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RUTA DE LA TAPA

Per seté any consecutiu amb l’arribada del mes de juny s’enceta la Ruta de la
Tapa de Beniarbeig en la  que els  divendres  d’aquest  mes els  bars  del  poble
ofereixen una beguda i  una tapa al  preu de 2€. Enguany la Ruta de la Tapa
començarà el  divendres 31 de maig fins al  28 de juny en el  que seran cinc
oportunitats  per aprofitar  les temperades vesprades i  nits  d’aquesta època de
l’any per degustar la millor gastronomia en forma de tapa de la mà del bars Ca’l
Nay, Bar La Pau, Bar Coratge, Bar Girona, Bar Racó, Bar Pensionistes, Baret
del Bus i El Moss de Segària. A més, completant la ruta s'entrarà en el sorteig de
vuit premis d’esmorzars, dinars o sopars per a dos persones. 

XIII MINIJOCS

La XII edició dels Minijocs celebrada del 17 al 19 de maig a Dénia va comptar amb més de 1.300
participants, entre els que es trobaven alguns beniarbegins competint en disciplines com el futbol sala i la
natació.

Pel que fa al futbol sala, l’equip va començar la competició contra el Dénia, una
de les formacions més destacades a nivell comarcal, que va fer que els deniers
acabaren amb una folgada victòria. El següent encontre era amb el Pedreguer, un
partit que es va iniciar amb un gol a favor del Beniarbeig en la primera part, però
que  arribats  al  segon  tram  del  partit,  la  sort  no  se  situaria  de  la  part  dels
beniarbegins,  primerament  amb  un  accidentat  gol  en  pròpia  porta,  per  a
seguidament trobar-se amb un penal que els pedreguers no desaprofitaren i amb el
que contribuïen al resultat final d’1-3. L’últim partit de la competició va ser contra
Xaló, contra qui tampoc els resultats van acompanyar.

Quant  a  la  natació,  finalment  participaren  Leire  Oronoz  i  Belén  Simó
Caravaca. Oronoz ho va fer en la prova de 50m esquena i també en la de 50m
crol, en aquest va ser en la que també ho va fer Simó, a més dels 50m braça i
100m estils i amb les que va aportar al medaller beniarbegí un or pels 50m crol,
plata en els 50m braça i bronze en els 100m estils.

Tant el coordinador d’esports Esteve Cabrera com David Colom, com a entrenador de futbol
sala, estan d’acord que més enllà dels resultats, la participació en els Minijocs és tota una font
d’aprenentatge per a atletes i entrenadors.

PISCINA MUNICIPAL

La piscina municipal obrirà les portes el proper divendres 21 de juny i ho farà
fins al 6 de setembre. Els horaris d’obertura seran de 10:00 a 21:00 de dilluns a
divendres i d’11:00 a 20:00 en cap de setmana. Els abonaments podran traure’s a
l'ajuntament.

ESCOLA D’ESTIU

L’Escola d’Estiu començarà enguany el dilluns 1 de juliol i finalitzarà el 14  d’agost.
El  termini  per  realitzar  les  inscripcions  serà  del  10 al  26 de juny.  Els  formularis
d’inscripció i la informació completa es pot trobar a l’ajuntament i a la web.
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EVOLUCIÓ DEMOGRÀFICA DE BENIARBEIG 1998-2018

Durant els últims anys les xifres de població s’han situat per dalt dels 1.900 habitants i amb una
tendència de creixement lleugera però constant. És per això que és normal que la curiositat convide
a preguntar-se si ja s’ha arribat a la xifra de 2.000 habitants.

Abans que res, cal tenir en compte que la
tasca  de  recompte  poblacional  la  duen  a
terme  diversos  organismes,  amb  criteris  i
valideses  diferents.  En  primer  lloc  està
l’Ajuntament de Beniarbeig, que s’encarrega
del padró municipal i per una altra banda, es
troba  l’INE  (Instituto  Nacional  de
Estadística). Són les dades de l’INE les que
són  tingudes  en  compte  per  a  la  resta
d’organismes  i  institucions  oficials,  com
diputacions  provincials  o  governs
autonòmics.

