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CLOENDA DE LES ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS

La temporada 2017/2018 de les Escoles Esportives Municipals de Beniarbeig es va clausurar el
passat divendres 13 de juliol. L’acte va començar a les 19:30 al pati de l’antic CEIP Benicadim, on
els membres de les EEM van ser cridats un a un pels regidors per tal d’arreplegar les medalles que
certifiquen la seua participació en aquest curs esportiu. Les modalitats presents van ser les de volei,
pilota,  futbol  sala  i  BTT,  les  quals  en  el  seu  conjunt  sumen  vora  75  esportistes  locals.  Els
entrenadors van aprofitar per a fer un repàs i valoració del transcurs de la temporada davant del
públic i dels familiars presents. Per últim, la foto de grup va servir per tancar l’acte i donar pas al
sopar que havia preparat l’Ajuntament de Beniarbeig per a tots els assistents.

REVISTA DAUALDEU

Ja  està  disponible  el  número  d’estiu  de  DAUALDEU,  la  revista  de
divulgació  científica  i  tecnològica  editada  per  Meridià  Zero.  En aquest
número  podem  trobar  articles  al  voltant  de  l’activitat  esportiva,  de  la
menopausa i de la importància de la participació ciutadana per a l’avanç
científic,  però  sobretot,  aquest  número  ofereix  diversos  articles  que
permeten conèixer els principis bàsics de la telegrafia, la seua història i la
seua relació en la nostra comarca, en la que té un paper ben destacat la
Casa del Cable de Xàbia.

L’Ajuntament de Beniarbeig ha adquirit uns quants exemplars i els posa
de disposició de la ciutadania, per arreplegar-los tan sols cal passar per la
biblioteca, on s’ofereixen de manera gratuïta als interessats.
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FINAL D’ACROSPORT DE L’IES XEBIC

Les exhibicions finals de gimnàstica acrobàtica del primer
cicle  d’ESO  de  l’IES  Xebic  d’Ondara  van  comptar  amb  la
participació de la beniarbegina Teresa Docón Guardiola, qui va
ser escollida per a l’actuació de clausura del curs. L’acte es va
dur a terme durant el migdia del passat 19 de juny al Pavelló
Municipal  d’Ondara,  on  alumnes  i  familiars  van  omplir  les
instal·lacions esportives per contemplar l’actuació dels alumnes
sota la direcció del professor Paco Pastor Arbona.

PILOTA 

Fanni de Beniarbeig campiona juvenil de raspall individual dels JECV
El  passat  12  de  juliol,  el  trinquet  de  la

Universitat  Politècnica  de  València  (UPV)  va
acollir  la  disputa  de  la  fase final  Autonòmica
dels  XXXVI  Jocs  Esportius  de  la  Comunitat
Valenciana  de  raspall  individual  de  categoria
juvenil, on Fanni de Beniarbeig va guanyar l’or,
mostrant-se intractable guanyant totes les seues
partides.  Nerea  de  Moixent,  va  aconseguir  la
plata,  amb tres victòries i  una derrota,  mentre
que Joana de Laguar, va aconseguir el bronze,
amb  dos  victòries  i  dos  derrotes.  Jenni  de
Rafelbunyol i Cristina de Petrer van completar
el pòdium de la fase final. Conrado Ferrando, vicepresident de la Federació de Pilota Valenciana va
lliurar  les  medalles  i  diplomes al  costat  de  la  responsable  de l’àrea  d’esports  de la  UPV i  els
entrenadors i delegats de les finalistes.

FESTA DE SANT DOMÈNEC

El primer cap de setmana de l’agost beniarbegí ve marcat per la Festa
de Sant Domènec. L’activitat va començar el divendres per la nit, quan la
Unió Musical Beniarbeig a aprofitar per realitzar un concert a la fresca al
mateix carrer Sant Domènec. L’actuació s’emmarcava dins de la campanya
600x600 de la Generalitat Valenciana, la qual pretén commemorar el sisè
centenari de la institució amb sis-cents concerts.

A l’endemà per la vesprada, la comissió de festes, que enguany la formaven els membres de
l’equip de govern,  va ser acompanyada fins a l’església,  on es va realitzar la missa i  posterior
processó en honor al sant. Seguidament es va realitzar el tradicional sopar popular, on els festers
van repartir cervesa, vi i gelats en un ambient festiu amenitzat amb música i servei de barra a càrrec
de la Comissió de Festers de Sant Roc 2019.
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LA BÍBLIO
El Club de Lectura ha finalitzat el curs lector amb la visita a la Fundació Rafael Chirbes i la

lectura de Narradores de la noche, de Rafik Schami. Va ser durant la vesprada de dijous 14 de juny,
quan la comitiva de lectors encarava amb paciència els 25 minuts de costeruda passejada que calen
per arribar a la caseta de camp on residia l’escriptor.

Allí  ens  esperava  Manolo  Micó,  nebot  de  Chirbes  i  qui  a  més  està  al
capdavant de la fundació. La visita es va iniciar en la planta baixa de l’edifici,
on se situa el saló-menjador, cuina i habitacions, per a posteriorment pujar a la
primera planta, que alberga la biblioteca de Chirbes. És allí on els visitants vam
poder veure els milers de llibres que formen aquesta nodrida biblioteca personal
i on, entre els nombrosos materials, es troben també algunes curiositats, com
per exemple les traduccions de les obres de Chirbes a diferents idiomes. En
aquella  mateixa  estància  és  on  vam poder  fer  una  xicoteta  tertúlia,  amb la
companyia de Manolo Micó, qui a banda d’explicar-nos tot  allò relatiu a la
fundació,  també va enriquir  la visió que teníem de les novel·les treballades,
com La buena letra (1988), Crematorio (2007) o En la orilla (2013).

Poques  setmanes  després,  el  Club  de  Lectura  es
reunia per tal de realitzar l’última sessió abans de les
vacances  d’estiu.  D’aquesta  manera,  el  dijous  5  de
juliol els membres del club ens reuníem per compartir
les  impressions  de  la  lectura  de  Narradores  de  la
noche,  de  l’escriptor  sirià  Rafik  Schami,  amb  un
resultat d’opinions ben variades, on de fortma positiva
es destacava la posada en valor que en fa el llibre de
l’oralitat en la tansmissió d’històries. El toc estiuenc
de  la  tertúlia  va  estar  a  càrrec  de  l’Ajuntament  de
Beniarbeig,  qui  va  convidar  a  un  xicotet  berenar
d’orxata i cocamaria.

Amb això, donem per tancat un curs on per les nostres mans han passat Manual para mujeres de
la limpieza (Lucia Berlin), El viaje del elefante (Jose Saramago), Crematorio (Rafael Chirbes) En el
lago,  (Jesús  Gordillo  y Javier  Martos)  i  Narradores de la  noche (Rafik Schami).  Pel  setembre
reprendrem l’activitat i com sempre, qui desitge sumar-se tan sols ha de posar-se en contacte amb la
biblioteca.
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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 1 2
Recollida de trastos, previ avís amb

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

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 Recollida pels matins

a partir de les 8:00 h.27 28 29 30 31 24 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: 9:00 – 14:00

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 Verger (062) 965 750 082
Biblioteca 966 476 597
Parròquia 965 76 73 16

Més informació a:  – www.beniarbeig.es  - 

Edita: Ajuntament de Beniarbeig

http://www.beniarbeig.org/
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