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Benicarló optarà a
tenir una estació nàutica
La candidatura Benicarló-Peníscola
ha estat acceptada ofi cialment
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Telèfons d’interés
Serveis municipals
Ajuntament de Benicarló ........964 470 050

Biblioteca Municipal.................. 964 475 660

Brigada Municipal .......................964 470 �4�

Cambra Agrària .............................964 470 597

Casal Municipal (Bar) ..................964 47� 716

Centre Geriàtric.............................964 471 867

Centre Ocupacional IVADIS ...964 474 979

Centre Social “La Farola” ..........964 47� 968

Club de la Tercera Edat ............. 964 471 �04

Jutjat de Pau ...................................964 470 146

Mercat Municipal ....................... 964 470 �28

Oficina de Turisme ...................... 964 47� 180

Pavelló Poliesportiu 

Municipal .........................................964 475 202

Piscina Municipal ..........................964 467 114

Pistes Atletisme ............................964 461 888

Pistes Esportives 

Passeig Marítim (Bar) ................964 472 190

Ràdio Benicarló 

(Emissora municipal) .................964 460 456

Residència-Alberg Juvenil .......964 470 500

SEAFI - Centre 

del Voluntariat .............................. 964 470 ��5

Centre Cultural Convent 

de Sant Francesc ........................964 460 448

FCC-Oficina Atenció 

al Ciutadà ......................................... 964 461 25�

Emergències
Centre de Coordinació 

d’Emergències ...................................................112

Policia Local ....................................964 475 �00

Guàrdia Civil ..................................964 465 010

...............................................................964 465 011

Bombers ..........................................964 460 222 

................................................................................085

Centre de Salut. Urgències......964 474 505

Ambulàncies Creu 

Roja Benicarló ...............................964 222 222

Centre Provincial Coordinació 

Creu Roja ....................................... 964 244 �00

Associació Voluntaris de 

Protecció Civil .............................. 629 666 208

Subministraments 

i altres serveis
FCC Serveis de neteja 

i jardins .............................................964 474 010

Iberdrola...........................................964 475 268

Repsol butà ..................................... 964 470 �41

Repsol butà 

(contestador automàtic) ........... 964 471 487

SOREA (Servei 

d’Aigües Potables) .......................964 471 660

SOREA (Avaries) ...........................902 250 �70

Altres serveis 

administratius
Contribucions Diputació 

de Castelló .....................................964 467 090

Correus i Telègrafs......................964 470 998

ITV de Vinaròs ...............................964 401 �20

Fundació Servei Valencià 

d’Ocupació .......................................964 467 011

Tresoreria de la 

Seguretat Social ...........................964 474 862

Centres de formació
CFIP (Centre Formació i 

Inserció Professional) ................ 964 461 840

Centre de Formació 

de Persones Adultes ..................964 460 289

Col·legi Francesc Català .............964 471 9�6

Col·legi La Salle ............................964 470 066

Col·legi Marqués 

de Benicarló ....................................964 471 9�7

Col·legi Martínez Ródenas ........964 472 611

Col·legi Ntra. Sra. de 

la Consolació ................................. 964 471 699

Conservatori de Música 

Mestre Feliu ...................................964 472 748

Institut d’Educació 

Secundària Joan Coromines .....964 472 �55

Institut d’Educació 

Secundària Ramón Cid .............. 964 471 706

UNED (Universitat Nacional 

 d’Educació a Distància) ................964 470 050

..............................................................964 475 922

Altres telèfons d’interès
Ermita de Sant Gregori .............964 47� 065

Parador de Turisme 

“Costa del Azahar” ..................... 964 470 100

Transports
RENFE (Despatx de bitllets) ....964 460 212

RENFE (Informació) ...................964 240 202

Taxis Benicarló .............................964 460 506

Farmàcies
de guàrdia

octubre
DIES FARMÀCIA

1 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

2 AnA MAriA BAdenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

� Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

4 MAriA PilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

6-7 Jorge Cid 
C/ Sant Joan, ��. T. 964 470 748

8 AnA MAriA BAdenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

9 Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

10 MAriA PilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

11 AMPAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

12 MAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

1�-14 AnA MAriA BAdenes 
C/ Pius XII, 2�. T. 964 470 799

15 Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

16 MAriA PilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

17 AMPAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

18 MAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

19 MAores FeBrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

20-21 Consuelo gonzález 
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 27�

22 MAriA PilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

2� AMPAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

24 MAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

25 MAores FeBrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165

26 FrAnCisCo sAntos 
C/ Major, 1. T. 964 471 897

27-28 MAriA PilAr sAn Feliu 
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964  460 980

29 AMPAro CArCeller 
Av. de Iecla, 6. T. 964 471 14�

�0 MAyte FeBrer 
C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

�1 MAores FeBrer 
C/ Mossèn Lajunta, �7. T. 964 471 165
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L’estació nàutica 
Benicarló-Peníscola, 
més a prop 

L’assemblea general de 
l’empresa Estaciones Náu-
ticas, reunida a Madrid, va 

comunicar ahir a la vesprada 
l’acceptació de la candidatura de 
Benicarló-Peníscola a comptar 
amb una estació nàutica. El pre-
sident de l’empresa, Joan Albert 
Campos, va donar l’enhorabona 
personalment a la regidora de 
Turisme de Benicarló, Mamen 
Iruretagoyena, i la va encoratjar 
a aconseguir la implantació de 
l’estació nàutica.
A partir d’ara s’obre un període 
màxim d’un any per tal que la 
candidatura aconseguisca totes 
les certificacions de qualitat que 
es demanen. A més, caldrà cre-

ar una associació amb tots els 
agents interessats en el projec-
te (empreses nàutiques, restau-
radors, hotelers, etc.), amb una 
junta directiva, que mantindrà 
reunions periòdiques de segui-
ment del procés per aconseguir 
les certificacions.
L’objectiu és que abans de l’estiu 
de l’any que ve l’estació nàutica 
Benicarló-Peníscola estiga en 
funcionament.
Recordem que actualment hi ha 
22 estacions nàutiques a tot Es-
panya, avalades totes elles per 
TurEspaña i per les comunitats 
autònomes que les acullen, amb 
subvencions del Ministeri d’In-
dústria i Turisme. Les estacions 

nàutiques són destinacions tu-
rístiques especialitzades en es-
ports nàutics i suposen un nou 
concepte de vacances que inclou 
tres elements essencials: mar, 
esport i altres activitats. Així, les 
estacions nàutiques proposen 
tot tipus d’esports nàutics (vela, 
submarinisme, kite surf, wind 
surf, motos aquàtiques...) però  
també preveuen altres tipus 
d’activitats, com ara golf, sende-
risme o turisme rural. 
Els objectius d’aquestes estaci-
ons són, bàsicament, desestaci-
onalitzar el turisme, especialitzar 
l’oferta i incrementar la despesa 
del visitant. 

