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MOSQUIT TIGRE

A hores d’ara per tots són conegudes les molèsties  que ocasiona la
picadura del mosquit tigre (Aedes albopictus), en canvi, la informació del
tractament a seguir pot resultar a voltes confusa o inclús contradictòria.
Per  tot  això  la  doctora  Marta  Vidosa  i  la  infermera  Judit  Crespo  ens
ofereixen les següents recomanacions:

Quin tractament s’ha de seguir?
En la majoria dels casos, els efectes de la picada són molt lleus i no és

necessari cap tractament, però convé saber que si una picada es complica
a  causa  d’una  reacció  al·lèrgica  es  poden  aplicar  tractaments
d'antihistamínics, corticoides o analgèsics.

✔ Antihistamínics: paralitzen el brot d'al·lèrgia als mosquits.
✔ Corticoides: han de ser TÒPICS en forma de crema per alleugerir la picor i reduir el temps de

durada de la picada. Només està recomanat utilitzar corticoides quan hi ha una reacció més
pronunciada  del  normal.  S'ha  d'evitar,  en  la  mesura  d’allò  possible,  els  corticoides
intramusculars pels seus efectes secundaris i a més, aquests només són indicats sota prescripció
mèdica

✔ Analgèsics: presos per via oral poden ser necessaris en cas de dolor persistent, tot i que sol ser
poc freqüent..

Altres tractaments casolans.
✔ Gel: pot ajudar a reduir el dolor i les molèsties. El gel insensibilitza la pell i redueix la calor, així

la reacció va un poc més lenta. El seu efecte és limitat i només dura una estona.
✔ Aloe vera: és una planta amb efectes analgèsics i calmants per a la pell. Pots estendre una mica

de crema sobre la picada i als pocs minuts sentiràs alleujament. Si disposes de la planta natural
pots utilitzar una mica de gel directament d'un full.

Com evitar que piquin els mosquits.
✔ Evitar colors cridaners i roba clara, blanc, groc, etc.
✔ Cobrir la pell, especialment les cames si vas a anar a un parc

on hi ha aigua a la nit.
✔ Instal·lar mosquiteres a les finestres de casa.
✔ Llum antimosquits per a la llar. Funcionen com un parany.
✔ Polsera de citronela. Són molt efectives i realment funcionen.

Per últim, recorda que el millor remei per les picades és evitar que aquestes es produeixin. Si eres
una persona molt propensa a  sofrir-les és millor que quan es fa fosc i de nit no vagis als llocs on saps
que hi ha molts mosquits, com parcs, rius i llacs.

Amb tot, la faena més efectiva contra el mosquit tigre és evitar la seua reproducció, una missió on és
imprescindible la col·laboració de la ciutadania. És per això que recordem algunes mesures bàsiques
però importantíssimes, sobretot a tindre en compte després de la pluja:

✔ Evitar  l’acumulació  d’aigua en  elements  dels  jardins  i  terrasses:  joguets,  pluviòmetres,
bevedors d’animals domèstics, etc.

✔ Renovar amb freqüència els plats dels testos amb plantes. Cal tenir en compte que el mosquit
tigre té un cicle reproductiu de 6 dies.

✔ Netejar desaigües, albellons i canaletes.
✔ Tapar els bidons de recollida d’aigua amb tela mosquitera d’1mm de malla.
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DESFIBRIL·LADORS
Aquesta  setmana  s’ha  instal·lat  un  desfibril·lador  a  l’ajuntament.  D’aquesta

manera  ja  són  tres  els  aparells  dels  que  es  disposa  per  tal  de  realitzar  una
reanimació en cas de parada cardiovascular.  El  vehicle  de la  policia  local està
equipat amb un i també el pavelló municipal, el qual a l’estiu s’ubicarà a la piscina
municipal. A banda, durant el mes d’abril es va realitzar un curs de formació sobre
l’ús del desfibril·lador amb la finalitat de capacitar en el seu ús a tots els agents de
la Policia Local, als monitors espotius i al personal del pavelló i l’ajuntament.

