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El mes de maig ja està al calendari i de
nou el BIM aplega a tots vosaltres.
Oferim un resum de les principals notícies locals que durant un mes d’abril
intens han destacat a Benifaió com ara la
cultural i la música com a gran protagonistes a la Setmana Cultural Roquette.
El comerç local també ha tingut un paper
important amb l’èxit de la Passarel.la
“Benifaió està de moda” que va congregar a més de 2.000 veïns a la Plaça
Major, tots junts per incentivar les compres al nostre comerç de proximitat.
A més, la Font de la Carrasca es mostra
ja amb una nova imatge, una nova coberta i un entorn recuperar i que va ser oberta amb la presència del President de la
Generalitat Ximo Puig.
Maig també es presenta molt actiu, participeu en tot allò que s’ha preparat per als
pòxims dies.

Els deixe amb el BIM del mes de maig
Salutacions
Marta Ortiz Martínez
Alcaldessa de Benifaió
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esports
Or, plata i bronze per al
CG Rítmica Roquette
Benifaió
Dissabte passat 30 d'Abril es van disputar en la
localitat Burjassot la fase autonòmica del
Campionat d'Espanya Individual i Clubs en categories Benjamí, aleví i infantil i la fase provincial del
Campionat d'Espanya Individual i Clubs Junior,
Sènior i Primera Categoria.
En categoria aleví individual absolut la gimnasta del
Club benifaionenC Claudia Marti va aconseguir la
medalla de plata en l'exercici de mans lliures i al
mateix temps va quedar subcampiona autonòmica
en el concurs general .
En la classificació per clubs l'equip aleví format per
Yaiza Esteve, Bàrbara Romero i Claudia Marti van
aconseguir la medalla de bronze a més del passe
per al pròxim Campionat d'Espanya individual absolut, clubs i autonomies que se celebrarà a
Guadalajara el pròxim mes de Juny.
D'altra banda la gimnasta individual en categoria
Infantil, Neus Ferrer va aconseguir un sisè lloc en la
classificació general i l'equip infantil, format per

Neus Ferrer, Isabel Tercero i Denisa Balaj ( club
Lliria ) van aconseguir també classificar-se en sisena posició.
Destacar en els resultats de la fase provincial la
medalla d'or aconseguida per la gimnasta sènior
Mar Martinez amb l'exercici de pilota mentre que l'equip Sènior format per Mar Martínez i les seues
companyes Belén Díaz Delgado i Miriam Blay (
Club l’Almara Burjassot) van aconseguir el Primer
lloc, convertint-se en Campiones Provincials. A més
aquestes gimnastes van aconseguir amb aquest
títol poder competir a la fase Autonòmica que se
celebrarà el pròxim 14 de maig a Ontinyent.

Triomf per a les jugadores del CD Petanca Benifaió

Diumenge passat 17 d'abril el CD Petanca Benifaió
va disputar el Campionat Autonòmic de tripletes a
Sant Joan d'Alacant, aconseguint en la categoria
de fémines el triomf i una tercera posició valedors
per a la disputar els campionats d'Espanya.
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El certamen nacional tindrà lloc a Almeria els dies
20,21 i 22 de maig.
"Un èxit històric", destaquen des del club l'haver
aconseguit aquesta classificació. De les tres places
que hi havia el club ha aconseguit el títol amb l'equip format per Estefi Masilla, Amparo López,
Elisabeth Gómez i Amparo Asensio a més de la tercera posició amb l'equip format per Noelia Delgado,
Noelia Grande, Rocío Yepes i Dolores Peris.
El club es va imposar així a les semifinals i finals a
jugadors que han sigut campions d'Espanya i mundialistes, "la jornada no va ser fàcil perquè hi havia
molt nivell però la qualitat, la tenacitat, la unió del
grup i el bon treball al costat dels tècnics delegats
Rafa Carmona i Francisco Iborra, van exhibir el
potencial del club en aquesta categoria que representarà a Benifaió en el més alt nivell de l'esport de
la petanca" assenyalen des del CD Petanca
Benifaió.
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esports
Èxit de participació a la 10MIL PASSOS Circuit Solidari

Dissabte 23 d’abril es va disputar a Benifaió la
carrera 10.000 passos dins del Circuit Solidari El
Corte Inglés l’Albufera.

