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Maqueta de les seus comarcals de les comissaries de policia autonòmica presentada pel president de la Generalitat

Benicarló tindrà una
comissaria de la policia
autonòmica

La seu comptarà amb 40 agents i 10 comandaments
EL NOU JUTJAT DE PAU OBRE LES PORTES • LA FUNDACIÓ BLASCO DE ALAGÓN
RESTAURARÀ EL CRIST DE L’ASIL • CONTINUEN ELS CLUBS DE LECTURA A LA
BIBLIOTECA • TOTA LA INFORMACIÓ PER NORMALITZAR ELS NOMS PROPIS •
CULTURA PRESENTA UNA PROGRAMACIÓ AMBICIOSA PER AL 2008 • EL COMERÇ
TAMBÉ S’APUNTA A LA FESTA DE LA CARXOFA • LES VISITES GUIADES A SANT
BARTOMEU, TOT UN ÈXIT • TOTA LA INFORMACIÓ SOBRE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA
• LA GUIA D’ACOLLIDA, UN INSTRUMENT PRÀCTIC PER ALS NOUVINGUTS
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Telèfons d’interés
Serveis municipals
Ajuntament de Benicarló.........964 470 050

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

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

SOREA (Servei

Brigada Municipal........................964 470 343

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

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

SOREA (Avaries)............................902 250 370

febrer

FARMÀCIA

Altres serveis

1

Consuelo González

Centre Ocupacional IVADIS....964 474 979

administratius

2-3

Ana Maria Badenes

Centre Social “La Farola”...........964 473 968

Contribucions Diputació

Club de la Tercera Edat.............. 964 471 304

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

Casal Municipal (Bar)...................964 473 716
Centre Geriàtric.............................964 471 867

Jutjat de Pau....................................964 470 146
Mercat Municipal........................ 964 470 328
Oficina de Turisme....................... 964 473 180
Pavelló Poliesportiu
Municipal..........................................964 475 202
Piscina Municipal...........................964 467 114
Pistes Atletisme.............................964 461 888
Pistes Esportives
Passeig Marítim (Bar).................667 906 805

Correus i Telègrafs......................964 470 998
ITV de Vinaròs................................964 401 320
Fundació Servei Valencià
d’Ocupació........................................964 467 011

Centres de formació

Ràdio Benicarló

CFIP (Centre Formació i

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

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

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

Centre de Formació

SEAFI - Centre

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

del Voluntariat............................... 964 470 335

Col·legi Francesc Català..............964 471 936

Centre Cultural Convent

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

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

Col·legi Marqués

FCC-Oficina Atenció

de Benicarló.....................................964 471 937

al Ciutadà.......................................... 964 461 253

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

Emergències
Centre de Coordinació
d’Emergències....................................................112
Policia Local.....................................964 475 300
Guàrdia Civil...................................964 465 010
...............................................................964 465 011
Bombers...........................................964 460 222
................................................................................085
Centre de Salut. Urgències......964 474 505
Ambulàncies Creu

Col·legi Ntra. Sra. de
la Consolació.................................. 964 471 699
CEIP Número 4...............................964 472 182
Conservatori de Música
Mestre Feliu....................................964 472 748

Institut d’Educació
Secundària Ramon Cid............... 964 471 706
UNED (Universitat Nacional

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

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

Centre Provincial Coordinació

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

Creu Roja........................................ 964 244 300
Associació Voluntaris de

Altres telèfons d’interès

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

Ermita de Sant Gregori..............964 473 065

Subministraments
i altres serveis

Parador de Turisme
“Costa del Azahar”...................... 964 470 100

FCC Serveis de neteja

Transports

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

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

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

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

Repsol butà...................................... 964 470 341

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

C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

Maores Febrer

5

Mayte Febrer

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

Amparo Carceller

6

Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

7

Av. Catalunya, 31.

8

Pablo Sastre

B

enicarló comptarà pròximament amb una comissaria de la policia autonòmica. Així està previst en el Pla
de Seguretat i Emergència que
va presentar la setmana passada
el president de la Generalitat,

Francisco Camps, que inclou sis
seus comarcals més a tota la Comunitat Valenciana (Vall d’Alba,
Llíria, Requena, Cullera, Xixona i
Benissa).
La comissaria de Benicarló tindrà 40 agents i 10 comanda-

Maria Pilar San Feliu

Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

González
9-10 Consuelo
C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

11

Francisco Santos

12

Maores Febrer

13

Mayte Febrer

C/ Major, 1. T. 964 471 897

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

Amparo Carceller

14

Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

15

Av. Catalunya, 31. T. 964 000 000

Pablo Sastre

Pilar San Feliu
16-17 Maria
Av. del Papa Luna, 18 . T. 964 460 980

18

Jorge Cid

C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

19

Francisco Santos

20

Maores Febrer

21

Mayte Febrer

Institut d’Educació
Secundària Joan Coromines......964 472 355

C/ Hernán Cortés, 45. T. 964 462 273

4

Tresoreria de la
Seguretat Social............................964 474 862

Benicarló acollirà una seu
de la policia autonòmica
aquesta legislatura

Farmàcies
de guàrdia
DIES

22

C/ Major, 1. T. 964 471 897

L’alcalde i el regidor de Seguretat i Policia van comparèixer davant dels
mitjans per explicar els detalls de la futura comissaria

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

Amparo Carceller

Av. de Iecla, 6. T. 964 471 143

Pablo Sastre
23-24 Av.
Catalunya, 31.

