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El fútbol, la gimnàstica rítmica, la
petanca i el bàsquet donen la
benvinguda al BIM en les seues
primeres fulles i ens mostren els
importants èxits aconseguits.
També la solidaritat amb la Taula
col.lecta de la lluita contra el càncer, la música oferida per les dos
entitats locals del poble i el projecte d’ocupació de COHOCA
dirigit als veíns desocupats per
treballar als nostres camps marquen un mes molt actiu.
Salutacions i bon estiu.
Amparo Arcís Martínez
Alcaldessa de Benifaió
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esports

Medalles per al CGR Roquette Benifaió en el
Campionat Autonòmic Absolut
Una vegada més el Club Gimnàstica Rítmica Roquette
Benifaió ha demostrat el seu alt nivell en la fase autonòmica del campionat d'Espanya individual i de clubs.
En Maig es va celebrar l'autonòmic en la ciutat de
Benidorm on el club Roquette, després de realitzar una
extraordinària competició, aconseguia el títol de
Subcampió autonòmic en l'equip júnior format per Carla
Pastor (aro), Laura González (pilota) i Ana Giménez
(maces i cinta).
En este campionat l'or va ser per al club Calp d'Alacant
i el bronze per a l'equip del club Lledó de Castelló.
Al mateix temps Ana Giménez, després de competir en
els seus quatre aparells aro, pilota, maces i cinta, es
penjava el bronze en la modalitat d'individual, "títols que
acrediten a les júnior del Roquette com les millors de la
província de València" assenyalen des del club.
D'altra banda en la categoria Senior l'equip format per
Alba Lozano i Elisabet Martínez també aconseguia la
medalla de bronze. A més la gimnasta Elisabet Martínez
en primera categoria modalitat individual també pujava
al 3r lloc del pódium.

No totes les medalles per al Roquette van acabar ací ja
que també van aconseguir diverses medalles en la classificació per aparells, en júnior Ana Giménez com a subcampiona en pilota i cinta, Alba Lozano sènior bronze en
aro, Elisabet Martínez primera categoria bronze en
maces i aro, i Mar Martínez primera categoria bronze en
pilota i cinta.
A l'acabar la competició la Federació Valenciana de gimnàstica va fer un homenatge a les components de la
selecció valenciana que van quedar campiones en el
campionat d'Espanya en edat escolar on va formar part
la gimnasta del club Roquette Ana Giménez.
Com comenten des del club benifaionenc "estos magnífics resultats porten al nostre club a participar amb totes
estes gimnastes en el pròxim campionat d'Espanya de
clubs i autonomies que se celebrara del 20 al 26 de juny
en la ciutat de Valladolid". L'equip tècnic format per Xelo
Navarro, Verónica Montaner i Marta Navarro es mostra
"satisfetes pels resultats aconseguits després del treball
realitzat per a aconseguir la classificació a la fase nacional".

Ana Giménez,
Campiona d’Espanya
amb la selecció
valenciana
Al mes de maig es va celebrar en Sant Javier
(Múrcia) el campionat d'Espanya en edat escolar
per seleccions.
La selecció valenciana formada per Polina
Berezina, Lisbeth Domínguez, Claudia Arego,
Yaiza Gonzalez i Ana Giménez, després de les
dos jornades de competició del dissabte i diumenge, es proclamava campiona d'Espanya amb
un total de 89,375 punts seguida de Castella i
Lleó amb 87,225 i Madrid amb 76,400.
Enguany es disputaven el titule un total d'11
comunitats autònomes. Una competició més la
Comunitat Valenciana demostra el bon nivell que
té a nivell nacional.
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esports