D’aquesta manera, la xifra de població que presenta l’INE a finals de desembre referent a l’1 de
gener del mateix any és la que té validesa per al següent any. Per exemple, en el cas de Beniarbeig
durant tot aquest 2019 la xifra que es té en compte és la de l’1 de gener de 2018, que determina la
població  beniarbegina  en  1.983  persones  (978  dones  i  1.005  homes).  A hores  d’ara  al  padró
municipal hi consten 2.107 persones i la xifra proposada per l’INE, encara de manera provisional,
també supera els dos milers, per la qual cosa tot apunta a que a partir d’ara ja es podrà afirmar que
Beniarbeig és un poble de més de 2.000 hab.

Però, més enllà del valor simbòlic que té sobrepassar aquesta xifra redona, també tindrà algunes
repercussions en la gestió municipal. Per exemple, el ple municipal passarà de 9 a 11 càrrecs electes
per als següents comicis locals. També tindrà efectes sobre les subvencions, ja que existeixen casos
on les subvencions valoren el número d’habitants i d’altres on la quantitat subvencionable passarà
del 95% actual al 80% que correspon als municipis de més de 2.000 hab. L’increment poblacional
també implica una major activitat humana, que sempre pot facilitar la implantació i consolidació
d’alguns serveis i pel que fa al tracte fiscal per part de l’estat, aquest aportarà alguns ingressos més
a  través  del  Fons  de  Cooperació  Municipal,  ja  que  el  seu  import  es  determina  pel  nombre
d’habitants.

A més, a banda de l’increment de ciutadans, en l’anàlisi demogràfic de Beniarbeig també destaca
el descens de la mitjana d’edat durant els últims vint anys. D’aquesta manera, en 1998 al municipi
hi havia 1.206 hab. amb una mitjana d’edat que se situava en 62, una població clarament envellida

en  comparació  amb  la  mitjana
espanyola  que  estava  en  aquells
moments  en  39,25.  D’ençà,
l’augment de la  població ha anat
acompanyat  d’un  rejoveniment
demogràfic  que  ja  en  2008,  amb
1.900 hab., havia descendit fins als
50  anys  de  mitjana  d’edat  i  que
continuaria  descendint  de  forma
constant fins al  dia de hui,  on la
mitjana és de 43,5. Una xifra que
es  correspon  de  manera  quasi
exacta a l’actual mitjana espanyola
de 43,35 anys.
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ARTICLE SOBRE LA DRA. VIDOSA EN LAS PROVINCIAS

L’edició del periòdic  Las Provincias del passat divendres 10 de maig va oferir l’article «De
vuelta a la esencia de la medicina» signat per B. Ortolà, on s’explica l’experiència de tres metges
que, procedents de llocs professionals urbans o de gran centres hospitalaris, han decidit traslladar-
se a consultoris d’àmbits rurals i de xicotetes poblacions.

Són Ricardo Murillo, Àngela Garcia i Marta Vidosa els protagonistes d’aquesta història, ja que
són ells qui actualment es fan càrrec dels consultoris mèdics de la Vall de Gallinera, en el cas de
Murillo i Garcia, i de Beniarbeig, de qui se n’ocupa Vidosa. En aquest últim cas, l'article resulta
molt interessants a l’hora de conèixer què l’ha portat fins ací, com és el seu dia a dia a Beniarbeig
i, sobretot, per tal de posar en valor la gran tasca que realitza. És per tot això que a continuació
reproduïm algunes part de l’article.

Amb poc més de 1.300 pacients al seu càrrec, Marta Vidosa és la metgessa de Beniarbeig des
2015. Fins a aquesta data, havia treballat de coordinadora mèdica a Dénia des del 2008. Però la
càrrega de treball l'obligava a estar molt de temps fora de casa, «els meus fills van ser els que em
van demanar que busqués una alternativa per estar més temps amb ells a casa».

