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ONADA DE CALOR

Amb l’arribada de l’estiu i la l'augment de les temperatures cal estar ben
atents a les onades de calor i als cops de calor que se’n puguen derivar. És
per això que cal tenir en compte les següents recomanacions:

-Beu molta aigua i evita les begudes alcohòliques i amb cafeïna.
-Evita les activitats de més intensitat en les hores centrals del dia.
-Utilitza roba lleugera i ampla, preferentment de cotó i de colors clars.
-No deixeu les persones ni mascotes tancades dins dels vehicles.
-Evita els menjars abundants, és millor menjar fruita i verdura.

L’esgotament per calor es presenta quan hi ha una pèrdua excessiva de
fluids i sals corporals. Això sol produir mal de cap, cansament, debilitat,
marejos, nàusees o desmai. Enfront d’un episodi d’esgotament per calor es
recomana descansar en un lloc fresc, beure sucs diluïts en aigua o begudes
per a esportistes i acudir al  Centre de Salut si els símptomes duren més
d’una hora.

En canvi, els cops de calor es produeixen quan el cos és incapaç de regular la temperatura, que
augmenta ràpidament i pot arribar als 40,6ºC. Els símptomes principals són calor, sequedat i pell
roja, pols ràpid, dolor intens de cap, confusió i pèrdua de consciència. Pot ser especialment greu en
el cas de persones majors o amb alguna malaltia, per la qual cosa s’ha de telefonar a urgències i
mentre s’espera, refredar el cos situant-lo en una habitació fosca i remullar-lo amb draps humits o
una dutxa o bany.

AJUDES PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS

La  Conselleria  d’Habitatge,  Obres  Públiques  i  Vertebració  del  Territori
disposa de dos plans d’ajudes per a la rehabilitació d’edificis. Les ajudes se
situen en vora el 40% de la inversió, encara que aquest percentatge pot variar, i
es poden acollir tan els edificis de propietat unifamiliar com els comunitaris.

1.   Programa de foment  de la    conservació,  de la  millora de la seguretat d’utilització i  de  
l’accessibilitat   en habitatges del Pla estatal d’habitatge 2018-2021.   Està destinada a edificis que
siguen  anteriors  a  1996,  excepte  en  el  cas  de  que  siga  una  actuació  d’accessibilitat.  Seran
subvencionables actuacions de conservació de cobertes, terrats, façanes, parets mitgeres o retirada
d’amiant,  també la  instal·lació o renovació d’ascensors,  remuntadors de rampes,  senyalització i
video-porters.

2.   Programa de foment de la   millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat   en habitatges del  
Pla  estatal  d’habitatge  2018-2021.  Entre  les  intervencions  subvencionables  es  troben  aquelles
relacionades amb l’envolupat tèrmic (envidriament de buits, substitució de fusteries, ombreig, etc.).
instal·lació de sistemes de calefacció, refrigeració o aigua calenta d’ús sanitari, instal·lació d’equips
d’energies renovables (p.e. panells solars tèrmics), instal·lacions de sistemes d’il·luminació (LED,
sistema de control d’encesa, aprofitament de llum natural, etc.), afavoriment de l’estalvi d’aigua
(sistemes  d’aprofitament  d'aigües  grises,  separació  d’aigües,  etc.),  mecanismes  de  recollida  i
separació dels residus domèstics a l’interior dels domicilis i l’adaptació de jardins a espècies de baix
consum hídric, millorar la permeabilitat del sòl i l’eficiència dels sistemes de reg.
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ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS

La temporada 2017-2018 de les Escoles Esportives Municipals ha finalitzat amb una valoració
general molt positiva, que posa de manifest el bon estat de salut de l’esport local.

Per  una  banda,  l’escola  de  futbol  sala  va
començar  la  temporada  encara amb l’alegria  de la
recent  medalla  de  plata  dels  XII  Mini  Jocs  de  la
Marina Alta celebrats a Dénia durant l’estiu de 2017.
Com a novetat, enguany s’ha incorporat un grup de
categoria  pre-benjamí (5-6 anys) que,  sumat als  ja
consolidats infantils i cadets, ha fet que siguen ja 30
els futbolistes que formen l’escola. Un curs que ha
transcorregut  sense  cap  incidència destacable i  del
que  David  Colom,  entrenador  i  responsable  dels
equips, afirma que «ha estat una temporada perfecta
a  nivell  esportiu  i  a  més,  any  rere  any  estem
augmentat el nombre de jugadors inscrits al futbet».

Pel  que  fa  al  volei,  l’equip  ha  tancat  de  manera  positiva  una  temporada  que  va  començar
marcada  per  la  falta  de  jugadores,  la  qual  cosa  ha  condicionat  la  participació  en  alguns  dels
campionats. Amb tot, el grup ha anat progressant i l’evolució del curs esportiu ha estat finalment
molt favorable, ja que com explica l’entrenadora Lorena Pérez, «les expectatives són bones, perquè
vam començar  amb poca participació,  però poc a poc s’ha anat incorporant més gent,  sobretot
d’altres pobles, i això facilitarà la formació d’equips per a la pròxima temporada». Com a acte de
clausura de la temporada de volei, el passat 18 de juny el grup va organitzar un berenar i un partit
amistós, que va comptar també amb la participació dels familiars de les jugadores.

