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RECICLATGE DE ROBA

Des de la Regidoria de Medi Ambient es vol recordar a tota la ciutadania
que  es  disposa  d’un  contenidor  destinat  al  reciclatge  de  roba  i  sabates,
concretament  està  situat  amb  la  resta  de  contenidors  del  Carrer  Ausiàs
March, en l’encreuament amb l’Avinguda del Verger.

Què es pot portar?

Allí es poden dipositar tot tipus de material  tèxtil d’ús domèstic (jerseis, camises, pantalons,
abrics, llenceria, corbates, mantes, llençols, cortines, edredons, tovalloles, etc), així com altres que,
no seent pròpiament tèxtils també es poden aprofitar, com calçats (sabates, botes, sandàlies, etc),
complements (bosses, carteres, moneders, gorres, barrets, ventalls, corretges, tirants, etc) i joguets.
Això sí, és desitjable que per tal de facilitar la posterior classificació es diposite tot en les millors
condicions possibles, per exemple, en el cas de la roba que puga ser reutilitzada per altres persones,
és convenient que estiga el més neta possible. Pel que fa al calçat, s’aconsella evitar les caixes de
cartró i substituir-les per bosses de plàstic, al mateix temps que s’aconsella que les dues sabates es

lliguen una a l’altra amb els cordons, d’aquesta manera es facilita la seua gestió i
s’evita que es desemparellen.

Què es fa amb la roba?

Tot allò que es diposita al contenidor és portat a les instal·lacions de l’empresa
Wippy d’Alzira, on es fa una primera classificació i es separa tota aquella roba

que estiga en bon estat i siga reutilitzable. Aquesta és empaquetada i exportada a pes a altres països,
normalment  territoris  en  vies  de  desenvolupament,  per  exemple,  segons  ASIRTEX (Associació
Ibèrica de Reciclatge Tèxtil) els països on més s’ha enviat des de Espanya és al Togo 5,7(milions
kg), l’Índia 4,1 i els Emirats Àrabs 4. En canvi, tota la resta de teixits són classificats per colors i
textures i serviran per a la confecció de draps de neteja, napes, fibres per filar, borres per a reomplir,
etc. D’aquesta manera s’aconsegueix aprofitar el 90% de tot el material i la resta és destruït en
abocadors controlats.

Quins beneficis ens aporta?

S’ha de tindre en compte que amb el reciclatge tèxtil s’incentiva l’economia, es contribueix a la
reducció dels  abocadors,  permet  als  països  de recepció accedir  a  roba a  baix cost i  a  més,  els
municipis on es situen els contenidors es veuen beneficiats econòmicament, ja que l’empresa aporta
0’07€/kg de material aprofitable del contenidor. En el cas de Beniarbeig es tradueix en prop de 280€
a l’any pels  4080kg que s’han recollit  en 2017, això ens  situa a una
mitjana  de 2,1kg/any,  dins  de  la  mitjana  espanyola  d’1’5-2’5 kg/any.
Però  sembla  ser  que  aquestes  xifres  encara  tenen  un  gran  marge  de
millora, ja que des d’ASIRTEX es calcula que la mitjana estatal de roba
rebutjada  es  situa  entre  els  10-14kg/persona/any  i  conseqüentment
300MM kg de roba són llançats a abocadors. En aquesta ocasió, sembla
ser que en el conjunt per autonomies, els valencians som dels qui més
conscienciats estem en aquest tema, ja que amb 18,1MM Kg ens situem
al capdavant de les comunitats autònomes, seguits per Catalunya 8,8MM
Kg, País Basc 4,6MM Kg i Andalusia 3 MM Kg.
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FANNI MAS. CAMPIONA SUB-23 DE RASPALL

El  millor  equip  de  la  primera  fase  va
realitzar una final perfecta després de superar
el primer joc de la final on els seus rivals quasi
les sorprenen en un gran inici d’Ana Sanchis i
Amparo