25
26

Ana Maria Badenes
C/ Pius XII, 23. T. 964 470 799

Jorge Cid

C/ Sant Joan, 33. T. 964 470 748

27

Francisco Santos

28

Maores Febrer

29

Mayte Febrer

C/ Major, 1. T. 964 471 897

C/ Mossèn Lajunta, 37. T. 964 471 165

C/ Jacinto Benavente, 5. T. 964 470 102

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

Edita: Ajuntament de Benicarló
Maquetació i Impressió: 4 Colors, Coop. V.
Dipòsit Legal: CS-331-2006



Model tipus del que seran les seus comarcals de la policia autonòmica

ments que realitzaran tasques
d’àmbit comarcal en el marc de
les competències que té la policia autonòmica (seguretat, vigilància en casos de molta afluència de gent, protecció a dones
maltractades, incendis forestals,
etc.). Així i tot, un dels objectius
principals serà assolir la màxima
coordinació amb els altres dos
cossos que hi haurà a Benicarló,
Policia Local i Guàrdia Civil.
L’elecció de Benicarló ha satisfet enormement l’equip de govern de l’Ajuntament. “Tindre
a Benicarló un cos de la policia
autonòmica serà molt beneficiós per a tota la comarca però
sobretot per a la nostra ciutat”,
ha declarat l’alcalde. També el
regidor de Seguretat i Policia,
Ramón Soriano, va assenyalar
que “aquesta comissaria repercutirà en el benestar de tots els
benicarlandos i benicarlandes”.
Tot i que encara s’han de fixar els
terminis concrets per a la construcció de la comissaria, l’Ajuntament ja té pensada una proposta d’ubicació que farà arribar
a la Conselleria de Governació,
que és qui ha de donar el vistiplau als terrenys. Les úniques
condicions que marca Conselleria és que siga un solar mínim de
500 m2.
L’alcalde, Marcelino Domingo,
ha agraït a totes les persones
que han fet possible la designació de Benicarló com a seu de la
comissaria, com ara el president
de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, el delegat del Consell
a Castelló, Joaquín Borrás, o el
regidor de Seguretat, Ramón
Soriano, entre d’altres.
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El Jutjat de Pau
estrena instal·lacions
dignes i accessibles

B

enicarló ja compta amb un
Jutjat de Pau en condicions. Després de mesos de
treballs d’adequació i finalitzat ja
el trasllat de les antigues dependències, el nou Jutjat de Pau ja
està a ple rendiment a la plaça
de Sant Joan, on estava situada
l’antiga Biblioteca Municipal.
El canvi ha estat notable, no només perquè s’incrementarà la
qualitat del servei al ciutadà sinó
perquè les noves instal·lacions
compleixen amb la normativa d’accessibilitat i possibiliten
l’accés de tothom. Precisament
aquest era un dels principals
problemes amb què es trobava
l’anterior Jutjat de Pau a l’hora
d’atendre els ciutadans.
L’alcalde de la ciutat, Marcelino
Domingo, acompanyat del jutge
de pau, Juan Manuel Torres, i del
jutge degà de Vinaròs, Ignacio
Lasierra, van fer la inauguració
oficial el passat 26 de gener. Tots
tres van coincidir a assenyalar la
importància del canvi i van des-

D
L’alcalde i el jutge de pau van descobrir la placa commemorativa de la
inauguració

sionalment obres seues per a les
noves instal·lacions del Jutjat de
Pau.
Durant l’acte també es va aprofitar per atorgar la insígnia de
plata de l’Ajuntament a José M.
Castán Guiral, que no la va rebre
quan se’ls va atorgar a tots els
jutges i fiscals de pau anteriors
el passat mes de juny.
L’horari d’atenció al públic del
Jutjat de Pau continua sent de
dilluns a divendres de 9 a 14 h.

CALENDARI FISCAL 2008 (pagament d’impostos)
CONCEPTES
Escombraries

La Biblioteca Municipal
continua apostant
pels clubs de lectura
es de fa quatre anys, la
Biblioteca Municipal organitza activitats adreçades a fomentar la lectura entre els seus usuaris. Una de les
activitats que més èxit continua
tenint és la dels clubs de lectura,
dirigits a grups de gent major de
18 anys que es reuneix una vegada al mes per posar en comú les
seues inquietuds lectores.

tacar la tasca del Jutjat de Pau en
un moment en què el ràpid creixement de la població multiplica les tasques administratives i
jurídiques dels jutjats. Bona part
de la corporació municipal, així
com els treballadors del jutjat,
va estar present en l’acte. També
es trobava present el fill adoptiu
de la ciutat, Fernando Peiró, que
juntament amb altres artistes de
la ciutat, com Sali García i José
Antonio Caldés, han cedit provi-

INICI PERÍODE FINAL PERÍODE
1 de març
30 d’abril

Guals

1 de març

30 d’abril

Càrrega/Descàrrega

1 de març

30 d’abril

Venda ambulant semestre 1

1 d’abril

30 d’abril

Mercat al detall semestre 1

1 d’abril

30 d’abril

Venda ambulant semestre 2

1 d’agost

1 de setembre

Mercat al detall semestre 2

1 d’agost

1 de setembre

Vehicles

1 de maig

30 de juny

**La contribució rústica, urbana i IAE es cobrarà durant els mesos de juliol i agost



L’objectiu d’aquests clubs de lectura és que tots els membres del
grup llegesquen un mateix llibre
al mateix temps i es reuneixen
periòdicament per comentar-lo.
En aquestes reunions es parla
de la trama, dels personatges, de
l’autor, l’estil, etc.
Aquest tipus de reunions fa
possible la trobada de persones
interessades en reflexionar, co-

mentar, intercanviar opinions,
aprendre, disfrutar i relacionarse a a partir de la lectura.
Per tal de fomentar aquest tipus
de trobades, és la Biblioteca qui
cedeix el mateix llibre a tots els
membres del grup. El pròxim
llibre a analitzar serà Anatomia,
d’Agatha Christie. Tots els interessats poden adreçar-se a la Biblioteca i apuntar-se.

La Fundació Blasco
de Alagón restaurarà
el Crist de l’Asil

E

l patronat de la Fundació
Blasco de Alagón ha inclòs
en el seu pressupost per al
2008 una partida per a la restauració del Crist de l’Asil, que actualment es troba a la parròquia
de Sant Bartomeu, una imatge
molt volguda pels benicarlandos que fa temps que necessita
l’actuació dels restauradors. Precisament el mal estat de conservació del Crist va ser el motiu pel
qual els membres de la Confraria
del Crist de l’Asil es van posar en
contacte ja fa un temps amb la
Fundació Blasco de Alagón. Ara,
finalment, la Fundació ha accedit a la restauració.
Abans d’iniciar el procés de recuperació, els experts analitzaran l’estat actual de conservació
del Crist a través d’un tac que se
li practicarà a l’Hospital Provincial de Castelló.

