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Exemplar gratuït

DESEMBRE 2011

BONES FESTES

ESCOLA DE NADAL
La Regidoria de Cultura organitza un any més l'Escola de Nadal els dies
27, 28, 29 i 30 de desembre i 2, 3, 4 i 5 de gener en horari de 10:00 a 13:00
hores. Tots els xiquets d'entre 4 i 14 anys podran realitzar tallers nadalencs en el
Centre Cultural, alguna excursió a l'aire lliure, cantarem nadalenques i moltes més
activitats. Segur que ho passarem bé. El preu és de 15 € i les inscripcions es
poden realitzar en l'Ajuntament fins al 22 de desembre. En el cas que el nombre
d'inscrits no arribi a un mínim de 15 participants l'Escola de Nadal no se celebrarà.

CAVALCADA DE REIS 2012 – PARE NOEL
La Comissió de Festes de 2012 i el M.I. Ajuntament
conviden a tots aquells xiquets i joves que vulguin participar (com
pastors, patges, etc.) en la Cavalcada de Reis que passin per
l'Ajuntament a inscriure's. El pròxim dia 23 el Pare Noel estarà en el
Centre Cultural a partir de les 19:30 hores per a rebre dels xiquets
de Beniarbeig les cartes amb les seves peticions. I el 2 de gener un
patge real recollirà les cartes dels Reis Mags a partir de les 17:00
hores en la plaça de l'Ajuntament. La Cavalcada dels Reis Mags serà el 5 de gener de les 19:00 h.
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SEPARAR PER A RECICLAR

Qualsevol tipus d'envàs: plàstic (pots de
suavitzant, iogurt, mantega, gel...), metall
(conserves....), brics... Es dipositen en els
contenidors de color groc.

Tot el paper i cartró usat es poden reciclar
al 100 %, excepte els sotmesos a
tractaments especials (plastificats, els
barrejats amb alumini, els impregnats amb
cera, parafina o quitrà, coles, cintes
adhesives o tèxtils etc.). Per a la seva
recollida és important eliminar qualsevol
element estrany (grapes, cintes adhesives,
plàstics, etc.).

El reciclat de vidre redueix l'erosió del
terreny per la recerca i extracció de matèria
prima, estalvia aigua i energia (tant en la
fusió, com en l'extracció del mateix), i
redueix el volum de residus. Es pot reciclar
indefinidament. Per a la seva recollida es
requereix eliminar objectes com taps,
filferros, etiquetes, etc.

Un ús responsable dels diferents contenidors i la correcta separació dels residus abans de dipositar-los en
els mateixos ens beneficia a tots. Separar-los correctament en el nostre domicili solament suposa un poc de temps
que redunda en la posterior gestió dels residus. Com exemple cal assenyalar que en els contenidors d'envasos
situats a Beniarbeig s'ha detectat fins a un 30% de residus no aptes per al seu posterior reciclatge com envasos,
com pot ser paper i cartró, roba, plàstics, etc. Aquest ús incorrecte suposa un augment del cost al que ha de fer
front l'Ajuntament per la gestió dels residus, i que acaba repercutint en les taxes que abonem anualment pel servei
de recollida de residus urbans.

FESTIVAL DE NADALENQUES
El grup 'Els Amics de Beniarbeig', juntament amb el grup
alemany Konzertfreunde i l'empresa Solvida, nou propietari dels
apartaments Sènior de l'Aquari i la col·laboració del M.I. Ajuntament
de Beniarbeig, està organitzant un festival de nadalenques en la sala
social dels apartaments Sènior de l'Aquari el dissabte 24 de
desembre a les 17h.
Es cantarà una varietat de nadalenques en anglès, alemany
i espanyol i haurà tentempiés típics d'Anglaterra i Alemanya, vi
calent etc. Haurà un obsequi per a tots els assistents. Tots
benvinguts. El dia del festival s'indicarà la ubicació de la sala des de
la plaça 9 d'octubre.

ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’AGRICULTORS
El pròxim dia 15 de gener de 2012, de 12:00 a 13:00 en el Centre Social, es procedirà a
l'elecció de compromissaris que representaran als afiliats de Beniarbeig en la pròxima assemblea
general de AVA.
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CONCURS ADJUDICACIÓ D’UNA LLICÈNCIA DE TAXI
L'Ajuntament convoca concurs públic per a adjudicar una llicència d'auto-taxi. El termini de presentació
d'instàncies és de 20 dies hàbils des de la publicació de l'anunci en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant. Les
bases poden aconseguir-se en l'oficina municipal i en el lloc web de l'Ajuntament www.beniarbeig.org.

SANT SILVESTRE 2011

El divendres 30 de desembre a les 19:00 des de la plaça del 9 d'octubre, tindrà lloc la Cinquena edició de
la Carrera Sant Silvestre de Beniarbeig en les seves dues modalitats, caminant i corrent i si ho desitgeu podeu
participar disfressats (els participants rebran un capell de Pare Noel) i haurà xocolatada per als participants ofert
per l'Associació de Mestresses. La inscripció és gratuïta i la podeu realitzar en l'Ajuntament fins al 29 de
desembre. Animeu-vos a acomiadar l'any d'una forma sana i divertida.