Va  demanar  el  trasllat  i  als  pocs  dies  li  van  proposar  la  plaça  del  consultori  auxiliar  de
Beniarbeig: «era un gran canvi,  d'estar en un transatlàntic i  tenir  al  teu costat  a 17 metges i  6
pediatres, passava a estar en un vaixell de rem, és adir,sola amb una infermera, Judith Crespo, qui
reparteix el seu treball entre Beniarbeig, Benidoleig i Ondara, pel que, de vegades, estic sola».Toti
això, explica que li suggeriren que provara i que si no li agradava, li buscaven un altrelloc,

«Però  vaig  trucar  per  dir  que  em
quedava» .Després d’un temps en el seu nou
lloc,  tant  Murillo  i  Garcia  com  Vidosa
destaquen que hi ha diferències notables entre
la  medicina  de  ciutat  i  la  rural  «algunes
positives  i  d'altres  no  tant».  La  càrrega  de
treball és una de les més destacades. Vidosa
en canvi reconeix que ara s'ha d'encarregar de
coses que a Dénia no feia: «complia la meua
quota de pacients i per a les urgències teníem
a  un  metge.  Per  sort  tinc  a  Judith  com  a
infermera amb la  qual  em vaig compenetrar
d'allò més bé, l'única cosa dolenta és que no
està ací tot el que voldria».

Un altre dels canvis que noten els tres professionals és la diferència de recursos. En el medi rural
es disposen de molt pocs comparat amb la tecnologia que tenen a l'abast els seus companys en les
ciutats. Vidosa recorda que en arribar a Beniarbeig «no es feien analítiques, els pacients havien de
desplaçar-se fins Ondara i  els  més grans depenien d’algú que els portara». Però fa dos anys el
consistori va aconseguir que la prova es pua dur a terme ací els dimarts imparells de cada mes.

Encara que troba a faltar més mitjans, assegura que s'apanya amb el que té, a més remarca com a
un benefici l’«autonomia i independència a la faena, jo m'organitze les consultes i les urgències».
Els tres professionals destaquen la importància de la medicina preventiva, «és més fàcil practicar-la
en tindre una menor població. Podem portar un control més estricte dels protocols de vacunació o
de cribratge del càncer entre altres coses».

Tindre menys pacients permet  estrènyer  la  relació,  fins i  tot  fins a límits  insospitats,  «en la
consulta  faig  de  metge,  d'administrativa,  de  psicòloga  fins  i  tot  de  confessora»,  afirma  Marta
Vidosa. En definitiva, els tres metges ho tenen clar, no es canviarien a un municipi més gran. De fet
creuen que tots els residents haurien de passar per aquesta experiència «almenys un cop a la vida».
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ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

El dissabte 1 de juny l'Associació de Mestresses de
Casa  de  Beniarbeig  es  va  donar  cita  a  la  plaça  del  9
d’Octubre  per  realitzar  el  sopar  d’estiu,  el  qual  s’ha
recuperat  després  d’uns  anys.  Les  100  sòcies  que  van
sopar ho van fer amb l’amenització musical de l’acordió
de Paco Molines, en una vetllada que va continuar amb
música  i  barra  lliure.  L’Ajuntament  també  va  voler
col·laborar  de  la  celebració,  per  a  la  qual  cosa  va
obsequiar a les sòcies assistents amb una planta.

FINAL DE TEMPORADA FUTBOL SALA

Tot just quasi hem acabat la temporada 2018- 2019 i és un
bon moment per passar balanç de l’equip de futbet. A nivell
esportiu, la temporada de l’equip de futbet ha esdevingut molt
positiva.  Hem  participat  en  la  competició  organitzada  pel
CEMA (Consorci Esportiu de la Marina Alta) representant el
poble  de  Beniarbeig  en  la  categoria  d’infantil.  A més,  les
escoles de futbet del poble han participat en els XIII Mini Jocs
Olímpics de la Marina Alta celebrats a Dènia.

L’equip  ha  gaudit molt en  un grup molt igualat, amb resultats imprevisibles i molts equips amb
el mateix nivell. Durant tota la competició hem ocupat la zona tranquil·la de la classificació, ideal
per seguir aprenent. Aquest grup de xiquets va cap amunt i cada vegada juguen millor. Els resultats
aconseguits son fruit del treball i de l’esforç d’un excel·lent grup de jugadors implicats amb l’equip
i amb el seu entrenador. En tot moment hem intentat orientar als nostres jugadors des del concepte
del joc net i el respecte als altres.