La imatge es troba actualment a la parròquia de Sant Bartomeu
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Ja tens el nom en valencià?

B

enicarló estrena Jutjat de
Pau, i aprofitant això, l’Oficina Municipal de Normalització Lingüística (OMNL) vol
recordar que a l’hora d’inscriure
el nom dels fills, es pot fer en valencià i, si és el cas, també es pot
demanar que ens substituïsquen
el nom inscrit en qualsevol llengua per l’equivalent en valencià
(Vicent en compte de Vicente).
També podem corregir la grafia
incorrecta de nom i cognoms
(Ferrer en comptes de Ferré) o
inserir la i entre els cognoms
(Antònia Roig i París).
És molt senzill substituir el
nostre nom per l’equivalent en
valencià o inserir la i entre cognoms: només cal sol·licitar-ho al
Jutjat de Pau i adjuntar-hi una
fotocòpia del DNI.
Per a la correcció de la grafia
del cognom, cal seguir el mateix procediment, tot i que, en
alguns casos, potser es requerisca un certificat que acredite
la correcció lingüística del nom
o cognom. El certificat cal demanar-lo a l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua.
Si esteu interessats a iniciar
aquest procediment, teniu més
informació a la secció En valencià del web de l’Ajuntament,
www.ajuntamentdebenicarlo.
org. A més, a l’Oficina Municipal

Informació
municipal
Ple ordinari 27 de desembre de 2007

Us esperem a la plaça de l’Ajuntament, s/n i, si no podeu vindre,
a través de l’adreça electrònica
bncnormalitzacio@cv.gva.es.

?

Saps que...

Els Oscars estan d’actualitat. Heu de saber, però, que optem per utilitzar el singular només quan ens referim a un sol premi (“ha guanyat un
Oscar”, “l’Oscar al millor actor”, etc.). En la resta de casos, amb marca
de plural: “els Oscars”, “la Nit dels Oscars”, “té 4 Oscars”, etc.

Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió
ordinària núm. 19/2007, de 29 de novembre.
Aprovat per unanimitat.
Punt 2n.
Dictamen a la proposta de pròrroga del
conveni de col·laboració per a la implantació a Benicarló d’una oficina (ANTENA)
de la Cambra de Comerç de Castelló.
Aprovat per unanimitat.
Punt 3r.
Dictamen a la proposta d’adjudicació de
la contractació de l’explotació del bar
Club Petanca i del servei de neteja, vigilància i manteniment de la pista Barranquet de Benicarló (Exp. 17/2007).
Aprovat per unanimitat.
Punt 4t.
Dictamen sobre l’aprovació i adjudicació
del Programa d’Actuació Integrada per al
desenvolupament de la UE 6 del PGOU
de Benicarló.
Aprovat per unanimitat.
Punt 5é.
Dictamen sobre l’aprovació i adjudicació
del Programa d’Actuació Integrada per al
desenvolupament de la UE 13 del PGOU
de Benicarló.
Aprovat per unanimitat.
Punt 6é.
Dictamen sobre l’aprovació i adjudicació
del Programa d’Actuació Integrada per al
desenvolupament de la UE 5 del PGOU
de Benicarló.
Aprovat per unanimitat.
Punt 7é.
Dictamen sobre l’aprovació definitiva de
la relació de bens afectats per l’expropiació forçosa per a l’obertura del tram
de vial que ha de connectar l’avinguda
de València amb el carrer del Dr. Severo
Ochoa.
Aprovat per unanimitat.
Punt 8é.
Dictamen sobre l’aprovació municipal
del preu just en el procediment d’expropiació forçosa de l’immoble afectat per
l’obertura d’un tram del carrer de València.
Aprovat per unanimitat.
Punt 9é.
Dictamen sobre la proposta de modificació de les bases particulars del concurs per a l’aprovació i adjudicació del
Programa d’Actuació Integrada Sector 9.
A Palmar del PGOU de Benicarló.
Aprovat per unanimitat.
PART DE CONTROL

Punt 10é.

Punt 1r.

de Normalització Lingüística us
podem ajudar en aquesta i totes
les qüestions relacionades amb
la nostra llengua.



Punt 11é.

Dació de compte dels decrets i resolucions d’alcaldia i tinències d’alcaldia delegades des del 16 de novembre al 15 de
desembre de 2007.
Precs i preguntes.

Ple extraordinari 15 de gener de 2008
Punt únic.-

Dictamen al Pressupost General, plantilla i relació de llocs de treball corresponents a l’exercici 2008.
Aprovat amb els vots favorables d’11 regidors (PP) i el vot en contra del PSPVPSOE i el Bloc.

