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Es fa un resum d'un desembre molt
actiu, tant en l'esport com en les
noticies sobre finalització d'obres
cm ara l'avda Marcelina o el
Barranc del Tramusser, obres que
beneficien sens dubte nostre municipi i donen una millor qualitat de
vida als nostres veïns.
A més no podem deixar de costat
que el nadal ha estat prop i destaquem aquelles activitats que s'ha
posat en marxa per oferir festa i
diversió als nostres menuts.
Res més, desitjar-vos un FELIÇ
ANY 2012 on esperem siga millor
que el passat.
Amparo Arcís Martínez
Alcaldessa de Benifaió
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esports

L’Ajuntament de Benifaió homenatja les
gimnastes sèniors campiones nacionals

Les gimnastes sèniors del Club Gimnàstica Rítmica
Roquette Benifaió Jessica Vicente, Elisabet
Martinez, Aina Manuel, Susana Chaquet i Alba
Lozano van rebre el diumenge 18 de desembre, junt
amb les seues entrenadores, el merescut homenatge de l'Ajuntament de Benifaió com a Campiones
d'Espanya.
El saló de plens del consistori va acollir este acte de
reconeixement on es van concentrar familiars de les
gimnastes i veïns en general per a ser testimonis de
l'entrega de les medalles per part de l'alcaldessa del
municipi Amparo Arcís.
L'alcaldessa va agrair junt amb els membres de la
corporació presents en l'acte que "una vegada més
el nom de Benifaió arribe al seu punt més alt en rítmica. Un esforç de les gimnastes i també dels seus

familiars ja que el suport dels pares és necessari en
este dur esport", va assenyalar. Arcís va parlar a
més que s'aconseguix per primera vegada en la història del club "poder competir en la 1ª categoria, una
secció en què només poden estar els 18 millors
clubs de tot Espanya, ara també el nostre club de
rítmica".
També va haver-hi una menció per al gimnasta
Juan Pérez, ja que com a membre del club benifaionense ha aconseguit enguany els títols de subcampió autonòmic i subcampió d'Espanya en individual
masculí.
Després de l'homenatge les gimnastes van saludar
el nombrós públic concentrat en la Plaça Major des
del balcó de l'ajuntament oferint així la Copa de
campiones nacionals a tots els benifaionenses.

Trofeu de Petanca
de Nadal 2011
La parella de jugadors formada per Francisco Iborra i
José Pérez han quedat en primer lloc en el ja tradicional Trofeu de Nadal organitzat pel Club Esportiu
Petanca Benifaió.
En segon lloc quede la parella de jugadors Rafa
Carmona i Javier Iborra.
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solidaritat

SOM I ESTEM presenten
el calendari solidari 2012
Des de l'Associació de Discapacitats físics i psíquics de
Benifaió i Almussafes SOM I ESTEM van portar a cap el
passat 16 de desembre la Presentació Oficial del Calendari
solidari 2012 al Centre Cultural Enric Valor de Benifaió.
En la presentació oficial del calendari, que ha sigut patrocinat
en gran part per l'empresa Roquette, es comptà amb la presència de molts famosos que han donat la seua imatge en este
calendari. Després de la presentació es va projectar un vídeo
documental on el públic va comprovar en primer persona el dia
a dia d’este col·lectiu amb discapacitat física o psíquica i com
l'associació els implica en el treball constant per a inserir-se en
la nostra societat.
La novetat en el calendari d'enguany radica que, per unes
hores durant la sessió fotogràfica, els membres de l'associació
s'han convertit en verdaders artistes. Després del maquillatge
oportú i la posada en escena els membres de l'associació han
eixit a un plató improvisat per a compartir imatge fotogràfica
amb famosos com el presentador Ximo Rovira, l'artista María
Abradelo, el guanyador d'OT Vicente Seguí, els actors Carles
Alberola i Alfred Picó o el periodista esportiu Gustavo
Clemente entre altres.

