
AJUNTAMENT DE LA VALL D’ALCALÀ 

NOTA INFORMATIVA / ALCALÀ i BENIAIA /2/ 
 

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’emailalcalaviu@gmail.com o acostat a l’Ajuntament. Estem per Tu. 

 
 
Ara ja fa uns mesos des de les eleccions i podem dir que ja estem a màxim rendiment i encantats de poder ajudar 
als nostres pobles i veïns amb la nostra labor diària. Vos volem donar les Gràcies a totes aquelles persones que 
també de manera desinteressada fan d’aquestos pobles uns llocs magnífics ens el que viure, fent cadascú el que 
està a la seua mà per arribar a un bé comú que es la convivència, el respecte i el civisme.  

 
QUÉ HA PASSAT ALS NOSTRES POBLES? 
 

1 / S’ha instal·lat l´aire condicionat i calefacció a la Sala Al-Azraq. 
2 / Esta  portant-se a terme l’obra financerament sostenible de pavimentació del Carrer 

Major i  part del Carrer Sant Josep.  
3 / Hem estat desenvolupant un estudi i anàlisi de les Festes de Sant Antoni per a declarar-la 

Festa Local d’ Interes Turístic, el qual ens permetrà posicionar La Vall d’Alcalà com a punt 
turístic a la zona així com permetre’ns dur endavant la festivitat i procedir a la cremada del pi. 

4 / S´ha tornat a traure la licitació del Bar de Beniaia per haver persones que estàn 
interessades en portar el negoci. 

5 / Amb l’ajuda d’una subvenció de l‘Us del Valencia, s’han adquirit Cartells dels Noms dels 
Carrers del poble que estaven deteriorats o que faltaven, així com els ròtuls de l’Area 
Recreativa La Jovada. 

6 / S’ha aprovat el canvi del nom a la Plaça del poble que passarà a cridar-se Plaça d’Al-Azraq 
doncs és on es troba la seua esfingue a la font i el lloc on era la seua residencia, a més a més 
de ser la figura més representant dels nostres pobles. 

7 / La setmana del 18 de novembre començen les Obres del Carrer La Torre 
8 / S’ha portat a terme la tercera fase del Pla d’Estalvi Energètic per el que es canviaren a 

perilles LED les faroles de l’entrada del poble, piscina i càmping d’Alcalà de la Jovada. 
9 / Junt amb les classes de Pilates i Zumba que continuen impartint-se a La Sala Al-Azraq, s’ha 

començat un Curs de Mindfulness, Relaxació i Meditació indicat per a tot aquella persona 
que vulga participar i en especial per a les persones que estan cuidant dependents persones 
majors. 

10 / S’ha Reparat la Façana del Bar de Beniaia 
11 / S’han adequat les Instal·lacions del Metge a Beniaia, equipant l’espai amb aigua corrent 

i amb un calentador. 
12 / El passat 22 de setembre es va dur a terme el II Trail de la Jovada i com ja es costum, 

aquesta segon festa del esport va ser tot un èxit així com un dia de diversió i germanor per a 
tot el poble. De la mateixa manera, s’han celebrat les Festes Patronals a Alcalà de la Jovada i 
Beniaia, Setmana Cultural a agost així com la Festa de la Pilarica i hem pogut disfrutar del 
bon menjar, bona música i millor companyia. 

13 / S’ha habilitat l’Area Recreativa La Jovada que compta amb barbacoes, columpis, lloc de 
pícnic així com pistes de pàdel al lliure us de tots els veïns. 
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14  / Una volta tancada la temporada d’estiu, hem pogut analitzar les recaptacions de la Piscina 

Municipal a La Vall d’Alcalà. Gràcies a tots els que haveu volgut disfrutar d’aquestes 
meravelloses instal·lacions amb les que contem. La temporada estival ha conclòs amb una 
recaptació que ha fet possible fer front a les despeses que ocasiones estes instal·lacions tant 
importants per al nostre municipi. Continuem treballant per fer-les millor per a tots. 

15  / Finalització  del Camí del Cementeri a Beniaia 
16  / Contractació de dues persones a l’Ajuntament gràcies als programes de Labora EMPUJU 

Y EMCORP. 
17 / L’Heliport està aprobat per la Diputació d’Alacant a l´espera de dispondre dels fons 

necesaris per a realizar tal actuació  i  el Caixer automàtic concedit per la Generalitat 
Valenciana esta a l’espera de la finalització de la tramitació de licitació per part del bancs. 

