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MANS AL RIU!

La campanya de voluntariat ambiental més gran de la Comunitat Valenciana.

La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament
de Beniarbeig, que dirigix Vicent Sanchis, es suma
enguany a la macro neteja de residus 'Mans al Riu'
que,  des  de  l’any  2010,  organitza  de  manera
regular  la  Fundació  Limne  amb  l'objectiu  de
fomentar  la  participació  ciutadana  en  la
conservació  i  millora  dels  nostres  rius.  Durant
l’edició de 2017 van participar 22 municipis i 620
voluntaris,  que  van  retirar  gairebé  8  tones  de
residus dels trams de riu on s’actuà.

Enguany  el  'Mans  al  Riu'  aconseguix  un  nou
record  d'afiliació,  ja  que  seran  38  els  municpis
participants,  juntament  amb  Beniarbeig  també
participaran  Albaida,  Alborache,  Alcoi,  Alfarb,
Algemesí,  Almassora,  Altea,  Alzira,  Benaguasil,
Borriana,  Canals,  Catadau,  Cocentaina,  Cullera,
Gandia,  Gestalgar,  la  Vila  Joiosa,  L'Alcudia,
l'Alqueria  d'Asnar,  l'Eliana,  la  Pobla  Llarga,
Llombai, Manises, Morella, Muro d'Alcoi, Ondara,
Onil,  Ontinyent, Paterna, Quart de Poblet, Sueca,
Torreblanca,  Torrent,  Vallada  i  Vilallonga,  que
uniran esforços per netejar de residus els seus rius
amb el suport dels ciutadans que vulguen implicar-
se en la campanya.

Des de Limne assenyalen que "aquesta anualitat es batran rècords de participació ja que, a banda
dels municipis tradicionalment compromesos amb la campanya s’han sumat noves localitats mercès
al patrocini de Global Omnium i el projecte Libera d’Ecoembes", és en aquest últim on Beniarbeig
va participar l’any passat, en una jornada que va reunir a una vintena de persones de totes les edats.

El  recolzament  de projectes  de millora dels  nostres  rius,  com el  que aporta  Beniarbeig,  són
imprescindibles per "teixir una xarxa col·laborativa entre administracions, entitats conservacionistes
i la societat civil".  L'activitat, oberta a la participació de tota la ciutadania, té un marcat caràcter
lúdic i didàctic, ja que, a més de pretendre millorar els espais fluvials on s’actuarà, es farà incís en
els mitjans que hi ha hui en dia per gestionar els residus.

Animem a que totes les persones que desitgen sumar-se a l’activitat, acudisquen el diumenge 22
d’abril  a  les  9:00h al  l’Àrea  Recreativa  del  Riu  Girona (antic  camp  de  futbol).  Des  de
l’organització  ens  comprometem a  facilitar  tot  el  material  necessari  i  a  més,  l’Ajuntament  de
Beniarbeig aportarà l’esmorzar a tots els participants.

Per últim, per tal de facilitar les previsions de material i esmorzar, preguem que els interessats es
posen en contacte amb la biblioteca (biblioteca@beniarbeig.es o al 96 647 65 97).

-1-

mailto:biblioteca@beniarbeig.es


SETMANA DE LA DONA

La  celebració  del  8  de  març  com  a  Dia
Internacional  de  la  Dona  ha  fet  que  Beniarbeig
albergara diverses activitats per a la commemoració
d’aquesta data. Pel que fa als actes programats des de
l’Ajuntament de Beniarbeig,  el  dijous 8 de març va
tenir  lloc  la  conferència  «Salud  y  bienestar  para  la
mujer» a càrrec del metge Ramon Portolés Torregrosa
i a la qual van assistir més de 30 dones. També, des
del  mateix  ajuntament  es  va  organitzar  un  matí  de
fitness per al  dissabte 10 de març,  amb sessions de
gimnàstica per a la 3ª edat, Zumba i Pilates, una oferta
ben completa per a tots els gustos i edats i per on van
passar més de 40 participants.

