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Estimats lectors del BIM de Benifaió.
Ens endinsem al mes de juny i amb ell, a
més del bon temps, amb una àmplia oferta lúdica, esportiva i d’oci per als nostres
veïns.
Però també el mes de maig ha oferit moltes notícies que els resumim a l’espai
que ens brinda el Butlletí d’Informació
Municipal.
Setmana Mediambiental, Setmana contra el Càncer, esports, decisions del ple,
tradicions, homenatges, formació...
Juny també es presenta molt actiu, participeu en tot allò que s’ha preparat per als
pròxims dies.
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esports
CD Petanca Benifaió
Campió en el Nacional
Ciutat de València
Al mes de maig es va disputar el Campionat
Nacional Ciutat de València de Petanca en els
terrenys de joc de Paterna on el Club Petanca
Benifaió es va proclamar campió en la categoria de
fèmines amb l'equip format per Noelia Delgado,
Amparo Cercos, Dolores Peris i Rocio Arteaga.
El club va guanyar en la final a la Federació
Catalana de petanca.
A més el club va conquistar el subcampionat en la
Copa de la Delegació amb l'equip format per Estefi
Mansilla, Elisabeth Gómez, Amparo Asensio i Mª
Carmen Martinez jugant la final contra la Federació
Alacantina de petanca.

dre una participació de 8 equips nacionals entre ells
les Federacions de Catalunya, Alacant, Múrcia,
Mallorca, Santander, Castelló i Eivissa , ara el nostre pròxim repte estarà en els campionats autonòmics que disputarem el 19 de juny en Almoradí per
a classificar-se en els campionats d'Espanya de
clubs" destaquen des del club.

Un altre èxit va ser l'aconseguit en la categoria de
sèniors on el club benifaionenc va estar entre els
millors 8 equips del campionat amb els jugadors
Francisco Iborra, Ivan López, Manuel Ruiz i José
Manuel Linares, "demostrant així que el club es
troba en un gran nivell esportiu. El campionat va tin-

Destacar també la representació aquest cap de setmana de la jugadora del CD Petanca Benifaió
Noelia Grande en el campionat d'Espanya de
Comunitats celebrat en Andalusia on jugava amb la
Federació Valenciana de petanca exhibint un gran
nivell en la categoria de divisió d'honor femenina.

Importants podiums per als Kangurs Benifaió

Gran cap de setmana esportiu el del 4 i 5 de juny
per al club Gómez Madrid Kangurs - Benifaió:
Francisco Martí campió al Marató de Laredo
(Cantabria), Ximo Martinez tercer classificat al Gran
Fons de Massanassa 15km i María José Ballester
tercera classificada a la 10k d'Algemesí
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esports
Fincas Santiago de Cullera guanya
les 16 hores de Futbol Sala
L'equip Fincas Santiago de Cullera ha
quedat Campió a les 16 Hores de
Futbol Sala organitzades pel C.E.
Mussa Benifaió.
L'alcaldessa Marta Ortiz i el regidor
d'esports Jesús Rosaleny han fet
entrega del Trofeu.
Un total de 15 equips han participat a
esta edició.

CD Petanca Valmontone aconsegueix un bon lloc al
Campionat d’Espanya
Els jugadors del CD Petanca Valmontone Benifaió
Julio López, José Robles, Rubén Robles i José
Antonio pel 8é lloc aconseguit al Campionat
d'Espanya de Petanca celebrat el passat 15 de maig
a Màlaga amb més de 32 equips participants.
El club local representava a la Federació de Petanca
de la Comunitat Valenciana.

Esportistes que destaquen...

La Federació de Fútbol de la Comunitat Valenciana va comunicar al
President del CD Benifaió Víctor Izquierdo que el jugador del Amater
Natalio Más Añó "Tali" era guarcom a Millor Jugador de la Lliga de
Primera Regional.
L'alumne de 4t Pol Antich Mínguez ha
segut gal.lardonat per la Federació de
Basket de la Comunitat Valenciana amb el
premi al millor jugador masculí benjamí
autonòmic en la temporada 2015-2016

El passsat 3 de juny a la Gala "Premis Importants" de la FFCV a la
Sala Rex d'Alzira Natalio va rebre la distinció.
La corporació municipal li va fer un merescut homentage al dinar de
fi de curs del CD Benifaió.
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tradicions

