració de Mau-
thausen.

Després Bravo signava el llibre d’honor 
de la Vila de Pego on destacava “la seua 
satisfacció per visitar una localitat tant sig-
nificativa en el País Valencià per la seua 
historia, la seua gent i el seu envejable 
marjal”.

Una vegada finalitzada la visita a l’Ajunta-
ment era el moment de conèixer el Jutjat 
de Pau, on després de conversar amb el 
personal laboral, la Consellera destacava 
que “li sorprenia que no tingueren encara 
digitalitzat els llibres de registre civil”. Cal 

destacar que altres pobles de la comarca 
ja conten amb aquesta modernització, es 
tracta d´una tasca que depèn del Ministeri 
de Justícia.

Tot seguit era el torn de la Casa de Cul-
tura, i més concretament de l’Arxiu Mu-
nicipal, on l’arxiver Joan Miquel Almela li 
mostrava algunes de les ultimes restaura-
cions que s’han portat a terme per part de 
la Regidoria de Cultura, com ara el llibre 
de Peites, el Digesto Romano-Español es-
crit pel Pavorde Sala, les sentències de 
justícia de 1591 o el padró dels xiquets i 
xiquetes refugiats de la Guerra Civil que 
van vindre a Pego. Gabriela Bravo, també 
va poder veure el registre notarial de Pego 
que encara es conserva a l’Arxiu.

A continuació l’alcalde, Enrique Moll li 
feia entrega a la Consellera de tres llibres 
editats a Pego; el llibre sobre Michel, la 
biografia de Maria Cambrils i l´exemplar 
Pego en blanc i negre, segons Moll “un 
trosset de la nostra historia perquè cone-
ga millor el municipi pegolí”.

Cultura

El passat 13 de Gener la responsable de Justícia del Govern 
Valencià visitava la Casa Consistorial, el Jutjat de Pau i l'Arxiu 
Municipal que es troba a la Casa de Cultura.

La Consellera de Justícia, Gabriela Bravo, va 
quedar encantada amb el valor històric de 
l'arxiu municipal.
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Del 28 d’octubre al 30 de desembre de 
2016 es celebrava la II edició de TAPE-
GO. Enguany comptàvem amb dos bars 
més que el 2015. Els bars participants 
van ser, Seven pizza, Ca Vicent, Ale-
jandro’s Bar, Café-Bar Aran Bea, L’Om 
Restaurant, Vent de Llevant, Rafel Res-
taurant, Casino Bar, El Moss de Pego, 
Llit i Taula Restaurant, Zorrila Restaurant, 
Cafeteria Balbino i Café l’Alter.

En general, l’Associació d’Hostalers de 
Pego, estem molt contents del resultat 
del TAPEGO. La gent ha participat molt 
més al comprimir-ho en dos mesos i no 
dilatar-ho tant en el temps.
El premi d’enguany, ha sigut per a Do-

lores Sendra Domènech, un cap de set-
mana que li permetrà conèixer el celler 
de Bocopa a Crevillent. El guardó el va 
aconseguir al segellar i completar el seu 

cartró i va tastar 11 tapes dels 13 bars/
restaurants participants.

Per a pròximes edicions de TAPEGO te-
nim previst oferir nous premis, així com 
ampliar l’associació i ampliar el nombre 
de participants en aquest esdeveniment 
gastronòmic. 

Signat: Associació d´Hostalers de Pego

Comerç

Finalitza la II edició de TAPEGO 2016

Comerç
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La Regidoria d’Agricultura informa que 
a conseqüència de les intenses pluges, 
la forta pujada del nivell del mar així 
com la crescuda de l´estat freàtic que 
patia la Marjal es va procedir a obrir la 
desembocadura del riu Molinell.

El divendres dia 20 de gener s´obria 
de nou el pas del riu, tapat en la seva 
desembocadura, però el fort onatge 
del dissabte el tornava a embussar fins 
l’altura de la passarel·la. Una vegada 
remesa la força del mar es va procedir 
de nou a l’obertura per tal d´evacuar 
tota la carrega d’aigua que suportava 
la Marjal degut, sobre tot, a l’increment 
d’aigua dels barrancs.