El  millor  equip  de  la  primera  fase  del
Circuit  sub-23 ha  aconseguit  el  títol  absolut
després  d’una  gran  final  davant  Ana  de
València i Amparo de València, guanyant 25 a
0.  L’equip  d’Ana  Puertes  de  Beniparrell  i
Fanni  partien  com  a  favorites  però  no  es
podien  fiar  de  l’únic  equip  que  les  havia
guanyat en la primera fase, Ana Sanchis de València i Amparo de Moncada, que van començar molt
bé el primer joc i a punt van estar de posar el 0 a 5, en el marcador després d’aconseguir un val net i
quinze al seu favor, en uns primers quinzes súper disputats. Però la confiança i el saber de patir
d’Ana i Fanni van fer que alçaren aquestes primeres dificultats, per a anar a poc a poc minant la
moral de les seus rivals. Amparo ho intente tot, però Ana i Fanni tractaven d’evitar que entrara en
joc la zurda del club de pilota de Borbotó. Ana i Fanni van ser un “rodillo” en la final i no van
deixar que entraren les seus rivals per a aconseguir aquest gran triomf. Ana Puertes aconsegueix el
seu segon Circuit sub-23, després de conquistar el de 2017 i el de 2018. Per la seua banda, Fanni
aconsegueix el seu segon títol, després de guanyar el Circuit sub-18 en 2016 i el Circuit sub-23 en
2018.  Per  la  seua  banda  Amparo  es  quede  novament  subcampiona  del  sub-23,  per  tercer  any
consecutiu, sent una de les jugadores més regulars de les competicions femenines. Ana Sanchis s’ha
convertit en la jugadora revelació d’aquesta edició. La tercera posició l’han conquistat Victòria de
València i Joana de Tavernes Blanques, després de guanyar 25 a 20, a Aida de Moixent i Noelia de
Beniparrell.  Novament en una partida molt  disputada i  dura, on van començar guanyant Aida i
Noelia, però que no van poder guanyar davant un equip que ha acabat a gran nivell. Els quatre
equips finalistes han realitzat una excel·lent competició en aquesta edició. Prèviament a les finals
del sub-23 es presente l’escola d’Alcàsser i una representació de les jugadores que jugaran la fase
final dels JECV de frontó individual femení en un trinquet que va tenir una gran entrada.

POUS DE BENIHOME I HORTES

Aquesta setmana han començat les obres que dotaran a Beniarbeig d'un
nou  pou  d'aigua  potable.  De  fet,  el  passat  divendres  23  de  febrer,  els
responsables  municipals  van  visitar  el  lloc  al  costat  dels  tècnics  del
projecte i de l'empresa adjudicatària, entre el qual es troba Fernando Pérez
Calvo, redactor del projecte.

Amb aquesta finalitat es pretén connectar amb una canonada el pou d’Hortes i el de Benihome.
L'obra l'executa la Diputació d'Alacant, qui la finança al 95% d'un pressupost de 60.500 €. Es tracta
de la primera fase de l'obra denominada "Instal·lació electromecànica del pou Hortes de Beniarbeig
i conducció d'impulsió fins al pou Benihome", el projecte ja ha estat redactat pels tècnics de Cicle
Hídric de la diputació. Aquest any l'ajuntament ha sol·licitat també
la subvenció per a completar la resta de l'obra, amb una segona
fase  que  inclou  les  instal·lacions  necessàries  per  posar  en
funcionament el pou Hortes. Amb aquest projecte el poble tindrà
garantit el subministrament d'aigua potable, en disposar d'un pou
de reserva que podrà entrar en servei quan l'estadi dels altres dos
pous (Benihome i Massils) ho exigeixin, unes intervencions que
estan pressupostades en 185.000 €.
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NETEJA CONTENIDORS SOTERRATS

Les illes de contenidors soterrats han estat netejades per dos operaris
de la Unitat de Neteja de l’empresa SINMA. Això permetrà mantenir en
millors condicions la infraestructura i evitar les males olors i molèsties als
veïns.

