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També se soterrarà la línia telefònica de
la glorieta dels Germans Garcés

Es van a solucionar els
problemes d’inundacions
que pateixen des de ja fa
temps diversos habitatges
dels carrers Nou i Major.
Cal recordar que en eixe
tram del municipi no exis-
teix separació entre les xar-
xes d’aigües pluvials i
aigües residuals, “de manera
que quan plou amb molta
intensitat, la xarxa no pot
assumir tanta aigua i aquest fet
provoca inundacions en habitat-
ges d’aquesta zona”, exposa
Toni Sanfrancisco. Per a
solucionar aquest proble-
ma, les obres van a consis-
tir en la construcció d’uns
desaigües als carrers Nou i
Major que canalitzaran

aquestes aigües cap al
barranc. Aquestes obres es
duran a terme amb una
subvenció de 40.000 euros
procedent del Pla
d’Actuacions Programades
de la Diputació de
València. Cal afegir que al
mateix temps que s’execu-
ten aquestes obres també
es durà a terme el soterra-
ment de la línia telefònica
de la glorieta dels Germans
Garcés.

Nous desaigües
acabaran amb els
problemes d’inundacions
als carrers Nou i Major

L’Ajuntament es troba
a l’espera de rebre l’autorit-
zació de la Conselleria
d’Indústria per poder ins-
tal.lar un transformador
elèctric que done servei als
habitatges de la Unitat
d’Actuació 5, que encara
estan utilitzant la llum d’o-
bra, ja que l’empresa urba-
nitzadora no acabà les
obres.

Segons explica l’alcalde,
Toni Sanfrancisco,“aquesta
actuació serà finançada amb la
fiança de 50.000 euros que va
aportar l’empresa urbanitzado-

ra, que ara hem pogut recuperar
i destinarem a solucionar aquest
greu problema per als veïns i
veïnes d’aquesta zona”. Una
volta estiga instal.lat el
transformador, els habitat-
ges ja podran tindre llicèn-
cia d’ocupació “i des de
l’Ajuntament ja podrem dividir
aquesta unitat d’actuació en dos
sectors, per una banda el que ja
està urbanitzat i on ja viu gent,
i per altra banda la resta. A
partir d’ahi ja podrem actuar
urbanísticament en la zona
urbanitzada”, exposa Toni
Sanfrancisco.

L’Ajuntament ha
sol.licitat a la Diputació de
València una ajuda de
60.000 euros per a rehabi-
litar la zona de la pujada a
l’Ermita. Aquesta petició
s’emmarca en la línia d’a-
judes per a la recuperació

d’espais degradats que
concedeix la Diputació de
València. “Aquesta ajuda ens
permetrà remodelar una zona
important del nostre poble que
no es troba en les millors con-
dicions”, explica Toni
Sanfrancisco.

A l’espera d’autorització de
Conselleria per a instal.lar un
transformador elèctric que
done servei als habitatges
de la zona del Palau

Benifairó demana una ajuda
a Diputació per a rehabilitar
la pujada a l’Ermita

RREEAASSFFAALLTTAATT CCAARRRREERRSS.. AAll

llllaarrgg ddee lleess úúllttiimmeess sseettmmaa--

nneess,, ll’’AAjjuunnttaammeenntt hhaa dduutt aa

tteerrmmee ddiissttiinntteess mmiilllloorreess

uurrbbaanneess,, ccoomm ll’’aassffaallttaatt ddeellss

ccaarrrreerrss JJeessúúss BBaallaannzzàà ii JJoosseepp

MMiiccóó,, aaiixxíí ccoomm ll’’eennttrraaddaa aall

ppoobbllee ddeess ddee QQuuaarrtt..

S’ha sol.licitat una subvenció de 60.000 €

S’invertiran
40.000 euros en
l’execució  
d’aquestes obres



El Tabalet /3
Benvolguts veïns i veïnes:

Ja fa quasi 4 anys que vaig assumir el compromís de ser l’alcalde de
Benifairó. Al llarg d’eixe temps he dit diverses vegades que és allò del
que qualsevol veí de Benifairó puga sentir-se més orgullós i, al mateix
temps, més preocupat. Per sort el contacte amb la gent fa que la com-
plexitat d'aquesta tasca no siga insalvable i s'assumisca amb més
ganes, més resolució i més interès cada dia.

Crec que aquest és el moment de valorar el treball realitzat i ana-
litzar els errors. El més satisfactori per a mi és percebre la confiança
que es transmet quan em traslladeu les vostres preocupacions i els
vostres interessos, amb l'esperança en que vaig a poder solucionar
alguns dels vostres problemes: malauradament s'han resolt satisfactò-
riament moltes sol·licituds però unes altres no s'ha pogut, ja siga per-
què la seua solució creava més problemes dels què resolia o perquè
excedien les meues possibilitats o les meues responsabilitats, però sempre he intentat posar-me
en el vostre lloc i considerar els vostres problemes com a meus.

He intentat complir allò que vaig prometre: dedicar a aquesta responsabilitat 24 hores diàries,
365 dies a l'any. Pot ser que haja encertat més o menys, però he dedicat dia i nit a Benifairó.
Durant aquest temps he intentat ser l'Alcalde de tots, obert a gustos, interessos o creences de
les quals, particularment, no em sent proper, però als quals, com a representant de tots, he aju-
dat i defensat. El meu compromís personal passa per intentar treballar, al costat de qualsevol veí
de Benifairó, per allò que siga bé per al nostre poble, ja siguen homes, dones, xiquets, jubilats,
treballadors, organitzacions socials, penyes i comissions de festes, congregacions religioses,
empreses o comerços. El treball de l'equip de govern està ací per a qui vulga veure-ho, no crec
que siga necessari anunciar en la premsa totes les propostes que se'ns puguen ocórrer, el que és
important, de debò, és fer el que és beneficiós per al nostre poble, més que dir que volem fer-
ho però sense ajudar per aconseguir-ho.

