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CEIP BENICADIM

Més de mig miler de persones van assistir a la jornada de
portes  obertes  que  s’havia  convocat  diumenge  al  CEIP
Beniacdim. L’acte va començar amb la benedicció de l’edifici
per part dels sacerdots locals i el posterior descobriment de la
placa commemorativa per part de l’alcalde, Vicente Cebolla.

A continuació, es va procedir als parlaments inaugurals, el
primer torn va ser a càrrec de Maria Pilar Teruel, presidenta de
l’AMPA,  qui  es  va  mostrar  molt  positiva  enfront  les  noves
instal·lacions i també va voler aprofitar per fer una agraïment
públic a totes les famílies que donen suport a l’associació i a la
presidenta  predecessora  per  tota  la  tasca  dels  últims  anys.
Seguidament, Vicent Molines, director del centre, va prendre la
paraula. Molines va explicar que «el nou col·legi ens aporta
dos  sentiments,  alegria  i  il·lusió,  els  quals  resulten
indispensables per seguir amb el compromís de continuar tirant
endavant  aquest  projecte  educatiu».  L’últim  torn  dels
parlaments el va fer l’alcalde, amb un discurs on va destacar la
importància de que el poble de Beniarbeig comptara per fi amb
un centre educatiu apte per a les necessitats del poble. Cebolla
també va voler destacar la importància capital que té l’educació
per a la construcció d’una societat lliure i pacífica, així com
que  curiosament,  els  països  socialment  més  avançats  són
aquells que disposen d’uns sistemes educatius de gran qualitat.

Una volta  finalitzats  el  parlaments,  tots  els  assistents  van
poder visitar les dependències; les aules d’infantil amb els seus
patis  particulars,  les  àmplies  aules  de  música,  polivalent  i
multiusos,  la biblioteca,  l’aula d’informàtica,  el  gimnàs amb
galotxa,  el  trinquet,  el  menjador  amb  terrassa  exterior  i  la
completa  cuina.  Per  finalitzar  l’acte,  l’Ajuntament  de
Beniarbeig va convidar en el mateix pati de l’escola a un vi
d’honor a tots els presents.
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DIA DE LA GENT GRAN

El  cap  de  setmana del  30  de  setembre  i  1  d’octubre  l’Ajuntament  de  Beniarbeig  ha  volgut
preparar diverses activitats per celebrara el Dia Internacional de la Gent Gran.

Dissabte 30 de setembre
20:00  Concentració  a  la  Llar  de  Jubilats  i

Pensionistes
21:30 Aperitiu per a tots els assistents

Diumenge 1 d’octubre
9:30 Xocolate i bunyols
11:00  Missa  en  sufragi  de  tots  els

pensionistes  i  jubilats  difunts,  cantada  pel  Cor
Parroquial  Sant  Roc.  Durant  la  missa  es  farà
entrega d’un xicotet regal a tots els qui celebren
les bodes d’or.

12:00  Concentració  a  la  Llar  de  Jubilats  i
Pensionistes,  hi  haurà  un  obsequi  sorpresa  a
càrrec del fills dels que celebren les bodes d’or.

14:00 Dinar i ball a la plaça. Arròs amb fesols
i naps. Inscripcions fins al dia 27 a l’ajuntament.

18:30 Piscolabis per a tots els assistents.
Què continue el ball!

LA TAPA TÍPICA

Durant la vesprada-nit del dissabte 7 d’octubre, la plaça de Beniarbeig acollirà la primera edició
de “La Tapa Típica”. Una jornada gastronòmica per assaborir les especialitats culinàries que ofereix
la tradició local. L’esdeveniment està pensat per a donar cabuda a tots els públics, en un ambient
familiar on es disposarà d’inflables per als més menuts.

La vetllada estarà ambientada amb música i
es podran assaborir tapes com la gamba amb
bleda,  coquetes  variades,  pilotes  de  putxero,
figatells,  anguila,  etc  que  oferiran  els  bars:
Ca’l  Nay,  El  Moss  de  Segària,  Pastel  de
Moras,  Baret  del  Bus,  Bar  Pensionistes  i  la
Carnisseria  Beniarbeig.  A més,  es  comptarà
també  amb  una  oferta  de  vins  i  misteles
artesanes de Bodegas Xaló.

