BUTLLETÍ D' INFORMACIÓ MUNICIPAL

BENIARBEIG
Núm. 121 (Segona època)

JUNY 2017
RUTA DE LA TAPA

INAUGURACIÓ SL
Beniarbeig ja compta amb un Sender Local, homologat per la Federació Valenciana d’Esports de
Muntanya i Escalada. La ruta és de format circular i té el seu punt d’inici i final a la plaça del 9
d’Octubre. Està completament senyalitzada i és de dificultat mitjana, ja que recorre una distància de
10.300m, els quals transcorren pel entorns agrícoles del municipi i per les zones més accessibles de
la serra de Segària.
Per tal de celebrar l’obertura d’aquesta via, el Grup de Senderista de Beniarbeig va organitzar el
passat diumenge 28 de maig una excursió inaugural. Els participants van caminar tranquil·lament
tota la ruta, aprofitant les bones condicions meteorològiques que oferia aquest diumenge de
primavera.
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ESCOLA ESTIU 2017
Un any més, la Regidoria d’Educació, organitza l’Escola d’Estiu, la qual
començarà enguany el dilluns 3 juliol i finalitzarà l’11 d’agost. El termini per realitzar
les inscripcions serà de l’1 al 23 de juny i com sempre, existeixen dos opcions
d’horaris, de 9:00 a 13:00 o de 10:00 a 13:00. Els formularis d’inscripció i la
informació completa es pot trobar a l’ajuntament i a la web.

PISCINA MUNICIPAL
La piscina municipal obrirà les seues portes el proper dissabte 17 de
juny i estarà en funcionant fins el 10 de setembre. Els horaris d’obertura
seran de 10:00 a 21:00 de dilluns a divendres i d’11:00 a 20:00 en cap de
setmana. A partir del diumenge 13 d’agost, l’hora de tancament serà tots
els dies a les 20:00.
Enguany també hi haurà cursos de natació, del 3 al 21 de juliol, organitzats per la Regidoria
d’Esports i patrocinats per la Diputació d’Alacant. Els cursos estan dirigits a tots els xiquets d’entre
4 i 14 anys i tindran preferència en la inscripció aquells que siguen residents al municipi. Les
sessions seran de vora 50 minuts al dia, amb 5 sessions per setmana durant 15 dies i amb uns horaris
de 17:00 a 17:50 per al Nivell I i de 18:00 a 19:00 per al Nivell II. El preu de la inscripció seran 10€
i es podran fer a l’ajuntament fins al 23 de juny. A la pàgina web i a l’ajuntament es pot trobar la
informació completa i els impresos d’inscripció.

MATRÍCULA ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS
Pel que fa les Escoles Esportives Municipals, la matrícula per al
curs 2017/2018 començarà el proper 3 juliol i durarà fins al dia 11
d’agost. Les modalitats que s’ofereixen són volei, futbol sala i pilota
valenciana. Per a més informació es pot consultar la pàgina web o
dirigir-se a l’ajuntament, on s’han de realitzar les inscripcions.

