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ENCONTRES A BENIARBEIG 2017
La 4ª edició del Encontres a Beniarbeig arriba
amb la intenció de conèixer més de prop la
relació entre la literatura i el cinema. Per a
enguany, estan programades cinc conferències i
una exposició, la qual serà dijous 26 de gener a
les 19:30 al Centre Cultural. L’exposició
«Prospectes i cartells de cinema antics»
comptarà amb una conferència inaugural de
Paco Moncho, propietari de la col·lecció. Una
oportunitat per saber-ne més de com ha
evolucionat
l'aparell
publicitari
de
les
distribuïdores de cinema a través dels
prospectes, cartells, guies i fotocromos, des dels
orígens del sèptim art (1895) fins el final de la
dècada dels setanta. En ella també podrem
trobar material referent als cinemes de
Beniarbeig.
L’horari de visita serà dijous a partir de les
19:30, dissabte de vesprada de 17:00 a 21:00 i
diumenge pel matí d’11:00 a 14:00. Per a qui li
interesse
més
el
tema,
a
la
web
www.prospectosdecine.com del mateix Paco
Moncho es pot trobar més informació.
A la setmana següent, el dimecres 1 de febrer
serà el torn d’Isona Passola amb la conferència
«L'adaptació literària al cinema. De la novel·la
a la pantalla. Referents, èxits i fracassos».
Tractarà aspectes com les claus del llenguatge
cinematogràfic i perquè sovint comparem el que
hem llegit amb el que hem vist i si és necessària
aquesta comparació.
Isona Passola és historiadora de formació i ha
fet d'actriu. Actualment és professora universitària
i fa classes d'adaptació de la literatura al cinema.
Forma part del Consell de Cultura de la Ciutat de
Barcelona i des de 2013 és presidenta de
l'Acadèmia del Cinema Català. L'any 1992 va
fundar la productora Massa d'Or Produccions que
ha obtingut èxits recents com "Pa negre" (2010),
"Per on passa el futur" (2014) sobre el corredor
mediterrani, "Catalunya-Espanya" (2019) i
"L'endemà" (2013), dirigides, aquestes dues
darreres, per Isona Passola.

GENER 2017

CONTRACTACIONS
L'Ajuntament de Beniarbeig, acollint-se a la convocatòria de
subvencions, convocades pel Servef, destinades a la contractació de
persones desocupades per a la realització d'obres o servicis d'interés
general, ha contractat 1 jardiner i dos obrers, per tres mesos, per a la
realització, arreglament i neteja d'un mur i de zones verdes, i a 1
Arquitecto-Técnico i 1 Informàtic, per sis mesos, per a suport de
l'oficina tècnica i treballs d'informàtica

EPIDÈMIA GRIP
El pic d’incidència més alt de la grip a la Marina Alta es registrarà a finals de gener
A la Comunitat Valenciana ha arribat al nivell d’epidèmia, amb més de 70 casos per cada
100.000 habitants. Per tal d’estar preparats és important tenir en compte aquests 5 punts:
1. Els pacients en risc encara poden vacunar-se.
2. Després de les vacances de nadal es preveu un
augment del contagi entre els escolars, després solen
contagiar-se els adults.
3. És convenient que els afectats intenten allunyar-se de
persones immunodepressores i de xiquets
4. Mantenir una constant higiene de mans.
5. No s’han d’utilitzar antibiòtics. La recomanació és administrar analgèsics, antiinflamatoris i
beure molta aigua. Aquest punt s’ha de tindre molt present, ja que la grip té un origen víric i els
antibiòtics no són efectius.

PILOTA
L’equip de pilota Beniarbeig-El Verger continua amb el seu ja habitual ritme frenètic, la
presència en campionats provincials i autonòmics és ja una constant. Així, durant la fase de quarts
de final dels «XXXV Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana» celebrada a Dénia, els equips
Alevins A i B i l’Infantil van aconseguir la victòria en els seus respectius enfrontaments,
classificant-se tots ells per a la fase de semifinals.
La següent cita al calendari va ser el dissabte 10 de
desembre a Benidorm, on es disputava el Campionat
Provincial de Frontó per Parelles. En aquesta ocasió la
jornada va ser fructífera quant a classificacions,
aconseguint situar l’equip Aleví A com a campió, l’Aleví
B en la tercera posició i l’Infantil A subcampió.
A continuació, el 15 de desembre es va jugar a
Almussafes la fase final dels «XXXV Jocs Esportius de
la Comunitat Valenciana» en la modalitat de frontó per
parelles, en aquesta ocasió l'equip Aleví A no es va
poder fer amb la victòria en semifinals contra el
Massamagrell A. Amb tot, en la partida per la tercera i
quarta posició, els de la Marina es van imposar a
l'Almassora A, aconseguint el tercer lloc de la
classificació.
Per una altra banda, la primera jornada del II Circuit sub-23 de raspall ens va oferir dos partides
de gran nivell on els quatre equips es van buidar físicament i varen oferir el millor del seu nivell. En
la primera partida es van enfrontar Anabel de Tavernes Blanques i Fanni de Beniarbeig contra Ana

Sanchis de València i Victòria de València. Una partida molt igualada on debutaven dos jugadores
en aquest nivell, Ana Sanchis de València i Fanni de Beniarbeig. Ana Sanchis va jugar una gran
partida al costat de Victòria que la va ajudar molt bé, en els moments claus de la partida. Van
començar molt bé i van guanyar els dos primers jocs davant les seus rivals. Anabel, va ser la millor
del seu equip i va estar al costat de Fanni perquè anara soltant els nervis i jugarà al seu nivell.
Aconseguint igualar la partida a 10. Després de la reacció es van veure els jocs més igualats de la
partida, amb quinzes molt disputats, igualant a 15. Però a partir d’aquest moment Ana Sanchis i
Victoria van aconseguir encadenar dos jocs consecutius per a tancar la partida. Fanni també va
demostrar que pot ser una jugadora que pot marcar diferències.
Per a l'agenda de la pilota local de les properes setmanes destaca el 22 de gener, quan una
quinzena de membres de l'equip participaran del Campionat Provincial de Frontó Individual i a
més, el 29 de gener el Verger acollirà la final provincial de la modalitat de galotxa.