Decrets desembre 2007
3/12/07. Atorgar llicència urbanística en la partida
d’Aiguadoliva, polígon 6, parcel·la 202.
3/12/07. Contractar el servei de publicitat del comerç
de Benicarló per import de 1.023’12 euros, IVA inclòs.
3/12/07. Nomenar els membres del XXVII Certamen
de Poesia Ciutat de Benicarló.
3/12/07. Declarar que la mercantil CENTRE INDRET, SL
ha obtingut la llicència municipal per silenci administratiu positiu.
3/12/07. Atorgar a la mercantil ALPROBE 2010, SL llicència urbanística en c. de Ferreres Bretó, 20.
3/12/07. Atorgar llicència urbanística en la partida del
Puig, polígon 3, parcel·la 68.
3/12/07. Atorgar llicència urbanística en av. del Marquès de Benicarló, 34-A.
4/12/07. Atorgar llicència d’ocupació al c. dels Germans dels Escoles Cristianes, 26-2n.
4/12/07. Donar de baixa la titular dels parades 124, 125,
126 i 131 del Mercat Central i adjudicar a Framar Pescados y Mariscos, SL les parades 124, 125, 126 i 131 del
Mercat Central.
4/12/07 . Contractar el subministrament de material
per al projecte divisió espai Ludoteca per a l’atenció
de xiquets i xiquetes amb tres anys d’edat per import
de 5.982,12 euros IVA inclòs.
4/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
del Comerç, 7-4t-G.
4/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge a
l’av. del Marquès de Benicarló.
4/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge en c.
César Cataldo, 108.
4/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge a
l’av. del Maestrat, 20.
4/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
de Francisco Pizarro, 67.
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4/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge a
l’av. de les Corts Valencianes, 35.
4/12/07. Requerir perquè regularitze la situació de l’activitat de perruqueria al c. del Rei en Jaume, 20.
4/12/07. Incoar expedient sancionador a les persones responsables de realitzar obres en la partida del
Collet, núm. polígon 21, parcel·la 159.
4/12/07 . Requerir perquè se sol·licite l’oportuna autorització per a la realització de l’obra situada en la
partida Surrach, polígon 7, parcel·la 153.
4/12/07. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització per a la realització de l’obra situada en la partida
de Surrach, polígon 9, parcel·la 246.
4/12/07 . Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització per a la realització de l’obra situada en la partida
de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 431.
4/12/07 . Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització per a la realització de l’obra situada en la partida
de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 543.
4/12/07. Imposar a la mercantil DIPRAIN, SL una multa per import de 1.000 euros per l’incompliment del
Decret mitjançant el qual s’ordenava la immediata
suspensió de les obres que es realitzen sense llicència
en la partida del Bovalar, polígon 14, parcel·les 35, 46,
47, 100 i 101 de Benicarló, consistents en moviment
de terres.
5/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
d’Hernan Cortesa, 29.
5/12/07. Contractar amb Exclusivas Galindo, SL el subministrament de 325 lots nadalencs del 2007 per l’import total d’11.949,63 euros, IVA inclòs.
5/12/07. Declarar constituïda la borsa d’ocupació de
tècnics Esportius.
5/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
d’Isaac Albéniz, 12.
5/12/07. Autoritzar el canvi de l’horari de treball a l’auxiliar d’ajuda a domicili.
5/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
de Sant Francesc, 40.
5/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
d’Alcalà de Xivert, 37.
5/12/07. Atorgar a la mercantil DELTA CASES SL llicència urbanística en c. de Sever Ochoa, 16.
5/12/07. Atorgar llicència municipal a l’av. de Catalunya,
31.
5/12/07. Atorgar a la mercantil BDM CONSULTORES,
SL llicència municipal en el polígon industrial del
Collet, parcel·la núm. 317.
5/12/07. Atorgar llicència urbanística a la partida del
Collet, polígon 12, parcel·la 247.
5/12/07. Atorgar a la mercantil PERIVILLA SL llicència
municipal al c. del 9 d’Octubre, 28.
5/12/07 . Concedir llicència ambiental per a l’activitat
de restaurant a l’av. de Méndez Núñez, 48.
5/12/07. Expedir el certificat d’acreditació de l’activitat
de bufet d’advocats a Benicarló-Centre Local 6.
5/12/07. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorit-
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zació per a la realització de les obres en la partida del
Bovalar, polígon 15, parcel·la 58.
5/12/07. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització per a la realització de l’obra en la partida Sanadorlí,
polígon 11, parcel·la 663.
5/12/07. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització per a la realització de l’obra en la partida Palmar,
polígon 11, parcel·la 469.
5/12/07 . Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització per a la realització de l’obra en la partida del
Collet, polígon 21, parcel·la 16.
5/12/07. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització per a la realització de l’obra en la partida del
Collet, polígon 12, parcel·la 81.
5/12/07. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització per a la realització de l’obra en la partida de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 490.
5/12/07. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització per a la realització de les obres en la partida d’Aiguadoliva, polígon 6, parcel·la 202.
5/12/07. Atorgar la llicència de segregació sol·licitada
en data 19 de novembre de 2007.
7/12/07. Declarar vàlid el procediment negociat i adjudicar la contractació de l’arrendament del local ubicat
a l’edifici de l’auditori-conservatori per prestar el servei de bar-cafeteria, per import de 5.000 euros/anuals, IVA inclòs.
10/12/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats a la partida de les Solades núm. 125 al 143.
10/12/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 44.041,44 euros.
10/12/07. Nomenar els membres del Jurat de l’II Concurs de Fotografia Benicarló en jazz 2007.
10/12/07. Concedir llicència per a la instal·lació d’una
xurreria en la porta principal del Mercat al detall, els
dies 1,3,4,10,11,17,18,24,25 de novembre i 1,2,6,8,9,15,16,2
2,23,24,25,26,27,28,29,30 de desembre de 2007.
10/12/07. Concedir llicència d’obertura de l’activitat
del pàrquing de l’edifici a la partida de les Solades
núm. 125 al 143.
10/12/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 223.001,53 euros.
10/12/07. Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència de primera ocupació per a l’habitatge al c. de Sant
Ramon, 9.
10/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
de Santa Bàrbara, 7-bis.
10/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
de Sever Ochoa, 4.
10/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al
c. de Vinaròs, 67.
10/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al
passeig Marítim, 5.
10/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge en
c. del Doctor Coll, 14.
10/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.

