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Els veïns de Benifaió recolzen amb una alta
participació la III Setmana Cultural Roquette
Les
escriptores
locals
Virgínia Martínez i Sara Ribes
presenten la seua última obra

Benifaió rep 20.000 euros de la
Diputació de València per
solventar les deficiències de la
coberta del Mercat Municipal

Gimnastes del Club Rítmica
Roquette aconseguixen el
podium a la Copa
d’Espanya

L’Ajuntament contractarà este
estiu a 59 desocupats agraris
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I com no fem una ullada a les
millors imatges de la III Setmana
Cultural Roquette. Una alta assistència dels nostres veïns és la
millor resposta a una setmana
intensa on hem projectat la cultura des de diversos punts de vista,
gràcies com no a l’empresa
Roquette com a patrocinadora i
organitzadora.

Amparo Arcís Martínez
Alcaldessa de Benifaió
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esports

Gimnastes del CGR Roquette Benifaió
aconseguixen el podium a la Copa d’Espanya
Dissabte 20 d’abril es disputava a Saragossa la La Copa
d'Espanya Reina Sofía per seleccions autònomes de
gimnàstica rítmica.
En esta prestigiosa competició, van participar per primera vegada dos gimnastes del Club Roquette Benifaió,
Mar Martínez i Elisabet Martínez, junt amb les seues
companyes Natalia Mora i Polina Berezinam. Les quatre
van ser seleccionades d'entre totes les gimnastes de la
nostra comunitat per la Federació Valenciana de
Gimnàstica per a formar part de l'equip que representaria a la nostra Comunitat a Saragossa.
En este equip "la nostra gimnasta Mar Martínez defenia
l'aparell de corda. Després d'una excel·lent actuació on
el saber estar i la seua expressivitat van destacar cap a
les jutges, li van atorgar la medalla de plata", destaquen
des del club benifaionenc.
Este trofeu, junt amb els resultats de la resta de la
Selecció, van permetre pujar a la Comunitat Valenciana
al pódium aconseguint la medalla de bronze, "col·locantla una vegada mes la nostra comunitat entre les millors
d'Espanya en este esport" matisen des del Club de
Benifaió.

El C.D Petanca Benifaió,
campió provincial de ‘tripletes’
Destacar també la tercera posició aconseguida pel nostre club en la categoria 1a amb l'equip format per Salva
Vidal, José Pérez i Antonio Lara, caient en semifinals
per un ajustat resultat on va caldre desempatar en la
partida final.

El Club Esportiu Petanca Benifaió una vegada més s'ha
proclamat Campió Provincial de Tripletes en la categoria
2a amb l'equip format per Francisco Iborra, Luis
Berlanas i José Martínez.
El campionat va ser molt disputat i el destí va fer que
s'enfrontaren en la semifinal amb un altre equip del Club
Esportiu Petanca Benifaió format per Iván López, Fran
Corredera i Alexis Giménez els quals van acabar en una
meritòria tercera posició.
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El campionat va tindre lloc en els terrenys de joc de
Paterna. Este premi li permet al club benifaionenc classificar-se per a disputar l'autonòmic de petanca que es
va a celebrar en Sant Vicent del Raspeig (Alacant), valedor per a disputar el Campionat d'Espanya que
enguany se celebra en Illa Cristina (Huelva) a finals del
mes de maig.
Com assenyalen des del club "estos moments dolços
que continua travessant el nostre club permet al mateix
moment aconseguir resultats bons en la nostra competició provincial i ara només queda animar-los que aconseguisquen en l'autonòmic la classificació per al
Campionat d'Espanya de Petanca".
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esports

Primer aniversari de
l’Escola del Club Ciclista
Roquette-Salvador Botella

La Cambra Agraria de Benifaió va acollir divendres 26 d’abril la presentació oficial de la VIII
Marxa Cicloturista La Ribera-Roquette (marxa
que per motius de pluja es va tindre que aplaçar).
A més també va servir per cridar als joves que
integren l’Escola del Club Ciclista RoquetteSalvador Botella.
Fa un any que al mateix escenari es presentava esta escola base. Un any després el seu
director tènic Ivan Alemany va destacar l’esforç
i esportivitat d’estos joves.
A més el president del club Carlos Greus va
reconèixer al membre del club Sergio
Talamantes Piles pel seu interés i treball en
l’entitat així com l’excel.lent esportivitat que
demostra en cada competició representant
al Club Ciclista Benifaió.