BORSA DE TREBALL MUNICIPAL

Durant els propers dies es procedirà a la incorporació de nous treballadors a la
plantilla municipal, concretament a aquells contractats a travès de la borsa de treball
municipal, la qual és gestionada i sustentada amb recursos propis i té l’objectiu de
fomentar  l’ocupació  laboral  de  la  localitat.  Està  previst  que  durant  2018 siguen
contractades unes 20 persones,  amb uns contractes de 5h/dia i  una retribució de
650€/mes amb una durada mitjana del contracte de 3 mesos. Els nous treballadors
s’ocuparan sobretot de tasques de neteja de les instal·lacions municipals, de suport
al departament de Serveis i també de reforç a la biblioteca.

II ENCONTRE DE GENT GRAN DEL BAIX GIRONA

El proper 23 de juny Beniarbeig serà l’encarregada d’acollir
el II Encontre de Gent Gran del Baix Girona, la segona edició
de la trobada que pretén reunir als jubilats i pensionistes del
Verger, els Poblets, Ondara i Beniarbeig. Després de l’èxit de
l’edició de 2017 al Verger, la cita beniarbegina es preveu que
puga  reunir  a  uns  400  participants  en  una  jornada  plena
d’activitats.  Amb  gimcana,  dinar,  ball  i  més  sorpreses.  Els
interessats poden apuntar-se a la Llar de Jubilats, els dimarts a
partir de les 10:00 i els diumenges a les 19:00.

FINALITZEN ELS ENCONTRES A BENIARBEIG 2018

La  Vª  edició  dels  Econtres  a  Beniarbeig  ha  finalitzat  aquest
dijous 24 de maig amb Balls en Valls, un espectacle basat en l’obra
del poeta alcoià Joan Valls (1917-1989) que barreja música, poesia
i  teatre.  El  projecte  Balls  en  Valls ha  estat  concebut  per  a  la
celebració del centenari del naixement de Valls.

L’acte va ser introduït per Toni González Picornell i va comptar
amb la participació dels actors Juli Cantó i Mercè Tienda, mentre
que la part musical va estar a càrrec de Nonet Ciutat Big Band,
amb Moisès Olcina a la direcció. Un espectacle que va intercalar la
lectura d’alguns dels poemes amb la dramatització i la música en
directe, aconseguint així un resultat d’allò més eclèctic. Tot amb
una posada en escena que evocava l’Orquestra Iris dels als anys
cinquanta, a la que Valls pertanyia.

Els Encontres a Beniarbeig tanquen així el cicle de conferències
literàries iniciades al gener, que en aquesta edició han volgut fer un
repàs  a  la  trajectòria  del  projecte  recuperant  a  alguns  del
conferenciants de les anteriors edicions. D’aquesta manera, i amb
l’objectiu  d’apropar-se  a  la  literatura  des  de  tots  els  fronts,  els
Encontres  han  traslladat  de  nou  a  Beniarbeig  a  persones  de
referència  en cadascun dels  seus camps,  com Simona  Škrabecs,
Joan F. Mira, Antoni Furió, Antoni Riera i Carmen Alemany.
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DISTINCIÓ HONORÍFICA A L’AGENT JOSÉ RICARDO

El  passat  18  de  maig,  en  un  acte  celebrat  en  les  instal·lacions  de
Comandància  de  la  Guàrdia  Civil  d’Alacant,  se  li  va  fer  entrega  de  la
Distinció Honorífica a José Ricardo Gil Rosell per la seua tasca d’agent de
la Policia Local de Beniarbeig. Aquestes distincions són concedides per les
comandàncies provincials de la Guàrdia Civil a agents del propi cos de la
benemèrita o a agents d’altres cossos policials que han destacat en la seua
labor  de  col·laboració  amb  la  Guàrdia  Civil.  En  l’acte  també  van  ser
distingits els agents de policia local Manuel López de Gata de Gorgos i
Desi Torres d’Ondara.

RASTRO

A partir  del  2 de juny,  els  dissabtes tindrà lloc el  «Rastro-Beniarbeig» al
polígon industrial Les Hortes. Començarà a les 9:00h i en ell es podran trobar
tot tipus d’articles antics, de segona mà, menjar, fruites i verdures.

PANDEROLES

L’Ajuntament  de  Beniarbeig  ha  iniciat  com  tots  els  anys  una
campanya  de  control  de  panderoles,  sobretot  de  la  panderola  roja
(Periplaneta americana), de la que s’han detectat alguns focus. El dia 6
d’abril es va procedir a la primera intervenció i en aquests dies de juny
tindrà lloc la segona fase del tractament.

