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I TROBADA DE TURISME

Beniarbeig va acollir el passat dimecres 29 de març les «I
Jornades de Turisme de la MACMA» (Mancomunitat Cultural
de la Marina Alta), l’acte és el primer dels que té programada
la mancomunitat per a la celebració del seu 20è aniversari.  El
saló d’actes de la Llar de Jubilats i pensionistes va reunir  a
tècnics de turisme, regidors i alcaldes de la comarca.

Els encarregats de la inauguració van ser el president de la
MACMA i alcalde de Dénia Vicent Grimalt i l’alcalde de Beniarbeig, Vicent Cebolla. Grimalt va
agrair a tots els municipis que, amb el suport a la MACMA, han contribuït a construir una marca
pròpia i quant a la jornada va expressar el seu desig en que «la iniciativa siga un encontre per
refermar les línies d’actuacions conjuntes per al futur de la nostra comarca». Seguidament, Cebolla
va agrair l’assistència als participants i també va mostrar la seua voluntat de contribuir a un model
turístic més sostenible «evitant erros del passat, on hi va haver accions que de vegades van ser molt
encertades,  però  moltes  altres,  desgraciadament,  van  ser  molt  agressives  i  traumàtiques  en  el
paisatge».

Seguidament va ser el torn de la tècnic de la MACMA Núria Gómez, qui va fer un repàs del
patrimoni històric de la Marina Alta. El segon tram de les jornades va ser a càrrec del gerent de
l’entitat, Jovi Lozano-Seser, qui va traçar algunes de les línies que deurien formar un futur mapa
comarcal.  A continuació,  va  tindre  lloc  una  taula  rodona  sobre  turisme  i  sostenibilitat  on  van
participar Maria Josep Ripoll –geògrafa, Màster en Paisatge i actualment regidora de Territori i
Qualitat  Urbana  a  l’Ajuntament  de  Dénia–,  Clara  Giner  –periodista
cultural–,  Vicent  Martí  –sociòleg  i  representant  de  l’Oficina  de  la
lnnovació i la Creativitat del Projecte Denia&Marina Tastinglife–, Jaume
Buigues  –historiador  i  tècnic  de  Cultura  a  l’Ajuntament  de  Teulada
Moraira– i Ximo Panella, geògraf i representant dels Grups d’Acció local
de les Muntanyes d’Alacant i també membre del col·lectiu Pego Viu.

Al mateix temps, la jornada va servir per estrenar la recent instal·lació
d’un  sistema  d’insonorització.  La  intervenció  realitzada  per  part  de
l’ajuntament ha consistit en la instal·lació en el sostre d’unes plaques de
material especial i de tacte esponjós, el qual evita l’efecte d’eco que sofria
l’edifici, fins al punt de dificultar la correcta audició. Sembla ser, que el
resultat ha estat molt satisfactori, tan per la completa solució del problema
sonor com per l’acabat estètic que li aporta a aquest equipament.
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DIA DE LA DONA

El divendres 10 del passat mes de març van finalitzar els actes en
commemoració del Dia Internacional de la Dona organitzades per la
Regidoria d’Igualtat. D’aquesta manera, la Fitness Party va tancar una
setmana  amb  la  dona  com a  protagonista,  des  de  que  el  diumenge
anterior l’Associació de Mestresses de Casa organitzara la caminada i
la  partida  de  pilota.  La  jornada  d’activitat  física  va  començar  a  les
18:00  de  la  mà  d’Esther  Calatayud  amb  una  sessió  de  fitness
especialment dissenyada per a gent gran. Després una classe de balls de
saló i per acabar, una sessió de Zumba.

Durant  la  setmana  també  hi  va  haver  activitats,  concretament  el
dimecres  8  d  emarç,  va  tindre  lloc  la  conferència  «Sexualitat  i
reproducció»  a  càrrec  del  Dr.  Enrique  Lebrero,  qui  va  aconseguir

omplir el Centre Cultural amb més de mig centenar d’assistents. La conferència va començar amb la
presentació de la regidora Helena Pastor, qui va destacar el paper de les dones en la societat i va
demanar  un  minut  de  silenci  en  memòria  totes  les  dones
mortes per la violència de gènere. A continuació, Lebrero va
iniciar  la  conferència  amb  un  repàs  de  l’evolució  de  la
sexualitat i la reproducció dels humans, des de la prehistòria
fins als nostres dies. Seguidament, l’explicació es va centrar
en  el  paper  dels  anticonceptius,  mostrant  l’evolució
d’aquests  i  els  diferents  mètodes  que  es  poden  trobar  en
l’actualitat, incloent una demostració d’un DIU (Dispositiu
Intra-Uterí) a les més joves de la sala, les quals van aprofitar
per preguntar-li a Lebrero qualsevol dubte sobre el tema.I