educació vial

La Policia Local potencia les normes
d’educació vial entre els escolars

La Policia Local de Benifaió, en
col·laboració amb l'empresa Norauto i
la DGT, va organitzar al mes d’abril
una campanya de conscienciació dirigida als escolars amb l'objectiu de
potenciar les normes de seguretat viària fent especial atenció al respecte
dels senyals per part dels vianants.
Baix el tema "Les teues amigues, els
teus senyals", hi ha trasllat als més de
150 escolars d'entre 7 i 9 anys dels
tres centres educatius de la localitat

diversos missatges de precaució i
respecte, informant d'aquells senyals
que s'han d'utilitzar com a vianants
pel seu bon ús com els passos de
zebra o els senyals d'atenció dels
agents de la policia local.
El Centre Cultural Enric Valor ha acollit esta activitat on professionals en la
matèria han projectat a més un vídeo
explicatiu sobre senyalitzacions per a
vianants.
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III Setmana Cultural Roquette

Èxit d’assistència a les activitats de la
III Setmana Cultural Roquette

La música, les arts escèniques, la promoció
de la lectura, en definitiva, l'impuls de la cultura des de diversos vessants han tingut el
seu protagonisme durant una setmana i els
veïns de Benifaió han participat d'una forma
activa en cada una de les activitats.
La III Setmana Cultural Roquette Benifaió va
concloure diumenge 28 d’abril amb un
balanç més que positiu. L'assistència d'escolars a les cites culturals així com veïns de
totes les edats als esdeveniments programats va ser prou alta.
Des de l'empresa Roquette, organitzadora i
patrocinadora de la setmana, han mostrat la
seua satisfacció per una setmana intensa
amb la cultura com a protagonista.
Ja en l'acte inaugural el seu director general
Rafa Obiol parlava que la participació seria
la millor recompensa a un intens treball.
Benifaió una vegada més ha participat
demostrant un interés per la cultura que s'ha
deixat patent en un ampli programa d'esdeveniments.

BIM
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III Setmana Cultural Roquette
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cultura

Virgínia i Sara
presenten el seu
últim llibre
L'edifici de la Biblioteca Municipal es va convertir el 19 d’abril en l'escenari cultural on les
veïnes de Benifaió Virginia Martínez i Sara
Ribes van presentar de forma oficial la seua
nova obra "El somni d'Eugènia". Es tracta de
la segona obra després de la seua primera
estrena en el camp literari amb el llibre escrit
de forma conjunta fa uns anys, titulat "La
reina Mariola".
Virginia Martínez va traslladar el nombrós
públic de totes les edats que van acudir a la
cita qual hi ha sigut el propòsit d'ambdós
autors a l'hora de projectar un nou llibre "animar a la lectura dels més xicotets a través de
la història d'una hipopótama que amb trets
personificats transmet missatges d'autoestima i respecte, valors necessaris en la nostra
societat".
El llibre, amb il·lustracions de la Virgína
Mínguez, serà el protagonista durant els pròxims dies ja que es van a establir diverses
visites d'escolars a la Biblioteca Municipal on
les seues autores animaran a la lectura als
alumnes dels centres educatius.

Benifaió celebra el Dia del Llibre
amb una activitat d’animació
lectora per als escolars

Dins de la III Setmana Cultural Roquette es va programar per al 23
d’abril, Dia del Llibre, una activitat cultural dirigida als escolars de la
població. La profesora Virgínia Martínez va portar a cap al Centre
Cultural una activitat d’animació lectora, animant i impulsat l’interés
pel llibres d’una forma amena i divertida
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serveis
L’Ajuntament oferix un servici
d’assessorament gratuït per als veïns

L'alcaldessa de Benifaió Amparo Arcís
va formalitzar al mes d’abril un conveni
amb la Diputació de València i el
Col·legi d'Advocats de València perquè
els veïns de Benifaió tinguen un servici
d'assessorament jurídic gratuït.
El servici oferix assessorament jurídic,
mediació, intermediació i negociació
sobre préstecs i arrendaments relatius a
la vivenda habitual.
Així, els veïns que tinguen alguna problemàtica jurídica com a propietaris,
usufructuaris, arrendataris o ocupants
d'immobles destinats a la seua pròpia
vivenda habitual podran fer ús d'este
servici.
El tràmit és senzill, tan sols cal omplir
una instància en el registre d'entrada de
l'Ajuntament de Benifaió sol·licitant esta
mediació. Des de l'Ajuntament tramitaran la petició al Col·legi d'Advocats i a la
seu del Partit Judicial a què pertany
Benifaió des d'on es posaran en contacte amb el sol·licitant per a requerir la
documentació necessària i dur a terme
el servici sol·licitat.
El conveni estarà vigent fins al 31 de
desembre del 2013.

