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OCTUBRE CULTURAL 2018

Un any  més,  sembla  ser  que  l’octubre  beniarbegí  compensa  la  pèrdua
d’hores de sol amb l’increment de l’activitat cultural. No debades, l’Octubre
Cultural ens porta una generosa oferta d’actes per a tots els gustos i edats, i
que  es  repartiran  al  llarg  de  les  setmanes  d’octubre  i  les  primeres  de
novembre; teatre, jornada per la gent gran, cicloturisme familiar, «Espanta la
por!»,  presentacions  de  llibres,  gimcana,  jocs  infantils,  concerts,  cursa
d’atletisme, fira d’atraccions, trívials...

Des de la Regidoria de Cultura ho tenim tot preparat per a que ningú es quede a casa, tan sols ens
faltes tu. T’esperem!  #OctubreCultural2018

TEATRE: F (el llibre de les cares)

El grup Tarannà Teatre serà l’encarregat de donar el tret de sortida a
l’Octubre Cultural 2018, ho farà amb la representació d’F (el llibre de
les cares), una comèdia sobre les xarxes socials creada per l’ondarenc
Jovi Lozano-Seser i que ha estat guardonada amb el Premi de Teatre en
Valencià “Evarist Garcia” 2017, el qual atorga la Diputació d’Alacant,
organisme que també s’encarrega de subvencionar l’acte.

La  companyia  Tarannà  Teatre  naix  en  1995  a  Dénia  amb  la
característica  de  ser  la  pionera  comarcal  a  l’hora  de  fer  teatre  en
valencià  més  enllà  del  sainet.  D’ençà,  ha  portat  als  escenaris  una
desena  de  treballs,  com  T’odie  amor  meu,  Els  fills  de  Déu  o  La
Clownputxeta, al mateix temps que també ha col·laborat en espectacles
amb diversos grups i col·lectius culturals i socials, com el grup Espiga
Nueva Nicaragua, Dianium Dansa, Canya Badà o el Cine Club Pessic.

En aquesta  ocasió,  actuaran basant-se en l’obra de Lozano-Seser,
periodista de formació i que actualment combina la seua tasca com a
gerent de la MACMA amb l’escriptura. És en aquest últim camp on ha
conreat la narrativa, amb diversos contes i sis novel·les publicades, les
quals li han valgut  diversos premis, com  el Premi de Narrativa Soler i
Estruch  2010  de  Castelló  de  la  Ribera  amb  Efectes  Secundaris,  el
Premi Ciutat de València  2011 per  Últimes existències i el Premi Vila
de Lloseta 2014 per El traductor.

BEQUES DE TRANSPORT PER A ESTUDIANTS

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  estan  disponibles  al
portal  web  municipal  i  les  sol·licituds  podran  presentar-se  de  manera
telemàtica o presencial a l’ajuntament del 12 al 30 de novembre.
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DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN

L’1 d’octubre de 1990, l’ONU va declarar aquest dia com al Dia
Internacional  de la  Gent  Gran amb la  intenció  de  reafirmar  el
compromís  per  promoure  les  llibertats  i  drets  fonamentals  de  les
persones de més edat. En l’actualitat, al món hi ha quasi 700 milions
de persones amb més de 60 anys, per a 2050 s’estima que en seran
més de 2.000 milions i representaran més del 20% de la població

mundial. Des de l’ONU, s’intenta que aquest sector tan important de la ciutadania no es quede
enrere, ja que amb els mecanismes adequats, la gent gran té la capacitat de continuar contribuint i
aportant valor a la societat.

A més, aquest 2018 s’ha dedicat especialment a les persones que durant tots
aquesta  anys  han contribuït  al  desenvolupament  dels  Drets Humans,  amb el
lema «Recordem als majors defensors dels Drets Humans». L’edició d’enguany
té la finalitat de:

• Promoure els  drets  consagrats  en  la  Declaració  i  el  que  aquests
signifiquen en la vida quotidiana de la gent gran.

• Donar major visibilitat a la gent gran com a parts actives i integrants
de la societat, compromeses a millorar el gaudi efectiu dels drets humans
en diversos àmbits  de la vida i  no només d'aquells que els  afecten de
manera immediata.

• Reflexionar sobre el progrés i els desafiaments per garantir el gaudi ple i
igual dels drets humans i les llibertats fonamentals de les persones d'edat.