La recaptació de la venda del calendari va destinada a
sufragar l'edició del calendari i al compte de la pròpia
associació per a poder dur a terme durant tot l'any les
moltes activitats dirigides a la integració social dels
membres de SOM I ESTEM i complir un gran somni a
este col·lectiu de Benifaió.

Recolecta solidaria
amb els animals
A desembre la solidariat amb els animals abandonats també ha sigut una de les activitats en
les que han participat molts veïns.
L'anomenada “Recolecta Popular” va recollir tot
tipus d'aliments per als animals d'una protectora local. D'esta forma al nadal també Benifaió
s'ha preocupat d'aquells animals abandonats
pel seua propietaris.
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medi ambient

Benifaió acull la 1ª Trobada de les famílies
participants en el concurs “Veïns pel clima”
Dissabte 3
de desembre
va
d o n a r
començament
el
concurs
mediambiental
"Veïns pel
Clima" promogut per l'Àrea de projectes de
l'Agència Energètica de la Ribera (AER) i en el que
participen un total de 20 municipis de la comarca
entre ells Benifaió.
La localitat benifaionense esta representada per
un total de sis veïnats energètics "que agrupen
cada un a cinc equips" assenyala la tècnica de
medi ambient en l'Ajuntament de Benifaió Helga
Lis. Este concurs té com a objectiu aconseguir que
les famílies de la Ribera puguen reduir el consum
d'energia en el seu llar. Des de l'agència assenyalen que per este motiu "hem posat en marxa este

música

Concert de Nadal
Cors Madrigal i
Madrigalet
L'Església parroquial de Benifaió va acollirdiumenge 18 de desembre, com ja és costum
per estes dades, el tradicional Concert de
Nadal oferit pels integrants del Cor Madrigal i
els més menuts del Cor Madrigalet del municipi, acompanyats estigues últims per l'Escola
de Música "Bressol de músics d'Algemesí".
Primer va ser el torn dels xiquets i xiquetes
que integren el grup de coristes de menor
edat. Desprésvan eixir a l'escalinata de l'altar
major els integrants del Cor Madrigal.
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concurs
per equips
a
què
anomenem veïns
energètics
i on guanya l'equip
que aconseguisca
reduir en un percentatge major el consum d'energia
respecte al passat any". Els participants reben un
suport i consells per part de l'AER per a aplicar fórmules d'estalvi en el consum d'energia amb tan sols
canviant alguns hàbits. El premi per a la família més
estalviadora serà un viatge a Brussel·les.
Un centenar de participants van acudir així a la cita
de dissabte passat quan es va presentar en la cambra agrària de Benifaió el concurs. Ara les famílies
participants han d'intentar estalviar llum, aigua o
gas a través de consells útils, tot baix un assessorament continu per part de l'AER.

5

cultura

S’esgoten els 500 exemplars
de la primera edició de “VIVE”
La seua autora Rosa González destaca l'èxit
de la venda a què la gent "en una època com
la que vivim necessitava tindre una visió
positiva"
Rosa presenta a la Biblioteca de Benifaió la
segona edició de la seua primera obra

participació

Es constitueix el nou
Consell de Participació

El saló de plens de l'Ajuntament de
Benifaió va ser el punt d'encontre dels
membres que formen el consell de participació ciutadana constituït novament després de les eleccions municipals.
Format per 18 membres, tots ells pertanyents a associacions culturals, polítiques,
associacions de veïns i organitzacions
sindicals, tindran la labor de fer arribar fins
a l'alcaldessa les inquietuds, queixes o
iniciatives dels veïns sobre temes que
afecten el municipi.
El consell es reunirà de forma trimestral
creant així una fluida comunicació entre
veïns i autoritats amb la intenció de resoldre problemes o decidir temes que afecten la majoria de ciutadans.
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urbanisme

