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OBRES RIU GIRONA

La setmana passada van finalitzar les obres per a la
prevenció de riuades. Una actuació que s’ha dividit en
dues  parts,  per  una  banda  l’ampliació  de  10m  i
reforçament  del  marge  esquerre,  amb  el  que  s’ha
aconseguit  augmentar  la  capacitat  de  desaigüe  en
1.500m3  .  Tot,  amb la  finalitat  de que  els  habitatges
propers  al  riu  queden  més  protegits  enfront  les
avingudes d’aigua.

Per un altra banda, també s’ha reconstruït el gual, el
qual  va  quedar  intransitable  després  de  l'episodi  de
pluges torrencials del desembre de 2016. Ara, s’ha refet
aquesta  estructura,  ampliant  de  3  a  10  marcs  d’1m
d’alçada,  amb  la  qual  cosa  s’ha  augmentat
considerablement  la  seua capacitat  de desaigüe.  Això
permetrà a vianants i ciclistes creuar el riu quan aquest
estiga  sec  o  porte  poca  aigua.  D’aquesta  manera  es
facilitarà l’accés a l’àrea recreativa i als estudiants que
acudisquen  al  CEIP  Benicadim  i  a  la  parada
d’autobusos.

Les  obres  han  estat  en  tot  moment  supervisades  per  un  enginyer  i  per  la  Confederació
Hidrogràfica del Xúquer, i han tingut un cost de 60.000€, dels quals el 85% se’n ha fet càrrec la
Generalitat Valenciana a travès del pla de subvencions per a obres destinades a la prevenció de
riuades.

JORNADA SKATE

Durant el matí del dijous 28 de desembre, l’skatepark de l’Àrea Recreativa del Riu Girona va ser
l’escenari de la primera Jornada Skate de Beniarbeig. L’acte, organitzat per la Regidoria de Cultura,
va aplegar a una vintena de joves interessats en el patinatge, que juntament amb els acompanyants
van omplir el parc fluvial. La sessió de patinatge va començar amb les explicacions de Javi Alarcón
i Sergi Ortolà, dos joves skaters d’Ondara que primerament mostraren els trucs més bàsics, per a
poc a poc, anar incrementant la dificultat. També explicaren les diferents parts de les que es compon
l’skatepark i ajudaren als assistents a iniciar-se en el maneig de la taula, guiant-los i acompanyant-
los en els trucs més senzills. Seguidament va tindre lloc la demostració de a càrrec de Javi i Sergi,
qui posaren a prova les seues taules utilitzant tots els objectes de la pista.
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PERSONAL SERVEIS

El passat divendres 15 de de desembre es van incorporar
quatre nous treballadors a l’àrea de serveis de la plantilla
municipal.  Desenvoluparan  tasques  de  neteja,  pintura  i
construcció durant un període de sis mesos. 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 del SERVEF.

ÀREA RECREATIVA DEL RIU GIRONA

Com  ja  s’ha  comentat  en  anteriors  butlletins,
l’Àrea Recreativa del Riu Girona és un servei que
està disponible per a tota la ciutadania com a espai
d’esbarjo.  Poden  fer  ús  d’aquest  equipament  els
residents i  els no residents,  els  primers tan han de
dipositar una fiança de 20€ i per als que no siguen
residents, tindrà un cost de 25€, a banda de la fiança.
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 fer contactar amb l’ajuntament.

Durant el passat any 2017, aquest servei va ser utilitzat 39 voltes i van passar 800 persones,
sense  comptar  els  actes  organitzats  per  l’ajuntament.  De tots  aquests  dies  d’ús,  el  87% de les
sol·licituds van ser fetes per usuaris residents a Beniarbeig i el 13% restant per no residents.

FESTA SANT ANTONI

La  tradicional  festa  de  Sant  Antoni  va  ser
celebrada  el  passat  diumenge  14  de  gener.  La
jornada va començar amb la desfilada de cavalleries
d’arreu de la comarca, què van transitar pels carrers
de  Beniarbeig  amb  la  imatge  de  Sant  Antoni
encapçalant  la  comitiva.  Cavalls,  haques,  burres  i
ponis van acompanyar la imatge fins a l’església per
començar la missa en honor al sant. Seguidament, es
va procedir a la benedicció dels animals a la plaça
de l’Ajuntament.