• Involucrar a un públic ampli a tot el món i mobilitzar les persones pels
drets humans en totes les etapes de la vida.

A Beniarbeig, com en anys anteriors, des de l’ajuntament s’ha organitzat un cap de setmana amb
activitats destinades a la gent gran. El programa començarà el dissabte 6 d’octubre a les 20:00 amb
una concentració a la Llar de Pensionistes, on s’aprofitarà per fer un vi d’honor. A l’endemà, la
jornada la iniciarà la xocolatada que prepararà el col·lectiu local de Càritas. A continuació tindrà
lloc una missa on es commemoraran les noces d’or d’aquells matrimonis que fan 50 anys de casats,
per  a seguidament  donar  pas  a  l’actuació de la  Jove Orquestra  de la  Marina Alta,  dirigida per
Francesc Esteve. A migdia s’oferirà un dinar i ball, que continuarà fins a l’hora de la coca-maria i
els granissats.

7K BENIARBEIG

La segona edició de la 7K Beniarbeig tindrà lloc durant la vesprada del
proper dissabte 13 d’octubre. Els participants podran realitzar els 7.000m del
recorregut en la modalitat de corredors o en la de caminants. També hi haurà
proves infantils per als més menuts, que oscil·laran entre els 50m del pitufos
fins als 1.000m dels cadets.

Pel que fa a les inscripcions, es poden fer a www.everents.es/7kbeniarbeig/. En el cas dels adults
tindrà un preu de 5,50€, mentre que en les modalitats infantils serà de 2€ i es podrà pagar el mateix
dia en el moment de retirar el dorsal.

LA TAPA TÍPICA

La  segona  edició  de  «La  Tapa  Típica»  serà  el  dissabte  27
d’octubre. Després de l’èxit d’assistència de l’any passat, «La Tapa
Típica» continua amb el format de fira  gastronòmica basada en la
cuina tradicional: pilotes, clòtxines, coques, sang amb ceba, figatells
o gamba amb bleda seran oferides pels bars i restaurants locals.
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TRÍVIAL DE BENIARBEIG

El Trívial de Beniarbeig comença el seu 4t any amb una edició de tardor que
acolliran els bars el Moss de Segària (26 d’octubre),  Ca’l Nay (9 de novembre),
Pensionistes (23 de novembre) i Racó (14 desembre). El joc continuarà amb el
mateix format de sempre, però afegirà alguna novetat amb la intenció d’aportar
un poc d’emoció a l’hora dels desempats. Com sempre, els participants faran
grups  de  3-9  persones  i  l’equip  haurà  d’intentar  respondre  correctament  a
preguntes  d’actualitat,  de  temes  locals,  de  cultura  general,  de  música  i  de
cinema. La participació serà de 1€ per persona i l’equip guanyador tindrà premi.

JO SÓC DEL BENIARBEIG

L’equip de futbol del poble ha tornat, i amb força. Beniarbeig torna a tindre equip de futbol en la
segona regional, restaurant-se així una afició amb una gran tradició que sempre remet a la nostàlgia
de molts veïns del municipi. Des del Beniarbeig CF volem fomentar la practica d’aquest esport tan
vinculat al poble i, qui sap si, en un futur pròxim crear les Escoles Municipals de Futbol.

El  C.F.  Beniarbeig
reapareixerà en el grup XII, junt
amb altres equips de la comarca,
com  el  Poble  Nou  de
Benitatxell,  Teulada  o  Moraira.
El ressorgiment del futbol en el
municipi  ve  impulsat  per
l’Ajuntament de Beniarbeig, que
ja  ha  començat  les  obres  de
millorament del camp de futbol
del  Girona.  S’acomplix
d'aquesta  manera  una
reivindicació històrica dels veïns i esportistes locals. A més, es realitzaran millores relacionades
amb  la  il·luminació  del  camp  i  amb  la  instal·lació  de  les  torres  de  llum,  així  com també  el
tancament perimetral i uns banquets per a que els aficionats puguen seure i disfrutar del partit.

Necessitem  tota  la  ajuda  possible  per  a  fer-nos  créixer.  Hem  llançat  una
campanya de captació de socis del C.F. Beniarbeig per a la temporada 2018-19.
Aquesta campanya es dirigeix a tota la gent que desitge col·laborar amb l’equip del
seu poble i té l'objectiu fer socis del C.F. Beniarbeig des de només 20€. Per això els
dilluns estarem disponibles de 19:15 a 21:15 per a fer socis, serà a la seu del club, a
l’antic CEIP Benicadim, concretament a les cases dels mestres.