ACTIVITATS DE PASQUA – CEIP BENICADIM

Abans de l’inici  de les vacances de pasqua,  des del CEIP
Benicadim  s’ha  programat  del  10  al  12  d’abril  la  Setmana
Cultural  i  Esportiva,  la  qual  comptarà  amb  activitats  de  tot
tipus.  Dilluns  10  d’abril  està  prevista  una  visita  al  Pavelló
Municipal per tal de realitzar una jornada esportiva, en la qual
participaran  associacions  esportives  locals  com  el  Club
d’Atletisme Cap-i-cua, a més, hi haurà un esmorzar solidari. A
l’endemà,  l’escola  es  convertirà  en un  taller  d’elaboració  de
material destinat al jocs populars. També, tindrà lloc el mercat
del llibre, amb els llibres que els xiquets han portat.

Per a dimecres, la jornada estarà dedicada a visitar l’Skatepark i esmorzar la mona de pasqua en
l’àrea recreativa on, amb el material preparat el dia anterior, podran jugar als jocs tradicionals. Per
últim, l’ajuntament vol aprofitar la visita dels xiquets al parc fluvial per fer una jornada dedicada a
les plantes i als arbres amb un taller que consistirà en la plantació d’herbes aromàtiques al talús del
riu.  D’aquesta forma, la comunitat educativa s’acomiada de l’activitat escolar fins al dimarts 25
d’abril que es tornarà a reprendre el curs escolar.

ADQUISICIÓ VEHICLE SERVEIS

L’ajuntament ha adquirit un nou vehicle, es tracta d’un xicotet
camió de menys de 3.500kg, per la qual cosa es pot conduir amb
el permís de conducció B, el mateix que els turismes. El vehicle
es un model Nissan NT 400, el qual té amb una capacitat per a
tres  viatgers  i  al  darrere,  un  bolquet  que  permet  transportar
càrregues voluminoses d’una manera fàcil i segura.
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ENCONTRES A BENIARBEIG 2017

El passat dijous 23 de març, tingué lloc a Beniarbeig la tercera sessió
dins les Jornades sobre literatura i cinema 2017, una iniciativa emmarcada
dins  del  projecte  Encontres  a Beniarbeig.  Després  de la  introducció de
l’acte i el ponent a càrrec de Roser Micó, la programació l’encetà tot seguit
el  Doctor  en  Comunicació  Audiovisual  i  professor  de  la  Universitat
Pompeu Fabra Jordi Balló.  A més de productor  cinematogràfic  i  gestor
cultural,  Balló  va  ser  director  d'exposicions  del  Centre  de  Cultura
Contemporània de Barcelona (CCCB). L'any 2005 li va ser atorgat el Premi Nacional de Cultura de
la Generalitat de Catalunya en la categoria de cinema i, de fet, és un prestigiós divulgador en la
matèria. Ha publicat, amb Xavier Pérez, els assaigs La llavor immortal, Jo ja he estat aquí i, més
recentment, El món, un escenari.

En  la  seua  intervenció,  l’expert
abordà l’empremta dels relats clàssics
dins  la  producció  audiovisual
contemporània a través de nombrosos
exemples  pràctics,  com  ara
l’arquetipus  homèric  com  a  model
narratiu en tot el cinema bèl·lic nord-
americà. Principalment, Balló detallà
la  influència  canònica  de
Shakespeare:  una  font  de  la  qual

s’abeuren pràcticament totes les sèries de televisió actuals mitjançant nombrosos recursos i motlles
shakespearians, ja siga la percepció atractiva de la malignitat –heus ací el cas de Walter White,
personatge protagonista de Breaking Bad– o la interpretació amenaçant del triomf arribista, és a dir,
l’argument neuràlgic de  Macbeth i  alhora el fil narratològic de creacions actuals com  House of
cards.

