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PLE D’INVESTIDURA

Després de les Eleccions Municipals del 26 de maig, els candidats elegits a les urnes van ser
convocats el dissabte 15 de juny per constituir el ple municipal i procedir a l'elecció de l'alcaldia. La
sessió va començar amb la constitució de la mesa d'edat formada per les regidores Christine Cook i

Sara  Gil  Peretó.  A continuació  tots  els  regidors  van
mostrar  la  seva  fidelitat  al  càrrec  i  a  la  Constitució
Espanyola,  per  a  continuació  votar  entre  els  dos
candidats a l'alcaldia. Com és habitual, cada candidat va
rebre el suport dels regidors del seu grup, amb la qual
cosa Juanjo Mas, el candidat del Grup Socialista, va ser
elegit  per  majoria  absoluta  valent-se  dels  seus  cinc
regidors, davant dels quatre del Grup Popular.

Abans de prendre possessió, Mas va voler cedir la paraula a Vicente Sanchis, qui com a líder de
l'oposició va aprofitar per agrair a tots els ciutadans que van confiar en la seva candidatura en les
passades eleccions, així com també incidir en la conveniència d'exercir una oposició responsable i
constructiva. A continuació va ser el torn de Mas, que com a nou alcalde també va mostrar el seu
agraïment  per  la  participació
electoral, a l'equip de campanya i
a la seva família, per tota la tasca
i suport, al mateix temps que va
remarcar la gran il·lusió que té el
nou equip de govern per treballar
per tota la ciutadania, de la qual
també  espera  rebre  propostes.
Una  ciutadania  a  la  que  Mas
també va fer referència en la seva
intervenció  final,  oferint  de
manera  simbòlica  la  vara
d'alcaldia a tots els veïns, per ser
aquesta  la  representació  del
poble de Beniarbeig.

-1-



RUTA DE LA TAPA

La VII Ruta de la Tapa de Beniarbeig va finalitzar el divendres 28 de juny en una edició que ha
estat de les més participatives, segons els mateixos organitzadors. D’aquesta manera el 31 de maig
arrancava aquesta proposta gastronòmica organitzada pels Bar Nou Girona, Bar Pensionistes, El
Moss de Segària, Bar Coratge, Ca’l Nay, Bar Racó, Bar La Pau i El Baret del Bus. Una oportunitat
per degustar l’oferta culinària local en forma de tapa, i que durant tots els divendres de juny ha
permès fer-se amb una tapa i una beguda al preu de 2€.

HORARI ECOPARC

L’ECOPARC situat al carrer Riu Túria continua
facilitant  la  gestió  de  les  restes  vegetals  (poda,
jardins,  etc.)  dels  particulars.  Per  usar-lo  s'ha
d'avisar a la Policia Local (670 444 558) i l'horari
per dipositar-hi els residus és de dilluns a divendres
de 12:00 a 13:30 i dissabtes de 12:00 a 13:00.

PÀDEL

Per tal de facilitar l’ús de la pista de pàdel i d’agilitzar el procés de reserva, a partir d’ara la
reserva es podrà fer per directament al poliesportiu quan aquest estiga obert, només caldrà contactar
amb el personal encarregat de les instal·lacions.  A banda, fora d’aquest horari,  per a reservar i
utilitzar la pista també es podrà fer contactant amb la Policia Local (670 444 558). La reserva tindrà
un cost de 8€ per a una sessió d’hora i mitja.

SERVEI D’ATENCIÓ A CIUTADANS ESTRANGERS

A partir del dilluns 8 de juliol l'ajuntament disposarà d'un servei d'atenció als
ciutadans estrangers. El despatx estarà situat a la primera planta de l'ajuntament
en un horari d’obertura de dilluns d’11h a 13h i dimarts d’11h a 12.30h. El
servei  oferirà  ajuda  en  anglès  i  alemany  per  als  tràmits  administratius  de
l'ajuntament, de l'Oficina d'Estrangeria, de la Seguretat Social, etc.
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GRUP DE SENDERISME

Com  tots  els  anys,  el  Grup  de
Senderisme  va  organitzar  una  ruta
nocturna  per  finalitzar  la  temporada
d’activitat.  D’aquesta  manera,  a  les
20:00 del dissabte 15 de juny eixien els
excursionistes des de l’àrea recreativa de
Sanet  i  Negrals  (Tossalet  de  Tots)  i
ascendien cap als pouets en direcció al
repetidor de Segària. Una volta allí dalt
van descendir cap a la Font de Català,
on van sopar abans de tornar al seu punt de sortida per Ràfol d'Almúnia i Benimeli, completant així
un total de 22km.