S´obri la 
desembocadura 
del riu Molinell

Agricultura

Comerç i Cultura

Aquestes últimes festes nadalenques 
una iniciativa de l’Associació de comer-
ciants i les Regidories de Comerç i Cul-
tura van fer realitat un projecte preciós.

Els carrers del poble s’ompliren de me-
nuts passejant, vestits de cristians, per 
l’antic traçat de les muralles de la vila 
medieval, al mateix temps que desco-
brien claus que obrien pistes per des-
cobrir la Història de Pego i les seues 
muralles.

Carrers amb una història passada, ca-
rrers amb comerços plens de vida i una 
gent menuda amb un futur prometedor. 
Així és, prometedor. I així ens ho de-
mostren dia rere dia treballant amb ells, 
quan veiem com s’emocionen i viuen la 
cultura d’un poble, la del seu, mentre ju-
guen i aprenen d’on venen per decidir 
on volen anar.

La iniciativa pretenia que durant el pe-
ríode de vacances lectives, els xiquets 
i les xiquetes de Pego pogueren tindre 
una oferta d’oci cultural, mentre els més 
majors podien dur a terme les compres 
pertinents de les “Cartes Secretes”.

La campanya fou un èxit, cada dia els 
grups s’ompliren, i el més important, els 
pares i mares hi participaren, tot apor-
tant l’abonament que el seu comerç 
habitual els havia facilitat per les seues 
compres.

Un total de 4 dies on, per uns moments, 
les que ara escriuen aquest humil arti-

cle, es sorprenien veient com un somni 
s’acomplia. La nostra vocació i professió 
cobrava vida, aportant al nostre poble 
allò que tots sabeu que més ens agrada: 
Emocionar-vos amb les nostres arrels. 

Esperem que aquestes llavors que ara 
es planten donen bons fruits i aquests 
tipus d’iniciatives es repetisquen per 
tots els nostres pobles però sobretot al 
nostre.

Moltes gràcies i fins una altra!

Anna i Núria
ARRELS MARINADES
Projectes educatius i culturals

“Un Nadal a Prop. Passat, present i futur pels 
carrers de l’antiga Vila Medieval de Pego”

Comerç i Cultura
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Estimats xiquets i xiquets de Pego, 

Esperem haver encertat en els regals 
que us hem deixat, però ja sabeu que 
per a que l’any que ve us tornem a fer 
cas heu de portar-vos molt bé, amb els 
pares, a l’escola, amb els amics...

Enguany volem donar les gràcies a les 
tres comissions falleres i a la Filà Capi-
tana Beduïnes per haver-nos ajudat a 
repartir tots els paquets. 

Ja sabeu que som Reis Mags, però 
com que no podem estar en tots els 
llocs al mateix temps demanem ajuda i 
per això tal volta heu vist a la cavalcada 
a la vostra veïna, o la vostra mestra, o 
al vostre tiet o cosí; totes aquestes per-
sones ens han ajudat i nosaltres estem 
molt contents perquè així vosaltres, xi-
quets i xiquetes de Pego heu tingut un 
gran dia de Reis. 

Ens veiem l’any que ve!!!!! 
I recordeu que sempre estem pendent 

de vosaltres. 

Salutacions Reials, 
Melcior, Gaspar i Baltasar

Agraïment reial

Festes

Festes

Com cada any els emissaris de Ses Ma-
jestats Melcior, Gaspar i Baltasar, van 
vindre a Pego acompanyats per l’am-
baixadora reial, per a arreplegar les car-
tes de tots els xiquets i les xiquetes de 
Pego, Això passava el 24 de desembre 
a la Plaça de l’Ajuntament, que es va 
omplir de gom a gom per a esperar-los. 
Tothom va poder entregar la seua carta i 
dir a cau d’orella els secrets que només 
poden quedar entre Rei Mag i xiquet. 

Després el dia 5 de gener, van arribar 
els Reis amb la seua carrossa i tot el seu 
seguici. Ballets, música de moltes classes, 
molts ajudants, divertits personatges de la 
televisió, una cavalcada pensada per als 
xiquets i les xiquetes, per a que gaudiren 
del dia més especial de l’any. 