Equip Júnior
sub campió
provincial

En Maig se celebrava a Burjassot la fase provincial del campionat d'Espanya individual i de clubs. La participació de les gimnastes del Club de Rítmica Roquette va ser de gran nivell en les
categories aleví, júnior i sènior a més de les dos gimnastes de
primera categoria Elisabet Martínez i Mar Martínez. El club destaca que "som l'únic club de tota la Comunitat Valenciana que
compta amb dos gimnastes d'este nivell".
Després de la competició, el club Benifaionense obtenia els
resultats següents: en categoria aleví la gimnasta Ruth
Rodríguez acabava en 3a posició amb el seu exercici de pilota,
en la categoria júnior la gimnasta Ana Giménez es penjava la
medalla d'or en cércol mentres que la seua companya Carla
Pastor aconseguia la plata. A estos èxits s'unia l'equip júnior
integrat per Laura González, Ana Giménez i Carla Pastor els
que acabaven com a subcampions provincials. En la categoria
sènior Alba Lozano aconseguia el bronze, i en la màxima categoria Elisabet Martínez va destacar en els exercicis de cércol i
cinta emportant-se els dos ors i Mar Martínez la plata en pilota.
Destacar també que en la classificació individual Ana Giménez
acabava subcampiona en júnior i en 1r categoria Elisabet
Martinez subcampiona i Mar Martínez en 3r posició.
D'altra banda, el club Roquette debutava en la 1r fase de la
nova lliga "Ritmicamania" amb uns resultats excel·lents emportant-se 7 ors i dos plates. En la modalitat individual els ors van
ser a càrrec de les gimnastes Marta Martorell (pre benjamí),
Silvia Piera (aleví), Paula Bosch (infantil), Helena Belenguer
(júnior), Anna Fillol (sènior) i María Escandell (sènior), mentres
que en la modalitat d'equips l'or se se'l van portar les júnior
Celia Lozano i Sonia Piqueras i la plata per a les infantils Dana
García i Paula Tudela, i les alevins Ruth Rodríguez, Marta
Vicente i Alma Martorell.

Dos caps de setmana de competició a Paterna
han servit per a aconseguir el CD Petanca
Benifaió nous èxits esportius. Els dies 5 i 12 de
maig van disputar a Paterna els tornejos de
dupletes i el club, seguint amb la seua ratxa de
triomfs a nivell provincial, es proclamava campió i subcampió provincial de dupletes en la
categoria de 2a amb els equips formats per
Alexis Gimenez , Jose Martinez i Pascual
Romero i Ivan Lopez.
Al seu torn estos jugadors s'han classificat per
a disputar l'autonòmic de dupletes a Alacant
(Rabasa) valedor per al campionat d'Espanya
de Petanca que se celebra en la mateixa localitat al setembre.
Cal destacar també la classificació per a representar a la Delegació Valenciana de petanca
en el Torneig nacional Ciutat de Sevilla amb
l'equip format per Salva Vidal, Antonio Lara i
Jose Perez que se celebra a finals de setembre "amb la qual cosa açò revalora el bon treball que s'esta portant des del club" destaca el
seu president.

El CD Petanca Benifaió es
classifica per al campionat
nacional de Sevilla
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Els equips cadets i infantil femení del
CB Marcelina, campions de lliga

Els equips Cadets i Infantils femení de la categoria Preferent s'han proclamat campiones dels seus respectius campionats de Lliga. Dos equips
que han realitzat una campanya excepcional sense conéixer la derrota.
En el transcurs del partit del Sènior Nacional, les jugadores dels dos
equips van eixir a pista per a ser ovacionades pel públic assistent.

Josep Picazo, del Club Triesport Roquette, aconseguix
el campionat en alevins en el III Triatló Escolar
En última categoria puntuable per als
XXXI Jocs, Josep Picazo del Triesport
Roquette seria el vencedor per davant de
Javier Llopis del CT Riba-roja de Túria i
Salva García del Tragaleguas.Org com
tercer en esta categoria.
Per la seua banda, Lidia Cuvas obtindria
la victòria en les proves alevins femenines, per davant d'Ainoa Collado ambdós
del Tripuçol, i Laura Benlloch del C.T. Vila
Real va quedar tercera.
En benjamins la segona plaça va ser per
a un altre triatleta local, Joan Salvador.
Una Trobada de Promoció en Edat
Escolar on l'esport sa i l'animació del
públic assistent varen ser les notes predominants.
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esport