Benifaió va celebrar la Processó del Corpus
De nou els principals carrers
de Benifaió van acollir diumenge 29 de maig la solemne processó del Corpus Christi.
Els xiquets i xiquetes que han
pres la Primera Comunió
durant el mes de maig van protagonitzar en comitiva la participació en l'acte religiós que va
tenir la seua eixida a les 19:00
h des de l'església parroquial
Sant Pere Apòstol del municipi.
Les autoritats municipals i fes-

ters del corpus van presidir
l'acte.
La processó va estar encapaçalada pel tradicional ball de la
MOMA i les danses oferides
pel grup “Benifaió en dansa”.
El pal·li amb la custòdia del cos
de Crist va realitzar en processó l'itinerari de costum duent a
terme tres parades al llarg del
recorregut per a venerar la
imatge de Jesús.

solidaritat

Tots junts contra el càncer a Benifaió
Dissabte 28 de maig va tindre lloc a Benifaió la Marxa
Solidària contra el Càncer.
Una alta participació en una
cita esportiva que pretén solidaritzar-se amb les persones
afectades per aquesta malaltia i al mateix temps recaptar
fons a favor de la lluita contra
el càncer.
L'empresa CHOVI i COHOCA Benifaió van col·laborar a
la marxa.

sanitat
Benifaió porta a cap una nova Campanya de
desratització i desinsectació
L'Ajuntament de Benifaió, a través
de la regidoria de medi ambient, va
dur a terme el passat 2 de juny i
durant sis jornades, una nova
Campanya de desratització i desinsectació (contra la panerola americana) en tots els claveguerams
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municipals per part de l'empresa
de control de plagues.
Amb aquesta campanya es va portar a cap un control i extinció d'aquestes plagues amb l'arribada del
bon temps, època en la qual solen
proliferar.
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setmana mediambiental

Una setmana intensa a Benifaió amb el
medi ambient com a protagonista
L'Ajuntament de Benifaió, a través
de la regidoria de medi ambient,
ha oferit durant una setmana del
30 de maig al 5 de juny una
àmplia varietat d'actes amb el
medi ambient com a protagonista.
Tallers de reciclatge, xarrades
sobre el canvi climàtic, projecció
de documentals, presentació de
llibres etc…
El cap de setmana 4 i 5 de juny es
va posar el punt i final a aquesta
setmana intensa amb dues marxes, la primera el dissabte visitant

les Masies situades en el terme
de Benifaió, i la segona el diumenge amb bicicleta. Les dos marxes
van tindre una alta participació de
veïns que no van voler perdre's
les cites i aprofitar així el bon
temps.

El diumenge la instal·lació del
Mercat de la Terra en la Plaça
Major de Benifaió amb una àmplia
oferta de productes ecològics i
locals, organitzat pel Moviment
Slow Food València, va tancar la
programació mediambiental.

corporació
Luis Botello pren possessió com
a nou regidor d’Esquerra Unida
En la passada sessió plenaria de l'Ajuntament de
Benifaió va prendre possessió del seu càrrec com
a nou regidor de la formació Esquerra Unida el seu
número 2 Luis Botello Álvarez.
El nou edil substitueix en el càrrec a Samuel
Úbeda López.
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homenatge
El Centre de Transfusió homenatja
als donants de sang de Benifaió

Els donants de sang de Benifaió amb més de 25
donacions han sigut homenatjats pel Centre de
Transfusió de la Comunitat Valenciana.
Benifaió és un dels municipis de la comarca amb
una alta xifra de donacions amb més de 600
donants, en l'últim any 22 nous veïns s'han afegit
al grup de donants.

L'alcaldessa Marta Ortiz i el Cap de Servei de
Hemodinació el Dtor. Roberto Roig han sigut els
encarregats de repartir les medalles.
A més s'han destacat als donants Vicente Urios,
Pepe Arcís i María Teresa Alepuz, al Centre de
Salut de Benifaió i a les empreses Roquette i
Artisan

turisme
Benifaió protagonista a les Rutes
Turístiques “Entre comarques”

Benifaió va ser protagonista a les Rutes turístiques
Entre Comarques organitzades per la Mancomunitat de
la Ribera Alta.
L'església Parroquial, la Font de la Carrasca, el Mercat
Municipal i la Torre de la Plaça varen ser els atractius
turístics de la jornada cultural on van participar veïns
de Benifaió i d’altres municipis de la comarca.
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ocupació
Beques d’estiu a Benifaió
amb la “Dipu te Beca 2016”

Més de 60 veïns desocupats
agraris tindran treball...