Per a consultar la situació de les farmàcies podeu visitar la 
guia de carrers de la web municipal

El port de Benicarló acolliria la seu de l’estació nàutica.
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La Conselleria d’Infraestruc-
tures de la Generalitat està 
acabant de redactar el pro-

jecte d’urbanització del tram de 
la carretera Benicarló-Peníscola 
que transcorre pel terme munici-
pal de Benicarló. Aquest projecte 
inclou un nou pont sobre el Bar-

ranquet i una secció de vial de 
12 metres, tot i que l’Ajuntament 
està treballant perquè s’arribe a 
una amplada de 14 metres.
El tram des de la Ratlla del Terme 
fins a l’avinguda de les Corts Va-
lencianes estarà dotat de serveis 
d’enllumenat, col·lectors de plu-

vials, carril bici, voreres i calçada. 
A més, també s’instal·laran els 
serveis de telecomunicacions. 
Concretament, les mides que 
està estudiant la Conselleria són 
una calçada de 6m, amb voreres 
de � i 2 metres respectivament i 
un carril bici d’1,75m.

L’Oficina Municipal de Nor-
malització Lingüística ha 
elaborat un recull de recur-

sos per promoure el llenguatge 
igualitari en la documentació ad-
ministrativa i evitar les discrimi-
nacions lingüístiques.
En aquest recull s’inclouen con-
sells com la utilització de formes 
genèriques, que afavoreixen la 

llegibilitat i eviten haver d’es-
mentar sempre el gènere masculí 
i el femení. Per exemple, si en un 
model de sol·licitud escrivim “la 
persona interessada”, estem utilit-
zant una expressió vàlida tant per 
a homes com per a dones, cosa 
que no ocorreria si utilitzàrem el 
terme l’interessat. El mateix ocor-
re si ens referim als ciutadans i 

les ciutadanes amb el terme ciu-
tadania.
En definitiva, en la mesura que les 
persones i les mentalitats evolu-
cionen cap a postures menys dis-
criminatòries, les llengües també 
ho fan, i han de ser els usuaris i 
les usuàries de la llengua els qui 
han de fomentar un canvi positiu 
cap a un llenguatge igualitari.

Els manuals lingüístics inclouen consells per promoure el llenguatge igualitari.

La carretera va des de la ratlla del terme fins a Corts Valencianes

Saps que...?
Pots preparar-te les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements 
amb els materials en línia (dictats, lectures, programari, proves d’altres 
convocatòries...) que trobaràs al seu web http://www.cult.gva.es/jqcv/

L’Ajuntament es reuneix 
amb els veïns del 
sector II Mercat 

L’Ajuntament de Benicarló, 
a través de la Regidoria 
d’Urbanisme, ha encetat 

converses amb els veïns del 
sector II Mercat per tal de des-
bloquejar la urbanització de la 

zona. En principi, els afectats 
han fet saber a l’Ajuntament que 
volen que siga el consistori qui 
s’encarregue de desenvolupar el 
sector, a pesar que anteriorment 
s’havien mostrat disposats a fer-

ho ells mateixos.
De moment, l’Ajuntament con-
tinuarà les converses i ha anun-
ciat que recull la invitació dels 
veïns i que la farà efectiva en el 
moment oportú.

Conselleria ultima 
el projecte de la 
carretera a Peníscola

L’OMNL aposta per 
una administració local 
no sexista
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La fira de turisme World 
Travel Market (WTM), una 
de les més importants que 

se celebren al món, comptarà 
enguany amb la presència de 
Benicarló dins de l’estand de la 
marca turística Castellón-Costa 
Azahar.
La fira, en la qual Benicarló s’ofe-
rirà com a destinació turística 
nàutica i de sol i platja, tindrà 
lloc del 12 al 15 de novembre 
i comptarà també amb altres 
tres mostradors de la Comuni-

tat Valenciana: Costa Blanca, 
Benidorm i València Terra i Mar.
Tot i ser una de les fires més des-
tacades del calendari internacio-
nal, la de Londres no és una fira 
amb gran presència de visitants 
o turistes potencials, sinó que 
del que es tracta és de connectar 
les destinacions turístiques amb 
el mercat britànic a través dels 
seus operadors. Així, Benicarló 
ja ha contactat amb diferents 
agents anglesos per oferir la ciu-
tat i les seues empreses turísti-

ques com a destinació. 
De fet, la presència de Benicarló 
a la WTM és una excel·lent opor-
tunitat per valorar les possibili-
tats del mercat anglés, les seues 
demandes i necessitats.
Després d’haver estat a Tras FI-
TUR (Madrid), TCV (Valencia), 
SITC (Barcelona), Expovaciones 
(Bilbao) i ara WTM (Londres), 
Benicarló també estarà present 
a Intur (Valladolid, del 22 al 25 
de novembre) com l’última fira 
turística de 2007.

Informació 
municipal

ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA 
16/2007 DE 6 DE SETEMBRE
Punt 1r. Aprovació, si escau, de l’acta dels sessions ordinària 

núm. 14/2007 de 26 de juliol i extraordinària núm. 
15/2007, de 2 d’agost de 2007.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 2n. Dictamen a la proposta de ratificació de nomena-

ments falleres majors i cort d’honor any 2008.
 Aprovat per unanimitat
Punt �r. Dació de compte del Decret d’Alcaldia pel qual es 

confereix delegació especial per la incoació i resolu-
ció d’expedients sancionadors en matèria de tràfic i 
seguretat vial.

Punt 4t. Dictamen a la proposta d’aprovació del conveni de 
col·laboració entre la Conselleria de Benestar Social 
i l’Ajuntament de Benicarló per al desenvolupament 
del programa “Menjar a Casa” durant el període 
2007-2010.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 5é. Proposició sobre la ratificació de la sol·licitud de 

subvenció per a Programes innovadors a favor de la 
integración d’immigrants (Ordre TAS/20�9/2007, de 
4 de juliol).

 Aprovat per unanimitat.
Punt 6é. Dictamen sobre l’aprovació del projecte de reurba-

nització del carrer de Cristóbal Colón i sol·licitud a la 
Diputació Provincial de Castelló de la seua inclusió 
en el Pla Provincial de Cooperació a Obres i Serveis 
de competència municipal per l’any 2008.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 7é. Dictamen sobre modificació de l’acord del Ple de la 

Corporació de 22 de febrer de 2007, pel qual es va 
acordar aprovar provisionalment el document d’ho-
mologació de l’O.A. 7 del PGOU de Benicarló, refe-
rent a la necessitat de la reserva del 30 % d’edificació 
d’habitatges sotmesos a algun règim de protecció 
pública.

 Aprovat amb el vot favorable de 12 regidors (PP) i 9 
vots en contra (PSPV-PSOE i Bloc).

Punt 8é. Dictamen sobre la rectificació del compte detallat 
dels quotes d’urbanització del Programa d’Actuació 
Integrada Corts Valencianes II, aprovat pel Ple de la 
Corporació de data 1� de febrer de 2006.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 9é. Dictamen sobre l’aprovació inicial de l’ordenança re-

guladora del cànon d’urbanització per la implantació 
d’infraestructures de proveïment d’aigua i saneja-
ment en diversos sectors de Benicarló.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 10é. Dictamen sobre l’aprovació del Projecte de reurba-

nització de l’avinguda Catalunya.
 Aprovat amb el vot favorable de 19 regidors (PP i 

PSPV-PSOE) i 2 en contra (Bloc).
Punt 11é. Proposició a la modificació pressupostària núm. 