18  / S’ha establert el següent horari a l’Ajuntament  d’Atenció al públic per a donar un millor 
servei i de major qualitat. 

 
DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 
De 10:00 a 12:00 De 10:00 a 12:00 - - De 10:00 a 12:00 
 

19  / S’ha procedit a la reparació dels camins que el Temporal Dana va danyar als nostres 
pobles. 

 
QUÉ PASSARÀ ALS NOSTRES POBLES? 
 

1 / S’està analitzant la possibilitat d’associar La Vall d’Alcalà amb una Protectora d’Animals de 
la zona amb la que poder fer acords per poder-nos ajudar si qualsevol animal abandonat ho 
necessita. 

2 / Junt a la Mancomunitat de Pego i les Valls i La Lupa Violeta s’està portant a terme el 
disseny del Pla d’Igualtat que permetrà identificar possibles problemes d’igualtat ?? fent un 
estudi sociodemogràfic del habitants, de les associacions i del poble en general per preparar 
un pla d’actuacions anuals amb activitats, tallers i xerrades així com dissenyar un pla de 
coordinació policial en el cas de necessitar-ho. 

3 / Està estudiant-se la possibilitat de fer de La Vall d’Alcalà un Poble Agermanat amb Costa 
Marfil, la qual cosa ens permetrà publicitar els nostres pobles de manera internacional. 

4  / Tenim una reunió prevista amb la Conselleria de Sanitat a Valencia per adreçar ?? la falta 
de Serveis Mèdics a La Vall d’Alcalà i per aconseguir millores que ens beneficiarien a tots els 
habitants. 

5 / Amb el Superàvit que s’ha aconseguit de la passada legislatura, estan barallant-se opcions 
d’obres sostenibles que podem dur a terme per millorar els nostres pobles. 

6 / A pesar de tots els esforços i hores dedicades al Pla General d’Urbanisme, este ha sigut 
tirat enrere junt a molts Plans d’altres pobles de la contornada, s’està analitzant com tirar  
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endavant intentant fer el menor gasto possible però també per poder tindre’l quan abans 
millor. 

7 / Amb l’Ajuda de la Mancomunitat de Pego i Les Valls, estem dissenyant un Pla Estratègic 
de Turisme que ens ajude a posicionar La Vall d’Alcalà al lloc que mereix donant a conèixer 
les meravelles amb les que compta presentant-les a fires i a events de la zona. 

8  / S’està analitzant la possibilitat de que el control de les aigües del poble ho duga una 
empresa externa 

9 / Es durà a terme un Curs de Primers Auxilis gràcies a un conveni que s’ha firmat amb La 
Creu Roja per poder utilitzar els  Desfribiladors que l’Ajuntament va adquirir mitjançant una 
subvenció de la Diputacion d’Alcant. D’aquesta manera, podem ser més autosuficients en 
casos d’emergència extrema. 

10  / Presentada una proposta a la Mancomunitat El Xarpolar per tal de crear un Equip de 
Seguretat que patrullarà pels pobles de l’entorn, compartint despeses amb pobles veïns y 
contar amb un equip de gent que duga un control dels nostres municipis. 

 
SERVEIS ALS NOSTRES POBLES 
 

21/11 Ecopark. 
26/11 Perruqueres a les 09:00h a l’Associació dels jubilats a la Plaça d’Alcalà de la Jovada 
05/12 Ecopark. 
17/12 Perruqueres a les 09:00h a l’Associació dels jubilats a la Plaça d’Alcalà de la Jovada 
19/12 Ecopark. 
11/01 Podòleg 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 
Mindfullness: Dijous 14/11 de 16:00 a 18:00 i pròximes sessions a l’espera de 
confirmació. L’assistència a este curs es gratuïta. 

 
 

Seguim cridant i reunint-se en qui ens puga obrir una porta per aconseguir els serveis que mereixem, treballant 
dur cada dia per portar a La Vall d’Alcalà la qualitat de vida, benestar, turisme... que es mereix,així com fent el que 
està dels nostres recursos per aconseguir que estos pobles siguen un lloc perfecte on poder viure i que aporten als 
seus veïns les comoditats que necessiten. 

 