MINIJOCS
Els XII MINIJOCS finalitzen després d’un intens cap de setmana on no s’han
parat de succeir els partits en 14 modalitats esportives diferents i on han participat
més de 1.300 joves de la Marina Alta. Pel que fa a la participació de Beniarbeig, els
joves atletes locals han participat en modalitats individuals, com és el cas de Miguel
Ángel Casilimas i Lucía Caridad, que ho han fet en natació i tenis respectivament.
Però el gruix del participants ho ha fet en els esports col·lectius d'handbol, futbet i
pilota, on tots plegats sumaven més de 30 atletes.
Com ja ha succeït en edicions recents, la representació de
Beniarbeig ha fet una gran tasca, tant per la seua esportivitat com
per la bona posició en el pòdium. En el cas de handbol, l’equip
estava compost pels alumnes del tercer cicle de primària del CEIP
Benicadim, els quals van debutar en aquest esport en un partit
contra El Verger i en el qual, el bon joc dels beniarbegins no va ser
suficient per fer-se amb el partit, cosa que sí que va passar a
l’endemà, quan Beniarbeig va poder fer-se amb la victòria contra
l’Orba. Amb tot, aquesta no va ser suficient per passar a la següent
ronda, però sí que va fer gaudir a familiars i acompanyants.
L’equip de futbet va arribar als Minijocs amb una plantilla
quasi inalterada respecte a l’equip de les EEM (Escoles Esportives
Municipals), això va facilitar el treball del grup i va permetre
traure tot el potencial dels futbolistes. La jornada de divendres va
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començar amb l'enfrontament contra Benissa i va continuar el dissabte contra Xàbia, als quals els
beniarbegins van superar i es van classificar per als quarts de final que disputarien contra Teulada.
El partit de quarts de final va ser un partit de vertigen, ja
que es va iniciar amb un 4-1 al final de la primer part a favor
del Teulada, un resultat que a mitjan partit apuntava a una
victòria dels teuladins, però que no va impedir que el
Beniarbeig refera el joc fins a situar-se en un 4-4 al final del
partit. Això va provocar que es fera una pròrroga, la qual va
ser infructuosa i derivara al seu torn en una tanda de penals
que permetera desempatar el partit. Ara, el Beniarbeig havia
aconseguit pegar-li la volta al marcador i mantindre la porteria
intacta durant la pròrroga, però desafortunadament, el porter
beniarbegí havia sofert una una lesió durant la primera part del
partit, això va provocar que fora un jugador qui defenguera la
porteria durant la segona part, la pròrroga i els penals. Per sort,
els beniarbegins van tindre més encerts que els teuladins i
després d’un partit llarg i intens, van passar a les semifinals.
En aquesta ocasió, jugaren contra els de Llíber, als quals
van superar amb un 5-1 que els classificava per a la final
contra Calp. D’aquesta manera, el que de segur era ja l’últim
partit, no va poder començar de millor manera que anotant-li un gol al Calp, i és que els
beniarbegins estrenaven la porteria calpina no solament del partit, sinó de tota la competició, ja que
durant tots els partits que havia disputat el Calp, ningú havia estat capaç de marcar-li un sol gol. No
va durar massa el domini beniarbegí sobre el marcador, i el Calp va demostrar la gran qualitat com a
equip dominant de la competició amb un 6-1 contra el Beniarbeig. Amb tot, els futbolistes
beniarbegins van tornar a casa amb una ben merescuda
medalla de plata i amb unes vivències que de ben segur
recordaran.
En pilota, la parella formada per Raül i Joan va fer una
brillant exhibició de bon joc. Els dos formen part del grup
de pilota de les EEM, per la qual cosa estan ja acostumats a
competir. La victòria en la final contra Pedreguer els va
atorgar la medalla d’or, sumant així un triomf més al
palmarès de la pilota local.

BAR BENIARBEIG Alacant
Tots els beniarbegins sabem com de complicat és
trobar referències del nostre poble més enllà de
l’àmbit comarcal. De fet, exceptuant els efectes
d’aquelles pluges de fa quasi una dècada, sembla ser,
que per les comarques veïnes en saben poca cosa de la
nostra existència. Per tot això, resulta curiós que pels
carrers d’Alacant es trobe un bar anomenat
Beniarbeig. El bar és troba al carrer Beniarbeig de la
capital provincial i es tracta d’un negoci familiar regentat per una parella d’origen basc, els quals
per decorar l’establiment han utilitzat diverses fotografies i altres elements que fan referència al
poble. És per tot això, que el passat cap de setmana, el regidor Álvaro Luis Carrasquinha,
acompanyat d’altres tres beniarbegins, van realitzar una visita al bar amb l’objectiu, de en nom de
l’ajuntament, fer-los entrega d’un obsequi, el qual consistia en una imatge de l’escut municipal i
que ja forma part de l’ambientació del local. Els propietaris, a banda de l’agraïment pel detall, van
assegurar que durant aquest estiu visitaran el poble, ja que en cara no el coneixen físicament.
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FALLERA CALAVERA
Per segona volta, La Fallera Calavera ha fet presència a la
Biblioteca Municipal de Beniarbeig en motiu del II Torneig
de La Fallera Calavera, el joc de cartes valencià que ja és tot
un fenomen. Com ja s’havia fet en l’edició de l’any passat, el
torneig es va desenvolupar en un ambient familiar, on els 10
participants es van dividir en dos grups per fer les partides
eliminatòries que farien que només 4 jugadors passaren a la final. Totes les partides van estar ben
emocionants i una gran part d’elles va acabar decidint-se amb la combinació de La Batalla
d’Almansa i La Fallera Calavera. Entre el campió i el subcampió es van repartir els premis, una
baralla del joc i el llibre La Fallera Calavera, escrit per Enric Aguilar.

