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“Em vaig fer matemàtic i no científic perquè sovint la ciència s’equivoca” Marcus du Sautoy

EXPOSICIÓ LLISTES DEL CENS ELECTORAL

EXPOSICIÓ
AL PÚBLIC
DE LLISTES
ELECTORALS
DEL 4 FINS L’11 D’ABRIL
ELECCIONS MUNICIPALS I AUTONÒMIQUES 2011
AVIS
LES LLISTES ELECTORALS S’EXPOSEN AL PÚBLIC PER LA
CONSULTA

PELS

INTERESSATS

ALS

EFECTES

DE

LA

PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS. LES LLISTES ES PODEN
CONSULTAR EN L’AJUNTAMENT EN HORARI D’OFICINA.
EL TERMINI D’EXPOSICIÓ ES DEL 4 FINS L’11 D’ABRIL,
AMBDÓS INCLOSOS.
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SUMA GESTIÓ TRIBUTARIA
El primer període de cobrament voluntària corresponent a
l'exercici 2011 tindrà lloc entre el 4 de març i el 6 de maig de
2011, ambdós inclusivament. En aquest període es posaran al
cobrament l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica i les
exaccions municipals: entrada de vehicles, càrrega i descàrrega i
recollida de residus sòlids urbans.
El pagament de rebuts no domiciliats haurà d'efectuar-se
mitjançant la presentació del document de cobrament, que es
remetrà al domicili del contribuent, en les entitats col·laboradores i
pels mitjans que s'indiquen en el propi rebut. En el cas de no
recepció en el domicili del contribuent del document de cobrament o pèrdua del mateix els contribuents podran
obtenir un duplicat en l'oficina de Suma Gestió Tributària situada en l'ajuntament els dies 21 de març i 18
d'abril i en qualsevol de les oficines de Suma existents en la província durant tot el període de cobrament. La no
recepció del document de cobrament pel contribuent no eximirà a aquest de l'obligació del pagament, havent
d'obtenir un duplicat de la manera indicada.

CONVOCATÒRIES D’AJUDES, SUBVENCIONS I OCUPACIÓ
En el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6471 de data 2 de març de 2011 apareix publicada
l’Ordre 7/2011, de 16 de febrer, de la Conselleria d'Educació, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per a
les empreses, comerços i indústries, radicades a la Comunitat Valenciana, per a la realització d'activitats de
promoció de l'ús del valencià en 2011.

FESTA DE PRIMAVERA I MERCAT MEDIEVAL
Gràcies a tots els participants que van treballar molt per a fer un èxit els dos caps de setmana de festa, la
de primavera i la del mercat medieval. Gràcies també a tots els assistents que van contribuir a l'èxit. Regidories
d'Educació i Cultura.

NOU RASTRE EN BENIARBEIG
El matí del dissabte 16 d'abril comença un rastre a Beniarbeig, estarà en la segona part del Passeig
Jaume I des del Carrer Colòmbia cap amunt i tindrà lloc tots els dissabtes. Serà un esdeveniment important per al
poble perquè atraurà a molta gent de fora. Col·labora Regidoria d'Educació.

MESTRESSES DE BENIARBEIG
L'Associació de Mestresses de Beniarbeig organitza un
viatge a Cartagena per al pròxim 8 de maig.
El viatge inclou desdejuni, degustació d'embotits tradicionals i
menjar, amb ball i degustació de còctels. En Cartagena visitarem el
Teatre Romà i el seu museu. El preu és 20 €. Per a més detalls
consultar els cartells distribuïts pel municipi. Més informació i
inscripcions abans del 28 d'abril en Multipreu La Fontana o tenda
Isabelita l’Escolà. Es recorda que aquesta excursió no és de caràcter
comercial, és una excursió cultural.

UNIÓ MUSICAL BENIARBEIG
El proper 16 d’abril la nostra Banda ens oferirà el seu tradicional Concert de la Primavera. El concert
estarà dedicat al soci i contarà amb una 1a part on podrem disfrutar d’un bon pasdoble “Azabache y oro” de
Manuel Navarro i d’un obra que ens portarà les melòdies de les òperes més famoses “Una noche en la ópera” de
Fernando Bonete. En la segona part escoltarem música de Sarsuela: “Agua, azucarillos y aguardiente” de F.
Chueca, La del manojo de rosas” de P. Marquina i “La leyenda del beso” de Soutullo i Vert. El concert serà el
dissabte 16 d’abril a les 20:00h en el local de la Banda. Us esperem.
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ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’AGRICULTORS
El proper dia 11 d’abril, de 9:00 a 18:00, es tramitaran les ajudes del pagament únic
(P.A.C.), en el Centre Cultural situat en la plaça 9 d’octubre nº 2, junt l’Ajuntament.

