
BUTLLETÍ D' INFORMACIÓ MUNICIPAL

BENIARBEIG
Núm. 126 (Segona època)                                                    DESEMBRE 2017

25N DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Durant  la  setmana  del  25  de  novembre  Beniarbeig
s’ha  commemorat  la  diada  del  25N  com  a  Dia
Internacional de l’Eliminació de les Violències cap a les
Dones, declarada en 1999 per l’ONU en reconeixement a
les germanes Mirabal (Patria,  Minerva i  María Teresa)
assassinades en aquest dia de 1960 pel règim del dictador
Rafael Leónidas Trujillo.

El primer dels actes organitzats per l'Ajuntament de
Beniarbeig  va  tindre  lloc  el  dissabte  25 de  novembre,
amb la concentració convocada a la plaça, on davant de
mig centenar d’assistents, la regidora de cultura Marisé
Torres  va  procedir  a  la  lectura  d’un  manifest,  el  qual
destacava que només en Espanya, en el que duem d’any,
ja han estat assassinades 45 dones i 8 menors, en el que
és la màxima representació de les formes de sotmetiment
de  les  dones  per  part  del  masclisme.  També,  va  fer
referència al pacte d’Estat contra la Violència de Gènere
que contempla més de 200 mesures i un pressupost de
1.000 milions d’euros per als propers 5 anys.

El  manifest  va  finalitzar  remarcant  la  necessitat
d’implicació  dels  ajuntaments,  per  tractar-se  de
l’administració  més propera  a  la  ciutadania.  En aquest
sentit,  Torres  va  anunciar  que  l’Ajuntament  de
Beniarbeig «es compromet a no subvencionar actes en els
quals l’entitat organitzadora utilitze el cos de la dona de
forma sexista  com a  reclam publicitari».  Per  finalitzar
l’acte es va guardar un minut de silenci en memòria de
totes les víctimes mortals d’aquesta xacra social.

A la setmana següent, el divendres 1 de desembre el
mateix  ajuntament,  en  col·laboració  del  centre  UNED
Dénia, va organitzar la conferència «Violència de gènere:
abús emocional i sexual» a càrrec de Carmen Mas Llull,
professora de psicologia. La conferència va fer un repàs
al  voltant  de  totes  les  tipologies  de  violència  que
s'exerceix  sobre  les  dones,  mostrant  que  a  sovint
s'identifiquen  com  a  violència  només  les  agressions
físiques  i  s’obvien  aquelles  violències  simbòliques  o
psicològiques, com són el menyspreu pel simple fet de
ser dona o la cosificació i  hipersexualització en alguns
mitjans de comunicació.
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ALERTCOPS

Des  de  la  Subdelegació  del  Govern  s’ha  creat  ALERTCOPS,  una  app  per  a
dispositius  mòbils  que permet  que qualsevol  ciutadà,  espanyol  o estranger,  puga
comunicar a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat (Policia i Guàrdia Civil),
una alerta sobre un acte delictiu o incidència de seguretat del que haja estat víctima
o testimoni.

La  seua  descàrrega  és  gratuïta  i  és  compatible  amb  tots  els  sistemes  operatius.  El  seu
funcionament és fàcil i intuïtiu i quant a accessibilitat, a banda d’estar en castellà i anglès, també
està adaptat per a persones amb dificultats auditives o vocals.

MOTOBOMBA  PER A LA NETEJA DELS CONTENIDORS

A fi de millorar el servei d’arreplegada de fem i neteja viària, l’empresa concessionària del servei
de neteja i recollida de residus SINMA, ha incorporat a les seues dotacions una nova unitat de
neteja mitjançant aigua a pressió. L’empresa ha adquirit un vehicle de grandària mitjana, al qual
s’ha incorporat un equipament amb maquinària dissenyada per a la neteja de canonades i d’objectes
amb aigua a pressió, amb dipòsit d’aigua, i pot treballar de forma contínua si està connectat a la
xarxa d’aigua.

Aquest dispositiu podrà arribar a qualsevol part del nucli urbà i
permetrà augmentar l’eficàcia de la neteja dels contenidors de la
via pública, ja que realitza la neteja amb pistola d’aigua a pressió.