Ara és el moment de parlar de futur, del futur del nostre poble. Pense que el futur només pot
construir-se recolzant-se en el treball realitzat, que no pot edificar-se un bon edifici sense uns
bons fonaments. Crec que una legislatura és poc per a canviar la perspectiva de Benifairó i m'a-
gradaria comptar de nou amb la vostra confiança per a seguir construint un poble per a tots i
totes.

Amb el vostre suport podrem seguir treballant tal com hem fet fins ara: lluitant per una esco-
la nova, resolent els problemes urbanístics que ens hem trobat amb la crisi, creant borses de tre-
ball que ajuden els qui han sigut abandonats per un sistema productiu injust, dotant de les infra-
estructures i serveis més avançats al nostre poble, avançant en la promoció de la nostra cultura
les nostres festes i els nostres senyals d'identitat... Però, a més a més,  i com a objectiu fona-
mental, millorant la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes: Crec que ha arribat el moment
de que, sense oblidar-nos de les necessitats del dia a dia, també centrem els nostres esforços a
aconseguir un poble més agradable: amb la creació d’un nou espai cobert on fer activitats i
representacions teatrals, recuperant zones degradades (pujada a l'ermita, entorn del Palau,
carrer Major), fent respectar les normes i millorant la convivència, (evitar que els animals embru-
ten, reduir els sorolls, evitar la destrossa dels béns municipals i particulars, embellint els edifi-
cis públics, etc) i, a més, totes aquelles propostes que ens pugeu feu arribar.

Gràcies a tots i totes.
Toni Sanfrancisco i Meseguer

Alcalde - President de l’Ajuntament de Benifairó de les Valls

EL FULL DE L’ALCALDE
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Benifairó acull la XXa Trobada d’Escoles
en Valencià del Camp del Morvedre 

Benifairó de les Valls
està preparant la XXa
Trobada d’Escoles en
Valencià del Camp de
Morvedre, que tindrà lloc
els dies 18 i 19 d’abril al
nostre poble. 

Milers de persones
procedents tant del Camp
de Morvedre com d’altres
comarques visitaran el
nostre poble, amb la finali-
tat de participar en les
diverses activitats organit-
zades. 

Davant aquest impor-
tant esdeveniment, que
només se celebra en 17
municipis del País
Valencià, “des de la Regidoria
d'Educació i de Cultura de
l'Ajuntament de Benifairó de
les Valls us animem a que ens
traslladeu qualsevol proposta
que puga resultar interessant
que organitzem durant aques-
tos dies. Seran dies de molta
gent al poble així que estarà bé
que hi haja tot tipus d'activi-
tats relacionades amb la llen-
gua i la cultura valenciana”,
explica la regidora
d’Educació, Mari Luz
Guillem.

XIV Marxa a Peu
Per altra banda, el dis-

sabte 18 d’abril “tindrà lloc
la XIV Marxa a Peu del
Camp de Morvedre. L'eixida i

l'arribada serà al nostre poble.
Més de 600 personas es calcula
que participaran en aquesta
activitat senderista, que se cele-
bra cada any i que acaba amb
un dinar de germanor en el
poble d’arribada, que enguany
serà Benifairó. En breu us ani-
rem informant d'on apuntar-se
i quines són les activitats que es
realitzaran”, exposa Vicent
Chordà. “L’escola que volem” és el lema de les Trobades 2015

Milers de veïns i veïnes procedents del Camp de Morvedre i d’altres comarques acudiran
al nostre poble els dies 18 i 19 d’abril. L’Ajuntament demana la col.laboració de tots
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Durant els propers dies
està previst que comencen
les obres de rehabilitació
del Palau Vives de
Canyamàs. 

Aquestes obres tenen
l’objectiu d’evitar que
aquest emblemàtic edifici
continue deteriorant-se i
suposaran, en primer lloc,
la construcció d’un faldó
de coberta a la torre. Una
vegada instal.lades les bas-
tides, també es durà a
terme la consolidació dels
murs en aquelles zones en
les quals es considere
necessari, així com la realit-
zació d’un tast arqueològic,
amb la finalitat de poder
documentar l’existència
d’un claustre en la zona del
pati, actual zona d’aparca-
ment de cotxes. 

La construcció del nou
faldó de coberta suposarà
refer l’embigat de fusta,
recol.locar les teules exis-
tents i impermeabilitzar
tota la zona, per a evitar fil-
tracions d’aigua que afec-
ten a l’estructura. 

Aquesta actuació serà
finançada íntegrament per
la Diputació de València,
que aportarà els 100.000
euros que costen les obres,

després que l’Ajuntament
de Benifairó aconseguira
signar aquest Conveni
Singular amb la Diputació
de València. 

