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VISITA AL NOU BENICADIM

El passat 3 de
març,  les  obres
del  nou  CEIP
Benicadim  van
rebre  la  visita
d’una  comitiva
formada  per
membres  de
l’ajuntament  i  de
la  comunitat
educativa  del
centre.  Plànol  en
mà,  els
arquitectes  van  explicar  detalladament  el  que  d’ací  prompte  serà  el  centre  educatiu
municipal, del qual ja s’observa la forma d’allò que serà l’aulari de primària, el d’infantil, el
pavelló, el  trinquet i  el  menjador.  A les nombroses aules i  equipaments, cal  sumar un
espaiós pati amb una àrea per a futures ampliacions.

Les obres avancen a bon ritme, encara que hi ha hagut alguns problemes que han
retardat alguns dels  temps previstos,  entre
ells  els  recents  temporals  de  neu i  pluges
torrencials.  És  per  això  que  des  dels
responsables  de  la  construcció  es  preveu
complicada la inauguració per a principi de
curs,  al  mateix  temps  s’indica  que  no  es
deixarà  d’intentar  que  estiga  quan  més
prompte  millor  i  si  no  apareixen  greus
imprevistos, garanteixen l’acabament a final
d’any.  Durant  la  vista,  els  membres  de  la
comitiva  van  poder  compartir  amb
l’arquitecte Antoni Sala les seues inquietuds
i impressions sobre el centre.

ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS

Amb l'objectiu de millorar el control sobre els animals de
companyia  potencialment  perillosos,  des  de  l'ajuntament
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
locals i pels edificis municipals com l'ajuntament, el pavelló i
la biblioteca.



CURS: FIRMA I FACTURA ELECTRÒNICA

Des  de  l'Ajuntament  de  Beniarbeig  s’ha  organitzat  un  curs  per  aprendre  el
funcionament de la firma i la factura electrònica. El curs és gratuït i està especialment
destinat a autònoms, associacions i empreses, amb l’objectiu d’explicar de manera breu
algunes qüestions com;  Què és  una signatura  electrònica? Com s'obté  una signatura
electrònica? Com fer una factura electrònica amb Factura-e?

El termini d'inscripció serà fins al dia 24 de març. Una volta finalitzades les inscripcions,
es formaran grups, els quals ja seran informats per al començament de les classes.

Per inscriure’s al curs hi ha dues maneres de fer-ho:

a) Presencial: a l'Ajuntament de Beniarbeig.

b)  Internet:  descarregant,  emplenant  i  enviant  a
apenades@beniarbeig.org el document "Formulari inscripció curs
exprés  signatura  i  factura  electrònica"  que  pots  trobar  al  web
municipal www.beniarbeig.es. 

DIA DE LA DONA: CAMINADA I PILOTA

Les activitats  per  commemorar
el  Dia  Internacional  de  la  Dona
van començar el diumenge amb la
caminada  organitzada  pel
l’Associació  de  Mestresses  de
Casa.  Cap  a  les  9:30,  eixia
l’excursió  formada  per  quasi  80
participants  de  totes  les  edats,
dels  quals  la  quasi  totalitat  eren
dones. Una volta arribats al peu de
la  muntanya,  l'associació  va
convidar  a  esmorzar  als
assistents,  per  a  continuació

retornar al poble, on a les 12:00 començava la partida de pilota de l’equip de dones de
l’Escola de Pilota Beniarbeig-El Verger. El públic, format per més de 60 espectadors, va
poder  gaudir  d’un  partida  molt  igualada.  Seguidament,  l’Associació  de  Mestresses de
Casa va oferir un aperitiu al bar El Moss de Segària per a les jugadores i la resta de
membres de l’equip.

El grup de pilota femení, va començar ara fa justament un any, de fet el passat dissabte
les  membres  de  l’equip  van  celebrar  el  primer  aniversari.  Des  d’aleshores,  les  22
components d’entre 14 i  46 anys entrenen dos voltes a la setmana i  ja  participen en
tornejos, que encara que no siguen oficials, les fan desplaçar-se per diversos pobles i
comarques, com per exemple la cita de diumenge 12 de març en el torneig organitzat al
Campello, on participaran els equips d’Oliva, el Campello i Beniarbeig-El Verger.