Ramón Ejeda Medina, Fouad Benzeroual i
Mohamed Ayman Stitou com a primer, segon i tercer
respectivament.

Més de 700 corredors, segons van confirmar des
del Club Gómez Madrid Kangurs Benifaió com a
organitzadors de l'esdeveniment, es van donar cita
en la població per a disputar una carrera on va destacar per un gran ambient esportiu.

En categoria absoluta femenina l'atleta local Belén
Blasco Rosa va ser la primera a arribar a meta,
seguida per Yoana García Pérez i Laura
Cambronero Lacasa.
Des de l'organització van destacar com a primer
local masculí a arribar a meta a l'atleta Salva Alós
Botella, i en femení Mª Carmen Llácer Gómez.

El podium de categoria absoluta va estar format per

Més de 3.000 assistents a la Carrera de Velocitat

Benifaió va ser diumenge 10 d’abril la seu de la IV
Carrera de Velocitat de motociclisme ‘Trofeu Tallers
Villajos’, prova puntuable per al Campionat de la
Comunitat Valenciana. Des de l'organització han oferit
dades d'assistència “que confirmen l'èxit de la prova,
més de 3.000 persones van presenciar les carreres en
un bon ambient esportiu”.
L'alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz ha realitzat un
balanç positiu de la prova. “Hem d'agrair la implicació i el
treball realitzat per Miguel Ángel Trenzano i el col·lectiu
de Clavaris de la Divina Aurora perquè la carrera tingue-

ra un èxit tant en el seu desenvolupament com en públic
assistent, a més de destacar la comprensió i col·laboració dels veïns”.
Enguany a més la prova va retre homenatge i tribut al
recordat corredor d'Alberic Bernat Martínez mort el passat mes de juliol a causa de les lesions patides en un
accident múltiple en el circuit de Llacuna Seca, durant
una carrera del campionat MotoAmérica.
Familiars del corredor van assistir a l'acte on va haver-hi
un moment de record per a Bernat Martínez.

BIM
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esports
La XI Marxa Cicloturista La Ribera Roquette va comptar
amb Vicente Aparicio i Miguel Indurain
Emotiva va ser la marxa cicloturista La Ribera Roquette, organitzada
pel club Ciclista Benifaió que es va
disputar el dia 1 de maig.
L'organització va retre homenatge
a l’exciclista professional Vicente
Aparicio. Per a aquest homenatge,
a més, es va comptar amb la presència i el suport del pentacampió
del Tour i el seu gran amic, Miguel
Induráin.
L'alcaldessa de la localitat, Marta
Ortiz, va destacar en l'acte de l'homenatge, la gran trajectòria
d'Aparicio, «ajudant amb la seua
professionalitat a grans figures del
ciclisme com el seu company i
amic Induráin».
Cal destacar la gran participació en
aquesta marxa cicloturista, en la
qual es van donar cita un total de
600 participants de molt diferent

procedència.
Els guanyadors de la categoria
absoluta van ser Javier Amorós
Peris i Patricia Fernández Vallejo.
També van rebre trofeus els primers ciclistes locals classificats
van ser Javier Salinas Calero i
Mélida Lado Collado. A més rebia
trofeu el primer treballador de l'empresa Roquette que arribava a la
meta, que va anar Andy Rovira
Pales.

solidaritat
Benifaió rep als corredors del Repte Solidari

Dissabte 30 d’abril els corredors que participaven en la marxa solidara contra el
Càncer “Repte Solidari” van passar pel
municipi de Benifaió al seu pas cap a la
meta final en el municipi de Carlet.
L'alcaldessa Marta Ortiz, regidors, familiars dels corredors i veïns no van voler
perdre's el pas solidari per a aplaudir l'esforç situant un punt de avituallamient en la
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Plaça Major.
Els veïns de Benifaió Julián Moya, Paco
Martí i José Senón del club local Kangurs
formaven part del Repte Solidari.
Durant el mateix matí la Junta Local contra el Càncer de Benifaió va instal·lar una
taula col·lecta en la qual va dur a terme
una recaptació de 420 euros destinada a
la lluita contra aquesta malaltia.
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setmana cultural Roquette

