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EXPOSICIÓ «JOSÉ ESTRUCH: VIDA I TEATRE»

El Centre Cultural de Beniarbeig serà l’encarregat
d’acollir  l’exposició  que  repassa  la  biografia  del
dramaturg  alacantí  José  Estruch  (1916-1990).  El
projecte va ser creat l’any 2016 per l’Institut Alacantí
de  Cultura  Juan  Gil-Albert  en  commemoració  del
centenari del naixement d’Estruch i al capdavant de
les tasques de recerca i disseny ha estat Juana María
Balsalobre,  directora  del  Departament  d’Art  i
Comunicació Visual.

La mateixa Balsalobre va ser qui, juntament amb els companys Ana Ortolà i Jesús Fernández de
l’IAC-Juan Gil-Albert, es va desplaçar el passat 10 de setembre fins a Beniarbeig per tal d’estar
present en l’acte d’inauguració. Els assistents encapçalats pels membres de l’equip de govern van
poder escoltar les explicacions de Balsalobre, ampliant així els coneixements d’una exposició que
està composta per quatre grans panells de fusta, on hi figuren fotografies i una acurada descripció
de la vida d’Estruch. La disposició dels panells divideix la visita en cinc espais que es corresponen
amb les diferents etapes biogràfiques.

Durant  aquests  dos  últims  anys,
l’exposició  ha  estat  instal·lada  en  els
principals  teatres  de la  província,  així  com
en molts altres pobles i ciutats. A Beniarbeig
romandrà  oberta  al  públic  fins  al  25  de
setembre  en  horari  de  biblioteca,  amb
l’objectiu  de  donar  a  conèixer  la  tasca
creativa d’una personalitat com José Estruch
i que fins ara ha estat un gran desconegut. 

GIMNÀSTICA GENT GRAN

Les classes de gimnàstica per a gent gran organitzades per l’Ajuntament de Beniarbeig
també reprenen la seua activitat després de l’aturada de l’estiu. Com en anys anteriors les
sessions  tindran  lloc  els  dimecres  a  les  10:30  al  Centre  Cultural.  Enguany,  el  curs
començarà el 3 d’octubre i les inscripcions es podran fer el mateix dia d’inici.

JORNADA DE PORTES OBERTES D’ACTIVITATS FITNESS

Amb  el  nou  curs  arranca  també  el  programa  d’activitats  fitness  al  pavelló
municipal, amb sessions de zumba, hit, tonificació, pilates, ioga i estiraments. Per tal
de conèixer millor aquestes modalitats, des de l’organització s’oferirà una jornada de
portes obertes per al proper dijous 13 de setembre, on es faran les demostracions de
cadascuna  de  les  activitats.  L’horari  de  la  jornada  serà  el  següent:  15:15  Hit/Zumba,  16:00
Tonificació/Pilates, 16:45 Ioga/Estiraments, 19:30 Zumba i 20:15 Fitness/Pialtes.

Com en altres edicions, els interessats podran provar de participar de manera gratuïta en una o
diverses sessions. Per a més informació es pot contactar amb Esther (620 957 220).
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DONACIÓ DEL LLIBRE D’ACTES DE «LA ESTRELLA»

L’Ajuntament de Beniarbeig ha rebut la donació del llibre d’actes on hi figura l’acta constituent
de l’Associació de Colombicultura de Beniarbeig «La Estrella». El donant ha estat Vicente Mas Tur,
descendent d’un d’aquells membres de les primeres juntes directives, qui amb el vist-i-plau dels
actuals  membres  de  «La  Estrella»  ha  cedit  al  consistori  aquest  document  de  la  història  de
l’associacionisme local.

El llibre compren quatre actes dels primers anys de l’associació, concretament
les anotacions s’inicien el 18 de novembre de 1927, quan en Dénia el liquidador
dels impostos de drets reials fa entrega del llibre. Tan sols una setmana després
és redactada l’acta fundacional, quan el 25 de novembre es reuneixen els socis
sota la presidència de l’alcalde Francisco Piera Rodríguez. És en eixe moment
quan s’estableixen els punts que regiran el funcionament de l’associació, com
per  exemple,  que  la  junta  general  es  farà  de  manera  bianual  els  primers
diumenges de gener i juliol a les 10:00 del matí a la casa de Pedro Sesé Far,

situada  a  la  plaça,  o  que la  quota  mensual  serà de  50  cèntims de  pesseta,  que  per  tindre  una
referència  actual  aproximada,  és el  que aleshores costava una entrada al  cinema.  També queda
anotat que la recaptació de les quotes serà destinada a l’adquisició de material  d’oficina i  a la
compra i manteniment dels coloms.