1/2007, de l’Organisme Autònom de Centres Socials 
Especialitzats.

 Aprovat per unanimitat.
Punt 12é. Dació de compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia 

i Tinències d’Alcaldia delegades des del 16 de juliol de 
2007 al 15 d’agost de 2007.

DECRETS AGOST 2007
01/08/07. Atorgar llicència urbanística en c. dels Germans dels 
Escoles Cristianes, 10.
01/08/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
275.08�,�� euros.
01/08/07 . Acceptar la sol·licitud de regularització en la titu-
laritat de la desocupada núm. 26 del mercat de venda no se-
dentària.
01/08/07. Convocar Comissió Informativa de Benestar Social 
per al 6 d’agost de 2007.
01/08/07. Contractar amb Seidor, SA el subministrament de 7 
impressores Hp per import de 5.156,78 euros (IVA inclòs).
01/08/07. Atorgar llicència urbanística en el carrer La Sequie-
ta, número �.
01/08/07. Atorgar llicència urbanística en el carrer Tarragona, 
21.
01/08/07. Atorgar llicència urbanística en el carrer Navarra, 
25.
01/08/07. Atorgar llicència urbanística en la parcel·la situada 
en el km 1��,� de la CN-�40 València-Barcelona.
01/08/07. Atorgar llicència urbanística en el c. de César Ca-
taldo, 44.
01/08/07. Atorgar llicència urbanística en el c. de San Isidro, 
20.
01/08/07. Atorgar llicència urbanística en l’avinguda del Mar-
qués de Benicarló, 2�.
01/08/07 . Atorgar llicència urbanística en el c. del Crist de la 
Mar, 24.
01/08/07. Atorgar llicència urbanística en l’Av. de Magallanes, 
122.
01/08/07. Atorgar llicència urbanística en el c. del Doctor Se-
vero Ochoa, 47.
01/08/07. Concedir llicència d’obertura per a l’activitat de pàr-
quing a la mercantil Uma Gestión Integral CV U SL en l’Av. del 
Papa Luna, c. de València i c. d’Ausiàs March. 
01/08/07. Concedir la llicència de funcionament de l’activitat 
de lloc desmuntable de gelats Costa Orada a la mercantil Ge-
lats Costa Orada SL.
01/08/07. Concedir la llicència de funcionament de l’activitat 
de bar cafeteria desmuntable Bar de Willy a la platja de la Mar 
Xica.
01/08/07. Denegar llicència de segregació d’una finca situada 
en el camí d’Ulldecona, polígon 20, parcel·la 105.
01/08/07. Declarar la innecessarietat de llicència municipal 
per a la segregació d’una finca destinada a magatzem o local 
comercial situada en el c. de València, 27.
02/08/07. Concedir llicència municipal d’ocupación per als ha-
bitatges situats en el c. de Joan Fuster, 5.
02/08/07. Convocar la sessió ordinària de la Comissió Infor-
mativa de Contractació i Patrimoni per al 7 d’agost.
02/08/07. Concedir llicència municipal per a la tinença i gaudi 
d’animal potencialment perillós.
02/08/07. Arxivar l’expedient núm. �4/2006 de Secretaria.
02/08/07. Autoritzar l’obertura i constitució d’una bestreta de 
caixa fixa per a la atención d’obligacions corrents de caràcter 
periòdic o repetitiu que per les seues peculiaritats no poden 
ajustar-se al procediment general de gestió de la despesa 
sense menyscapte de l’eficàcia i eficiència del funcionament 

L’edifici Excel de Londres acollirà la World Travel Market

El proper 6 de novembre un equip mòbil 
de DNI de la Comissaria Provincial de Policia 
es desplaçarà a Benicarló 

S’atendran 150 sol·licituds i l’horari d’atenció al públic serà
de 9.30 h a 11.00 h i de 11.30 h a 12.45 h
El dia 8 d’octubre a partir de les 8.00 h es repartiran els números
a l’Ajuntament de Benicarló.

Benicarló estarà present 
a la World Travel Market 
de Londres
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dels Serveis o activitats de cada centre gestor, a càrrec dels 
crèdits.
02/08/07. Atorgar llicència urbanística en el c. del Crist de la 
Mar, 125.
02/08/07. Concedir llicència municipal per a la tinença i gaudi 
d’animal potencialment perillós.
02/08/07. Atorgar llicència urbanística en l’av. de la Llibertat 
cantonada c. de l’ Alqueria del Poaig.
02/08/07. Atorgar llicència urbanística en el c. del Doctor Coll, 
20.
02/08/07. Atorgar llicència urbanística en la Partida Bisbala, 
polígon 17, parcel·la 155.
0�/08/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
115.610,06 euros.
0�/08/07. Contractar amb Algeco Construccions Modulars el 
lloguer de quatre mòduls de socorrisme i salvament de plat-
ges de la Mar Xica, Morrongo i Caracola per import de 5.�59,2 
euros (IVA inclòs).
0�/08/07 . Declarar constituïda la borsa de treball d’agents 
de la policia local d’acord amb la puntuació total obtinguda 
segons l’acta de la Comissió de Valoració de 1� de juliol de 
2007.
0�/08/07. Aprovar expedient de transferècia de crèdit per 
import de 26.000,00 euros, per a la celebració d’activitats 
entitats culturals i esportives durant les Festes patronals de 
2007.
06/08/07. Retornar la fiança dipositada per l’entitat Elements 
per la utilització de l’Auditori Municipal.
06/08/07 . Denegar llicència sol·licitada per a instal·lar una má-
quina expenedora de targetes de telèfon enfront del número 
28 del Passeig Marítim.
06/08/07. Expedir el certificat habilitant de l’activitat de saló i 
institut de bellesa i gabinet d’estètica al centre comercial Be-
nicarló Centre Local 15. 
06/08/07. Concedir la llicència per a la instal·lació de l’activitat 
de centre d’equitació en Partida Surrac parcel·les 114 i 128.
06/08/07. Denegar la sol·licitud de devolución de la garantía 
per Policas �8 Promocions, S.L. de data 12 de juliol de 2007.
07/08/07 . Nomenar agents interins de la Policia Local per al 
període estival i fins el dia 31 d’octubre de 2007.
07/08/07 . Aprovar el Plec de Càrrec núm. 28/2007, correspo-
nent a les liquidacions practicades per l’Impost sobre l’Incre-
ment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana, compreses 
pel número �110 i entre els núms. �201 i �46�, pels seus respec-
tius imports i un total de 4�.467,82 euros.
07/08/07 . Autoritzar l’obertura i constitució d’una Bestreta de 
Caixa Fixa per a l’atenció d’obligacions corrents de caràcter 
periòdic o repetitiu que per les seues peculiaritats no poden 
ajustar-se al procediment general de gestió de la despesa 
sense afectar a l’eficàcia i eficiència del funcionament dels ser-
veis o activitats de cada centre gestor, a càrrec dels crèdits.
07/08/07. Sol·licitar al Registre de la Propietat de Vinaròs la 
declaració de caducitat i, en conseqüència, l’extinció dels 
notes d’afecció per l’inici del procediment de reparcel·lació de 
la Unitat d’Actuació núm. 19 del PGOU de Benicarló.
08/08/07 . Concedir llicència d’ocupació a l’habitatge situat al 
c. de la Mare de Déu del Carme, 29.
08/08/07. Signar la modificació de l’annex I del conveni de 
col·laboració subscrit amb la Caixa d’Estalvis i Pensions de Bar-
celona (“La Caixa”) per a modificar les condicions econòmiques 
dels microcrèdits socials.
08/08/07 . Arxivar l’exp. núm. 20/2006 del Negociat de Con-
tractació.
08/08/07. Concedir ajudes a l’estudi al conservatori de música 
Mestre Feliu.