Entre els beneficis de ser socis destaquen la de rebre una bufanda del C.F. Beniarbeig o poder
vindre amb l'autobús dels jugadors als partits de fora, en aquells casos en que el club en pose. A
més, si eres empresari i vols col·laborar pots fer-ho de diferents formes (publicitat als cartells dels
partits, al camp de futbol...). Amunt Beniarbeig!

GIMCANA

Com en la passada edició de l’Octubre Cultural, el 9 d’octubre es portarà a
terme la GIMCANA, amb la qual els joves del poble podran conèixer un poc més
la història i el patrimoni local. L’activitat està pensada per a a joves de 10 a 16
anys i la participació es farà per grups. Per participar cal inscriure’s a la biblioteca
(presencialment, 96 647 65 97 o biblioteca@beniarbeig.org), indicant nom i edat.
En el moment de la inscripció no és necessari disposar d’un equip ja format, ja
que el mateix dia es podran redefinir els grups.
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GRUP DE SENDERISME

Una volta acomiadats del sufocant
calor  de  l’estiu,  el  Grup  de
Senderisme  Beniarbeig  es  torna  a
calçar les botes de muntanya per a fer
dels  diumenges  un  dia  de  natura  i
bona companyia. Com sempre, l’hora
d’eixida  serà  les  8:00h  des  de  la
plaça  i,  llevat  d’alguna  excepció,  a
l’hora  de  dinar  ja  s’estarà  al  poble.
Les  excursions  són  de  periodicitat
bimensual i la primera eixida de la temporada serà el diumenge 7 d’octubre a la Via Verda del
Serpis, una ruta que seguirà l’antic recorregut del tren Gandia-Alcoi. A l’apartat de L’AGENDA i al
portal web es pot trobar el calendari complet d’activitats.

 
Per últim, des del mateix Grup de Senderisme, se’ns recorden els beneficis

per a la salut que té l’excursionisme, ja que caminar és fàcil, còmode, distret,
barat i es pot practicar en companyia. Però a més:

• Enforteix el cor: redueix la pressió arterial, millora els nivells de
colesterol i disminueix el risc de patir malalties cardíaques i accidents cerebrovasculars.

• Preveu el deteriorament cognitiu: millora la funció cerebral i redueix el deteriorament de 
les capacitats mentals.

• Redueix el pes corporal: caminant es cremen entre 200 a 300 calories a l'hora i al mateix 
temps disminueixen els nivells de sucre en la sang.

• Augmenta la flexibilitat: tonifica i enforteix sobretot les cames, quàdriceps, glutis i 
abdominals; també preveu l'osteoporosi.

• Activa el flux sanguini: de tot l'organisme però específicament de les cames, evitant 
l'aparició de varius i cel·lulitis.

• Incrementa l'energia i el benestar: s'augmenta l'aportació d'oxigen, es millora l'estat 
d'ànim (per l'alliberament d'endorfines) i es redueix l'ansietat i l'estrès.

RAL·LI FOTOGRÀFIC

Per segon any, l'Octubre Cultural comptarà amb el Ral·li
Fotogràfic, un acte organitzat per l'Ajuntament de Beniarbeig
amb  la  col·laboració  de  l'Associació  Fotogràfica  i
Audiovisual de Pedreguer. Aquesta segona edició començarà
el dissabte per la vesprada i acabarà el diumenge a migdia.
Entre els participants, l’autor de la millor col·lecció tindrà un
premi de 200€, així com també es repartiran tres premis de
100€ per a la segona millor col·lecció, la millor fotografia i el
millor  autor  local.  Les  bases  completes  poden  trobar-se  a
www.beniarbeig.es.