La cavalcada passa ràpid o molt lent, 
depèn dels ulls que ho miren. De se-
gur que alguns dels xiquets que es van 

quedar bocabadats a la plaça de l’ajun-
tament, el temps es va passar molt molt 
ràpid, i es van quedar en ganes de més 
fotos amb els seus personatges i més 
“neu”, encara que fora de mentida. 

Aquest any Melcior, Gaspar i Baltasar, 
ens deixaven a l’ajuntament una carteta 
que ens agradaria poder compartir amb 
tots i totes vosaltres. Ells tornaran l’any 
que ve i nosaltres ací estarem per a es-
perar-los.

Entrega de cartes als Patges i Cavalcada Reial 

Festes
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Festes

El passat desembre es va reunir el jurat 
triat per a triar el cartell guanyador del 
Concurs de carnestoltes 2017. En aquest 
cas el jurat estava format per Josep Fe-
rrer, il·lustrador, Silvana Peris, Artista, 
i Joan Martínez, dissenyador gràfic; a 
més de les regidores de Cultura, Laura 
Castellà, i la regidora de Festes, Rebe-
ca Bañuls. En aquesta edició l’índex de 
participació es va mantindre respecte a 

l’any passat. I a més la novetat, respecte 
a edicions anteriors va ser l’accèssit que 
es donava al millor cartell classificat pe-
golí, per animar a la gent del poble a par-
ticipar, ja que no hi havien molts en els 
últims anys. A la fí el premi se’n va anar 
cap a Múrcia, amb el títol “On estàs sar-
dineta?”, va resultar guanyador Cristobal 
Aguiló Dominguez, que gaire bé des del 
principi posava d’acord a tots els mem-
bres del jurat. D’altra banda el millor de 
Pego va ser Raül Alentado Galindo amb 
el seu “Carna-Pop”. 

Us deixem amb els dos cartells per a 
que aneu fent boca!! Ja tenim els car-
nestoltes ací!!!! 

XXV Concurs de cartells de Carnestoltes 2017

Festes

A l’estiu del 2016, com cada any va 
eixir la convocatòria de la Generalitat 
de la convocatòria de SUBVENCIONS 
PER AL FOMENT D’ACTIVITATS MU-
SICALS, COM ARA L’ORGANITZACIÓ 
DE FESTIVALS, CURSOS DE PERFEC-
CIONAMENT MUSICAL, CONCURSOS, 
PROJECTES MUSICAL DE CARÀCTER 
SINGULAR, GIRES I PROJECTES DE 
PRODUCCIÓ MUSICAL QUE TINGUE-
REN LLOC AL LLARG DE 2016. 
Com cada any vàrem optar a ella, i 

aquests Nadal passats en van alegrar 
al donar-nos 1200€. Nosaltres vam 
presentar els catxés dels quatre grups 
que varen actuar, La Gossa Sorda, Re-
acció, Smoking Soul i Juantxo Skalari, 
a més, per suposat del cost de la pro-
ducció d’aquell concert. La quantitat és 
més aviat simbòlica però continuarem 
demanant totes les ajudes que puga’m. 

Tota pedra fa paret! 

Subvenció per 
l'organització 
festivals 

Festes
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La neu cobreix el paisatge Pegolí

Carla Miralles

Eugénia Vicens

Marcos Martin Sendra

Cristian Pablanqueret

Juan Antonio Folqués

Neus Dominguez
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El 18 de gener de 2017 serà una data que 
passarà a la història i al record de tots els 
pegolins i pegolines. Aproximadament a 
les 7 de la matinada una pluja de floquets 
de neu anava cobrint de blanc tots els 
racons del municipi i adquiria més intensi-
tat al voltant de les 8. 

No era sinó la primera vegada que el po-
ble despertava nevat. Va ser el dissabte 
12 de febrer de 1983, una data que a més 
a més coincidia amb la celebració del 
Carnestoltes. La festa no es va suspen-
dre, sinó que es traslladar a l´aparcament 
de baix la Plaça del Mercat. 

Fa 34 anys la nevada va ser més copiosa 
que la que s´ha viscut enguany. No obs-
tant això, grans i menuts han gaudit d´a-
quest estampa tan inusual. La jornada ens 
deixava unes fotografies precioses que 
perduraran per sempre en la memòria 
dels pegolins i pegolines.