Amb  la  nova  unitat,  que  serà  manejada  per  un  operari  de
SINMA,  es  procedirà  a  la  neteja  de  l’interior  i  exterior  dels
contenidors  (tant  dels  soterrats  de  recollida  selectiva,  com dels
contenidors verds de residus orgànics) i de les seues illes i àrees
contigües, així com també a la neteja de la via pública, incloent-hi
carrers, places i la resta d’espais públics. Per a això, segons s’ha
matisat des de SINMA, es realitzarà una planificació exhaustiva
per zones en què es durà a terme una neteja integral (que serà
avisada amb antelació als residents).

CAMPANYA GRIP

La Conselleria de Sanitat ha posat en marxa la campanya de vacunació contra la grip estacional
2017/2018, amb la que com sempre, es pretén vacunar als grups de risc, com són les embarassades,
malalts crònics, personal sanitari i persones majors de 60 anys. 
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COLÒNIES DE GATS

Des de l’Ajuntament de Beniarbeig es vol recordar que està totalment prohibit  alimentar als
animals domèstics en la via  pública,  especialment als  gats.  Així queda reflectit  en l’Ordenança
Municipal dels Usos de les Vies Públiques, on en el tercer punt de l’article 17 diu que: Es prohibeix

alimentar als animals en les vies i/o espais públics, també en
els portals, finestres, terrasses i balcons i en els rius.    Està  
especialment  prohibit  facilitar  aliments  als  gats   i  als  
coloms.

Aquesta mesura intenta que no es desenvolupen colònies
de gats ens espais abandonats, ja que les colònies produeixen
molèsties als veïns i a més, són font de malalties, com la
ràbia,  la  toxoplasmosis   o  l'equinococcosi.  Malalties  que
poden  afectar  seriosament  als  humans,  especialment  als
xiquets menuts.

FIRA ONDARA

La Fira Marina Alta amb els 5 sentits, celebrada el cap de setmana
de l’11 i 12 de novembre a Ondara,  ha dedicat la seua tercera edició
als vins comarcals. Un esdeveniment que ha aconseguit reunir en les
instal·lacions del Prado, als cellers i empreses relacionades amb el món
del vi. També, com ja s’ha fet en edicions anteriors, els municipis de la
Marina Alta han portat les seues oficines de turisme per fer del Prado
una autèntica mostra d’allò que ofereix la comarca als visitants.

Entre els 30 expositors municipals es trobava el de Beniarbeig, el
qual va ser dissenyat per mostrar tot allò que pot resultar interessant
als  qui  decidesquen  apropar-se  al  nostre  poble.  Per  exemple,  la
gastronomia mediterrània i un poble tranquil i cuidat. 

Com a novetats, entre el material promocional hi havia bosses de
mà  de  tots  els  colors  amb  l’escut  municipal,  així  con  la  guia  de
turisme  Beniarbeig-Costa  Blanca,  que  ha  estat  elaborada  per
promoure el sector turístic local.

La guia ha estat dissenyada per tal de ser una primera aproximació
a tot allò que és Beniarbeig; història, gastronomia, festes i serveis són
explicades a travès de 16 pàgines, en quatre llengües i on les imatges
són les protagonistes.

SUBVENCIONS

Aquest  mes,  la  Diputació  d’Alacant  ha  atorgat  l’Ajuntament  de  Beniarbeig  les  següents
subvencions:

• Elaboració de Plans Municipals d'Accessibilitat Universal. 3.515€
• Conducció i abastiment del pou de Benihome. 57.474,99€
• Projecte d’activitats «Ment activa» 750€
• Adquisició d’equipaments per al Club Pensionistes. 2.730€
• Manteniment del Camí dels Plans.
• Volta a Peu Beniarbeig 2017. 528,05€
• Campanya anual de difusió de música i teatre. 1.615€

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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OCTUBRE CULTURAL

El passat octubre, l’agenda local va destacar per la programació
de  vora  una  desena  d’activitats  per  part  de  l’ajuntament.  Fira
d’atraccions,  celebració  del  dia  internacional  de  la  gent  gran,
concert de la Jove Orquestra de la Marina Alta, la cursa 7K, etc.
Una programació completa que va omplir els caps de setmana i de
la que us oferim el resum d’algunes d’aquestes activitats.