tradicions
Diumenge 7 d’abril els carrers de Benifaió
van acollir de nou una de les processons
més antigues del municipi, la coneguda
com "Processó dels Combregars" o
Combregar d'impedits.
Baix el pal·li va eixir un any més en processó la sagrada forma de Jesús acompanyada pel rector, corporació municipal i centenars de veïns per a acudir fins al domicili
d'aquelles persones que per motius de salut
no poden traslladar-se a rebre el cos de
crist en les eucaristies.
Una de les novetats de la processó d'enguany és que els pals del pal·li que agafen
durant el recorregut el cos de crist va ser
portat a més de per hòmens per dos dones.
Ser portador del pal·li és una cosa voluntaria que cada any decidixen dur-ho a terme
veïns del municipi. Una processó tradicional
que tots els anys després de la pasqua se
celebra a Benifaió per a acostar la comunió
als impedits del municipi.

Tradició i participació a la
Processó dels Combregars
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ocupació

Benifaió contractarà
este estiu a 59
desocupats agraris
83.176 euros

és la subvenció rebuda del

SPEE (Servici Públic d'Ocupació Estatal) per
a l'execució d'este ampli projecte de millores
rurals
Es publica un ban on s'informa els treballadors agrícoles desocupats que han d'actualitzar la seua situació de demandant en el
SERVEF per a optar a una plaça

59 veïns de Benifaió en situació de desocupats
agraris treballaren durant un mes en les labors de
millores de camins rurals que cada any projecta
l'Ajuntament de Benifaió a través de la regidoria
d'agricultura.
Més de 80.000 euros és la subvenció que el consistori ha rebut del SPEE per a contractar a més de
mig centenar de veïns en desocupació que prèviament s'han inscrit en l'oficina del SERVEF en el
que es coneix com 'desocupació agrícola'.

situació de demandant en el SERVEF.
L'Ajuntament durà a terme el procediment de baremació després de rebre el llistat de candidats per
part del SERVEF.
Els treballs consistixen en condicionament de
trams en camins rurals, desbrossament i neteja en
sectors rurals del terme.

Així, com cada any amb l'arribada de l'època estival, l'Ajuntament de Benifaió rehabilitarà i millorarà
les zones dels principals camins rurals oferint al
El consistori ha publicat un ban on informa este mateix temps treball a veïns en situació de desocucol·lectiu desocupat que han d'actualitzar la seua pats agraris.

formació

Benifaió s’adherix al programa LA DIPU TE BECA
L’Ajuntament de Benifaió s’adherit un any més
al programa de formació remunerat per a
joves estudiants impulsat per la Diputació de
València anomenat “LA DIPU TE BECA”.
A Benifaió li corresponen un total de 19
beques de formació.
Durant el mes de maig s’informarà mitjançant
la web municipal i els diversos canals de facebook de l’àrea de cultura i joventut i del gabinet de premsa dels terminis i documentació
requerida per optar a una d’estes beques.
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sessió plenària

Moció per exigir aigua potable a la comarca
El text es presentat al plenari pel PSVP-PSOE
En el ple ordinari celebrat dimarts 30 d’abril a Benifaió el
PSPV-PSOE va presentar en l'apartat de despatxos
extraordinaris una moció en què instava al Govern de la
Generalitat a concloure les obres de la potabilitzadora permetent així "utilitzar les aigües del Xúquer per al consum
humà en els pobles de la Ribera" assenyalava el text.
La moció acordava també projectar les obres de connexió
per a poder subministrar aigua potable no contaminada als
ciutadans de la comarca així com, en paraules del seu portaveu Marta Ortiz "solidaritzar-se amb municipis de la
comarca com Alzira o Carcaixent que estan afectats per
una mala qualitat en el subministrament de l'aigua".Sobre
este punt els portaveus del Bloc Compromís i Gent per
Benifaió es van mostrar a favor del text.
En contra van votar els edils populars. El regidor de medi
ambient José Vicente Alepuz va explicar que esmenar el
problema de qualitat de l'aigua, segons s'arreplega en la llei
que preveu estes incidències "correspon a cada ajunta-