L'Ajuntament de Benifaió va publicar a través
del tauler d'anuncis de la seua pàgina web
www.benifaio.es i en el tauló d'entrada al consistori les bases que regeixen l'assignació en situació de beca remunerada per a joves estudiants
que desitgen fer pràctiques en aquesta administració local a través del programa de la
Diputació de València “LA DIPU TE BECA”. El
consistori ofereix en total 10 beques.

Més de 60 de Benifaió en situació d'aturats agraris
treballaran durant un mes en les labors de millores de
camins rurals que cada any projecta l'Ajuntament de
Benifaió a través de la regidoria d'agricultura.

Les bases oferien informació detallada sobre els
requisits a complir per a accedir a les beques
proposades segons la modalitat professional a
exercir, així com els períodes de treball i la
remuneració a cobrar de forma mensual que en
aquesta edició seran de 500 euros bruts mensuals.

Més de 80.000 euros és la subvenció que el consistori ha rebut del SPEE (Servei Públic d'Ocupació
Estatal) per a contractar més de 60 veïns desocupats
que prèviament s'han inscrit en l'oficina del SERVEF
en el que es coneix com a ‘atur agrícola’.
Els treballs consisteixen en condicionament de trams
en camins rurals, la construcció del mur de contenció
als camins Rajolar i Ruedo, esbrosse i neteja en sectors rurals del terme com ara en les parcel·les municipals del Pla dels Clotxes a més del condicionament i
la millora de la Via Augusta al seu pas per Benifaió.

olimpíades escolars
Benifaió fomentarà l’esport i la
vida sana a través de les
Olimpíades escolars
L'Ajuntament de Benifaió, a través de les regidories
d'esports i educació i en col·laboració amb els tres
centres escolars del municipi, impulsarà en aquest
mes de juny els valors de l'esport, els hàbits saludables i la competitivitat sana amb les Olimpíades
Escolars 2016.
El certamen esportiu i escolar tindrà lloc durant tres
jornades, els dies 15, 16 i 17 de juny en els centres
educatius.
Participaren els alumnes de Primària i Secundària.
Els alumnes d'Infantil, si be no competiran en les
Olimpíades, també formen part de la cita ja que, mitjançant concurs, s'ha triat a la Mascota entre aquests
alumnes. La comissió d'esports va triar per majoria
de vots l'obra presentada per un alumne d'infantil del
CEIP Trullás baix el nom de 'Somi', un dibuix que és
ja la imatge de les Olimpíades Escolars 2016.
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ple maig
El ple de Benifaió aprova una moció conjunta per a
combatre la discriminació per orientació sexual
Amb motiu de la celebració el 28 de juny de l'Orgull de la
diversitat sexual, familiar i de gènere el ple de
l'Ajuntament de Benifaiò celebrat el passat 31 de maig va
aprovar una moció conjunta recolzada per tots els grups
polítics (PSPV-PSOE, PP, Compromis per Benifaió, Gent
per Benifayó i Esquerra Unida) on es detalla que "és
necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials, per ser els i les màximes responsables de que ara mateix existisquen certs drets reconeguts a les persones LGTB+. Cal reconèixer també l'existència d'iniciatives de les diverses administracions,
desde l'àmbit municipal a l'europeu que tenen com a
objectiu un compromís amb la lluita col·lectiva per la
igualtat i la llibertat de tota la ciutadania".
A la moció s'explica a més que "els municipis són els
espais més propers a la ciutadania, i per això han de
jugar un paper capital en la normalització del col·lectiu
LGTB, sent un referent d'integració i lluita contra la discriminació. Per això és precís el seu compromís en
donar resposta a la població LGTB en tot allò que siga de
la seua competència"
Per tot açò, amb motiu del dia de l'Orgull LGTB, el ple ha
aprovat promoure accions per aconseguir arribar a la fi
de la carrera per la igualtat i la no discriminació de les
persones LGTB.
Així, des del consistori es posaran en marxa mesures
per a promoure el respecte cap a la diversitat sexual i de
gènere en l'àmbit educatiu, familiar i festiu.
Els acords aprovats van ser els següents:
PRIMER. Elaboració de plans transversals de formació
en la prevenció i eradicació de les actituds de Bullyng i

exposicions
“Harmonia de Colors” de l’Escola
Municipal de Pintura i Dibuix
El Centre Cultural Enric Valor acull fins al 26 de
juny la mostra de pintura dels alumnes de l'Escola
Municipal de dibuix i pintura de Benifaió. Més de 30
obres d'alumnes de totes les edats que en conjunt
donem nom al titol de l'Exposició "Harmonia de
colors".

