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EL FUTBOL TORNA A BENIARBEIG

Onze anys han passat des d’aquelles pluges torrencials, que per a la memòria
local poden ser qualificades d’històriques. Sens dubte, la imatge més vistosa de
la fatídica jornada va ser la del col·lapse del pont. La desaparició d’un veritable
símbol local que va inundar de tristesa tot un poble. Una pèrdua ben dolorosa,
però que amb celeritat va ser substituïda amb la construcció d’un nou pont, amb
major capacitat de desaigüe, amb més facilitat per transitar-ne i amb una silueta
ja integrada dins de la identitat local.

En canvi, no va tenir la mateixa sort la regeneració d’un altre símbol de Beniarbeig com és el CF
Beniarbeig. La devastació del poliesportiu va esborrar el futbol d’un poble que portava més de 50
anys entregat a l’esport. Les conseqüències de la riuada van anar més enllà d’allò material, i és que
el  manteniment  del  futbol  no  requereix  tan  sols  d’un  camp  amb  dos  porteries,  sinó  que  són
necessaris molts esforços per part de jugadors, directiva, institucions i afició, per tal que diumenge
rere diumenge es puga gaudir de l’espectacle del baló. En municipis menuts, l’activitat futbolística
se sosté gràcies a un teixit social ja de per sí feble i precari, on el simple fet de mantindre-ho en
marxa demana d’una bona dosi de voluntat i entrega, per això, revifar-lo després d’anys d’absència
pot resultar un autèntic repte.

Amb tot, el diumenge 25 de novembre els jugadors del refundat C.F. Beniarbeig entraven al
camp un a un cridats pel seu nom, era la materialització de mesos de dedicació conjunta per part del
mateix club i  de l’Ajuntament  de Beniarbeig,  com a principals promotors de la  iniciativa.  Una
empresa  a  la  que  ràpidament  s’han  sumat  socis,  patrocinadors  i  aficionats  que  han  permés  la
recuperació d’un fenomen local que transcendeix d’allò merament esportiu.

A les 16:00 de la vesprada arrancava un acte d’inauguració del nou Camp del Girona, que va
voler  ser  també  un homenatge  a  totes  les  persones  que  amb la  seua  labor  han  contribuït  a  la
continuïtat del CF Beniarbeig des del seu naixement a mitjans del sXX. D’aquesta manera, l’alcalde
Vicent Cebolla Seguí va voler homenatjar als primers jugadors, Vicente Mas Mengual, Salvador
Mas Mengual i Vicente Escrivà Galan, els quals també van ser els encarregats de realitzar el servei
d’honor des del migcamp.

També va haver un reconeixement per als expresidents del del CF Beniarbeig, amb l’entrega de
plaques a Vicente Carrió Reus, Guido DiCrocce Lucci, José Vicente Miralles Costa, Miguel Escrivà
Oliver  i  José  Antonio  Ruiz-Orejón  Robles.  Des  del  CF  Beniarbeig  també  es  va  voler  agrair
públicament  a  l’ajuntament  l’esforç  realitzat  per  tal  de  possibilitar  la  tornada  del  futbol.  Els
membres de la junta directiva van sorprendre a l’alcalde amb una bufanda del club i un diploma que
acreditava a Cebolla com a soci d’honor de l’entitat. (Continua en la següent pàgina     )
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Seguidament, el xiulet de l’àrbitre Juan Leiva Bellido donava per començat el partit entre el CF
Beniarbeig i el Calp, una trobada que per als locals es presentava il·lusionant per l’estrena del camp,
però que no servia per menystenir un rival que se situa al cap davant de la classificació de la lliga.
La primera part es va desenvolupar ben igualada, amb algunes arribades i xuts a porteria, però que
finalment no fructificaren en cap gol. Amb la qual cosa es va arribar al temps de descans amb el
marcador intacte.