ment. Benifaió ha passat episodis d'una mala qualitat d'aigua i hem afrontat la situació posant els mitjans necessaris perquè nostres veïns tingueren la qualitat recomanada
en l'aigua que els arribava". Alepuz va recordar a més que
l'anterior govern d'Espanya "va posar una important partida
econòmica per a fer front a este tipus de situacions i no la
va posar en marxa".
Renovació en els càrrecs de Jutge de Pau i substitut

En el ple els membres de la corporació municipal van dur a
terme per votació secreta la renovació en els càrrecs de
Jutge de Pau i substitut, una renovació que es Du a terme
cada quatre anys en sessió plenària.
Un total de quatre candidats es van presentar a la renovació. Finalment l'actual Jutge de Pau Manuel Martínez Galve
va rebre la majoria suficient per a renovar el càrrec. Concha
Duart Pascual, va obtindre també el suport necessari per a
renovar en el càrrec de substituta del Jutge de Pau.

Benifaió rep 20.000 euros
de la Diputació de València
per a reparar la coberta
del Mercat Municipal
L'Ajuntament de Benifaió va rebre a l’abril una notificació de la
Diputació de València en la que se l'informa de la concessió de 20.000
euros destinats a les obres de reparació de la coberta del Mercat municipal.
La coberta presenta un estat de deteriorament que s'agreuja encara
més en època de pluges amb goteres que impedix un ús normal de les
seues instal·lacions.
L'alcaldessa de Benifaió Amparo Arcís confirma que fa un temps es va
reunir amb el president de la Diputació Alfonso Rus per a traslladar-li
este problema "i ja em va comunicar que en breu rebríem una ajuda
important per a iniciar estes obres", assenyala Arcís.
El departament d'urbanisme esta ja valorant els treballs que s'han de
dur a terme i d'esta manera executar així estes necessàries obres.
Unes actuacions de reparació de la coberta d'este emblemàtic edifici
per a evitar les temudes goteres que impedixen una activitat comercial
amb normalitat tant per a propietaris dels negocis del mercat com a
clients.
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els grups polítics municipals opinen...

I CONTINUEM TREBALLANT...
AMB IMPORTANTS ACORDS I SUBVENCIONS

ARCÍS ENGANYA ALS SEUS CIUTADANS

En èpoques de dificultats és quant més es demostra
la acapitat de gestió. El nostre equip de govern al
front de l’Ajuntament de Benifaió està demostrant dia
a dia que s’ha de fer front a esta cojuntura econòmcia que estem vivint amb un treball encara més
intens. I per fi estem reben els seus fruits.

AL MES DE SETEMBRE DE 2012 ARCÍS VA
LLANÇAR UNA NOTA DE PREMSA EN LA QUAL
DONAVA PER FET UN IMMINENT ESTALVI
ECONÒMIC DEL 66% EN L'ENLLUMENAT
PÚBLIC. - El suposat estalvi es produiria per la substitució de les actuals bombetes per altres de tipus
LED amb càrrec a la subvenció de la Diputació. En la referida nota de premsa Arcís afirmava que les
previsions eren que al mes de novembre (2012)
s´iniciara la substitució total de les bombetes en tot
l'enllumenat públic, i estem a l'abril de 2013 i encara
no hi ha cap col · locada i per tant , NO hi ha estalvi
que tanta falta ens fa.El grup municipal PSPV-PSOE es pregunta en què
es va basar Arcís per llançar semblant afirmació
quan d'un informe de l'enginyer industrial de
l'Ajuntament al qual vam tenir accés com a conseqüència de l'elaboració dels pressupostos per a l'any
2013, de data 13 febrer 2013 , el tècnic diu textualment: "Per tot això cal concloure que, amb les condicions exposades, no és possible determinar amb
certesa el termini per a implantar les llums LED a la
xarxa d'enllumenat, i per tant el procés d'estalvi
energètic previst"
Aquest informe va determinar que el departament
d'Intervenció no poguera establir cap rebaixa (estalvi) en la partida "enllumenat públic" per a l'any 2013
com demanava el grup municipal PSPV-PSOE. PER TANT DIT ESTALVI NO TINDRÀ LLOC NI A
L'ANY 2012 NI TAMPOC A L'ANY 2013. ENGANYAR, SEGONS EL DICCIONARI SIGNIFICA, "FER CAURE EN ERROR AMB UNA FALSA
APARENÇA". Per tot això, i un cop més, Arcís enganya ALS SEUS
CIUTADANS. Des del PSPV-PSOE li demanem a ARCIS que
deixe de llançar notícies enganyoses, els ciutadans
estan farts d'aquest tipus d'estratègies que intenten
amagar la mediocritat de la seva gestió, a la gent no
se li pot manipular amb la facilitat que Arcís es creu;
i al contrari, el que aconsegueix és embrutar la imatge dels polítics utilitzant tècniques que cal desterrar.
Des del PSPV-PSOE portem 2 anys demanant
mesures d'estalvi en l'enllumenat públic i seguim
igual. Més transparència, Sra. Arcís, MENYS ENGANYS;
MÉS TREBALLAR.