CONFERENCIA NUTRICIÓN

El  dimarts 21 de març a les 17:30, tindrà lloc al Centre Cultural la
xerrada-taller "Menja sa, sent-te bé" en què es tractaran temes com la
piràmide  nutricional,  macro  i  micro-nutrients,  menopausa,  alimentació
saludable i planificació d'un menú. Les encarregades de la conferència
seran la nutricionista Nati Moltó i la psicòloga Dolors Martínez. L'acte
està  organitzat  per  l'Ajuntament  de  Beniarbeig  i  per  l'Associació  de
Mestresses de Casa, qui en finalitzar els quals oferiran un berenar.

mailto:apenades@beniarbeig.org
http://www.beniarbeig.es/


PRESENTACIÓN “HISTORIAS DE RODERS”

L'escriptor, editor i expert en bandolersime Manel Arcos presentarà el
seu  últim  treball  Historias  de  roders,  una  selecció  de  relats  curts
relacionats amb el bandolersime del segle XIX. Serà el divendres 24 de
març a les 20: 00h al Centre Cultural.

ENCONTRES A BENIARBEIG 2017

La tercera  conferència dels  Encontres a Beniarbeig 2017 «Literatura  i  cinema» va
tindre lloc el passat dijous 23 de febrer a càrrec de Toni Canet, qui va començar amb una
contextualització del cinema com a art,   el  qual s’impregna de totes les arts anteriors,
agafant  la  interpretació  del  teatre,  la  història  de  la  literatura,  les  perspectives  de
l’arquitectura,  l'enquadrada  de  la  pintura  i  com no,  la  música.  A continuació,  es  van
destacar els elements principals que diferencien  el cinema europeu del nord-americà, així
com qüestions determinants a l’hora de fer una pel·lícula, com són la durada, que no és
gens  convenient  que  supere  els  90  minuts,  i  per  un  altre  costat  l’evident  limitació
pressupostària.

Tot seguit, la conferència va abordar
l’adaptació  de  les  novel·les  a  la  gran
pantalla.  En aquest  aspecte,  Canet  va
remarcar que el cinema i la novel·la són
llenguatges diferents,  per  la  qual  cosa
no és possible traslladar literalment del
llibre  a  la  càmera,  entre  altres  motius
perquè  la  novel·la  té  major  poder  de
suggerir,  mentre  que  el  cinema
bàsicament  mostra.  Tot  això  va  servir  per  tenir  en  compte  l’adaptació  de  la  novel·la
Vespres de sang, 1999 de Joan Olivares, que ha estat adaptada a guió cinematogràfic per
Toni Canet, Jorge Goldenberg i el mateix autor Joan Olivares. L’adaptació d'aquesta obra
va servir d’exemple per conèixer els problemes i qüestions a tenir en compte durant el
procés d’adaptació,  entre ells  la  durada de la pel·lícula,  la recreació dels  escenaris  o
l’estructura de la història. En el cas de l’elaboració d’aquest guió, i  per intentar que la
pel·lícula  mantinguera  l’essència  de  la  novel·la  i  al  mateix  temps  no  limitara
excessivament, es va optar per que els guionistes tingueren un nivell de contacte diferent
amb la novel·la, des del mateix autor fins a Goldenberg, qui no havia tingut cap contacte
previ amb Vespres de sang. Un exemple que Canet va aprofitar per remarcar el cinema
com un art col·lectiu, amb els condicionaments que suposa, a diferència de la creació
literària, la qual sol ser una tasca molt més individual.

Finalment,  també  hi  va  haver  referències  al  cinema  documental,  on  Canet  ha
desenvolupat gran part de la seua filmografia, destacant  Las alas de la vida, 2006. Així
doncs, Canet va aprofitar, entre altres, el treball que està duent a terme actualment en el
documental   Calç blanca, Negro Carbón,  per fer veure les diferències entre la creació
d’una pel·lícula i dels diferents tipus de documentals, per exemple el gran coneixement
previ que s’ha de tenir sobre el tema del documental i el fet de que els protagonistes dels
documentals no són actors, una situació que fa que no sempre el documental seguisca el
guió marcat prèviament, però que també és una font de sorpreses d’allò més positives.

La propera cita  dels  Encontres  a  Beniarbeig  2017 serà la  conferència  «Guionistes
invisibles.  I  no  només  amb  Shakespeare»  que  oferirà  Jordi  Balló,  professor  de  la
Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i ex-director d’exposicions del CCCB (Centre de
Cultura Contemporània de Barcelona).
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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
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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 - 
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