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El "Sender del riu Girona" sembla ser que
cada dia està més a prop, de moment des de la
Diputació d'Alacant i els municipis que en
formen part del projecte, s'està treballant per
tal que aquest siga una realitat. El saló d'actes
del Club de Pensionistes de Beniarbeig ha
tornat a ser l'espai de treball de polítics i
tècnics per presentar i comentar l'estudi que ha
realitzat l'empresa Sost4. En l'acte han intervingut l'alcalde amfitrió Vicent Cebolla, juntament amb
el diputat provincial de Medi Ambient Javier Sendra Mengual i l'encarregat de l'estudi Alejandro de
la Vega, qui davant d'una vintena d'alcaldes i regidors ha presentat de manera clara i detallada
aquesta proposta inicial de traçat de la via, així com les actuacions complementàries que faran que
aquest sender verd puga unir la platja de l'Almadrava (Els Poblets) amb la presa d'Isbert (Vall de
Laguar). D’aquesta menera la intenció és apostar per la creació d'una infraestructura atractiva i de
gran valor per a l'ecoturisme.
La proposta de l'estudi contempla la creació de variants que diversifiquen les possibilitats del
recorregut i alhora que facilite el coneixement de totes les poblacions de la vall del Girona, sempre
amb el riu com a eix central i de referència i al
mateix temps com a element de connexió amb
els pobles i la resta de recursos arquitectònics,
naturals, etnogràfics, etc que ofereix la conca del
riu. A partir d'ara els ajuntaments seran qui
realitzaran les aportacions al projecte, una tasca
que aprofitarà l'alt coneixement de l'entorn i de
les pròpies necessitats municipals per elaborar un
projecte el més complet possible.

PEDALEJADA
Per al proper diumenge 14 de maig s’ha organitzat una volta cicloturista
per Beniarbeig i alguns pobles veïns. L’activitat està destinada a tots els
públics i es pera comptar amb la participació de joves i grans, ja que la ruta
ha estat dissenyada per a ser accessible a tots els nivells. El punt d’inici serà
la plaça del 9 d’Octubre, des d’on es partirà cap als Plans pel Camí Fondo,
des d’allí s’anirà per tranquils camins rurals fins a Benimeli per a seguir fins a Sanet i els Negrals,
des d’on es retornarà fins al poble pel Tossalet de Tots. Així, el recorregut complet serà de 12km per
camins i vies amb un trànsit molt pacífic. A més, des de l’organització es disposarà en tot moment
d’un vehicle granera i del suport de la Policia Local, els quals garantiran la seguretat dels ciclistes.
Per acabar, l’ajuntament oferirà als participants un esmorzar en l’àrea recreativa del Parc Fluvial.
Per a participar no és necessari fer cap inscripció formal, però sí que recomanem que per facilitar
la previsió de l’esmorzar, s’avise a l’ajuntament o a la biblioteca. Per un altra banda, recordem que
per participar és necessari seguir la normativa vigent de circulació i pel que fa als menors de 14
anys, podran participar sempre que ho fagen acompanyats d’un adult.
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DOCUMENTAL COMERÇOS
La història del nostre poble cada volta està més accessible amb la sèrie documental «Beniarbeig:
La història d’un poble contada pels mateixos veïns», una producció que s’ha fet a
través del patrocini de la Diputació d’Alacant. El diumenge 7 de maig es va
presentar el que és ja la tercera part, «Els comerços»,un vídeo de 80 min. de
durada que ens aproxima a la història del comerç local, un sector que ha
experimentat grans canvis des de mitjans del segle passat. Uns establiments i una
gent que amb una activitat de proximitat ha deixat petjada en la identitat local.
Per a qui vulga un exemplar, l’ajuntament en facilitarà un de manera gratuïta a
qui ho desitge, tan sols s’ha de passar per la biblioteca a arreplegar-lo.