L’equip amateur del CD Benifaió rep un
homenatge de l’Ajuntament com a campió de lliga
El futbol benifaionenc va viure al mes de maig dos
importants èxits.
D'una banda els jugadors del Benjamí a del C.D.
Benifaió aconseguien en el camp de futbol de
l'Almussafes la victòria necessària per a alçar-se
com a campions de lliga de la seua categoria.
També el torn de la victòria va ser per a l'equip
Amateur. Una gran afició es va traslladar fins al
camp del Rafelguaraf per a presenciar una trobada
on guanyar en terreny contrari suposava directament aconseguir el campionat de la lliga i pujar a
Primera regional, i així va ser.
La mobilització d'aficionats va ser gran.
L'Ajuntament va participar d'este seguiment costejant l'autobús que va traslladar els aficionats del
C.D. Benifaió fins a Rafelguaraf.
Una victòria la de l'amateur que unida a la dels benjamins a confirma el cap de setmana de gran èxit
esportiu per al C.D. Benifaió.
Dies després els membres de la corporació municipal van oferir un merescut homentage als jugadors
de l’equip amateur com a prova del reconeixèment
a l’esforç i treball esportiu.
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música

Concerts solidaris al Mercat Municipal a càrrec de
l’Associació Amics de la Música de Benifaió
La recent creada "Associació Amics de la
Música" de Benifaió va dur a terme en
maig dos concerts de primavera amb una
finalitat, acostar la música a través d'un
quartet de clarinets als veïns en un
entorn emblemàtic com és el Mercat
Municipal. Alhora que s'agafa torn per a
la compra o mentres s'està triant el producte per a emportar-se a casa els veïns
van tindre de fons música en directe.
I no sols açò, la música va impulsar a
més la solidaritat amb els més necessitats. Es va instal.lar un punt solidari de
Cáritas Benifaió perquè aquells que
volien pugueren entregar aliments no
peribles que aniran destinats a Cáritas.
Els venedors del Mercat Municipal van
agrair esta iniciativa en el seu entorn
comercial i van col·laborar també en l'esdeveniment. Així cada parada del mercat
va oferir de forma gratuïta una degustació pròpia dels seus productes.

La SAM Benifaió
protagonista al Festival de
bandes de la Setmana
Cultural Roquette
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Dissabte 1 de juny es va celebrar a Benifaió
el Festival de bandes de la III Setmana
Cultural Roquette, acte que per motius de
pluja es va tindre que aplaçar en la seua
programació d’abril.
Junt a altres formacions de pobles veïns, la
SAM de Benifaió va destacar en el festival
amb dos participacions oferint música pel
poble
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educació
La sala d’estudi de la Biblioteca
amplia el seu horari en època
d’exàmens

La Biblioteca Municipal de Benifaió va
iniciar dilluns 13 de maig l'ampliació del
seu horari en època d'exàmens. Des de
la regidoria d'educació l'edil Merche
Gómez ha confirmat que del 13 de maig
i fins al 28 de juny "els estudiants poden
utilitzar l'àmplia sala d'estudi cinc hores
més".
Així, a l'horari habitual de la biblioteca
que és d'11:00h a 14:00h i de 16:00h a
19:00h s'amplien cinc hores més pel
que els estudiants podran utilitzar l'àmplia sala d'estudis de 9:00h a 14:30h i
de 15:30h a 21:00h.
La sala oferix als usuaris unes infraestructures amb accés gratuït a la xarxa
WIFI permetent a més un entorn adequat per a l'estudi al trobar-se en la
planta inferior de la biblioteca, aïllada
acústicament i amb tot el material
necessari per a estudiar amb total tranquil·litat.
L'edil confirma que amb esta ampliació
"responem a la demanda dels nostres
jóvens i tornem a ampliar l'horari atenent a les seues necessitats en època
d'exàmens".

solidaritat
La Junta Local contra el Càncer, presidida per l'alcaldessa de Benifaió Amparo
Arcís, va organitzar el matí del dijous 16
de maig la tradicional col·lecta contra el
Càncer.
Aprofitant l'afluència de gent en el tradicional mercat ambulant dels dijous, el
consistori va instal·lar dos taules petitòries i on han col·laborat l'Associació
Ames de Casa Tyrius, Acció Catòlica,
Cáritas Parroquial i les Dames de santa
Cecília.
Després del recompte, i en poc més de
quatre hores que ha durat la col·lecta,
els veïns de Benifaió han aportat en la
seua totalitat 1.265 euros. Una quantitat
que anirà destinada a la Junta Provincial
contra el Càncer a València per a invertir en els diferents programes d'avanç en
la lluita contra esta malaltia.