ENCONTRES A BENIARBEIG 2017
El passat dijous 25 de maig, van cloure
els Encontres a Beniarbeig 2017 «Cinema i
literatura», l’encarregat de la conferència va
ser el professor i crític cinematogràfic Carles
Castillo, qui amb la conferència «Grècia i
Roma clàssiques. Relació entre cinema
literatura» va fer un complet recorregut per
les influències de la literatura clàssica en el
setè art. L’acte va estar introduït per l’alcalde
Vicent Cebolla, el qual va agrair als
assistents la seua presència i el seguiment
que han fet de les jornades, les quals van començar al gener i han permès
conéixer el món del cinema de la mà d’especialistes en aquest camp. A
continuació, Toni González Picornell, membre de l’organització i director
de l’IES Pare Vitòria d’Alcoi, va presentar al ponent Carles Castillo, del
qual va destacar la seua labor com a docent a l’IES Pare Vitòria en
diverses matèries clàssiques, així com els diversos projectes en els que
Castillo ha format part, tots ells relacionats amb el cinema, com és el cas
del Cineclub Capitol d’Alcoi.
La intervenció de Castillo va permetre mostrar una part de les produccions literàries, teatrals i
sobretot cinematogràfiques, que han estat basades en relats de la cultura greca-romana, així com
d’altres pel·lícules que sense ser adaptacions explícites també estan fortament influenciades per la
literatura clàssica, com és el cas d’O Brother dels germans Cohen o Frankesnstein de Mary W.
Shelley. La vigència dels temes clàssics en l’actualitat va ser un dels punts claus de la intervenció de
Castillo, establint relacions entre els relats i i la política, la psicologia o antropologia actuals.
D’aquesta manera, finalitza la quarta edició dels Encontres a Beniarbeig, les jornades de
literatura organitzades per l’Ajuntament de Beniarbeig i que a través de conferències amb referents
en la matèria, tracten la literatura de forma temàtica, intentant així contribuir a l’agenda cultural de
la comarca.

FRONTENIS
El Grupo Recreación Deportiva de Frontenis Beniarbeig ha
organitzat una lliga que va començar el passat dilluns 29 de maig i
que finalitzarà una volta estiguen disputades les 22 jornades
programades. Les 11 parelles que participen competiran entre elles
a través dels enfrontaments que es realitzaran de manera periòdica
els dilluns i dimecres de 19:00 a 21:00 al frontó municipal.
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CONCURS LITERARI IES XEBIC
L’IES Xebic d’Ondara ha celebrat aquest any el segon concurs literari. En ell ha participat
l’alumna beniarbegina de 1r d’ESO, Teresa Docón Guardiola, qui ha estat la guanyadora d’un dels
premis que s’han donat en aquest concurs. L’acte d’entrega va tindre lloc el passat dia 28 d’abril a la
Casa de la Cultura d’Ondara, on els guardonats van rebre els premis de les mans dels organitzadors
i del jurat.
El II Concurs Literari està organitzat pels quatres
departaments de llengües; anglès, castellà, francès i
valencià, i és en aquesta última en la que la que ha participat
Teresa, amb Un desig anomenat Rita, un relat que té com a
protagonista un alcalde que vol ser pare i per aconseguir-ho,
haurà de superar diversos obstacles. La història està
inspirada en el llibre de ciències naturals del curs, i com així
ho manifesta mateixa autora, el conte «vol ajudar a la
protecció de la natura i dels animals».