ENCONTRES
Les jornades literàries Encontres a Beniarbeig
2017 encaren la recta final amb la relació del cicle
artúric medieval i el cinema. En aquesta ocasió, el
medievalista Juan Vicente García-Marsilla i
professor de la Universitat de València, va oferir
el proppassat dijous 28 d’abril una conferència al
voltant de la influència del del Rei Artur en l’art i
la història, des de les produccions artístiques i literàries de l’edat mitjana fins a
l’actualitat. D’aquesta manera, es va poder conèixer com es tractat el relat artúric
en la literatura de Chrétien de Troyes o pel romanticisme del s. XIX, així com per
les produccions cinematogràfiques des de les primeries del s.XX fins als Monty
Python. Amb això, es va poder comprovar com el relat medieval es manté durant
la història, adaptant-se a cada època i cultura.
La propera i última conferència d’aquesta edició dels Encontres a Beniarbeig, està programada
per al dijous 25 de maig a les 20:00, on el professor i crític cinematogràfic Carles Castillo parlarà
sobre les «Grècia i Roma clàssiques. Relació entre cinema i literatura».

VOLEI
L’equip aleví ha aconseguit
superar la primera eliminatòria del
Campionat Provincial i estarà el
proper 20 de maig a les finals que es
celebraran a la Universitat Miguel
Hernández d’Elx. Per arribar fins ací
van haver de competir contra els
equips de Salesians d’Elx i
d’Almoradí, un encontre que va tenir
lloc el passat 6 de maig a Albatera i
on les beniarbegines van poder
superar els dos partits.
En cap cas ha estat una tasca fàcil,
ja que el nivell que es troba en
aquestes competicions resulta exigent. A més, els partits es disputaven amb formacions de 3 contra
3 a dos sets guanyats i no es permetien canvis, sistema que no coincideix amb el que l’equip local
està acostumat a jugar en les competicions comarcals. Això va haver de requerir una reorganització
de l’equip i de l’estratègia, amb l’acumulació de nervis que aquesta genera a una situació ja de per
sí poc habitual. Amb tot, el bon joc del grup ha fet que d’entre els 18 equips que participaven, les
beniarbegines estiguen entre els 6 que competiran pel títol provincial.
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MINIJOCS MARINA ALTA
Els XII Minijocs de la Marina Alta arriben aquest 19 de maig, l’esdeveniment
esportiu que es celebra cada dos anys a Dénia arriba a la seua dotzena edició
aplegant als joves esportistes de 12 i 13 anys. Des de Beniarbeig s’aportaran més de
30 atletes que competiran en esports d’equip com pilota, handbol i futbet, així com
també hi haurà representació en modalitats individuals com tennis, natació i BTT.
L’acte inaugural serà divendres a les 20:00, quan hi haurà parlaments, espectacles i la volta de
totes les delegacions participants a la pista d’atletisme de l’estadi de Dénia. Les competicions es
perllongaran durant dissabte i diumenge en les instal·lacions denieres.
De moment, el dimecres 10 de maig el CEIP Benicadim va rebre la torxa de la competició, la
qual durant aquests dies està recorrent tots els racons de la comarca. La torxa arriba al col·legi per
recordar la proximitat d’aquesta important cita esportiva en la qual participaran alguns alumnes del
centre.

SUBVENCIONS
Durant aquestes últimes setmanes, la Diputació d’Alacant ha concedit a l’Ajuntament de
Beniarbeig les següents ajudes i subvencions.
• Ajuda no dinerària de millora del Camí Garcia, valorada en 5.000€
• Subvenció no dinerària per al control de qualitat de l’aigua per a consum humà. 4.421,05€
• Mobiliari, instal·lació elèctrica i impressora per al Centre Cultural. Import: 4.481€
• Activitat física per a gent gran. Import: 771,62€
• Campanya «Aprèn a nadar 2017» Import: 849,03€
• Confecció del DVD «La història d’un poble III, ELS COMERÇOS» Import: 3.000€
Per a més informació, en l’apartat de Transparència del portal web de l’ajuntament es poden
trobar les resolucions completes.