08/08/2007: Atorgar llicència urbanística en l’Avinguda Maes-
trat, 1.
08/08/07 . Aprovar la certificació número 3 de les obres 
d’execució d’un edifici administratiu i enderrocament de la 
nau existent, situat el carrer del Doctor Pera, per import de 
57.607,96 euros a favor del contractista adjudicatari GESTIÓN 
I CONSTRUCCIÓN D’OBRES PÚBLICAS, SA.
08/08/07. Aprovar les bases del Concurs de fotografia Ciutat 
de Benicarló.
08/08/07 . Atorgar llicència urbanística en el c. de Mossén 
Lajunta, 1.
08/08/07. Aprovar les bases del Certamen de Poesia Ciutat 
de Benicarló.
08/08/07 . Atorgar llicència urbanística en el c. de Francisco 
Pizarro, �7.
08/08/07 . Expedir el certificat habilitant de l’activitat 
d’assessorament empresarial a la plaça de Sant Bartomeu, 11. 
09/08/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
1.578,42 euros.
09/08/07. Adjudicar la concessió per concurs públic de 
l’explotació d’un bar al recinte d’espectacles durant els festes 
patronals 2007 a la Falla La Carrasca per un import de �.000 
euros, IVA inclòs.
09/08/07 . Aprovar el Plec de Càrrecs núm. 29/2007, correspo-
nent a la liquidació núm. � de 2007, practicades pel concepte 
d’execució subsidiària, per import total de 1.566,44 euros. 
09/08/07 . Atorgar llicència urbanística en la Partida Solaes, 
282.
09/08/07. Nomenar graduat social per a defensa procediment 
núm. 481/2007 davant el Jutjat social núm. 2 de Castellón.
09/08/07 . Atorgar llicència urbanística en l’Av. de Cataluña, 
25.
09/08/07. Designar lletrats en el Procediment Judici de Fal-
tes núm. �6�/2007 davant el Jutjat de Instrucción núm. 2 de 
Vinaròs.
09/08/07 . Designar lletrat en el Procediment núm. 461/2007, 
interposat davant el Jutjat social núm. 1 de Castelló.
09/08/07 . Conferir al tinent d’alcalde, Ramón Soriano Verge, 
delegació especial per a la incoació i resolució d’expedients 
sancionadors en matèria de tràfic i seguretat vial que es tra-
miten com a conseqüència de les infraccions de tràfic come-
ses en aquesta ciutat.
10/08/07. Aprovar la primera prórroga del contracte subscrit 
amb la mercantil Serveis de Neteja IVASAN, SLU, relatiu a 
la prestació del servei de porteria, control d’accessos, infor-
mación al públic, neteja i manteniment en el CEIP Marqués 
de Benicarló per un període d’un any amb efectes des del 9 de 
setembre de 2007 fins al 8 de setembre de 2008.
10/08/07 . Tenir per incomplida l’ordre de suspensió de les 
obres d’un habitatge unifamiliar en partida Surrac, polígon 7, 
parcel·la 86 i imposar a l’interessat una multa de 1.000 euros. 
10/08/07. Requerir a la mercantil Meritur 2002, SL, perquè sol·licite 
la cancel·lació del dipòsit realitzat en la Tresoreria municipal en 
data 19 de juny de 2007, i acredite davant aquest Ajuntament 
el pagament de les indemnitzacions previstes en el Projecte de 
Reparcel·lación aprovat en data 10 de novembre de 2006.
1�/08/07. Atorgar llicència urbanística en el c. d’Aragó, 10.
1�/08/07. Desestimar el recurs de reposició interposat per la 
mercantil POSTIGO Obras y Servicios, SA.
1�/08/07 . Contractar amb l’entitat Enfoque Agrupación 
Fotográfica la realització del reportatge fotogràfic per al cal-
endari 2008.
1�/08/07 . Nomenar agents interins de la Policía Local para 
ocupar quatre llocs de treball d’agent, de forma provisional i 
fins al seu nomenament com agents de carrera.

13/08/07. Contractar amb Paper Office, SL el subministrament 
de diferents tòners per a les impressores de l’Ajuntament per 
import de 2.267,22 euros (IVA inclòs).
1�/08/07. Concedir llicència municipal per a la tinença i gaudi 
d’animal potencialment perillós.
1�/08/07 . Convocar Junta de Govern Local per al 17 d’agost 
de 2007.
1�/08/07 . Aprovar la convocatòria per a la concessió de 
beques per a l’assistència d’estudiants als Premis d’Octubre 
organitzats per la Fundació Ausiàs March.
14/08/07 . Atorgar llicència urbanística en el c. dels Llauradors, 
8 i c. de Madrid, 2�-25-27.
14/08/07 . Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
19.4�2,46 euros.
14/08/07 . Aprovar la devolució de la garantía definitiva dipos-
itada per la mercantil Seguridad y Comunicaciones Pedro Rico, 
SL per a respondre del contracte relatiu a les instal·lacions de 
seguretat per al Museu del Convent de Sant Francesc per im-
port de 1.172,95 euros.
14/08/07 . Contractar amb LITOCOLOR LINEART S.L el submi-
nistrament de publicitat i propaganda per import de 264�,7� 
euros (IVA inclòs).
14/08/07 . Contractar amb AIDIMA (Institut Tecnològic del 
Moble, Fusta, Embalatge i Afins) el servei de realització d’ana-
lítiques, determinació de paràmetres en l’aigua de bany, pre-
sa de mostres, informe i desplaçaments, per un import de 
2.087,89€, IVA inclòs.
14/08/07 . Triar tres municipis per a formar part del Consell 
Territorial de la Propietat Immobiliària de Castelló.
14/08/07 . Atorgar llicència urbanística en el c. de Madrid, �1.
14/08/07 . Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
15.258,�9 euros.
14/08/07. Contractar amb SERYECO,SL el servei de treballs de 
desinfecció, presa de mostres, la realització d’analítiques en 
les dutxes i rentapeus de les platges Caracola, Gurugú, Mor-
rongo i Mar Xica, presa de mostres, informe i desplaçaments, 
per un import de 2.981,20€, IVA inclòs.
14/08/07. Concedir llicència municipal d’ocupació per als habi-
tatges situats en la Partida Solaes, 792.
14/08/07 . Atorgar llicència urbanística en el c. de Peníscola, 
48-bis
14/08/07 . Atorgar llicència urbanística en el c. del Botànic Ca-
banilles 1.
14/08/07 . Expedir el certificat habilitant de l’activitat de ser-
veis immobiliaris en passeig de Ferreres Bretó, �4 baixos.
14/08/07 . Concedir llicència de funcionament de bar cafeteria 
en el c. de Joan XXIII, 6. 
16/08/07 . Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
62.051,48 euros.
16/08/07 . Desestimar la sol·licitud de devolució de la taxa per 
llicència de segona ocupació per import de 54,50 euros.
17/08/07 . Aprovar la convocatòria i les bases específiques 
que han de regir el procés per a la constitució d’una borsa 
d’ocupació per a la selecció de treballadors/es socials de Ben-
estar Social.
21/08/07 . Arxivar l’expedient núm. 17/1998 del Negociat de 
Contractació.
21/08/07 . Arxivar l’expedient núm. 28/2007 del Negociat de 
Contractació.
22/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge situat en 
Partida Solaes 474-D4.
22/08/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
98.664,72 euros.
22/08/07 . Arxivar l’expedient núm. 1�/2006 del Negociat de 
Contractació.