II PEDALEJADA POPULAR

Aprofitant el bon oratge que ens ofereix la tardor mediterrània i la xarxa de
camins rurals de la que disposem. Des de l’Ajunatment de Beniarbeig es vol
continuar  apostant  per  l’oci  familiar  i  actiu.  D’aquesta  manera,  el  proper
dissabte 20 d’octubre es farà la II Pedalejada Popular. La ruta serà similar a la
de l’any passat i recorrerà la zona dels Plans i els pobles de la Rectoria, amb un

recorregut  total  de  15km  i  apte  per  a  tots  els  públics.  Es  disposarà  de  vehicle  de  suport  i
l’ajuntament oferirà un esmorzar a tots els participants. L’eixida serà a les 9:30 des de la plaça.
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LA BÍBLIO
Club de Lectura

Després del descans estiuenc,  reprenem l’activitat amb tot
un  clàssic  de  la  distopia,  Fahrenheit  451  (1953)  de  Ray
Bradbury  (1920-2012).  A més,  en  aquesta  ocasió  disposem
d’exemplars  en  valencià  i  en  castellà.  Una  volta  acabada  la
lectura,  a  banda  de  la  tertúlia,  també  aprofitarem  per  vore
l'adaptació cinematogràfica que va fer François Truffaut l'any
1965. Serà el proper dijous 8 de novembre a les 18:00h, i com
sempre, qui vulga sumar-se al grup tan sols cal que es pose en
contacte amb la biblioteca.

Espanta la por!
Per segon any, per Tot Sants arriba a Beniarbeig la campanya Espanta la por!

amb activitats relacionades amb de monstres, rondalles i llegendes. La campanya
Espanta  la  por!  és  una  iniciativa  del  Museu Valencià  d’Etnologia  que  intenta
difondre  l’imaginari  popular  valencià  de  la  por.  La  Biblioteca  Municipal  de
Beniarbeig se suma aquesta campanya amb l’organització d’un passe de vídeos
infantils  de  la  sèrie  «Catacric,  catacrac»  i  amb  el  III  Torneig  de  la  Fallera
Calavera.

L’AGENDA

Octubre

5 divendres. Teatre: F (el llibre de les cares). 
20:30h

7 diumenge. Dia Internacional de la Gent 
Gran.

Excursió a la Via Verda del Serpis. Hora: 
8:00h. Organitza: Grup de Senderisme

9 dimarts. GIMCANA per a joves (cal 
inscriure’s) + jocs infantils per als més menuts. 
11:00h

13 dissabte. 7K Beniarbeig +info a 
www.everents.es/7kbeniarbeig/

Oktoberfest. Hora: 19:00. Els tiquets tindran un
preu de 7€ i es podran adquirir a la biblioteca. 
Organitza: Comissió de Festes 2019

19 divendres. Presentació del llibre Les volves 
d’aquella neu, de Tomàs Llopis. Hora: 19:30 
Lloc: biblioteca

20 dissabte. II Pedalejada Popular. 9:30h

21 diumenge. Excursió al Pla de Petracos. 
Hora: 8:00h. Organitza: Grup de Senderisme

26 divendres. Trívial al Moss de Segària. 
Hora:20:00

27 i 28. II Ral·li Fotogràfic de Beniarbeig. 

26-28. Fira d’atraccions

30 dimarts. «Catacric, catacrac», vídeos 
d’animació de les rondalles valencianes.  
Espanta la por! 2018

Novembre

1 dijous. III Torneig de la Fallera Calavera, a 
les 11:30 a la biblioteca. Espanta la por! 2018

2-4. Fira d’atraccions.

4 diumenge. Excursió a Quatretondeta. Hora: 
8:00. Organitza: Grup de Senderisme

9 divendres. Trívial a Ca’l Nay. Hora:20:00

10 dissabte. Concert de la Unió Musical 
Beniarbeig. Organitza: UMB

15 dijous. Presentació de La bona lletra, de 
Rafael Chirbes. Intervindran en l’acte Mercè 
Climent (editora), Juli Capilla (editor) i Carles 
Mulet (traductor). Hora: 19:30h Lloc: biblioteca

23 divendres. Trívial al Bar Pensionistes.

NOTA: quan no s’explicita el lloc, l’activitat serà a la plaça del 9 d’Octubre.
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OCTUBRE NOVEMBRE      

dl dt dm dj dv ds dg dl dt dm dj dv ds dg No hi ha recollida de fem

1 2 3 4 5 6 7 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.

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

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

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

Octubre 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

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

01 02
03
13

04 05
06
12

07
08
14

09 10 01 02 03
04
15

05 06
07
11

08 09
10
12

01
14
02

03 04 05 06
07
13

08 09 10
01
11

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/

	TELÈFONS D' INTERÈS

