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Per a qualsevol dubte, si vols una copia de la Nota Informativa o si tens idees que farien millorar els nostres pobles, 
contacta’ns a l’email alcalaviu@gmail.com o acostat a l’Ajuntament. Estem per Tu. 

 
 
En primer lloc, des de la nova corporació de l’Ajuntament de La Vall d’Alcalà, vos volem donar les 
Gràcies per confiar amb nosaltres i donar-nos la possibilitat de fer de la Vall d’Alcalà els pobles en el 
que somiem. ¡I ara, a treballar per a aconseguir-ho! 
 
 
QUÉ HA PASSAT ALS NOSTRES POBLES? 
 

01 /  Portant-se a terme la tercera fase del Pla d’Estalvi Energètic per el que es canviarà a 
perilles LED les faroles de l’entrada del poble, piscina i camping d’Alcalà de la Jovada  en 
les properes setmanes. La cuarta fase d’Estalvi Energètic ja està sol·licitada per a substituir les 
finestres d’aïllament Climalit als edificis públics (Bar de Beniaia, Sala Al-Azraq i el Bar de la 
Piscina).  

02 /  Queda concedida una subvenció que ens permetrà l’instal·lació d’aire condicionat i 
calefacció a la Sala Al-Azraq. La subvenció serà del 80% del pressupost total. 

03 /  Ha eixit a licitació l’obra financerament sostenible de pavimentació del Carrer Major i 
del Carrer Sant Josep. Està previst començar-ho a final d’Agost 

04 /  Hem estat organitzant l’ Al-Azraq Fest pensant en fer d’aquesta festa i d’aquests pobles, 
un lloc de germanor. Disfrutarem de bon menjar, bona música i encara millor companyia. 

05 /  Després d’haver publicat la licitació del Bar de Beniaia i de no haver-se presentat ningun 
interessat per a gestionar-ho, queda desert. 

06 /  Heliport per a emergències que permetrà que l’atenció sanitària arribe en el temps 
adeqüat. Ja estàn les coordenades GPS establides i l’empresa constructora adjudicada, sols a 
l’espera de que es procedeixca l’execució. 

07 /  Caixer automàtic que permetrà als veïns i veïnes de La Vall d’Alcalà fer gestions sense la 
necessitat de desplaçar-se a altres localitats. Està aprovat i està prevista d’instal·lació en les 
següents setmanes, a la espera de Conselleria.  
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29/06 – S’obrirà la Piscina Municipal. L’horari serà de 12:00h a 15:00h i per les vesprades 
de 17:00h a 20:30h i en agost de 12:00h a 15:00h y de 16:30 a 20:00.  

EDAT ENTRADA DIARIA BONO DE 15 
ENTRADES 

CARNET DE 
TEMPORADA 

< 4 anys 0€ 0€ 0€ 
< 14 anys 2€ 23€ 20€ 
Adults 2.5€ 23€ 35€ 
Pensionistes 2.5€ 23€ 20€ 

*Els carnets són personals e intransferibles i s’hauràn de sol·licitar junt amb el DNI del 
interessat. 
04/07  Ecopark. 
06/07  Al-Azraq Fest a Alcalà de la Jovada. Hi haurà una Projecció de la migració dels 
valencians a l’Algeria al segle XIX i XX. Disfrutarem de bon menjar tipic de la mà de 
l’Associació d’hostelers de La Vall d’Alcalà mentre gaudim de la música de “Barretjat”. 
T’animem a que t’apuntes, ho contes i decores la teua finestra amb ciris. 
07/07 Al-Azraq Fest a Alcalà de la Jovada i aquest diumenge el dediquem als més 
menuts de la casa que podràn disfrutar dels Castells Inflables al Polideportiu. 
13/07 Continuem en Al-Azraq Fest a Beniaia. Ix al carrer a celebrar la festa amb els teus 
veïns i veïnes, conèix la historia dels Llops a la nostra terra de la mà de Jordi Raül Verdú Pons 
i d’Àgueda Vitòria, sopar de “sobaquillo” i germanor a la Plaça amb barra portada pels 
Festers de Sant Antoni mentre disfrutem de la música del Duo Mallorquí  “Donallop”. 
18/07  Ecopark. 
23/07  Perruqueria a les 09:00h a l’Associació dels jubilats a la Plaça d’Alcalà de la Jovada 
13/07  Podóleg a les 11h a l’Associació dels jubilats a la Plaça d’Alcalà de la Jovada 
Pilates: dilluns de 09:00 a 10:00 i dimecres de 17:00 a 18:00 impartit per Chus García 
González a la Sala Al-Azraq, vine a provar, estem segurs que t’encantarà. El preu són 25€/mes 
Zumba: dilluns de 10:00 a 10:30 impartit per Chus García González a la Sala Al-Azraq, vine 
a provar-ho, et divertiràs. El preu són 7.5€/mes 

 
 
Seguim en contacte amb diferents òrgans institucionals per a aconseguir millores en sanitat, 
transport, comunicació, senyalització… així com duent a terme planificació i organització per a poder 
complir els objectius a mig i llarg plaç de projectes que faràn d’aquests pobles, el lloc perfecte per a 
viure per a les seues veïnes i veïns. 
 
 