“A banda d’aquesta prime-
ra actuació per a la rehabilitació
del Palau, també estem treba-
llant per a millorar tota la zona
de l’entorn de l’edifici. De fet,
estem negociant amb l’entitat
bancària propietària dels
terrenys una permuta perquè el
solar ubicat junt al Palau i que
actualment s’utilitza com a
aparcament passe a ser propietat
municipal. Si aquestes negocia-
cions fructifiquen, urbanitzarem
aquesta plaça, construint un
carrer peatonal i un jardí.
D’aquesta manera, millorarem
considerablement l’entorn del
Palau i també l’entrada al poble
des de Quartell. Per a nosaltres,
aquesta actuació és molt impor-
tant i, per això, si les negocia-
cions no arriben a bon port, ani-
rem a l’expropiació. Aquest
seria un procés molt més llarg,
però pensem que seria molt inte-
ressant per a Benifairó, ja que
suposarà recuperar per a l’ús
dels veïns i veïnes una superfície
de més de 700 metres quadrats.
De fet, ja tenim elaborat un
estudi previ per a la urbanitza-
ció d’aquesta plaça, que tindrà

una xicoteta zona d’aparca-
ment, un carrer peatonal i una
ampla zona verda”, explica
l’alcalde de Benifairó, Toni
Sanfrancisco.

 Per altra banda, des de
l’Ajuntament de Benifairó
també s’han mantingut
contactes amb el sotsdirec-
tor general de Cultura,
Carlos de la Fuente, amb
l’objecte d’aconseguir la
declaració de Bé d’Interès
Cultural. “Açò és fonamental
per a poder rebre ajudes de
l’Estat procedents dels recursos

del Ministeri de Foment per a la
restauració de béns
culturals. En aquesta línia
anem a sol·licitar una ajuda a
la Conselleria de Cultura per a
poder realitzar l’estudi arque-
ològic necessari per a la declara-
ció de Bé d’Interès
Cultural. Aquestos han de ser
només els primers passos per
aconseguir recuperar per al nos-
tre poble aquest edifici emblemà-
tic per Benifairó i per a tota la
Vall de Segó”, exposa el regi-
dor de Cultura, Vicent
Chordà

Comença la rehabilitació del
Palau Vives de Canyamàs

L’Ajuntament inverteix 100.000 euros en aquestes obres. A banda d’aquesta actuació,
s’està negociant perquè el solar que actualment serveix d’aparcament passe a ser 

propietat municipal i poder així urbanitzar aquesta plaça

URBANISME

El Palau és un edifici emblemàtic per a Benifairó
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- El plenari acorda per unanimitat la moció presentada pel
grup PSOE sol·licitant la derogació del copagament a per-
sones discapacitades i/o dependents

SESSIÓ 23/10/2014

- Amb els vots a favor del grup PSOE i les abstencions dels
grups PPi Esquerra, s’aprova el pla economicofinancer de
l’Ajuntament 2014-2015, formulat amb motiu de l’aprova-
ció de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de
Benifairó per a l’any 2013, que permet el compliment en
els anys 2014 i 2015 dels objectius d’estabilitat pressu-
postària, de l’objectiu de deute públic i de la regla de la
despesa.
- El plenari aprova amb els vots a favor dels grups PSOE i
Esquerra i l’abstenció del grup PP la plantilla i catàleg de
llocs de treball de l’Ajuntament per a l’any 2015.
- Amb els vots a favor del grup PSOE i l’abstenció dels
grups PP i Esquerra, s’aprova el pressupost municipal per
a 2015, que ascendeix a 1.158.229,23 euros.
- El plenari aprva per unanimitat el calendari fiscal per a
l’any 2015

SESSIÓ 22/12/2014

- El plenari se’n dona per assabentat de les resolucions
aprovades per l’Alcaldia des del 18 d’octubre del 2014
fins al 20 de novembre del 2014.

SESSIÓ 27/11/2014

- El plenari se’n dona per assabentat de les resolucions
aprovades per l’Alcaldia des del 21 de novembre del 2014
fins al 16 de gener del 2015.

SESSIÓ 27/11/2014

- S’acorda per unanimitat declarar tres dies de dol,  així
com mostrar el condol i solidaritat del plenari de
l’Ajuntament i de tots els veïns a la família d’En Joan
Garcés Queralt.

SESSIÓ 10/12/2014

DDee ll’’11 ddee ffeebbrreerr aall 3311 ddee mmaarrçç.. CCààrrrreecc ddoommiicciilliiaattss 55 ddee mmaarrçç..
• Quart trimestre subministrament aigua 2014
• Serveis agraris
• Guals

DDee ll’’11 ddee mmaaiigg aall 3300 ddee JJuunnyy.. CCààrrrreecc ddoommiicciilliiaattss 55 ddee jjuunnyy
• Primer trimestre subministrament aigua 2015
• Primer termini IBI urbana
• IBI Rústica
• Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

DDee ll’’11 dd’’aaggoosstt aall 3300 ddee sseetteemmbbrree.. CCààrrrreecc ddoommiicciilliiaattss 55 ddee sseetteemmbbrree
• Segon trimestre subministrament aigua 2015
• Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

DDee ll’’11 dd’’ooccttuubbrree aall 3300 ddee nnoovveemmbbrree.. CCààrrrreecc ddoommiicciilliiaattss 55 ddee nnoovveemmbbrree..
• Tercer trimestre subministrament aigua 2015
• Segon termini IBI urbana

