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TOVALLOLETES AL W.C.

El  llançament  de  tovalloletes  al  vàter  continua
ocasionant  autèntics  problemes  en  el  sistema  de
clavegueram. Com ja s’ha explicat reiteradament des
d’aquest  mitjà,  l’incorrecte  tractament  de  les
tovalloletes  és  veritablement  perjudicial,  però  el
problema  roman  i,  lluny  de  desaparèixer,  continua
generant embussos i trencaments de bombes.

Durant els últims quatre mesos han estat necessàries cinc intervencions de l’empresa encarregada
de la neteja de les canonades, uns treballs  que en aquest
període de temps ha suposat una despesa d’uns 3.500€ i als
que cal sumar el trencament recent d’una bomba valorada
en més de 900€. Una despesa totalment evitable amb un
gest tan senzill com llençar les tovalloletes al fem.

TALL D’AIGUA PER LA INTERCONNEXIÓ DELS DIPÒSITS

El passat dimecres 27 de febrer es va haver de tallar el subministrament d’aigua potable de tota
la  localitat.  El  motiu  va  ser  l’obra  de  connexió  dels  tres  dipòsits  d’aigua  municipals  per  tal
d’augmentar la capacitat d’emmagatzematge d’aigua i disminuir la despesa elèctrica. Com ja es va
avisar des de l’Ajuntament de Beniarbeig, la restricció d’aigua seria des de les 8:00 fins a les 18:00,
encara que per sort, l’actuació dels operaris es va desenvolupar sense cap incident i els veïns de
Beniarbeig van poder disposar d’aigua a partir de les 14:30.

PISTA DE PÀDEL

Per fer ús de la pista de pàdel és necessari reservar-la a través
de l’ajuntament, bé siga presencialment en l’horari d’atenció al
públic o electrònicament a través del portal web municipal,  en
aquest últim cas caldrà fer-ho en almenys 24h d’antelació. Les
reserves tenen un cost de 16€ per a un torn d’una hora en cas que
el sol·licitant estiga empadronat al  municipi.  També es podran
adquirir abonaments de 5 torns a un preu de 60€. Per als casos de
persones no empadronades a Beniarbeig, la reserva serà de 20€ i
l’abonament  de  80€.  La  pista  estarà  disponible  de  dilluns  a
divendres de 15:30 a 21:30 i dissabtes de 9:00 a 13:45.
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HORARI ECOPARC
L’horari de l’ECOPARC del carrer Riu Túria, al polígon industrial serà

de dilluns a divendres de 12:00 a 13:30 i dissabtes d’11:30 a 13:30. Per ara
ho farà tan sols amb les restes vegetals (poda, jardins, etc.) dels particulars.

BTT

Més de 280 ciclistes es van donar cita el passat 24 de febrer per competir en la setena edició de
la Marxa de BTT de Beniarbeig. La prova comptava amb un recorregut molt similar al de l’any
passat, uns 32km de distància i un desnivell acumulat de 900m, per als quals s’havia de fer dos
voltes a un circuit que transcorria per les sendes i camins de la part baixa de la Segària, entre els
termes municipals de Sanet i els Negrals, Beniarbeig i Ondara.

La  classificació  de  la  categoria  absoluta  la  va  encapçalar
Dani Cepa, qui amb 1:28 va aconseguir imposar-se a Moisés
Espinós (1:28), amb qui en tot moment va rivalitzar pel primer
lloc de la classificació en un intens duel, fins al punt d’entrar
simultàniament  a  la  meta.  Un  minut  més  tard  José  Serrat
creuava la meta fent-se amb la tercera posició. En la categoria
femenina, Ayda Parra Ausina (1:57) va acabar líder, mentre que Gloria Medina (2:05) i Maribel
Algado (2:05) ocupaven el segon i tercer lloc, respectivament, amb una diferència de tan sols un
segon. La representació de ciclistes locals va finalitzar amb Carlos Andrés (1:37) en la part més alta
del pòdium, seguit per Toni Gil Chaves (1:50) i Ángel Boto Villar (2:31).

L’entrega dels premis va tindre lloc en l’antic CEIP Benicadim, on se situava l’eixida i l’arribada
de la prova, i on els vencedors de cadascuna de les categories van rebre els trofeus.