La ponència de Balló precedeix així la propera comunicació del dijous  27 d’abril a càrrec de
l’expert  en  Història  Medieval  i  professor  de  la  Universitat  de  València  Juan  Vicente  García
Marsilla, la qual versarà sobre el cicle artúric i la seua reinterpretació al cinema.

I TROFEU BTT INFANTIL

Des de la Regidoria d’Esport i el CEMA (Consorci Esportiu de la Marina
Alta), s’ha organitzat el I Trofeu de BTT Infantil.  La competició de BTT
(Bicicleta  Tot  Terreny)  serà  el  proper  dissabte  29 d’abril  al  Parc  Fluvial
(antic camp de futbol). A les 16:00 serà la concentració dels participants i
l’entrega dels dorsals A continuació, a les 17:00 començaran les diferents
proves  per  categories,  els  primers  seran  els  més  menuts  i  seguidament
continuaran les categories de més edat.

A l’activitat podran participar tots aquells xiquets i joves nascuts entre 2013 i 2001 i que estiguen
inscrits en alguna de les lligues del CEMA, bé siga en equips locals o en equips d’altres poblacions.
Les inscripcions seran gratuïtes i es poden realitzar a l’ajuntament fins  el 26 d’abril. Per participar
és  obligatori  l’ús  del  casc  i  també es  recomana equipar-se amb altres  proteccions  com guants,
genolleres i colzeres.

CURS: FIRMA I FACTURA ELECTRÒNICA

El «Curs express: Firma i factura electrònica» es realitzarà els dies 8, 9 i 10 de maig de 17:00 a
20:00. El dia 8 es farà la part teòrica al saló d’actes de la Llar de Jubilats. Pel que fa a la part
pràctica, es realitzarà durant els dos dies següents i els participants seran dividits en dos torns. Des
de l'organització, s’avisarà personalment als inscrits del dia de la sessió pràctica.
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TROBADA GENT GRAN

El Verger serà l’encarregat d’acollir la I Trobada de Gent
Gran, un esdeveniment en el que participen el quatre pobles
del  «Baix  Girona»,  Beniarbeig,  Ondara,  el  Verger  i  els
Poblets.  L’acte  naix  des  del  ajuntaments  implicats  i  està
inspirat en les Trobades d’Escoles en Valencià. D’aquesta
forma, els consistoris seran els encarregats de patrocinar i
organitzar la trobada que està previst que reunisca a més de

400  persones.  En  el  cas  de  Beniarbeig,  l’ajuntament  serà  qui  s’encarregarà  del  transport  del
participants locals, per a la qual cosa habilitarà autobusos que els  apropen fins a la població veïna.

La jornada estarà composta d’una gimcana, concert, dinar a la Fàbrica de Sabó i ball. Per al futur,
està programat que tinga periodicitat anual i itinerant, realitzant-ho cada any a un poble.

TRIVIAL

La quarta  edició del Trívial  de Beniarbeig arriba just  després de
Sant Vicent. Enguany, les quatre sessions de primavera es concentraran
entre l’última setmana d’abril i el mes de maig.

El  format  del  joc continua igual;  grups de màxim 9 persones,  4
seccions de 6 preguntes cadascuna, 1€ per participant i recompensa per
als  guanyadors.  Com a novetat,  enguany estrenem una nova secció
anomenada  Miscel·lània,  la  qual  ocuparà  l’espai  de  la  de  temàtica
local. Miscel·lània, com el seu nom indica serà un espai ben variat, en
primer  lloc  heretarà  de  la  seua  predecessora  algunes  preguntes  de
temes locals. Però també es podran trobar preguntes més exòtiques i
rares (de les que al ser enunciades fan rebufar), així com preguntes
reciclades d'anteriors edicions, les quals posaran a prova, no tan sols
els coneixements dels participants sinó també la memòria.

Com sempre, per participar-hi, només cal presentar-se eixe dia, però és recomanable apuntar-se
contactant amb la biblioteca, ja que el nombre de participants estarà condicionat a l’espai del bar i
en cas d'excés de participants, tindran preferència els grups inscrits.

Les sessions seran sempre divendres a les 20:30h.  28 d’abril, La Pau. 5 de maig, Pensionistes.
12 de maig, El Moss de Segària. 26 de maig, La Picaeta

VACANCES POLIESPORTIU

El poliesportiu romandrà tancat del 13 al 24 d’abril, ambdós inclosos.