PLAÇA TEATRE-AUDITORI

Ja han començat les obres  per a l’adequació de la
plaça pública situada entre el carrer Aitana i l’avinguda
de  la  Rectoria.  Després  del  procès  de  cimentació,
aquesta  infraestructura  servirà  de  base  per  al  futur
teatre-auditori.  Les  obres  actuals  tenen  un  termini
d’execució de 4 mesos i  estan subvencionades per la
Diputació d’Alacant amb 131.501,99€.

CANALITZACIÓ D’AIGUA DE LA PARTIDA VINYALS

La canalització d’aigua que subministra a la partida
Vinyals  i  que  transcorria  pel  camí  del  Cementeri  ha
estat reinstal·lada pels carrers Tirant lo Blanch i Ausiàs
March (entre l’antic CEIP Benicadim i la urbanització
Montecorona). Les obres d’aquest nou traçat han estat
assumides  pel  consistori  local  amb  una  inversió  de
8.000€.  La decisió d’establir  un pas alternatiu  de les
canonades  ha  estat  motivat  pel  freqüent  trencament
d’aquestes a causa del pas de vehicles pesats, amb la
qual cosa s’evitaran els danys a les canonades i totes
les molèsties que això comporta.

PODA D’ARBRES MUNICIPALS

Durant aquests dies s’està procedint a la poda de l’arbrat del
carrers i  espais públics, entre aquest,  també als  de la parada
d’autobusos,  els  quals  han  hagut  de  ser  podats  de  manera
intensa, ja que albergaven colònies de tèrmits i es temia que
això poguera produir la caiguda d’alguna de les branques, amb
el  perill  que  comporta  per  als  vianants  i  la  terrassa  del  bar
adjacent. Els tèrmits han sigut retirats i properament els arbres
seran tractats per tal d’evitar noves infeccions.

SUBVENCIONS

Aquestes són les subvencions que ha rebut l’Ajuntament de Beniarbeig per part de la Diputació
d’Alacant des de la publicació de l’últim BIM:

• Plan Provincial de obra Ahorro Energético de
2016. 46.973,16 €

• "Inversión en arbolado en espacios urbanos de
titularidad municipal".62.521,00 € 

El contingut d’aquest article només té caràcter informatiu. La informació completa i oficial pot
trobar-se a l’apartat de Transparència del portal web municipal www.beniarbeig.es. 
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II PLA D’IGUALTAT

Beniarbeig implanta el II Pla per a la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes

El dimecres 21 de febrer la directora de la UNED Dénia-Benidorm-Xàbia, Raquel Martí, va fer
entrega a l’alcalde de Beniarbeig, Vicente Cebolla, del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i
homes.

L’Ajuntament  de  Beniarbeig  va
mostrar  per  segona  vegada  el  seu
compromís  amb  la  igualtat
d’oportunitats  i  la  importància  de  la
participació  ciutadana  per  aconseguir
aquest objectiu, una aposta ferma per tal
de  sensibilitzar  contra  la  violència  de
gènere  que  aspira  a  l’eliminació  dels
desequilibris  que  impedeixen  a  la
ciutadania l’avanç en matèria d’igualtat.

La  UNED  Dénia  va  oferir
assessorament tècnic del primer PIOM i
ha  elaborat  el  II  PIOM,  centrat  en  el
principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes amb caràcter transversal. El segon
lliurament  del  pla  s’ha  estructurat  en  tres  eixos  principals:  transversalitat,  diversitat  i
coresponsabilitat,  juntament amb sis àrees bàsiques: administració local,  desenvolupament local,
ocupació  i  conciliació,  coeducació,  cultura  i  inclusió  social,  i  participació  ciutadana.  Aquests
paràmetres donen lloc a 19 objectius específics materialitzats a través de les 49 accions, seguint el
cronograma que es durà a terme per part del govern municipal i la ciutadania durant els quatre anys
de vigència del pla.

Beniarbeig  és  un  dels  primers  pobles  de  la  Marina  Alta  a  dur  a  terme  un  pla  d’aquestes
característiques per aconseguir la igualtat efectiva de dones i homes en les administracions locals.
L’Ajuntament pretén visibilitzar aquesta qüestió. organitzant activitats relacionades amb la igualtat i
la preocupació per eradicar la violència de gènere.