Des de l’organització de la marxa fan una valoració molt positiva de
l’edició d’enguany, ja que encara que sempre hi ha algun punt menor per
millorar, s’ha assolit un nivell d’organització molt bo que ha permés el
transcurs de la prova sense cap incidència destacable. En aquest sentit
els responsables de la prova volen agrair públicament tot el suport dels
espònsor, col·laboradors, voluntaris, agrupacions de Protecció Civil de
Dénia, Ondara, el Verger, Teulada i Calp, Policia Local de Beniarbeig i
Ondara i als ajuntaments de Beniarbeig, Ondara i Sanet i els Negrals.

Amb això, la marxa beniarbegina és l’encarregada de donar el tret de
sortida del VIII Circuit BTT de les Comarques Centrals. Una competició
composta per un total de set proves que finalitzà al juny amb la prova de
Benissa, després de passar per les cites de Benigànim, Senija, Vilallonga,
Castelló de Rugat i Quatretonda. Per ara, la classificació per equips del
circuit  té  al  capdavant  a  conjunt  de Multiesport,  seguits  per  La Cava
Team i Master Bike.

VISITA PASTORAL

El passat dijous 8 de febrer la parròquia de Beniarbeig va rebre
la visita pastoral del Bisbe Auxiliar de València, Monsenyor Esteban
Escudero Torres, qui a més té assignada la seu titular de la vicaria
de Diano composta per les comarques de la Marina Alta i la Safor.
La  visita  va  començar  a  l'església  de  Sant  Joan Baptista,  on  els
feligresos  van rebre al bisbe i a Mossèn Vicent Font, rector de la
parròquia.

A continuació, tots els assistents es van desplaçar fins cementeri municipal per tal d’homenatjar
al difunts. Seguidament, ja en el saló parroquial, Escudero va voler agrair a tots els assistents la
calorosa rebuda abans de començar la missa en la que es va comptar amb la presència d’alguns
rectors de la comarca.
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DIA DE LA DONA

La  commemoració  del  Dia  Internacional  de  la  Dona  va  començar  a  Beniarbeig  el  mateix
divendres 8 de març, quan una cinquantena de persones, majoritàriament dones, es van concentrar a
la plaça del 9 d'Octubre per donar suport a aquesta data. Entre les assistents s'han pogut vore dones
de  totes  les  edats,  que  van  voler  finalitzar  la  concentració  amb  una  fotografia  col·lectiva.  A
l’endemà, per al matí de dissabte es va organitzar al pavelló una sessió de fitness que va comptar
amb 25 participants.  L'activitat  va estar dirigida per Esther Calatayud, qui va realitzar diversos
tallers; de sol pèlvic, anticel·lulític, de cervicals i balls.

El  cap  de  setmana  finalitzava  amb  una  multitudinària  caminada  solidària  organitzada  per
l’Associació de Mestresses de Casa de Beniarbeig. La cita va concentrar en el matí de diumenge a
més de 220 persones en la plaça del 9 d’Octubre, des d’on després de la lectura del manifest es va
donar el tret d’eixida d’una caminada que enguany comptava amb dues rutes, una de 2km i un altra
de 4km. Una volta els participants van finalitzar els recorreguts, es van reunir de nou tots a l’Àrea
Recreativa del Riu Girona, on l’associació havia preparat un esmorzar.

Des  de  l’organització  de  la  caminada  han  mostrat  la  seua  satisfacció  pel  resultat,  la  qual
qualifiquen «d’excel·lent  per  tota  la participació i  la  col·laboració» amb la que han aconseguit
recaptar vora 1.000€, els quals aniran destinats a l’Associació Espanyola Contra el Càncer.

TALLER TAULETES I SMARTPHONES

L’Associació de Mestresses de Casa de Beniarbeig ha finalitzat un taller per aprendre a fer un ús
òptim dels dispositius mòbils, com smartphones i tauletes. El curs va començar el passat febrer i ha
continuat durant tot el mes de març amb dues sessions setmanals. Al capdavant de la formació han
estat els tècnics Juanan Domènech i Tere Fullana, els quals han explicat qüestions relacionades amb
com fer un correcte ús de l’agenda de contactes o quines són les principals aplicacions disponibles
per als sistemes operatius d’Android i iOS.