A continuació, l’àrea recreativa del riu Girona es
va anar omplint progressivament fins arribar als vora
300 comensals del putxero gegant que havia organitzat l’ajuntament. L’acte va comptar també amb
la participació de la Comissió de Festes 2018, qui van aportar el servei de barra i música.

TALLER DE LA MEMÒRIA

Amb  l’inici  del  nou  any  comença  també  el  «Taller  de  la
Memòria»,  una  activitat  destinada  a  activar  la  ment  en  la  gent
gran,  treballant  totes  les  àrees  de  la  memòria  amb exercicis  de
concentració, jocs, risoteràpia, etc. L’horari del taller és els dijous
a les les 11:00 a la biblioteca i té una durada de gener a maig.

Pel que fa al nombre de participants, les places estan limitades
a 20 persones i  té un preu de 4€ mensuals. Les inscripcions es
poden realitzar a l’ajuntament.
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CEMENTERI

La setmana passada van començar les obres de remodelació i ampliació del cementeri municipal.
Aquesta actuació s’emmarca dins del «Pla Provincial d’Obres i Serveis de Competència Municipal
de la Diputació d’Alacant» i consistirà en, per una part l’eliminació de 116 nínxols que es troben en
molt mal estat, ja que van ser construïts en el s. XIX i seran substituïts per 104 nous nínxols de
formigó. Per un altre costat, també es construiran 6 foses per a soterraments en el sol, en columnes
de tres foses sobreposades, amb un total de 18 foses. Per últim, també es substituirà una part del
paviment, es condicionarà un espai per a arreglar les flors i també es dotarà d’un ossari, un servei
que exigeix el Decret 195/2009, de 30 de octubre del Consell.

SUBVENCIONS

Aquestes són les subvencions que ha rebut l’Ajuntament de Beniarbeig per part de la Diputació
d’Alacant des de la publicació de l’últim BIM:

• Subvenció per a l’execució de la urbanització d’una plaça pública
entre el carrer Aitana i l’avinguda de la Rectoria. 131.501,99 €

• Subvenció per al Pla Provincial d’Estalvi Energètic de 2016.
46.973,16 € 

• Subvenció  per  a  la  inversió  en  arbratge  en  espais  urbans  de
titularitat municipal" 62.521,00€

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. 

PRESENTACIÓ DAU AL DEU

El proper divendres 23 de febrer a les 20:00, la Biblioteca Municipal de
Beniarbeig acollirà la presentació del tretzè número de  DAU AL DEU, la
revista de divulgació científica i tecnològica vinculada a la comarca de la
Marina Alta. Com en els anteriors números, la revista ofereix articles de tot
tipus, la majoria d’ells de temes d’actualitat que ens afecten en el nostre dia a
dia. En aquesta ocasió es tracta la relació de la ciència i la pseudo-ciència,
l’homeopatia i sobretot, de tots els aspectes relacionats amb l’establiment del
metre com a unitat de mesura internacional. En aquest últim punt es centrarà
la conferència de presentació d’aquest numero de la revista i que serà a càrrec
de Josep Lluís Doménech, professor i redactor de la revista.

BTT

El diumenge 25 de febrer es celebrarà la 6a Marxa BTT Beniarbeig,
serà la primera de Circuit BTT Comarques Centrals i el seguiran fins al 2
de juny les proves de Benigànim, Vilallonga, Llutxent, Senija, Castelló de
Rugat,  Moixent  i  Polop.  L’eixida  de  la  prova  serà  a  les  10:00  i  el
recorregut  tindrà  32km  i  més  de  1.000m  de  desnivell.  Per  a  més
informació i inscripcions es pot visitar la web www.multiesport.es.
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CAMPANYA RESIDUS

Des de l’empresa de gestió de residus ECOEMBES s’ha
remès l’informe de recollida separada d’envasos lleugers
(contenidors  grocs)  i  paper-cartó (contenidors  blaus)
2015, amb les dades relatives a la zona de gestió A1, la
qual comprèn les comarques de la Marina Alta, la Marina
Baixa i el municipi del Campello. El document, entre altres
coses, fa referència a la mitjana de quilograms d’aquests
residus que cada ciutadà recicla anualment, i és que, com

es pot observar de forma clara en quant a reciclatge la Comunitat Valenciana (8,6 kg/hab/any) està
encara molt allunyada dels territoris del seu entorn, com Catalunya (13,2), Illes Balears (18,5) i
Aragó (11,2).