22/08/07 . Aprovar la convocatòria i les bases específiques 
que han de regir el procés per a la constitució d’una borsa 
d’ocupació per a la selecció de treballadors/es socials de Ben-
estar Social.
22/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçment en c. de Mariano Miquel i Polo, 1.
22/08/07. Desestimar la sol·licitud de revisió de preus 
sol·licitada per la mercantil Fomento de Construcciones i 
Contratas, SA en relació amb el contracte subscrit relatiu a la 
prestació del servei de conservació, neteja i reg de les zones 
ajardinades de la ciutat de Benicarló.
22/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en c. de Santa Barbara, 4.
22/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a habitatge amb em-
plaçament en Av. dels Corts Valencianes, 5.
22/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a habitatge amb em-
plaçament en Partida Sanadorli, 289.
22/08/07 . Atorgar llicència urbanística en la c. de Ramón i 
Cajal, cantonada al c. de Madrid, 1.
22/08/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
4�9.0�2,6� euros.
2�/08/07 . Arxivar l’expedient núm. 26/2006 del Negociat de 
Contractació.
2�/08/07 . Atorgar llicència urbanística en el c . de la Clapissa, 
41.
2�/08/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 
152.007,72 euros.
2�/08/07 . Atorgar llicència urbanística en el c . de la Clapissa, 4�. 
2�/08/07 . Atorgar llicència municipal en el c. del Segle.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a la vivenda amb em-
plaçament en c. d’Hernan Cortés, 24.
27/08/07 . Acceptar la sol·licitud de canvi en l’autorització de 
la parada núm 5� del mercat de venda no sedentària.
27/08/07. Aprovar la devolució de la garantía definitiva di-
positada per l’empresa BSCH LEASING S.A., per import de 
2.027,�6 euros, per a respondre de les obligacions del con-
tracte subscrit el 18 d’octubre de 2000, relatiu a l’arrendament 
d’un vehicle toterreny.
27/08/07 . Arxivar l’expedient nº 69/2000 de Contractació.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en c. de Francisco Pizarro, ��.
27/08/07 . Acceptar la sol·licitud de canvi en l’autorització de 
la parada núm 75 del mercat de venda no sedentària.
27/08/07. Aprovar la devolució de la garantía definitiva dipos-
itada per la mercantil Garage Castellón, SL per a respondre 
del contracte subscrit amb data 21 de juny de 2005, relatiu al 
subministrament de tres furgonetes per al servei de transport 
de la Brigada Municipal per import de 1.�24,88 euros.
27/08/07 . Arxivar l’expedient núm. �5/2004 del Negociat de 
Contractació.
27/08/07. Desestimar la sol·licitud de devolució de la quanti-
tat de 48,00 euros, corresponents a l’import del 2n torn de 
l’Escola d’Estiu 2006 per no ajustar-se la demanda a l’articulat 
de l’Ordenença P-4. Es retorna la quantitat de 48,00 euros, 
corresponents a l’import del �r torn.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en Av. del Marqués de Benicarló, 1�.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a la vivenda amb em-
plaçament en Av. del Papa Lluna, 47.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a la vivenda amb em-
plaçament en c. del del Grau, 14.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en Placeta del Vi de Carlón, �.
27/08/07. Atorgar llicència municipal per al pas d’una línea sub-
terránea de baixa tensió en el passeig de Febrer Soriano, 1.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
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La temporada de teatre ar-
renca aquest octubre amb 
quatre obres teatrals. Di-

vendres 5 torna la companyia 
castellonenca L’Home Dibuixat 
amb l’obra Infantillatges, interpre-
tada per Tian Gombau. Dilluns 8 
tindrem a la companyia del tele-
visiu Sergi Caballero amb l’obra 
Dies viscuts. Divendres 19, una 
altra companyia castellonenca, 
amb Valentí Piñot i l’obra Thelma 
el Llanties. I per últim, per diven-
dres 26, un dels plats forts de la 
temporada: El enemigo de la clase, 
un espectacle dirigit per Marta 
Angelat i amb coneguts actors 
com ara els protagonistes de la 
pel·lícula Barrio. El enemigo de la 
clase parla de sis alumnes d’un 

institut del barri d’una gran ciutat 
que acaben d’“expulsar” la mes-
tra de la classe i esperen un nou 
professor. S’avorreixen, trenquen 
les cadires i les taules, es bara-

llen. Mentre esperen el professor 
cadascú donarà una classe sobre 
el seu tema favorit. D’ací sorgirà 
l’autobiografia d’aquests adoles-
cents marginats.

Durant els mesos de juli-
ol i agost el Pavelló Po-
liesportiu Municipal ha 

renovat la imatge remodel·lant 
part de les seues instal·lacions. 
Concretament, s’ha reparat, polit 
i pintat el parquet de la pista de 
joc, s’han remodel·lat els serveis 
i els vestidors, s’ha fet un canvi 
de mobiliari en vestidors i ser-
veis i s’ha millorat la zona VIP. A 
més, també s’ha incrementat la 
potència de la il·luminació de la 
pista amb una nova instal·lació 
elèctrica. 

Totes aquestes actuacions han 
contribuït a millorar les instal-
lacions del Pavelló de cara a la 

nova temporada, que va comen-
çar amb l’exitosa organització de 
la Supercopa d’Espanya.