Benifaió recapta 1.265 euros
contra el càncer
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ocupació

Projecte per impulsar
el treball agrícola entre
els veïns desocupats
L'alcaldessa i el president de COHOCA s'han
reunit per a concretar les línies que s'ha de
seguir en este projecte denominat
"Pla d'Ocupació en els nostres camps"

L'alcaldessa de Benifaió Amparo Arcís i el president
de Cohoca Benifaió Juan José Alepuz es van reunir
al mes de maig per a concretar un ambiciós projecte que té com a finalitat "donar treball als veïns de
Benifaió oferint-los uns terrenys on cultivar i posteriorment poder veure retribuït el seu treball a través
de la Cooperativa igual que qualsevol soci" ha detallat el president de COHOCA.
Amb este objectiu es pretén a més que els camps
que cedixen propietaris de Benifaió que no poden
cultivar "siguen revitalitzats i de nou collits per gent
en desocupació i així crear un ànim necessari en
esta gent sense ocupació amb la finalitat que
puguen guanyar diners amb la posterior venda dels
seus productes a través de la nostra cooperativa"
matisa Alepuz.
Arcís hi ha assenyalat que este projecte, que ambdós parts implicades han denominat "Pla
d'Ocupació en els nostres camps", perseguix una

doble finalitat important, donar treball als nostres
veïns desocupats i mantindre els nostres camps".
L'alcaldessa hi ha assenyalat que l'Ajuntament
"col·laborarà estretament amb COHOCA aportant-li
la base de dades dels veïns en situació de desocupació que tenim en el nostre departament de desenrotllament local, a més d'informar en tot moment del
desenvolupament del pla".
Juan José Alepuz avança que tant aquells veïns que
tinguen coneixements de les labors agrícoles com
els que no "estaran assessorats en tot moment pel
nostre servici tècnic perquè a més tinguen un coneixement teòric i pràctic sobre este treball".
Els interessats poden ja formalitzar la seua inscripció al pla en el departament de servici tècnic situat
en el Magatzem de subministrament de COHOCA
ubicat enfront de les piscines descobertes.

festes i tradicions

La “Cordà” torna a la Plaça en les festes del 2013
La regidora de festes en l'Ajuntament de Benifaió,
Maribel Sabater, ha confirmat després de les reunions
mantingudes amb els presidents de les Penyes El Coet
i Xiflec, i policia local que finalment "s'instal·larà la
infraestructura necessària en la Plaça Major, perquè els
aficionats a este acte tradicional de la cordà puguen de
nou disfrutar i participar en el lloc de sempre, la Plaça
Major de l'esdeveniment els dies 17 i 18 d'agost".
Sabater ha assenyalat que el coetòdrom, el qual és obligatori instal·lar després de la notificació rebuda per part
del departament de Patrimoni de la Conselleria de
Cultura "que ens obliguen a ubicar este tipus
d'instal·lació més segura" no impedirà el desenrotllament normal de les festes en la Plaça Major ja que l'equip preparat per a la seua instal·lació i desmuntatge
durà a terme els dies 14 i 19 d'agost
Per tant, la previsió és muntar el coetòdrom el dimecres
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14 d'agost "així el cap de setmana els veïns de Benifaió
podran disfrutar de les "cordaes" que organitzen les
dos penyes locals i el dilluns 19 es desmuntarà la
infraestructura per a dur a terme els diferents actes previstos", assenyala l'edil de festes qui comenta que després d'arribar a esta decisió "hi ha hagut una gestió
administrativa intensa entre unes quantes parts implicades però finalment hem aconseguit l'objectiu".
Altres de les novetats que ha treballat l'actual equip de
govern ha sigut acostar els actes festius per a jóvens a
una zona més cèntrica.
L'edil de festes confirma que el pati del "Col·legi Santa
Bárbara, prop de la Plaça Major, serà l'escenari on es
duguen a terme els actes festius organitzats pels clavaris de la Divina Aurora com les nit de paelles i els esdeveniments de festa que estem ultimant des de la regidoria".
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sessió plenària

