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JULIOL A LA FRESCA 2017

La  segona  edició  del  Juliol  a  la  fresca  ha  finalitzat  amb  gran  èxit,
consolidant-lo  dins  de  la  programació  cultural  municipal.  El  format
d’actuacions a l’aire lliure durant les nits de divendres ha  servit per a que
setmana rere setmana més d’un centenar de persones ompliren la plaça del
poble per gaudir de música en directe i de teatre.

La  programació  d’enguany  l’encetaven  el  divendres  7  l’Agrupació
Músico-Municipal Santa Maria Magdalena del Poble Nou de Benitatxell i la
Unió  Musical  Beniarbeig  en  un  concert  d’intercanvi  compost  de  música
festera, encara que l’actuació es va veure afectada per la pluja i el concert no
es va poder dur endavant durant eixe dia, havent-se de postposar, amb alguns
canvis,  per  al  dissabte 29.  En aquesta  ocasió,  el  repertori  de pasdobles  i

marxes mores i cristianes van ser interpretades sense cap impediment climatològic.

A continuació,  el  dia  14  va  ser  el  torn  del  The  Swing
Machine, un quartet compost per Peter Cun (guitarra i veu),
Dr. Albiñana (contrabaix), Pepe Zaragoza (trompeta) i Albert
Llobell (bateria). D’aquesta forma, arribava a Beniarbeig el
swing,  un  gènere  que  últimament  ha  vist  créixer  la  seua
presència en moltes ciutats, sobretot per la relació d’aquest
amb les sessions de ball de Lindy Hop.

A la setmana següent, les dolçaines i tabals de La Degollà
oferiren un espectacle musical amb un repertori variat, on es
podien trobar una fanfàrria, una suite del s.XVI, una obertura
i  on  tampoc  va  faltar  una  bona  representació  de  música
festera.

Per  tancar  el  cicle,  el  dia  28  el  grup  de  Benimeli  de
l’Escola  Comarcal  de  Teatre  presentava  dues  obres,  «La
consulta» i «El parc», dues comèdies interpretades pels cinc
actors que formen i el grup i amb les que van fer riure als
més de 120 assistents.

D’aquesta forma, el Juliol a la fresca 2017 ha permès dotar al municipi d’una oferta cultural
variada i de qualitat, compensant  així el buit juliolenc que provoca la concentració de les activitats
estiuenques al mes d’agost.

ESCOLES ESPORTIVES MUNICPALS

El període de matrícula de les Escoles Esportives Municipals estarà obert fins el proper
divendres 11 d’agost. Des dels responsables de la gestió es vol remarcar la importància de
presentar les inscripcions dins del termini marcat, ja que en cas contrari es dificulta la
tramitació des les assegurances.

Les modalitats que s’ofereixen són volei, futbol sala i pilota valenciana. Per a més
informació cal dirigir-se a l’ajuntament, on s’han de realitzar les inscripcions.
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EN MEMÒRIA DE MIGUEL ÁNGEL BLANCO

El 12 de juliol de 1996 s’han complit 20 anys de l’assassinat Miguel Ángel Blanco, el regidor
popular d’Ermua mort a mans d’ETA. Aquest segrest i posterior assassinat van desembocar en un
resposta  civil  i  institucional  que  va  permetre  crear  unes  mobilitzacions  sense  precedents  per
demandar el cessament de la violència d’ETA.

Una efemèride en que la Federació Espanyola de Municipis i Províncies ha volgut convocar a
tots  els  municipis  a  rendir  homenatge  a  Miguel  Ángel
Blanco i a totes les víctimes i els seus familiars, i a la que
l’Ajuntament  de Beniarbeig  ha  volgut  sumar-se en  una
concentració a la plaça del 9 d’Octubre, on davant de 30
assistents, l’alcalde Vicent Cebolla ha llegit un manifest
en record de les víctimes i en reconeixement a totes les
persones  que  ara  fa  vint  anys  es  van  alçar  de  manera
democràtica  per  defendre  la  llibertat,  la  pau  i  la
convivència. Per finalitzar l’acte es va procedir a guardar
un minut de silenci en memòria de Miguel Ángel Blanco.