Al mateix temps, també és important controlar aquest insectes en els
habitatges.  Per  evitar  la  seua  presència  i  reproducció  és  convenient
revisar  clevills  i  xicotetes  fuites  d’aigua  en  les  canalitzacions  del
domicili, ja que aquests espais són el seu hàbitat predilecte. També, per
tal de no facilitar-los aliment és convenient no deixar restes de material
orgànic  accessible,  com  restes  de  menjar,  poals  de  fem  oberts,
acumulacions de papers en llocs humits, menjar de mascotes, etc. 

NETEJA DE PARCEL·LES URBANES I RÚSTIQUES

Amb l’arribada de l’estiu i l’augment de les temperatures, s’ha de prestar una atenció especial a
la neteja de parcel·les, tant les de sòl urbà com les de sòl rústic. Cal extremar les precaucions per tal
d’evitar  incendis.  Per  això,  des  de  la  Regidoria  d’Urbanisme  es  vol  recordar  la  necessitat  i
obligatorietat  de  mantenir  les  parcel·les  en  condicions  adequades,  una  tasca  de  la  qual  és
responsable el propietari, qui en cas d’incendi es farà càrrec del cost de l’extinció i de qualsevol
altre aspecte addicional que se’n derive.

ESCOLA ESTIU 2018

Un  any  més,  la  Regidoria  d’Educació,  organitza  l’Escola  d’Estiu,  la  qual
començarà enguany el dilluns 2 juliol i finalitzarà l’11 d’agost. El termini per realitzar
les  inscripcions  serà  de  l’1  al  23  de  juny  i  com sempre,  existeixen  dos  opcions
d’horaris,  de  9:00  a  13:00  o  de  10:00  a  13:00.  Els  formularis  d’inscripció  i  la
informació completa es pot trobar a l’ajuntament i a la web.
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PISCINA MUNICIPAL

La piscina municipal obrirà les seues portes el proper dissabte 16 de
juny. Els horaris d’obertura seran de 10:00 a 21:00 de dilluns a divendres i
d’11:00 a 20:00 en cap de setmana. A partir del diumenge 12 d’agost,
l’hora de tancament serà tots els dies a les 20:00.

Enguany  també  hi  haurà  cursos  de  natació,  del  9  al  27  de  juliol,
organitzats  per  la  Regidoria  d’Esports  i  patrocinats  per  la  Diputació
d’Alacant. Els cursos estan dirigits a tots els xiquets d’entre 4 i 14 anys i
tindran  preferència  en  la  inscripció  aquells  que  siguen  residents  al
municipi.  Les  sessions  seran  de  vora  50  minuts  al  dia  en  horari  de
vesprada. El preu de la inscripció seran 10€ i es podran fer a l’ajuntament
fins  al  29 de juny.  A la  pàgina web i  a  l’ajuntament  es  pot  trobar  la
informació completa i els impresos d’inscripció.

A més, per segon any consecutiu la piscina comptarà amb servei de
bibliopiscina, un trosset de la Biblioteca Municipal que s’instal·larà a la
piscina.  La bibliopiscina permet als banyistes gaudir  de la selecció de
llibres i revistes, els quals estaran disposats en un armari muntat per a
l’ocasió.  Allí  es   poden trobar  llibres  infantils,  de cuina,  de viatges  i
literatura en diverses llengües.  El funcionament  és fàcil,  els  llibres es
poden agafar per a llegir allí a la piscina, o qui vulga també pot emportar-
se’ls  a casa sense haver de registrar-ho a cap lloc.  Això sí,  una volta
finalitzada la lectura, el llibre s’ha de retronar al lloc d’on s’ha agafat. El
servei el poden utilitzar TOTS els usuaris de la piscina, no cal ser soci de
la biblioteca ni estar empadronat.

LA BÍBLIO
Com ja s’havia anunciat, la novel·la escollida pel Club

de Lectura per al mes de maig ha estat En el lago, una obra
confeccionada a quatre  mans entre  Javier  Martos i  Jesús
Gordillo  i  ambientada  en  les  terres  altes  escoceses.  Un
llibre  que  inicia  al  Club  de  Lectura  en  el  gènere  de  la
fantasia, del que els lectors hem destacat la seua facilitat de
lectura i la capacitat de mantenir el misteri fins arribar a un
final poc previsible.