Al mes d’abril s’obrirà
la renovada Avinguda
de La Marcelina
-La zona del pavelló municipal estarà dotada
amb un nou aparcament de bicis previst para
més de 30 usuaris que podran accedir a la zona
esportiva a dos rodes gràcies a un ampli carril
bici instal·lat en la gran avinguda.
-Quasi 1'9 milions d'euros que s'han invertit en
un tram total de 600 metres de longitud construint una vorera ampla amb zones de descans,
jardí, un doble carril, carril bici i nova il·luminació
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El secretari autonòmic d'infraestructures i transports Valeriano Sánchez va visitar a finals de
desembre les obres de l'avinguda Marcelina
junt amb l'alcaldessa de Benifaió, membres de
la corporació i tècnics.
Durant la visita, el secretari autonòmic ha confirmat que després del perfecte desenvolupament de les obres "la previsió és inaugurar la
reurbanització d'esta transitada avinguda en el
mes d'abril complint així els terminis previstos
de 12 mesos". Cal recordar que les obres van
donar començament a finals del passat mes
d'abril i segons les previsions es podrà disfrutar
de la nova infraestructura d'ací a quatre mesos.
L'avinguda Marcelina, a més de ser una de les
principals vies d'entrada al municipi, dóna
accés al Poliesportiu Municipal i a la
Cooperativa Hortofructícola pel que ha sigut primordial dotar a esta entrada d'una infraestructura tipus passeig que permeta la connexió
d'esta zona amb la CV-42, les instal·lacions i el
centre del municipi d'una forma còmoda i segura, segons es desprén de la descripció de la
memòria del projecte.
Tècnics de la Conselleria han aportat dades de
les noves infraestructures. Així, la zona del
pavelló municipal estarà dotada amb un nou
aparcament de bicis previst para més de 30
usuaris que podran accedir a la zona esportiva
a dos rodes gràcies a un ampli carril bici
instal·lat en la gran avinguda.
Rover Alcisa és l'empresa encarregada d'unes
obres el cost del qual ascendix a quasi 1'9
milions d'euros que s'han invertit en un tram
total de 600 metres de longitud construint una
vorera ampla amb zones de descans, jardí, un
doble carril, carril bici, nova il·luminació, "en
definitiva una connexió excel·lent i segura amb
la CV-42 i l'avinguda Europa a més d'oferir una
excel·lent entrada i eixida a Benifaió" van
comentar tècnics presents en la visita.
Esta obra dotarà en breu a esta transitada zona
"d'una major seguretat, i major qualitat propiciant des de l'Ajuntament amb esta obra urbanística una clara aposta per la mobilitat i la sostenibilitat", va matisar en la visita l'alcaldessa de
Benifaió Amparo Arcís.
L'obra forma part del Pla Confiança de la
Generalitat Valenciana que a Benifaió hi ha
invertit en esta i altres obres ja finalitzades un
total de "2'5 milions d'euros i s'han oferit més de
40 llocs de treball a Benifaió", va manifestar l'alcaldessa.
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urbanisme

La canalització del Barranc del Tramusser
finalitzarà el pròxim mes de febrer
L'àmplia zona lúdica que discorrerà
pel Barranc canalitzat constarà de
punts de llum, nou arbratge, bancs
per a descansar i un passeig per a
disfrutar del medi ambient
La Consellera d'agricultura, pesca, alimentació i
aigua Maritina Hernández va visitar el 3 de gener
junt amb l'alcaldessa de Benifaió i els alcaldes de
Sollana i Almussafes les obres de canalització del
Barranc del Tramusser, concretament en l'àmplia
rotonda construïda entre els municipis de Benifaió i
Almussafes, punt negre en les grans avingudes d'aigües en èpoques de pluja.
La Consellera ha manifestat que tot va segons el
que es preveu i els compromisos es van complint
"pel que estem en condicions d'afirmar que en el
pròxim mes de febrer es posarà el punt i final a esta
anhelada obra".
Maritina Hernández a més ha assenyalat que esta
obra ha sigut important des de diversos punts de
vista: d'una banda l'econòmic "pel seu cost que
ronda els 20 milions d'euros", també social "pel
benefici per als veïns de Benifaió a l'acabar amb el
seu risc d'inundabilitat " i finalment de respecte al
medi ambient "ja que el barranc alberga en el seu