Des de l’Associació s’han mostrat molt satisfetes amb
l’activitat, no tan sols per haver aconseguit omplir totes
les places que s’oferien per al curs, sinó també perquè,
segons  elles,  «ens  ha  permés  aprendre  a  traure-li  més
profit als telèfons mòbils, que tots en tenim però que en
la majoria de casos no sabem com aprofitar-los bé».
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ENCONTRES

El passat 31 de gener va tindre lloc la segona conferència
dels  Encontres  a  Beniarbeig  2019  i  va  comptar  amb  la
presència de Rafael Garcia Mahíques, catedràtic d’Història
de  l’Art  de  la  Universitat  de  València,  qui  amb  la
conferència  «El   discurs  visual  de  la  Sala  de  Corts  del
Palau de la Generalitat de València» va explicar els orígens
i interpretacions de la iconografia d’aquest espai.

La presentació de l’acte va ser a càrrec de Tomàs Llopis, escriptor i membre de la comissió
organitzadora,  que  va  voler  recordar  que  les  jornades  d’enguany  són  una  selecció  de  les  180
comunicacions que es van presentar en el congrés «La veu del Regne» que commemora el 600
aniversari de la Generalitat Valenciana.

A continuació va donar pas a Garcia
Mahíques,  qui  va  voler  començar
aclarint  que,  encara  que  el  nom de  la
sala fa referència les Corts, aquestes no
mai  s’han reunit  ací,  i  que el  nom de
Corts està vinculat a les representacions
dels  tres  braços;  el  militar,  el  reial  i
l’eclesiàstic.  Després  d’una  breu
contextualització dels orígens de la sala,
Garcia  Mahíques  va  fer  constar  les
característiques del concepte de discurs
visual,  enfrontant-lo  al  de «decoració»
que  tan  sols  té  una  finalitat
ornamentista. En canvi, per al conferenciant, el discurs visual «ha de tenir significació, ja que ha de
denotar un contingut d’allò que es vol dir». Un discurs visual que en el cas de la Sala de Corts no
disposa d’una unitat discursiva, ja que «no hi ha una continuïtat programàtica entre la fusteria i la
pintura mural». 

Tres setmanes més tard, les jornades arribaven a l’equador de les conferències amb el professor
Eduard Juncosa, qui amb «Les relacions entre el rei i el regne a la Corona d’Aragó baixmedieval»
va desmembrar les causes i conseqüències del sistema reial de la Corona d’Aragó. L’acte el va
introduir  el  bibliotecari  Pau Bañó,  fent  un repàs de la  trajectòria  de Juncosa en el  camp de la
docència en la Universitat Complutense de Madrid i de la seua tasca de recerca i investigació que
l’ha portat a comptar amb nombroses publicacions sobre les relacions de poders civil i eclesiàstic i
les institucions representatives de l’Edat Mitjana.

A través d’una gran diversitat de fonts de la pròpia
època, com registres de la cancelleria reial, processos
de  Corts,  cartes  o  cròniques,  Juncosa  va  abordar
qüestions  com la  indivisibilitat  de  la  corona  sota  el
principi  d’aeque  principale,  on  «ens  trobem  davant
d’un cos polític juxtaposat, però no unitari, en que els
monarques  es  convertien  en  un  aglutinant  que
transformava el centre del lloc on s’instal·lava la cort»
però que al mateix temps es veien obligats a redefinir-
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se i  adaptar-se per tal  de fer front a una legitimitat  discutida.  Una situació que va quedar  ben
reflectida quan Juncosa va fer referència a les paraules que el Consell del Principat dedica a Joan II
a mitjans s.XV, afirmant que «la preeminència de la Diputació és tal, que condició reial en res no
admet».

La quarta sessió de les jornades va ser el 21 de març amb el professor José María Cruselles i la
conferència «Les institucions forals valencianes i la nova inquisició». L’acte el va introduir Pau
Bañó, qui va destacar de Cruselles la seua tasca de recerca en el Departament d’Història Medieval
de la Universitat de València, una labor on des de 2007 se centra en la investigació del naixement de
la Inquisició espanyola.

