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ENCONTRES A BENIARBEIG 2019

Els  Encontres  a  Beniarbeig  2019  van  finalitzar  amb  la
conferència  «Nacionalitats  històriques  i  regions  en  el  pacte
constitucional. El difícil encaix del País Valencià» a càrrec de
Gustau  Muñoz,  tancant  així  una  edició  dedicada  al  600
aniversari  de la Generalitat  Valenciana.  D’aquesta manera, el
dijous 11 d’abril la Biblioteca Municipal de Beniarbeig acollia
la  conferència  de  clausura.  L’acte  el  va  presentar  Toni
González, membre de la comissió organitzadora, qui va destacar del conferenciant la seua tasca com
a assagista i traductor, amb una gran activitat en els àmbits cultural i cívic que l’ha portat a dirigir la
revista L’Espill i coordinar Caràcters, ambdues publicades per la Universitat de València.

Durant  la  conferència,  Muñoz va fer  referència  a  la  Constitució Espanyola  del  1978 com a
valedora d’uns principis molt potents, com a aquells que fan referència als drets socials, però que
«sense  una  pràctica  política  correcta,  aquests  poden  quedar  buits  de  continguts»  i  alhora
deslegitimar el sistema democràtic. Per a Muñoz, el procés de transició democràtica «es va fer sense
conflictes d’una excessiva gravetat que posaren en perill la Transició, exceptuant el cop d’estat fallit
de 1981, que paradoxalment va servir per reforçar-la».  Aquest fet és un dels punts claus que Muñoz
atribueix a la imatge de la transició modèlica, a la qual cal sumar el gran avanç que presenta amb
comparació amb «un registre històric dels s.XIX i XX, marcats pels colps d’estat, guerres civils i

dictadures». Però alhora, el conferenciant va exposar que
«en  l’actual  conjuntura  s’ha  posat  de  manifest  les
limitacions»  de  la  Constitució,  entre  les  quals  es  troba
l’actual  situació  dels  valencians  a  conseqüència  de  que
«al País Valencià no se’l va reconèixer com a nacionalitat
històrica» i no va poder accedir a l’estatut d’autonomia
per la via de l’article 151, amb la qual cosa actualment
existeix  una  mancança  «de  capacitat  financera,  policia
autonòmica o el reconeixement del dret civil propi».

Amb això, els Encontres a Beniarbeig 2019 tanquen el que ha estat el cicle de cinc conferències
iniciat  el  17  de  gener  per  Vicent  Baydal,  i  que  durant  aquests  mesos  ha  comptat  amb   les
intervencions  dels  també  historiadors  Rafael
Garcia  Mahíques,  Eduard  Juncosa  i  José  María
Cruselles,  els  quals,  cadascun des  del  seu  camp
d’especialització,  ha  permés  conèixer  millor  els
orígens i l’evolució de la Generalitat Valenciana,
així  com també les relacions i  conflictes  que ha
mantingut  aquesta  al  llarg  de  la  història  amb la
monarquia o la Inquisició.
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XIII MINIJOCS DE LA MARINA ALTA

El principal esdeveniment esportiu dels joves de la comarca arrancarà el proper
divendres 17 de maig i es prolongarà durant tot el cap de setmana. Els Minijocs de la
Marina  Alta  arriben  així  a  la  seua  XIII  edició,  que  reunirà  a  Dénia  a  vora  1.300
esportistes de 19 municipis de la comarca, entre els que, un any més, també estarà
present  Beniarbeig.  Amb  un  total  de  16  esportistes,  la  participació  beniarbegina
competirà en les disciplines de futbol sala, natació, tenis i pilota valenciana.

Durant  les  setmanes  prèvies  a  la  competició,  la  torxa  olímpica  visitarà  tots  els  pobles
participants. Un recorregut que va començar el passat 1 d’abril a Calp i que tindrà la seua parada a
Beniarbeig el dimecres 8 de maig al CEIP Benicadim.

CONCERT DELS SOCIS DE LA UNIÓ MUSICAL BENIARBEIG

La Unió Musical Beniarbeig va oferir el passat diumenge 14 d’abril el Concert dels Socis, una
actuació  oberta  a  tot  el  públic,  però  que  segons  els  mateixos  organitzadors  «pretén  ser  un
homenatge a la figura dels socis i al seu suport, no tan sol l’econòmic en forma de quota, sinó de
seguiment a totes les activitats que s’organitzen».

La  primera  part  del  concert  estava  composta  pels
pasdobles  Cristianos  Monfortinos,  Larga  Cordobesa i
Contrabandistas  Valerosos, de  la  marxa  mora  Moros
Españoles i  d’Ovation  Overture.  Una volta  finalitzada  la
primera part, durant el temps de descans es va procedir al
sorteig de dos lots  d’obsequis,  un entre els  socis i l’altre
entre  els  presents,  per  a  seguidament  continuar  amb una
segona part que arrancava amb el pasdoble Música y Vinos,
continuava amb l’obra simfònica Amantea i per últim, Man
of la Mancha, una adaptació del l’exitós  musical del 1965.

