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JULIOL A LA FRESCA 2017

Després de la bona acollida del «Juliol a la fresca 2016» i que va
comptar  amb  la  participació  de  Túmbate  Jazz,  del  guitarrista  Hugo
Moltó i  de  diverses  rondalles  de la  comarca,  des  de la  Regidoria  de
Cultura s’ha volgut reeditar aquesta iniciativa que permet gaudir de les
nits d’estiu amb una oferta musical variada i de qualitat.

Enguany, el programa l’inicien l’Agrupació Músico-Municipal Santa
Maria  Magdalena  del  Poble  Nou  de  Benitatxell  i  la  Unió  Musical
Beniarbeig, les quals oferiran un concert d’intercanvi amb un repertori
de música festera. La setmana següent serà el torn del quartet The Swing
Machine i després el de la Colla de Dolçaines i Tabals «La Degollà»
d’Alcoi.  També,  hi  haurà  alguna  actuació  més  que  encara  està  per
confirmar.

7 divendres 22:30 

Concert de l’ Agrupació Músico-Municipal Santa Maria Magdalena del
Poble Nou de Benitatxell i de la Unió Musical Beniarbeig.

14 divendres 22:00

The Swing Machine, concert de swing que oferirà el quartet format per
Peter Gun (guitarra i  veu),  Javi  Albiñana (contrabaix),  Pep Zaragoza
(trompeta) i Albert Llobell (bateria).

21 divendres 22:00

Concert de la Colla de Dolçaines i Tabals «La Degollà» d’Alcoi.

28 divendres 22:00

Actuació per confirmar.

*Totes les actuacions tindran lloc a la plaça del 9 d’Octubre

FRONTENIS

El passat cap de setmana va finalitzar el VII Campionat de Frontenis de la
Marina Alta que ha organitzat el CEMA (Consorci Esportiu de la Marina Alta) i
on la representació de Beniarbeig ha aconseguit situar-se en el primer lloc del
pòdium de la categoria de plata. A més, dos socis del club beniarbegí, encara que
residents a Dénia, s’han fet també amb el primer lloc de la categoria de bronze.

Per un altra banda, el  proper dissabte 8 de juliol tindrà lloc el Campionat
d’Estiu de Frontenis de Beniarbeig. La competició serà en format 12h, per la qual cosa les partides
començaran a les 8:00 i continuaran fins que estiguen jugats tots els encreuaments. De moment, les
parelles que participaran són Adrian-David,  Gabi-Juan, Torres-Borja,  Koke-Felipe,  Pando-Ximo,
Pelu-Javi,  Miguel-Mariano,  David-Gines,  Moncho-Kike,  Parra-Clemente,  Felip-Carlos,  Javi-
Alberto, Yunel-Alberto i Patxi-Mario.
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PISCINA

Aquesta  temporada,  la  piscina  municipal
continua amb la seua oferta d’activitats, i enguany
també amb alguna novetat més, com es el cas de la
bibliopiscina.  Pel que fa als cursos de natació, un
any més la Diputació d’Alacant serà l’encarregada
de  patrocinar  els  cursos  per  a  joves  i  adults  que
s’oferiran fins al 21 de juliol. També, es continuen
oferint  sessions  d’aquazumba  i  aquafitness  els
dilluns,  dimecres  i  divendres  a  les  16:30,  els
interessats poden contactar amb el telèfon 620 957
220 (Esther).

Com a novetat,  la  piscina municipal  disposarà enguany de la  bibliopiscina,  un trosset  de la
Biblioteca Municipal que s’ha instal·lat a la piscina. La bibliopiscina permet als banyistes gaudir de
la selecció de llibres i revistes, els quals estan disposats en un armari muntat per a l’ocasió. Allí es
poden trobar llibres infantils, de cuina, de viatges i literatura en diverses llengües. El funcionament
és fàcil, els llibres es poden agafar per a llegir allí a la piscina, o qui vulga, també pot emportar-se’ls
a casa sense haver de registrar-ho en cap lloc. Això sí, una volta finalitzada la lectura, el llibre s’ha
de retronar al lloc d’on s’ha agafat. El servei el poden utilitzar TOTS els usuaris de la piscina,
independentment de si tenen carnet de la biblioteca o estan empadronats al municipi.

PILOTA

El dissabte 10 de juny es va jugar a Orba la fase final del Campionat
Provincial de Pilota, on en la modalitat de raspall la partida final va ser
entre  Aaron i  Xavi,  ambdós membres  de l’equip  Beniarbeig,  i  que va
acabar amb la victòria de Xavi. També, en la modalitat d’escala i corda
van competir  Joan, Aaron i  Xavi,  i  on de nou, Xavi  es va fer  amb el
primer lloc.