També, des de l’Associació de Mestresses de Casa
de  Beniarbeig,  per  segon  any  consecutiu  es  va
organitzar  una  caminada  solidària  fins  al  peu  de  la
muntanya.  Una  tranquil·la  passejada  amb  esmorzar
inclòs.  Van  participar  dones,  homes,  xiquets  i
xiquetes,  el  total  dels  quals van sobrepassar els 150
participants.  Això  va  permetre  recaptar  258€  que
aniran destinats a l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

A banda, el mateix dia 8 de març, aprofitant la gran quantitat de mobilitzacions que hi havia
convocades per a eixe dia, un grup de dones va decidir realitzar també una concentració a la plaça
del 9 d’Octubre, amb l’objectiu de visibilitzar el paper de les dones en la societat, la convocatòria
va aconseguir aplegar a unes 40 dones de totes les edats.

TROBADES

Com cada any,  el  CEIP Benicadim participarà de la  convocatòria  comarcal  de les  Trobades
d’Escoles  en  Valencià,  que  en  guany es  celebrarà  a  Alcalalí.  Serà el  dissabte  21  d’abril,  quan
després  de  la  tradicional  cercavila  es  realitzen  els  tallers  programats  de  17  a  19h.  El  col·legi
beniarbegí ha organitzat enguany el taller anomenat “Clauer amb el nom” i des del centre també
volen recordar que si algú està interessat en col·laborar, tan sols ha de posar-se en contacte amb
l’AMPA. 

Seguint  amb la  programació  de  la  jornada,  una
volta  finalitzats  els  tallers,  a  les  19:30  hores
començarà  el  «Festival  de  la  cançó»,  on  el  CEIP
Benicadim participarà amb la cançó “Mirall de pau”.

Per  una  altra  banda,  el  dia  13  d’abril,  Alcalalí
també serà el poble on es realitze l’acte de lliurament
dels  Premis  Sambori  de  literatura,  on  l’alumna
beniarbegina  Elsa Martí Garcia ha estat finalista.
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SINMA

Des  de  SINMA,  l’empresa
encarregada  de  la  gestió  de
residus  d’Ondara  i  Beniarbeig,
s’ha  detectat  que  alguns  dels
residus  dipositats  al  Punt  de
Recollida  (Ecoparc)  d’Ondara
provenen  d’activitats  industrials.
És  per  això  que  es  vol  recordar
que el Punt de Recollida és només
per a residus de tipus domèstic, ja
que els residus industrials, per la
seua  naturalesa,  composició  i
quantia,  les  instal·lacions  no
disposen  dels  recursos  suficients
per al seu òptim tractament.

D’aquesta  manera,  s’ha
establert  una taula  on  hi  figuren
els  residus  que  sí  que  poden
dipositar-se,  com  la  quantitat
setmanal  que  cada  usuari  pot
aportar.  Per  exemple,  s’estima
que  dels  electrodomèstics  com
frigorífics  i  llavadores,  tan  sols
se’n pot dipositar un a la setmana,
pel que fa als mobles (taules, cadires, armaris, sofàs, etc) podran ser-ne dos i en el cas de bombetes i
tubs fluorescents es permetrà fins a cinc unitats.

Al mateix temps, es recorda que el Punt de Recollida està situat al carrer Thomas Edison, 25
d’Ondara, de dilluns  a dissabte de 7:30 a 13:00 i també es pot contactar al telèfon 965 085 045.
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HORARI CONTENIDORS FEM

Amb les primeres calors, es fa encara més necessari  seguir  els
horaris  establerts  per  a  dipositar  el  fem,  tant  al  carrer  com  als
contenidors. Sobretot, les bosses amb residus orgànics és important
dipositar-les a partir de les 20:00h, un horari que s’ha de seguir en
el casos de la recollida porta a a porta i en els contenidors aeris i
soterrats. Cal recordar que amb l’augment de les temperatures,  no

seguir aquestes indicacions pot comportar males olors en la via pública i major riscos higiènics.
Queden exclosos d’aquests horaris la resta de residus: envasos, paper, teixits, vidre, etc.