Article publicat a: La Marina Plaça, Carla Pons. 01/03/2018. 

VI MARXA BTT

Beniarbeig  ha  estat  l’encarregat  d’obrir  la
temporada  2018  del  VII  Circuit  de  BTT  de  les
Comarques  Centrals,  una  competició  de  8  proves
repartides  per  les  comarques  de  la  Costera,  la  Vall
d’Albaida, la Safor i la Marina.

D’aquesta manera, durant el matí del diumenge 25
de febrer, Beniarbeig acollia als 297 ciclistes disposats
a recórrer els 32km necessaris per completar la prova.
De  tots  ells,  el  guanyador  de  la  prova  va  ser  Dani
Cepa del  Xabias Bike-Faster Wear, amb un temps de
1:22:34, seguit pel seu company d’equip Saoro Moll i
amb Àngel Lloret del CC Puig Campana de Finestrat
en  la  tercera  posició.   En  la  categoria  femenina,  el
primer  lloc  del  pòdium el  va  ocupar  Ayda Parra (Multiesport-UCMontgó-Biorracer),  amb un
temps de 1:47:49, a quasi un quart d’hora d’ Elena Pérez (Emintel Feminas Team) i Alícia Parreño
(CC  Crononike  Altea),  qui  entraven  en  2:02:02  i   2:03:41,  respectivament.  Pel  que  fa  a  la
classificació local la va encapçalar David Oliver, seguit per Toni Gil i Vicent Sendra.
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CAMPANYA DE TETARE A LES ESCOLES

Arriba  a  Beniarbeig  la  21a  Campanya  de  Teatre  a  les
escoles  de  la  Marina  Alta  organitzada  per  la  MACMA
(Mancomunitat Cultural de la Marina Alta). Va ser el dimarts
6 de març, quan la sala multiusos del nou CEIP Benicadim
va acollir la representació de l'adaptació del clàssic "El Mag
d'Oz", de Frank Baum, a càrrec de la companyia professional
Monipoppins  & Cia,  formada per  Mónica  Palacios  i  Paco
Bertomeu.

L'actuació es va dur a terme en dues sessions, una primera per als alumnes d'infantil i primer
cicle de primària i una segona per a 3r, 4t, 5è i 6è. D'aquesta manera, tots els nens van poder gaudir
d'un espectacle ple de sorpreses i al mateix temps acostar-se als clàssics literaris.

PRESENTACIÓ REVISTA DAUALDEU

El dijous 23 de febrer es va presentar a la Biblioteca
Municipal  de  Beniarbeig  el  número  13  de
DAUALDEU:  revista  de  divulgació  científica  i
tecnològica. L’acte va començar amb una introducció
de  les  característiques  generals  d'aquesta  publicació
editada per l’Associació Meridià Zero, com és la seua
periodicitat  bianual  i  la  seua  distribució  gratuïta  a
travès  d’instituts  de  secundària,  cases  de  cultura  i
biblioteques,  ja  que entre  les diverses  entitats  que hi
participen també es troben uns quants ajuntaments de la
comarca, entre ells el de Beniarbeig.

A continuació, Josep Lluís Doménech, membre del consell de
redacció  va  fer  un  breu  repàs  al  contingut  d’aquest  número,
destacant  articles  que  aborden  temes  com  el  veganisme,  els
bioritmes o el tractament des d’un element des d’un punt de vista
interdisciplinari,  tot  això  amb una  visió  científica  i  a  càrrec  de
professionals  de  prestigi  en  cadascuna  de  les  seues  àrees.  No
debades, molts d’ells estan vinculats a la docència i compten amb
diverses publicacions, la qual cosa fa que encara que DAUALDEU
siga  una  revista  científica,  el  seu  contingut  és  perfectament
comprensible per al  públic en general i  en cap cas requereix de
coneixements científics avançats.

