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El WiFi4EU arriba a Beniarbeig
Des d’ara, alguns dels edificis i 
espais públics ja compten amb 
connexió a internet gràcies a la 
iniciativa  WiFi4EU de la Unió 
Europea, que segons el mateixos 
responsables «té com objectiu 
proporcionar a tota la UE, a 
residents i visitants, accés a 
internet d'alta qualitat a través de 
punts d'accés wifi gratuïts 
ubicats en espais públics com ara 
parcs, places, edificis 
administratius, biblioteques i 
centres de salut».

En total, han estat 30 països els 
que han participat, sumant un 
total de 29.000 municipis que es 
beneficiaran dels 134 M€ 
d’inversió en els aparells 
necessaris. A Beniarbeig la 
inversió ha estat de 15.000€, 
amb els que s’ha habilitat la 
connexió als edificis de 
l’Ajuntament, Biblioteca, Centre 

Cultural, Club de Pensionistes, 
Consultori Mèdic i Teatre
Auditori, mentre que en espais 
exteriors, els llocs dotats de WiFi 
són la places del 9 d’Octubre, de 
l’Ajuntament i del Canonge José 
Gomar (parc del C/ Escoles ), el 
recinte firal (aparcament C/ 
Escoles), el passeig Jaume I i 
l’Espai Cultural (antic CEIP 
Benicadim).

El sistema de connexió és molt 
senzill, ja que no demana usuari 
ni contrasenya, i tan sols cal 
buscar la senyal amb el nom 
WiFi4EU i acceptar les 
condicions d’ús que se’ns 
demanarà. Per a un rendiment 
eficient de la xarxa, la connexió 
té una durada de 8h, pel que 
passat aquest temps, s’ha de 
repetir el procés de connexió per 
a continuar navegant.

AVÍS DE LA POLICIA LOCAL
Durant les últimes setmanes 
s'han realitzat quatre denúncies 
de 100€ per no arreplegar la caca 
dels gossos al carrer. 
L'Ajuntament ha posat més 
papereres i contenidors pel poble 
i recordem que no es deixen de 
vigilar les zones on es 
concentren més problemes. Una 
volta més es recorda que 
l'Ajuntament disposa de bosses i 
dispensadors gratuïts, i que 
només cal passar per 
l'ajuntament per recollirlos.

De la mateixa manera que també 
s'han expedit dues denúncies de 
700€ per deixar trastos fora dels 
contenidors de fem.

Des de l'Ajuntament i la Policia 
Local s'està fent tot el possible 
per identificar als responsables 
d'aquests actes, que suposen una 
falta de respecte, tant pels 
conciutadans com pel medi 
ambient.
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En novembre de 2020 
anunciàvem en aquest mitjà que 
Isabel Vicente, una de les nostres 
agents de la Policia Local, estava 
preparant una expedició ciclista 
per ascendir al Kilimanjaro. El 
viatge al sostre d’Àfrica estava 
previst per a juny de 2021, però 
com tantes altres coses, la 
pandèmia va fer que s’ajornés 
fins enguany, quan el 15 gener 
agafaven l’avió rumb a la 
llunyana Tanzània.

Des d’eixe moment l’objectiu era 
doble, per una banda la part 
esportiva d’ascensió dels 5.895 
m d'altitud als que es troba el 
cim, però també el de fer entrega 
dels 5.000 € recaptats i que van 
ser destinats a l’adquisició de 
més de 100 bicicletes per a les 
xiquetes del país. Ambdós 
missions van ser acomplides, 
encara que de les 5 que formaven 
el grup, Ana, Laia, Saioa, Sílvia i 
la mateixa Isabel, finalment 
algunes van haver de retirarse 
per indicacions dels metges que 
les acompanyaven. Entre les que 
sí van aconseguir pujar durant la 
matinada del 21 de gener es 
trobava Isabel, qui a més, amb 
l’ajuda del seu portador 
Emmanuelly, van carregar fins al 
cim la bicicleta.

Segons Isabel, l’entorn natural 
d’eixa part de l’Àfrica Oriental 
és tot un espectacle, amb un 
paisatge que va canviant a 
mesura que s’ascendeix per la 
muntanya, però allò que ha estat 
més fascinant ha sigut el tracte 
rebut per la gent d’allí, amb un 
grup de portadors i portadores 
d’una professionalitat 
excepcional i d’una gran qualitat 
humana.