L’acte,  organitzat  per  la  Regidoria  de
Cultura  i  subvencionat  per  la  Diputació
d’Alacant, pretén posar en valor la cuina local
i  alhora,  que  aquesta  siga  un  atractiu  per  a
beniarbegins i visitants.

GIMCANA

Dilluns  9  d’octubre  les  11:00,  arriba  per  tercer  any
consecutiu la  GIMCANA de Beniarbeig,  una activitat  que
pretén ser punt de trobada dels joves de Beniarbeig i, on la
història local tindrà molt de protagonisme. Un joc per equips
on l’objectiu dels  participants és aconseguir el premi, per al
qual  hauran  de  saber  arribar  a  diversos  llocs  del  poble
guiant-se únicament per unes poques pistes. Posaran així a
prova els seus coneixements sobre el poble i la seua destresa
física i mental. La GIMCANA està dissenyada expressament

per als joves del poble, però no existeix límit d’edat per participar. Si vols consultar la informació
completa visita  www.beniarbeig.es o posa’t en contacte amb la biblioteca.
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TRÍVIAL DE BENIARBEIG

Per  tercer  any  consecutiu,  octubre  inicia  la  temporada  del  Trívial  de  Beniarbeig,  el  joc  de
coneixements per a totes les edats, i que fa dels divendres per la nit un moment per gaudir amb els
amics, posant a prova els coneixements sobre cultura general, audiovisuals, temes locals i actualitat.

El calendari serà el següent; el 27 d’octubre a Ca’l Nay, el 3 de novembre al Bar
Racó, el 17 de novembre al Moss de Segària i el 2 de desembre al Bar Pensionistes,
sempre  a  les  20:00.  Pel  que  fa  al  funcionament,  continuarà  igual  que  en  la  resta
d’edicions,  amb un màxim de 9 persones per equip i  1€ per participant.  També, es
recomana que els equips que tinguen intenció de participar contacten amb la biblioteca.

MESTRESSES DE CASA

Des de l’Associació de Mestresses de Casa de Beniarbeig s’ha organitzat
per  al  proper  diumenge  5  de  novembre  una  excursió  a  Montanejos  (Alt
Millars). El programa és els següent: 8:00 Sortida bus 10:00 Esmorzar 10:30
Excursió: estrets, cua de cavall, pantà i font de banys. 13:00 Visita guiada al
balneari.  Bany opcional  (3 €):  càmera aire  i  hidromassatge (portar  roba de
bany) 14:00 Degustació embotit artesà i tast de vins. 14:30 Dinar: 1r Olla de
pastor, 2n Filet rostit estil «Montanejos», postres, cafè i begudes. 16:30 Ball
19:30 Sortida bus. Les incrsipcions es poden fer els dimarts 17 i 24 d'octubre
de 10:00 a 12:00 a Ca'l Nay i tenen un preu de 25€.

També, es vol informar que els propers diumenges 19 i 26 de novembre es cobraran les quotes
anuals. Serà de 10:00 a 13:00 al Club de Pensionistes i s’aprofitarà per repartir la loteria de nadal.
En cas de no poder assistir, es prega que us poseu en contacte amb alguna membre de la directiva o
que li ho encarregueu a algú altre, ja que aquest any també tenim un preciós regal per a cada sòcia.

PAPERERES DE RECICLATGE

Des  de  l’empresa  de  gestió  de  residus  ECOEMBES  s’ha  facilitat  a
l’Ajuntament de Beniarbeig una dotzena de papereres de recollida selectiva
per a que siguen instal·lades en les dependències municipals. L’objectiu és
que en les instal·lacions municipals, totes les deixalles que es generen en
forma de paper i envasos puguen ser reciclades, contribuint així a la reducció
en  l’explotació  dels  recursos  naturals,  la  disminució  de  gasos  d’efecte
hivernacle i en definitiva, a un planeta més habitable.