La consellera Maritina Hernàndez amb alcaldes
i tècnics durant la visita d’obra

ampli recorregut fins a l'Albufera una zona de passeig i oci on disfrutar de la naturalesa respectant
l'entorn".
Zona lúdica en breu
L'alcaldessa de Benifaió Amparo Arcís ha destacat
com l'àmplia zona lúdica que discorrerà pel Barranc
canalitzat "constarà de punts de llum, nou arbratge,
bancs per a descansar i un passeig per a disfrutar
del medi ambient". Arcís assenyala que amb la finalització d'esta obra "Benifaió deixa de ser un municipi amb risc d'inundabilitat".

Vista de l'amplia rotonda construïda en alt sobre el
Barranc amb accessos a Benifaió, Almussafes i
Sollana
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activitats nadalenques

El Motoclub Tramusser
va portar al Pare Noel
a la Plaça Major
Els escolars oferiren les seues
nadales a l’Ajuntament
Ja s'ha convertit en una cita tradicional pel nadal. Els escolars
de 6t de primària dels col.legis Sants Bàrbara i Trullàs van visitar les instal.lacions de l'Ajuntament per a oferir als seus treballadors i als veïns que en eixe moment estaven realitzant gestions les conegudes nadales per a d'esta manera felicitar el ja
pròxim nadal amb música i veus corals.
Més de 70 alumnes dels dos centres es van ubicar en l'àmplia
escalinata de l'Ajuntament i treballadors i veïns han participat
per un moment en esta entranyable visita.

dijous 5
de gener
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seguretat ciutadana

Benifaió compta amb
un nou Cap de la
Policia Local
Julio Doménech Del Ram ha pres possessió com nou
cap de la Policia Local de Benifaió després d'aprovarse una permuta per motius de proximitat laboral en què
s'ha canviat el destí amb l'anterior Cap Antonio Luzon
Fernández. Luzon oferix ja els seus servicis en el
municipi de Massamagrell d'on ve l'actual cap policial
que hui s'ha reunit per a concretar assumptes rellevants sobre el municipi amb l'alcaldessa Amparo Arcís.
El nou cap té 44 anys, i a més de llicenciat acaba d'especialitzar-se en un Màster sobre seguretat pública i
privada. Durant dos dècades ha exercit els servicis en
la ciutat de Massamagrell i ara se centrarà en les laborals pròpies de cap de la policia local en el municipi de
Benifaió.