Després d’aquesta experiència de 
ciclisme d’altura, que Isabel 
suma al Montblanc, l’Elbrús, 
Marroc o Alaska, l’agent local 
explica que per ara es prendrà un 
descans d’aquest tipus 
d’expedicions, alhora que mentre 
somriu, ella mateixa reconeix 
que no pot estar queta, així que 
des d’aquestes pàgines estarem 
pendents per si cal continuar 
seguintli la pista per les altures.

De Beniarbeig al 
Kilimanjaro

BEQUES 
TRANSPORT 

2022
 L’Ajuntament de Beniarbeig ha 
convocat les beques per al 
transport d’estudiants 
universitaris i de formació 
professional de grau superior. 
Les quantitats màximes 
subvencionables són de 200€ per 
aquells que tinguen el centre 
d’estudis a menys de 40km i de 
400€ per a aquells que hagen de 
desplaçarse a més de 40km de 
Beniarbeig.

Les bases completes estan 
disponibles al portal web 
municipal. El termini de 
presentació de les solꞏlicituds 
finalitza el 15 de març i s’haurà 
de realitzar exclusivament a 
través de la seu 
electrònica(www.beniarbeig.sede
lectronica.es).

La Regidoria de Serveis Socials, 
ha pogut reprendre el taller de 
memòria impartit per Tere 
Fullana. La taller té com a 
objectiu l'estimulació i el 
manteniment de les capacitats 
mentals de la gent gran, per a la 
qual cosa es fan exercicis 
memorístics i manualitats. Els 
interessats poden acudir 
directament a la biblioteca els 
dilluns de 9.30 a 11.00.

Taller Ment 
Activa



Els Encontres a Beniarbeig 
se sumen a l’Any Fuster

La declaració per part de la 
Generalitat Valenciana de 2022 
com a Any Joan Fuster ha fet 
que els Encontres a Beniarbeig 
dediquen també l’edició 
d’enguany a aproparse a l’obra i 
la figura de Joan Fuster (Sueca, 
19221992).

A travès de quatre conferències 
s’ha pretès conèixer al que ha 
estat un dels intelꞏlectuals més 
rellevants del segle XX valencià. 
Una peça clau sense la que no 
s’entén el País Valencià actual i 
que ens ha deixat el seu 
pensament en milers d’articles 
de premsa i assajos com 
Nosaltres els valencians (1962), 
Diccionari per a ociosos (1964) 
o Combustible per a Falles 
(1967).

Des de la comissió 
organitzadora, encapçalada per 
la Regidoria de Cultura a càrrec 
de Sara Gil Peretó, s’ha apostat 
per crear un relat a través de 
quatre conferències impartides 
per persones que siguen referents 
en cadascun dels seus camps. 
D’aquesta manera, la primera 
intervenció va ser a càrrec del 
periodista i escriptor Francesc 
Bayarri, qui el 20 de gener amb 
«Matar Joan Fuster», una 
conferència basada en el llibre 

homònim fruit del treball 
d’investigació de Bayarri sobre 
l’atemptat terrorista del que va 
ser víctima Joan Fuster.

La segona sessió va tindre lloc el 
3 de febrer, quan l’historiador 
Antoni Furió exposava la 
conferència «El País Valencià 
des de la Correspondència de 
Joan Fuster», amb la qual va fer 
una radiografia de la situació 
social i cultural del país a través 
de les més 20.000 cartes que es 
conserven en l’Arxiu Joan 
Fuster.

El recent 24 de març va ser el 
torn de la periodista Empar 
Marco, qui ha estat durant molts 
anys com a corresponsal de TV3 
al País Valencià i també ha estat 
la primera directora d’À Punt 
Mèdia. Amb «Fuster, periodista i 
articulista», Marco va analitzar 
l’extensa dedicació de Fuster 
com a articulista, tan des del 
punt de vista de la difusió de les 
seues idees com per la vessant 
econòmica.

L’última de les conferències serà 
l’1 d’abril a les 19:30, quan 
l’antropòleg i escriptor Joan F. 
Mira impartisca la conferència 
«Allò que representa Fuster».