Avanç de la temporada de teatre de Tardor

El conflicte a les aules 
puja a l’Auditori amb l’obra 
El enemigo de la clase

plaçament en c. de Joan XXIII, 54.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en Av. de Iecla, 41.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en c. de Francisco Pizarro, �8.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en c. de l’El Puig de la Nau, 1.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en c. d’Isaac Albéniz, 21.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en Partida Solaes, 204.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en c. del del Pou, �.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en c. d’Hernan Cortés, �0.
27/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació de l’habitatge amb em-
plaçament en Av. del Papa Lluna, �.
27/08/07 . Atorgar llicència municipal en la Partida Riu, 7.
27/08/07. Atorgar llicència municipal en el c. de Pere Bretó, 10.
27/08/07 . Atorgar llicència municipal en el c. de César Catal-
do, 79.
27/08/07 . Rectificar el decret de data 29 de març de 2006.
28/08/07 . Convocar sessió extraordinària de la Comissió In-
formativa de Urbanisme i Medi Ambient.
28/08/07 . Aprovar la devolución de la garantía definitiva di-
positada per a respondre de les obligacions derivades del con-
tracte subscrit en data 2 de març de 198�, per un import total 
de 158,66 euros.
28/08/07 . Arxivar l’expedient núm. 19/1992 del Negociat de 
Contractació.
28/08/07 . Aprovar la convocatòria de subvencions per part 
de l’Ajuntament de Benicarló a associacions esportives que 
hagen realitzat activitats esportives en esport escolar i cam-
panya d’estiu. (any 2007).
28/08/07 . Atribuir aquelles tasques inherents al lloc de tècnic 
de Patrimoni que no poden demorar-se per més temps.
28/08/07 . Productivitat corresponent al mes d’agost de 2007.
28/08/07 . Estimar recurs de reposició interposat contra de-
cret de 27 de juny de 2007 i revocació de la multa coercitiva 
imposada per incompliment ordre de suspensió obres. 
28/08/07 . Ordenar la demolició de l’edificació realitzada il-
legalment en la partida Collet polígon 21, parcel·la 51 (anterior-
ment parcel·els 82+51), consistent en habitatge unifamiliar.
29/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en c. d’Hernán Cortés, �2.
29/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en Av. de Mallorca, �4.
29/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació per a l’habitatge amb 
emplaçament en c. de la Mare de Déu de Montserrat, 10.
29/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en Partida Solaes, 428.
29/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en c. Major, 8.
29/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en Av. de la Llibertat, 28.
29/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a la vivenda amb em-
plaçament en c. de César Cataldo, 105.
29/08/07 . Requeriment perquè sol·licite llicència municipal 
per a la realització de l’obra situada a la partida Convent, polí-
gon 20 parcel·la 105.
29/08/07 . Requeriment perquè sol·licite llicència municipal 
per a la realització de l’obra situada a la carretera Benicarló-
Sant Mateu, km. 2,200, polígon industrial El Collet de 
Benicarló, consistent en la construcció de naus industrials de 
gran superfície.
29/08/07 . Requeriment perquè sol·licite autorització munici-

pal per a la realització de l’obra situada a la partida Bovalar, 
polígon 14, parcel·la 107, consistent en la construcció d’un ha-
bitatge unifamiliar.
29/08/07 . Requeriment perquè sol·licite autorització muni-
cipal per a la realització de l’obra situada a la partida Collet, 
polígon 21, parcel·la �7, consistent en la construcció d’una casa 
de fusta.
29/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en c. dels Parres, 5.
29/08/07 . Atorgar llicència municipal en la c. de Francisco Pi-
zarro, ��.
29/08/07 . Atorgar llicència municipal d’activitat per a l’ober-
tura de Clínica Dental en c. del Ministre Bayarri, 1.
29/08/07 . Atorgar llicència urbanística en la c. del Rei en 
Jaume, �4.
29/08/07 . Atorgar llicència municipal de Clínica Dental en el 
c. del Crist de la Mar, 1.
�0/08/07 . Requeriment perquè sol·licite llicència municipal 
per a la construcció d’un habitatge unifamiliar a la partida 
Collet, polígon 12, parcel·la 9.
�0/08/07 . Convocar la sessió ordinària de la Comissió Infor-
mativa de Contractació i Patrimoni per al 4 de setembre.
�0/08/07. Convocar sesión ordinària de la Comisión Informati-
va de Economía i Hisenda per al � de setembre.
�0/08/07 . Requeriment perquè sol·licite autorització muni-
cipal per a la realització de l’obra situada a la partida Sotà, 
polígon 1�, parcel·la �42, consistent en un magatzem amb es-
tructura metàl·lica.
�0/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçment en c. de Francisco Pizarro, 65-67.
�0/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en c. del Riu, 20.
�0/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en Passeig Maritim, 1�.
�0/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en/ c Puig de la Nao, 25.
�0/08/07 . Atorgar llicència municipal d’activitat de magatzem 
de pneumátics i olis minerals sintètics en el Polígon Industrial 
“El Collet”, parcel·la 401.
�0/08/07 . Atorgar llicència municipal en el carrer c. de Joan 
XXIII, 1.
�1/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en Passeig Maritim, 15.
�1/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a la vivenda amb em-
plaçament en Av. de la Llibertat, 100.
�1/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en/ c Hernan Cortés, ��.
�1/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en Av. de València, �2.
�1/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en Av. de Iecla, 41.
�1/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçment en c. de Ramón i Cajal, 18.
�1/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en Av. de Mallorca, 20.
�1/08/07 . Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge amb em-
plaçament en c. del Crist de la Mar, �8.
�1/08/07 . Atorgar llicència urbanística en la c. del Doctor Se-
vero Ochoa, 52.
�1/08/07 . Autoritzar el canvi de titularitat en favor de la mer-
cantil CONSTRUCCIONS MORRONGO-ISICO S.L.O. de la lli-
cència d’obres atorgada en data 12 de juny de 2006, a la mer-
cantil TUROMAR S.L., per a les obres de construcción en la c. 
del Organista Coscollano, 9. El parquet de la pista s’ha reparat, polit i pintat

Els protagonistes d’El enemigo de la clase són coneguts 
per la pel·lícula Barrio

El Pavelló renova 
les instal·lacions
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Com ja és habitual, aquest 
mes d’octubre, del dia 15 
al dia 28 es celebraran 

les XII Jornades del Voluntariat 
Social a Benicarló amb la parti-
cipació de totes les associacions 

socials de la ciutat.
L’objectiu d’aquestes jornades 
és promocionar les associacions 
existents a la nostra població, 
potenciar i donar a conéixer els 
seus programes socials i pro-

moure entre la població el vo-
luntariat i associacionisme.
Les activitats que es realitzaran 
durant aquesta setmana on par-
ticipen totes les associacions es-
tan dirigides a tota la població.

Tornen les Jornades de 
Voluntariat Social

La Cambra de Comerç de 
Castelló i la Regidoria 
de Comerç i Mercats de 

l’Ajuntament de Benicarló han 
organitzat unes Jornades gratuï-
tes sobre Qualitat al Xicotet Co-
merç i Comerç Excel·lent.
Aquestes jornades estan em-
marcades dins dels programes 
de modernització del xicotet 
comerç, i tenen com a objectiu 
donar a conèixer la norma de 
qualitat UNE 175.001-1, que reco-
neix la Qualitat de Servei per al 
Xicotet Comerç.
Aquesta norma de qualitat 
s’atorga als comerços que supe-
ren els tràmits establerts per la 
Fundació Valenciana de la Qua-
litat (FVQ), i permet aconseguir 
el segell de “Comerç Excel·lent”, 

a més d’aparèixer a les guies 
anuals de “Comerços Excel·lents 
” que edita la FVQ a nivell auto-
nòmic.

Les sessions de les jornades, 
impartides per professionals en 
gestió de qualitat, van acollir 
vint-i-cinc comerciants.