Noelia Domenech Pereto

Rebeca Gayó

Vicent Portes Alemany

Raul Alentado Galindo

Sandra Esplugues Sendra

Wendy Ospina Alcivar
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Participacio Ciutadana

Al Nadal pareix que ens en recordem 
més de ser solidaris, de tindre en comp-
te als demés, són moments en els quals 
estem sensibles amb la gent gran o amb 
els més menuts. Per sort al nostre poble 
hi ha moltes associacions que treballen 

aquest tema al llarg de tot l’any i quan 
sorgeix una idea per a fer alguna cosa 
interessant sempre hi ha una resposta 
immediata. 
Enguany al llarg de les festes nada-

lenques hem tingut moltes activitats 

solidàries que tothom ha de conèixer, 
sobretot perquè darrere d’elles porten 
hores de coordinació i d’organització, 
i perquè el resultat final sempre és el 
mateix: Grandíssims somriures i molta 
solidaritat!!! 

Les primeres activitats es van dur a ter-
me per les dues Parròquies el dia 24 de 
desembre. La primera va ser organitza-
da, com ja fa molts anys, des de la Pa-
rròquia de la Sagrada Família i s’anome-
na “La Campanya del Kilo”; els Juniors 
canten nadales pel barri mentre arreple-
guen menjar per al Banc d’aliments de 
Pego. La segona són “Los Sembradores 
de Estrellas”, que organitza la Parròquia 
de l’Assumpció amb els seus xiquets de 
catequesi que canten pels carrers del 
centre mentre ens desitgen bones fes-
tes amb un estrel. Finalment els Scouts 
varen organitzar, junt amb la jogueteca, 
Acció urgent, i Serveis Socials, unes vi-
sites a alguns veïns del poble que pels 
motius que fora no tenien uns nadals 
com calia. Els varen portar uns detallets 
fets per ells amb l’acompanyament to-
talment desinteressat de la Xaranga 
Contracant i la Banda Jove de l’Agrupa-
ció Musical de Pego. 

Tenim o no un poble solidari?? 

Pego Solidari

Participacio Ciutadana
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Joventut

Des del 27 de desembre fins el 30 es 
va celebrar a Pego el I Festival Sons d’Hi-
vern ideat i organitzat per l’associació At-
zaïla amb la col·laboració de l’associació 
de comerciants, l’associació d’hostalers i 
la Regidoria de Cultura i Festes de l’Ajun-
tament de Pego. L’objectiu principal era 
dinamitzar les vesprades nadalenques 
entre les dates fortes que són el nadal i 
el cap d’any i des d’Atzaïla pensem que 
s’ha aconseguit. Donem les gràcies als 
onze grups que ho han fet possible: a La 
Clandestina, a Tres d’Ací Jazz, als vete-
rans Niños Cantores, a l’esforç de Jaume 
Ginestar, al QMAV, a Trilogy, al bon fer de 
Tr3scant, a la marxa de Lilit i Dionís, a les 
jóvens ments de la Coral i Rondalla del 
CEAM, a Tremp i finalment a l’exquisitesa 
rockera d’Akpela.
L’any que ve el cartell es pot renovar 

totalment només amb grups locals, ja ho 
veureu.

Signat: Associació Atzaïla

I Festival Sons 
D´Hivern

Cultura i Festes

Aquest últim any la comarca ha iniciat 
uns canvis en matèria de joventut que 
ens han portat a que en passats plenaris 
s’aprovara la modificació dels Estatuts de 
la MACMA, per a la inclusió de la Xarxa 
de Joves de la Marina, procediment que 
hauran de portar a terme tots els pobles 
que hi formen part d’ella. Es tracta de do-
tar d’una cobertura supramunicipal a la 
Xarxa que ja venia actuant ens els últims 
temps d’una manera prou activa i que 
d’aquesta manera tindrà el reconeixe-
ment que li faltava a l’àrea de joventut. 
El 25 de gener a la Casa de Cultura de 
Dènia, es va convocar en sessió extraor-
dinària a tots el pobles membres de la 
MACMA, en aquest cas no assistien els 
regidors de cultura, eren convocats els 
de joventut, i és que el tema a tractar era 
una assumpte de gran importància per a 
tot el jovent de la comarca : La Xarxa de 
Joves de la Marina Alta, i la creació del 
seu Consell Rector. Finalment en aquest 
acte es va constituir el consell rector 
que s’integrarà dins de l’òrgan comarcal 
per tal de tractar i representar a tota la 
joventut del nostre i dels pobles veïns. 
Aquesta és la culminació d’un treball 
en el qual s’han involucrat els regidors 
de joventut de tota la marina, i amb uns 
tècnics que sovint s’impliquen personal-
ment, fruit d’aquesta situació hui podem 