Cultura, música, esport i oci a la
Setmana Cultural Roquette Benifaió
Dimarts 19 d'abril es va inaugurar
la VI Setmana Cultural Roquette.
al Centre Cultural Enric Valor. Del
19 al 26 d'abril Benifaió va ser el
punt de trobada, set dies d'activitat
cultural, esportiva i social.
La Setmana Cultural Roquette va
donar un protagonisme especial a
la música de percussió organitzant-se diverses activitats i concerts entorn d'aquesta disciplina al
llarg de les diferents jornades. La
pintura, l'artesania, el teatre en
anglès i l'esport també van formar
part de l'agenda de la setmana
patrocinada
per
Roquette
Espanya.
Els escolars van poder aprendre a
construir instruments, es van iniciar en el món de la improvisació o
van conéixer de prop els beneficis

d'un esmorzar saludable que va
tindre lloc a la Plaça Major.
A més en aquesta edició de la
Setmana Cultural es va fer un
recorregut visual pels 10 anys que
l'empresa Roquette està acompanyant a l'associació de discapacitats
físics i psíquics SOM I ESTEM.
Una dècada impulsant i recolzant
les seues activitats i projectes. Així
el hall del Centre Cultural es va
exposar una mostra gràfica sobre
aquesta dècada de col·laboració.
L'alcaldessa de Benifaió Marta
Ortiz ha valorat durant l’acte de la
inauguració “molt positivament la
implicació i esforç un any més de
l'empresa Roquette per oferir als
nostres veïns i escolars una setmana intensa amb la cultura i la
música com a protagonistes”.

cultura
Presentació del Llibre “Cartes a l’Eugeni”
Memòries de Miquel Bausà Manuel
La Biblioteca Municipal de Benifaió va acollir el passat 14 d’abril,
organitzat per l’associació Parlem de la República a Benifaió, del
llibre “Cartes a l’Eugeni” memòries de Miquel Bausà Manuel.
L’acte va ser presentat per Xavier Bausà i coordinat per Claudi
Blasco
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comerç local
Més de 2.000 persones aplaudeixen la Passarel·la
“Benifaió està de moda”
La Plaça Major
de Benifaió va
congregar
dissabte 16 d’abril a
centenars
de
veïns que no van
voler perdre's la
iniciativa organitzada pel departament d'ADL de
l'Ajuntament de
Benifaió.
En col·laboració
amb
ACEB
(Associació de
Comerços
i
Empreses) i l'associació local Fotoforum el consistori va organitzar
una passarel·la de moda amb la intenció d'impulsar
les compres en el comerç local.
La resposta dels veïns a la proposta va ser massiva.
Una Plaça Major al complet durant tot l'esdeveniment

va ser la prova que els veïns van gaudir al màxim d'aquest aparador del comerç local amb la desfilada de
peces de moda, llenceria, bany, perruqueria i estètica,
tot a la mà del client en el comerç local de Benifaió.
Nombroses empreses locals van participar en l'esdeveniment
Una Passarel·la que es va convertir a més en tot un
espectacle de llums, música i coreografia presentat
per Esther Puertos i Juan Tortosa.
L'alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz i l'edil de comerç
Xavier Martínez van donar la benvinguda als assistents destacant que “Benifaió està de moda” i que
entre tots “hem d'impulsar les compres en el comerç
local”. Després de l'acte l'alcaldessa va destacar l'excel·lent acolliment de l'esdeveniment que va ser presenciat per més de 2.000 persones “un èxit i una gran
resposta per part dels nostres veïns” va matisar Ortiz.
Models de totes les edats, tant professionals com no
professionals, van oferir a Benifaió una Passarel·la
de moda mostrant tot el que es pot trobar molt a prop,
en el mateix comerç local.

formació

BIM

Cloenda Taller d’Ocupació
‘Recuperem els espais verds’

Curs gratuït
d’informatica

L'alcaldessa de Benifaió Marta Ortiz va lliurar al mes d’abril
els certificats als els 12 alumnes, veïns del municipi, que
des del passat mes de novembre i fins a abril han format
part del Taller d'Ocupació “Recuperem a Benifaió els nostres espais verds”.
La iniciativa, gestionada des del departament d'ADL de
l'Ajuntament, ha tingut un cost de 115.000 euros, subvencionada pels Fons Europeus del SERVEF.