ANIMALS PERILLOSOS

Amb  l'objectiu  de  millorar  el  control  sobre  els  animals  de  companyia
potencialment  perillosos,  l'Ajuntament  ha  iniciat  inicia  una  campanya  de
control  d’aquests  tipus  d’animals.  Per  a  això,  s'han  publicat  uns  díptics
explicatius sobre quins animals estan considerats potencialment perillosos, què
cal fer per poder tenir un d'aquests animals i què s'ha de fer per circular amb
ells per la via pública.

Els  díptics  estan  repartits  pels  establiments  comercials  i  pels  edificis  municipals,  com
l'ajuntament, el pavelló i la biblioteca, també podeu descarregar-lo a la web de l’ajuntament. La
publicació d'aquests s'emmarca dins de les diferents mesures que ha pres l'Ajuntament per tal de
tenir un control exhaustiu d'aquest tipus d'animals de companyia. Mesures que inclouen un rigorós
control de l'estat dels animals,  els permisos dels propietaris  i les sancions corresponents en cas
d'incompliment de la normativa.
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MUNICIPAPP

Ja disposes d’una nova ferramenta per a estar al dia de tot allò referent al
municipi. MunicipApp és una aplicació gratuïta per a telèfons intel·ligents i
compatible amb els sistemes operatius Android i OS. Està connectada a la
web municipal, per la qual cosa, qualsevol esdeveniment o notícia que es
publique a la web emetrà un avís immediat al teu telèfon. A més, és d’allò
més accessible, ja que es troba disponible en diversos idiomes.

VOLEI

L’equip de volei aleví de les Escoles
Esportives Municipals s’ha classificat
per al campionat provincial. La prova
reunirà  als  millors  equips  de  la
Província  d’Alacant,  i  la  participació
de  l’equip  local  en  aquesta  és  el
resultat de la bona tasca feta en la lliga
comarcal  en que,  acabada la  primera
volta, tan sols han perdut un partit dels
vuit  disputats.  Així,  amb  15  punts,
l’equip  beniarbegí  està  situat  al
capdavant de la classificació.

Amb  tot,  l’entrenadora  Lorena
Pérez veu el campionat provincial com
una  oportunitat  per  guanyar
experiència i  alhora fer grup. A més,
en  aquests  moments  una  de  les
prioritats de l’equip és l’ampliació de

la plantilla actual i la consolidació dels equips per a la propera temporada, un tema sempre present
en els equips infantils. En aquest cas, el nombre de jugadores és molt just, per la qual cosa es veuen
obligades jugar molt de temps. Cal remarcar que, encara que a hores d’ara, l’equip estiga compost
íntegrament per xiques, també hi poden participar i competir xics.

Pel que fa al futur del volei beniarbegí, es necessitarà de noves incorporacions per a la propera
temporada, ja que per a la següent curs, una part de l’equip passarà a categoria infantil, per la qual
cosa es requeriran més persones amb les que es puguen completar els dos equips, l’aleví i l’infantil.

GESTIÓ DE RESIDUS - ECOPARC

Els veïns de Beniarbeig disposen del
servei gratuït de l’ECOPARC d’Ondara,
un  servei  destinat  a  fer  una  gestió
correcta dels residus. Cal recordar que a
banda  dels  motius  mediambientals,
llençar residus en llocs no habilitats està
sancionat per l’Ordenança Municipal de
Neteja  Viària  i  Recollida  de  Residus
Urbans, amb multes de 30€ fins a 3.000€.

Quins residus accepta l’ECOPARC? Oli vegetal, residus verds, fusta, mobles i estris, plàstics i
envasos, cartró, runes, fluorescents, piles, ferralla i electrodomèstics.

On està? L’ECOPARC està situat al carrer Thomas Edison, 25 del polígon industrial d’Ondara.

Quan es pot accedir? De dilluns a dissabte de 7.30h a 13.30h.
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RENHATA

Des  de  la  Generalitat  Valenciana  s’ha  publicat  el  Pla  RENHATA 2017,  el  pla  de  reforma
d’interior d'habitatges. El pla es divideix en dos parts, la primera inclou la reforma de banys, cuines
i intervencions que milloren l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda, la segona part
està destinada a les millores d’eficiència energètica, com calderes i finestres.