VISITA JUNTA DIRECTIVA ADIES-PV

El divendres 21 de juliol, Beniarbeig va ser la seu de la reunió anual d’estiu de la junta directiva
d’ADIES-PV (Associació de Directors d’Instituts d’Educació Secundària del País Valencià), la qual
està presidida des de finals de 2016 pel director de l’IES Pare Vitòria d’Alcoi, el beniarbegí Toni
González Picornell.

La jornada va començar pel matí amb la visita a la Fundació Rafael Chirbes i va comptar com a
amfitriona amb la seua presidenta, Maria José Micó. Seguidament, el grup es va desplaçar fins a
l’ajuntament,  on l’equip de govern encapçalat  per  l’alcalde Vicent  Cebolla,  van voler  rebre als
membres de la junta per agrair-los la seua presència al municipi i destacar tota la tasca que realitzen
en un sector tan important com és l’educació.

A continuació, es va procedir a la reunió de l’associació, la qual agrupa a més de 200 centres
d’educació secundària dels 350 que actualment existeixen. Entre els punts que van tractar va estar la
planificació del  curs 2017-2018,  la  necessitat  de més professors,  el  fracàs  escolar  que es dona
especialment en algunes zones demogràfiques concretes i altres temes d’actualitat en l’agenda de
l’ensenyament valencià, com és la paralització del decret de plurilingüisme promogut pel conseller
Vicent Marzà, amb el que ADIES-PV té previst reunir-se pròximament.

Durant la sessió també es va voler aprofitar la presència d’Ester Carpi per reconèixer tota la seua
dedicació com a directora de l’IES Xebic d’Ondara, càrrec que ha exercit durant els últims 5 anys.
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FESTA DE SANT DOMÈNEC 2017

Les tradicionals festes en honor Sant Domènec, arriben aquest cap de setmana del
5 d’agost. El divendres per la vesprada es muntarà l’arc, per tal de tenir-ho tot a punt
per al dia de la festa, que serà el dissabte. La jornada començarà a les 11:00 amb  les
cucanyes infantils i, ja per la vesprada, a les 19:00 es farà l’arreplegada dels festers
fins a l'església, per a les 19:30 realitzar la missa que precedirà a la processó. Per
finalitzar la festa, aproximadament a les 22:00 començarà el sopar popular al carrer
Sant Domènec.

CAMPIONAT EUROPEU DE PILOTA A MÀ

El III Eurojove de Pilota a Mà s’ha disputat a Tavernes
Blanques (l’Horta Nord) durant la setmana del 25 al 28
de juliol. En ell van participar equips de diversos països
d’Europa, entre ells, la selecció valenciana que feia alhora
d’amfitriona  i  en  la  que  la  categoria  femenina  sub17
estava representada per Mar (Bicorb), Victòria (València)
i Fanni (Beniarbeig). Un trio que, justament ara fa 2 anys,
es  va fer  amb l’or  en la  modalitat  One Wall  durant  el
passat campionat celebrat a Itàlia. 

En aquesta ocasió, l’equip de la beniarbegina ha repetit
l’èxit  de fer-se amb el  primer lloc del  pòdium en One
Wall i a més, també en la modalitat de Joc Internacional,
una modalitat en absència de parets i que es va disputar
en un camp de futbol.

Durant els quatre dies de competició, les valencianes
han hagut de superar el enfrontaments contra els conjunts
d’Itàlia,  Bèlgica  i  Països  Baixos.  Des  d’un  primer
moment,  l’enfrontament  contra  les  neerlandeses  ja  es
preveia exigent, a la qual cosa es va haver de sumar la
duresa  del  partit  contra  les  belgues.  Amb  tot,  l’equip
valencià  va  superar  positivament  tots  els  partits  i  va
accedir  una volta més  al  primer lloc de la competició
europea.  Dos  medalles  d’or  que  contribuïren  a  que  la
selecció valenciana fora qui més medalles aconseguira. De fet, des d’un principi era ben conegut el
potencial dels esportistes valencians i la possibilitat de fer-se amb la majoria dels ors, Fanni així ho
corrobora  afirmant  que  «sabíem que podíem guanyar,  però  això  no ha  impedit  que  durant  les
setmanes prèvies entrenàrem amb el màxim esforç». D’aquesta manera, finalitza la tercera edició de
l’Eurojove de Pilota a Mà, el qual es pronostica que una volta celebrats a Bèlgica, Itàlia i València,
la propera parada siga d’ací dos anys als Països Baixos.

