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ESPORT LOCAL
Durant aquestes setmanes, la majoria de lligues esportives acaben de superar la meitat de la

temporada. És per això que hem volgut saber l’estat de l’esport local, conèixer com els ha anat la
primera part del curs esportiu i també que ens expliquen com encaren les properes jornades.

En primer lloc, el grup de futbol sala de les Escoles Esportives
Municipals arriba a mitjan temporada situant-se en la meitat de la
taula de la classificació de la lliga comarcal. Una posició que per
al seu entrenador, David Colom, permet afrontar tots els partits
amb  una  actitud  activa  i  desenvolupar  el  treball  fet  en  els
entrenaments. A hores d’ara el futbol sala local està format per
un equip de categoria infantil, que compta amb onze jugadors. Una xifra òptima per a Colom, qui
apunta a que «per al proper any esperem que, entre els jugadors que segueixen enguany i amb noves
incorporacions, podam refer els equips infantils i cadets». Per ara, la il·lusió i motivació de l’equip
contribueixen a un bon ambient de grup i aprofiten per convidar a tots aquells que vulguen assistir
als partits a que s’arrimen els dissabtes de partit a les 11:30 al pavelló municipal.

Pel  que  fa  a  l’escola  de  voleibol,  continua  una  temporada
marcada per la falta d’efectius. Una manca de jugadors i jugadores
que no ha permés competir, però que no ha estat cap impediment
per  continuar  els  entrenaments  amb  regularitat.  És  la  mateixa
entrenadora  Lorena  Pérez,  qui  afirma  que  «s’està  treballant  per
poder fer algun partit amistós i que de cara la propera temporada
esperem  poder  formar  equip».  Per  ara  ja  disposen  de  les  dos
primeres incorporacions masculines.

Per últim, el C.F. Beniarbeig ha traspassat l’equador de la temporada i ja està immers en una
segona volta en la que esperen aprofitar la consolidació del grup per millorar els resultats. Des del
mateix club reconeixen que aquesta primera temporada els resultats no són en cap cas una prioritat,
i que situar-se al capdavall de la taula és d’allò més normal. Un fet habitual en aquestes situacions
que així han constatat alguns jugadors dels equips veïns, els quals han traslladat a l'equip del Girona
el missatge de que els primers passos en aquestes competicions són durs, i que allò més important
en els primers mesos és la consolidació de l’equip.

En aquests moments el club beniarbegí manté una plantilla estable d’uns 22 jugadors, amb la que
encaren una segona part de la lliga majoritàriament en terreny local. Compensaran així els partits
inicials que van haver de canviar d’ubicació per les obres de millora del Camp del Girona. Per ara,
el  club  acaba  de  fer-se  amb  la  primera  victòria  en  competició  amb  un  2-0  contra  l’Sporting
Campello,  amb  el
que  sumen  els
primers punts de la
temporada.  Una
victòria  que  també
aporta un sentiment
de  justícia  per  als
beniarbegins,  qui
reconeixen  que  el
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Campello és un dels equips amb els que més possibilitats de puntuar tenien. Una oportunitat que en
el partit d’anada no van poder aprofitar. D’aquesta manera, els dos gols els han permés sumar els
tres punts gràcies a Àlex Martínez,  qui al  minut 37 estrenava el  marcador i  a Jesús Vives que
s’encarregara de deixar el marcador definitiu en el minut 61 de la segona part. Un 2-0 que no tan
sols va costar de fer, sinó també de mantindre, a causa de l’expulsió de Martínez al minut 70, la
qual  cosa deixava  als  del  Girona amb una major  vulnerabilitat,  no permetent-los  confiar  en  la
victòria fins al final del partit. 

Més enllà de l’activitat competitiva, el club ha organitzat per al diumenge 10 de
febrer  a  les  11:30  el  primer  partit  C.F.  Beniarbeig  vs  Veterans  Beniarbeig.  La
jornada començarà a les 9:30 amb esmorzar per a tots els socis i aficionats que
vulguen apropar-se. A continuació tindrà lloc l’encontre entre l’actual equip local i
una heterogènia formació d’antics jugadors del club. Tota una mostra de la bona
acceptació que ha tingut la recuperació del futbol beniarbegí.