Moció per a exigir seguretat a les aules
El text es presentat al plenari pel grup Compromis
En el ple ordinari celebrat dimecres 29 de maig a Benifaió
es va debatre la moció presentada pel grup municipal
Compromís. L'objectiu del text era garantir la seguretat dels
escolars com a punt principal.
Així, el text arreplegava sol·licitar al Consell de la
Generalitat Valenciana que torne a incorporar els tècnics de
prevenció a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports per
a així "garantir la seguretat en els centres educatius de
Benifaió".
Al mateix temps, la moció acordava sol·licitar a la
Conselleria "una inspecció tècnica de tots els centres educatius de Benifaió per a certificar i garantir que es troben en
bon estat".
Un altre dels punts que arreplegava el text presentat per

Compromís feia al·lusió a l'informe realitzat per estos tècnics de la Conselleria en què acreditaven una relació de
deficiències en uns quants centres educatius. Així, des de
la moció sol·licitaven saber si en este informe estava algun
dels centres de Benifaió.
El seu portaveu Edu Gómez va resumir que la finalitat de la
moció era reivindicar les millores pendents en els nostres
centres, conéixer les deficiències a través d'unes inspeccions que creem són necessàries per a garantir la seguretat dels nostres escolars.
La resta de formacions polítiques, PP, PSPV-PSOE i Gent
per Benifaió van aprovar amb els seus vots la moció presentada.

infraestructures

L’Ajuntament de Benifaió formalitza el
conveni amb la Diputació de València per
a rehabilitar el segon pavelló
L'Ajuntament de Benifaió va formalitzar a maig un conveni amb la Diputació de València per mitjà del quin rebrà
un total de 100.000 euros destinats a la rehabilitació del
segon pavelló esportiu, espai que recordem va ser
derruït pels forts vents succeïts en 2010.
Este muntant econòmic "servirà per a obrir al públic l'espai esportiu on es podrà practicar tenis, bàdminton, bàsquet, futbol sala i gimnàstica rítmica", ha comentat l'alcaldessa Amparo Arcís.

-L'alcaldessa confirma que les obres
començaran durant este estiu
-Benifaió rebrà 100.00 euros per a la
rehabilitació del centre esportiu

En este sentit l'edil ha informat, després de la firma del
conveni que ha formalitzat amb el president de la
Diputació Alfonso Rus, que la instal·lació en estos
moments "està en perill d'afonament degut a les fortes
ratxes de vent que en 2010 van perjudicar la coberta, les
parets, el sòl i la zona de vestuaris".
Arcís considera que esta actuació serà "molt important"
per al municipi, ja que "es beneficiaran directament prop
de mil persones i una vintena de clubs esportius".
L'alcaldessa ha comunicat que el pròxim pas serà licitar
les obres i "este estiu donaran començament els treballs
per a executar al més prompte possible esta necessària
reconstrucció".
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els grups polítics municipals opinen...

100.000 euros per alçar el pavelló.
Cordà a la Plaça
Estem d’enhorabona en Benifaió gràcies a la bonagestió del nostre equip de govern encapçalat per
nostra alcaldessa.
Després de molt de treball finalment s’ha pogut fiormar un conmveni amb Diputació de Valèncioa, el
qual ens garantix un total de 100.000 euros per fer
front als treballs per alçar de nou el segon pavelló,
instal.lació que va ser afonada pels forts vents de
l’any 2010.
En maig hem pogut finalment donar un avanç de les
pròximes festes patronals. I ho fem amb l’orgull de
dir que la cordà torna a la Plaça Major.
Una bona gestió de la regidora de festes que amb
reunions amb les penyes locals, policía local i un
llarg etcétera de documentació admisnitrativa que
s’ha hagut de gestionar els amants de la pólvora tindra el coetòdrom al centre urbà. Un coetòdrom
necessari davant l’exigència del departament de
patrimoni de la Conselleria de Cultura.
Son acords importants els aconseguit, com ara
també el col.laborar amb COHOCA per tal d’impulsar
un envejos projecte per oferir treball als nostres
veïns desocupats.
Els camps del nostre terme podràn aixií ser llaurats,
evitant l’abandonament de molts d’ells, i al mateix
temps el veí actuar com un soci més de COHOCA,
treballant i guanyant segons la seua collita.