La tornada dels jugadors al camp de joc va inaugurar una segona part
poc favorable per al CF Beniarbeig, qui al minut 50 veia com un dels
seus jugadors rebia la segona targeta groga, deixant l’equip local amb deu
jugadors  sobre  el  camp.  La  minva  d’efectius  va  facilitar  al  CF  Calp
l’arribada a porteria i la conseqüent anotació de dos gols continuats, en
tan sols dos minuts de diferència, per al minut 80 aconseguir el tercer
punt de l’equip calpí. Caldria esperar i apurar el temps de joc fins que en
el  minut  89  un  penal  a  favor  del  CF  Beniarbeig  permetera  a  Javier
Picornell  Carpi  inaugurar  l’historial  de  gols  locals  al  nou  Camp  del
Girona, deixant així el que seria el resultat definitiu d’ 1-3.

És el mateix Picornell, qui a més ocupa el càrrec de president del club, que expressa la seua
relativa satisfacció amb el resultat de l’encontre, ja que encara que el resultat no els permeta sumar
els tres punts, disposaven de factors que no els eren gens favorables, com la indubtable qualitat de
la plantilla del Calp o a causa de les tasques d’adequació del camp, la dificultat que han tingut
aquestes setmanes per poder realitzar els entrenaments amb regularitat. Al mateix temps, assegura
que en aquestes situacions on es juga amb desavantatge, un dels principals riscos és el caure en el
desànim i la desmoralització, una por que s’encarregaren d’espantar tots els aficionats locals que es
van apropar al camp per tal d’animar. Segons Picornell, va ser aquest suport el que va blindar la
motivació de l’equip per tal de continuar gaudint del joc fins a l’últim segon abans del triple xiulit
amb que l’àrbitre anunciava la fi del partit.

-2-



25N

El 25 de novembre com a  Dia internacional per l’eliminació de la
violència  contra  les  dones ha  estat  ple  de  reivindicacions  i
commemoracions arreu del món. A Beniarbeig, un any més l’Ajuntament
de Beniarbeig també ha volgut sumar-se amb una concentració, la qual va
tindre lloc el passat diumenge 25 de novembre a la plaça del 9 d’Octubre.
El rebuig cap a la violència de gènere va aconseguir reunir  a més d’un
centenar de persones, entre les que a banda dels veïns del poble, també va
destacar  la  presència dels  membres  de Juniors  Moviment  Diocesà – La
Marina,  que van aprofitar  la  seua estada per Beniarbeig per a  sumar-se
també a l’acte.

Durant la concentració, Alba Merz del Río va llegir el manifest de la
Generalitat Valenciana consensuat per tots els partits polítics, i que entre
altres punts «aposta per la intel·ligència col·lectiva i l’empatia contra la
violència  masclista  i  les  desigualtats,  una  suma  de  compromisos  i
voluntats, de mesures i accions concretes que cada una de les persones i
institucions  que  hi  intervenim  ens  comprometem  a  desenvolupar  per  a
eradicar totes les formes de violència cap a les dones».

LA BÍBLIO
Club de Lectura

Al Club de Lectura ja ens hem llegut el primer llibre d’aquest curs, Fahrenheit 451 (1953) de
Ray Bradbury (1920-2012),  una  novel·la  que  s’ha  convertit  en  tot  un clàssic  del  gènere  de  la
distopia.  En  la  tertúlia  celebrada  el  passat  dijous  8  de  novembre  vam  poder  compartir  les
impressions que ens havia produït el llibre, amb
una  valoració  majoritàriament  positiva  on
destacava la visió de futur de l’autor a l’hora de
descriure  avanços tecnològics  que  després  han
esdevingut una realitat. També l’evolució de la
societat cap a comportaments cada vegada més
individualistes,  així  com  el  comportament  de
l’estat  a l’hora de controlar la població que fa
recordar al maccarthisme. 
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La librería  es una delicada aventura tragicómica, una obra maestra de la
entomología librera. Florence Green vive en un minúsculo pueblo costero de
Suffolk  que  en  1959  está  literalmente  apartado  del  mundo,  y  que  se
caracteriza  justamente  por  «lo  que  no  tiene».  Florence  decide  abrir  una
pequeña librería, que será la primera del pueblo. Adquiere así un edificio que
lleva años abandonado, comido por la humedad y que incluso tiene su propio
y caprichoso poltergeist. Pero pronto se topará con la resistencia muda de las
fuerzas vivas del pueblo que, de un modo cortés pero implacable, empezarán
a acorralarla. Florence se verá obligada entonces a contratar como ayudante a
una  niña  de  diez  años,  de  hecho  la  única  que  no  sueña  con  sabotear  su

negocio. Cuando alguien le sugiere que ponga a la venta la polémica edición de Olympia Press de
Lolita de Nabokov, se desencadena en el pueblo un terremoto sutil pero devastador.