VOLEI: CAMPIONAT PROVINCIAL
La final del Campionat
Provincial de Volei de la categoria
aleví va comptar la presència de
l’equip de les Escoles Esportives
Municipals de Beniarbeig, el qual
havia estat classificat en les
eliminatòries
celebrades
a
Albatera el 12 de maig. En aquesta
ocasió, els 6 equips (Biar,
Salesians B, Elx, Il·licità Carrús,
Sant Joan i Beniarbeig) que
disputarien la final, estaven
convocats per a dissabte 20 de
maig a les instal·lacions esportives de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Com ja es preveia, el
nivell de totes les participants va estar a l’altura d’una final provincial. La competició es va iniciar
amb diversos partits entre els dos grups en que es repartien els equips, però aquesta volta les
beniarbegines no es van poder situar al capdavant del seu grup.
Amb això, l’entrenadora Lorena Pérez valora molt positivament la participació, ja que ha estat
per a totes una gran experiència, on han après molt i d’on de ben segur, podran aprofitar-ho per
millorar, tant en la vessant esportiva com en la grupal. La participació en un campionat d’aquest
nivell ve donat pel brillant paper que està fen l’equip en la lliga comarcal, on a falta encara de jugar
alguns partits, les beniarbegines ja són campiones de la lliga.

PILOTA: CAMPIONATS PROVINCIAL I AUTONÒMIC
L’equip de pilota «Beniarbeig-El Verger» està
duent a terme un acabament de temporada ben
fructífer, tant en activitat com en títols. El passat
dissabte 13 de maig es va disputar el Campionat
Provincial al Verger, on en la modalitat de raspall,
l’equip de la categoria infantil es va fer amb el títol
de subcampió i els alevins amb el de campions.
També va ser de gran èxit el paper del grup
beniarbegí-vergerer en la modalitat d’escala i corda,
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celebrada l’1 de maig a Murla, quan, tant alevins com infantils, van aconseguir el primer lloc en la
competició, mentre que l’equip Aleví B també es va fer amb un destacat 4t lloc.
A la setmana següent, els jugadors van encarar el Campionat Autonòmic, el qual va començar
diumenge 14 de maig a la població de la Pobla de Vallbona (el Camp de Túria) amb les partides
d’escala i corda. En aquesta ocasió els infantils van acabar quarts en la classificació i els alevins van
finalitzar la competició com a guanyadors. Sis dies després, el campionat
autonòmic s’establia a Ondara per realitzar les partides en la modalitat de
raspall. Una volta més, els equips de Beniarbeig-El Verger destacaven amb una
tercera posició per als infantils i una primera posició per als alevins.
Pel que fa a la participació en categoria juvenil, la beniarbegina Fani Mas
Escrivà va participar el passat dissabte 27 de maig en el Campionat Autonòmic
de Raspall Individual que es celebrava a Moixent (la Costera). Fani, qui ja porta
anys acumulant títols, inclòs el campionat europeu de One Wall, va aconseguir
fer-se amb la tercera posició.
En aquests moments, els equips alevins estan dedicant-se també a
la modalitat de llargues, on també existeix la possibilitat
d’aconseguir bons resultats. Per una altra banda, l’equip infantil està
immers en una sèrie de partits que els portaran durant els pròxims
dies a jugar en les diferents modalitats pels municipis de la Vall de
Laguar, el Verger, Benidorm, Orba i Ondara, una demostració més
del bon estat en que es troba l’escola de pilota local.

SUBVENCIONS
Durant aquestes últimes setmanes, la Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de Beniarbeig
les següents ajudes i subvencions.
•

Ajuda no dinerària per al restabliment de la viabilitat en camins afectats per les pluges
torrencials del desembre. Valor: 8.738,88€
• Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis. 4.435,95€
• Subvenció Teatre musical interactiu infantil en valencià «Festa, festa i més festa». 1.500€
• Subvenció «Neteja i conservació mitjançant el desbrossament de les parcel·les 42, 43, 67 i
68 del polígon 3. 1.524,60€
• Adquisició de material esportiu. Import: 2.430€
La informació completa i actualitzada es pot trobar a la pàgina web de l’ajuntament.