AMPA CP BENICADIM
L'Associació de Mares i Pares del Col·legi Públic Benicadim organitza un acte de suport per la construcció
de la nova escola. Serà el diumenge 17 d'abril en l'avinguda de la Rectoria, front els terrenys on es situarà. Els
actes comencen a les 12:00 hores amb jocs de corda, sambori, trompa, carreres de corda, tallers de maquillatge,
de pintura i molt més. A les 14:00 hores haurà paella per a tots, prèvia reserva del tiquet en la Fontana. Per a més
informació sobre l'acte i preus dels tiquets de la paella consultar els cartells distribuïts pel municipi.

Grup de Senderisme Beniarbeig
3 d’abril: Benimaurell – Cavall Verd – Benimaurell. Dificultat mitja.
17 d’abril: Pla de Dalt – Morro Blau – Cim Aixorta – Font del Teixos. Dificultat alta.
Més informació sobre horaris i recorregut en www.beniarbeig.org.

AMICS DE BENIARBEIG
Els 'Amics de Beniarbeig' estan organitzant una festa el 29 d'abril per a celebrar les noces reials del
príncep Guillermo amb Kate Middleton! Començarà a les 19h. Haurà una disco amb música de gran èxit dels anys
60, 70 i 80, picades i cava per a fer un brindis a les 22h.
Haurà també una rifa amb molts premis. El primer premi és una cistella molt gran amb menjar i begudes.
Altres premis són : ampolles de wiskey, ampolles de jeréz, una cistella petita, caixes de galetes, una cistella
d'articles de perfumería, un secador de pèl i un val d'un sopar per a dues persones en un restaurant local conegut.
Porta el teu propi menjar i beguda. Per a reservar una taula contacta amb Christine en l’Ajuntament els dilluns,
dimarts, dimecres i divendres d’11:30 fins 13:30 h. Les reserves no costen gens, però haurà una guardiola per a
donacions. La comissió dels ‘Amics de Beniarbeig’ està dedicada a fer de les celebracions una nit memorable,
llavors no t'ho perdis!

ACTIVITATS, CURSOS I TALLERS
Exposició de pintura “L'Univers” Marisa Arche és madrilenya de naixença
i en un raconet del seu cor estarà sempre la seua ciutat. Des de fa set anys viu en la
nostra Comarca, primer a Dénia i ara a Murla. El seu esperit inquiet i curiós la duu a
Amsterdam a estudiar psicologia, dansa experimental i pintura que després segueix
a Madrid. Fa temps es va retirar al camp, li agrada aixecar-se a les cinc del matí, és
feliç així, treballant molt de matinada. El resultat és bo, perquè el seu producte és
excel·lent, a més de molt variat. Les seves obres han estat exposades a Espanya,
Holanda i Estats Units. El divendres 15 d'abril a les 20h s'inaugurarà una exposició
de les seues pintures “L'Univers” en el centre cultural de Beniarbeig. Organitza la
Regidoria d'Educació.
Classes de pintura creativa i dibuix, dóna-li un toc de color a la teua vida.
Professora
Marisa
Arche,
telf.
965581090,
696028539,
e.mail
mariskaya@telefonica.net, web: http://www.creations-mariskaya.com. Preu de les
classes 35 euros al mes, 2 hores per setmana. Dijous de 20.30 a 22.30, divendres
de 9.00 a 11.00 i dissabtes de 17.00 a 19.00 en el centre cultural.
L’Aikido és un art marcial tradicional del Japó. La característica fonamental de l’Aikido és la recerca de
l'harmonització/neutralització del contrari en situacions de conflicte, propiciant l'educació de l'instint propi, l'actereflexió i l'evolució de l’oponent. Hi ha una nova classe de Aikido en el centre cultural els dimarts de 18.30h a 20h i
els dijous de 19h a 20.30h. Per a saber més sobre el Aikido o sobre les classes, cridar a Paco, tel: 687514891.
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No hi ha recollida d’escombraries.
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Recollida de trastos previ avis
al telf. 670 444 558 o a la
Policia Local. (Avisar al menys
amb 2 dies d’antelació)
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Recollida per els matins
a partir de las 9:00 h.