d’Hernán Cortés, 39.
10/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
d’Alcalà de Xivert, 103.
11/12/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges al c. del Puig de la Nau, 6.
11/12/07. Contractar una treballadora social per al centre de Voluntariat de Benicarló per un període de sis
mesos a jornada completa.
11/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
del Puig de la Nau, 24.
11/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
del Doctor Sever Ochoa, 6.
11/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
del Doctor Coll, 14.
11/12/07. Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització per a la realització de l’obra en la partida dels
Clotals, polígon 13, parcel·la 84.
11/12/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres
que es realitzen sense llicència municipal a la partida
de la Sotada, polígon 13, parcel·la 84.
11/12/07 . Ordenar la immediata suspensió de les obres
que es realitzen sense llicència municipal en la partida
de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 468.
11/12/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres
que es realitzen sense llicència municipal en la partida
del Riu, polígon 8, parcel·la 156.
11/12/07. Requerir perquè es regularitze la situació de
l’activitat de cafeteria i parc infantil al c. de la Sequieta, 7.
11/12/07. Ordenar a la mercantil VICENTE AVILA, SL
la immediata suspensió de les obres que es realitzen
sense llicència municipal a la partida del Puig, polígon
3, parcel·la 216.
11/12/07. Declarar provat l’exercici de l’activitat d’oficina financera en el local situat al c. Major sense comptar amb la preceptiva autorització municipal.
12/12/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 1.305,28 euros.
12/12/07. Convocar la sessió extraordinària i urgent de
la Comissió Informativa de Contractació i Patrimoni
per al 12 de desembre.
12/12/07. Canviar de titularitat el nínxol núm. 143, fila
1ª, illa LL.
12/12/07 . Nomenar funcionari interí per a ocupar el
lloc de treball de tècnic esportiu.
12/12/07. Interposar recurs de suplicació contra la sentència estimatòria de demanda interposada per Juan
José Orts Cervera, en reclamació de quantitat.
12/12/07. Concedir llicència per a la instal·lació d’una
terrassa de 12 m2 de forma permanent al c. del Doctor
Fléming, 41 .
12/12/07. Contractar una professora de saxófon.
12/12/07. Autoritzar la realització del bombardeig aeri
el 12 de gener en la Fira de Sant Antoni.
12/12/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres
que es realitzen a l’av. del Mediterrani, 8.
12/12/07. Requerir que se sol·licite l’autorització per a



la realització de les obres realitzades sense llicència
municipal a la partida de les Solades, núm. 752.
12/12/07. Requerir que se sol·licite l’autorització per a
la realització de les obres situades en la partida del
Mas del Rei, polígon 1, parcel·la 275.
12/12/07. Requerir que se sol·licite l’autorització per a
la realització de l’obra al c. de Mallorca, 59.
12/12/07. Requerir que se sol·licite l’autorització per
a la realització de les obres a l’av. del Marquès de
Benicarló,13.
12/12/07. Ordenar la immediata suspensió de les obres
que es realitzen a la partida del Palmar, polígon 11,
parcel·la 349.
13/12/07. Atorgar llicència urbanística al c. de Vinaròs,
57-59.
13/12/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 735,49 euros.
13/12/07. Concedir subvencions per festivitats de carrers i la subscripció de conveni amb el Cor Parroquial
de Sant Bertomeu.
13/12/07. Prorrogar un servei de SAD entre l’1 de gener
de 2008 i el 15 de gener de 2008.
13/12/07. Aprovar el plec de càrrec núm. 43/2007, corresponent a les liquidacions núm. del 13 al 16, practicades per concepte de multes, pels seus respectius
imports i un total de 1.200,00 euros.
13/12/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 63.248,19 euros.
13/12/07. Concedir a la mercantil OREMAR SA un termini màxim de 15 dies d’audiència perquè al·legue el
que estime pertinent.
13/12/07. Concedir a COSTA AZAHAR AUTOMOTIVE,
SLO un termini màxim de 15 dies d’audiència perquè
al·legue el que estime pertinent.
13/12/07. Requerir que se sol·licite l’autorització per a
la realització de l’obra situada en la partida de Sanadorlí, polígon 11, parcel·la 495.
13/12/07. Requerir que se sol·licite l’autorització per a
la realització de l’obra situada en la partida Sanadorlí,
polígon 11, parcel·la 495.
13/12/07 . Requerir que se sol·licite l’oportuna autorització municipal per a la realització de l’obra situada en
la partida del Riu, polígon 19, parcel·la 202.
13/12/07. Requerir que se sol·licite l’autorització per a
la realització de l’obra situada en la partida de Surrach, polígon 19, parcel·la 137.
14/12/07. Autoritzar el canvi de titularitat de les llicències de guals al c. de Castelló, 15; av. del Marquès de
Benicarló, 11; av. de Méndez Núñez, 104; c. de Pius XII,
1; c. del Crist de la Mar, 167 i 165; c. de Pere Bretó, 1;
c. de Santa Teresa, 14; c. d’Ulldecona, 33; c. de César
Cataldo, 95; c. de Magallanes, 122.
14/12/07. Designar comissió paritària de la Comissió
de Seguiment del Conveni Col·lectiu.
14/12/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant
transferència, per import de 392,50 euros, amb la finalitat de procedir a l’adquisició d’un fax per al despatx
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d’Alcaldia.
14/12/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant
transferència, per import de 300,80 euros, amb la finalitat de procedir al pagament als tutors de la UNED.
14/12/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant
transferència, per import de 18.069,12 euros, amb la
finalitat de realitzar el V Meeting de Natació Adaptada.
14/12/07. Autoritzar la utilització de l’espai de propietat municipal situat en el Mercat d’Abastaments per
a celebrar la Festa de l’Anyell, el dia 19 de desembre
entre les 8 i les 11 hores.
17/12/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges situats al c. de César Cataldo,
104.
17/12/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 138.528,15 euros.
17/12/07. Aprovar la devolució de la garantia definitiva
dipositada per la mercantil Industrias Parsa, SL per a
respondre del contracte subscrit el 8 de novembre de
2002.ç
17/12/07. Autoritzar la realització de bombardeig aeri a
la plaça de la Constitució.
17/12/07. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 44/2007,
corresponent a les liquidacions compreses entre els
núm. 108 i 114 de 2007, practicades pel concepte de
Taxa d’escombraries, pels seus respectius imports i un
total de 329,20 euros.
17/12/07. Aprovar la devolució de la garantia definitiva
dipositada en la Caixa de la corporació per la mercantil “Ergofact, S.L.” per a respondre del contracte subscrit amb data 4 de novembre de 2002.
17/12/07. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 3/2007, corresponent a la liquidació núm. 17 de 2007, per un import total de 5.914,78 euros.
18/12/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 679.355,30 euros.
18/12/07. Aprovar la certificació núm. 1 de les obres
d’urbanització per a la instal·lació d’aules prefabricades en el CEIP núm. 4 per import de 94.911,46 euros,
IVA inclòs, a favor del contractista adjudicatari OBREMO, S.L.
18/12/07. Contractar amb Connecta’t el subministrament d’un fax multifunció per import de 592,06 euros
(IVA inclòs).
18/12/07. Aprovar el Plec de càrrecs núm. 45/2007, corresponent a les liquidacions compreses del núm. 18 al
24, pels seus respectius imports i un total de 22.273,28
euros.
18/12/07. Aprovar les bases que han estat redactades
per a regir la participació en la XV Demostració Gastronòmica de la Carxofa de Benicarló.
18/12/07. Contractar amb Grup Seidor, SA el subministrament de dos equips informàtics per import de
2.074,21 euros (IVA inclòs).
18/12/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant
transferència, per import de 16.000,00 euros, amb la
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finalitat de realitzar accions de publicitat i propaganda del comerç local.
19/12/07. Concedir llicència municipal de primera ocupació per als habitatges al c. del Doctor Sever Ochoa,
20.
19/12/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 5.443,97 euros.
19/12/07. Contractar una auxiliar administrativa per a
l’oficina AMICS.
19/12/07. Convocar una sessió extraordinària de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda per al dia 21
de desembre.
19/12/07. Autoritzar la substitució del vehicle amb el
qual es realitza el servei d’autoturisme.
19/12/07. Concedir llicència ambiental per a l’activitat
de bar cafeteria a la plaça del Ministre Marcelino Domingo, 1 local 1.
19/12/07. Concedir llicència ambiental per a l’activitat
de comerç al detall d’articles de tota classe al c. de
València, 39.
19/12/07. Concedir llicència per a la instal·lació de
l’activitat de magatzem de maquinària i eines per a
la construcció en el local al Polígon Industrial Collet
Parcel·la 102 A.
19/12/07. Concedir llicència ambiental per a l’activitat
de clínica dental a la pl. de l’Emperador Carles I, 4.
20/12/07. Ordenar la demolició de tres balconades al
c. de la Mare de Déu del Pilar, 13.
20/12/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 669.846,62 euros.
20/12/07. Aprovar la modificació de crèdit mitjançant
transferència, per import de 5.932,78 euros, amb la finalitat de procedir a l’abonament al personal municipal de la nòmina del mes de desembre.
20/12/07. Concedir llicència de funcionament de l’activitat de pàrquing a la mercantil PROMOCIONES
HORMABER SLU al c. d’Alacant, 5.
26/12/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 10.050,00 euros.
26/12/07. Contractar amb Publicitat de Benicarló SL el
servei de publicitat del comerç de Benicarló.
26/12/07. Contractar el disseny i maquetació d’una
guia comercial en format paper, per import de 1.670,40
euros, IVA inclòs.
27/12/07. Atorgar llicència d’ocupació a l’habitatge al c.
de Sant Francesc, 108.
28/12/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 4.959,40 euros.
28/12/07. Declarar vacants les parades 81, 89 i 113 del
mercat no sedentari de productes no alimentaris a la
zona del c. del Dr. Fléming i c. de València.
28/12/07. Ordenar la despesa i el pagament per un total de 183.449,25 euros.
28/12/07. Contractar amb l’empresa 4 Colors la confecció de 5.000 cartells per import de 609,00 euros,
IVA inclòs.
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Cultura presenta una
ambiciosa programació
per al 2008