PASQUA BENICADIM
Des del dimecres previ a pasqua, el Parc Fluvial compta
amb un bon planter d’herbes aromàtiques. D’això es van
ocupar bé els alumnes del CEIP Benicadim qui, en l’últim
dia de la setmana cultura i esportiva, es van encarregar de
plantar els plantonets que l’ajuntament va facilitar. La
visita a l’àrea recreativa va servir per jugar a jocs populars,
posant a prova els materials necessaris que ells mateixos
havien elaborat el dia anterior. La jornada va permetre
gaudir d’un assolellat dia primaveral i alhora dotar a aquest
espai recreatiu d’herbes aromàtiques. Així, el procès de plantació va començar amb els grups
d’infantil de 3 a 5 anys, els quals es van enfrontar amb dedicació a aquesta nova tasca, això sí, van
comptar en tot moment amb el suport d’alguns regidors i del personal de jardineria.

BTT INFANTIL
Com ja es va anunciar, el primer trofeu de BTT Infantil de Beniarbeig s’ha
ajornat per a la vesprada de dissabte del 10 de juny. Pel que fa a la ubicació,
continua situada al Parc Fluvial (antic camp de futbol). D’aquesta manera
s’obri un nou període d’inscripcions fins dimecres 7 de juny.
La competició està organitzada per la Regidoria d’Esport i el CEMA (Consorci Esportiu de la
Marina Alta), s’ha organitzat el I Trofeu de BTT Infantil. A l’activitat podran participar tots aquells
xiquets i joves nascuts entre 2013 i 2001. Per participar és obligatori l’ús del casc i també es
recomana equipar-se amb altres proteccions com guants, genolleres i colzeres.
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CENTRE D’ANIMALS
Després de l’acte de presentació de
l’estudi del «Sender del riu Girona» en
el Club de Pensionistes de Beniarbeig,
alguns dels alcaldes i regidors
juntament amb el diputat provincial de
Medi Ambient Javier Sendra Mengual
van continuar treballant en el projecte
d’un centre destinat a l’acollida dels
animals abandonats. A hores d’ara, els
municipis que en formen part són
Pedreguer, els Poblets, Ondara, Orba,
Beniarbeig i Gata de Gorgos. És en
aquests últim on, segons el projecte
presentat pels ajuntaments, s’ubicaria
el centre amb una capacitat aproximada de 100 gossos i uns 25 gats. El projecte que està
pressupostat amb uns 200.000€ pretén pal·liar un problema que afecta a tots els municipis.

CONTA-CONTES
Dijous 4 de maig, els més menuts del poble van omplir la
biblioteca per tal de poder gaudir de l'espectacle que va oferir
Lucky el conta-contes. Una sessió que va reunir a més de 60
xiquets, pares i acompanyants i on Lucky va contar contes i cantar
cançons amb l’ajuda de tots els presents, els quals van haver de
participar activament en l’espectacle. Al finalitzar, l'ajuntament va
convidar als assistents a berenar.