7K BENIARBEIG

El proper  diumenge 15 d'octubre a  les 10:00 tindrà lloc la  cursa d'atletisme "7k
Beniarbeig". L'activitat tindrà diverses proves, per a que puguen participar persones de
totes les  edats  i  en el  següent  enllaç es pot trobar  tota  la  informació i  realitzar  les
inscripcions. www.crono4sports.es

EXCURSIONS GRUP DE SENDERISME

El Grup de Senderisme Beniarbeig acaba de publicar el seu calendari
d’excursions per a la tardor. Com en les anteriors ocasions, la periodicitat
de les eixides és bimestral i tenen una durada de vora 4h, pel que quasi
sempre s’arriba a hora de dinar al poble. En la penúltima pàgina d’aquest
BIM podràs trobar les excursions d’octubre i a www.beniarbeig.es està el
calendari complet. 

“Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar”

(Antonio Machado)
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PILOTA

La plaça de l’Ajuntament de
València  va  ser  l’epicentre  del
“XXVI  Dia  de  la  Pilota
Valenciana”  que  va  organitzar
la  Federació  de  Pilota
Valenciana.  Exhibicions  de
totes  les  modalitats  de  pilota
van omplir el centre del Cap i
Casal,  entre  elles,  la  partida  a
Joc  Internacional  que  va
enfrontar  a  (Mar,  Victòria,
Marta,  Joana  i  Nerea  front  a
Amparo,  Ana  Puertes,  Ana
Sanchis i Fanni de Beniarbeig).
L’altra part de la jornada va ser
el  lliurament  dels  premis
autonòmics  a  entrenadors,
jugadors,  escoles,  mitjans  de
comunicació, etc En aquest cas, la presència beniarbegina també va estar molt present, ja que van
ser nou els premis que l’Escola de Pilota Beniarbeig-El Verger va rebre; 4 premis d’or (escala i
corda, llargues, raspall i one wall alevins), 2 de plata (llargues infantil i galotxa aleví) i 3 de bronze
(frontó aleví, raspall infantil i llargues aleví B).

Com no podia ser d’una altra manera, la satisfacció per part dels responsables de l’escola és
màxima,  un  reconeixement  que  resulta  una  injecció  d’energia  i  il·lusió  amb  la  que  començar
aquesta temporada.

Per una altra banda, i com ja es publicar en l’anterior BIM, el passat mes de juliol, la pilotaire
Fanni  Mas  es  va  fer  amb  dos  ors  al  III
Eurojove  que  es  va  celebrar  a  Tavernes
Blanques (l’Horta  Nord).  La beniarbegina va
aconseguir  per  segona  volta  consecutiva,
classificar-se  en  la  primera  posició  en  les
modalitats de One Wall i Joc Internacional del
campionat  europeu  de  pilota  juvenil.  És  per
això  que  des  de  l’Ajuntament  de  Beniarbeig
s’ha volgut donar l’enhorabona a Fani Mas per
la  seua  tasca  i  alhora  obsequiar-la  amb  una
excursió per a dues persones a un parc aquàtic.

VOLEI

Després  d'una  temporada  d'èxits,  amb la  primera  posició  en  la  lliga
comarcal i  l'arribada a la fase final del campionat provincial,  l'equip de
voleibol de les Escoles Esportives Municipals torna amb il·lusió per fer
front a la temporada 2017-18. A més, enguany es volen fer dos equips, un
de categoria aleví format per xics i xiques i un de categoria infantil femení.
Pel que fa als horaris d'entrenament, continuaran sent els dilluns i dimecres
de 17:30 a 18:30 al pavelló municipal.

Per a qui estiga interessat en inscriure's, ho pot fer a l'ajuntament, però
també,  si  algú vol  conèixer  primer aquest  esport  i  l'equip,  pot  acudir  a
algun dels entrenaments i provar-ho sense cap tipus de compromís.
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LA BÍBLIO

Novetats  Arriben  dues  novetats  de  la  mà  de  l’editorial

ondarenca Dilatando Mentes. Juguetes rotos, de José A. Bonilla i
Un lugar mejor, de Michael Wehunt, dos propostes ben diferents.
La primera és una sorprenent aventura on uns joves protagonistes
coincideixen al Londres més fosc. Mentre que  Un lugar mejor
se'ns planteja com una "rara avis" literària, contes que faran als
lectors eixir de la seua zona de confort.