VIDEOCLIP «DONES SALVATGES»

El cap de setmana del 7 i 8 d’abril, Beniarbeig va ser
l’escenari  del  rodatge  del  videoclip   de  la  cançó
«DONES  SALVATGES»,  un  projecte  encapçalat  pels
germans Rebeca i José Mut Fornés i que ha transformat
el  poble  en  un  autèntic  plató  cinematogràfic.  A la  ja
natural expectació que genera la gravació d’un videoclip
en un poble com Beniarbeig, cal sumar l'extraordinarietat
del gran nombre de persones que van intervindre, amb
més de 150 beniarbegines i dones dels pobles veïns que
van convertir els carrers en una autèntica festa.

«DONES SALVATGES» és un projecte que la cantant
beniarbegina Rebeca Mut afronta en solitari, una carrera
musical que en aquests moments combina com a membre
del  grup  «Musicants».  Amb  «DONES  SALVATGES»
Rebeca Mut pretén contribuir a la visibilització del paper
de les dones en la societat, «volem dir: estem ací! Que el
món sense nosaltres no seria igual, però també que massa
a sovint som nosaltres mateixes les que ens infravalorem
i  autolimitem.  És  per  això  que  en  el  vídeo  només
apareixen dones, en cap cas és que es tinga res contra els homes, però la intenció de la cançó és dir-
nos que valem. Per això era necessari que les dones foren les protagonistes».

D’aquesta forma, la direcció del rodatge ha estat a càrrec del seu germà, l’actor José Mut, qui
també  ha dirigit  alguns curtmetratges  i  amb «DONES SALVATGES» debuta en el  món de la
direcció de videoclips. Segons ell, la tasca ha estat sorprenentment gratificant, ja que «el poble té
espais molt cinematogràfics, com per exemple el carrer Major, el supermercat o la fusteria, que són
espais molt quotidians, però plens d’energia i familiaritat.  Per a mi, com a director, tot  això és
magnifica encara més, perquè em porta a records de la infància i m’acosta a les meues arrels. Fa
anys que visc a Madrid i  poder treballar al  meu poble des de la meua professió ha sigut molt
especial».

Entre les ubicacions de les escenes es troben diversos
carrers,  comerços,  bars  i  cases  particulars  a  qui  Mut
reconeix que «ha estat emocionant l’entrega de la gent
del poble,  tant jo com tot l’equip estem immensament
agraïts a totes les persones que ens han facilitat els llocs
per gravar i a totes les dones que han participat en el
vídeo, també a l’Ajuntament i a la Policia Local, que ens
han  ajudat  molt  a  l’hora  de  delimitar  els  carrers  on
havíem d’instal·lar l’equip de gravació».
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BIBLIOTECA

CLUB DE LECTURA
La lectura de Crematorio ha ocupat gran part d’aquest

hivern, des del mes de gener fins al passat de 27 de març
els membres del Club de Lectura hem treballat amb una
novel·la  de  lectura  exigent  però  alhora  satisfactòria.
Aquest dia, després de l’intercanvi d’impressions sobre la
novel·la, es va projectar un capítol de la sèrie homònima,
Crematorio,  (2011). Una sèrie protagonitzada per l’actor
Pepe Sancho i  que per  a alguns crítics està  considerada
una de les millors sèries espanyoles. Els DVD amb els 8
capítols  estan  disponibles  a  la  biblioteca.  Ara,  el  club
s’endinsa en el gènere de la fantasia a travès de En el lago,
de Javier Martos i Jesús Gordillo.

A orillas del lago Torridon los acontecimientos se suceden al lento ritmo
de las Tierras Altas escocesas: el café se bebe muy solo, las redes se llenan
de  peces  y  la  gente  se  pierde  a  menudo  para  no  regresar  jamás.  En  el
recóndito pueblo de Selkon’s Cave, Adam Newell, lobo de mar y de lago,
apura sus últimos años convertido en capitán y timonel de la silla de ruedas
sobre la que descansan sus nalgas. Aislado en mitad del bosque por voluntad
propia, Adam tendrá que decidir si los insólitos viajes que hace su cabaña
son reales o son solo fruto de su imaginación. Con el regreso de su nieto
Edward  al  pueblo,  las  aguas  del  lago  sacudirán  el  tiempo  y  el  espacio,

desvelando la añeja y misteriosa historia que se esconde al abrigo del fiordo escocés. Poco a
poco, el jovencísimo y problemático Edward Newell aprenderá que su apellido es el epicentro de
numerosos  sucesos  extraños.  Y que  cuando un lago tan  profundo decide  guardar  silencio  es
porque desea mantener oculta la verdad que aguarda bajo su superficie… 