En les instal·lacions de l'ADL de Benifaió
ha tingut lloc al mes d’abril la posada en
marxa d'un nou curs d'informàtica dirigit
als veïns del municipi.
L'oferta formativa és totalment gratuïta i
els 60 alumnes inscrits rebran formació, a
més d'iniciació a la informàtica, en mecanografia, Excel i Word en diverses sessions adaptades als seus horaris fins al
pròxim mes de juny.

enifaió
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patrimoni local
La Font de la Carrasca obri de nou les seues portes amb
una nova coberta i un espai renovat
Benifaió ha tornat obrir les portes de la Font de la
Carrasca, l'antic Llavador municipal, després d'una
restauració de la coberta i la millora del seu entorn. Un
projecte molt demandat ja que aquest espai emblemàtic del municipi havia hagut de ser tancat i suspendre
la celebració d'una de les festes més tradicionals, el
pato, pel seu deficient estat de conservació.
Amb l'actuació, que ha comptat amb el suport de la
Diputació i la Generalitat, es torna a recuperar l'essència d'aquest safareig que data del segle XV. Ara, l'equip de govern estudia donar noves utilitats a aquesta
font com que siga la seu de diferents activitats o exposicions.
Així ho ha manifestat l'alcaldessa de Benifaió, Marta
Ortiz, en la inauguració del Llavador que va tindre lloc
el passat 28 d’abril amb la presència del president de
la Generalitat, Ximo Puig. El president va destacar les
característiques del municipi i que «és un poble de
gent decent i treballadora pel que sempre comptarà
amb el suport de la Generalitat».

BIM
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sanitat
Benifaió, municipi pioner del projecte
“Pacient actiu” destinat a malalts crònics

Pacient Actiu, es un programa d'implicació del pacient
crònic, a través de la Conselleria de Sanitat de la
Comunitat Valenciana. Les malalties cròniques es presenten de forma gradual i lenta, a vegades sense
símptomes o malestar, que inclús a vegades no nos
en adonem, però que van deteriorant la nostra salut i
amb el pas del temps van mostrant el desgast patit. És
molt paregut al que els passa a les fustes o altres elements exposats en la intempèrie, als efectes tant del
sol, de les diferències de temperatura o les inclemències del temps.
El Centre d'Investigació de l'Educació del Pacient
Standford és part del Departament de Medicina en la
Universitat de Standford Escola de Medicina, ubicada
en Pal Alt , Califòrnia , EE.UU. fa més de 3 dècades,
s'han desenrotllat, avaluat i traduït en programes d'auto-atenció.
Diversos son los objectius que es perseguixen, com
recolzar i capacitar a les persones que acudixen als
tallers, per a millorar les seues habilitats, motivació i
confiança per a manejar els símptomes de la malaltia,
afavorir hàbits de vida més saludables, complir millor
les recomanacions i tractaments, millorar els resultats
en salut, millorar la comunicació amb els professionals

exposicions
Exposició Monogràfica 50 anys de
Rondalla a Benifaió
El passat divendres 29 d’abril va tindre lloc al centre cultural Enric Valor la inauguració de la mostra
gràfica, d’indumentària i d’instruments de la
Rondalla de Benifaió.
Una exposició on es recull la història d’este
col.lectiu local que ha oferit les seues cançons
durant mig segle en Benifaió.

BIM

sanitaris, i els seus familiars, i utilitzar els recursos
sanitaris de forma eficient.
El Taller de Pacient Actiu a Benifaió, està organitzat
pel Departament de Salut del Hospital de la Ribera, a
través de la Coordinadora d’Infermeria, del Centre de
Salut de Benifaió, i va dirigit a majors de 18 anys amb
malalties cròniques i on poden assistir les persones
que els cuiden, quan no es valguen per ells mateix
El 19 d’abril, en el Centre de Salut de Benifaió va tindre lloc una reunió de col•laboració amb Marta Ortiz
Martínez, alcaldessa de Benifaió, Ana Alabort Lloret,
Coordinadora d’Infermeria del Centre de Salut de
Benifaió, i els dos Pacients Experts que donaran el
Taller durant 6 setmanes, 1 dia per setmana de 2,30 h
de duració.
Es necessitaven uns 15 pacients crònics, per este primer taller, on el Centre de Salut ja disposava de 7, i
que per aplegar a tots els col•lectius de Benifaió amb
membres amb aquest perfil, es va oferir a comunicarho i organitzar una Xarrada Informativa para el dilluns
25 d’abril.
Molts veïns van assistir a esta Xarrada que va tindre
lloc a la Cambra Agrària per tal de rebre informació
sobre este projecte pioner amb Benifaió com un dels
primers municipis on posar en marxa.
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els grups polítics municipals opinen...