EFECTES RIUADA
A hores d’ara, seran pocs els veïns del
poble i de la contornada que siguen aliens
a l’existència del forat que va aparèixer el
passat 20 de desembre en la carretera
CV-729.
Com ja s'intuïa i com així ho han
constat el tècnics, l’enfonsament de la
terra està relacionada directament amb les
fortes pluges caigudes durant els dies
previs i la conseqüent crescuda del cabal
del riu, el qual va registrar el major nivell
des de 2007. Així, expliquen que la forta
velocitat de l’aigua ha estat l’encarregada
del buidatge d’eixe tros de marge,
concretament la cavitat formada té unes mesures de 5x3x3m, per la qual cosa s’ha hagut de tallar
el tram de carretera fins que acaben els treballs de rehabilitació. Una tasca que està duent a terme
la Diputació d’Alacant, com bé va anunciar el diputat de carreteres Juan Molina en la seua visita al
lloc dels fets a l’endemà de produir-se. Molina també va aprofitar per anunciar la concessió de
properes subvencions destinades al manteniment dels vials rurals i del riu, com per exemple el
control de la vegetació de la ribera, on destaca el canyar. De moment, les obres no tenen una data
concreta de finalització, ja que a hores d’ara es desconeix la dimensió de la zona a intervindre.
Per una altra banda, a pocs metres del forat tampoc passen desapercebuts els danys que han
causat les pluges torrencials al gual construït recentment i que connecta el parc fluvial amb la
parada d’autobusos. Per la seu apart, ’Ajuntament de Beniarbeig com a responsable de la
infraestructura, s’ha compromès a reparar i adequar de manera més resistent aquest pas, tot això
amb l’objectiu d’evitar el deteriorament amb futures avingudes d’aigua i permetre una connexió
còmoda entre les dues riberes del riu.
Entre els entrebancs que està provocant el tall de carretera, està la ubicació provisional de la
parada d’autobusos, la qual estarà situada al l’avinguda de la Rectoria, a l’altura de del CEIP
Benicadim.

FESTIUS LOCALS 2017
Com així queda recollit en el DOGV de passat 27 de desembre, els dies per a enguany de
festa local de Beniarbeig, seran dilluns 24 d’abril (Sant Vicent) i dimarts 26 de desembre
(Segon dia de nadal).
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Per a eliminar residus vegetals procedents de restes de poda, sega o gespa... s'ha
d'avisar a la Policia Local, telefonant al 670 444 558, la qual facilitarà l'accés al recinte on
estan instal·lats els contenidors.

No hi ha recollida de fem
Recollida de trastos, previ avís amb
almenys dos dies d'antelació, al telf. 670
444 558 o a la Policia Local.
Recollida pels matins
a partir de les 8:00 h.
El fem s'ha de dipositar a la porta dels
habitatges, de 21:00 a 22:00h d'abril a
octubre i de 20:00 a 21:00h de novembre
a març

HORARIS DE CENTRES D' INTERÉS
Biblioteca:
Vesprades: dilluns a dijous de 16:00 a 20:00
Matí: dimecres d’11:00 a 15:00.

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

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 las 12:00 – 12:45 –
14:30* - 18:30 i dissabtes laborables a las 13:00 – 16:30 – 20:00
* Dies lectius del curs escolar.

Horari d'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 maig - Servei 24 hores, de 9:30 h. de matí a 9:30 h. del matí següent.
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9- Joaquín Salvá – Pl. del Raset, 6 (Dénia)
10- Enrique Romany – C/ Elx, 5 (Dénia)
11- Mª Dolores Castelló – C/ Dr. Fleming, 31 (Ondara)
12- José Mª Infantes – C/ Marquès de Estella, 9 (El Verger)
13- Fernando Mud – C/ Roser, 15 (Ondara)
14- Inmaculada Costa – C/ Joan Martorell, 9 (Els Poblets)

M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia)
Vives – Climent – Av. d'Alacant, 45 (Dénia)
Natalia Fernández - Avinguda de València, 2, (Dénia)
José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia)
Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia)
Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia)

A – Inés Roig Sánchez – Crta. Les Marines - Les Brises, 5
(Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Les Marines, E. Golden Park

Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia)
Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)
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TELÈFONS D' INTERÈS
Ajuntament
Col·legi Públic
Cites mèdiques
Centre Salut Ondara (dies senars)
Centre Salut El Verger (dies parells)
Hospital Comarcal
Generalitat Valenciana (PROP)
Assistència a las persones majors
Centres Dona 24 hores
Assistència Dones Maltractades
Assistència al menor

965 766 018
966 428 800
966 429 002
966 429 685
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 El Verger
Biblioteca
Parròquia

Més informació a: www.beniarbeig.org – www.beniarbeig.es Edita: Ajuntament de Beniarbeig

900 161 515
966 476 260
901 202 020
965 766 216
965 144 000
112
670 444 558
(062) 965 750 082
966 476 597
965 766 590