Francesc Bayarri

Sara Gil i Francesc Bayarri

Empar Marco

Antoni Furió i Tomàs Llopis
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La Vicepresidència I Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, 
mitjançant Resolució de 29 de 
desembre de 2021, de la 
directora de l’Institut Valencià de 
les Dones ha concedit una ajuda 
en règim de concessió directa 
per al desenvolupament del 
projecte “Borses de cura 
professional per a famílies amb 
filles i fills menors de 14 anys” a 
l’Ajuntament de Beniarbeig per 
import de 20.447,04 euros. 
Aquesta subvenció es finança 
amb càrrec als fons rebuts del 
Ministeri d’Igualtat, Secretaria 
d’Estat d’Igualtat i contra la 
Violència de Gènere, en el marc 
del Pla Corresponsables.

Les iniciatives que posarà en 
marxa l’Ajuntament de 
Beniarbeig des de la Regidoria 
d’Educació per afavorir la 
conciliació de les famílies amb 
fills I filles menors de 14 anys 
són:

– Escola d’Hivern (Tallers 
Nadalencs), aquesta activitat 
s’ha desenvolupat al CEIP 
Benicadim durant els dies de 
vacances escolars de desembre 
de 2021, amb una participació de 
30 xiquets i 8 xiquetes amb edat 
de 3 a 13 anys. Cal ressaltar que 
s’han complit els objectius que 
no eren altres que fomentar les 
relacions interpersonals amb tots 
els membres del grup, 
desenvolupant valors de 
respecte, tolerància, cooperació I 
solidaritat mitjançant la 
participació activa en les 
activitats proposades.

– Escola d’Estiu, està prevista 
per als mesos de juliol I agost a 
les instalꞏlacions del CEIP 
Benicadim i va dirigida a xiquets 
I xiquetes amb una edat entre 3 I 
13 anys. Els objectius que es 
pretenen aconseguir són: 
fomentar les relacions 
interpersonals amb tots els 

membres del grup (els mateixos 
que a l’Escola d’Hivern, però 
aprofundint més en tots els 
conceptes).

L’habilitació d’aquestes ajudes 
pretén ajudar a palꞏliar els 
efectes negatius en la vida 
laboral, personal i familiar que 
han provocat les restriccions 
vingudes amb la pandèmia, 
especialment en les dones, en 
tant que són els qui de manera 
majoritària assumeixen la 
càrrega de cures familiars I 
domèstiques, segons recull la 
introducció del decret 178/2021 
que aprova les bases d’aquestes 
subvencions.

Beniarbeig rep una ajuda de 20.447,04€ per a dur a terme 
projectes de conciliació per a les famílies amb menors de 14 anys

Beniarbeig s’incorpora al 
circuit autocaravanista

La instalꞏlació de dos places per 
a autocaravanes permetrà la 
visita d’aquest tipus de turisme a 
la nostra localitat. El punt s’ha 
instalꞏlat al carrer Túria, al costat 
del pavelló, on els usuaris 
d’aquests vehicles podran 
abastirse d’aigua i evacuar 
aigües negres i grises. La tarifa 
del servei serà de 3€ per a un 
període màxim de 48h i el seu 
tràmit s’haurà de fer a través de 
les oficines de l’Ajuntament o de 
la Policia Local.

Des de l’equip de govern local 
s’ha apostat per aquestes 
instalꞏlacions amb l’objectiu de 
que siga una xicoteta contribució 

al foment del turisme, més 
concretament de les 
autocaravanes, ja que 
últimament aquest mode de 
viatjar ha experimentat un gran 
creixement. També, expliquen 

que la tria de la ubicació pretén 
dotar de major dinamisme 
aquesta part del poble, per al que 
a més, s’ha aprofitat per 
instalꞏlar bancs i aparells de 
gimnàstica a l’aire lliure.
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Un grup de voluntaris, que 
compten amb la colꞏlaboració de 
la Regidoria de Serveis Socials, 
han reprès l'intercanvi lingüístic 
espanyolanglès que ja es va dur 
a terme amb gran èxit durant el 
passat any i que es va haver 
d'aturar a causa de la pandèmia. 
Les sessions tindran lloc els 
dimecres a la biblioteca i es 
disposa de dos torns per adaptar
se millor a tots els horaris, de 
matí de 9.30 a 11.00 i tarda de 
19.30 a 21.00.

Des de l'organització afirmen 
que és l'ambient perfecte per fer 
unes activitats divertides, on els 
hispanoparlants ajuden els 
estrangers amb el castellà i els 
angloparlants ajuden els 
hispanoparlants amb l'anglès. I 
animen a aprofitar aquesta 
oportunitat única, ja que les 
sessions són gratuïtes. Si 
necessiteu més informació, 
podeu posarvos en contacte amb 
la biblioteca.