Espanta la por!
«Per  Tots  Sants  monstres  valencians!»  És  el  lema  de  la
campanya  Espanta  la  por! Promoguda  pel  Museu  Valencià
d’Etnologia  i  a  la  que  s’han  sumat  desenes  de  biblioteques,
associacions  i  centres  educatius  del  territori  valencià.  La
campanya va arribar a Beniarbeig el dimarts 29 d’octubre amb
una  visionat  de  capítols  de  la  sèrie  d’animació  Catacric,
catacrac on els xiquets van poder conèixer les històries de  La
rabosa i  el  corb,  Les velletes de la  Penya Roja,  Comencilda,
Secundina i Acabilda i El mig pollastre.

El dijous 1 de novembre es va organitzar també el III Torneig de La Fallera Calavera, el joc de
cartes basat en personatges valencians. La desena de jugadors de totes les edats va competir per
aconseguir els premis que hi havia preparats per als finalistes, entre els que es trobaven un joc
d’Alakazum! i dues cartes extraordinàries d’Ausiàs March i DJ Ximo, unes cartes que van estar
enviades per l’autor del joc i que tan sols poden aconseguir-se en aquest tipus de tornejos.

Període de vacances
Des de la Biblioteca Municipal de Beniarbeig també aprofitem per comunicar a tots els nostres

usuaris que la biblioteca romandrà tancada per vacances del 28 de novembre al 7 de desembre i
del 24 de desembre al 4 de gener.

GOSSOS

Des de l’Ajuntament de Beniarbeig es vol recordar als propietaris de gossos
la necessitat de complir la normativa vigent que regula aspectes com l’ús de la
corretja en la via pública i la prohibició d’accedir a parcs, així com no poder
apropar-se a menys de 5 metres de les zones infantils, les infraccions de les
quals estan establides en 40€. A més, els propietaris de les mascotes tenen el
deure de recollir els excrements i d’evitar les miccions en façanes i mobiliari
urbà, ja que de no fer-ho s’enfronten a una sanció de 50€. També, l’ordenança
municipal estableix amb fins a 150€ per animal que no estiga correctament registrat a l’ajuntament
abans dels tres primers mesos des del naixement o l’adquisició del gos. En el cas de que l’animal no
estiga al dia de la vacunació corresponents les sancions s’eleven als 650€.

En el  cas del gossos considerats potencialment perillosos, els agents de la Policia Local han
iniciat una campanya per tal de controlar que aquest tipus d’animals circulen amb el boç i una corda
no  extensible  de  menys  de  2  metres,  i  alhora  comprovar  que  estiguen  registrats  de  manera
satisfactòria, ja que de manera contrària els propietaris es voran sancionats amb 650€. Ajustar-se
correctament a totes les indicacions establides no és tan sols una qüestió de respecte i civisme, sinó
sobretot de salubritat pública i de seguretat ciutadana.
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TOVALLOLETES W.C.

Com  ja  s’ha  vingut  explicant  en  altres  números  d’aquesta  mateix
publicació, des de l’Ajuntament de Beniarbeig es prega a la ciutadania
que  s’evite  el  llançament  de  tovalloletes  al  vàter,  ja  que  aquestes
provoquen greus embossaments del clavegueram alhora que dificulten el
tractament  de  les  aigües  residuals.  Inclús,  en  episodis  de  pluges
torrencials  solen  acabar  directament  a  la  mar,  on  causen  danys  a
l’ecosistema i als pescadors.

SUBVENCIÓ IVACE
L’ajuntament està executant les obres de millora de les instal·lacions del

polígon industrial a través del programa de millora, modernització i dotació
d’infraestructures i serveis de l’IVACE (Institut Valencià de Competitivitat
Empresarial).