PPeerr aa qquuaallsseevvooll ccoonnssuullttaa eess ppoott tteelleeffoonnaarr aall 9966 331177 2266 7777 oo aaccuuddiirr aa lleess ooffiicciinneess aa VVaallèènncciiaa,, aall
ccaarrrreerr AAllbbaacceettee 1100 ii 1122 bbaaiixx.. LL’’hhoorraarrii dd’’aatteenncciióó ééss ddee ddiilllluunnss aa ddiivveennddrreess ddee 99 aa 1133..3300 hhoorreess ii ddee
1166..3300 aa 1188..4455 hhoorreess.. EEnn jjuulliiooll ii aaggoosstt ll’’hhoorraarrii ééss ddee ddiilllluunnss aa ddiivveennddrreess ddee 99 aa 1144 hhoorreess.. TTaammbbéé eess
ppooddeenn rreeaalliittzzaarr ccoonnssuulltteess aa ttrraavvééss dd’’aaqquueesstt ccoorrrreeuu eelleeccttrròònniicc:: bbeenniiffaaiirrooddeelleessvvaallllss@@ggrruuppoo--mmccgg..eess

CCAALLEENNDDAARRII FFIISSCCAALL
ddee BBEENNIIFFAAIIRRÓÓ DDEE 
LLEESS VVAALLLLSS 22001144



Des de finals del passat
mes de gener ha tornat a
obrir les seues portes el
Casal Jove de Benifairó.
Abans de la seua obertura,
l’Ajuntament va dur a
terme diverses millores,
com la pintura interior de
les parets i l’entapissat
dels sillons que estaven
deteriorats amb teles més
duraderes i colors més
juvenils. 

L’Ajuntament també
ha adquirit alguns dels
jocs de taula que els joves
del poble havien demanat,
com el trivial, el party, el
superpoly, el rummicub,
l'scatergories, saber y
ganar i atrapa un millón. 

A banda d’aquestes
millores, l’Ajuntament ha
adquirit un projector grà-
cies a una ajuda de la
Diputació de València per
a equipaments culturals.
“En breu anem a instal.lar
aquest projector, que és de
qualitat Full HD i compta
amb una pantalla de 100 pol-
zades”, exposa Toni
Sanfrancisco. Aquest nou
equipament permetrà por-

tar a terme noves activi-
tats com, per exemple,
projeccions de cinema.
De fet, l’Ajuntament ha
signat un conveni amb
Escola Valenciana per a
poder oferir cinema en
valencià. Aquestes projec-
cions es faran al Casal
Jove. 

“Així mateix, el projector
també facilitarà que es puguen
veure partits de futbol o con-
certs, així com altres activitats
proposades pels joves del nostre
poble. A partir d’ara, el que
anem a fer és programar dis-
tintes acivitats al Casal Jove,
fent xarrades, conferències,
cursos i, en definitiva tot allò
que tinga a veure amb els
joves. Des de l’Ajuntament
animem als joves del poble a
que continueu fent-nos qualse-
vol suggerència o proposta,
tant d'horaris com de funcio-
nament”, explica l’alcalde.

Fins el moment, l’ho-
rari d'obertura és diven-
dres i dissabtes de 20 a 0
hores i diumenges de 17 a
20.30 hores. 

“No obstant, ara que ja
s’han complit dos mesos des de

la nova obertura, anem a reu-
nir-nos amb els responsables
per analitzar l’assistència i les
demandes dels usuaris i, segons
els resultats i després del segui-
ment que hem fet durant
aquestos dos mesos, ens
podrem plantejar fins i tot un
canvi en  l’horari d’obertura,
amb la finalitata d’adaptar-lo
a la demanda”, conclou l’al-
calde, Toni Sanfrancisco.

El Tabalet /7JOVENTUT

L’Ajuntament reobri el Casal Jove,
adquireix un nou projector i 

programarà activitats
Aquest nou equipament permetrà realitzar
projeccions de cinema o partits de futbol,
així com quasevol altra activitat a petició

de la gent jove de Benifairó

S’han comprat nous jocs de taula i entapissat els sillons 

L’Ajuntament ha
signat un 
conveni amb
Escola
Valenciana per a
fer projeccions
de cinema en
valencià



8/ El Tabalet GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

Benvolguts veïns i veïnes:
L’any 2015 va a ser fonamen-

tal per a tots nosaltres: el 24 de
Maig tindran lloc les Eleccions
Locals i Autonòmiques que mar-
caran de nou el futur de
Benifairó.

Des del Grup Socialista de
l'Ajuntament de Benifairó el pri-
mer que volem és traslladar-vos
el nostre més sincer agraïment
per la confiança que heu diposi-
tat la majoria de vosaltres en el
nostre Partit.

Al llarg d'aquest temps han
anat passant molts companys
socialistes pel nostre
Ajuntament: Són 8 legislatures
plenes d'esforç i treball amb les
quals hem aconseguit, entre tots
i totes, canviar el nostre poble.
Amb el vostre suport hem portat
Benifairó des de la situació en
què ens trobàrem en 1983, en
què hi havia mancança d'infraes-
tructures, de serveis públics, de
serveis socials, de dependències
ciutadanes, d’atenció personal,
d’equipament esportiu… a la
situació actual on qui ens visita
ens enveja.

Els últims 4 anys han vingut
marcats per dos fets fonamen-
tals:

• La situació econòmica
de la Generalitat Valenciana,
que porta diversos anys en falli-
da, i que ha condicionat gravís-
simament el nostre Govern. Des
de 2009/2010 el Govern Valencià
ens devia més de 400.000 €. Per
açò el Ministeri d'Hisenda ens va
obligar a sol·licitar un préstec
per a pagar nosaltres el que la
Generalitat ens devia, a banda
de pujar impostos, reduir ajudes
i subvencions, ajustar taxes,
etc... Quan hem cobrat el que
ens devien (quasi amb 4 anys de
retard) hem complit els nostres
compromisos: baixat l'impost
que es va pujar i recuperat la
independència financera que

ens permet decidir en què ens
gastem els diners.