Des de l’Ajuntament de Beniarbeig es vol transmetre públicament l’enhorabona a Fanni Mas
Escrivà pels resultats aconseguits en la seua carrera esportiva i per vincular el nom del poble als
valors de l’esport.

NOU AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Des del l’1 d’agost, el cos de la policia local de Beniarbeig comptarà amb
amb un nou membre, l’agent Rafael Sousa Parra, qui desenvoluparà la seua
tasca en el municipi en condició de comissió de servei durant el període
d’un any, en substitució de l’agent Isabel Vicente, qui durant aquest mateix
període  exercirà  les  seues  funcions  a  Ondara.  Sousa  compta  amb  una

dilatada trajectòria com a agent, amb una experiència de 23 anys vinculat a la Policia Local. 
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SUBVENCIONS

Aquest mes, la Diputació d’Alacant ha atorgat l’Ajuntament de Beniarbeig les següents 
subvencions:

• Escoles Esportives Municipals 2017 4.870,93€
• Tractament per al control de dípters (ex. mosquit tigre)

3.532,80 €
• Organització  de  cursos  d'e-administració  i  factura

electrònica dirigit a autònoms i empresaris 3.550€
• Ampliació dels vestidors del camp de futbol 20.708,66€
• Lloguer d'il·luminació i Publicitat de la Setmana del Comerç Local i la Ruta de la Tapa

5.021,50 €
• L'escola de la Igualtat 1.589,05€
• Joventut. Gimcana a Beniarbeig: festes i tradició "1.130,98 €
• Integració de la ciutadania estrangera 1.660,99€
• Teatre «Una herència de por» 1.425€
• Comunicació de la concessió de la subvenció "II Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre dones i

homes (2017-2021)"1.419,31€.
• Impressió i traducció de material promocional turístic 4.022,79€.
• Ruta de la Tapa de Beniarbeig 1.921,77€

Per  altra  banda,  la  Generalitat  Valenciana  amb  el  cofinançament  del  Fons  Social  Europeu  ha
concedit la següent subvenció:

• Contractació temporal a jornada completa de joves 21.203€
El contingut d’aquest article només té caràcter informatiu.  La informació completa i oficial  pot
trobar-se a l’apartat de Transparència del portal web municipal www.beniarbeig.es. 

RIU

Este  año  el  río  Girona  se  ha  convertido,  de  una  manera
efímera y extraordinaria, en un hermoso ecosistema en el que la
belleza, la calma y la vida se han dado la mano en cualquier
estación y en cualquiera  de sus pequeños y sinuosos recodos.

Durante los atardeceres de invierno las siluetas de los árboles
que  crecen  en  unas  de  sus  orillas  se  reflejaban  en  el  agua,
creando,  con los  últimos rayos de sol,   un insólito  y mágico
juego de espejos. 

En  primavera  brotaron  masas  de  algas  brillantes  y  verdes,
como  largas  cabelleras  de  lamias  en  las  que  las  primeras
golondrinas encontraron un alimento exquisito e inesperado. Pero
ha sido ahora, este verano, cuando un sinfín de aves acuáticas  ha
venido  a  instalarse  entre  nosotros.  Garzas  reales,  zapatitos
amarillos,  chorlitejos,  gallinetas,  fochas,  ánades,  cigüeñuelas,
tórtolas, lavanderas… Incluso una tarde una garza imperial, rojiza
y vulnerable se estuvo paseando entre las cañas… Todas ellas han sido como las estrellas fugaces,
difíciles de ver pero que generan una infantil  alegría cuando uno consigue  descubrirlas.

Los pequeños remansos del río han empezado a desaparecer y con ellos desaparecerán las aves
que hoy lo  pueblan  pero  quizá  este  otoño  vuelva  a  llover  y,  nuestro  pequeño  río,  si  sabemos
cuidarlo, se llene otra vez de vida.