A nivell municipal la cosa tampoc millora, ja que pel que fa als envasos lleugers, Beniarbeig tan
sols aporta 8 kg/hab/any, quan la mitjana de la zona està en 12  kg/hab/any, i molt allunyats de
poblacions de la comarca com la Vall de Gallinera (37,3), Teulada (33,6), Orba (31) i Xàbia (27,4).
Aquesta mateixa situació també es dona en el cas del reciclatge del paper-cartó, on Beniarbeig es
situa en 10,5  kg/hab/any front a la mitjana que està en 17,4  kg/hab/any i a molta diferència de
pobles veïns com la Vall de Gallinera (65), Teulada (63) i l'Atzúbia (51).

La  no  classificació  dels  residus,  a  banda  de  les
conseqüències  mediambientals,  també  comporta  una
major  despesa econòmica  per  a  l’ajuntament,  ja  que la
recollida d’envasos lleugers i paper-cartó no té cap tipus
de cost per al consistori. En canvi, la recollida del fem no
classificat  sí  que  té  un  gran  impacte  en  les  arques
municipals, ja que el municipi ha de pagar en relació a la
quantitat de fem no reciclat que l’empresa ha de recollir.

D’aquesta forma, des de la Regidoria de Medi Ambient es vol recordar la importància de separar 
els residus, perquè a banda de contribuir a un món més sostenible, també es contribueix de forma 
substancial a l’estalvi energètic i econòmic.

WHATSAPP

L’Ajuntament  de  Beniarbeig  ha  posat  en  marxa  el  servei  d’avisos  via
Whatsapp amb la que es pretén fer arribar tota la informació de l’agenda
municipal.  El  servei  permetrà  rebre  tota  la  informació  dels  actes  i
esdeveniments  locals  a  travès  de  l’aplicació  de  missatgeria  instantània
Whatsapp.  Els  missatges  seran  enviats  a  travès  de  llistes  de  difusió  i
adjuntaran tota la informació i la cartelleria de les convocatòries culturals,
esportives, festives i socials que es desenvolupen al poble.

Totes les persones que desitgen fer ús d’aquest servei, tan sols cal que òmpliguen un breu
formulari que es troba a la web municipal www.beniarbieg.es.
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DVD RIU

Ja  està  disponible  la  quarta  part  del  DVD  La història  d’un poble,  en
aquesta edició el tema del documental és el Riu Girona i la relació del poble
amb ell. Com en les anteriors edicions, el passat dissabte 13 gener es va fer la
presentació pública al saló d’actes de la Llar de Jubilats i Pensionistes. A
l’acte van acudir més d’un centenar de veïns, entre els quals es trobaven els
participants del documental. Al finalitzar es van repartir exemplars gratuïts
del DVD a tots els assistents. El documental ha estat realitzat gràcies a la
subvenció  de la  Diputació  d’Alacant.  Qui  desitge  arreplegar  un exemplar
gratuït, ho pot fer a la Biblioteca Municipal de Beniarbeig, on també estan
disponibles les anteriors parts del documental.

FRONTENIS

Amb  el  començament  d’any,  el  «Grup  Recreació  Esportiva  de  Frontenis
Beniarbeig» reprèn la seua activitat competitiva amb la Lliga 2018. Les partides
començaran el proper dilluns 2 de febrer i s’estendran durant els dilluns i dimecres

de 19:00 a 21:00 fins a l’11 de juliol. Com en edicions anteriors, durant aquests mesos les tretze
parelles que participen competiran al frontó municipal. Com a novetat, enguany s’ha modificat el
sistema de partides, passant de 30 punts a 15 punts i en cas d’empat se’n farà una de 10 punts.

ENCONTRES

Els Encontres a Beniarbeig arriben en aquest 2018 a la seua
cinquena edició.  Enguany les  jornades  literàries  volen ser  un
repàs de les quatre anteriors convocatòries, amb un programa
format per un conferenciant de cadascuna de les edicions de les
jornades. D’aquesta forma, el cicle de conferències començarà
el  dijous 8 de febrer a les 19:30, amb «Una pàtria prestada.
Lectures de fragilitat»  a càrrec de Simona Škrabec, i que està
basada en el llibre homònim. Sobre la base d’aquest, Škrabec
reflexiona sobre el paper de la literatura com a factor de cohesió
social i de formació d’identitats nacionals. La seua anàlisi i el
seu punt de vista, inusual i nou, deixa entreveure la densa xarxa
de connexions entre la política i la cultura.