NOVETATS
LISTOS  PARA CORRER:  Manual  para  correr  de  forma  natural.
Murphy, T.J. y Starrett, Kelly

¿Estás  listo  para  correr?  ¿Existe  algún  método  para  desarrollar  todo
nuestro potencial atlético oculto? ¿Se puede vivir de verdad corriendo sin
tener lesiones? ¿Se puede correr más rápido, más lejos y con más eficacia?

Aunque  tal  vez  hayamos  «nacido  para  correr»,  la  vida  moderna  ha
perjudicado  a  los  corredores  que  quieren  transformar  su  método.  Los
devastadores efectos  derivados de pasar  mucho tiempo sentados y llevar
calzado  inadecuado  han  provocado  que  suframos  problemas  lumbares,
lesiones crónicas de rodilla y dolores debilitantes en los pies.

TERRESTRES i AERIS
Anna Obiols

Vet aquí una col·lecció plena de simpàtics animals que van
amunt i avall en diferents mitjans de transport.

«I  per  què  no?»  és  una  col·lecció  de  contes  basats  en
situacions  quotidianes  de  qualsevol  família  explicades  amb
humor. Escenes de la convivència de grans i petits des d’una
òptica desenfadada.
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FALTA MOLT? i QUÈ HI HA PER SOPAR?
Eva Santana

Excuses  per  no  menjar  verdura?  Reiterades
preguntes de si falta molt per arribar? Un conte i
uns quants consells per capgirar la situació amb
humor i sense conflictes.

La revista Faristol ha inclòs aquesta col·lecció
dins de la Selecció dels millors llibres de l’any
2014.

23 D’ABRIL - DIA DEL LLIBRE
Des de la Biblioteca volem celebrar amb tots vosaltres el Dia del Llibre i dels Drets d’Autor, i

volem fer-ho posant en el valor la creació i la lectura, els dos processos que li donen sentit als
llibres. Així que volem compartir amb vosaltres aquest breu i divertit relat d’una curiosa versió de la
llegenda de Sant Jordi.

Quan Sant Jordi va arribar a la cova del drac, aquest ja s’estava escurant les dents. Havia fet
tard. De la princesa només en quedaven les sabates. Què els diria, ara, a tota la gent? Què s’havia
adormit? Un sant no reconeixeria mai una cosa així. Primer de tot es va enfadar amb el drac. No
se suposava que s’havien de batre en duel per la princesa? Al drac li sabia molt de greu, li va

explicar que la nit abans no havia sopat, que ell no arribava
i...  El  Jordi  havia  de pensar  alguna cosa,  i  ràpid:  la  gent
esperava. I si diem que s’ha escapat?, va dir el drac. El Jordi
li va recordar que la gent només volia vuere dues coses: la
princesa sana i estàlvia i al drac mort. El drac no veia massa
clara la segona part del pla, i la primera era ja impossible. I
si ell es disfressava de princesa, tornava a la ciutat amb el
Jordi i deien a tots que el drac s’havia convertit en un roser?
I s’ho van empassar.

Publicat a www.microrelats.com per Pau López Navarra «Baldoni» 

També, volem oferir al més menuts un contacontes en aquest dia de llibres, roses i històries, així
que el  dilluns 23 d’abril  a les 18:00 la  biblioteca rebrà la  visita  de de Maite  «la  Torro»,  qui
interpretarà una versió teatralitzada del conegut conte «EL CIGRONET».

WHATSAPP

El servei  d’avisos via Whatsapp ja
està actiu i des de la seua recent posada
en  marxa  ha  aconseguit  ràpidament
sobrepassar  el  100  usuaris.  De
momemnt, s’està realitzant una mitjana
d’un enviament per setmana, però com
es lògic, la freqüència de missatges va
marcada per la intensitat del programa d’activitats municipals.