Además, para quien disfrute de la observación de la naturaleza y especialmente de las aves, me
gustaría  recomendar  dos  novelas,  Los  pájaros,el  arte  y  la  vida de  Kyo Maclear  y  Las  aguas
tranquilas del Una de Faruk Sehic.                                                                                        Amparo ST
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SOPARS POPULARS FESTES 2017

La Comissió de Festes 2017 vol anunciar que els llibres de festes es repartiran els dies 8 i 10
d’agost, quan també s’aprofitarà per fer les inscripcions dels sopars populars. Serà de 19:00 a 21:00
a la biblioteca. Enguany, els sopars populars seran: Divendres 18, nit de paelles, es repartiran els
ingredients a la plaça i sols es podrà cuinar on indique la comissió. Dimarts 22, 1/4 de pollastre per
persona, vi, cervesa i cacauets. Dimecres 23, dos coques per persona, vi, cervesa i cacauets. Dijous
24, costelles amb mel, vi cervesa i cacauets.

BIBLIOTECA

CLUB DE LECTURA

El Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Beniarbeig ha tancat el curs
amb la lectura de la novel·la Hablar solos, d’Andrés Neuman. D’aquesta manera
s’atura l’activitat del club fins al setembre. Durant aquest any han passat per les
mans del grup sis llibres de tots els estils; espionatge, humor, romàntica, etc

Com sempre, des del Club de Lectura volem animar a tots aquells que puguen
estar interessats en provar de compartir lectures amb nosaltres.

Revista DAU AL DEU

Ja ha arribat a la biblioteca el número d’estiu de la revista de divulgació científica
i tecnològica DAU AL DEU, una publicació on participen diversos professors de la
comarca, autoritats en la matèria i estudiants de secundària d’alguns instituts de la
Marina Alta. Com en tots els números, es poden trobar articles sobre història de la
ciència,  investigacions,  curiositats,  ressenyes  i  un  article  en  profunditat  que  en
aquest cas tracta a fons la Marjal de Pego-Oliva. Des de l’Ajuntament de Beniarbeig
s’han adquirit uns quants exemplars per a tots aquells veïns que estiguen interessats.
Els exemplars són limitats i es poden agafar de manera gratuïta a la biblioteca.

ESPORGAR, necessari i complicat

Com en qualsevol  conreu  arbori,  per  tal  de  desenvolupar  correctament  l’arbre  cal  sacrificar
algunes de les branques, tasca que es coneix com esporgar. No sabem si serà la relació arbre-paper
la que ha introduït també el concepte d’esporgar en l’univers bibliotecari o simplement, que el símil
es torna més que evident quan, en una situació de recursos limitats no hi ha més remei que desfer-se
dels elements que impedisquen fructificar al conjunt.

En  el  cas  de  les  biblioteques,  la  tasca  d'esporga  consisteix  en
traure  de  les  prestatgeries  aquells  llibres,  o  altres  materials,  que
estiguen repetits, deteriorats o que simplement, el contingut del qual
no siga d’interès prioritari per a la biblioteca. Si no fos així, resultaria
del  tot  impossible  funcionar,  ja  que  l’espai  és  finit  i  en  aquest
moment la capacitat d’emmagatzematge es troba quasi saturada.

Però,  també  pensem que  els  llibres  tenen  un potencial  felí  que  els  fa  tenir  moltes  vides,  i
prescindir d’ells en les nostres prestatgeries no s’ha de traduir directament en un destí fatal. Per
això, disposem d’una taula exclusivament dedicada a acollir aquells llibres que la biblioteca ja no
necessita, però que a alguna persona es fàcil que sí li interessen. Una taula d’oportunitats, on els
llibres tenen l’oportunitat de continuar vivint i on els usuaris tenen l’oportunitat de fer nodrir les
seues biblioteques personals de manera gratuïta.

Fa pocs dies, la biblioteca va rebre una extraordinària donació de quasi 300 llibres en anglès,
dels quals la majoria passaran a formar part de la secció de literatura anglesa. Per aquest motiu,
durant les properes setmanes es preveu una forta presència de literatura en llengua anglesa en la
taula de les oportunitats i un bon moment per a qui vulga emportar-se’n cap a casa.
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AGOST SETEMBRE      

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

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

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

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

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

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:
Dilluns a divendres

11:00 – 12:00

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

Agost 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 31

Farmàcia 05
A

06
B
14

07
A

B
15
08

09
A

10
B

A
01

B
12
02

A
03

04
B

05
A

06
B

13
07
A

B
08

09
A
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B
14

A
01

B
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02

A
03

04
B

05
11
A

06
B

07
A

B
08
12

09
A

10
B

A
01

B
02

13
A
03

04
B

05
A

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