Indubtablement, per la gran quantitat d’assistència que va rebre, La Tapa Típica va ser una de les
activitats que millor acollida van trobar, ja que el dissabte 7, més de 200 beniarbegins i visitants es van
reunir  a  la  plaça  entorn  a  la  gastronomia  local.  L’esdeveniment  va  comptar  amb la  presència  dels
establiments locals; set bars i la carnisseria que van oferit tot tipus de plats de la cuina tradicional, entre
els quals es trobaven especialitats com el bull amb ceba, coquetes de mullador, torrat, faves amb pernil,
figatells, coca de carabassa i xocolate, etc, totes al preu d’1€. Entre l’oferta de begudes, destacaven els
vins i vermuts artesans de Bodegas Xaló. La vetllada es va desenvolupar en un ambient festiu i veïnal,
amenitzada en tot moment per música i jocs infantils per al més menuts.

A l’endemà, el «I Ral·li fotogràfic #Beniarbeig» va aconseguir
traslladar a Beniarbeig a uns 30 fotògrafs d’arreu de la comarca, els
quals van disposar de 14h per intentar captar les millors fotografies
relacionades amb el riu, l’arquitectura local, la nit i un últim tema
lliure.

D’aquesta forma, diumenge 29 d’octubre s'inaugurava al Centre
Cultural l’exposició del «I Ral·li Fotogràfic #Beniarbeig». La cita va
ser  aprofitada  per  fer  el  lliurament  dels  premis  a  les  millors
fotografies. A més, els premis porten el nom del beniarbegí José Font Ballester
(1929-2016), en reconeixement a la seua tasca fotogràfica i també en agraïment a
la seua família per cedir a l’ajuntament el seu arxiu fotogràfic.

L’acte va començar a les 12:00 amb la intervenció de l’alcalde, Vicent Cebolla,
qui primerament va llegir  l’acta del jurat,  format per membres de l’Associació
Fotogàfica i Audiovisual de Pedreguer. Seguidament, es va procedir al lliurament
dels premis a la primera i segona millors col·leccions, els quan van ser atorgats a
José Antonio Vives Llobell i Vicent Llorens Llorca, respectivament. Pel que fa a la
millor  fotografia,  el  premi  va  ser  per a  Manuel  Salmerón Barrajón i  la  millor
col·lecció local va ser per a Alexandre Moreno Mengual. També, Cebolla va voler
expressar l'enhorabona als 27 participants, per la gran qualitat dels treballs i per,
través de les seues fotos,  oferir una extraordinària visió del poble.

A continuació, Isabel Font Noguera va prendre la paraula, i en nom de tota la família va voler agrair
a l’ajuntament l’homenatge realitzat. També, va aprofitar per explicar de primera mà la passió de Pepe
Font per la fotografia,  una afició gràcies a la qual,  ara el  poble disposa d’imatges que il·lustren la
història local. Per finalitzar, entre els assistents es trobaven alguns dels membres de l’equip de futbol
dels anys 1950/60, als quals Cebolla va sorprendre obsequiant-los amb unes fotos de l’època.

Entre  les  activitats  de  l’Octubre  Cultural,  també  els  més  joves  van  tindre  activitats  dedicades
exclusivament a ells, com la «Gimcana 2017: la història del teu poble», la qual consistia en completar

un  circuit  que  al  mateix  temps,  permetia  conèixer  alguns
aspectes curiosos de la història i del patrimoni local. Durant
tot el matí, els participants van haver d’anar seguint pistes en
forma d'endevinalla, que anaven duent-los d’un lloc a un altre.
D’aquesta manera, van poder conèixer de ben més a prop el
riu, la banda de música, el patrimoni arbori o la cultura ibera.
Les  proves  estaven  dissenyades  per  ser  superades  des  del
treball col·laboratiu i en equip, i una volta completat el circuit,
tots els participants van rebre un obsequi.
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LA BÍBLIO
El passat 15 de novembre el Club de Lectura va finalitzar Manual

para  mujeres  de  la  limpieza,  de  l'escriptora  estatunidenca  Lucia
Berlin. L’habitual tertúlia que succeïx a cada lectura va analitzar de
forma  amena  els  aspectes  del  llibre  que  més  havien  agradat  (i
desagradat) als membres del club.