Intercanvi lingüístic espanyolanglès

Els socis de Junts per Beniarbeig 
recapten fons i recullen escombraries

El novembre de l'any passat, 
l'Associació Junts per Beniarbeig 
va organitzar un mercadet 
benèfic a la plaça del poble. Tot i 
el mal temps durant els dos dies 
del mercat ambulant, es van 
recaptar uns 480€ i un parell de 
dies després uns representants de 
l'associació, Daniel Esperanza i 
Sally Heath, juntament amb la 
Regidora de Serveis Socials, 
Christine Cook, van visitar la 
seu d'AMADEM a Pedreguer 
per lliurar els diners recaptats. 
AMADEM és una associació 
sense ànim de lucre, que vetlla 
pel compliment dels drets de les 
persones amb malaltia mental i 
els diners es destinaran a donar 
suport a la seua faea amb la gent 
de la zona.

El dissabte 12 de febrer uns 12 
socis de l'associació van dedicar 
un parell d'hores per recollir 
deixalles dins del poble. Van 
netejar tota la zona de 
l'Avinguda de la Rectoria des del 
colꞏlegi fins a la rotonda que 
puja a Monte Corona, i després 
van baixar al parc del fons de 
l'aparcament del bar dels 

pensionistes. Van identificar més 
zones amb necessitat d'una 
neteja i la recollida es repetirà el 
12 de març. El punt de trobada 
és la plaça 9 d'octubre a les 10h.
L’associació organitza una 
excursió a València el dia 7 de 
maig amb la possibilitat d’anar 
al centre de la ciutat, a 
L’Oceanogràfic o a un centre 
comercial. En breu hi haurà més 
informació. Si algú més vol 
informació sobre l'Associació i 
les seves activitats, podeu cridar 
a Daniel (655 38 16 56 

espanyol) o Sally (616 23 72 86 
anglès).



Subvencions:

 
Diputació d'Alacant:
•Conservació i manteniment de 
zones verdes de titularitat 
municipal a executar per la 
Diputació Provincial d'Alacant, 
anualitat 2021. 16 jornades 
(import de la jornada 1.219,51 €) 
Import màxim subvenció 
19.512,16 € (no dinerària).

•Reparació infraestructures 
hidràuliques. Substitució d'un 
tram del colꞏlector de connexió 
amb l'EDAR Beniarbeig. 
Pressupost subvencionable 
59.999,35 €, percentatge 
subvenció 80%: 47.999,48 €

•Estalvi energètic. Instalꞏlació 
d'un punt de recàrrega de 
vehicles elèctrics, millora de 
l'eficiència energètica dels 
sistemes de climatització/
calefacció a edificis municipals i 
altres actuacions a Beniarbeig. 
58.769,72 € (no dinerària)

•Promoció de l'esport 2021. 
Escola Esportiva Municipal 
Multiesport, setembre 2020 a 
juny de 2021. 3.400,00 €

•Desenvolupament Econòmic.
◦Línia 1. Fires i altres 
esdeveniments comercials: 
Ilꞏluminació Campanya de 
NadalReis 2020: 2.077,22 €
◦Línia 4. Foment de 
l'Agricultura i sosteniment del 
medi rural: Actuacions 
formatives: "Curs de foment 
agrari escolar": 900,00 €

•Adquisició de trofeus i medalles 
2021. 5 jocs de trofeus i 150 
medalles. Pressupost 620,00 €. 
Subvenció: 400,53 €

•Promoció social, equipament i 
vehicles 2021. Taula, amb ala, 
buck, cadira, arxivador, 
destructora de documents i 
aparells saludables per a gent 
gran (pedals). 3.190,00 €

•Festival Provincial d'Arts 
Escèniques. Teatre, Teatre 
infantil i Circ. 7.640,00 €

•Construcció, millora, ampliació 
o reforma d'instalꞏlacions 
esportives. Pla +Esport 2021. 
Sistema de reg per a Camp de 
Futbol. 38.460,42 (projecte obra)
+ 1.068,41(redacció projecte), 
total: 39.528,83 €. 38.460,4 € 
d'aportació de la Diputació) i 
1.068,4 € d'aportació municipal.

