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Benvinguts al nou BIM 
Benvolguts veïns, 

Com a regidora de serveis socials he assumit també 

les competències en matèria d'informació 

municipal, entre la que destaca la publicació del 

Butlletí d'Informació Municipal. Una ferramenta 

de comunicació que desitgem continuar millorant i 

en la que en aquests moments estem treballant per 

intentar dotar-la d'una imatge més moderna i 

atractiva. Per això, durant els propers mesos 

«experimentarem» un poc a la recerca del format 

més adient. 

En aquest procés ens resultarà imprescindible la 

col·laboració de la ciutadania i per tant preguem 

que ens feu arr
i

bar els vostres comentaris, crítiques 

i suggerències, tant sobre l'estètica com del 

contingut de la publicació. 

Per ara, hem modificat un poc la capçalera, 

aportant-li un poc de color amb dues bandes 

laterals en forma de triangle que cada mes de l'any 

utilitzaran un color diferent. També s 'ha apostat 

per una nova distribució dels articles, introduint la 

columna múltiple, a l'estil de la premsa, i per últim, 

s 'ha suprimit gran part de la contraportada, on hi 

figurava la informació dels telèfons d'interès, les 

farmàcies de guàrdia i el calendari de recollida de 

residus, una informació estàtica que ara s'editarà en 

un díptic anual. 

Espere que tot aquest treball repercutesca en una 

major utilitat i, com no podia ser d'altra manera, 

reste a la vostra disposició i a l'espera de noves 

aportacions. 

Christine Cook 

Regidora de Serveis Socials 

christinecook@beniarbeig.org 

Saps què és el Bo Social Elèctric? 
L'Ajuntament disposa vulnerables. El bo pot 

d'uns díptics sobre el bo beneficiar a les persones 
social elèctric, un que: 

mecanisme de descompte 

en la factura de la llum l. Contracten el preu

del 25%-40% per als voluntari per al petit 

consumidors en nsc consumidor 
d'exclusió social. 

2. Pertanyen a les 

L'objectiu és protegir als següents categories de 

consumidors que consumidor: 

econòmicament o 
socialment siguen més a. pensionistes

JORNADAS TtCNICAS DE DIFUSIÓN SOBRE lOS 
DHECHOS DE W PERSOHAS CONSUMIDORAS 

b. unitat familiar que

compleix el límit de

renda

c. famílies nombroses

d. famílies monoparentals

El percentatge d'estalvi 
depèn de molts factors, 

per la qual cosa allò més 

recomanable és apropar

se a l'Ajuntament 1 

informar-se. 

L'agenda 
Festa de Sant Domènec 

Divendres 2 

22:00 Concert de la Unió 

Musical Beniarbeig 

Dissabte 3 

10:30 Jocs i cucanyes 

19:30 Misa i processó 

22:00 Sopar i revetla 

Dimarts 6 

Presentació + sopar. 

DIANIA: terra nostra. A les 

21 :00 a la plaça de 

l'Ajuntament. 

Del 16 al 25 d'agost 

Festes Patronals en Honor 

a Sant Roc 

Edita: é 96 576 60 18 
Ajuntament de Beniarbeig m ajuntament@beniarbeig.org 
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