XERRADA COL·LOQUI “QUÈ ÉS LA OSTEOPOROSI, COM PREVENIR-LA
El pròxim dia 9 de desembre, a les 19:00 hores, en el Centre Cultural, xerrada – col·loqui entorn del tema
“Què és la osteoporosis, com prevenir-la”, impartida pel Dr. Juan Andrés Navarro. Aquesta xerrada no va dirigida
solament a les dones; no va dirigida solament als homes; va dirigida a homes i dones. No faltis, aprèn a prevenir
fractures, encorbaments d'esquena, etc.

GRUP DE SENDERISME DE BENIARBEIG
11 de desembre: Penyó d’Ifach, Calp. Dificultat baixa.
18 de desembre: El forat de Bèrnia. Dificultat mitja.
Més informació sobre horaris i recorregut en http://senderisme03778.blogspot.com/

REVISIÓ GRATUÏTA D’AUDICIÓ
El dia 20 de desembre, a partir de les 16:30 h. en l'Ajuntament, per GAES Centres Auditius es realitzaran
revisions gratuïtes d'audició. Per a aquesta revisió és necessari obtenir cita prèvia al telèfon 965 766 018 i en el
propi Ajuntament.

Nou horari d’atenció al públic de les oficines de l'Ajuntament
El nou horari d'atenció al públic de les oficines de l'Ajuntament a partir del 3 d'octubre serà el següent: de
dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 hores i els dijous de 17:00 a 20:00 hores

REUNIONS PER A COMPARTIR
S'està formant en el municipi un grup de gent amb la qual reunir-se una vesprada a la setmana i compartir
els coneixements i habilitats amb la resta de participants (manualitats, aficions, interessos comuns, vivències,
etc...) per a aprendre coses noves en un ambient agradable i en companyia. Interessats cridar al 625 425 357
(Pepa)
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CALENDARI RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
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Recollida de trastos previ avis
al telf. 670 444 558 o a la
Policia Local. (Avisar al menys
amb 2 dies d’antelació)

En gener es publicarà l’horari
de recollida d’escombraries.
Disculpen les molèsties.
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Recollida per els matins
a partir de las 9:00 h.

26 27 28 29 30 31

Per a eliminar residus vegetals procedents de restes de poda, sega de la gespa, etc.,
s'haurà d'avisar a la Policia Local, cridant al telèfon 670 444 558, perquè aquesta els faciliti
l'accés al recinte on s'ha instal·lat el contenidor.

Les escombraries es deuen
dipositar en la porta de les
vivendes de 21:00 a 22:00
hores d’abril a octubre i
de 20:00 a 21:00 hores
de novembre a març.

HORARIS DE CENTRES D’INTERÈS
Biblioteca:
Matins de dilluns a divendres d’11:30 a 13:30 h.
Vesprades de dilluns a dijous de 18:30 a 20:30.

Església:
Laborables a les 9:30 h. Dissabtes a les 19:00 h.
Diumenges i festius a les 11:00.

Parada d’Autobusos:
Beniarbeig – Dénia: dilluns a divendres a les 7:25* - 8:20 – 10:05 –
16:20 i dissabtes laborables a les 9:35 – 15:35 – 18:35

Correus:
Dilluns a divendres de 12:00 a 14:00 h.
Dissabtes de 09:00 a 10:00 h.

Dénia – Beniarbeig: dilluns a divendres a les 12:00 – 12:45 – 14:30* 18:30 i dissabtes laborables a les 13:00 – 16:30 – 20:00
* Dies lectius del curs escolar.

Horari atenció al públic oficines de l’Ajuntament:
De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30 i dijous de 17:00 a 20:00

FARMÀCIES DE GUÀRDIA DESEMBRE 2011. - Servei 24 hores, de 9:30 h. del matí a 9:30 h. del matí següent.
12345678-

9- Joaquín Salvá – Pl. del Raset, 6 (Dénia)
10- Enrique Romany – C/ Elche, 5 (Dénia)
11- Mª Dolores Castelló – C/ Dr. Fleming, 31 (Ondara)
12- José Mª Infantes – C/ Marques de Estella, 9 (Vergel)
13- Fernando Mud – C/ Rosario, 15 (Ondara)
14- Inmaculada Costa – C/ Joan Martorell, 9 (Els Poblets)
A – Inés Roig Sánchez – Crta. Las Marinas - Las Brisas, 5 – (Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Las Marinas, E. Golden Park

M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia)
Vives – Climent – Av. de Alicante, 45 (Dénia)
Ana Mª Zaragoza – Av. de Valencia, 2 (Dénia)
José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia)
Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia)
Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia)
Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia)
Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)
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TELÈFONS D’INTERÈS
Oficines de l’Ajuntament
Col·legi Públic
Emissora Radio
Consultori Mèdic Beniarbeig
Centro Salut Ondara (dies imparells)
Centro Salut Verger (dies parells)
Hospital Comarcal
Generalitat Valenciana (PROP)
Assistència a les persones majors
Centres Dona 24 hores
Assistència dones maltractades
Assistència al menor

965 766 018
966 477 004
965 766 618
965 766 115
965 767 727
966 428 401
966 429 000
012
900 100 011
900 580 888
900 100 009
900 100 033

Fundació d’ajuda contra
la drogoaddicció
Hospital Acuario
Iberdrola. Averies
Farmàcia
Ambulància
Emergències
Policia Local
Guàrdia Civil Verger (062)
Biblioteca
Parròquia

Més informació en www.beniarbeig.org
Edita: Ajuntament de Beniarbeig
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900 161 515
966 476 260
901 202 020
965 766 216
965 144 000
112
670 444 558
965 750 082
966 476 597
965 766 590
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