•Programes i activitats per a la 
igualtat d'oportunitats. Prevenció 
de la violència. Taller pràctic 
d’igualtat. 1.850,00 €

•Elaboració i avaluació de plans 
d’igualtat de gènere. Elaboració 
del I Pla d'Igualtat Intern de 
l'Ajuntament de Beniarbeig 
(20212025) 1.558,71€

•Adquisició i instalꞏlació de 
lluminàries solars en camins 
rurals. Colꞏlocació de fanals 
solars al camí Illetes. 9.491,19€

Generalitat Valenciana:
•Agència Valenciana de 
Seguretat i Resposta a les 
Emergències. Elaboració de nous 
plans d'emergència o la revisió 
dels ja aprovats.
◦Revisió Pla Territorial 
Municipal enfront d’emergències 
(Revisió PTM) 1.000 €
◦Elaboració de Pla d'Actuació 
Municipal davant d'inundacions 
(PAM inundacions) 6.000 €

•Conselleria dEducació, Cultura 
i Esport. Foment de la lectura a 
biblioteques. 233,53 €

•Conselleria dEducació, Cultura 
i Esport. Adquisició de material 
bibliogràfic per a biblioteques 
2021. 913,53 €

•LABORA Contractació 
temporal a jornada completa de 
persones desocupades d'almenys 
30 anys en el marc del Programa 
Operatiu del Fons Social 
Europeu 20142020 de la 
Comunitat Valenciana. Avalem 
Experiència Plus. Programa 
Ecovid 2021. 37.542,96 €

•LABORA Contractació 
temporal a jornada completa de 
persones aturades menors de 30 
anys d'edat en el marc del 
Programa Operatiu del Fons 
Social Europeu 20142020 de la 
Comunitat Valenciana. Programa 
EMPUJU 37.002,76€

•LABORA Contractació de 
dones aturades, per a la 
realització d'obres o serveis 
d'interès general. Programa 
EMDONA. 18.585,06 €

•Conselleria d'Economia 
Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball. Ajudes 
extraordinàries a les 
administracions locals 
valencianes en matèria de 
comerç i artesania per palꞏliar els 
efectes de la Covid19. 828,70 €

•Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport. Realització d'activitats 
extraescolars, complementàries, 
culturals i esportives, adreçades 
a la població escolar entre tres i 
divuit anys. 2.710,40 €

•Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport. Adquisició 
d’equipament per a biblioteques. 
893,07 €
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El conjunt de barres i pals 
metàlꞏlics que recentment s’han 
instalꞏlat al parc fluvial són una 
àrea dedicada a la pràctica de la 
calꞏlistènia, una modalitat 
esportiva que ha crescut molt en 
els últims anys i que consisteix 
en la realització d’exercicis 
musculars utilitzant només el pes 
del mateix cos.

Exercicis de flexions, 
abdominals o esquats formen 
part de la pràctica calꞏlistènica, 
així com per descomptat les 
clàssiques dominacions de barra 
en totes les seues infinites 
versions. Els beneficis són 
molts, i passen per un augment 
de la la massa i resistència 

muscular, la millora de la nostra 
postura corporal i l'enfortiment 
articular, alhora que també té 
efectes sobre el nostre sistema 
cardiovascular.

Això sí, igual que amb la resta 
d’esports de força, abans 
d'iniciar cal escalfar i saber bé 
com s’ha de fer, tant quines són 
les posicions correctes com la 
freqüència de repeticions, ja que 
de no seguirho de manera 
correcta pot provocar lesions 
importants.

L’adquisició i instalꞏlació ha 
estat finançat al 100% pel 
consistori local i des l’equip de 
govern expliquen que l’objectiu 

és augmentar l’oferta esportiva 
del municipi. Pel que fa a la 
ubicació, també afirmen que, el 
que es pretén és fomentar el parc 
fluvial com a un espai per a 
l’activitat lúdica i esportiva a 
l’aire lliure.

Beniarbeig ja compta amb unes 
instalꞏlacions de calꞏlistènia

La programació del Encontres a 
Beniarbeig dedicats a Joan 
Fuster ha estat l’excusa perfecta 
per a que el grup de lectura de la 
Biblioteca Municipal de 
Beniarbeig experimentara amb el 
gènere de l’assaig. Un gènere 
literari en el que l’autor exposa 
les seues idees al voltant d’un 
tema, i que com en el cas de 
Fuster, recullen les seues idees i 
reflexions sobre política, 
història, cultura, literatura o 
sexualitat.