ADHESIÓ A LA INICIATIVA EUROPEA DEL
"PACTE DE LES ALCALDIES"
PEL CLIMA I L'ENERGIA.
A hores d'ara ja quasi ningú dubta de que el canvi climàtic és una realitat i que l'ús de l'energia en les activitats humanes n'és en gran part responsable.
Fer front a esta qüestió només es pot abordar amb un
plantejament global, integrat i a llarg termini, i sobre
tot basat en la participació de la ciutadania i els municipis.
Per això la Comissió Europea ha llançat la iniciativa
denominada Pacte dels Alcaldes per al clima i l'energia per tal de millorar l'eficiència energètica en l'entorn
urbà, aconseguir una reducció de les emissions de
CO2 en l'àmbit territorial local i augmentar les accions
necessàries davant el canvi climàtic.
Esta iniciativa està impulsada per l'Àrea d'EnergiaProjectes del consorci de la Ribera i també per la
Diputació Provincial de València, el qual va adquirir el
compromís d'informar i assessorar als ajuntaments
sobre esta iniciativa.
Coneixedora de la importància de les accions locals
en la mitigació del canvi climàtic, l'Alcaldessa de
Benifaió presentà al plenari d'abril de 2016 una proposta per adherir-se a esta iniciativa, la qual fou aprovada per tots els partits polítics i que en compromet,
entre altres coses a:
1.- Reduir les emissions de CO2 al nostre territori en
almenys un 40 % fins al 2030, mitjançant l'augment
de l'eficiència energètica i un major ús de fonts d'energia renovable.2.- Crear plans d'acció en favor de l'energia sostenible.3.- Fer una avaluació de riscos i vulnerabilitat derivats
del canvi climàtic.4.- Presentar el Pla d'Acció en el termini de dos anys.Les conseqüències del canvi climàtic ja comencen a
tindre efectes dolents que afecten a tot el sistema.Tenim que començar ja a explicar i divulgar esta problemàtica.Volem un Benifaió més verd i sostenible.

BIM
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els grups polítics municipals opinen...