dir que tenim una Xarxa creada, amb un 
consell rector propi, format per 4 polítics, 
Dani Ibanco (Teulada), Melissa Català 
(Orba), Joan Ripoll (Parcent). I Jose Rami-
ro, que va ser triat President del Consell,  

i tècnics, Joan Roselló de Dénia i Vicent 
Buigues de Xàbia, a més de Mónica Cor-
tés, que farà les funcions de secretària, 
tothom amb moltes ganes de treballar. 

La xarxa de Joves de la Marina sempre 
Fent comarca!!

25 gener. Dénia. Constitució del Consell Rector de la Xarxa de Joves Marina Alta . MACMA

Xarxa de Joves de la Marina Alta

Joventut

Aquesta és la 
culminació d’un 
treball en el qual 
s’han involucrat els 
regidors de joventut 
de tota la marina, i 
amb uns tècnics que 
sovint s’impliquen 
personalment



12

Serveis

Actualment la Regidoria d’Esports disposa 
d´una nova sala, estem parlant del Pavelló 
de l’Antic Institut ‘Enric Valor’. En aquesta 
instal·lació es fan diversos tipus d’activitats 
que abans es feien en el Pavelló Ausiàs 
March i al gimnàs d’alguns col·legis i des 

d’aquesta nova temporada és realitzaran 
allí, cedint l’Ajuntament aquest espai per a 
poder practicar esport. 
La idea de la Regidoria d’Esports es a poc 

a poc i en la mesura de les possibilitats 
habilitar la instal·lació amb les millors con-

dicions, posant material i pintant les línies 
de camps per a que es puga gastar com un 
altre pavelló. Dalt teniu un horari de les acti-
vitats que es fan allí. 

Gràcies a una subvenció de SERVEF, 
destinada a la contractació de perso-
nes desocupades en col·laboració amb 

corporacions locals de la Comunitat Va-
lenciana, la Regidoria d’Obres i Serveis 
disposarà des del 12/12/16 fins al 11/03/17 

d’una llanterner, un pintor, un peó i un ofi-
cial de paleta.

Actuacions de La Regidoria d'Obres i Serveis

Subvenció de SERVEF

Obres i Serveis

Obres i Serveis

 S’ha col·locat una tanca al voltant de la font de la Plaça de l’Ajuntament 
per tal d’evitar incidents. Es tracta de la tanca que hi havia anteriorment 
i que hem reciclat per estalviar.

Iniciades les obres de restauració de la cúpula de l’Ecce-Homo.

Construcció de 2 habitacions amb servei adaptat a la residència San 
Juan de Dios.

S’ha pintat el col·legi Rosalia Bondia



13

Sanitat

El passat 18 de gener, la Regidoria de Sa-
nitat i el Centre de Salut de Pego organit-
zaren una xerrada informativa sobre l’ic-
tus que va impartir el coordinador mèdic 
del Centre de Salut de Pego, Carlos Juan. 
Este explicava que aquestes xerrades 
tenen com a objectiu millorar la comuni-
cació entre l’equip mèdic i els ciutadans, 
ja que, de vegades és impossible fer-ho 
amb els 10 minuts de consulta. 

Sobre l’ictus o infart cerebral, Carlos Juan 
explicava que es tracta d’una interrupció 
brusca del flux sanguini que altera, de 
forma transitòria o permanent, alguna 
funció i que són la principal causa de 
discapacitat en persones adultes, el que 
implica una despesa mèdica elevada, a la 
que s’ha d’afegir el cost indirecte d’una 
discapacitat.