La tria  del Diccionari per a 
Ociosos (1964) entre totes les 

opcions que ofereix la 
bibliografia fusteriana va ser una 
recomanació de Tomàs Llopis, 
professor i membre de la 
comissió dels Encontres a 
Beniarbeig, qui també es va 
prestar a guiar les sessions del 
grup lector. Primer amb una 
introducció a l’obra i biografia 
de Fuster, en la que Llopis va 
explicar l’estil de Fuster a l’hora 
d’escriure i aleshores, com el 
lector a d’encarar la seua lectura. 
La segona sessió va tindre lloc el 
23 de febrer, quan es van rellegir 
conjuntament alguns dels 
fragments del llibre i Llopis va 

ajudar a desgranar alguns dels 
significats de les paraules de 
Fuster als membres del grup.

Entre les impressions dels lectors 
en que hi va haver un autèntic 
consens, és la densitat i la 
riquesa de les seues reflexions i 
de com conviden a pensar, amb 
una lectura exigent i poc àgil, 
però que interpelꞏla directament 
al receptor de les seues lletres a 
que es replantege certes visions i 
conceptes, i que regala més d’un 
somriure amb uns recurrents tocs 
d’humor.

El proper llibre del Club de 
Lectura serà Noruega (2020), de 
Rafa Lahuerta Yúfera. Una 
autobiografia novelꞏlada de 
Lahuerta que s’ha convertit en el 
bestseller valencià dels últims 
anys. Com sempre, el grup de 
lectura queda obert a qui vulga 
participar.

El Club de Lectura se suma a l’Any 
Fuster amb el Diccionari per a ociosos
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Tres han estat els punts de 
contenidors de residus que s’han 
renovat, concretament els dels 
carrers Ondara, Sant Domènec i 
Lliri, aquest últim situat a la part 
baixa de la urbanització de 
Mirambons. Des de l’equip de 
govern expliquen que amb la 
instalꞏlació dels nous models de 
contenidors s’ha guanyat en 
capacitat, en higiene i en 
accessibilitat a l’hora de 
depositar els residus de paper i 

cartró, envasos, piles i rebuig. 
També s’ha instalꞏlat un 
contenidor destinat als residus 
orgànics, però que de moment no 
estan operatius. Des del mateix 
Ajuntament informen que durant 
les properes setmanes 
s’informarà en més detall de 
quan i com entraran en 
funcionament els contenidors 
d’orgànic, ja que caldrà una clau 
per al seu ús.

Beniarbeig renova una 
part dels contenidors

Els perills de la caca de 
gossos per als humans

Recollir la caca dels gossos no 
és només qüestió de neteja 
viària, sinó també de salut. Molts 
no saben l'enorme quantitat de 
malalties que es transmeten als 
humans a través de les caques de 
gos abandonades a parcs i 
carrers. Aquestes malalties són 
especialment perilloses per als 
xiquets. Per això, és fonamental 
que tots els propietaris de les 
mascotes estiguen conscienciats 
en que arreplegar les caques és 
vital.

Els perillosos paràsits que hi ha 
presents en els excrements de 
gos, poden passar al cos humà i 
provocar dolors abdominals, 
diarrea i deshidratació. Un gram 
de caca pot albergar fins a 
10.000 ous de paràsits.

L'AGENDA
6/03
Excursió a València. Mascletà + 
Centre Cultural del Carme. 
Organitza: Associació de 
Mestresses de Casa.

10/03
Contacontes: "La Pirata Anna 
Tramuntana" a càrrec de Farfullit 
Teatre. Hora: 18:00h  Lloc: 
biblioteca.

13/03
Caminada Solidària del Dia de 
la Dona + Esmorzar. A benefici 
de l'Associació Espanyola Contra 
el Càncer.

Eixida: 9:30 des de la plaça.
Recorreguts de 2 i 4km.
Inscripcions fins al 10 de març a 
través de qualsevol membre de la 
Junta Directiva de l'Associació 
de Mestresses de Casa.

Preu tiquets: 2€ sòcies / 3€ resta 
de particpants.

01/04
Conferència: "Allò que 
representa Joan Fuster" a 
càrrec de Joan F. Mira. Encontres 
a Beniarbeig 2022  Any Joan 
Fuster. 19:30h.

26/04
Viatge a Castella i Lleó de 
l'Associació de Jubilats i 
Pensionistes. Ruta de 5 dies per 
Cebreros, Tietar, Salamanca, 
Àvila i Segòvia. Preu per 
persona: 360€ (en habitació 
doble). Més informació i 
inscripcions:
Salvador 638 19 28 71 