• Començàrem la legis-
latura amb el condicionant de
trobar-nos sense la majoria sufi-
cient per a governar en solitari.
Signàrem un pacte d'investidura
amb Esquerra Republicana, però
el seu compromís no va arribar a
molt més: la responsabilitat de
govern i les decisions han sigut
sols nostres, com podem veure
en els plens municipals, l'enre-
gistrament dels quals en vídeo
està a l’abast de tots.

Malgrat tot açò ens sentim
orgullosos del treball fet: assu-
mim els nostres errors i els nos-
tres encerts, que són conse-
qüència del nostre compromís
de Govern:

• Hem pres mesures con-
tra la crisi econòmica ajustant
les despeses i, al mateix temps,
creant un PLA d'OCUPACIÓ que
ha oferit, amb recursos íntegra-
ment nostres, més de 200 con-
tractes d'un mes de durada a
aturats que, en alguns casos,
portaven més de tres anys sense
treball.

• Hem substituït la ins-
tal·lació elèctrica de l’escola,
subvencionat llibres, aconseguit
que la Conselleria d'Educació
instal·le aules provisionals
(encara que seguim lluitant per
unes definitives oferint la nostra
col·laboració per a açò), oferit
innombrables cursos de forma-
ció gratuïts (valencià, internet,
nines de drap, cuina, etc), una
enorme oferta d'activitats lúdi-
ques (step, tai-chi, teatre,
dibuix, defensa personal, ioga,
…), i culturals (exposicions,
tallers, concursos, divendres de
música i monòlegs, etc), orga-
nitzat les Trobades d’Escoles en
Valencià, commemorat el 9
d’Octubre, homenatjant als ger-
mans Garcés, a Estellés, oferint
un lloc per als joves amb el

Casal Jove, 
• S'ha instal·lat gespa i

reg automatitzat a la piscina i el
camp de futbol, subvencionat al
club de futbol, a l'escola de pilo-
ta, a la marxa senderista, orga-
nitzat la mitja marató de la Vall
de Segó…

• Hem canviat la gestió
tributària, per a fer-la més àgil,
còmoda i propera, modificant
els terminis i períodes de paga-
ment per a facilitar el pagament
a tots.

• Hem millorat les infra-
estructures de Benifairó: Tots
tenim aigua potable a les nos-
tres cases, s'han millorat subs-
tancialment els accessos a la
població, construït un corral de
bous que és l'enveja dels pobles
veïns, començat la recuperació
del Palau, cobert la sèquia del
Plà de l’Era urbanitzant l’espai,
asfaltat de carrers, eixamplat
de voreres, construcció de la
Glorieta dels Germans Garcés, ..

• Hem promogut la
defensa de la nostra identitat
local mitjançant l’edició d’un
vídeo turístic, organitzat 3 edi-
cions de la ruta de la tapa, aju-
dat a la promoció del comerç
local i la seua associació, a la
constitució de l’associació de
dones, el dia de l'arbre, la tar-
geta de veí, el dia dels majors,
etc. Ajudat als veïns més neces-
sitats amb campanyes de reple-
gada d’ajuda, amb el Benifairó
solidari, amb mercats benèfics, 

A la vostra consideració
posem el nostre treball, sols
teniu que mirar al voltant.
Gràcies per la vostra confiança.
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Volem aprofitar l’últim
número d’El Tabalet de la
legislatura 2011-2015 per
donar les gràcies. Gràcies
als 169 rifenyos i rifenyes
que fa 4 anys van confiar
en Esquerra Republicana
per a que els representà-
rem en aquesta legislatu-
ra. Sense la confiança d’a-
questes 169 persones, el
treball fet els últims 4
anys no haguera estat pos-
sible. En un moment en
què ja s’acaba la legislatu-
ra és moment de fer la
vista enrere per saber què
hem fet amb la vostra con-
fiança. 

Moltes gràcies per
haver-nos deixat portar les
nostres iniciatives a
l’Ajuntament de Benifairó
de les Valls. És gràcies a
vosaltres que hem pogut
portar la proposta de crear
un Pla d’Ocupació que ha
permés donar treball a
més de 200 persones al
nostre poble.

És gràcies al vostre
recolzament que hem
pogut introduir les modifi-
cacions necessàries per tal
que cap família de
Benifairó es quede sense
accés a l’aigua per motius
econòmics o que s’haja de
publicar els resultats de
les analítiques que es fan a

l’aigua que gastem, per tal
que tots i totes puguem
saber quines propietats té
l’aigua que ix per les nos-
tres aixetes. És gràcies al
vostre suport que vam
poder arribar a un acord
amb el PSOE per tal de
garantir que es portaren a
terme una part de les pro-
postes que portàvem al
programa electoral a canvi
de mantindre l’estabilitat
de l’equip de govern. Per
desgràcia, encara que
nosaltres hem mantingut
la nostra paraula i hem
aprovat 5 pressupostos i
un Pla d’Ajust, l’equip de
govern no ha volgut portar
a terme les mesures que
vam pactar per escrit.

Gràcies a la força que
ens donàreu hem pogut
forçar a que l’Ajuntament
haja donat explicacions
per la connexió al metre
cúbic, feta sense cap avís
previ ni consens; que haja
hagut de donar explica-
cions per haver talat els
oms negres del Molí de
Baix, privant-nos de part
del nostre patrimoni natu-
ral o que haja obert els
pressupostos a la partici-
pació ciutadana, tot i que
sense massa convicció.