Per tal de millorar l’atenció als pacients 
i amb intenció de donar a conèixer a la 
Direcció de l’Àrea les carències dels con-
sultoris, es reunien al Centre de Salut de 
Pego els alcaldes de l’Atzúbia i la Vall de 
Gallinera, i els regidors de sanitat de la Vall 

d’Ebo i Pego, convocats pel Coordinador 
Mèdic del Centre de Salut. A  aquesta re-
unió assistien també els metges dels con-
sultoris dels municipis afectats, que amb al 
Coordinador informaven els representats 
polítics sobre la situació actual.

Sanitat

Sanitat

Xerrada informativa sobre l'ictus

Reunió per millorar l'atenció als pacients

Des del Centre de Transfussions d’Ala-
cant ens donen l’enhorabona pels re-
sultats de la col·lecta realitzada el pas-
sat 29 de desembre on es realitzaren 
39 donacions, 10 de les quals proce-
dien de nous donants.
Tancàvem l’any amb un total de 427 do-
nacions, 77 més que l’exercici anterior, i 
amb 26 donants nous. 
Des de la Regidoria de Sanitat us ani-
mem a seguir fent mostra de la solida-
ritat pegolina per tal que el resultat de 
l’exercici 2017 siga encara millor.

Nova campanya de prevenció contra el 
càncer de mama organitzada per l’As-
sociació Esperança.

Gran èxit en l'última 
donació de sang del 
2016

Nova campanya de 
prevenció

Sanitat

Sanitat
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Regidoria de Noves Tecnologies. 
A la web www.pego.org pots accedir 
fàcilment per a consultar el BIC de 
forma digital des del teu ordinador, 

tauleta, o inclús des del mòbil? 
Així pot llegir-lo tranquil.lament a 

qualsevol indret. 
A més ja saps que hi ha molts altres 

serveis com ara les farmàcies de guàr-
dia, les adreces de les instal.lacions 

municipals, les “videoactes dels plena-
ris”, els mails dels regidors, a més de la 

seu electrònica. 

Esports

Festes

La Regidoria d’Esports i el Club de Bàs-
quet Pego, reconèixen  a les pioneres del 
Bàsquet al nostre poble. Elles iniciaren 
aquest joc al nostre poble, sent les prime-
res en jugar a l’esport de la cistella.
Isabel Bay, Romualda Gonzàlez, Maruja 

Ruiz, Pepa Mengual, Pepa Sendra i Reme 

Miralles foren les sis que iniciaren aquesta 
aventura que posteriorment va ser la que 
va crear la família actual del Club de Bàs-
quet Pego. Assitire moltes més jugadores 
històriques a més de també els primers 
de l’equip masculí. Es va dónar una placa 
conmemorativa i un xicotet àgape.

Elaborat a l’oficina de turisme com cada any per al Carnestoltes de Pego.

Bàsquet en Pego

Plànol del carnestoltes 2017

Esports
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El 4 de gener de 1890 Silverio Esteve Co-
lomer, mestre de Xaló però natural d’Onil, 
prenia possessió del càrrec de mestre de 
xiquets de Pego en substitució d’Antonio 
Berenguer. Mestre racionalista i lliure-
pensador, tenia des de 1883 concedida la 
Creu d’Isabel la Catòlica i, per tant, no era 
un mestre qualsevol. Només mesos des-
prés va fundar una acadèmia que gràcies 
a l’èxit i al gran nombre d’alumnes va ha-
ver de traslladar-se a la replaceta, a l’edi-
fici annex de l’Asil, encara en construcció. 
Quan això va succeir l’acadèmia o col·legi 
de Segona Ensenyança va prendre el nom 
de Santa Teresa de Jesús perquè eixa era 
la imatge que hi havia a l’oratori i perquè 
el col·legi s’originava des d’una perspecti-
va ideològica catòlica fruit del zel del vica-
ri Jaime Orts, un ultracatòlic que pretenia 
aleshores crear un Cercle Catòlic d’Obrers 
a Pego. Silverio Esteve combinava doncs 
l’ensenyament públic, el de l’escola muni-
cipal de xiquets del carrer Hospital, amb 
el privat del col·legi de Santa Teresa de 
Jesús.
El col·legi depenia de l’Institut de Sego-