Seguidament, la conferència va arrancar
amb  la  diferenciació  entre  la  inquisició
primitiva  que  naix  amb  els  primers
cristians i la la Nova Inquisició, creada a
partir del s.XV quan el Papa Sixt IV delega
en  els  Reis  Catòlics  el  nomenament
d’inquisidors en els seus regnes. D’aquesta
manera, segons Cruselles, pel que fa a la
instauració del la Inquisició en el Regne de
València,  aquesta  es  fa  amb  un  gran
recolzament, com per exemple casos com el de l’advocat Miquel Dalmau que presta 5.000 sous al
rei per a la creació del tribunal. En aquest sentit, la branca de l’administració reial accepta la tasca
inquisitorial,  però pel que fa a l’església valenciana,  Ferran II  intenta «manipular la jurisdicció
eclesiàstica com a via indirecta per a desfer-se de les limitacions que la legislació foral imposava al
seu projecte inquisitorial». Una relació que el 1484 també entra en conflicte entre el rei i les Corts,
quan Ferran II  i  l’inquisidor  general  Tomás de Torquemada decideixen substituir  a l’inquisidor
valencià del moment, a la qual cosa les Corts s’oposen interposant un greuge que Ferran II resol
recordant als diputats que «la inquisició era un tribunal eclesiàstic i que no estava afectat pels furs».

Com  amb  la  resta  de  conferenciants,  l’acte  va  finalitzar  amb  l’entrega  d’una  escultura  de
l’escultor local Rafael Carrió, i amb l’anunci de que la propera i última conferència serà el dijous 11
d’abril amb «Nacionalitats històriques i regions en el pacte constitucional. El difícil encaix del País
Valencià»,  la  qual  estava  programada  que  fora  a  càrrec  de  Joan  Romero,  però  que  finalment
l’oferirà Gustau Muñoz.

TALLERS FITNESS

Des dels cursos dirigits per la monitora Esther Calatayud s’ha organitzat unes
sessions extra per als propers caps de setmana al pavelló municipal de Beniarbeig.
La participació està oberta i serà gratuïta per als que ja participen en alguns dels
cursos, mentre que per a la resta tindrà un preu de 5€ per activitat. Com les places
són limitades és necessari inscriure's abans al 620 95 72 20 (Esther).

Dissabte 6 d’abril Divendres 12 d’abril Dissabte 13 d’abril

09:30 Taller crema-greixos

l0:30 Estiraments amb roller

19:00 Pilates amb roller

20:00 Taller crema-greixos

9:30 Strong by ZUMBA

10:15 ZUMBA

11:00 Pilates amb roller

11:45 Estiraments
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LA BÍBLIO

Donació de la Fundació Rafael Chirbes

La Fundació Rafael Chirbes ha donat a la biblioteca
diverses traduccions de l’obra de Chirbes. En total són 35
llibres on es poden trobar quasi tots els títols publicats
per l’escriptor;  Mimoun (1988),  La buena letra (1992),
Los  disparos  del  cazador (1994),  La  larga  marcha
(1996),  La caída de Madrid (2000),  Los viejos amigos
(2003), Crematorio (2007) o En la orilla (2013), traduïts
a  llengües  com  anglès,  francés,  alemany,  italià,
neerlandés, grec i croat. Des de la Biblioteca Municipal
de Beniarbeig volem agrair a la Fundació Rafael Chirbes aquesta donació que ens permetrà enriquir
el nostre fons bibliogràfic i a l’hora difondre l’obra literària de Chirbes.

Trívial de Beniarbeig

La  temporada  de  primavera  del  Trívial  de  Beniarbeig  va
començar el  divendres 29 de març al  bar La Pau, on uns 35
participants  repartits  en  5  grups  es  van  enfrontar  a  les  24
preguntes  que  posarien  a  prova  els  seus  coneixements  de
l’actualitat setmanal, literatura, esport, curiositats locals, música
i cinema. En aquesta primera sessió el  resultat  va estar molt
ajustat  fins  al  final,  on  els  «Powerpilis»  i  «Els  Millors»
empataven en la segona posició, tan sols a un punt de distància
dels «Bastards», qui encetaven el pòdium d’aquesta temporada. El Trívial de Beniarbeig continuarà
els propers divendres 12 d’abril a Ca’l Nay, 3 de maig als Pensionistes i 17 de maig al Racó.

Club de Lectura

El  Club  de  Lectura  sembla  ser  que  a  poc  a  poc  creix.  En l’última  sessió  vam ser  nou els
membres, als que cal sumar diverses baixes d’última hora. D’aquesta manera, el passat 7 de març la
biblioteca  albergava  la  tertúlia  al  voltant  de  Palmeras  en  la  nieve (2012),  de  Luz  Gabás,  la
coneguda  novel·la  que  tres  anys  després  s’estrenava  a  la  gran  pantalla  de  la  mà  del  director
Fernando González Molina, amb Mario Casa, Berta Vázquez i Adriana Ugarte com a protagonistes.