Per  tot  això,  sembla  lògic  que  des  dels  responsables  de  l’equip
vulguen donar l’enhorabona a tots els participants pel gran treball realitzat
i al mateix temps, expressar la satisfacció per tota la tasca que ha fet el
grup durant tota la temporada.

BTT INFANTIL

L’Àrea Recreativa del Riu Girona ha estat l’escenari del comiat del circuit comarcal de BTT
infantil  que  organitza  el  CEMA.  Va  ser  el  passat  dissabte  10  de  juny,  quan,  patrocinada  per
l’Ajuntament de Beniarbeig, va tenir lloc la prova final de la competició al parc fluvial, en una
jornada marcada per les altes temperatures. Encara que això no van suposar cap impediment per a
que 57 xiquets i joves pedalejaren intensament per uns circuits d’1km i 2km de distància, els quals
van estar dissenyats expressament per a l’ocasió. Els participants, agrupats per categories d’edat,
van fer una o diverses voltes el circuit, fins completar la
distància establida per a cada categoria, des d’1km per
als prebenjamins fins als 13km dels cadets.

Una volta completades totes les proves, es va procedir
a l’entrega de les medalles, on Beniarbeig va aconseguir
una 4ª posició gràcies a la prebenjamina Nora Collado
Soler  i  una  2ª  posició  en  categoria  cadets  que  va
proporcionar Antonio Alberto Gil Chávez. A continuació,
l’acte  va  finalitzar  amb  l’entrega  de  trofeus  de  la
temporada.
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ALLIBERA 1m2

La  campanya  «Allibera  1m2»  també  va  tenir
Beniarbeig  com a  escenari,  concretament  el  riu  Girona.
«Allibera  1m2»  ha  estat  una  iniciativa  de  l’empresa  de
gestió de residus ECOEMBES i de l’ONG SEO/Birdlife,
amb la intenció de fer del dissabte 17 de juny la major
neteja d’espais naturals que s’ha fet mai a Espanya. De fet,
sembla que així ha estat, ja que la iniciativa ha aconseguit
ser tot un èxit. Amb un resultat de 176 punts de recollida
distribuïts  per 48 províncies,  i  on han participat  més de
5.000 voluntaris. Tot això ha permès traure de la natura més de 30 tones de residus d’espais ben
variats,  des de zones d’alta  muntanya de difícil  accés,  fins a  fons de platges sobre la  que han
intervingut grups de submarinistes. Encara que els tipus d’ambients on més s’ha concentrat la faena
dels voluntaris han estat boscos i espais humits.

Aquest és el  cas de Beniarbeig,  on des de l’ajuntament es va voler
donar suport a la campanya, organitzant un punt de recollida en el tram
urbà  del  riu,  el  qual  sol  albergar  residus,  sobretot  envasos  i  paper.
L’activitat va reunir a una quinzena de participants que van alliberar el riu
de vora 40kg de deixalles que embrutaven i contaminaven aquest espai
natural tan valuós. La jornada també va servir per gaudir de prop del riu i
de la seua aigua en l’estiu, cosa poc freqüent en els últims anys.

Sembla ser que aquesta activitat ha estat només un punt d’inici del projecte ALLIBERA, ja que
com comenta Asunción Ruíz, directora executiva de SEO/BirdLife“Esto solo ha sido el comienzo.
LIBERA es  participación ciudadana,  es  ciencia y  es  educación ambiental.  Con esta iniciativa,
buscamos ampliar  la información que tenemos sobre el  littering,  generar concienciación en la
sociedad y favorecer la acción ciudadana. Nuestro objetivo es claro y ambicioso: encaminarnos
hacia un futuro de residuos cero, en el que la basura sea siempre un recurso. Tenemos que cambiar
el modelo y liberar, así, nuestros campos, playas y ríos de basura que nunca debió estar ahí”.

En la mateixa línia, s'expressava Óscar Martín, conseller delegat  d’Ecoembes, qui senyala que
“con 1m2 por la naturaleza hemos conseguido mostrar cómo, con la colaboración por bandera,
podemos liberar de basura nuestros espacios naturales. Aunque sabemos que este es el primer paso
del largo camino que todavía nos queda por recorrer, desde Ecoembes vamos a estar presentes
para recordar a la ciudadanía su importante papel en la conservación de nuestros ecosistemas”.
De fet, des dels responsables de la campanya, ja han anunciat que durant els propers mesos, es
continuarà  amb el  projecte,  centrant  en  cada  trimestres  els  tipus  d’espais  d’actuació,  com per
exemple en setembre serà el torn
de  les  platges,  al  desembre  les
zones terrestres i cap al març les
conques dels rius. Amb això, no
es  pretén  solament  extraure  els
residus  de  la  natura,  sinó,  i
sobretot,  conscienciar  a  la
ciutadania  de  com  acaben
aquestes  deixalles  en  els  llocs
que no els correspon i al mateix
temps crear un front comú entre
tots, ciutadania i institucions, per
fer  del  nostre  entorn  més
immediat  un  espai  amb  una
major qualitat de vida.
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DEPOSICIONS D’ANIMALS DE COMPANYIA EN LA VIA PÚBLICA

Durant les últimes setmanes s’ha detectat un increment de deposicions d’animals de companyia
en  la  via  pública,  per  la  qual  cosa,  des  de  l’ajuntament  es  vol  recordar  als  propietaris  de  les
mascotes l’obligatorietat de recollir els excrements.