En  el  cas  de  la  pilota,  l’equip  de  l’escola  municipal  que
comparteixen Beniarbeig i el Verger ha realitzat una temporada
especialment fructuosa quant a títols. El grup de benjamins ha
aconseguit situar-se en cinc pòdiums de campionats comarcals i
provincials  de  modalitat  de  raspall,  escala  i  corda,  galotxa  i
perxa. Els alevins també s’han fet amb un extraordinari medaller
en la modalitat de raspall, on s’han situat com a campions en les
proves comarcals i provincials, i subcampions en les de llargues
autonòmiques i comarcals. Un palmarès que demostra la gran
activitat i qualitat de l’escola de pilota, així com la seua gran capacitat a l’hora de competir, potser,
de tot això la imatge més representativa siga la del grup dels infantils, no debades els resultats són
aclaparadors, ja que els infantils han pujat un total de dotze voltes al pòdium, vuit d’elles com a
campions en àmbits que van des de les lligues comarcals fins a les autonòmiques i en totes les
modalitats (raspall, one wall, frontó, galotxa, llargues i escala i corda).

Amb la intenció reconèixer a tot l’esforç i dedicació dels membres de les Escoles Esportives
Municipals, des de l’Ajuntament de Beniarbeig s’ha organitzat el proper divendres 13 de juliol un
berenar de cloenda.

-2-



FRONTENIS

El  Grup Recreatiu  de  Frontenis  de  Beniarbeig  ha  estat  campió  del  Campionat  Comarcal  de
Frontenis del CEMA (Consorci Esportiu de la Marina Alta), concretament ha estat l’equip A, format
per  Javier  Villena  Soler,  José  Antonio  Raga Mas  i  Vicente  Almiñana Ferrando.  L’entrega  dels
premis va tindre lloc el passat 9 de juny a Calp, on també van completar el pòdium els equips de
Benissa B i Pedreguer A.

A més, el passat 7 de juliol els afeccionats locals al
frontenis van poder participar del «Campionat 12h de
Frontenis  Beniarbeig»,  organitzat  per  mateix club  i
que va comptar amb catorze parelles, entre elles les
formades per Luis Mariano i Miguel que finalitzaren
com a guanyadors del torneig, seguits per Javi i Ximo
en la segona posició i Javi i David en la tercera.

II ENCONTRE DE GENT GRAN

El II Encontre de Gent Gran del Baix Girona va
aconseguir  reunir  a  Beniarbeig  a  més  de  300
persones  dels  pobles  del  Verger,  els  Poblets,
Ondara  i  Beniarbeig,  el  qual  en  aquesta  segona
edició exercia com a amfitrió. La trobada va tindre
lloc el passat dissabte 23 de juny en una jornada
plena d’activitats organitzades per l’ajuntament.

La  cita  va  començar  amb  la  recepció  dels
participants,  per  als  quals  l’organització  havia
preparat a manera d’obsequi unes bosses i material
relacionat  amb  el  municipi.  Seguidament  es  va
donar el tret de sortida per la gimcana, una activitat per la qual els participants havien de repartir-se
en grups encapçalats per voluntaris locals. Amb un total de set proves, la gimcana va permetre que
els visitants, conegueren millor el poble de Beniarbeig. A continuació va ser el torn de la Unió
Musical Beniarbeig, qui va oferir un concert per a tots els assistents amb un repertori especialment
dissenyat per a l’ocasió, amb la interpretació de música festera, com pasdobles i marxes mores i que
va finalitzar amb unes versions de Nino Bravo.

A més, durant tot el matí els participants van comptar també amb una variada oferta d’activitats,
com birles, jocs de taula, balls de saló o l'exposició de pintures de l’Associació d’Artistes de la
Marina  Alta  que  albergava  el  Centre  Cultural.  Per  últim,  l’encontre  va  finalitzar  amb  un
multitudinari dinar a la plaça acompanyat de ball.

L’AGENDA

17  i  24/07 Música  a  l’Escola  d’Estiu,  sessions  matinals  de  danses  del  món,
conjunt  instrumental,  soundpainting  i  molt  més.  +info  i  inscripcions  a
www.uniomusicalbeniarbeig.es o al 652 91 99 20. Preu: 10€ (gratuït per als alumnes de
l’Escola d’Estiu). Organitza: Unió Musical Beniarbeig

20/07 Juliol a la fresca. Concert de TÚMBATE JAZZ
a les 22:30 a la plaça

25/07 Donació de Sang al centre mèdic.16:30 - 20:30

3/08 Festes  de  Sant  Domènec.  Concert  de  la  Unió
Musical Beniarbeig al carrer Sant Domènec. Hora: 22:30

4/08 Festes de Sant Domènec. Processó, sopar i ball.
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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 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 31

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:
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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