BIM

Mobbing -assetjament escolar i laboral- motivades per la
LGTBIfòbia, prestant especial atenció a la formació d'educadors, treballadors socials, policia local i altres funcionaris locals.
SEGON. Instar al Ministeri de Sanitat a que retorne a la
cartera de serveis bàsics el dret a l'accés a la reproducció assistida per a parelles de dones i dones solteres.
TERCER. Instar al Govern Central per demanar l'aprovació d'una Llei integral trans.
QUART. Donar suport a l'associacionisme LGTB a través
de la realització conjunta d'accions de sensibilització,
especialment en l'àmbit infantil i juvenil.
QUINT. Penjar, amb motiu del dia de l'Orgull LGTB, la
bandera de l'arc iris al balco de l'Ajuntament.
SEXT. Impulsar campanyes de prevenció del VIH en el
col·lectiu LGTBI i promoure la realització de la prova
ràpida del VIH en els programes municipals de promoció
de la salut.
SÈPTIM. Donar trasllat de la present moció als grups
parlamentaris de les Corts Valencianes, al Ministeri de
Sanitat, al Govern Central i a les associacions LGTB del
País Valencia.
HUITÉ. Proposar per part de la regidoria al Consell
Escolar Municipal amb la participació del Gabinet
Psicopedagògic la creació d’una comissió específica
LGTBI per a desenvolupar programes con el Diversia i
intervencions educatives per a la diversitat i convivència
en les aules.
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els grups polítics municipals opinen...

I SETMANA MEDIAMBIENTAL; OBJECTIU COMPLIT.-

El grup municipal socialista fa una avaluació satisfactòria de la I setmana mediambiental celebrada recentment
des del 27 de maig fins al 5 de juny.
L'objectiu era anar conscienciant als veïns i veïnes de
Benifaió dels canvis que estan produint-se en el mon
com a conseqüència de l'acció humana, i que estan
afectant al clima d'una forma que, a hores d'ara, ja no es
discuteix.Encara estem a temps, però ens tenim que posar en
marxa ja; el documental/pel·lícula "Demain" (Mañana)
ens mostra alguns exemples que estan donant-se en
altres zones del mon, que ens fan tenir esperances.La producció d'aliments és un primer pas; no es possible
que un fruita, una verdura o qualsevol aliment tinga que
donar una mitjana de 5.000 km2 per tot el mon per a
poder ser consumit; per a ser apte en estes condicions
necessiten tractar-se amb components "externs" i això,
d'entrada, ja no és completament sa ni natural; els consumidors tenim que conscienciar-se que els aliments es
tenen que consumir en temporada, per a evitar esta circumstància.A continuació entraria en joc els tractaments fitosanitaris
que, de vegades, tenen com a prioritat millorar la producció sense tenir en compte la qualitat; ahí entraríem
altra vegada els consumidors que tenim que ser capaços d'exigir productes de major qualitat tot i que siguen
algo mes cars; la salut nostra i la del planeta en general
té que ser una prioritat.
Altre aspecte important i que està al nostre abasta seria
la reducció de CO2; nosaltres podem fer xicotetes coses
que, multiplicades per milers i milions de ciutadans,
suposen i significarien incidir d'una forma important en
este greu problema que afecta i altera el canvi climàtic.La marxa ambiental i cultural del dissabte 4 de Juny i la
marxa clicloturista del 5 de juny, pretenen incidir en que
es possible desplaçar-nos per mitjans que no alteren ni
augmenten la utilització de vehicles que consumeixen
combustibles fòssils i per tant, combustibles que augmenten la producció de C02.
En definitiva, poc a poc, tenim la intenció de divulgar,
informar i donar xicotetes solucions que facen possible
conscienciar als nostres veïns i veïnes que si que es
possible; que està en les nostres mans poder contribuir
modestament a la millora del sistema, que suposaria en
definitiva, millorar el planeta i donar els nostres fills un
futur millor del que els espera si no canviem ja.-
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els grups polítics municipals opinen...