Amics, amics de la Torre!! On esteu???
Han passat deu mesos des de les eleccions i els que
es deien Amics de la Torre quan s'acostaven les
eleccions, ara no s'acosten per allí.
Els voltants de la torre estan abandonats, perquè
des de que es va acabar la primera fase de restauració, no s'han volgut tornar a interessar.
I és que la realitat és molt cabuda, el grup Popular
pregà al equip de govern (Amics de la Torre) que
netejaren la parcel·la i ells ens contestaren que estaven esperant un informe arqueològic per poder ferho, cosa que no es veritat, ja que per als treballs en
superfície no són necessaris eixos informes, encara
que el primer treball que es va fer quan a la primera
fase de restauració va ser un estudi arqueològic,
com ens van dir a la presentació del projecte a la
Càmara Agraria.
Per estar abandonat s´ha cremat el canyar, que és
l´única planta dels voltants que es té que conservar.
Va ser amb un govern del Partit Popular quan es va
restaurar la Torre de la Plaça.
Va ser un govern del Partit Popular el que assegurà
els subterranis de la plaça i va anul·lar les canonades que la travessaven.
Va ser un govern del Partit Popular el que comprà
els terrenys dels voltants de la Torre Muza.
Va ser un govern del Partit Popular el que començà
el projecte de restauració de la Torre Muza, completant la primera fase, arreplegant la subvenció per a
la restauració, tancat i adequació del voltant de la
Torre (subvenció que a dia de hui ningú ens ha dit
res).
Al final, con a la vida, els verdaders amics són
aquells que estan al teu costat quan de veritat fa falta
i no als que tant se'ls ompli la boca dient amic a tot
hora, però quan fa falta ni estan ni se´ls espera.
Amics on esteu ???
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Benifaió, poble de grans camins
Al nostre poble és un dels punts de coincidència de
dos camins amb renom com son la Vía Augusta que
travessa el nostre territori i el Camí de Santiago en
el seu tram de València a Santiago.
El CAMÍ DE València a SANTIAGO (Camí de
Llevant) discorre per cinc Comunitats. A la Comunitat
Valenciana un dels seus trams és de València a
Algemesí (València, Alfafar, Catarroja, Silla,
Almussafes, BENIFAIÓ i Algemesí).
L'orografia plana del terme municipal de Benifaió
forma el pas natural entre València i les ciutats
d'Alzira i Xàtiva. No ens pot estranyar que si abans
ens encreuava la via Heraclea dels ibers, aprofitada
després pels romans amb el nom de Via Augusta,
ara ho facen les carreteres N-340 i la C-3320; el
ferrocarril de València a Xàtiva i el de via estreta de
València a Castelló de la Ribera.
La VÍA AUGUSTA és la calçada romana més llarga
de tota la Península Ibèrica, amb un recorregut total
aproximat de 1.500 quilòmetres des dels Pirineus
fins a Cadis, travessant el País Valencià al llarg
d'uns 425 Km. La Via Augusta va ser l'eix principal
de la xarxa viària en l'època dels romans, i la que ha
anat vertebrant la Comunitat Valenciana al llarg de la
història.
Des de Compromís per Benifaió considerem important el pas dels dos camins per la nostra població
tant pel seu significat històric com per la seua repercussió social pel que fa a les visites dels caminants.
Per tot açò hem demanat al Ple de l'Ajuntament de
Benifaió que es torne a senyalitzar el seu pas per la
nostra població, així com també que es fiquen plànols informatius a l'entrada del poble.
Cal seguir fent camí.
Compromís per Benifaió
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Informem que Esquerra Unida de Benifaió ha acordat en lúltima assemblea local iniciar un procés de
rotació dels seus càrrecs públics. A partir del mes de
maig, Samuel Ubeda, actual regidor, passarà a ferse càrrec de l'organització del col·lectiu local, sent
substituït pel següent en la llista, Luis Botello.
El motiu d'aquesta alternança en els càrrec´,s és
facilitar l'opció que siguen diversos-es els candidatses que vagin prenent contacte amb l'ajuntament i
adquirint i / o aportant experiència en el treball institucional. D'altra banda, Esquerra Unida de Benifaió
considera que l'alternança de càrrecs enforteix la
idea de partit o agrupació local, sent el col·lectiu l'autèntic protagonista de l'acció política.
Des de l'anterior BIM hem celebrat dues dates molt
significatives per a tots els treballadors: el 14 d'abril
què celebrem el 85 aniversari de la proclamació de
la Segona República i l'1 de Maig Dia dels
Treballadors, que no del treball com encara diuen
alguns.
El 14 d'abril es va realitzar l'acte de presentació del
llibre autobiogràfic de l'lluitador antifeixista Miquel
Bausà, veí del poble, antic combatent a la resistència francesa contra l'invasió nazi i un dels 9.000 guerrillers que van entrar a Espanya per la Vall d'Aran
amb la intenció de consolidar al govern republicà per
enderrocar al dictador Franco. Des d'aquí reivindiquem la seva memòria i la de tots els republicans
exiliats que tot i haver estat lluitant 3 anys contra el
feixisme a Espanya, no van dubtar a seguir fent-ho
des de l'exili.
L'1 de maig celebrem i reivindiquem el Dia dels
Treballadors i treballadores. Sempre hi han motius
però més en aquests últims anys en què els treballadors o han estat condemnats a l'atur ( quasi 5 milions
actualment) o a haver de realitzar treballs en precari i amb salaris ínfims com a únic recurs per mantenir la seva subsistència i la de la seva família. Mentre
la bretxa social - gràcies a les reformes laborals del
PP i PSOE- cada vegada és més gran entre rics i
pobres, sempre en benefici dels rics.
ESQUERRA UNIDA DE BENIFAIO
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No t’has de perdre a maig