Simona Škrabec (Ljubljana, Eslovènia, 1968) és escriptora,
filòloga  i  traductora.  És  llicenciada  en  filologia  alemanya  i
literatura comparada per la Universitat de Ljubljana i doctora en
literatura comparada per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Fa 25 anys que viu a Catalunya, des d’on ha desenvolupat una
intensa tasca de traducció entre el català i l’eslovè. Ha estat cap
de  redacció  de  VISAT,  la  revista  digital  de  literatura  i
traduccions  del  PEN  Català,  la  secció  catalana  de  PEN
International,  una  associació  d’escriptors  fundada  en  1921  i
present a 104 països.

Durant el mes de març, continuen les cites amb els Encontres, l’1 de març ens revisitarà Joan
Francesc  Mira amb la  conferència  «L’ofici  i  la  responsabilitat  del  traductor  des  de les  meues
traduccions» i el 22 de març el convidat serà Antoni Furió, amb la conferència «Joan Fuster i la
història». A continuació, el 19 d’abril serà el torn d’Antoni Riera, qui ens parlarà dels «Aspectes de
l'alimentació  a  l'època medieval  i  moderna».  Per  últim,  el  10  de  maig  Carmen Alemany  serà
l’encarregada de cloure les conferències amb «La poesia cubana després de la Revolució».  Per
últim, l’espectacle Balls en Valls, programat inicialment per al gener, s’ha traslladat al 24 de maig.
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PLA GENERAL

El dia 8 de gener de 2018 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana l'anunci
d'informació  pública  del  Pla  General  Estructural  i  el  Pla  d'Ordenació  Detallada,  que  són  els
documents  en  què  s'ha  disgregat  el  Pla  General  d'Ordenació  Urbana  que  ha  vingut  tramitant
l'Ajuntament. El termini per presentar al·legacions és de 45 dies hàbils a comptar de l'endemà de la
publicació de l'anunci. Els documents de tots dos plans poden consultar-se en l'oficina municipal i
al portal de la transparència de l'Ajuntament de Beniarbeig.

SUMA

El  proper  dia  d’atenció  al  públic  de  SUMA  Gestió
Tributària  serà  el  dijous  26  de  març  de  11:00 a  13:30  en
l’ajuntament.

LA BÍBLIO

Aquestes, i moltes més, són les nostres novetats
El gran llibre de les cuques
Yuval Zommer

El llibre ens ofereix l’oportunitat d’aprendre un caramull de coses sobre la
genealogia dels insectes en general i  de les famílies dels escarabats, de les
abelles, de les cuques de nit i d’aigua, dels tèrmits, de les mosques, de les
libèl·lules, de les aranyes, dels grills, pregadéus, saltamartins i insectes bastó
en particular. I si amb tot això no en teniu prou per sortir al camp i aficionar-
vos a l’entomologia per sempre més, és que, senzillament, o bé vosaltres no
sou d’aquest món o bé us ha picat una mosca rara. (Teresa Duran Armengol,
Revista Faristol)

Jo mataré monstres per tu
Santi Balmes

Thas preguntat alguna vegada com és el  teu nom al revés? Series capaç de
fabricar-te un io-io amb una aranya? Què passaria si existís una civilització de
monstres que visquessin cap per avall? Us imagineu què ens passaria si tots els
monstres comencessin a saltar a la vegada?Aquí dins t’ho expliquem!Véns? 

Crematorio (DVD)
Jorge Sánchez-Cabezudo

Conscientes de la imposibilidad de reproducir televisivamente la escritura de
Chirbes,  han  logrado  mantener  todos  los  elementos  existentes  en  la  novela,
intensos e intencionalmente estáticos, y convertirlos en componentes dinámicos.
Así,  el  texto  literario  ha  sido,  más  que  el  esqueleto  o  el  plano  maestro  del
televisivo, su pista de despegue. (Alberto Rey. El Mundo 26/04/2011)

Una pàtria prestada: lectures de fragilitat en la literatura catalana
Simona Škrabec