Al cap de setmana següent, encara que no es
tractava d’una excursió pròpiament dita, el Grup
de Senderisme va estar present també el dissabte
pel matí a la cova Bolumini, on durant eixos dies
el sol il·lumina l’entrada de la cova, creant una
lluminosa escena que congrega cada any a més
d’un centenar de persones d’arreu de la comarca.
Des  de  l’Ajuntament  també  es  va  voler
col·laborar  amb  aquest  esdeveniment  i  es  va
oferir un esmorzar a l’inici de la senda per a tots
aquells que descendien de la visita a la cova.

ASSCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

Sonríe, eres maravillosa

El dijous 20 de juny la xerrada «Càncer de mama:
diagnòstic i tractament» organitzada per l’Associació
de Mestresses de Casa va aconseguir reunir més de 25
assistents.  Aquesta  activitat  s’emmarca  dins  del
projecte  Sonríe,  eres  maravilllosa, al  capdavant  del
qual  es  troben  Raquel  Ordúñez  Sanjuan  i  Begoña
Patiño Bernal,  que  té  com a objectiu  apropar  d’una
manera professional  però divertida els  coneixements
bàsics al voltant del càncer de mama, des de la seua
detecció  a  través  de  l'auto-exploració  fins  a  les
modalitats de tractament existents. 

Drets dels consumidors

El proper dijous 25 de juliol tindrà lloc una xarrada sobre els drets dels
consumidors,  una  activitat  que  s’emmarca  dins  del  projecte  de  difusió  i
atenció  als  xicotets  municipis  de  la  Diputació  d’Alacant  i  la  Unió  de
Consumidors d’Alacant, i que a Beniarbeig arriba a través de l’Associació de
Mestresses de Casa de Casa i el suport de l’Ajuntament de Beniarbeig.

La  xarrada  serà  a  les  19:00  al  saló  d’actes  de  la  Llar  de  Jubilats  i
s’abordaran  qüestions  com  la  protecció  de  la  salut  i  la  seguretat  dels
consumidors,  així  com de  la  preservació  dels  interessos  econòmics  de  la
ciutadania, de indemnització dels danys i la reparació dels perjudicis soferts i
de la participació a través de les associacions de consumidors.
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CAMPANYA SOCIS 2019/2020 - C.F. BENIARBEIG

El club aspira a poder arribar a doblar el nombre de socis i
conscienciar el teixit empresarial de Beniarbeig i comarca per
col·laborar més activament amb el club. Aquest és l'objectiu
d'una  nova  companya  del  club  que,  sota  el  lema  «Un
sentiment, un orgull, una passió», vol arribar al cor de tots els
seus seguidors i empreses del poble i de la comarca. 

Arranca una nova temporada plena d’il·lusió. Tots som del
Beniarbeig, tots estem orgullosos de ser d’aquest equip, tots
som  la  passió  per  un  sentiment  que  té  moltes  dècades
d’història.  Volem  continuar  creixent  i  ho  fem  amb  la
convicció que recordar la nostra història és la millor manera
de sentir els colors. 

Perquè tu fas gran el  C.F. Beniarbeig, viu la passió del futbol amb nosaltres!

Amunt Beniarbeig!

MOSQUIT TIGRE

Amb l’arribada de l’estiu solen ser més freqüents les picades d’insectes i meduses, per això és
convenient tenir en compte aquestes recomanacions del Departament de Salut comarcal. En primer
lloc resulta convenient evitar:

✗ Provocar als insectes.
✗ Fer moviments bruscs i ràpids prop dels eixams o nius d’insectes.
✗ Usar perfums i roba amb formes florals o de colors brillants.
✗ Caminar descalç i seure al terra en zones de vegetació.

També,  com ja  s’ha  comentat  en  altres  ocasions,  és  important  utilitzar  repel·lents,  com per
exemple les polseres de citronel·la, i vestir amb roba llarga que cobrisca les cames i els braços.

Però a banda del mosquit tigre, a la mar i al camp també ens podem trobar amb animals que
poden picar-nos,  i front a les que cal seguir les següents indicacions:

Abelles i vespes. Retira l’agulló sense utilitzar pinces ni fer pressió.