ENCONTRES A BENIARBEIG 2019

Les conferències de la  sisena edició
dels Encontres a Beniarbeig han arrancat
aquest dijous 17 de gener de la mà de
l’historiador  Vicent  Baydal  amb  «El
llarg  camí  de  l'autogovern  valencià
(1238-1418-2018)». L’acte va congregar
a la biblioteca municipal a més de mig
centenar d’assistents, als quals l’alcalde
Vicent Cebolla va presentar les jornades.
Una edició dedicada al 600 aniversari de la Generalitat Valenciana i que ha estat una selecció de les
vora 180 intervencions del congrés  «La veu del Regne», celebrat el passat mes d’octubre amb la
participació de les universitats valencianes i coordinat pel medievalista Antoni Furió, a qui Cebolla
també va voler agrair la seua col·laboració. Seguidament, el bibliotecari Pau Bañó va presentar al
conferenciant, destacant de Baydal la seua gran activitat com a divulgador de la història valenciana.

La intervenció de Baydal va començar amb un breu repàs de la
història  peninsular  amb  l’objectiu  de  contextualitzar  la  situació
política del s.XIII, on situa el naixement dels valencians com a poble
després de la conquesta de la ciutat de València el 1238 per part de
Jaume  I  i  el  naixement  d’un  regne  que  progressivament,  aniria
dotant-se de ferramentes de govern, amb la recaptació d’impostos
com a pilar fonamental, com així descriu les Diputacions Generals
del  s.XIV,  que  tenien  un  caràcter  provisional  d’uns  pocs  anys.
Segons Baydal  la  Generalitat  Valenciana naix de «la  consolidació
d’aquest  sistema  que  arriba  amb  les  Corts  de  1418»  amb  una
institució  permanent  i  estable.  L’historiador  també  va  analitzar  i
comparar el sistema de governació valencià de l’època amb la dels
territoris veïns, com Castella, Aragó i Catalunya, així com l’evolució
de la Generalitat Valenciana fins a la seua extinció amb el Decret de
Nova Planta de 1707 promulgat per Felip V i la recuperació amb la
Constitució  Espanyola  de  1978.  La  seua  intervenció  va  finalitzar
relacionant  les  quotes  d’autogovern  i  el  progrés  de  la  societat
valenciana,  és per aquest motiu pel qual Baydal apunta a que cal
seguir avançant en l’autogovern valencià.

Per cloure l’acte, Cebolla va voler agrair públicament a Baydal la
seua participació en les jornades amb l’entrega d’una escultura de
l’artista local Rafael Carrió.
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SUBVENCIONS

En  el  passat  2018  l'Ajuntament  de  Beniarbeig  a  estat  beneficiària  de
subvencions de diferents administracions. D'una banda, a través de la Generalitat
Valenciana i dels seus organismes dependents el consistori municipal ha rebut un
total de 167.372,58€ desglossats en les següents actuacions:

• Contractació persones joves. 51.480,36€

• Contractació persones joves. 35.714,40€

• EMCORD, contractació 2 netejadors. 
17.000,00€

• EMCORP, contractació pintor i personal 
serveis. 17.000,00€

• Millora infraestructures Polígon Industrial.
43.554,32€

• Redacció projecte millora infraestructures 
Polígon. 2.623,50€

D'altra banda, la Diputació d'Alacant ha adjudicat les següents subvencions en les que l'Ajuntament
de Beniarbeig s'ha encarregat d'executar:

• Urbanització plaça pública entre carrer 
Aitana i Av. Rectoria. 131.501,99€

• Edifici cultural multifuncional. 722.500€
• Projecte execució obra Edifici cultural 

multifuncional. 32.064,29€
• Curs formació a familiars sobre ús de les 

noves tecnologies per a la infància i 
l'adolescència. 858,59€

• Programes i activitats per a ciutadans 
estrangers 2.475,65€

• Teatre infantil interactiu en valencià 
1.500€

• Activitats per a la igualtat d'oportunitats. 
1.654,98€

• DVD Història d'un poble: El futbol a 
Beniarbeig. 3.000€

• Aprèn a nedar. 807,54€
• Gimcana "Coneix Beniarbeig". 1.209,37€
• Activitat física per a majors. 803,24€
• Curs Lliure Office per a autònoms. 2.000€
• Vestuari i equipament Policia Local. 

838,06€
• Material i equipament esportiu. 2.845,01€
• Reparació instal·lacions captació i 

distribució d'aigües potables. 13.355,03€

• Control de dípters. 2.359,50€
• Desbrossament parcel·les Ajuntament i 

senda accés Segària. 2.432,10€
• Lloguer il·luminació setmana promoció 

comerç local. 5.021,50€
• Curs memòria i ment activa a gent gran. 