Pel que fa a les opinions dels membres
del  club  sobre  la  lectura,  a  tots  els  va
resultar  interessant  l’obra  de  Gabás,
destacant  l’escenari  de  la  Guinea
Equatorial colonial com un element que li
aporta molt d’atractiu a la novel·la, ja que
a través d’aquesta s’apropa al lector a una
part  de  la  història  d’Espanya  poc
coneguda amb la que es plantegen temes
com  les  relacions  entre  la  colònia  i  la
metròpoli o el procés de descolonització.
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La propera cita lectora serà el dijous 2 de maig, quan parlarem de Balzac y la joven costurera
china (2000) de Dai Sijie, qui a més és el director de la pel·lícula homònima de 2002, la qual també
projectarem eixe dia. Com sempre, el club està obert a qui vulga participar, tan sols cal passar per la
biblioteca, on se li facilitarà un exemplar del llibre.

Dos  adolescentes  chinos  son  enviados  a  una  aldea  perdida  en  las
montañas del Fénix del Cielo, cerca de la frontera con el Tíbet, para cumplir
con el proceso de reeducación implantado por Mao Zedong a finales de los
años sesenta. Soportando unas condiciones de vida infrahumanas, con unas
perspectivas casi nulas de regresar algún día a su ciudad natal, todo cambia
con la aparición de una maleta clandestina llena de obras emblemáticas de la
literatura  occidental.  Así  pues,  gracias  a  la  lectura  de  Balzac,  Dumas,
Stendhal o Romain Roland, los dos jóvenes descubrirán un mundo repleto
de poesía, sentimientos y pasiones desconocidas, y aprenderán que un libro
puede ser un instrumento valiosísimo a la hora de conquistar a la atractiva
Sastrecilla,  la  joven  hija  del  sastre  del  pueblo  vecino.  Con  la  cruda
sinceridad de quien ha sobrevivido a una situación límite, Dai Sijie ha escrito
este relato autobiográfico que sorprenderá al lector por la ligereza de su tono
narrativo, casi de fábula, capaz de hacernos sonreír a pesar de la dureza de
los hechos narrados.  Además de valioso testimonio histórico,  Balzac y la
joven costurera china es un conmovedor homenaje al poder de la palabra
escrita y al deseo innato de libertad. 

L’AGENDA

·6 dissabte·
Activitats fitness

• 09:30 Taller crema-greixos
• l0:30 Estiraments amb roller

·7 diumenge·
08:00 Excursió del Grup de Senderisme a
la Vall  de Laguar (Fleix) Recorregut:  Font
Grossa. PR-CV.147. Riu Girona. Cova Santa.
Senda Barranc dels Racons. Font dels Olbits.
Benimaurell.  Tornada  circular  a  Fleix.
Dificultat mitjana.  Durada 4½ hores

16:00 Futbol:  C.F.  Beniarbeig  vs  C.F.
Villajoyosa B

·11 dijous·
20:00 Conferència 
«Nacionalitats
històriques i regions en
el pacte constitucional.
El difícil encaix del País
Valencià» a càrrec de
Gustau Muñoz. Encontres
a Beniarbeig 2019

·12 divendres·
Activitats fitness

19:00 Pilates amb roller
20:00 Taller crema-greixos.

20:30 Trívial de Beniarbeig a Ca’l Nay
·13 dissabte·
(Després de missa) Reunió anual de l’Associació 
de Mestresses de Casa de Beniarbeig al Centre 
Cultural. Inscripcions el dimarts 9 d’abril de 10:00 
a 12:00 al Centre Cultural.

Activitats fitness
• 9:30 Strong by ZUMBA
• 10:15 ZUMBA
• 11:00 Pilates amb roller
• 11:45 Estiraments

·14 diumenge·
08:00 Excursió del Grup de Senderisme a Pego. 
Recorregut: Calvari. Barranc de la Canal. Refugi de
la Figuereta. Tornada semicircular por el Barranc 
del Pintor.  Dificultat mitjana.  Durada 4 hores

12:00 «Concert dels Socis» de la Unió Musical 
Beniarbeig, dins de la XXIV campanya de Música 
als Pobles de la Diputació d’Alacant. A les 12:00 al 
local de la banda.
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ABRIL MAIG      

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

1 2 3 4 5 6 7 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.

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 Recollida pels matins

a partir de les 8:00 h.29 30 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 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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