Les obres permetran la millora de l’eficiència de l’enllumenat públic, la creació d’un ecoparc per
a la correcta gestió de residus i  la millora de les zones verdes i de la senyalització de la zona
industrial.  Algunes  d’aquestes  actuacions  ja  estan executades i  la  resta  estaran acabades  durant
aquest mateix mes, amb un valor total de 65.443,68€ i del que l’IVACE es fa càrrec del 70,56% del
cost (46.177,82€).

LA BONA LLETRA

La bona lletra,  la  traducció  al  valencià  de  La buena letra (1992)  de  Rafael  Chirbes  es  va
presentar  el  passat  dijous  15  de  novembre  a  la  Biblioteca  Municipal  de  Beniarbeig.  En  la
presentació van participar l’escriptor i gestor cultural Jovi Lozano-Seser, l’editor Juli Capilla, Maria
José Micó com a presidenta de la Fundació Chirbes i Carles Mulet, traductor de l’obra. Una taula
ben  completa  i  amb  un  format  d’entrevista  conduïda  per  Lozano-Seser  que  va  permetre  als
assistents apropar-se a la vida de Chirbes, a la tasca de fundació i com no, a totes les etapes del
procés  de  traducció  d’una de  les  novel·les  més  ben valorades  de  l’autor.  Una obra  curta  però
madura, que «està més a prop de la nouvelle francesa que de la novel·la» com va indicar Mulet.

Segons Capilla, entre els motius de la traducció al valencià es troba la intenció d’aproximar el
text a les veus dels personatges, els quals són valencianoparlants, ja que la història de la novel·la es
desenvolupa en les poblacions fictícies de Misent i Bovra, però clarament identificables amb Dénia
i Tavernes de la Valldigna, respectivament. En aquest sentit també es va expressar Micó, qui va
reivindicar  La bona lletra com una de les
novel·les  de  Chirbes  més  arrelades  a  la
comarca  i  que  al  mateix  temps,  com va
explicar Mulet «és una obra perfecta per a
iniciar-se en l’obra de Chirbes, ja que en
ella  es troba la  seua manera de veure el
món  i  on  ja  s’identifica  l’embrió  dels
temes  que  tracta  en  les  novel·les
posteriors».

-5-



EXCURSIÓ  DE L’ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA
L'excursió organitzada per l’Associació de Mestresses de Casa de Beniarbeig va portar a més de

vuitanta  sòcies  i  acompanyants  a  visitar  la  comarca  veïna  de  la  Marina  Baixa.  Com  estava
programat, els dos autobusos eixiren a les 8:00 des de Beniarbeig en direcció a Altea, on visitaren el
casc històric de la vila i un taller de jaquetes de pell.

A continuació, es van dirigir a un restaurant de l’Alfàs del Pi per tal de dinar. Des de l’associació
es va voler aprofitar el moment de l’àpat per sumar-se a la jornada del 25 de novembre com a «Dia
internacional per l’eliminació de la violència contra les dones», amb la lectura col·lectiva entre
alguns dels assistents del manifest  que la  Generalitat  Valenciana havia consensuat  amb tots  els
partits polítics. Una volta finalitzat el dinar el busos es van desplaçar fins a la Vila Joiosa, on els
esperava la visita a una fàbrica de xocolate amb degustació inclosa.

EXPOSICIÓ DEL II RAL·LI FOTOGRÀFIC

Tres setmanes exactes després del II Ral·li Fotogràfic de Beniarbeig, es va presentar l’exposició
composta per les fotografies realitzades en aquella plujosa jornada del 27 d’octubre, en la que inclús
es va haver de suspendre la segona edició de La Tapa Típica, però que no va suposar un impediment
per a que als aficionats a la  al fotografia de la comarca s'aproparen a Beniarbeig equipats amb les
seues càmeres.