El Centre Geriàtric ja comp-
ta amb una cuina nova. 
Les obres, que han tingut 

un cost de �6.000 euros, s’han 
finançat gràcies a un conveni 
amb l’empresa IFF i l’Organis-
me Autònom de Centres Socials 
Especialitzats (OACSE). L’alcal-
de de la ciutat, Marcelino Do-
mingo, i la regidora de Benestar 
Social, Sarah Vallés, van visitar 
les obres el passat 26 de setem-
bre i van poder comprovar el 
bon funcionament de les noves 
instal·lacions. D’altra banda, la 
regidoria de Benestar Social ha 
informat que les obres de remo-

delació del centre geriàtric re-
bran un impuls pròximament ja 
que s’ha decidit resoldre el con-

tracte amb l’empresa que tenia 
l’adjudicació de les obres pels 
constants endarreriments.

Els comerciants participen 
en un curs sobre qualitat

La cuina s’ha adaptat a la normativa vigent

El saló de Plens de l’Ajuntament va acollir les jornades

El Centre Geriàtric 
estrena cuina
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La Policia Local va celebrar 
el passat 29 de setembre el 
dia del patró, Sant Miquel, 

amb una jornada plena d’actes. 
El primer, una parada dels poli-
cies locals juntament amb una 
representació dels cossos de la 
Guàrdia Civil, Bombers, Protec-
ció Civil i Creu Roja. Durant l’ac-
te, que van presidir l’alcalde de 

la ciutat, Marcelino Domingo, i 
el delegat del Consell, Joaquín 
Borrás, es van reconèixer els 
mèrits a nou agents de la policia 
local pel seu treball.
Els agents homenatjats van ser 
Nicasio Alcántara, Julián García, 
Enrique Mora, Pablo Valladolid, 
Álvaro Albalate, Agustín Balles-
ter, José María Ramos, Plácido 

Hidalgo i Jesús Beltrán. 
La celebració va culminar amb la 
inauguració de les noves depen-
dències de la Policia, situades al 
carrer del Doctor Fléming. Totes 
les autoritats presents van po-
der visitar els nous locals i segui-
dament es van obrir les portes a 
totes les persones que van voler 
recórrer les noves instal·lacions.

Agenda Cultural
EXPOSICIONS
 Exposició de fotografi es “Proporcions ar-

quitectòniques” de Joaquim Bérchez (fi ns 
al dia 28). Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc. Organitza: Regidoria de Cultura i 
Mucbe. Produeix: Consorci de Museus.

 Exposició de pintura “Moments”, de Pepa 
Sanz (fi ns al dia 28). Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de 
Cultura i Mucbe.

 Exposició “Kabuto”, de José Luís Ferrer 
(Fer) (fi ns al dia 31). Centre Cultural Convent 
de Sant Francesc. Organitza: Regidoria de 
Cultura i Mucbe.

 Exposició “Llegendes valencianes”, de l’Edi-
torial Brimores (fi ns al dia 14). Centre Cultu-
ral Convent de Sant Francesc. Organitza: Ofi -
cina Municipal de Normalització Lingüística.

OCTUBRE
DIMARTS 2
17.00 h  Obertura del curs 2007 – 2008 de l’Associa-

ció de la Dona Llauradora. Seu de l’Associació.
19.00 h  Inauguració de l’exposició “Llegendes 

Valencianes” (fi ns al dia 14). Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Organitza: Ofi cina 
de Normalització Lingüística i Mucbe.

DIVENDRES 5
10.00 h  Arribada del Correllengua. Lectura del 

manifest en defensa de la llengua. Actu-
ació de la Troupe Malabó amb Tres pa-
llassos de maleta. Pl. de Sant Bertomeu. 
Organitza: Regidoria de Cultura.

22.30 h  Cicle de Teatre de Tardor. Representació 
de l’obra Infantillatges a càrrec de la compa-
nyia L’Home Dibuixat. Auditori. Organitza: 
Regidoria de Cultura. Obra en valencià. Preu: 
5 €.

DISSABTE 6
19.00 h  Concert a càrrec de la Banda Juvenil la 

Primitiva de Llíria i la Banda Juvenil de 
l’Associació Musical Ciutat de Benicarló. 
Auditori. Organitza: Assoc. Musical “Ciutat de 
Benicarló”.

19.00 h  Concurs de Pesca. VII Fase Selecto. Seniors 
(fi ns a les 01.00 h). Platja de Peníscola. Orga-
nitza: Club de Pesca Esportiva El Mero.

DIUMENGE 7
07.00 h  Tradicional Romeria a peu a l’ermita de 

la Mare de Déu de la Font de la Salut de 
Traiguera. Sortida des de l’església de Sant 
Bertomeu. Organitza: Cofradía de la Virgen 
del Rosario i Penya Setrill.

10.00 h  Art al carrer (fi ns a les 14.00 h). Pl. de Sant 
Bertomeu. Organitza: Associació Benicarló 
Art i Regidoria de Turisme.

DILLUNS 8
22.30 h  Cicle de Teatre de Tardor. Cicle Fet Ací. 

Representació de l’obra Dies Viscuts, a càrrec 
de la companyia Mutis pel Forum. Auditori. 
Organitza: Regidoria de Cultura i Diputació 
de Castelló. Obra en valencià. Preu: 5€.

DIMARTS 9
 DIADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
09.00 h  Llançament de 9 carcasses i campanes al 

vol. Pl. de Sant Bertomeu. Organitza: Regido-
ria de Cultura.

10.00 h  Marxa popular ciclista pels carrers de la 
ciutat. Pl. de la Comunitat Valenciana. Orga-
nitza: Regidoria de Cultura. Col·labora: De-
portes Balaguer.

12.00 h  Cercavila amb la Colla de Gegants i Ca-
buts, la Colla de Dolçainers i Tabaleters, 
el grup de Danses Renaixença i la Colla de 
Xancuts Ròdenas. Sortida del c. del Rei en 
Jaume I. Organitza: Regidoria de Cultura.

DISSABTE 14
18.30 h  Festival Folklòric Aragonés. Auditori. Or-

ganitza: Centro Aragonés de Benicarló.
DIUMENGE 15
18.00 h  XII Jornades de Voluntariat. Taller de pin-

tura. El color com a teràpia (fi ns a les 20.00 
h). C. de Sant Francesc, 94. Organitza: Centre 
de Voluntariat.

DIMARTS 16
19.30 h  XII Jornades de Voluntariat. Projecció del 

documental Invisibles, de Metges sense 
Fronteres. Centre Cultural Convent de Sant 
Francesc. Organitza: Fundar Benicarló, Cen-
tre de Voluntariat.

DIJOUS 18
19.00 h  XII Jornades de Voluntariat. Xarrada 

“Medicina ortomolecular aplicada a la ma-
laltia de la fi bromiàlgia i altres malalties”, a 
càrrec d'Aleja Odón. C. de Sant Francesc, 
94. Organitza: AFIVINA, Associació de Fibro-
miàlgia.

DIVENDRES 19
19.00 h  XII Jornades de Voluntariat. Reunió Ober-

ta del grup d’Alcohòlics Anònims “Sempre 
hi ha una eixida”. Seu de Càritas. Organitza: 
Alcohòlics Anònims.

22.30 h  Cicle de Teatre de Tardor. Representació 
de l’obra Telmah el Llànties, a càrrec de Va-
lentí Pinyot. Auditori. Organitza: Regidoria 
de Cultura. Obra en valencià. Preu: 5 €.