La temporada lectora l’acabarem amb Narradores de la
noche (2016), de l’escriptor sirià Rafik Schami i la tertúlia
està prevista per al dijous 5 de juliol. Com sempre, si algú
vol sumar-se o més informació del funcionament del Club
de Lectura tan sols ha de contactar amb la biblioteca.

Salim,  cochero  de  Damasco,  conoce  un  sinfín  de  cuentos  maravillosos  que
fascinan a todos sus oyentes, como los de Scheherezade. Un día enmudece, víctima
de un encantamiento. Sus siete historias únicas tendrán la virtud de salvarlo, y éstas
le serán ofrecidas cada noche en boca de siete amigos casi octogenarios. Hasta que
una  de  estas  insÛlitas  narraciones  sea  capaz  de  romper  el  hechizo  de  Salim  y
devolverle el habla. 

Com en altres  anys,  amb l’arribada de l’estiu  la  biblioteca  també adaptarà el  seu horari  als
matins. D’aquesta forma, a partir del 25 de juny la biblioteca estarà oberta de dilluns a divendres de
9:00 a 14:00.
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LAIA ESTÉVEZ MAS AL CONCURS DE PIANO DE BENISSANÓ

La beniarbegina Laia Estévez Mas ha estat  guardonada amb el
primer premi del IV Concurs de Joves Intèrprets Musicals de «La
Familiar»  de  Benissanó  en  la  categoria  "Corxera-Piano".   Cal
recordar  que  Laia  també  va  guanyar  el  concurs  del  Conservatori
Tenor Cortis de Dénia, on realitza els seus estudis de piano.

BENIARBEIG ACULL LA FINAL COMARCAL DE COLOMBICULTURA

El Campionat de Colombicultura de la Marina Alta va celebrar a
Beniarbeig l’última prova d’aquesta temporada. D’aquesta  manera, el
dissabte 2 de juny Beniarbeig acollia  en una doble sessió l’última
prova classificatòria i també la final de les proves classificatòries del
campionat.

Una volta finalitzades les competicions, es va procedir a l’entrega
de trofeus, on entre els premiats de la fase classificatòria es trobava
Andrés Gil en la segona posició. Pel que fa a la final, el pòdium va
ser copat pels participants de Xaló, amb Joan Fornés  amb el primer i
tercer premi i el seu paisà Jordi Mas amb el segon. Per acabar l’acte,
l’Ajuntament  de  Beniarbeig  va  oferir  un  vi  d’honor  a  tots  els
assistents.

La cita beniarbegina tanca així un circuit que va començar amb el
concurs de Joves Coloms dels Poblets i  que va continuar amb les
proves classificatòries de Teulada, Senija, Orba i Pego. Pel que fa la
presència de Beniarbeig en aquest campionat, en la gala d’entrega de
premis  a  la  regularitat,  celebrada  a  l’Hotel-Residència  Ramis
d’Ondara el divendres 1 de juny, es va poder evidenciar el destacat
paper d’alguns dels membres vinculats a l’Associació «La Estrella»,
com són Joan Mas, que es feia amb el primer premi a Orba, Andrés
Gil  que  se  situava  en  la  segona  posició  de  la  classificatòria  de
Beniarbeig o Miguel Fuster i Vicente Llorenç als Pobles, on eren els
encarregats  d’arreplegar  el  segon  i  tercer  premi,  respectivament.
Sense  oblidar  la  prova  de  Senija,  on   Miguel  Fuster  també
s’emportava el primer premi.

L’AGENDA

➔ Tots els divendres de juny t’espera la
VI Ruta de la Tapa de Beniarbeig 

➔ 23/06 dissabte. II Encontre de
Gent Gran del Baix Girona

➔ 26/06 dimarts.  Xarrada  «Salut  mamària  i  taller
d’autoexploració» Hora: 19:00h Lloc: saló d’actes de la Llar
de Jubilats i Pensionistes Organitza: Associació de Mestresses
de Casa de Beniarbeig. Col·labora: Ajuntament de Beniarbeig
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JUNY JULIOL      

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

1 2 3 1
Recollida de trastos, previ avís amb

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

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 Recollida pels matins

a partir de les 8:00 h.25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
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

JUNY 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

9:30-9:30
8:00-22:00

09
10
12

01 02 03
04
14

05 06
07
13

08 09 10
01
11

02 03
04
15

05 06 07
08
12

09 10
01
13

02 3
04
14

05 06 07
08
15

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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