Durante el Gobierno de Partido Popular en Benifaió
a parte de invertirse más de 25.000.000 euros en
infraestructuras,biblioteca,plaza,piscina cubierta,
campo de futbol, Avenidas,piscina descubierta,parques,mejora de calles y aceras etc. logramos en el
año 2014 un Remanente de tesoreria de
1.246.506,69 euros que han servido para amortizar
prestamos por dicha cantidad, y unido a los casi
seis meses de gobierno de 2015 han permitido bajar
el porcentaje de endeudamiento por debajo de 62%.
Gracias a estos números se puede este año 2016
destinar el Remanente deTesoreria a inversiones o
amortización de préstamos.
Hemos conseguido un cambio importante en la
modernización y mejora junto a nuestros vecinos de
Benifaió.
En el cierre de del 2015 gobernado por El PSOE
hemos pasado del remanente del Partido Popular de
1.246.506,69 a la cifra de 715.524,93 del PSOE que
es una cantidad menor de 530.000 euros un 43%
menos que nuestro cierre anual.
Además el PSOE se han excedido en el limite de
gasto en 761.113,99 en el año 2015.
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GENT PER BENIFAYO en el punt del pla general se
va abstindre ya que el mateix pla tenia informes
desfavorables d'alguns tecnics.
En el punt de l'ajuda al fon valencia de solidaritat
GENT PER BENIFAYO dona soport a la proposta
que se presenta.
GENT PER BENIFAYO dona soport a les obres que
se van a realisar en referencia al remanent de tesoreria en el que se van a realizar, l'asfaltat de carrers
, ajudar en cooperacio en l'INEM i l'ampliacio del
cementeri.
GENT PER BENIFAYO se va aderir a la mocio presentada en ajuda al moviment LGTB
En el capitul de precs i preguntes tambe se pregunta sobre l'informe de l'interventor de la liquidacio de
l'eixercici del 2015, ya que s'havien trobat contes en
les que no esta res clar que l'ajuntament hi haja
pagat 22.000 euros de nomines erronees o duplicades

En el ple passat, entre d'altres punts es va aprovar els
informes sobre les al·legacions presentades al nou
Pla d'Ordenació Urbana i una nova exposició pública
del mateix, davant la rellevància de les modificacions
que s'han hagut de realitzar. Això demostra el que ja
s'ha argumentat per "Esquerra Unida" al projecte inicial: que no ha estat precisament modèlic.
Ja en el seu moment al·legarem la falta d'informació i
participació ciutadana. Fallades en les denominacions com: nomenar a la nostra església parroquial
"Santa Maria la Major" per Sant Pere. Presentar un
estudi acústic que no mesura les fonts de soroll dins
del nucli urbà i per tant, no identifica les principals
fonts de contaminació acústica que patim. Presentar
un estudi de trànsit sense mesuraments dins del nucli
urbà per poder identificar els problemes de mobilitat.
Presentar un estudi d'emissions atmosfèriques amb
mesuraments fets només a Alzira que impossibilita el
conèixer les fonts de contaminació atmosfèriques
locals.
Entre altres destacar la pretensió d'ampliar la zona
industrial apegada al poble (Jaume I) en 180.000
metres quadrats amb l'impacte negatiu que suposarà per a la qualitat de vida dels veïns la instalació o
ampliació de quasevol industria contaminant.
Finalment, la urbanització de la SISENA, sense tenir
el barranc del Tramusser totalment canalitzat (sols
arriba fins la via del tren) no garanteix que no es torne
a inundar . En fi, el document que ens ha de regir com
serà el poble els propers anys, mereix d'estudis més
rigorosos que avaluïn adequadament l'impacte
ambiental sobre la població per la repercussió que
tindran les seves decisions sobre la futura qualitat de
vida al nostre poble ..
No volem acabar sense mencionar que el proper dia
26 tindrem noves eleccions al Congrés i al Senat.
"Esquerra Unida" participa en coalició amb
"Compromís" i "Podemos" a nivell de País Valencià. A
nivell local, properament iniciarem converses per
organitzar conjuntament la campanya electoral.
La unitat de les forces situades en l'àmbit de l'esquerra requereix de la unitat de tots i totes per aconseguir
aturar les polítiques austericídas basades fonamentalment en les retallades a les classes socials més
baixes en benefici de les oligarquies econòmic financeres d'Europa i d'Espanya
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No t’has de perdre a juny