Des de l’Ajuntament de Beniarbeig estem convençuts que encara són moltes les persones a les
que els pot interessar aquest servei, i és per això volem recordar que per subscriure’s només és
necessari emplenar el breu formulari que trobaràs a www.beniarbeig.es.

Per  a  qualsevol  dubte  o  aclariment  no  dubteu  en  posar-vos  en  contacte  amb  la  Biblioteca
Municipal de Beniarbeig (biblioteca@beniarbeig.org o 96 647 65 97).
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ENCONTRES

Els Encontres a Beniarbeig 2018 arriben a l’equador d’aquesta edició
amb el  professor  i  catedràtic  d’història  medieval  de  la  Universitat  de
València Antoni Furió, qui el passat dijous va oferir la conferència «Joan
Fuster  i  la història» a la  Biblioteca Municipal  de Beniarbeig,  un acte
seguit per prop de mig centenar d’assistents de tota la comarca i en el
qual, Furió va destacar la figura de Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) com a
«més que com a filòleg, com a historiador de l’art i de la música».

Furió ha estat vinculat a l’obra i la persona de Fuster des de fa més de 30 anys, on entre altres
dedicacions relacionades amb el suecà, ha estat membre de la Càtedra Joan Fuster de la Universitat
de València i editor de la seua correspondència. Durant la conferència Furió va fer referència a
diversos aspectes de la relació entre Fuster i la història, com la influència que rep dels autors de
l’escola dels Annales a l’hora d’elaborar els seus assajos sobre Ausiàs March, Isabel de Villena o
Sant Vicent Ferrer, on «no se centra únicament en el personatge, sinó també en el lector, en no sols
qui escriu, sinó també en qui llegia allò que s’escrivia, i què i com ho llegia». També, de com en
una de les seues obres més conegudes, com és Nosaltres els valencians (1962), on Fuster tracta la
nació a travès de la història, «una reflexió sobre la identitat dels valencians a partir de la història, on
Fuster posa l’accent en dues coses: què som els valencians i com hem arribar a ser el que som», així
com la seua visió existencialista de la història, on analitza l’evolució dels països des del punt de
vista del canvi, defugint dels plantejaments essencialistes.

La propera cita literària dels Encontres a Beniarbeig serà dijous 19 d’abril a
les 20:00h, quan el també medievalista Antoni Riera parle sobre els «Aspectes
de l’alimentació a l’època medieval i moderna», una conferència que precedirà
l’última de les jornades programada per al  dijous 10 de maig, a càrrec de la
professora de la Universitat d’Alacant Carmen Alemany i  «La poesia cubana
després de la Revolució».

L’AGENDA

19/04 Conferència Encontres a Beniarbeig, «Aspectes
de  l’alimentació  a  l’època  medieval  i  moderna»  a
càrrec d’Antoni Riera. 20:00h a la biblioteca

22/04 «Mans al riu!», campanya de voluntariat per
a la neteja d’espais naturals. Hora: 9:00 Lloc: Àrea
Recreativa del Riu Girona (antic camp de futbol). Més
informació i inscripcions a la biblioteca.

23/04  Contacontes  infantil a  la  biblioteca:
«EL CIGRONET». Hora: 18:00h

27/04  Trivial  de  Beniarbeig al  Moss  de  Segària.
Hora: 20:00

28/04 Concert de la Unió Musical Beniarbeig. A les
20:00h al local de la banda.

12/05 Mig Any (i pico) de festes. Festa popular amb
música,  jocs  infantils,  inflables,  carrera  de  cintes  i
dinar, amb un menú de 8€ que inclou arròs a banda,
beguda i cacauets i olives. Els tiquets podran adquirir-
se  els  dies  26  i  27  d’abril  de  19:00  a  21:00  a  la
biblioteca. Organitza: Comissió de Festes de Sant Roc
2018
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ABRIL MAIG      

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 6
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 7 8 9 10 11 12 13
9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

17 18 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 Recollida pels matins
a partir de les 8:00 h.23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

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:
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.

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.es  - 

Edita: Ajuntament de Beniarbeig

http://www.beniarbeig.org/
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