Per tal  d’acollir-se al  pla,  és necessari
que el pressupost de la reforma siga d’un
mínim  de  2.000€  i  amb  un  màxim  de
12.000€. El percentatge d’ajuda serà d’un
35% amb un màxim de 4.200€ per obra. A
més,  l’habitatge  ha  de  ser  la  residència
habitual del propietari, inquilí o usufructuari i ha de ser un edifici d’abans de 1996, excepte en cas
de persones amb diversitat funcional. També, cal que les reformes hagen estat iniciades després de
l’1 de gener de 2017 i acabades abans del 15 d’octubre de 2017.

El termini de sol·licituds s’ha establert fins al 15 de maig i el pressupost protegible, al que es
destinen les ajudes, inclou el cost de les obres, la redacció de projectes, els honoraris dels tècnics,
les taxes i els impostos. Pel que fa als criteris d’adjudicació, es tindrà en compte l’antiguitat de
l’habitatge,  la  qualitat  constructiva  segons  la  categoria  cadastral  i  el  grau  de  discapacitat  de
l’ocupant.  Per  saber-ne  més  sobre  els  barems de  valoració  i  de  la  resta  de  condicions,  es  pot
consultar la informació completa a www.renhata.es o acudir a l’arquitecte tècnic de l’ajuntament.

BARBACOA – PARC FLUVIAL

Des de l’ajuntament, s’ha publicat una sèrie de normes per
fer ús de les barbacoes del parc fluvial. L’objectiu és garantir
el bon servei i la seguretat d’aquesta àrea recreativa situada a
la  vora  del  Riu  Girona,  un  espai  que  disposa  d’unes
instal·lacions preparades per fer foc i banys, piques, bancs i
taules,  que  contribueixen  a  fer  d’ella  un  lloc  on  menjar  i
gaudir de l’aire lliure.

D’aquesta forma, la utilització del foc només pot fer-se amb l’autorització prèvia per part de
l’ajuntament, per a la qual cosa és necessari emplenar un formulari de sol·licitud, on els usuaris es
comprometen, entre altres coses, a no romandre en el parc més enllà de la 1:00, apagar el foc abans
de les 00:00 i deixar-ho tot net abans de les 12:00 de l’endemà.

Aquests permisos s’hauran de demanar amb almenys 24h d’antelació i amb el dipòsit de 20€ en
metàl·lic en concepte de fiança. El servei inclou l’ús dels banys i no tindrà cap tipus de cost per als
veïns  del  municipi.  Per  als  forasters  que vulguen fer  ús  dels  torradors,  ho podran fer  amb les
mateixes condicions, però amb un pagament de 25€.

Per últim, la informació completa sobre els torradors i l’imprès de sol·licitud es pot trobar a
l’apartat d'impresos de la web municipal i a l’ajuntament.

PROVES DE VALENCIÀ - JQCV

Des del 27 de març fins al 21 d’abril, està obert
el període d’inscripció per a les proves de la Junta
Qualificadora de Coneixements de Valencià. Entre
les ciutats que acullen les proves, la més propera
és  Dénia.  Les  dates  de  començament  oscil·len
entre el 27 de maig i el 3 de juny, depenent del nivell triat. Per saber-ne més sobre les dates i llocs, a
la web municipal i als taulers d’anuncis de l’ajuntament trobareu més informació i a través del
següent enllaç es poden realitzar les inscripcions www.ceice.gva.es/ca/web/jqcv.
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FIBRA ÒPTICA

Segons informa Telefónica, l'empresa té previst invertir prop de 7.000€ per
realitzar el desplegament de FTTH (fibra òptica) i 4G a Beniarbeig, amb el que
pretenen que les llars i empreses puguin accedir a l'alta velocitat, amb formats de
qualitat HD i la construcció de la llar digital avançat, ja que disposad’una major
velocitat, qualitat i seguretat que ofereix aquesta tecnologia.

L'àrea on està previst que arribe el FTTH, és el nucli urbà i la urbanització de Mirambons. Al
mateix temps, també es preveu el desplegament de la xarxa mòbil 4G per a aquest 2017.