Seguidament, Doménech va oferir la xerrada «La implantació del
sistema mètric», on va mostrar l’evolució de les unitats de mesura,
des del seu naixement fins al moment de l’establiment del sistema
mètric  decimal  en  la  quasi  totalitat  de  països.  Un  procés
d’implantació que comença al segle XIX, però que tardarà dècades
en ser acceptat per la població. Dos segles d'implantació plens de
conflictes, què oscil·len entre diversos plets i multes en poblacions
valencianes, fins a autèntiques revoltes populars com els casos de
Brasil i Mèxic. També, Doménech va explicar els diferents motius
que van fer que gran part de la població rebutjara aquests sistema de
mesura,  com és  el  trencament  de  la  tradició  i  les  dificultats  que
representa  treballar  en  unitats  decimals  per  a  societats  amb  una
elevada taxa d’analfabetisme.
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ENCONTRES A BENIARBEIG

El  passat  dijous  1  de  març
continuaren els Encontres a Beniarbeig
2018,  tot  prenent  el  relleu  que  deixà
l’escriptora i filòloga eslovena Simona
Škrabec amb la seua darrera ponència.
Així  mateix,  l’alcalde  del  municipi
Vicent Cebolla valorà l’èxit de la nova
edició del programa en l’obertura d’un
acte que comptà amb la participació de
l’escriptor Tomàs Llopis com a introductor del ponent convidat.

Cal dir que Joan Francesc Mira ja protagonitzà una reeixida intervenció en els  Encontres de
2015 tot i que el seu retorn –dins d’una edició caracteritzada per sintetitzar el gruix de temàtiques
abordades  en  les  anteriors  programacions– es  fonamentava  en  una  nova  ponència:  L’ofici  i  la
responsabilitat  del  traductor  des  de  les  meues  traduccions,  una  interessant  i  aprofundidora
aproximació a l’àmbit de la traducció literària per part de l’artífex de les celebrades traduccions al
català d’obres universals com L’Odissea o La Divina Comèdia.

Nascut  a  València  el  1939,  Joan
Francesc  Mira és  escriptor,  antropòleg,
sociòleg i una figura imprescindible dins la
cultura  del  nostre  àmbit  lingüístic.  Soci
d'honor  de  l'Associació  d'Escriptors  en
Llengua Catalana, acadèmic de l'Acadèmia
Valenciana  de  la  Llengua  i  president
d'Acció Cultural del País Valencià, la seua
obra en prosa o els seus nombrosos assaigs
i  estudis  són  graons  ineludibles  en  el
redreçament  cultural  del  País  Valencià  al

segle XX. Un talent que gaudiren els vora cent assistents que ompliren la biblioteca beniarbegina
per tal d’escoltar un dels lletraferits més il·lustres dins la literatura catalana contemporània.

Pel que fa a la resta de conferències, el proper dijous 22 de març l’historiador Antoni Furió
abordarà en «Joan Fuster i la història» el vast llegat i contribució de l’assagista de Sueca mentre
que l’historiador  mallorquí  Antoni  Riera  debutarà  en els  encontres  el  dijous  19 d’abril  amb la
comunicació  «Aspectes  de  l’alimentació  a  l’època  medieval  i  moderna».  Dues  singulars
conferències que precediran la darrera del cicle –dijous 10 de maig– a càrrec de la professora de la
Universitat d’Alacant Carmen Alemany, la qual tancarà el programa amb la xarrada «La poesia
cubana després de la Revolució».

ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA. DIA DE LA DONA

L'Associació d'Ames de Casa de Beniarbeig hem
organitzat  una caminada al  peu de la  muntanya.  La
sortida serà a les 9:30 del matí des de la plaça. Per
garantir  l'assistència  serà  necessari  apuntar-se  els
dimarts 27 de febrer i 6 de març, de 10:00 a 12:00 a
Ca'l Nay. L'aportació serà d'1 € per a les sòcies i 2 €
per a la resta, els beneficis recaptats seran destinats a
l'Associació Espanyola contra el Càncer. En arribar al
peu de la muntanya, esmorzarem. El bocata i altres va a
càrrec de l'associació. No has de portar res, només les ganes de caminar i passar-ho bé.