BIBLIOTECA
La Biblioteca Municipal disposa d’algunes noves adquisicions,
no es tracten ben bé de novetats, perquè la intenció ha estat
completar algunes de les trilogies de les que es tenien les dues
primeres parts. Aquest és el cas de La Doctora Cole, l’última part
de la trilogia de Noah Gordon que comença amb les conegudes
novel·les El médico i El Chamán. També és el cas de la trilogia de
La biblioteca de los muertos de Glenn Cooper, de la qual faltava El
fin de los escribas.
En canvi, pel que fa a la trilogia del Baztán de Dolores Redondo, s’ha adquirit completa.
D’aquesta manera, s’han completat tres trilogies de novel·les reconegudes i que gaudeixen d’una
gran acceptació entre gran part del públic lector.
Una trilogía imprescindible. Un ritmo trepidante.
Descubre el secreto que se oculta en el valle del Baztán. A
orillas del río Baztán la aparición del cadáver de una
adolescente obliga a la inspectora de homicidios Amaia
Salazar a regresar al valle en el que nació y del que lleva
toda su vida huyendo. Este será sólo el principio de una
historia apasionante en la que los seres legendarios del
Norte conviven con crímenes aterradores.
Per un altra banda, el Club de Lectura continua amb la novel·la Corazón tan blanco de Javier
Marías. El proper dia de reunió serà el dimecres 31 de maig a les 18:00, qui vulga sumar-se tan sols
cal que passe per la biblioteca i se li facilitarà un exemplar.
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“No he querido saber, pero he sabido que una de las niñas, cuando ya no
era niña y no hacía mucho que había regresado de su viaje de bodas, entró en
el cuarto de baño, se puso frente al espejo, se abrió la blusa, se quitó el sostén
y se buscó el corazón con la punta de la pistola...” Este es el ya legendario
comienzo de un clásico contemporáneo, Corazón tan blanco, cuyo
protagonista y narrador, Juan Ranz, prefiere siempre no saber, consciente de
los peligroso que resulta escuchar: los oídos no tiene párpados, y lo que les
llega ya no se olvida. Traductor e intérprete de profesión, es él ahora el recién
casado, y en su propio viaje de novios, en La Habana, asomado al balcón, es
confundido por una desconocida que espera en la calle, y sin querer escucha
una conversación de hotel. A partir de entonces “presentimientos de desastre”
envolverán su matrimonio. Pero la clave de ese malestar quizá esté en el pasado, pues su padre hubo
de casarse tres veces para que él pudiera nacer. Una novela hipnótica sobre el secreto y su
conveniencia posible, sobre el matrimonio, el asesinato y la instigación, sobre la sospecha, el hablar
y el callar y la persuasión: sobre los corazones tan blancos que poco a poco se van tiñendo y acaban
siendo lo que nunca quisieron ser.

L’AGENDA
12 divendres. Trívial de Beniarbeig: joc de coneixements per equips. 20:30h. Bar El Moss de
Segària
14 diumenge. 9:30h Plaça 9 d’Octubre. Pedalejada Popular. Excursió ciclista per camins rurals.
Recorregut: Beniarbeig – Tormos (esmorzar) - Beniarbeig Distància: 19km (10km d’anar i 9km de
tornar) Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult. Organitza: Ajuntament de
Beniarbeig
14 diumenge. 18:30 II Concurs de La Fallera Calavera. Hi haurà premis per als guanyadors.
Lloc: Biblioteca Organitza: Biblioteca Municipal de Beniarbeig
19 divendres 20:00 (Dénia) Inauguració dels XII MINIJOCS MARINA ALTA.
20 dissabte 20:00. (Els Poblets) Concert de la Unió Musical Beniarbeig a l’Auditori Municipal
dels Poblets
25 dijous 20:00 Conferència «Grècia i Roma clàssiques. Relació entre cinema i literatura» a càrrec
del professor i crític cinematogràfic Carles Castillo. Lloc: Biblioteca Municipal
26 divendres. Trívial de Beniarbeig: joc de coneixements per equips. 20:30h. Bar La Picaeta
27 dissabte Concert de la Unió Musical Beniarbeig. 20:00 C/ Escoles, 12
28 diumenge. Inauguració del sender local SL-158 ‘Racons’ Distància: 10km Dificultat: mitjana.
Cal dur esmorzar, aigua i esmorzar. Per facilitar la participació de totes les persones amb una
mínima capacitat física, des de l’organització es crearà un xicotet recorregut alternatiu per a les
persones que ho desitgen. Lloc: Plaça del 9 d’Octubre Hora d’eixida: 9:00 Organitza: Grup de
Senderisme
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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 - Servei 24 hores, de 9:30 h. de matí a 9:30 h. del matí següent.

123-

45678Maig

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