30 31
Per a eliminar residus vegetals procedents de restes de poda, sega de la gespa, etc.,
s'haurà d'avisar a la Policia Local, cridant al telèfon 670 444 558, perquè aquesta els faciliti
l'accés al recinte on s'ha instal·lat el contenidor. L’horari es el següent: dimarts i dijous de
17:00 a 19:00 i dissabtes de 12:00 a 14:00.

Les escombraries es deuen dipositar
en la porta de les vivendes de 21:00 a
22:00 hores d’abril a octubre i
de 20:00 a 21:00 hores
de novembre a març.

HORARIS DE CENTRES D’INTERÈS
Biblioteca:
Matins de dilluns a divendres d’11:30 a 13:30 h.
Vesprades de dilluns a dijous de 18:30 a 20:30.

Església:
Laborables a les 18:30 h. Dissabtes a les 19:00 h.
Diumenges i festius a les 12:00.
Correus:
Dilluns a divendres de 12:00 a 14:00 h.
Dissabtes de 11:00 a 12:30 h.

Parada d’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 les 12:00 – 12:45 – 14:30* 18:30 i dissabtes laborables a les 13:00 – 16:30 – 20:00
* Dies lectius del curs escolar.

Oficina d’Atenció al Ciutadà Estranger:
Dilluns d’11:30 a 13:30, dimarts de 10:15 a 13:15, dimecres d’11:15 a
13:15 i divendres d’11:00 a 13:30.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA ABRIL 2010. - Servei 24 hores, de 9:30 h. del matí a 9:30 h. del matí següent.
12345678-

9- Joaquín Salvá – Pl. del Raset, 6 (Dénia)
10- Enrique Romany – C/ Elche, 5 (Dénia)
11- Mª Dolores Castelló – C/ Dr. Fleming, 31 (Ondara)
12- José Mª Infantes – C/ Marques de Estella, 9 (Vergel)
13- Fernando Mud – C/ Rosario, 15 (Ondara)
14- Inmaculada Costa – C/ Joan Martorell, 9 (Els Poblets)
A – Inés Roig Sánchez – Crta. Las Marinas - Las Brisas, 5 – (Dénia)
B – Fernando Miralles Mas – Crta. Las Marinas, E. Golden Park

M. Paz de Antonio – C/ Pedreguer, 2 (Dénia)
Vives – Climent – Av. de Alicante, 45 (Dénia)
Ana Mª Zaragoza – Av. de Valencia, 2 (Dénia)
José Brines – Av. Joan Fuster, 28 (Dénia)
Violeta Llano – C/ Cop, 3 (Dénia)
Javier Ferreres – Pl. Constitució, 3 (Dénia)
Araceli Fernández – C/ Campos, 48 (Dénia)
Miquel – Miquel – C/ Campos, 60 (Dénia)

Abril

Farmàcia

1

2

3 4

1

12
– 3 4
2

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

5

14
11
– 7 8 - 10
6
9

1

2

3

12
4

5

6

13
–
7

8
–
A

9
–
B

10
–
14
–
A

1
–
B

2
–
A

11
–
3
–
B

4
–
A

5

6

13
–
7

8

9

TELÈFONS D’INTERÈS
Oficines de l’Ajuntament
Col·legi Públic
Emissora Radio
Consultori Mèdic Beniarbeig
Centro Salut Ondara (dies imparells)
Centro Salut Verger (dies parells)
Hospital Comarcal
Generalitat Valenciana (PROP)
Assistència a les persones majors
Centres Dona 24 hores
Assistència dones maltractades
Assistència al menor

965 766 018
966 477 004
965 766 618
965 766 115
965 767 727
966 428 401
966 429 000
012
900 100 011
900 580 888
900 100 009
900 100 033

Fundació d’ajuda contra
la drogoaddicció
Hospital Acuario
Iberdrola. Averies
Farmàcia
Ambulància
Emergències
Policia Local
Guàrdia Civil Verger (062)
Biblioteca
Parròquia

Més informació en www.beniarbeig.org
Edita: Ajuntament de Beniarbeig
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900 161 515
966 476 260
901 202 020
965 766 216
965 144 000
112
670 444 558
965 750 082
966 476 597
965 766 590
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