750€
• Adquisició equip informàtic. 733€
• Adquisició 4 cadires d'oficina. 335€
• Reacondicionament carrer Molí. 

36.584,06€
• Pista Pàdel. 39.929,94€
• Millora accessibilitat Casa Consistorial. 

3.280,45€
• Esterilització de colònies de gats. 

1.081,08€
• Organització "La Tapa Típica". 2.591,60€
• Adquisició 20 cadires d'oficina i ordinador.

1.068€
• Zona verda de l'avinguda del Verger. 

28.472,47€
• Club Convivència de la tercera edat. 

Butaques Saló de Plens. 1.800€

A les quals cal sumar les actuacions directament executades per la diputació:

• Pla Provincial d'estalvi energètic 2016. 
46.973,16€

• Inversió en arbres en espais urbans de 
titularitat municipal 62.521,00€

• Connexió dipòsits reguladors d'aigua 
potable 17.054,54€

• Trofeus i medalles 528,40€

• Campanya difusió
música i teatre 1.425,00€

• Campanya difusió
música i teatre 1.900,00€

• Bacheo camí Assagador-
Tosals 5.000,00€

• Pous. 124.951,30€

D'aquesta  manera,  el  total  d'inversions  a  través  de  subvencions  que  ha  realitzat  la  Diputació
d'Alacant en el municipi ascendeix a 1.304.205,85€.

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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CLUB DE LECTURA

Són comptades les ocasions en que una novel·la ha
agradat a tots els membres del grup. Per sort,  La librería
(1978) de Penelope Fitzgerald ho ha aconseguit a través
de la història de Florence Green, una dona que a finals
dels anys 1950 decideix muntar una llibreria en Suffolk,
un xicotet  poble de la  costa  est  d’Anglaterra.  Però no
seran  massa  les  facilitats  que  els  veïns  aportaran  al
negoci. Els interessos particulars d’alguns dels paisans i
la  manera  de  funcionar  de  les  comunitats  rurals,  on
massa a sovint la falsedat és allò que predomina, posaran a prova la determinació de Green.

Els tocs d’humor i la presència d’uns protagonistes ben peculiars i una
situació que evoca a la vida quotidiana de les poblacions menudes, com
puga ser el cas de Beniarbeig, li aporten una familiaritat que fa que la
lectura siga àgil. Al mateix temps, la senzillesa de la trama no impedeix
que la novel·la convide a reflexionar sobre la injustícia o la legitimat dels
mitjans  a  l’hora  d’aconseguir  uns  objectiu.  Una  història  que  queda

arredonida per l’omnipresència dels llibres i de la lectura.

Després  de  la  tertúlia,  es  va projectar  la  pel·lícula  La librería (2017)  de  la  directora  Isabel
Coixet, qui amb aquesta acurada adaptació cinematogràfica ha aconseguit nombrosos premis, entre
els que destaquen els Goya a millor pel·lícula, direcció i guió adaptat i els Gaudí a millor direcció
artística i música original.

El proper llibre serà  Palmeras en la nieve, de Luz Gabás, i la tertúlia està programada per al
proper 7 de març i, com sempre, qui vulga sumar-se tan sols cal que es pose en contacte amb la
biblioteca i se li facilitarà un exemplar.

Es 1953 y Kilian abandona la nieve de la montaña oscense para iniciar junto a
su  hermano,  Jacobo,  el  viaje  de  ida  hacia  una  tierra  desconocida,  lejana  y
exótica, la isla de Fernando Poo. En las entrañas de este territorio exuberante y
seductor, le espera su padre, un veterano de la finca Sampaka, el lugar donde se
cultiva y tuesta uno de los mejores cacaos del mundo. En esa tierra eternamente
verde,  cálida y voluptuosa,  los jóvenes hermanos descubren la ligereza de la
vida social de la colonia en comparación con una España encorsetada y gris,

comparten  el  duro  trabajo  necesario  para  conseguir  el  cacao  perfecto  de  la  finca  Sampaka,
aprenden las  diferencias  y similitudes  culturales  entre  coloniales  y  autóctonos,  y  conocen el
significado de la  amistad,  la  pasión,  el  amor y el  odio.  Pero uno de ellos cruzará una línea
prohibida e invisible y se enamorará perdidamente de una nativa. Su amor por ella, enmarcado en
unas complejas circunstancias históricas, y el especial vínculo que se crea entre el colono y los
oriundos de la isla transformarán la relación de los hermanos, cambiarán el curso de sus vidas y
serán el origen de un secreto cuyas consecuencias alcanzarán el presente.

