
BUTLLETÍ D' INFORMACIÓ MUNICIPAL

BENIARBEIG
Núm. 124 (Segona època)                                                    SETEMBRE 2017

RAL·LI FOTOGRÀFIC #BENIARBEIG

Enguany, dins de la programació de l’Octubre Cultural
2017 tindrà lloc el I Ral·li Fotogràfic #Beniarbeig, serà el
diumenge  8  d’octubre.  L’activitat  està  organitzada  per
l’Ajuntament de Beniarbeig i comptarà amb la col·laboració
de l’«Associació Fotogràfica i Audiovisual de Pedreguer».
L’objectiu és que els participants, a través de les seues fotos,
descobrisquen  un  destí  turístic  únic.  Es  tracta  d’un  ral·li
fotogràfic  en  el  que,  durant  un  dia,  els  participants
recorreran el poble realitzant fotografies. Les millors seran
recompensades amb diversos premis.

Les inscripcions es realitzaran fins el dijous 5 d’octubre i s’hauran de fer per correu electrònic a
biblioteca@beniarbeig.or  g   indicant les següents dades: Nom i cognoms, número de DNI/NIE, data
de naixement (en cas de ser menor s’haurà d’adjuntar el consentiment del responsable; pare, mare o
tutor), telèfon i correu electrònic. La informació completa es pot consultar a www.beniarbeig.es.

RETIRADA GRUA

El passat divendres 11 d’agost es va retirar la grua que havia estat utilitzada
per a la construcció de l’edifici  del número 22 del carrer Sant Roc. La grua,
d’uns 20m d’alçada i un braç de 35m va ser instal·lada fa uns 10 anys per tal de
construir  l’edifici d’habitatges que hi havia programat,  encara que com molts
altres projectes, amb la crisi financera de 2008 va veure paralitzades les obres.
Des d’aleshores, la silueta de la grua sobreeixint per dalt de les obres inacabades
ha passat a formar part del paisatge, la qual cosa ha generat diverses queixes per
part dels veïns que apel·laven a la seua retirada, tan per qüestions estètiques com
de seguretat. Finalment, el desmuntatge i posterior retirada han estat possibles a
les gestions empreses per l’Ajuntament de Beniarbeig, qui ha hagut de contactar
de manera reiterada amb els propietaris de la grua i de l’edifici que l’albergava.

Aquest fet es produeix escasses setmanes després de la decisió per part del
consistori de tapiar els accessos als edificis abandonats del Passeig Jaume I, els
quals,  després  d’anys  d’abandonament  i  inacció  per  part  dels  propietaris,
començaven a plantejar problemes relacionats amb aquest tipus d’edificis, com
són l’ocupació indeguda i el vandalisme.

DONACIÓ DE SANG

La propera col·lecta organitzada pel Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana que es
realitzarà a Beniarbeig està programada per al dilluns 18 de setembre, de 16:30 a 20:30 al Centre
Mèdic, situat a l’avinguda del Verger, 4. Els requisits per sonar son tindre entre 18 i 65 anys, pesar
més de 50kg i no acudir en dejú.

A més, des dels organitzadors, recorden que presentant el carnet de donant a les
taquilles dels parcs Terra Mítica, Mundomar, Aqualandia i Río Safari, s’obsequiarà
amb un descompte al donant i a 4 acompanyants.
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CURSOS E-Fact

Un any més l'Ajuntament de Beniarbeig,  mitjançant la subvenció de
l'Excma. Diputació Provincial d'Alacant, organitza cursos d'Autoocupació
adreçada a perfils d'usuari autònoms, empresaris que necessiten reciclar-se
amb  les  noves  tecnologies  i  complir  amb  la  normativa  de  les
Administracions Públiques.

Els cursos estaran dividits en dos grups separats segons el nivell d'experiència de cada usuari en
la informàtica; el nivell bàsic s'impartirà amb un nivell més fàcil i amb bases inicials d'informàtica
per poder presentar factures electròniques i instàncies per la seu electrònica. Pel que fa al grup
avançat  serà  un  curs  amb  la  mateixa  finalitat  però  amb  un  ritme  més  gran  i  explicant  les
configuracions més avançades a nivell tècnic. La durada del curs és de 66 hores repartides en 36
hores a eAdministració usuari bàsic, i 30 hores en eAdministració usuari avançat.

El curs d'usuari bàsic és de 3 hores diàries, durant 12 dies laborals de dilluns a dijous en horari
de tarda (17:30 a 20:30 hores); començant el 4 de setembre i finalitzant el 21 de setembre. Pel que
fa al curs d'usuari avançat és de 3 hores diàries, durant 10 dies laborals de dilluns a dijous en horari
de tarda (17:30 a 20:30 hores); començant el 25 de setembre i finalitzant el 10 d'octubre. (Aquestes
dades poden variar per motius d'organització de la campanya, i en cas de produir-se es comunicaran
amb la suficient antelació.)

