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OBRES MUNICIPALS: CEMENTERI I ECOPARC

Durant aquestes últimes setmanes s’han acabat d’enllestir
les  obres  de  reforma  del  cementeri  municipal.  L’actuació
s’ha emmarcat dins del  «Pla Provincial d’Obres i Serveis
de Competència Municipal de la Diputació d’Alacant» i
ha  permés substituir  més d’un centenar  de  nínxols  que es
trobaven  en  mal  estat,  la  construcció  de  sis  foses  per  a
soterraments  en  sòl,  l’adequació  del  paviment,  un  ossari  i
l’habilitació d’un espai on poder arreglar les flors.

També,  sembla  ser  que  els  treballs  de  construcció  de
l’ECOPARC avancen  a  bon  ritme.  Les  instal·lacions
disposen de 1.536m2 on els veïns podran depositar restes de
poda, vidre, cartró, piles, electrodomèstics, etc.

CAMPANYA CONTRA LA GRIP 2018-2019

La grip representa un problema important de salut pública, ja que
és una de les principals causes d'infecció respiratòria en la població,
amb elevada capacitat de transmissió. 

Els virus gripals poden entrar a l'organisme a través de les mucoses
de les vies respiratòries (cavitat nasal, laringe, tràquea, bronquis), de la
mucosa bucal o de les conjuntives. 

La propagació del virus es produeix durant el període en què aquest
té la capacitat de transmetre's, que comença un dia abans de l'inici dels
símptomes  i  finalitza  5-7  dies  després,  quan  s'ha  resolt  la
simptomatologia. D'aquesta forma, la grip s'estén molt ràpidament, i és
molt difícil controlar-ne la propagació, ja que quan un cas és detectat
ja s'ha iniciat la propagació. 

Des de la Conselleria de Sanitat s’ha iniciat la campanya de vacunació amb 750.000 dosis que es
distribuiran entre els  1.700 punts de vacunació habilitats,  amb l’objectiu de reduir  les  taxes de
l’anterior campanya, quan el punt més alt va arribar fins als 294,4 casos per cada 100.000 habitants.

Com sempre,  es  recomana la  vacunació  a  les  persones  majors de 65 anys,  embarassades,
personal sanitari i a aquells que presenten malalties cròniques. També als qui tinguen previst
viatjar a destinacions internacionals i als treballadors de granges d’ocells.

AJUDES AL TRANSPORT

L’Ajuntament  de  Beniarbeig  convoca  un  any  més  les  ajudes  al  transport  per  a  estudiants
universitaris i de cicles superiors de formació professional. Com en anteriors convocatòries, els
requisits  seran  estar  matriculat  en  el  curs  2018/2019,  estar  empadronat  amb una
antiguitat d’un any i estar al corrent de les obligacions tributàries municipals. Com a
novetat, enguany es garantirà una dotació de 500€ per ajuda. Les bases completes
estaran disponibles al portal web municipal i les sol·licituds podran presentar-se de
manera telemàtica o presencial a l’ajuntament del 5 al 16 de novembre. 
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SUBVENCIONS

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

• Subvenció no dinerària de trofeus i medalles. 528,40€

• Organització de La Tapa Típica 2018. 2.591,60€

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. 

LES VOLVES D’AQUELLA NEU

El passat 19 d’octubre la biblioteca va acollir la presentació de
Les  volves  d’aquella  neu,  la  nova  novel·la  de  Tomàs  Llopis
recentment publicada per Edicions del Bullent. L’acte el va iniciar
l’editora Núria Sendra, qui va tractar la qüestió de la forma del llibre,
on va destacar la dificultat de trobar una imatge per a la coberta que
poguera representar alhora als protagonistes i l’esperit del Maig del
68,  tan  present  en  l’obra.  El  resultat  ha estat,  per  una  banda una
coberta amb una clara presència de la joventut i a més, una portada
interior amb la icònica fotografia de  Marianne. Seguidament, l’alcalde Vicent Cebolla va fer un
repàs de la trajectòria de Llopis i també un breu anàlisi dels escenaris i dels protagonistes principals.