El nou cap de la policia Local Julio Doménech
amb l’acaldessa Amparo Arcís

comerç local

Èxit d’assistència i vendes
a la Fira de Nadal d’ACEB
La 2a edició de la Fira de Nadal organitzat per ACEB
(Associació de Comerços i Empreses de Benifaió) va
ser tot un èxit. Així van qualificar des de l'associació
tant l'assistència de veïns, que va ser massiva durant
tot el matí, com les vendes. Els comerciants han quedat així satisfets d'una mostra nadalenca que va tindre lloc ahir diumenge i on el temps va deixar que
cada comerç poguera exposar el seu ampli palmito
d'ofertes per a revitalitzar el comerç local de cara a
les ja pròximes festes nadalenques.
Productes de cosmètica, perruqueria, roba infantil i
juvenil, complements, xarcuteria selecta, fotografia,
etc… Una fira on els veïns van aprofitar per a fer les
seues compres de nadal sense eixir de Benifaió.
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els grups polítics municipals opinen...
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Fem front a la crisi
Pendre mesures d’estalvi no sempre contenta a tots
però com diu el refrany “s’ha d’agafar el bou pels
cuernos”. Els qui tenim la responsabilitat de governar per que així ens ho han demanat a les urnes
hem de treballar amb totes les conseqüències (I
TREBALLEM I GOVERNEM NO HO DUBTEN,
ENCARA QUE ALTRES DIFAMEN DIEN EL CONTRARI).
I una mostra de que treballem i governem mirant pel
benestar del nostre poble de cara a un millor futur es
la disminució en gasto. Que millor que transcriure en
este espai el comunicat de nostra alcaldessa
Amparo Arcís per a desmentir falsos rumors i acusacions sense fundament traslladades a la opinió
pública per part d’altres formacions polítiques:
“Ante las informaciones tendenciosas publicadas y
difundidas en medios de comunicación y redes
sociales en relación a la supresión de servicios
municipales y la finalización de los contratos laborales temporales de las personas que los realizaban,
como alcaldesa del Ayuntamiento de Benifaió quiero
manifestar lo siguiente:
Esta Alcaldía no ha despedido a nadie. El personal
que fue contratado para la realización de los servicios que ahora se eliminan, vino a trabajar para un
año y se les ha mantenido el empleo por muchos
más.
Cuando la coyuntura económica era más favorable
para todos, apostamos por la creación y mantenimiento de estos servicios, y en consecuencia, a
estos contratos temporales se les dio continuidad
fomentando así la ocupación de los trabajadores inicialmente contratados.
La mayoría de estos servicios se fundamentaban
económicamente mediante subvenciones de organismos autonómicos y estatales. Estas subvenciones no se están ingresando, algo que supone un
coste inasumible para el Ayuntamiento, y por consiguiente, para los vecinos de nuestro pueblo.
No podemos dejar de ser realistas y coherentes con
la gestión municipal, la responsabilidad como representantes democráticos nos obliga a velar por los
intereses de los vecinos y vecinas de Benifaió.
Cuando se pudo se mantuvo este servicio, ahora
hay que cumplir con nuestras obligaciones y tener
claro que no podemos pasar la factura a los ciudadanos”. QUEDA PROU CLAR EL TEMA.

www.popularesbenifaio.com
facebook: GRUPO POPULARES BENIFAIÓ
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Uns Reis carregats de carbó
Ara, quan s'estan preparant els pressupostos de
l'Ajuntament de Benifaió per al 2012, potser siga un
bon moment per fer una valoració de la situació econòmica actual del nostre Ajuntament i de les conseqüències que açò comporta.
No voldria marejar-vos amb xifres econòmiques concretes, però si podem parlar en termes generals i
sense cap exageració, que la situació econòmica de
l'Ajuntament de Benifaió es pot qualificar de molt
greu i açò no es fruit de poc de temps. A més de la
crisi que afecta a la totalitat de les administracions
de l'Estat espanyol i d'altres països del món, és
important tindre en compte la gestió dels recursos
econòmics que s'ha fet des del nostre Ajuntament.
Des de l'any 2008, es venia advertint que la despesa al nostre municipi estava per damunt de les nostres possibilitats reals, però mentres hi havien diners
i crèdit, la cosa no preocupava gens a l'equip de
govern. I no hem d'oblidar que estem parlant de la
gestió dels diners de milers de ciutadans, fet que ha
de comportar una gran responsabilitat.
A l'actualitat la realitat s'ha imposat i obliga a prendre
mesures per anar recuperant l'economia del nostre
municipi i garantir el seu funcionament. Estaria bé
trobar una fórmula màgica per solucionar aquesta
problemàtica, però almenys nosaltres no la tenim i
dubtem que la tinguen altres. El que tenim clar es
que no és moment per a improvisacions i fer allò
més fàcil, es a dir, que els més dèbils siguen les víctimes.
A mitjans de desembre s'anuncià l'acomiadament de
4 treballadors de l'Ajuntament, dos d'ells de Serveis
Socials i dos més de l'ADL (l'Agència d'Ocupació i
Desenvolupament Local ). Una vegada més, ha
estat una decisió presa de manera unilateral, sense
cap consens amb els treballadors ni sense tenir en
compte altres opinions. Plantejar retalls actualment
en aquestos serveis d'un marcat caràcter social no
ens sembla el més encertat, i per descomptat molt
menys les formes utilitzades.
Aprofitem per desitjar-vos un Bon Any 2012.
blocbenifaio@gmail.com
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