Els ciutadans podran inscriure de forma independent a cada curs o a tots dos. Per formalitzar la
corresponent inscripció haurà de dirigir en horari d'oficina a l'Ajuntament. El nombre d'inscrits està
limitat a 15 alumnes per curs i la inscripció es realitzarà per ordre i fins a completar el total de les
places del curs. Les inscripcions dels no empadronats a Beniarbeig entraran en llista d'espera i
només seran admesos si al finalitzar el període d'inscripció queden places disponibles. El curs serà
impartit pel tècnic Santi Ferrer Ivars, de l'empresa Alfaidees.

CONTRACTACIÓ DE JOVES LOCALS

Des del passat 21 de juliol i fins al
20 de febrer de 2018, l’Ajuntament de
Beniarbeig  comptarà  amb  dos
treballadors  més  en  la  seua  plantilla
de personal gràcies  a les ajudes dels
programes  EMCUJU  i  EMPUJU,
englobats  en  el  projecte  Avalem
Joves  Plus  de  la  Generalitat
Valenciana.  D’aquesta  forma,  Aida
Colom Pons i Joan Espinós González
desenvoluparan  el  seu  treball  en  les
àrees  d’administració i  manteniment  d’instal·lacions  esportives,  respectivament.  Les  ajudes  han
estat  cofinançades  per  la  Iniciativa  d’Ocupació  Juvenil  i  el  Fons  Social  Europeu  a  través  del
Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil i permetran dotar al municipi d’un reforç en les respectives
àrees i alhora aportar experiència en la carrera professional dels dos joves.

ACTES VANDÀLICS A LA PISCINA MUNICIPAL

Durant els primers dies de les festes patronals, la piscina municipal va
sofrir atacs vandàlics. Cadires llançades a l’aigua, buidatge de papereres i el
trencament de la bibliopiscina són algunes de les accions que algú va decidir
emprendre  cap  a  aquest  equipament  municipal.  Des  de  l’Ajuntament  de
Beniarbeig  es  vol  fer  constar  que  aquestes  accions  seran  fermament
perseguides, ja que atempten contra el benestar i la convivència dels nostres
veïns.
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BIBLIOTECA

Nou curs
Després de les vacances d’estiu, la biblioteca torna al seu horari habitual, obrint les vesprades de

dilluns a dijous de 16:00 a 20:00 i també el dimecres pel matí, d’11:00 a 15:00. D’aquesta forma
es continuarà oferint quatre vesprades i un matí a la setmana. Amb tot, també es vol recordar que,
durant les primeres setmanes d’aquest curs, la biblioteca veurà alterat el seu funcionament habitual,
ja que albergarà un curs d’informàtica que organitzat per l’Ajuntament de Beniarbeig.

L’entrevista
Miguel Soldevila Vives és una persona ben coneguda al poble i el seu cognom és ja indissociable

a la fusteria a la que tants anys porta dedicant. A la porta del taller, és fàcil trobar-lo assegut, bé
xarrant amb el veïnat o amb algun llibre a la mà. Potser, si últimament algú ha prestat atenció al que
tenia Miguel entre les mans, és possible que al veure sempre el mateix color de la coberta puga
concloure que es tracta sempre del mateix, però no, el verd grisós que es veu és el que utilitzen tots
els llibres de la col·lecció Narrativas Hispánicas de l’editorial ANAGRAMA i en la que Rafael
Chirbes va publicar la seua obra, tota una pista de per on transcorre la seua activitat lectora.

Per a què sols utilitzar la biblioteca?

Per a agafar llibres i llegir-los a casa poc a poc.

Quin tipus de llibres llegeixes?

Fins ara eren tots d’història, però ara estic també llegint ja
novel·les.

Què trobes en la novel·la que no tinga la història?

La  veritat  és  que  no  sabria  com  explicar-ho,  però  les
novel·les les trobe interessants, això sí, m’agraden que siguen
novel·les històriques i que no siguen de policies i detectius.

En llegeixes almenys un parell al mes, això et converteix
en un lector prou constant i deduïm que faràs una sessió de
lectura pràcticament diària. En quin moment del dia sols
llegir?

Per la  nit,  no m’agrada gens ni miqueta la tele,  així  que
preferisc llegir.

Què és l’últim llibre que has llegir?

Una novel·la, La isla del tesoro (R.L. Stevenson, 1883), va
estar prou entretingut, però els que més m’han agradat de tots
són els llibres de narrativa de Rafael Chirbes.

Què t’atrau de Chirbes?

La forma com explica les coses. El que he llegit d’ell és el
que està passant ara, sobretot en els dos últims llibres (En la
orilla, 2013 i Paris-Austerlich, 2016), té al trosset més fortet,
però a mi això no em molesta.

Què t'agrada de la biblioteca i què penses que podria millorar?

Jo ho veig tot molt ben ordenat i molt curiós, crec que no fa falta res més i l’empleat es porta
molt bé amb la gent.
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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 3 1
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 2 3 4 5 6 7 8
11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 Recollida pels matins

a partir de les 8:00 h.25 26 27 28 29 30 23 24 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:
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

Setembre 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

Farmàcia 06
07
15

08 09 10
01
14

02 03
04
11

05 06 07
13
08

09
12

10 02 02
03
14

04 05
06
11

07 08 09 10
15
01

02
12
03

04 05

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.org – www.beniarbeig.es - 

Edita: Ajuntament de Beniarbeig
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