La regidora de Cultura va presentar la programació acompanyada dels tècnics de cultura de l’Ajuntament

C

oncerts, exposicions i
teatre de qualitat marcaran la present temporada
cultural a Benicarló. L’ampli ventall de propostes començarà enguany aquest mes de febrer amb
el Cicle de Concerts 4 de 4, una
oportunitat per als grups i solistes locals de mostrar en directe
les seues propostes. El Cicle, que
anirà dirigit a grups i solistes no
professionals de qualsevol estil
musical, començarà el dia 8 de
febrer amb un concert a càrrec
d’Arts Coffee Quartet (jazz) i
continuarà el dia 15 amb The Incredible Crayfish Band (versions
pop-rock). Els dos últims concerts aniran a càrrec d’Eva Menacho Group (free boleros) el dia
22 i tancarà el Cicle un concert
amb David Marqués (bombardí)
i José María Rico (piano) el dia
29. Tots els concerts tindran lloc

al Centre Cultural Convent de
Sant Francesc, en un intent per
convertir aquest magnífic edifici
en un espai multidisciplinar que
puga aplegar no només exposicions, sinó també música o fins
i tot teatre.
Parlant de teatre, la temporada
2008 arriba carregada de propostes molt interessants: Insumisión, de Rosa Molero, a càrrec
de Xarop Teatre; El enemigo del
pueblo, de Henrik Ibsen, amb
Teatro de Guardia; Kraft, de la
companyia Bambalina Titelles;
I Mostra de Teatre Juvenil; Tio
Vania, d’Anton Txèkjov; Tiempo
luego insisto, de Parco Zarzoso i
Gerardo Esteve; o Rebeldías posibles, de Luis García Araus i Javier
G. Yagüe.
I a més, com a plat fort de la
temporada, Benicarló compta-

rà amb l’actuació de Faemino y
Cansado, màxims representants
de l’humor absurd i intel·ligent.
I pel que fa a les exposicions, el
Mucbe ha programat 28 mostres, totes elles seleccionades
per tenir una programació variada, innovadora, didàctica i de
qualitat. Cal destacar una exposició de jocs antics, una altra
de fotografies del National Geographic, la proposta de Caixa
Catalunya Picasso i la Sala Gaspar o els homenatges a artistes
ja consagrats com la ceramista
Teresa Gironés o el polifacètic
Luis Eduardo Aute.
Menció a banda mereix l’exposició de producció pròpia sobre el
món agrari i l’agricultura en general de Benicarló que s’estarà
de manera temporal a la planta
baixa a partir del 15 de maig.
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La Regidoria de Comerç
s’apunta a les Jornades
Gastronòmiques