CONCERT BANDA
El passat dissabte 27 de maig, la Unió Musical Beniarbeig a oferir un concert
dedicat als socis de la banda. El local de la banda va ser l’encarregat d’acollir els
vora un centenar d’assistents que van gaudir de la interpretació de les sis obres
que formaven d’un repertori, dividit en dues parts i on l’aigua el el fil conductor,
ja que l’aigua és un element que està relacionat directament amb la vida i que ha
estat font d’inspiració per en totes les arts. D’aquesta manera, es van poder
escoltar dos pasdobles, Font negra i Suspiros del serpis, d’Oscar Navarro i José
Carbonell Garcia, respectivament, així com de les obres Antarctica de Carl
Wittrock, Aquarium de Johan de Meij, Acqua alpina de Ferrer Ferran i RiviernCyclus de Malando Vlak.
La cita va aprofitar per rendir un xicotet homenatge als socis de l’agrupació i a la tasca de suport
que realitzen, per la qual cosa l’acte va ser anomenat com a «Concert dels socis». També,
l’Ajuntament de Beniarbeig va voler aprofitar el concert per entregar un obsequi als músics que
s’han incorporat enguany a la banda i que van rebre una placa commemorativa de mans del tinent
d’alcalde Vicent Sanchis.
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CLUB DE LECTURA
Ahir, dijous 1 de juny, el Club de Lectura de la Biblioteca Municipal va tindre la seua periòdica
tertúlia. En aquesta ocasió, el llibre que s’havia llegit era Corazón tan blanco, de Javier Marías.
Com sempre, les impressions i opinions al voltant de la lectura eren ben variades, però en general,
hi va haver dues grans coincidències. La primera, la riquesa del vocabulari empleat per Marías i
l’altra, la detallada descripció i durada d’algunes escenes. Com a curiositat, també va cridar
l’atenció el gran ús dels parèntesis que en fa durant tota l’obra, alguns dels quals contenen extensos
fragments. La propera lectura serà la novel·la curta Hablar solos, de l’argentí Andrés Neuman i està
programada per al dijous 6 de juliol. Si algú vol sumar-se, només ha de contactar amb la biblioteca.
Un viaje. Dos triángulos. Tres voces. Una vuelta de tuerca matriarcal a la road
movie: padre e hijo salen a la carretera juntos, por primera y quizás última vez;
mientras la madre toma la palabra y emprende por sí misma una segunda
exploración, incluso más arriesgada. Lito acaba de cumplir diez años y sueña con
camiones. Mario está enfermo y tiene deudas con su memoria. Antes de que sea
tarde, ambos inician un decisivo viaje en el que compartirán mucho más que
tiempo y espacio. Acosada por la idea de la pérdida, Elena se sumerge en una
catártica aventura capaz de desafiar sus límites morales. Adicta a la lectura, no
dejará de toparse con su propia vida en los libros, o viceversa. Alternando ternura y
crudeza, Hablar solos se desplaza de la infancia a la perversión, de la familia al duelo. Una novela
perturbadora que indaga en las relaciones entre Tánatos y Eros, planteando una pregunta de
profundas consecuencias: ¿cómo afecta la enfermedad a nuestra forma de leer y de vivir el sexo?

NETEJA DE PARCEL·LES URBANES

Amb motiu de l’arribada de la temporada d’estiu, amb les altes temperatures i possibles ones de
calor, s’ha de prestar una especial atenció a la neteja de parcel·les en sòl urbà i extremar les
precaucions per tal d’evitar incendis. Per això, des de la Regidoria d’Urbanisme es vol recordar la
necessitat i obligatorietat de mantenir les parcel·les en condicions adequades, una tasca de la qual és
responsable el propietari i que, en cas de produir-se un incendi, el cost de l’extinció i de qualsevol
altres aspecte addicional que se’n derive, haurà de ser abonat pels propietaris.

L’AGENDA
2 divendres 19:30 – 23:30 Ruta de la Tapa
9 divendres 19:30 – 23:30 Ruta de la Tapa
10 dissabte 17:00 Trofeu BTT Infantil. Lloc: Parc Fluvial
16 divendres 19:30 – 23:30 Ruta de la Tapa
18 diumenge 12:00 Audició de final de curs dels alumnes de
l’Escola de Música. Lloc: Local de la banda
19 dilluns 19:30 Audició de cambra dels alumnes dels Conservatori
«Tenor Cortis» de Dénia. Els estudiants del nivell professional de
diverses especialitats d’instruments, interpretaran diverses peces de
BSO de cinema i músiques del món. Lloc: Local de la banda
23 divendres 19:30 – 23:30 Ruta de la Tapa
30 divendres 19:30 – 23:30 Ruta de la Tapa
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No hi ha recollida de fem
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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.

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.

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

123-

45678Juny

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 Vergerl
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