A continuació, l’escriptor va explicar que aquesta era la seua primera novel·la juvenil i que havia
intentat  crear  un  obra  que  continga  els  elements  necessaris  que  ha  de  posseir  aquest  tipus  de
literatura. Segons Llopis, en primer lloc la història ha de plantejar temes universals, com són l’amor,
la mort i les passions humanes. També les referències de la novel·la han de ser comprensibles per
als joves i alhora, que servesca per fer créixer intel·lectualment al lector, per últim, que desperte
interés també entre el públic adult. Amb aquesta intenció la novel·la està estructurada en dos trames
paral·leles que finalment s’ajunten i que fan que segons els interessos del lector aquest s’identifique

més  amb  una  d’elles.  El  llibre,
escrit ara fa uns deu anys, té com a
trama  de  fons  la  corrupció  i  la
bombolla urbanística, un fenomen
catalogat pel propi Llopis com «un
problema social que ha portat a un
deute  exagerat,  crisi  econòmica  i
retallades  en  drets  laborals  i
socials».

ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

Els diumenges 11 i 18 de novembre cobrarem la quota anual de sòcies. Serà d’11:00 a 13:00 a la
Llar de Pensionistes i s’aprofitarà per repartir la loteria de Nadal. En cas de que alguna sòcia no
puga assistir, preguem que es pose en contacte amb algú de la directiva o que li encomane a alguna
companya, ja que enguany també tenim un preciós regal per a cadascuna de les sòcies.

A més, des de l’associació estem organitzant una excursió per al diumenge
25 de novembre a Altea i la Vila Joiosa. Eixirem a les 8:00h des de la plaça fins
a Altea, on esmorzarem en un celler i visitarem els cas històric i una pelleteria.
Dinarem a un bufet de Benidorm per a continuació anar fins a el centre de la
Vila Joiosa i una fàbrica de xocolate. El preu és de 21€ (19€ per a les sòcies) i
inclou  totes  les  visites  i  el  dinar,  excepte  l’esmorzar  que  serà  a  càrrec  de
cadascuna. Les inscripcions podran fer-se el dia el dimarts 6 de 10:00 a 12:00 a
la biblioteca i també el diumenge 11 d’:11:00 a 13:00 a la Llar de Jubilats.
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L’ AGENDA

8   dijous.   Club  de  Lectura.  Tertúlia  i  projecció  de  l’adaptació
cinematogràfica  de  Fahrenheit  451,  de  Ray  Bradbury.  Lloc:  biblioteca.
Hora: 18:00. Organitza: Regidoria de Cultura

9   divendres  . Trívial  a  Ca’l  Nay.  Hora:20:00.  Organitza:  Regidoria  de
Cultura

10   dissabte  . Concert de la Unió Musical Beniarbeig. Hora: 20:00. Lloc:
local de la banda. Organitza: UMB

11   diumenge.   Futbol: C.F. At. Jonense A vs C.F. Beniarbeig. Lloc: la Vila
Joiosa. Hi haurà servei de bus. Organitza: CF Beniarbeig

15   dijous.   Presentació de La bona lletra, de Rafael Chirbes. Intervindran en l’acte Mercè Climent
(editora), Juli Capilla (editor), Jovi Lozano-Seser (escriptor), Manolo i Maria-José Micó (Fundació
Rafael Chirbes) i Carles Mulet (traductor). Hora: 19:30h Lloc: biblioteca. Organitza: Regidoria de
Cultura

18   diumenge  

·Inauguració  de  l’exposició  i  lliurament  dels  premis  del  II  Ral·li  Fotogràfic. Lloc:  Centre
Cultural. Hora: 12:00. Organitza: Regidoria de Cultura

·Excursió a Castell de Castells. Ruta circular: Senda del riu de Castells - Penya de Dalt - Penya
Escoda - Barranc de Gaspar. Durada: 4h. Dificultat: mitjana-baixa. Hora: 8:00. Organitza: Grup de
Senderisme

·Futbol: F.B. Teulada-Moraira "A" vs C.F. Beniarbeig. Lloc: Teulada.
Hi haurà servei de bus. Organitza: CF Beniarbeig

23   divendres  . Trívial  al  Bar  Pensionistes.  Hora:  20:00.  Organitza:
Regidoria de Cultura

25   diumenge  
·Excursió a Altea i la Vila Joiosa. Hora: 8:00. Organitza: Associació de
Mestresses de Casa
·Futbol: C.F. Beniarbeig vs C.F.U.D. Calpe B. Lloc: Poliesportiu de Beniarbeig. Hora: 16:00.
Organitza: CF Beniarbeig

NOTA: totes les activitats on no s’explicita el lloc seran a la plaça del 9 d’Octubre.
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NOVEMBRE DESEMBRE      

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
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 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 Recollida pels matins

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

Novembre 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

9:30-9:30
8:00-22:00

02
03
15

04 05 06 07
08
13

09 10
01
12
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03
14
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05
15

06 07 08 09
10
11

01 02 03 04
05
14

06 07 08
09
12

10 01

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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