Fa uns dies teniem una notificació des de la
Diputació de València on ens otorgaven 20.000
euros per a la reparació de les deficiències que a
hores d’ara hi han a la coberta del Mercat Municipal.
Fa també poc de temps anunciavem els més de
80.000 euros que des del Servei Públic d’Ocupació
Estatal es concedia al nostre ajuntament per gestionar treball per al desocupats agraris (el que es
coneix com a paro agrícola) on més de 50 veïns
podran treballar i tindre un sou durant dos mesos
d’estiu.
I a més, importants convenis es formalitzen beneficant als nostres veïns. L’últim amb la Diputació de
València i el Col·legi d'Advocats de València perquè
els veïns de Benifaió tinguen un servici d'assessorament jurídic i en este cas totalment gratuït.
Este nou servici oferix ja assessorament jurídic,
mediació, intermediació i negociació sobre préstecs
i arrendaments relatius a la vivenda habitual que tinguen els nostres ciutadans.
Altre punt important gestionat pel nostre Ajuntament
seran les 19 beques per a joves de Benifaió que
podran treballar amb una beca formativa i remunerada. Ens hem acollit de nou al programa LA DIPU TE
BECA. Així, apostem també, no sols per la ocupació
dels nostres llauradors sense treball sinò també pels
nostres joves oferint-lis les instal.lacions i els departaments de l’Ajuntament per que es formen i puguen
al mateix temps tinde un sou a l’estiu.
Per açò, i moltes coses més que anirem informant
en pròxims BIM’s ens sentim sastisfets i orgullosos
d’una gestió eficaç, clara i amb una preocupació pel
present i el futur. Tot baix un Partit Popular en
Benifaió que pensa, treballar i aposta pels seus
veïns.

PARTIT POPULAR BENIFAIÓ
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Deslocalitzar l'administració local. O millor dit:
desmantellar
L'avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l'Administració Local, en cas d'aprovar-se amb el text
actual, suposaria una atac més al ja malferit Estat de
Benestar amb el que es sustenta la nostra societat.
Alguns serveis importants pel nostre dia a dia que hui
presten els ajuntaments a la ciutadania, corren un seriós
perill de desaparèixer.
Segons l'avantprojecte de llei les corporacions provincials podran intervindre competències als ajuntaments
de menys de 20.000 habitants. La nova llei fixa les competències locals (urbanisme, fems, vies i obres, policia
local, tràfic, fires, cementeris, emergència social, esport,
cultura i participació) i establirà a través d'un reial decret
uns costos màxims per a dites funcions. Si algun municipi se sobrepassen, la diputació està facultada per a
intervindre la competència. A més d'açò, la llei també
obri un període de 5 anys perquè les autonomies assumisquen competències que els municipis estan desenvolupant en matèria de Serveis Socials (d'ací a un any),
així com les d'educació i sanitat (cinc anys). És a dir,
centres de salut municipals, escoles d'adults o escoletes
infantils, que en teoria ja no podran gestionar els consistoris.
Aquesta reforma deixa als municipis en una situació de
manifesta debilitat competencial, alhora que atorga a les
diputacions provincials un gran poder.
A més, la Generalitat ha demostrat que és insolvent -a
causa d'un finançament autonòmic que ens espolia i del
malbaratament de recursos públics- i no la creiem capaç
de prestar aquests serveis a la ciutadania. No hem d'oblidar que ara mateix la Generalitat deu a molts ajuntaments convenis de Benestar Social i per tant son els
consistoris els que han de ficar els diners per prestar
serveis.
Tot pareix indicar que anem cap a la privatització de més
serveis públics. El PP ha d'aclarir, tant a nivell municipal
com a nivell autonòmic, si tots els serveis afectats per la
proposta de reforma se seguiran prestant i en quines
condicions.
Des de Compromís creiem fermament en els ajuntaments i en els serveis públic de proximitat. En comptes
de treure competències i ofegar econòmicament els
municipis el que cal és una reforma real de la distribució
de recursos: si la Generalitat i els ajuntaments són qui
presten els principals serveis cal que tinguen un finançament just i suficient per prestar serveis de qualitat a la
població.
En definitiva: aquesta reforma de l'administració local
ens porta menys serveis públics i més atur, i un altre cop
les conseqüències de l'austericidi recauen sobre el conjunt de la població.