És gràcies als qui, en
maig de 2011, vàreu dipo-

sitar la vostra confiança en
forma de vot, que amb un
sol regidor hem pogut pre-
sentar 47 mocions, més
que els 10 regidors i regi-
dores que sumen PP i PSOE
junts. O tantes preguntes i
plecs a l’equip de govern
com tots els 5 regidors i
regidores del PP junts.

Moltes gràcies per
aquestos 4 anys de propos-
tes, de preguntes, de tras-
lladar les vostres preocu-
pacions a l’Ajuntament.
Sense vosaltres no hagué-
rem pogut fer cap de les
moltes iniciatives que hem
portat fins a l’ajuntament. 

Nosaltres continuarem
lluitant per millorar les
condicions de vida dels
nostres veïns i veïnes, con-
tinuarem presentant
mocions, fent comunicats
en la premsa, escoltant a
les persones que ens volen
fer arribar la seua opinió,
treballant pel nostre
poble. 

I esperem que d’ací 4
anys puguem tornar a
donar les gràcies a més
rifenyos i rifenyes per mol-
tes més propostes i molta
més feina feta.

Moltes gràcies
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El passat dia 6 de
març el PP de
Benifairó li va rendir
homenatge a Mariano
Condomina per la seua
llarga trajectòria com
a regidor al nostre
poble. 

Després de molts
anys, defensant les
idees lliberals als plens
municipals, ens va fer
entendre a la gent del
Partit que havia aple-
gat el moment de dei-
xar-se la primera fila.
Pensava que era el
moment adequat de
renovar les cares, que
en tota la gent jove
que havia entrat a tre-
ballar pel Partit, era
un bon moment per a
fer el canvi.

Ja en l'acte, ens con-
tava com en reiterades
ocasions, ha fet saber
a l'equip de govern
municipal que des del
PP estàvem disposats a
treballar Pel Poble,
encara que fora des-
prés d’ haver guanyat
les últimes eleccions i
no haver pogut gover-

nar, però poques voltes
hem vist satisfactòria
aquesta entrega. No és
que no ens han deixat
ajudar-los, sino que,
hem tingut que vore
resignats com durant
els últims anys s'ha fet
una política municipal
"de campanya" i no
defensant els interes-
sos del Nostre Poble.
Ens hem quedat sor-
presos cada volta que
venien eleccions i el
Psoe, que durant
vàries legislatures no
feia res, posava en
marxa obres sense sen-
tit, com per exemple:

•l'enderrocament de
l'antic Consultori
Metge,

•la insostenible
Piscina Climatitzada

•el Casal Jove, que
costà 160.000€ i no
saben quina funció
donar-li.

Però açò no és tot, ja
que la palma va ser
quan en l'últim ple
municipal ens afirma-
ren que havien baixat
el nivell de pressió

sobre la Conselleria
d'Educació perquè ens
realitzen les 2 aules
que tant necessitem a
l'escola,  perquè "a l'a-
juntament ens costaria
al voltant de 50.000€ i
els pares dels xiquets
ja no es queixen per-
què en els barracons
estan molt bé".

Analitzant tot açò, i
després de vore que
aquesta legislatura el
PSOE  i ERPV no han
aportat al municipi res
que millore la qualitat
i el benestar dels veïns
de Benifairó, és hora
que la força política
més votada, en les
pròximes eleccions
municipals conduïsca
el canvi en la forma de
governar del nostre
POBLE.
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L’Ajuntament està a
punt de començar les
obres d’ampliació de les
voreres d’un tram del
carrer Major. 

Aquesta actuació és una
petició d'alguns veïns i veï-
nes d’aquest carrer, que
suposarà una important
millora per al trànsit de
vehicles i de persones, con-
cretament al tram que va
des de la Farmàcia direcció
a la plaça de l'Església. 

La proposta de solució
implica ampliar les voreres
perquè els vehicles de gran
tamany i els camions dei-
xen de topetar amb algunes
de les façanes quan giren
des del carrer Jesús
Balanzà. A més, les dimen-
sions que tenen les voreres
no permeten el pas dels
carrets de xiquets ni de
persones amb mobilitat
reduïda. 

En concret, la vorera de
l’esquerra de la fotografia,
que actualment té una

amplària de 70 centímetres,
passarà a tindre  un metre
d’amplària, mentre que la
vorera de la dreta, que ara
medeix un metre, tindrà
una amplària d’un metre i
setanta centímetres, és a
dir, quasi el doble que l’ac-
tual.  Aquesta ampliació
implicarà la supressió de
quatre places d'aparcament
en el tram que va des del

carrer Jesús Balanzà al
carrer Bon Succés. 

Tal i com exposa l’alcal-
de, Toni Sanfrancisco,
“aquesta actuació és el primer
pas d’un projecte més ambiciós,
que suposarà la peatonalització
d’una ampla zona del carrer
Major, que anirà des del carrer
Bon Succés fins a la plaça, on
només es permetrà l’accés als
veïns i veïnes”.