OCUPACIÓ PÚBLICA

La plantilla  de Serveis de l’Ajuntament de Beniarbeig
s’ha reforçat amb quatre nous treballadors, que durant un
període de sis mesos s’ocuparan de les tasques de neteja,
pintura i construcció. Pel que fa a la seua contractació, s’ha
realitzat a travès dels programes SEPE (Servicio Público de
Empleo  Estatal)  i  s’emmarquen  dins  dels  programes
EMCORP i  EMCORD  de  LABORA,  el  servei  valencià
d’ocupació.
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ÀREA RECREATIVA DEL RIU GIRONA

L’àrea  recreativa  situada  en  el  parc  fluvial  ha  incrementat
considerablement el nombre de visites, passant de les 800 de 2017 a les
1.100 que ha rebut  en el  recent  traspassat 2018. Un augment de l’ús
d’aquest servei que es tradueix en pràcticament una sol·licitud setmanal,
sense comptar les activitats organitzades pel mateix ajuntament.

És per això que des del consistori local es vol recordar que l'àrea recreativa és un servei que està
disponible per a tota la ciutadania com a espai d’esbarjo. Per fer-ne ús s’ha de dipositar una fiança
de 20€ si el sol·licitant és resident i en cas de no ser-ho caldrà abonar també 25€. Les instal·lacions
disposen de barbacoes, taules, lavabos i servei d’aigua, també compta amb un parc infantil i un
skatepark,  amb la qual cosa és un espai molt  adient per famílies amb xiquets. Per als tràmits i
qualsevol dubte al respecte, es pot contactar amb l’ajuntament.

FESTA DE SANT ANTONI

Com és tradició, Beniarbeig va celebrar la festa de Sant Antoni
en un dels diumenges pròxims al 17 de gener. Enguany va ser el
diumenge 13 de gener quan el seguici de carreters, encapçalada per
la imatge del sant, iniciava la seua entrada al poble per la part alta
del carrer Major. Una desfilada que va precedir la missa en honor al
sant i la posterior benedicció dels animals. La celebració va continuar amb el dinar d’arròs amb
fesols que va organitzar l’Ajuntament de Beniarbeig i que va reunir a més de tres-centes persones
en l’Àrea Recreativa del Riu Girona, on també la Comissió de Festes 2019 va voler contribuir a la
festa oferint servei de barra i música.

TEATRE-AUDITORI

El  Teatre-Auditori
de Beniarbeig sembla
ser  una  realitat  cada
vegada  més  propera.
Aquest mes de gener
s’ha  firmat  l’acta  de
replanteig, la qual ha
permès  començar  la
construcció  de
l’edifici. Unes obres que tenen 8 mesos d’execució i que estan valorades en 850.000€. El resultat
serà un teatre-auditori amb capacitat per a 304 espectadors. Per a tots aquells ciutadans que vulguen
conèixer  un poc més de  com serà l’edifici,  a  partir  del  dilluns  4 de febrer  estaran  els  plànols
exposats a hall de l’ajuntament per a la seua consulta en horari d’obertura al públic.

L’AGENDA

10/2 Excursió del Grup de Senderisme a 
Benidoleig: PR-CV-45. Dificultat mitjana-baixa. 
Hora eixida: 8:00

10/2 Futbol: C.F. Beniarbeig vs Veterans 
Beniarbeig. Hora: 16:00

17/2 Futbol: C.F. Beniarbeig vs Intercity Sant 
Joan d’Alacant B. Hora: 16:00

24/2 Excursió del Grup de Senderisme al Castell
de Forna. Dificultat mitjana-baixa. Eixida: 8:00

24/2 Futbol: C.F. Beniarbeig vs At. Callosa.
Hora: 16:00

28/2 Conferència: «Les
relacions entre el rei i el
regne a la Corona d'Aragó
baixmedieval: teoria, discurs
i praxi política» a càrrec
d’Eduard Juncosa. Encontres
a Beniarbeig 2019. 9:30 a la
biblioteca
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FEBRER MARÇ      

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

1 2 3 1 2 3
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 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24 Recollida pels matins

a partir de les 8:00 h.25 26 27 28 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 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

ff
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R
E
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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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