El Club de Lectura de la biblioteca també reprèn la seua activitat lectora. Aquest curs

l’iniciarà la novel·la  Maual para mujeres de la limpieza, de Lucia Berlin (1936-2004). Es tracta
d’un llibre publicat onze anys després de la mort de l’autora i que ha estat un fenomen de vendes en
els EUA, traduint-se a 14 idiomes i incloent-la entre les deu millors novel·les de l’any. Si vols
descobrir-la, pots passar per la biblioteca a arreplegar un exemplar. El proper dia de reunió serà el
dimecres 15 de novembre a les 18:00.

Qui som? El Club de Lectura el formem un grup de gent del poble, de
totes les edats i als que ens agrada llegir.

Què fem?  Agafem tots un exemplar del mateix llibre, ens el llegim
cadascú a sa casa i després quedem una vesprada per parlar d'ell. També,
si hi ha alguna adaptació del llibre al cinema, la veiem. Els llibres que
triem solen ser novel·les en castellà de tots els gèneres.

Per què? Perquè així li donem un valor afegit a la lectura, traslladant-
la més enllà de l'àmbit individual. En definitiva, aprofitem més la lectura,
ja que sempre algú s'ha fixat en alguna cosa que a un altre se li ha escapat
i també ens permet descobrir llibres que mai triaríem pel nostre compte. 

Quan ho fem? Normalment, quedem una volta al mes, depenent de la
llargària del llibre. Sempre deixem un temps ben generós per a que tots
puguem participar, independentment del ritme de lectura de cadascú.

On? Quedem sempre a la Biblioteca Municipal de Beniarbeig.

L’AGENDA

1  diumenge.  Dinar  de  jubilats:  Dia
Internacional de la Gent Gran. Hora: 14:00

1  diumenge.  Excursió  del  Grup  de
Senderisme a  Gata  de  Gorgos.  Ruta:  Calvari.
Ermita.  Ramblars.  Tossal  gros.  Barranc  del
Mort. Casa Catxupa. Itinerari circular. Dificultat:
mitjana. Durada: 4h . Hora: 8:00

7 dissabte. «La Tapa Típica» I Jornada de
gastronomia local. Hora: 20:00

8  diumenge.  I  Ral·li  Fotogràfic
#Beniarbeig +ìnfo www.beniarbeig.es

9 dilluns. GIMCANA 2017: La història del
teu poble. Hora: 11:00

15  diumenge.  7K  Beniarbeig.  Cursa
d’atletisme. Hora: 10:00

15  diumenge.  Excursió  del  Grup  de
Senderisme a  Barx (Gandia).  Ruta:  Senda del
Parpalló. Font del Garrofer (SL-CV-79) i senda
del  Portalet  (SL-CV-80).  Dificultat:  mitjana.
Durada: 4h 30min. Hora: 8:00

Caps de setmana del 20, 21, 22, 27, 28 i 29)
Fira d’atraccions

27  divendres.  V  Trívial  de  Beniarbeig.
Hora: 20:00 Lloc: Ca’l Nay

28 dissabte. Concert de la Jove Orquestra
de la Marina Alta a l’església.  Hora: 19:30

29  diumenge.  Inauguració  de  l’exposició
del  I  Ral·li  Fotogràfic  #Beniarbeig.  Lloc:
Centre Cultural Hora:12:00

*Totes les activitats on no figura la ubicació
seran a la plaça del 9 d’Octubre
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OCTUBRE NOVEMBRE      

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

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

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

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 Recollida pels matins
a partir de les 8:00 h.23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 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:
Vesprades: dilluns a dijous de 16:00 a 20:00

Matins: 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

Setembre 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 06 07
13
08

09
14

10 01 02 03
04
11

05
15

06 07 08 09 10 01 02
12
03

04 05
13
06

07 08
09
15

10 01 02
03
14

04 05 06

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
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