na Ensenyança d’Alacant i del Districte 
Universitari de València. En un primer mo-
ment les matèries que s’impartien al col·le-
gi eren: el Batxillerat, la Comptabilitat Mer-
cantil, el Magisteri de Primera Ensenyança, 
la Gimnàstica i la Música. Però el col·legi va 
prosperar molt i en 1891 ja comptava amb 
moltes més assignatures i un gran nombre 
de professors: Francés (Silverio Esteve, 

mestre); Llatí i Castellà (Jaime Orts, preve-
re, i Juan Bautista Sendra Mut, prevere); 
Geografia i Història d’Espanya (Antonio 
Rovira Oriola, mestre); Aritmètica i Àlgebra 
(Ildefonso Arenas, ajudant d’Obres Públi-
ques); Història Universal (Eduardo Ortolà 
Miralles, advocat); Retòrica i Poètica (Ca-
milo Pérez Pastor, advocat i polític); Psico-
logia, Lògica i Filosofia Moral (Rafael Vidal 
Bas, advocat); Geometria i Trigonometria 
(Juan Bautista Ibáñez, mestre superior); 
Física i Química (Francisco Vives Miralles, 
metge); Història Natural (Ignacio Pascual, 
farmacèutic); Agricultura (Ricardo Carre-
ras Alarcón, notari). Hem de suposar que 
al col·legi acudien alumnes dels pobles 
que formaven part del districte judicial de 
Pego i, per tant, que tenia un caràcter més 
comarcal que local. 
L’ambició del creador Silverio Esteve va 

propiciar la fundació també d’una revis-
ta mensual amb el nom de El Teresiano, 
el primer número de la qual va sortir en 
setembre de 1891 i que es publicaria fins 
1898. 
En 1892 el cos de professors s’amplia junt 

amb les noves matèries com la Nàutica, la 
Tenedoria de Llibres, l’Equitació, el Dibuix i 
el Solfeig. Com a col·legi privat que era les 
taxes acadèmiques no estaven a l’abast 
de tothom. La matricula costava 125 pes-
setes per curs i grup d’assignatures, a les 
quals s’havia d’afegir 1,25 pessetes diàries 
de manutenció, 2,50 pessetes mensuals 
d’adorno i les 15 pessetes mensuals per 

l’equitació. 
El col·legi va creixent i en 1893 es consoli-

da amb noves instal·lacions com un oratori 
per a resar, un gimnàs, un pati d’esbarjo, 
una sala d’estudi, unes aules més còmo-
des, nous materials, un gabinet de física, 
una magnífica biblioteca i uns dormitoris 
més higiènics. La biblioteca tenia caràcter 
municipal i estava formada pels llibres de 
l’antic mestre Manuel Arellano Martínez i 
pels aconseguits de la Diputació d’Alacant 
gràcies a les gestions del seu president, el 
pegolí Alejandro Sendra Burgos. La biblio-
teca estava al col·legi i la dirigia Silverio 
Esteve amb el nom de «Biblioteca Popu-
lar». 
En 1894 Silverio Esteve va dirigir una 

carta a l’Ajuntament de Pego per tal de 
proposar-li un conveni d’educació per a 
aquells alumnes pobres que demostraren 
gran capacitat d’aprenentatge, a canvi de 
rebre el col·legi una subvenció municipal.

L’ajuntament va fer cas de la proposta i va 
concedir una subvenció de 750 pessetes 
anuals al col·legi. La comissió per a esta-
blir quins alumnes pobres serien agraciats 
amb la beca estava formada pel rector de 
la parròquia, un regidor i el mateix director 
del col·legi.
El col·legi va seguir en funcionament al-

menys fins al curs acadèmic 1912-1913, 
com podem testimoniar a partir d’una fo-
tografia de grup d’Ignacio Laporta. El mes-
tre Silverio Esteve va morir l’any 1915 i te 
dedicat un carrer a Pego amb el seu nom.

Cultura

Cultura

El Col·legi Santa Teresa de Jesús de Pego. 1890-1913
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