WUSV Universal Sieger 2019

Del 7 al 9 de juny se celebrarà a Nantwich (Anglaterra) el «WUSV Universal Sieger 2019», el
campionat mundial de gossos pastors alemanys. Fins a aquesta xicoteta ciutat situada al sud de
Liverpool  viatjarà  Gonzalo  Coco,  veí  de  Beniarbeig,  qui  juntament  amb  la  seua  gossa  Yaël
competiran per obtindre la major puntuació possible en les tres proves que conformen el campionat.

Actualment Coco treballa en el Trust Resort d’Ondara, des d’on també
entrena a Yaël,una gossa de 5 anys procedent de la zona de la Ribera Alta.
La  parella  va  aconseguir  fer-se  amb  el  títol  de  millor  femella  en  el
«Campeonato Español de Perros Pastores Alemanes» celebrat a Madrid.
És també a nivell espanyol on des de la federació se  li ha concedit a Yaël
la classificació d’Excel·lent, que és la màxima distinció quant a bellesa.
Pel que fa a la seua participació en Nantwich, els dos hauran d’enfrontar-
se  a  tres  proves;  obediència,  protecció  i  rastreig.  Amb  el  conjunt
d’aquestes proves, de gran intensitat física i mental, es pretén millorar la
raça  a  nivell  mundial,  potenciant  i  seleccionant  aquells  exemplars  que
presenten un millor estat físic, instintiu, de mossegada o de socialització.

Cal tindre en compte que el pastor alemany és una de les races més utilitzades per a tasques de
salvament i protecció, i que estan present en Guàrdia Civil, Policia Nacional o Bombers, des de la
detecció de materials explosius o substàncies estupefaents fins al rescat en casos de terratrèmols,
inclús com s’ha vist últimament en la protecció de dones víctimes de la violència de gènere. És per
això que aquests tipus de campionats també tenen efectes en la millora dels cossos de seguretat i
d’emergències. Des de l’Ajuntament de Beniarbeig se li vol desitjar tota la sort a Gonzalo Coco i a
Yaël en la seua participació en aquest campionat.
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VOLEI

El  grup  de  volei  de  les  Escoles  Esportives  Municipals
finalitzarà el seu curs amb dues activitats, per una banda el 7
de juny l'equip farà un partit contra els pares i familiars, serà a
les  18:00  al  pavelló  municipal.  Per  un  altre  costat  l’últim
entrenament està programat per al 19 de juny, quan tindrà lloc
una sessió de jocs i berenar de comiat. Amb això tanquen una
temporada marcada per la falta de jugadores i jugadors, que no
els  ha  permés  competir,  però  que  tampoc  els  ha  impedit
continuar les dos sessions d'entrenament setmanals en la que
han  treballat  tant  la  part  física  com la  tècnica.  De  cara  al
proper curs tenen l’esperança de poder sumar alguns jugadors
i jugadores amb qui reforçar l’equip d’alevins, una categoria
on encara es pot competir amb una formació mixta.

C.F. BENIARBEIG

El C.F. Beniarbeig finalitza el que és la seua primera temporada d’aquesta nova època. Ho fa
després d’11 d’anys d’inactivitat  i  amb un curs esportiu marcat per les dificultats  i imprevistos
propis de reactivar un projecte de tal característiques.

D’aquesta manera el 5 de maig el C.F. Beniarbeig disputava la 30a jornada de lliga a Benidorm,
amb el que donava per closa una temporada on, a primera vista, els resultats no els han estat gens
favorables, i en la que tan sols han pogut acumular dues victòries. Però com ja s’ha manifestat en
diverses ocasions des del club, aquesta situació de sequera de punts és d’allò més habitual per a un
equip que comença a rodar i que la prioritat ha estat en tot moment la consolidació de l’equip. Així
ho  fa  constar  el  seu  president,  Javier  Picornell,  qui  afirma  que  ja  estan  preparant  la  propera
temporada.