Grup municipal Compromís Benifaió
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agricultura

No t’has de perdre a maig

CARTELLERA CULTURAL
Organitza regidoria de cultura Ajuntament de Benifaió
ANEM AL TEATRE, CAMPANYA DE TEATRE PER A ESCOLARS
centre cultural Enric Valor.

03/05/2013 i 09/05/2013
GUYI-GUYI de Periferia Teatro.
07/05/2013
USTED ESTÁ AQUÍ de Companyia Aérea.
08/05/2013
LA FABULA DE LA RAPOSA de Tiriteros de Binéfar.
El centre cultural Enric Valor romandrà tancat l’1 de maig de 2013.

CANVIS. La programació està subjecta a possibles canvis. Estes variacions seran anunciades amb suficient antel·lació pel c.c. Enric Valor.

CARTELLERA CULTURAL
MAIG 2013

EXPOSICIONS

TEATRE

centre cultural Enric Valor.

centre cultural Enric Valor.

Del 6 al 12 de maig, sala planta baixa.
EXPOSICIÓ VICENT ANDRÉS ESTELLÉS.
Cronista de records i esperances.

DIVENDRES 10 DE MAIG (22:30H).
MIDSUMMER de David Greig i Gordon

A càrrec de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

McIntyre per ALBENA Teatre.

Del 17 de maig al 2 de juny, sala planta baixa.
EXPOSICIÓ D’AMICS DE LA CERÀMICA.

POESIA I MÚSICA

centre cultural Enric Valor.

DILLUNS 6 DE MAIG (20:00H).
VICENT CAMPS recita Vicent Andrés Estellés.
Recitador professional, ens farà una mostra d’alguns dels poemes de Vicent
Andrés Estellés acompanyat per música en directe.
Lloc: Sala d’exposició planta baixa. Duració: 60 min aprox.
ENTRADA LLIURE

ENTRADA LLIURE

ENTRADA LLIURE ENTRADA LLIURE

Bob i Helena acaben de fer els quaranta. Es coneixen en plena crisi,
involuntàriament, en un local de moda. El destí, amb les peripècies d’un cap
de setmana, farà que puguen començar a albirar un nou horitzó entre
l’espessor de la pluja escocesa. Aquest horitzó els permetrà recuperar les
ganes de viure i la possibilitat de mirar-se el món amb un somriure.
Direcció: Roberto Romei. Direcció musical: Marc Sambola.
Intèrprets: Carles Alberola i Elena Fortuny. Duració: 0 min aprox.

VENDA DE LOCALITATS: . AL C.C. ENRIC VALOR: de dilluns 6 a dijous de maig de 1 a
21h, i el divendres des de les 21:00h. En Instant Ticket: des de dimarts 7 de maig. (Per telèfon
al 02 444 300 de 8 a 22h); Per internet en www.instanticket.es (les 24h del dia).
PREUS ENTRADES:Al C.C. ENRIC VALOR: Entrades: xiquets, joves amb Carnet
Jove i jubilats: 4’00€; adults: 5’00€.

CONCERTS DE PRIMAVERA
Associació Amics de la Música de Benifaió
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12:00h al Mercat Municipal
Amb recaptació d’aliments per a Càritas Benifaió

11

19:00h al Mercat Municipal
Amb recaptació d’aliments per a Càritas Benifaió