Lectures fragilitat. Al llarg del segle XX, la identitat catalana va ressorgir de les
cendres  com un  au  fènix.  Aquest  llibre  es  proposa  mostrar  la  importància  de  la
literatura per a cohesionar una societat sense defugir les qüestions més difícils. Les
obres  són comentades  en el  context  de la  literatura universal  i  ultrapassen el  cas
català, inscrivint-se en la reflexió entorn de la formació de les identitats a Europa. 
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Club de Lectura
La novel·la El viaje del elefante de Jose Saramago ha estat el llibre amb el que hem traspassat

l’any, una lectura que, sorprenentment, ha estat del gust de tots els membres del club. El viatge des
de Portugal fins a Viena és tota un aventura plena de metàfores, amb grans dosis d’humor a càrrec
de l’elefant,  el  seu  cornaca (persona encarregada del maneig de l’elefant) i de tota la comitiva
enviada en el s.XVI com a regal per part del rei Joan III de Portugal al seu cosí l’arxiduc Maximilià
d’Àustria.

El  proper  llibre  sobre  el  que  treballarem  és  la  coneguda  novel·la  Crematorio, de  Rafael
Chirbes. L’objectiu és apropar-nos a l’obra més recent de Chirbes a travès d’una novel·la que ha
estat guardonada amb el Premi de la Crítica, Premi de la Crítica Valenciana, Premi Cálamo i Premi
Dulce Chacón. A més, també ha estat adaptada a la pantalla amb la sèrie de televisió homònima de
2011, protagonitzada per l’actor Pepe Sancho. És per això que també hem aprofitat l’ocasió per
adquirir la sèrie en DVD i així treballar-la per a la la propera trobada del Club de Lectura, la qual
està programada per a dimarts 27 de març a les 18:00.

La muerte de Matías Bertomeu, el ideólogo que cambió la revolución por
la agricultura, pone en marcha los mecanismos que componen Crematorio. El
dolor devuelve el reverso de vidas levantadas sobre oscuros cimientos: la del
hermano de Matías, Rubén, el constructor sin escrúpulos; la de Silvia, la hija
de  Rubén,  biempensante  restauradora  de  arte  casada  con  Juan  Mullor,  el
catedrático que prepara la biografía de Federico Brouard, viejo amigo de los
Bertomeu, un escritor alcohólico que vive el fracaso de sus últimos días; la de
Ramón Collado, el hombre que hizo los trabajos sucios del constructor; la de
Traian, el mafioso ruso, viejo socio de Rubén; y la de Mónica, la jovencísima
y ambiciosa esposa. Chirbes nos ofrece un panorama terrible: la corrupción
como  savia  que  recorre  todo  el  cuerpo  de  una  sociedad  en  la  que  la
destrucción del paisaje adquiere valor de símbolo. Chirbes despliega así un mundo abandonado por
los dioses en el que las palabras y las ideas son sólo envoltorios, y el arte y la literatura, juguetes
inanes. Rafael Chirbes se nos muestra, en esta gran novela, más radical, más feroz, más «Francis
Bacon» y mejor escritor que nunca.

Incorporació a la Xarxa de Lectura Pública Valenciana
La  biblioteca  ja  ha  estat  integrada  a  la  XLPV,  això

permetrà  accedir  a  més  subvencions  i  a  que  pròximament
s’integre també en la Xarxa Electrònica, amb la qual cosa els
usuaris  podran  consultar  per  internet  els  llibres  i  demés
materials dels que disposa la biblioteca, renovar els préstecs
i disposar del carnet de la xarxa, amb el que es podran realitzar préstecs en qualsevol biblioteca.

L’AGENDA

8/02 Conferència «Una  pàtria  prestada»
Simona Škrabec. 19:30h Biblioteca

4/02 Excursió Grup  de  Senderisme.  Denia
(Montgó). 8:00h 

18/02  Excursió Grup  de  Senderisme. Pla  de
Petracos. 8:00h 

23/02  Presentació de DAU AL DEU: revista de
divulgació  científica  i  tecnològica. 20:00h
Biblioteca

25/02 VI Marxa BTT Beniarbeig. 10:00h

1/03 Conferència «L’ofici  i  la  responsabilitat
del  traductor  des  de  les  meues  traduccions»
Joan F. Mira. 19:30h Biblioteca

4/03 Excursió Grup  de  Senderisme. Agres
(Montcabrer). 8:00h 

18/03 Excursió Grup  de  Senderisme. Tollos
(Sierra de Alfaro). 8:00h

-7-



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 4 1 2 3 4
Recollida de trastos, previ avís amb

almenys dos dies d'antelació, al telf. 670
444 558 o a la Policia Local.

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

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