L'Ajuntament de Benifaió perd
17.550, 73 € gràcies a la senyora Arcís i
al Partit Popular
L'ajuntament de Benifaió, gràcies a la Senyora
Arcis i al seu equip de govern haurà de procedir
a la devolució al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques la quantitat de
17.550,73 € per a realitzar el pagament efectiu
de la factura que havien presentat per a justificar la subvenció en relació al projecte de
Modernització Administrativa local fora perquè
aquesta justificación la varen fer fora de termini
, tal com es desprèn al Decret d'alcaldia número 0637 del 25 d'abril de 2013, signat per la propia Alcaldessa.
En l'anualitat de l'any 2006 del projecte
"Modernització dels serveis telemàtics als ciutadans" (Projecte de Modernització Adminsitrativa
Local n º 331), l'ajuntament hauria d'haver justificat la despesa per import de 13.033,28 € i s'ha
incumplit aquesta obligació establida per llei. Es
pot ser més incompetent? Ha pensat la Sra
Arcis les conseqüències del seu incompliment?
Bé, haurà pensat -PAGA EL POBLE-.
Sembla mentida, perquè en la subvenció de la
piscina municipal coberta ja li va passar el
mateix i ja varen perdre 268.000 €.

Satisfets i il.lusionats per seguir treballant per vostés. Eixa va ser la feina que en les eleccions de fa
dos anys ens van encomanar. Estem complint!.

A més, no només hem de tornar els diners que
havíem rebut d'aquesta subvenció, sinó a més,
hem de pagar 4.517, 45 € d'interessos de demora, i per això PERDEM en total 17.550, 73 €.

PARTIT POPULAR BENIFAIÓ

En conclusió, no tenim els diners perque no
s´ha fet be la feina, per a variar.
Sra. Arcis i PP, ja en tenim prou!
GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

BIM

enifaió
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Transparència
Ara que s'està treballant al parlament de l'Estat
espanyol en l'elaboració de la Llei de Transparència,
i que caldrà vore en quins aspectes afectarà a l'administració local, trobe que és un bon moment per
parlar d'aquesta i d'allò que considerem deficitari pel
que fa a la transparència en la gestió de l'actual
govern municipal.
Si tenim en compte alguns dels aspectes més importants que contempla el projecte de la Llei de
Transparència, podem observar com l'apartat relatiu
al bon govern, augmenta les penes per als mals gestors, i fins i tot preveu la possibilitat de destituir els
alcaldes.
Estaran sotmesos a la norma la Casa del Rei, els
partits polítics i els sindicats, entre altres, i el seguiment del compliment el farà un organisme independent.
Una altra qüestió bàsica és el dret d'accés a la informació per part dels ciutadans.
A BENIFAIÓ, com a tantes administracions públiques, cal canviar moltes coses per guanyar en transparència. Que des del govern municipal del PP es
fiquen entrebancs al treball dels partits de l'oposició,
no ens sembla la millor manera de fer un bon
govern. L'escassa convocatòria de comissions informatives, el retard en algunes gestions, el bloqueig
de mocions presentades pels diferents grups de l'oposició, que des de que son presentades fins que es
tracten poden passar mes de dos mesos, o la urgència amb la que es vol tractar alguns temes, son
raons suficients per parlar de mal govern.
Potser es tracta d'un problema de cultura democràtica, de cultura de consens, de que allò del que parlem és d'interés públic i per tant ha de ser de tots i
per a tots i no sols del que mana.
I si tenim en compte que el sentit comú no abunda
en alguns àmbits de la nostra societat és important
la realització d'una Llei amb el fi perseguit d'aprofundir en la democràcia, regenerar la vida política i recuperar la confiança ciutadana en les institucions de
l'Estat. Esperem que aquesta done els seus fruits.
Grup municipal Compromís Benifaió
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agricultura

No t’has de perdre a juny
Centre Cultural Enric Valor
7

19:00h Exhibició Escola
Municipal de Balls de saló

16

Marxa Cicloturista
La Ribera-Roquette
Matinal Motera

del
7
al
23

9

15

BIM

enifaió

Concert Cor Madrigal
Exposició Escola Municipal de Pintura
(Inauguració 7 juny 20:30h)

Teatre Solidari a favor
de la Lluita contra el
Càncer, SOM I ESTEM
i AFABALS

Monòleg a càrrec del
televisiu humorista
PEDRO REYES.
Organitza CLAVARIS
DIVINA AURORA 2013