Per ara ja compten amb un nou entrenador i també s’està treballant en la creació d’un grup de
categoria juvenil, per al que ja compten amb un bon grup de jugadors, però que encara falta acabar
d’enllestir. Allò que és segur és que disposar d’un equip juvenil, a banda de la creació d’una oferta
esportiva per als joves, també facilitaria el relleu generacional del primer equip.

Una renovació d’efectius imprescindible per a la pervivència del club. De fet, amb el tancament
d’aquesta temporada ja s’ha anunciat la retirada d’Àngel Picornell, que fins ara ha estat el jugador
més veterà. Però també ja es compta amb noves incorporacions, com la del local Borja Rodríguez.

Des de la Junta Directiva no volen finalitzar el curs sense fer públic l’agraïment a l’Ajuntament
pel seu suport, ni tampoc als socis, col·laboradors i seguidors, dels que esperen continuar comptant
amb la seua presència als partits,  i  dels quals s’ha tingut en compte les seues recomanacions i
suggerències, per exemple aquelles referents als horaris dels partits disputats al Camp del Girona,
que a partir d’ara s’intentaran fer els diumenges de vesprada.
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GRUP DE SENDERISME

El diumenge 2 de juny el Grup de Senderisme de Beniarbeig va organitzar l’última eixida de la
temporada, un recorregut de la senda local de Beniarbeig d’uns 11 quilòmetres per la Segària i les
afores del poble. Al finalitzar la ruta els excursionistes es van reunir al parc fluvial de Beniarbeig,
per a en primer lloc celebrar l'assemblea general anual de l’associació, amb la que es va votar a
favor de la continuïtat de l’actual junta directiva. A continuació tots els presents van poder gaudir
d'una deliciosa paella.

Per una altra banda, el 15 de juny el Grup de Senderisme organitzarà una ruta nocturna. Amb un
recorregut que començarà en l’àrea recreativa de Sanet (Tossalet de Tots) i pujarà fins als Pouets, el
repetidor de Segària i arribarà fins a la Font de Català, on se soparà i s'emprendrà el camí de tornada
pel Ràfol d'Almúnia i Benimeli.

LA BÍBLIO

Club de Lectura

Amb poc menys de 200 pàgines, Balzac y la joven
costurera  china (2000)  de  Dai  Sijie  ha  estat  una
novel·la que ha encaixat d’allò més bé en els gustos
dels  membres  del  Club  de  Lectura.  Així  ho  van
expressar la dotzena de participants de la sessió del
passat dimecres 15 de maig i, entre els motius en que
els lectors van basar les seues opinions favorables es
troba la capacitat de l’autor per fer entendre com d’útil
és per al poder l’analfabetisme de la població i com la
censura  i  la  inaccessibilitat  a  les  creacions  culturals
són  un  autèntic  fre  per  al  progrés  de  les  societats.
També es va destacar la lluminositat que impregna la
narració desenvolupada en una remota aldea xinesa i com tot això serveix per crear un constant
dualisme camp-ciutat o orient-occident. Una història on es posa en valor el paper de la tradició oral
com a mecanisme de transmissió de la cultura popular i també, com una forma d’entreteniment
autènticament universal, però que amb la incorporació dels mitjans audiovisuals ha anat perdent
terreny. Per últim, l’èxit de l’obra de Sijie també rau en la capacitat per tractar temes universals com
l’enamorament  en l'adolescència  o l’amistat,  elements  que  són capaços  d’interpel·lar  a  tots  els
lectors i  que,  situant-los en un context tan llunyà com la  Revolució Cultural  xinesa,  se’ls  dota
encara d’una major càrrega d’universalitat.

Després de la tertúlia es va projectar la pel·lícula homònima estrenada tan sols dos anys després
de la publicació de la novel·la. Una adaptació cinematogràfica poc usual, ja que ha estat dirigida pel
mateix autor. Potser això és el que ha fet que la pel·lícula siga, en general, molt fidel al llibre i que
els canvis introduïts en cap cas li resten sentit a l’obra.