Així que animeu-vos, TOTS poden participar-hi!
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BIBLIOTECA

Aquest mes, a banda d’adquirir les traduccions de Joan Francesc Mira de  l’Odissea i  La divina
comèdia, també posem a la teua disponibilitat les següents dos novetats:

La nació dels valencians
Joan Francesc Mira

No és fàcil, ni confortable, viure en un país d'identitat confusa, de nom incert i de
destins abocats a una mena o altra de subalternitat i de desintegració... En un país
com el valencià, la reflexió (i si pot ser l'acord) sobre el “ser” i el “no ser”, no és un
luxe acadèmic: és la condició necessària per existir  com a societat,  com a poble
responsable del seu propi futur entre els altres pobles. Joan F. Mira revisa a fons i
actualitza l'assaig publicat el 1997, que va incomodar blavers i fusterians amb una
anàlisi lúcida de la societat valenciana actual i una visió gens idealitzada. 

FARIÑA
Nacho Carretero

Coca, farlopa, perico, merca, Fariña.Nunca Galicia comercializó un producto
con tanto éxito. Aunque ahora parezca una pesadilla lejana, en los años 90 el 80
por ciento de la cocaína desembarcaba en Europa por las costas gallegas. A través
de testimonios  directos  de capos,  pilotos  de planeadoras,  arrepentidos,  jueces,
policías,  periodistas  y  madres  de  toxicómanos,  Nacho  Carretero  retrata  con
minuciosidad este paisaje criminal. Fariña incluye, además, un repaso inédito por
los clanes que siguen operando hoy en día.

La bona lletra
Rafael Chirbes

La bona lletra  narra en primera persona les peripècies vitals d’una família
humil  de  republicans  vençuts,  al  llarg  dels  anys  difícils  de  la  dictadura
franquista.  Anna,  la  protagonista  del  relat  decideix,  al  tram final  de  la  vida,
trencar el silenci i fer un exercici de memòria, confessional, per contar al fill la
seua llarga i inútil lluita per sobreviure. La bona lletra conforma, juntament amb
Mimoun, el primer bloc de l’obra chirbesiana, unes narracions que, en opinió de
l’autor, són «més nouvelles que novel·les», cosa que li va permetre «un treball
més polit, d’orfebreria».

TRÍVIAL DE BENIARBEIG

El Trívial de Beniarbeig retorna aquest mes d’abril amb el format de sempre, amb
preguntes  d’actualitat,  cultura  general,  temes  locals  i  les  excitants  proves
d’audiovisuals.  Serà els  divendres  13 d’abril  a  Ca’l  Nay,  27 d’abril  al  Moss  de
Segària,  11 maig a La Pau i  25 de maig al  Racó. La participació serà d’1€ per
persona i l’equip que més preguntes encerte tindrà premi. Els equips poden ser de 3
a 9 persones, així que t’animem a que vingues en companyia dels teus amics per a
que, d’una forma divertida poseu a prova els vostres coneixements.

L’AGENDA

10/03 Sessió Fitnnes. Setmana de la Dona. 
Inscripcions: pavelló, ajuntament o 620 957 220.

9:30 Taller de gimnasia para la 3ª edat
10:15 Strong by Zumba
11:00 Zumba
11:45 Pilates (cal portar estoreta)

11/03 Caminada. Associació de Mestresses de 
Casa 9:30h

18/03 Senderisme. Tollos (Serra d’Alfaro) 
Barranc de Malafí. Ombria d’Alfaro. Cim 
(1.166m). Recorregut circular. 4h Dificultat: 
mitjana-alta
20/03 Donació de Sang. De16:30 a 20:30. 
Centre mèdic.
22/03 Conferència «Joan Fuster i la història» a 
càrrec d’Antoni Furió. 19:30. Biblioteca
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MARÇ ABRIL      

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

1 2 3 4 1
Recollida de trastos, previ avís amb

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

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 Recollida pels matins

a partir de les 8:00 h.26 27 28 29 30 31 23 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:
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

Març 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 31
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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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