L

’edició 2008 de les Jornades
Gastronòmiques de la Carxofa es complementaran,
per tercer any consecutiu, amb
la campanya que, amb el lema
“T’invitem!”, sortejarà entre els
clients del Mercat Central 80
menús-degustació per a provar
gratuïtament, de dilluns a divendres, els plats dels 12 restaurants
de Benicarló i comarca que participen. La campanya permetrà
premiar la fidelitat dels clients
dels comerços amb el sorteig
diari, durant 8 dies (entre el 30
de gener i el 8 de febrer, excepte
el cap de setmana), de 5 invitacions dobles i al mateix temps
augmentarà la difusió de les
Jornades de la Carxofa. Aquesta
campanya, que ja en anteriors
edicions va tenir una molt bona
acollida entre comerciants i cli-

D

El primer sorteig es va fer el passat 30 de gener al Mercat Central

ents (a 2007 es van dipositar en
la urna del Mercat Central més
de 38.000 tiquets de participació), busca potenciar el comerç
local i, a nivell dels restaurants,
consolidar les jornades com una

cita important en el món de la
gastronomia. Els menús i les dades de contacte dels restaurants
participants poden consultar-se
a la web municipal www.ajuntamentdebenicarlo.org

Les visites guiades a
Sant Bartomeu s’amplien
fins el 23 de febrer

Retaule de la Mare de Déu del
Remei, una de les peces més
valuoses de l’església

L

a bona acollida que han
tingut les visites guiades a l’església de Sant
Bartomeu, que van començar el

Serveis Socials tramita
les primeres resolucions
de la Llei de Dependència

passat desembre, ha fet que la
Regidoria de Turisme s’haja decidit a ampliar les visites fins el
23 de febrer. Les visites guiades
són dimarts, dijous i diumenges
a les 17.30 hores i tenen una durada aproximada d’una hora, al
llarg de la qual la guia explica
diferents aspectes importants
de l’església, destacant-hi la part
dedicada a la cripta i la visita al
retaule de la Mare de Déu del
Remei. Per poder dur a terme

una visita més personalitzada
i participativa, cal que els interessats a assistir-hi concerten
prèviament la visita a l’Oficina
de Turisme, ubicada a la plaça
de la Constitució. El rector de
la Parròquia de Sant Bartomeu
s’ha mostrat molt satisfet amb el
resultat de les visites guiades, ja
que era habitual que els visitants
de Benicarló s’hi acostaren a l’església preguntant pels horaris de
visita del monument.

es que el passat 1 d’octubre Benicarló va
posar en funcionament el Servei Municipal
d’Atenció a la Dependència, s’han tramitat
més de 60 expedients i han estat informades dels
drets i obligacions respecte de la Llei de Dependència més de 150 famílies.
Benicarló va ser un dels primers municipis a obrir les
portes d’aquest nou servei i també ha sigut un dels
primers a rebre les primeres notificacions de resolució del reconeixement de la situació de dependència, que reconeix a la persona dependent un grau i
nivell determinat, basat en la valoració personal realitzada per un professional al domicili i l’elaboració
d’un informe social sobre l’entorn familiar.
A partir d’ara, aquest reconeixement de grau i nivell
ha de venir seguit de la percepció, per part de les
persones dependents, de les prestacions econòmiques o serveis concrets que més s’adapten a les seues necessitats.
Per als qui puguen estar interessats en alguna qüestió sobre la llei, Serveis Socials informa que el reconeixement de la situació de dependència s’inicia
a instància de la persona interessada, presentant la
sol·licitud, junt amb la documentació requerida, a
l’oficina PROP de Vinaròs (c. de Sant Joaquim). Les
sol·licituds es poden trobar al Centre Social La Farola o també es poden descarregar directament des de
la web www.todoloquenecesites.org.

Imatges del catàleg que la conselleria de Benestar
Social ha editat per informar sobre la Llei de
Dependència

El Centre Geriàtric també
va celebrar Sant Antoni

L

a vespra de Sant Antoni,
els usuaris i usuàries del
Centre Geriàtric també
van poder encendre la tradicional foguera amb motiu de la
festivitat de Sant Antoni. Els treballadors del centre van ajudar a

construir el foguera i van penjar
el dimoni, com si de qualsevol
altre foguera de Sant Antoni es
tractara. Després de la crema,
els residents van disfrutar de les
típiques coquetes i també d’una
copeta de mistela.
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Ja està al carrer la Guia
d’Acollida, una eina
pràctica per als nouvinguts

Agenda Cultural
Fins al dia 17, XII Jornades Gastronòmiques de la Carxofa de Benicarló als restaurants de la ciutat.
Dies 1,2 i 3, Jornades de Pinxo, degustació de carxofa a diferents establiments
de la ciutat.
Consulteu la programació de les Jornades.

EXPOSICIONS

Exposició de pintura “(Auto) Retrats”, de
Paz Buñuel (fins al 10 de febrer). Centre
Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
Exposició etnològica “Barrets, màscares
i lligadures”, de Mario Onieva (fins al 24
de febrer). Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.
Exposició d’arqueologia “Tresors arqueològics”, on es mostrarà la cílix i el tresoret,
troballes ibèriques de Benicarló (fins al 24
de febrer). Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.

L’alcalde va lliurar un diploma a les dones que van participar en les primeres Jornades d’Acollida a nouvinguts

E

l passat 15 de gener es va
presentar públicament la
Guia d’Acollida i Recursos
destinada a les persones nouvingudes. La guia ha estat coordinada des de l’oficina AMICS de
Benicarló (Agència de Mediació,
Integració i Convivència Social)
i l’han elaborat els tècnics de
l’oficina amb la col·laboració de
mediadors i mediadores socials.
El seu objectiu és convertir-se
en un instrument útil per als
nouvinguts que necessiten informació sobre temes sanitaris,

educatius, fiscals, legals, etc.
La guia s’ha editat en quatre
llengües diferents (valencià, castellà, romanès i àrab) i inclou des
de quins són els drets i els deures dels nouvinguts fins a com
es poden empadronar, on han
de matricular els fills, informació
sobre convalidacions i homologacions de títols universitaris,
informació sobre recursos laborals o com participar activament
de les activitats socials, culturals
i esportives que es programen
a Benicarló. De tots aquests re-

cursos s’inclouen adreces i telèfons.
Aprofitant l’elaboració d’aquesta
guia, l’oficina AMICS va organitzar durant el mes de desembre
les primeres Jornades d’Acollida
a Nouvinguts, en què es van posar en pràctica precisament els
continguts de la guia. Les 12 dones que han participat en aquestes jornades van rebre, durant
l’acte de presentació de la guia,
un diploma que acreditava la
seua assistència al taller.