BENEFICIS DE CAMINAR

Amb el mes d’abril,  sembla ser que el  fred és ja  cosa del  passat  i  amb el canvi d'hora,  les
generoses vesprades de primavera presten per fer una gran quantitat de coses. D’aquesta forma, pot
ser  un moment  excel·lent  per  realitzar  activitats  a  l'aire  lliure.  Entre  aquestes,  una  de  les  més
recomanades pels responsables en temes de salut i benestar, és la de caminar, ja que fer-ho al voltant
de 40 minuts diaris pot aportar molts beneficis, tan per al cos com per a la ment. Els beneficis de
desplaçar-se amb una cama davant de l'altra són molts, però els podem resumir amb els següents
cinc punts:

1. Preveu la diabetis i les malalties cardíaques fins
a un 30%. Caminar regula el sucre, les toxines i redueix
la fatiga muscular i articular.

2.  Millora  el  son  i  la  felicitat. El  cansament  que
genera  aquest  tipus  d'activitat  és  de  gran  ajuda  per  a
agafar el son, a més l'exercici genera endorfina, amb la
qual augmenta la sensació de benestar.

3. Regula el pes. Per tots és sobradament conegut la
importància de l'exercici moderat per la pèrdua de pes.

4. Socialitza i permet conèixer l'entorn. Ja siga per
caminar en grup o per les persones amb  que et creues caminant, és una activitat idònia per xarrar i
confraternitzar amb el veïnat.  Passejar pel poble i  per la seva xarxa de camins rurals  permeten
conèixer animals, plantes i paratges de gran valor natural i històric.

5. És gratis!

CLUB DE LECTURA

El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Beniarbeig ja té nou llibre.
En aquesta ocasió, l’elecció ha estat la novel·la  Corazón tan blanco, de Javier
Marías. Com sempre, qui vulga apuntar-se o saber-ne més del funcionament de
l’activitat, tan sols ha de passar per la biblioteca. Serà el dimecres 31 de maig a
les 18:00 quan es farà la reunió per tal de comentar la lectura.

Corazón tan blanco, la novel·la que Javier Marías (Madrid, 1951) va publicar
el 1992 i que quatre anys després es convertiria amb el fenomen editorial més
important fins a hores d’ara, amb 2.300.000 exemplars venuts en tot el món. 
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ABRIL MAIG      

dl dt dm dj dv ds dg dl dt dm dj dv ds dg No hi ha recollida de fem

1 2 1 2 3 4 5 6 7
Recollida de trastos, previ avís amb

almenys dos dies d'antelació, al telf. 670
444 558 o a la Policia Local.

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 Recollida pels matins

a partir de les 8:00 h.24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

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

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.

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

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.

Correus:
Dilluns a divendres de 12:00 a 14:00 h.

Dissabtes de 09:00 a 10:00 h.

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 - Servei 24 hores, de 9:30 h. de matí a 9:30 h. del matí següent.

1- M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia)

2- Vives – Climent – Av. d'Alacant, 45 (Dénia)
3- Natalia Fernández - Avinguda de València, 2, (Dénia)

4- José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia)

5- Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia)

6- Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia)

7- Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia)

8- Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)

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)
A –  Inés  Roig  Sánchez –  Crta.  Les  Marines  -  Les  Brises,  5

(Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Les Marines, E. Golden Park

Abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Farmàcia 03 04 05 06
07
11

08 09
10
15

01
A
12
02

B
03

04
A

05
B

06
A

07
B
14

A
08

09 10
13
01

02 03
04
12

05 06 07
15
08

09 10
11
01

02

TELÈFONS D' INTERÈS

Ajuntament                           965 766 018
Col·legi Públic 966 428 800
Cites mèdiques                                    966 429 002
Centre Salut Ondara (dies senars) 966 429 685
Centre Salut El Verger (dies parells)    966 428 401
Hospital Comarcal 966 429 000
Generalitat Valenciana (PROP) 012
Assistència a las persones majors 900 100 011
Centres Dona 24 hores 900 580 888
Assistència Dones Maltractades          900 100 009
Assistència al menor 900 100 033

Fundació d'ajuda
contra la drogoaddicció 900 161 515
Hospital Acuario 966 476 260
Iberdrola. Averies 901 202 020
Farmàcia 965 766 216
Ambulància 965 144 000
Emergències 112
Policia Local 670 444 558
Guàrdia Civil El Vergerl (062) 965 750 082
Biblioteca 966 476 597
Parròquia 965 766 590

Més informació a:  www.beniarbeig.org – www.beniarbeig.es - 

Edita: Ajuntament de Beniarbeig

http://www.beniarbeig.org/
http://www.beniarbeig.org/

	TELÈFONS D' INTERÈS