DISSABTE 20
10.00 h  XII Jornades de Voluntariat. Taller “És un 

problema ser diferent. Mediació intercultu-
ral”. Inscripcions fi ns al 15 d’octubre al Centre 
de Voluntariat. Organitza: Fundar Benicarló, 
Centre de Voluntariat.

17.00 h  Jornada de portes obertes a l’estudi del pin-
tor i escultor Joan Josep Fontanet (fi ns a les 
21.00 h). C. de Sant Gener, �8. Organitza: Asso-
ciació Benicarló Art i Regidoria de Turisme.

18.30 h  Coronació de les reines major i infantil de 
la Casa de Andalucía. Auditori. Organitza: 
Casa de Andalucía.

19.00 h  Concurs de Pesca. VIII fase selecto. Sèniors 
(fi ns a la 01.00 h). Escullera del port. Organit-
za: Club de Pesca Esportiva EL Mero.

19.00 h  Exposició del projecte “Nocturn” de Fer-
nando Peiró Coronado i Josep Igual, en 
commemoració del 25 aniversari de l’As-
sociació Cultural Alambor (fi ns al dia 28 . 
Organitza: Assoc. Cultural Alambor.

19.30 h  XII Jornades de Voluntariat. Projecció del 
documental Que tienes debajo del sombrero. 
Centre Cultural Convent de Sant Francesc. 
Organitza: AFANIAS Benicarló.

DIUMENGE 21
12.00 h  XII Jornades de Voluntariat. Conta Con-

tes De postre... en gelat i un secret, a càrrec 
d'El Boix Blanc Teatre. Centre Cultural 
Convent de Sant Francesc. Organitza: Fundar 
Benicarló, Centre de Voluntariat.

DILLUNS 22
10.30 h  XII Jornades de Voluntariat. Xarrada 

“Globalització del Drets: una ecoauditoria al 
Tercer Món”, a càrrec de Rosa M. Pedra. Saló 
dels Exalumnes de La Salle. Organitza: Junta 
Local de Proyde.

DIMARTS 23
10.00 h  XII Jornades de Voluntariat. Jornada de 

portes obertes a l’Associació Càritas Inter-
parroquial de Benicarló (fi ns a les 11.30 h i 
de 18.00 a 20.00 h). Seu de l’Associació, c. de 
Sant Francesc, 24. Organitza: Càritas.

DIMECRES 24, DIJOUS 25 I DIVENDRES 26
17.00 h  XII Jornades de Voluntariat. Ta-

llers i activitats “Un voluntari, un 
amic” (fi ns a les 19.00 h). Ludoteca. 
Organitza: Fundar Benicarló, Centre de Vo-
luntariat. Col·labora: Ludoteca Municipal.

20.30 h  XII Jornades de Voluntariat. Comerç Just. 
recupera el benefi ci del treball amb un co-
merç diferent. Degustació de productes del 
comerç just. Saló dels Exalumnes de La Salle. 
Organitza: Junta Local de Proyde.

DIVENDRES 26
20.30 h  Xarrada sobre el vi a Benicarló, a càrrec de Josi 

Ganzenmüller Roig. Seu de la Penya Setrill. 
Organitza: Penya Setrill

22.30 h  Cicle de Teatre de Tardor. Representació 
de l’obra El enemigo de la clase, a càrrec de la 
companyia Entre Cajas Producciones. Audi-
tori. Organitza: Regidoria de Cultura i Circuit 
Teatral Valencià. Obra en castellà. Preu: 7 €.

DISSABTE 27
10:00 h  XII Jornades de Voluntariat. Exhibició de 

futbol sala i basquet femení (fi ns a les 
1�.00 h). Col·legi La Salle. Organitza: AFANIAS 
Benicarló.

11:00 h  XII Jornades de Voluntariat. Mostra de 
Entitas Socials (fi ns a les 18.00 h). Anima-
ció infantil. Pl. de la Constitució. Inscripcions 
(fi ns a les 11.30 h) per a participar al taller de 
màgia per a joves de 12 a 17 anys. 

 Taller de graffi tis (fi ns a les 12 h). Organitza: 
Fundar Benicarló, Centre de Voluntariat.

 Taller de màgia (fi ns a les 12.45 h). Organit-
za: Fundar Benicarló, Centre de Voluntariat. 
Col·labora: Secció Luis Gonzaga dels Exalum-
nes de La Salle.

 Signa amb el voluntariat. Estand del Centre 
de Voluntariat.

 Ajuda’ls a omplir el seu cabàs. Estand de 
Mans Unides.

 Examina la teua pell. Estan de l’Associació 
contra el Càncer.

 Prova la teràpia del Shiat-su. Estand de Co-
cemfe Vinaròs.

 Posa el teu granet d’arena. Estand de Càritas.
 Inscripcions al campionat de dòmino i gui-

nyot ( fi ns a les 12.00 h). Estand del Club de la 
Tercera Edat.

 Inscripcions per al taller de risoteràpia ( fi ns 
a les 12.50 h) Estand del Grup de Treball de 
Dones Progresistes.

12.00 h  Campionat de Dòmino i Guinyot (fi ns a les 
18.00 h). Organitza: Club de la Tercera Edat.

13.00 h  Taller de risoteràpia “Riu una bona estona” 
(es repetirà a les 17.00 h). Organitza: Grup de 
Treball de Dones Progresistes.

16.00 h  Taller de creps (fi ns ales 18.00 h). Organitza: 
Associació de la Dona

17.00 h  Animació a càrrec de Tigres de Cervol. Or-
ganitza: Cocemfe Vinaròs.

17.00 h  Gran puzle del mapa mundi (fi ns a les 18.00 
h). Adreçat a xiquets i xiquetes d’infantil i pri-
mària. Organitza: Associació Delwende.

20.00 h  Presentació del cartell ofi cial de les Falles 
2008. Auditori. Organitza: Junta Local Fallera.

DIUMENGE 28
12.00 h  XII Jornades de Voluntariat. Marxa Ci-

clista Solidària. Sortida des de la pl. de Sant 
Bertomeu.

19.00 h  Festival de la Falla els Conquistadors. Au-
ditori. Organitza: Falla els Conquistadors

NOVEMBRE
DIVENDRES 2
19.00 h  Inauguració de l’exposició i lliurament de 

premis del IX Concurs de Fotografi a Ciutat 
de Benciarló (fi ns al dia 25). Centre Cultural 
Convent de Sant Frnacesc. Organitza: regido-
ria de Cultura i Mucbe.

22.30 h  Cicle de Teatre de Tardor. representació 
de l’obra El hombre que intentó cruzar el Titi-
caca, a càrrec de la companyia Factoría Los 
sánchez. Auditori. Col·labora: Regidoria de 
Cultura. Obra en castellà. Preu: 5€.
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La Policia Local celebra
el patró inaugurant
les noves dependències

Dalt, les autoritats passen revista a la parada que va formar davant de l’església de Sant Bartomeu. Baix, l’alcalde 
inaugura ofi cialment les noves dependències de la Policia Local.



www.ajuntamentdebenicarlo.org

FET EN PAPER 
RECICLAT