Inicialment, la majoria de lectores coincidien en que no era un
llibre  que  acabara  d’encaixar  massa  en  els  seus  gustos,  i  que

s’allunyava un poc de les seues lectures habituals. Però, poc a poc, amb l’intercanvi d’opinions, van
anar emergent  com a positius  alguns tocs d’humor molt  ben valorats,  ja  que la  novel·la  transcorre
majoritàriament en un ambient depriment d'alcoholisme i relacions humanes difícils.

Pel que fa a l’any lector, l’acabarem amb El viaje del elefante, del reconegut escriptor José Saramago
(1922-2010). Si vols sumar-te, només has de contactar amb la biblioteca.

El viaje épico de un elefante asiático llamado Salomón que, en el siglo XVI, tuvo
que  recorrer  Europa  por  caprichos  reales  y  absurdas  estrategias.  Un  hecho  real,
ocurrido en la época de Maximiliano de Austria, que está en la Historia o, para ser
más rigurosos en la pequeña historia,  aunque intervengan personajes que tuvieron
vida real en su día y que ahora vuelven a tener otra oportunidad al ponerse en manos
de la brillante imaginación del escritor portugués.

Una novela coral llena de hombres y mujeres que entran y salen siguiendo los pasos
del elefante y su cuidador y cruzándose para compartir perplejidades, esfuerzos o la
armoniosa alegría de un techo. Una novela llena de compasión, ironía, sarcasmo, belleza en estado puro
y humor, un humor con el que el  Saramago  nos permite penetrar en el laberinto de humanidades en
conflicto sin tener que abjurar de nuestra condición indagadora de humano y de lector. 

L’AGENDA

Desembre

21/12  «El  dia  més  curt.  Cinema  per  a  tots»
Celebrem  el  dia  més  curt  de  l'any  amb  la
projecció  de  curtmetratges  en  tres  sessions.
17:00  Infantil,  18:30  Vesprada  (juvenil,
comèdia,  LTBI...)  i  21:30Nit  (Terror,
Experimental i +18 Eròtica)
Entrada gratuïta. Lloc: Biblioteca
27/12  Espectacle  d’animació  i  màgia  per  a
xiquets. Hora: 17:00 Lloc: Centre Cultural

28/12  Jornada  Skate.  Música,  demostració
d’skate,  esmorzar  i  activitats  per  a  patins  i
scooters. Hora: 10:30 Lloc: Skatepark

29/12  Canta-jocs,  pinta-cares  i  globoflèxia.
Hora: 17:00 Lloc: Centre Cultural

30/12 Cursa Sant Silvestre. Recorregut de 5km
pel poble, amb disfresses i xocolate per a tots els
participants.  Activitat  gratuïta  amb  inscripció
prèvia a l’ajuntament. Hora: 19:00

30/12 Teatre «Mi prima americana»

Hora: 20:00  Lloc: Centre Cultural

Gener

02/01  Visita  del  patge  reial  Ses  Majestats  els
Reis d’Orient. S’anunciaran també el premiats del
concurs de cartes i dibuixos. Hora: 17:00

02/01 Contacontes infantil.                             
Hora: 18:30 Lloc: Centre Cultural

05/01  Cavalcada  de  Ses  Majestats  els  Reis
d’Orient. Hora: 18:30 Recorregut: Avinguda de la
Rectoria – Plaça del 9 d’Octubre

06/01  Entrega  de  regals  per  part  de  es
Majestats els Reis d’Orient. Hora: 12:00

13/01  Presentació  d’El  Riu,  la  quarta  part  del
documental  La història  d’un  poble.  Hora:  20:00
Lloc: Llar de jubilats

14/01  Festa  de  Sant  Antoni.  Missa,  benedicció
dels animals i dinar de putxero a l’Àrea Recreativa
del  Girona.  El  preu  dels  tiquets  és  de  5€  i  es
podran  adquirir  a  l’ajuntament  del  2  a  l’11  de
gener.
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DESEMBRE GENER      

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 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.

4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 Recollida pels matins

a partir de les 8:00 h.25 26 27 28 29 30 31 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: 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.

Dissabtes de 09:00 a 10:00 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

Desembre 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

Farmàcia 07
08
15

09
10
12

01 02
03
11

04 05 06 07 08
09
13

10 01
02
14

03 04 05
06
15

07
11

08 09 010 01 02
03
13

04
12

05 06 07

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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