Voreres més amples al carrer Major
Les dues voreres del carrer veuran incrementada la seua amplària, fet que suposarà una

important millora per al trànsit tant de persones com de vehicles per aquest carrer

Les dues voreres del carrer veuran incrementada de forma considerable la seua amplària

ÈÈppooccaa IIIIII  MMaarrçç 22001155
EEDDIITTAA

Ajuntament 
de Benifairó de les Valls

CCOOLL..LLAABBOORRAA

TTIIRRAATTGGEE
1.300 Exemplars

DDIIPPÒÒSSIITT LLEEGGAALL
V-5260-2006

IImmpprrééss eenn ppaappeerr eeccoollòòggiicc

AAjjuunnttaammeenntt
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655 876 677 (Alcalde)
CCoonnssuullttoorrii MMèèddiicc 
96 261 74 90
FFaarrmmààcciiaa
96 260 02 66
PPoolliicciiaa LLooccaall 
((ddee 88..3300hh.. aa 2222::0000hh..))
627 370 992 - 648 560 073
BBoommbbeerrss,, PPrrootteecccciióó CCiivviill
112
GGuuààrrddiiaa CCiivviill ((UUrrggèènncciieess))
96 333 11 00 - 062

GGuuààrrddiiaa CCiivviill PPoorrtt ddee SSaagguunntt
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GGuuààrrddiiaa CCiivviill QQuuaarrtteellll
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HHoossppiittaall ddee SSaagguunntt ((MMiinnii FFee))
96 233 93 00
CCeennttrree EEssppeecciiaalliittaattss PP.. ddee SSaagguunntt
96 261 71 00 (cita prèvia)
UUrrggèènncciieess MMeettggee FFaauurraa
96 261 75 90
CCooll..lleeggii PPúúbblliicc LL’’EErrmmiittaa
96 261 73 80
IInnssttiittuutt llaa VVaallll ddee SSeeggóó
96 261 77 15

INFORMACIÓ ÚTILEl Tabalet

Les obres seran
executades pels
empleats 
contractats amb
les borses de 
treball 
creades per
l’Ajuntament
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Portem diversos anys inten-
tant que la Conselleria
d'Educació done solució a  falta
d'espai l’Escola l'Ermita. És
lamentable que, després d'ha-
ver arribat a un principi d'acord
amb l'anterior Secretari
Autonòmic d'Educació, Rafael
Carbonell, aquest renunciara al
seu càrrec. Aquest fet, junta-
ment amb la jubilació del, fins
aleshores, interlocutor per a les
nostres demandes, el
Sotsdirector Provincial Ramon
Estevan, va deixar en l'aire la
signatura del conveni que havia
de donar solució quasi definitiva
a les nostres demandes:
Havíem acordat la construcció
de dues aules i un menjador al
pati de l’escola, col·laborant
econòmicament l'Ajuntament i
Conselleria.

El canvi de responsables en
la Conselleria ha paralitzat el

projecte però, gràcies a la pres-
sió de tota la comunitat educati-
va local, hem aconseguit una
solució provisional, com ha sigut
la instal·lació de dues aules pre-
fabricades i un mòdul sanitari.
Volem destacar que els treballs
preparatoris per a aquesta ins-
tal·lació suposaren per a
l'Ajuntament més de 5.000 €.
Encara que ningú ha de dubtar
que continuem aspirant a les
aules definitives i al menjador
en el propi centre escolar, la
situació en què es troben
actualment els alumnes és
millor que la que tenien durant
el curs anterior, quan
l'Ajuntament hagué de cedir els
espais del Casal Jove per a ser
utilitzats com a aules. El nostre
plantejament és el de seguir
exigint les aules i el menjador
(com hem fet diverses vegades
per escrit sense rebre resposta)

perquè considerem que és un
dret dels alumnes de l’Escola
L'Ermita i una obligació de
l'Administració Educativa. 

Creiem que la situació no és
tan urgent com l'estiu passat i,
donada la proximitat de les
eleccions autonòmiques, espe-
rem que es produïsca un canvi
d'actitud en la Conselleria i que
els seus nous responsables
assumisquen l'obligació d'equi-
par el centre adequadament i
que no siga necessària la nostra
aportació, amb la qual cosa
podríem realitzant altres projec-
tes també necessaris. 

Seguirem exigint i, si és
necessari, participarem econò-
micament tal com acordàrem.

Toni Sanfrancisco i Meseguer
Alcalde de Benifairó 

La situació de l’Escola l’Ermita



El diumenge 1 de febrer,
Benifairó va acollir l’eixida i
l’arribada de la 27ª edició de
la Mitja Marató de la Vall de
Segó. 

Més de 400 atletes van
participar en la cursa, que va
quedar deslluïda pel fortís-
sim vent que va bufar
durant tot el dia i que va
ocasionar que els atletes
participants hagueren de fer
un gran esforç addicional.
No obstant, la cursa es va
disputar sense cap incidèn-
cia, gràcies al bon treball del
Club d’Atletisme de la Vall
de Segó, l’Ajuntament de
Benifairó i els voluntaris
que van col.laborar.
Esportivament, la victòria
va ser per a  Fernando Ruiz
Sánchez, campió autonòmic
de marató en 2014, amb una
marca de 01:12:42. En

segon lloc arribà Ruben
Martin. En dones va guan-
yar Mar Cerezuela, del CD

Camp de Morvedre amb un
poc més de 01:34. “En les
imatges podem veure alguns dels

guanyadors i guanyadores locals
de la cursa”, explica el regidor
d’Esports. Alan Albiach.
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L’eixida i l’arribada
d’aquesta cursa
estaven ubicades en
Benifairó

Més de 400 atletes van
participar en la Mitja
Marató de la Vall de Segó
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Lliurament
dels 
premis de la
campanya
de foment
del xicotet
comerç

El passat mes de desem-
bre va finalitzar la primera
campanya de foment del
xicotet comerç de
Benifairó, una iniciativa de
l’Ajuntament que té com a
finalitat impulsar el con-
sum i l’activitat econòmica
al nostre poble, intentant
que tots els veïns i veïnes
de Benifairó  fem les nos-
tres compres als comerços
locals. 