A més, s’informa que durant els propers dies, la Policia Local farà un
seguiment especial del tema i a més, aplicarà les sancions econòmiques de
50€ que estipula l’ordenança municipal vigent. En aquest sentit, a banda de
la col·laboració ciutadana per a la recollida de les deposicions, també es va
una crida a la ciutadania a l’hora de col·laborar amb les autoritats per tal
d’identificar als possibles infractors.

RESIDUS

Des de l’ajuntament es vol recordar a la ciutadania la importància de fer una correcta gestió dels
residus. Sobretot d’aquells com trastos, restes d’obra i restes verdes. 

En el cas dels trastos, els dimecres és quan es fa la recollida casa per casa, per a més informació
podeu consultar l’última pàgina d’aquest butlletí. Pel que fa a les restes de material d’obra, es pot
dipositar a l’ECOPARC d’Ondara,. En quant a les restes de poda i altres residus vegetals, s’han de
dipositar  a la zona que té l’ajuntament habilitada al  poliesportiu i  amb l’avís previ a la Policia
Local.  És  important  fer  una  correcta  disposició  de  tots  aquest  residus,  ja  que  no  fer-ho  té
repercussions mediambientals i econòmiques per al municipi.

S’ha de tindre en compte que, 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 també 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,  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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VISITA AL NOU CEIP BENICADIM

Sembla  ser  que  les  obres  del  nou
col·legi segueixen a bon ritme, així ho ha
pogut  comprovar  la  delegació  de
l’ajuntament  encapçalada  per  l’alcalde
Vicent  Cebolla  i  que  també  ha  comptat
amb  la  presència  del  regidor  Vicent
Sanchís,  del  secretari  i  de  l’arquitecte
municipal. La visita ha estat guiada en tot
moment per  l’arquitecte  Antoni  Sala,  qui
ha  mostrat  amb  deteniment  les  diferents
dependències que formaran el  nou centre
educatiu.

D’aquesta manera, s’ha pogut comprovar la diferència de les obres des
de l’última visita  que es va fer  ara fa cinc mesos.  D’ençà,  alguns dels
espais es troben ja en un nivells d’acabament que permeten intuir de prop
quin serà el resultat final. També, s’ha pogut comprovar de primera mà
com els suggeriments realitzats per l’ajuntament han estat aplicats per part
dels  responsables,  com  és  el  cas  del  sistema  d’aire  condicionat,  entre
altres.

Per  tot  això,  i  sempre  expressant-se  amb  certa  prudència,  des  dels
encarregats del projecte, s’ha informat que tot apunta a que en setembre
estiga l’obra finalitzada.  De fet,  si  no apareixen grans  imprevistos,  per
l’agost es podrà realitzar la instal·lació del mobiliari en una de les plantes.

L’AGENDA

7 divendres 22:30 Juliol a la fresca. Concert de l’
Agrupació  Músico-Municipal  Santa  Maria
Magdalena del Poble Nou de Benitatxell i de la
Unió  Musical  Beniarbeig.  Lloc:  Plaça  del  9
d’Octubre
8 dissabte 19:00 «La Caguerada». Hi haurà servei
de barra. Lloc: Aparcament del carrer les Escoles.
Organitza: Comissió de Festes 2017
8 dissabte 8:00  Campionat d’Estiu de Frontenis
de Beniarbeig. La competició serà en format 12h,
per la qual cosa s’oferiran partides durant tot el dia.
Lloc: Frontó Municipal
14 divendres 22:00  Juliol a la fresca. The Swing
Machine, concert  de  swing que  oferirà  el  quartet
format per Peter Gun (guitarra i veu), Javi Albiñana
(contrabaix),  Pep  Zaragoza  (trompeta)  i  Albert
Llobell (bateria).
21  divendres  22:00  Juliol  a  la  fresca.  Colla  de
Dolçaines i Tabals «La Degollà» d’Alcoi.
28 divendres 22:00 Actuació per confirmar.
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JULIOL AGOST      

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

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

Juliol 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
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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 - 

Edita: Ajuntament de Beniarbeig

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