D’aquesta  manera,  el  diumenge 18 de novembre s’inaugurava al  Centre  Cultural  l’exposició
formada per una fotografia de cadascun dels 26 participants i les col·leccions guardonades amb el II
Premi José Font Ballester  (1929-2016), entre les que es troben les quatre instantànies de José
Tortosa i Juan José Escortell Ibáñez, com a primera i segona millor col·leccions respectivament, i a
les que cal afegir les de Christine Cook com a millor col·lecció local i la foto de Toni Sanchis
Gancedo escollida pel jurat com a millor fotografia.
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Durant l’acte van estar presents els  descendents de José Font
Ballester,  així  com  Vicent  Carrió  Bolufer  com  a  president  de
l’AFAP (Associació Fotogràfica i Audiovisual de Pedreguer), co-
organitzadora de l’acte juntament amb l’Ajuntament de Beniarbeig,
qui va estar representat per l’alcalde Vicent Cebolla Seguí, el qual
en  la  seua  intervenció  va  voler  posar  en  valor  el  paper  de  la
fotografia com a document de la història local.

VOLEI

El grup de volei del les Escoles Esportives Municipals compta ja amb
una quinzena de jugadores repartides entre les categories de benjamins,
alevins, infantils i cadets. Tots els equips porten entrenant des de principi
de curs, però fins ara no han pogut sumar-se a cap competició, ja que en
aquests moments no disposen de suficients jugadores per equip.  És per
això que volen recordar que qui estiga interessat encara està a temps de
sumar-se al grup.

En aquests moments s’estan preparant partits amistosos amb els que posar en pràctica tot allò
que  s’està  treballant.  Unes  trobades  ben interessant  per  a  totes  les  jugadores  i  segurament,  de
manera ben especial per a les benjamines, les quals estan ben immerses en el procés d'aprenentatge.

L’ AGENDA

Desembre

2  diumenge Excursió  Grup  de  Senderisme.
Pedreguer: Ermita, Pouets, Pla de les Eres, Font
Coberta.  Ruta  circulat  pel  PR-53  de  dificultat
mitjana-baixa i de 4:30h de durada. Eixida des
de la plaça a les 8:00h.

9  diumenge Futbol:  Beniarbeig  C.F.  -  C.F.
Benitachell A Hora: 16:30

14 divendres Trivial al Bar Racó. Hora: 20:00

16  diumenge Excursió  Grup de  Senderisme.
Vall de Laguar. Ruta de les 11 fonts. Durada:
4:30h. Dificultat: mitjana. Eixida: 8:00h

21 divendres EL DIA MÉS CURT: Cinema a la
biblioteca. Projecció de curtmetratges.
17:00-18:30  Pel·lícules  infantils,  juvenils  i
d’animació.
19:30: Comèdia,  experimental,  terror,  LGTBI i
eròtica +18.

22  dissabte Concert  de  Nadal  de  la  Unió
Musical Beniarbeig. Hora: 20:00

23 diumenge. Futbol:  Beniarbeig  C.F.  -  C.F.
Foietes de Benidorm A. Hora: 16:30

30 diumenge  Excursió Grup de Senderisme.
Pego. Ruta semicircular pel calvari, barranc de
les Coves, Bodoix, avenc Ample. Durada: 4:00h.
Dificultat: mitjana.  8:00

29 dissabte
19:00  Cursa  de  Sant
Silvestre amb eixida des
de  la  plaça  del  9
d’Octubre

20:00  A  la  luz  de  la
lírica: Espectacle  de
sarsuela,  òpera  i
musicals  amb  piano,
ballarins, un tenor i una
soprano.  Lloc:  saló
d’actes de la Llar de Jubilats

Gener
2 dimecres
17:00  Entrega  de  cartes  al  patge  reial  i
entrega de premis  del  concurs de cartes del
CEIP Benicadim.
17:30  Teatre  infantil a  càrrec  d’Espectacles
David.

5 dissabte Cavalcada de Ses Majestats els Reis
d’Orient. Hora: 18:30 Recorregut: Av. Rectoria
- Plaça del 9 d’Octubre

6 diumenge Entrega de regals per part de es
Majestats els Reis d’Orient. Hora: 12:00

13 diumenge Futbol: Beniarbeig C.F. - Xixona 
Esportiu. Hora: 16:30
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DESEMBRE GENER      

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 dijous de 16:00 a 20:00

Divendres de 12:00 a 15:00

Església:
Laborables a las 9:30 h. dissabtes a les 19:00

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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