Durant aquesta cam-
panya cada local participant
entregà als clients que li
consumien més de 10
euros una butlleta, que
omplien amb les seues
dades personals i intro-
duien dins d’una urna que
hi havia habilitada a cada
local. Entre totes les butlle-
tes introduides a les urnes,
l’Ajuntament de Benifairó

va sortejar un premi de 200
euros, que va ser per a
Lorena Munera Fernández.
També s’atorgaren cinc
premis de 100 euros, que
van recaure en Lidia
Girona Sanz, Estibaliz
Forner Pérez, Nerea San
Jerónimo i Susana Garcerá
Boch. Finalment, també es
van sortejar sis premis de
50 euros, que foren per a

Suni Ortiz Vilar, Teresa
Rodrigo Sanchez, Fina
Pérez Montañana, Sara
Mayor Gómez, Rubén
Yuste Dolcet i Nerea
Sanchis. En total,
l’Ajuntament va concedir
1.000 euros en premis. Els
guanyadors s’han gastat els
diners dels premis als locals
que participaren en aquesta
iniciativa.

Els guanyadors arreplegaren els premis de mans de l’alcalde i del regidor Vicent Chordà

Aquesta nova associació
té, entre altres, les següents
finalitats: defendre els inte-
ressos comuns dels asso-
ciats, recolzar i fomentar el
desenvolupament econò-
mic del municipi, mit-
jançant la programació i
realització de campanyes
comercials destinades a
impulsar les vendes, defen-
dre els associats contra l’in-
trusisme i la competència
deslleial, informar els asso-

ciats de possibles ajudes,
subvencions, activitats de
formació, etc... 

La quota anual que hau-
ran de pagar els interessants
en pertànyer a l’associació
serà de 25 euros. “En breu
s’encetaran converses amb els
comerços de la resta de les Valls
que vulguen pertànyer a l’asso-
ciació”. Explica el regidor
Vicent Chordà, que també
és el president de Valls
Comerç

Els veïns i veïnes de
Benifairó disposaran en
breu d’un servei de comu-
nicació amb l’Ajuntament
a través de l’aplicació gra-
tuïta per a smartphones
WhatsApp. D’aquesta
manera, totes les persones
que es donen d’alta rebran
al seu mòbil diversa infor-
mació sobre el poble. Per
a donar-se d’alta, en pri-

mer lloc s’ha d’afegir el
número 655 876 611 com
a contacte al teu mòbil. A
continuació, s’ha d’enviar
un WhatsApp a aquest
mateix número amb el teu
nom, cognoms i DNI. Fet
això, l’alta ja s’ha efectuat.
Pots trobar més informa-
ció sobre aquest nou ser-
vei en la web i el
Facebook municipals. 

L’associació de comerciants
Valls Comerç ja està 
constituïda

L’Ajuntament posa en
marxa un nou servei
de comunicació a
través de WhatsApp
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Assaborix, la Ruta de la
Tapa de Benifairó de les
Valls, va celebrar en febrer
i març la seua tercera edi-
ció. Un total de huit locals,

Bar  Alfredo, el Casino,
Flash, el Món dels Xiquets,
el Bar de la Piscina, Splay,
Bar Toni i La Travessa,
han sigut els participants

en aquesta edició que, com
en les dues anteriors, té la
finalitat de promocionar el
nostre poble i la gastrono-
mia local, contribuint a

impulsar el consum i l’acti-
vitat econòmica dels locals
participants. 

A finals del mes de juny
està previst que tinga lloc
la quarta edició
d’Assaborix, que esperem
tinga el mateix èxit o més
que les tres edicions ante-
riors. 

La Ruta de la Tapa de Benifairó 
celebra la seua tercera edició

A l’esquerra, El Món dels Xiquets, millor tapa en la tercera edició. A la dreta, La Travessa, tapa més original

En les imatges podem veure als guanyadors dels sopars
de la III edició d’Assaborix. A l’esquerra, la guanyadora
del sopar al Món dels Xiquets, Aitana Gómez. Al centre,
el guanyador del sopar a La Travessa, Manolo García. A la
dreta, Adrián Gálvez, que guanyà el concurs de Facebook 
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CCUURRSS DD’’IINNFFOORRMMÀÀTTIICCAA.. DDaalltt dd’’aaqquueesstteess llíínniieess tteenniimm uunnaa iimmaattggee ddeellss aalluummnneess ii llaa mmeessttrraa,, GGeemmmmaa SSaannttaabbáárrbbaarraa,, ddeell ccuurrss
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El passat 30 de gener,
l’Ajuntament i els més de
180 alumnes de l’Escola
l’Ermita celebraren el Dia
de l’Arbre amb una planta-
ció de pins i carrasques als
voltants del Camp de
Futbol. Els alumnes esti-
gueren acompanyats pels

seus mestres i també pel
nostre alcalde, Toni
Sanfrancisco. 

L’Ajutament de
Benifairó va convidar a
esmorzar a tots els partici-
pants en aquesta iniciativa
mediambiental que cada
any se celebra a Benifairó.

L’Ajuntament va organitzar una plantació
d’arbres als voltants del Camp de Futbol

El alumnes de
l’Escola l’Ermita
celebraren el Dia
de l’Arbre 

A la imatge podem veure als alumnes participants en l’acte, acompanyats del nostre alcalde, Toni Sanfrancisco