Caparres. Retira-la amb unes pinces, des del cap de l’animal (la
zona  més  propera  a  la  pell)  i  i  estirant-la  suaument  cap  a  dalt,
procurant no esclafar-la.

Escorpions. Submergir la zona afectada en aigua freda.

Aranya vera (pez araña). Renta la zona amb aigua de la mar per a
eliminar les punxes i submergeix-la en aigua calenta durant almenys
30 min. Retira amb unes pinces les punxes que puguen quedar, fes-
ho sense forçar-les. Deixa l’extremitat en alt i en repòs.

Eriçó de mar. Extrau les punxes amb una pinça, assegurant-te que
eixien senceres. Fes-ho immediatament, ja que s’ha de fer quan la
pell encara està reblanida. També es pot reblanir la zona amb aigua
tèbia i salada.

Meduses. No s’ha de tractar mai una picada de medusa amb aigua
dolça, ja que això fa que es trenquen les cèl·lules urticants. Tampoc
s’ha d’utilitzar  alcohol ni  fregar-les.  En el  cas que queden restes
dels fils, cal retirar-los amb unes pinces, seguidament renta la zona
amb sèrum fisiològic o aigua de mar.

Com  sempre,  davant  de  qualsevol  dubte  o  complicació  cal  posar-se  en  contacte  amb  els
professionals mèdics.
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PRESENTACIÓ LA CHICA DE LAS MARIPOSAS

El  beniarbegí  Javier  Martínez  Bañuls  acaba  de  publicar  la  seua  primera
novel·la,  La chica de las mariposas, una història protagonitzada per Ara i Vic
que ha  vist  la  llum a  través  de  Roomie  Ediciones.  Una novel·la  romàntica
contemporània que té  a  la  música com a tercer  protagonista  principal  i  que
compta sempre amb el rerefons del Madrid dels 90’.

La primera presentació del llibre serà el divendres 26 de juliol a les 18:30 a
la Biblioteca Municipal de Beniarbeig i comptarà amb la presència de l’autor,
de l’editora Lourdes González i del periodista i gestor cultural Jovi Seser.

LA BÍBLIO

Donació de libres infantils
Tens llibres infantils? Estan en bon estat? T’ocupen espai i ja no els utilitzes? Si la resposta a tot

és sí, potser et siga interessant donar-los a la biblioteca, ací podem donar-los una nova oportunitat
als  llibres integrant-los a la nostra fons,  al  de la bibliopiscina o a la taula d’intercanvi.  Si tens
qualsevol dubte sobre el tema només has de posar-te en contacte amb nosaltres.

DAUALDEU
Ja  està  disponible  el  número  16 de  DAUALDEU, la  revista  de  divulgació

científica i tecnològica, un número d’estiu dedicat a la grip de 1918/1919 i als 150
anys de la Taula Periòdica, a banda d’altres articles, com un sobre la menopausa i
l’osteoporosi.

Com sempre, l’Ajuntament de Beniarbeig ha adquirit uns quants exemplars per
a tots aquells veïns del poble que estiguen interessats. Són gratuïts i tan sols cal
passar per la biblioteca per agafar-los.

Bibliopiscina

Amb l’arribada de l’estiu, un anys més biblioteca trasllada
una part de la seua col·lecció de llibres i revistes a la piscina
municipal amb la Bibliopiscina. El seu funcionament és lliure
i  per  fer-ne  ús  no  cal  ser  soci  de  la  biblioteca  ni  estar
empadronat. És tan senzill com agafar el llibre que t’agrade i
tornar-lo  després  de  llegir-te’l  (o  no).  Podràs  trobar  llibres
infantils, novel·les, llibres en anglès i altres llengües europees,
revistes, etc. Això sí, cal anar en compte, que el paper i l’aigua
mai s’han dut massa bé.

L’AGENDA
·18 dijous·
Concert de la Unió Musical Beniarbeig i de la  Unió Musical d’Orba
dins de la Campanya d’Intercanvis Musicals 2019 de l’Institut Valencià de
Cultura. A les 22:30 a la plaça del 9 d’Octubre.

·25 dijous·
Xarrada: Els drets dels consumidors. Hora: 19:00 a la Llar de Jubilats

·26 divendres·
Presentació del llibre La chica de las mariposas, de Javier Martínez. A les 18:30 a la biblioteca
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JULIOL AGOST      

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 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: (horari d’estiu)
Dilluns a divendres de 9:00 a 13:00

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 12:30 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
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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 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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