L’acta finalitza fent constar els socis presents, on es
trobaven  Joaquín  Rodríguez  Cervera,  Blas  Cervera
Galan,  Pedro  Sesé  Font,  Vicente  Sesé  Ballester,  José
Seguí  Soler,  Vicente  Garcia  Oliver,  José  Poquet  Mud,
Lorenzo  López  Artigues,  Vicente  Mengual  Doménech,
José  Doménech  Fornés,  José  Mengual  Sesé,  Juan
Picornell  Tur,  Francisco  Escrivà  Cervera,  José  Roselló
Poquet i Àngel Seguí Galan, així com el repartiment de
càrrecs dels membres de la junta directiva formada per
José Roselló Agulles (president), Pascual Oliver Miquel
(vicepresident),  Pedro  Terrades  (recaptador)  i  José
Mengual Peretó (secretari). Encara que tots aquest noms estan ben vinculats al poble de Beniarbeig,
destaca la vicepresidència de Pasqual Oliver Miquel (1873-1938), popularment conegut com «El
Barberet de Beniarbeig» i destacat pilotaire de finals del s.XIX i principis del s.XX.

La segona entrada al llibre la forma l’acta de l’any següent,
quan  es  redistribueixen  els  càrrecs  de  la  junta  directiva  i  als
noms anteriors se sumen també noms de Jaime Pérez Mengual i
José Payà de España. Els registres finalitzen el 1932, amb dos
actes breus, on es fa referència a l’acord pel qual se li entregaran
100 pts. anuals a Luís Seguí Miralles en concepte de neteja i
alimentació dels coloms. És en aquest mateix any quan entre els
membres de l’associació apareix el nom de Joaquín Mas Llopis,
de qui el donant Vicente Mas Tur hereta el document.

A partir d’ara, el llibre serà digitalitzat i s’integrarà al fons històric de l’arxiu municipal. Des de
l’Ajuntament de Beniarbeig s’ha valorat molt positivament la donació, i des de la mateixa alcaldia,
Vicent Cebolla a remarcat que que «a banda del valor històric, aquest document també posa en
valor l’associacionisme i les tradicions locals».

CEMENTERI

A partir d’ara, l’horari d’obertura del cementeri municipal serà de 8:00 a 17:00 durant l’hivern i
de 7:30 a 20:00 a l’estiu.
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CLUB DE FUTBOL

Després  d’onze  anys,  el  C.F.  Beniarbeig  torna  a  la  competició,  des
d’aquella riuada que s’emportara el pont i també el camp de futbol. L’equip
del poble inicia així una nova campanya plena d’il·lusió en el Grup 12 de la
segona regional.  Aquest  estiu  ha servit  per  configurar  un equip amb 22
jugadors majoritàriament locals, però que també compta amb aportacions
de poblacions veïnes. L’encarregat de liderar el grup serà el denier Pepe
Montoro,  qui  arriba  com  a  entrenador  a  Beniarbeig  amb  l’experiència
d’haver estat al capdavant d’equips com l’Atlético Dénia, la UD Ondarense
o el Juvenil Pedreguer.

Per ara, la pretemporada ha permès arrancar amb un calendari d’entrenaments els dimarts, dijous
i divendres de 19:00 a 21:00 i amb l’enfrontament de partits amistosos amb els equips de Gata de
Gorgos, Xàbia i Ondara. Però l’exigència del projecte no radica tan sols en allò esportiu i, com en
qualsevol  iniciativa  que  comença  de  zero,  la  part  organitzativa  també  ha  suposat  un  esforç
considerable. En aquests moments, la directiva formada cerentment compta amb Javier Picornell
(president), Vicent Morell (vicepresident), Àngel Picornell (tresorer), David Colom (secretari) i José
Vicente Morell  (vocal),  els quals han llançat una campanya de captació de socis amb l’eslògan
«Sense història no hi ha sentiments. Ajuda’ns a créixer.» i amb una quota de 20€ anuals.

Des dels responsables de l’equip agraeixen el suport que estan rebent per part del poble, tant en
forma de socis com d’empreses col·laboradores i de l’Ajuntament de Beniarbeig, qui des del primer
moment  ha  facilitat  les  gestions  administratives  per  a  la  regularització  del  club,  ha  aportat  el
material esportiu i està treballant per a que les instal·lacions estiguen completament operatives el
més prompte possible.

SUBVENCIONS
Aquestes són les subvencions que ha rebut l’Ajuntament de Beniarbeig
durant els últims mesos per part de la Diputació d’Alacant:

• Organització de cursos de Lliure Office per Autònoms. 2.000 €
• Tractaments de control de dípters. 2.359,50 €
• Publicitat i promoció d'il·luminació de la Setmana del Comerç Local. 5.021,50€
• Desbrossament de les parcel·les 42,43,67y 68 del polígon 3 i desbrossament manual de la

senda d'accés a la zona de Segària. 2.432,10 €
• Connexió dels dipòsits reguladors d'aigua potable. 17.054,54 €
• Activitats de promoció social i adquisició d'equipament, serveis socials. Programa "Ment

activa". 750 €
• Esterilització de colònies de gats sense amo. 1.081.08 €

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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SETEMBRE OCTUBRE      

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 7
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 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 Recollida pels matins

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

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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