Per  finalitzar,  el  director  Filibert  Mira  i  Ortega  va
sorprendre tant al públic com als músics amb un improvisat
bis  format  per  Moros  Españoles,  però  a  diferència  de  la
interpretació a ritme de marxa mora de la primera part, en
aquesta ocasió es va fer amb la versió de pasdoble que la
banda sol interpretar durant les cercaviles.

ASSOCIACIÓ DE MESTRESSES DE CASA

La  reunió  informativa  anual  de  l’Associació  de
Mestresses de Casa de Beniarbeig va tindre lloc el
passat dissabte 13 d’abril al Centre Cultural, on vora
un centenar de sòcies van participar de la reunió per
tractar  temes  com  la  comptabilitat,  la  memòria
d’activitats de 2018 i les propostes per a aquest any.

En aquest sentit, des de la Junta Directiva es va fer balanç de les activitats realitzades fins al
moment,  entre  les  que  es  troben  una  conferència  de  salut  mamària,  un  curs  de  tauletes  i
smartphones, excursions a València i Altea i la celebració del Dia de la Dona amb una caminada
solidària, en la qual es van recaptar més de 1.000€ per a l’Associació Espanyola Contra el Càncer.
També es va fer constar la participació i col·laboració de l’associació amb les diferents activitats
organitzades al municipi, com el II Encontre de Gent Gran del Baix Girona o el concert líric de
sarsuela «A la luz».
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Pel  que  fa  a  les  propostes  de  cara  a  aquest  curs,  des  de
l’associació  es  té  la  intenció  de  continuar  apostant  per  un
programa  variat  d'activats,  amb  cursos  i  xarrades  formatives,
excursions, la caminada del Dia de la Dona i la recuperació del
sopar d’estiu, el qual tindrà lloc el proper dissabte 1 de juny i on,
a banda del complet menú, també hi haurà música i barra lliure.

Les inscripcions per al sopar es podran fer els dimarts 14 i 21
de maig de 10:00 a 12:00 al Centre Social i tindran un preu de
22€ per  al  públic  general  i  un preu  especial  de 15€ per  a  les
sòcies.

LA BÍBLIO

Dia del Llibre 

El  passat  dimarts  23 d’abril  es  va organitzar  un conta-
contes  infantil  al  Centre  Cultural,  on  es  va  representar  la
faula  de  La  cigarra  i  la  formiga.  Una  volta  finalitzada
l’actuació els xiquets i xiquetes presents  van ser obsequiats
amb un llibre de contes i un berenar.

Exposició de llibres Pop-Up

Del 13 al 17 de maig la biblioteca albergarà una exposició de llibres tridimensionals formada per
67  exemplars,  entre  els  que  es  troben  representacions  de  les  diferents  tècniques  d’elaboració.
L’exposició ha estat cedida per la Biblioteca Municipal d’Onda i estarà oberta al públic en horari de
biblioteca (16:00-20:00).

L’AGENDA

·3 divendres·

Trívial de Beniarbeig al Bar Pensionistes.
Hora: 20:30

·5 diumenge·

Excursió  del  Grup  de  Senderisme  a
Tavernes de la  Valldigna.  Recorregut:  PR-
CV. 51 (Variant 1). Senda de la Cadira. Pla
del  Campillo.  Les Foites.  Ruines del Rafol.
Cova  del  Bolomor.  Dificultat  mitjana.
Durada: 4h. Hora: 8:00

·12 diumenge·

Excursió del Grup de Senderisme a la Vall 
de Gallinera (Benialí). Recorregut: Camí del
Passet. Mirador del Xap. Camí del Marqués. 
Convent (L’Hort). Benitaia. L’Esgolador. 
Benialí. Sender d’Art Rupestre. Costera dels 
Victorinos. Tornada semicircular. Dificultat 
mitjana. Durada  4½h. Hora eixida: 8:00

·13 dilluns – 17 divendres·
Exposició «Llibres Pop-up» a la biblioteca.

·17 divendres·
Trívial de Beniarbeig al Bar Racó. Hora: 20:30

·Dissabte 1 de juny·
Sopar d’estiu de l’Associació de Mestresses  de
Casa de Beniarbeig. Inscripcions: 14 i 21 de maig.
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MAIG JUNY      

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 1 2
Recollida de trastos, previ avís amb

almenys dos dies d'antelació, al telf. 670
444 558 o a la Policia Local.
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13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 Recollida pels matins

a partir de les 8:00 h.27 28 29 30 31 24 25 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
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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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