Ajudes per a l’eliminació de barreres
arquitectòniques
La Conselleria de Benestar Social convoca ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques per tal
de millorar la mobilitat de les persones de la tercera edat.
Les sol·licituds es poden presentar fins el 31 d’octubre de 2008.
Per a més informació us podeu adreçar al
Centre Social Municipal “La Farola” (C. del Port, 7. Benicarló)
Oficina PROP (C. de la Muralla, s/n. Vinaròs)
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FEBRER 2008
Divendres

1

19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.

Dissabte

2

19.00 h Presentació de la Falla el Grill. Auditori.

Diumenge

3

12.00 h Presentació de la Falla Mercat Vell. Auditori.

Dimarts

5

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (màxim 20 persones). Cal concertar
la visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria de Turisme i Mucbe.

Dijous

7

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (màxim 20 persones). Cal concertar
la visita a l’Oficina de Turisme. Organitza:
Regidoria de Turisme i Mucbe.

Divendres

8

19.00 h Exposició de fotografia i lliurament de
premis del II Concurs Benicarló en Jazz
(fins al 2 de març). Centre Cultural Convent
de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.
19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.
22.00 h 4 de 4. Cicle de concerts de grups i solistes locals. Concerts a càrrec d’Arcs Cofee
Quartet (jazz). Centre Cultural Convent de
Sant Francesc - Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora: Associació Cultural Diabolus.

Dissabte

9

19.00 h Presentació de la Falla Benicarló. Auditori.

19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.

10

Diumenge

10.00 h Art al carrer (fins a les 14.00 h). Pl. de Sant
Bertomeu. Organitza: Regidoria de Turisme
i Associació Benicarló Art.
12.00 h Presentació de la Falla Barraca Mallols.
Auditori.
12.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.
17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (màxim 20 persones). Cal concertar
la visita a l’Oficina de Turisme. Organitza:
Regidoria de Turisme i Mucbe.

Dimarts

12

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (màxim 20 persones). Cal concertar
la visita a l’Oficina de Turisme. Organitza:
Regidoria de Turisme i Mucbe.

Dijous

14

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (màxim 20 persones). Cal concertar
la visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria de Turisme i Mucbe.
19.00 h Exposició de dibuix “Castelló en la retina
del temps”, d’Antonio Ballesteros. Centre
Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura i Mucbe.

Divendres

15

19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.
22.00 h 4 de 4. Cicle de concerts de grups locals.
Concert a càrrec de The Incredible Crayfish Band (versions pop- rock). Centre Cultural Convent de Sant Francesc - Mucbe.
Organitza: Regidoria de Cultura. Col·labora:
Associació Diabolus.

Dissabte

16

19.00 h Presentació de la Falla el Caduf. Auditori.
19.00 h Presentació dels llibres guanyadors
del XXVI Certamen de Poesia Ciutat
de Benicarló 2006. Lectura del poemes
musicats per Juanjo Villarroya (flauta travessera). Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura.
19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.

Diumenge

17

12.00 h Presentació de la Falla la Carrasca. Auditori.
12.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.

Dimarts

19

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (màxim 20 persones). Cal concertar
la visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria de Turisme i Mucbe.

Dijous

21

17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (màxim 20 persones). Cal concertar
la visita amb antelació a l’Oficina de Turisme.
Organitza: Regidoria de Turisme i Mucbe.

Divendres

22

19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.
22.00 h 4 de 4. Cicle de concerts de grups locals.
Concert a càrrec d’Eva Menacho Group
(free boleros). Centre Cultural Convent de
Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura.

Dissabte

23

19.00 h Presentació de la Falla el Campanar. Auditori.
19.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.

Diumenge

24

12.00 h Visita guiada a l’exposició “Tresors arqueològics”. Centre Cultural Convent de Sant
Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de
Cultura i Mucbe.
17.30 h Visita guiada a l’església de Sant Bertomeu (màxim 20 persones). Cal concertar
la visita amb antelació a l’Oficina de Turisme. Organitza: Regidoria de Turisme i Mucbe.

Dijous

28

19.00 h Inauguració de l’exposició de pintura i
escultura “Polifonia matèrica” d’Encarna
Monteagudo. Centre Cultural Convent de
Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura.

Divendres

29

20.30 h Els divendres del Setrill. Xarrada cultural “Casa sana: les bones energies de la vida
i els remeis casolans” a càrrec de Mariano
Bueno expert en geobiologia, bioconstrucció i agricultura ecològica. Seu de la Penya.
Organitza: Penya Setrill.
22.00 h 4 de 4. Cicle de concerts de grups locals.
Concert a càrrec de David Marqués (bombardí) i José Maria Rico (piano). Centre
Cultural Convent de Sant Francesc – Mucbe. Organitza: Regidoria de Cultura.

MARÇ 2008
Dissabte

1

19.00 h Presentació de la Falla els Cremats. Auditori.

Diumenge

2

12.00 h Presentació de la Falla la Paperina. Auditori.
19.00 h Inauguració de l’exposició i lliuraments de premis dels Ninots Indultats Falles 2008. Inauguració de
l’exposició de pintura “Falles” a càrrec de l’Associació Benicarló Art.
Centre Cultural Convent de Sant Francesc
– Mucbe. Organitza: Junta Local Fallera i
Mucbe.

www.ajuntamentdebenicarlo.org

FET EN PAPER
RECICLAT