El  proper  llibre  serà  Las hermanas Bunner d’Edith Wharton  (1862-1937) i  la  sessió  està
programada per al dimecres 10 de juliol a les 18:00.
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«La novela nos recuerda, por su precisión, el mecanismo de un reloj. Es
un magnífico ejemplo de equilibrio narrativo. Al mismo tiempo, es un caso
excepcional en la obra de Wharton. Por el ambiente en que se desarrolla la
acción y por la especial simpatía con que la autora se acerca al personaje
central,  Las  hermanas  Bunner  se  destaca  entre  toda  su  producción.  Su
lectura revelará a quienes no hubieran tenido la oportunidad de conocer este
texto  un  aspecto  nuevo  de  la  autora  norteamericana  y  nos  confirma  el
enorme talento que poseía.» Soledad Puértolas. Ann Eliza y Evelina Bunner,
las protagonistas de esta novela corta, regentan una modesta mercería en un
barrio humilde de Nueva York. Un día, con motivo de su cumpleaños, Ann
Eliza le regala a su hermana un reloj. Este objeto será el causante de que los
cimientos sobre los que se asientan sus vidas empiecen a tambalearse. Edith Wharton escribió
esta conmovedora historia sobre la abnegación y el sacrificio en 1892, si bien no la publicó hasta
1916 en el volumen titulado Xingu and other stories. A pesar de su temprana fecha de redacción,
los conocedores de su obra no dudan en considerarla una de sus creaciones más logradas. En ella
quedan patentes tanto su habilidad a la hora de desarrollar una trama como su maestría para
describir el ambiente en el que se desenvuelven sus narraciones y como plasma las motivaciones,
las dudas y los anhelos de sus personajes.

Trívial de Beniarbeig

La temporada de primavera del Trívial de Beniarbeig
va arribar a la seua fi amb la sessió del divendres 17 de
maig que va acollir el Bar Racó. Una partida en la que van
participar  més  de  25  persones  distribuïdes  en  quatre
grups;  «Els  Millors»,  «Antoconann»,  «No  WiFi»  i
«Powerpilis», van ser aquests últims qui s’emportaren la
victòria després d’un ajustadíssim resultat que va haver de
resoldre’s  en  l’última  tanda  de  preguntes  de  música  i
cinema.

Des  de  la  Biblioteca  Municipal  de  Beniarbeig  volem  agrair  a  tots  els  participants  la  seua
presència setmana rere setmana, així com la immillorable acollida dels establiments participants. A
partir d’ara el Trívial de Beniarbeig agafa vacances fins al proper octubre. 

Exposició de llibres Pop-Up
Del 13 al  22 de maig la  biblioteca va albergar  l’exposició de

llibres tridimensionals cedida per la Biblioteca d’Onda. Una mostra
de 67 llibres que va rebre més de 200 visites i  que va permetre
conèixer  les  diferents  tipologies  d’elaboració pop-up, com els de
serpentina,  desplegables,  encunyats  o  panoràmics.  Una  oferta  de
llibres poc usual que va agradar tant a grans com a menuts per la
diversitat de gèneres que existeixen actualment en els llibres pop-
up, i que abasta des dels llibres de solapes més infantils fins a llibres
adults de temàtica gore de The Walking Dead.

L’AGENDA

· 15 dissabte ·
Excursió  nocturna  del  Grup  de
Senderisme. Hora: 20:00 des del Tossalet de
Tots (Sanet i els Negrals)

· 21 divendres ·
Festival de Final de Curs del CEIP 
Benicadim. Hora: 20:00

7-



JUNY JULIOL      

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

1 2 1 2 3 4 5 6 7
Recollida de trastos, previ avís amb

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

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 Recollida pels matins

a partir de les 8:00 h.24 25 26 27 28 29 30 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

ff
E
B
R
E
R

Juny 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

04
11

05 06 07
08
13

09 10
01
12

02 03 04
05
14

06
07
15

08 09
10
11

01 02 03 04
05
12

06
07
14

08 09 10 01
02
13

03

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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