Inscripció:

Federats
10 €
No federats 12 €

Patrocinadors

II MARXA PER
LA RECUPERACIÓ DE

Inclou: esmorzar + dinar + samarreta tècnica commemorativa
La inscripció es farà fent un ingrés al nº de
compte:
La Caixa: 2100.0175.34.0200310433
Afegiu el concepte: marxa Tinença
I completant el formulari individual que trobareu
a la web: www.benifassa.org

LA TINENÇA DE
BENIFASSÀ

Inscripció limitada fins a un màxim de 500 participants.
La data límit d’inscripció serà el 15 de juny.
Posteriorment a aquesta data segons disponibilitat
d’inscripció.
Programa i horari
Amb el resguard de l’ingrés, DNI o tarja federativa es
recollirà l’acreditació, de 7,45 a 8,45 h del matí del dia
de la marxa. La sortida serà a les 9 h.

21 de juny al Boixar

No al Pla Urbanístic de la Pobla de Benifassà
Benvinguts i benvingudes a la Tinença de Benifassà, una comarca
que de ben segur ja coneixereu i us agrada com està. Però son diversos els perills que l’amenacen. Per un costat l’oblit institucional
i la mala gestió pel que fa a serveis a la població que encara hi viu
per estes terres. Per l’altra un Pla General d’Ordenació Urbana
(PGOU) en tràmit que planeja per a esta comarca centenars de vivendes als nuclis de la Pobla de Benifassà, Boixar, Coratxà, Fredes i
Bellestar. L’Associació per la Recuperació de la Tinença i molts altres
col·lectius científics, excursionistes, ecologistes, ONG i ajuntaments
colindants entre d’altres ja han apuntat al perill que pot comportar per
a la sostenibilitat del territori i per la degradació dels valors ambientals de la Tinença de Benifassà. El PGOU preveu urbanitzacions en
zones inundables a paratges del riu Sénia i fins a 14 unitats d’execució
als voltants dels pobles, amb carrers rectes, mal planificats i que afectarien tant a béns culturals d’importància, com la garantia de recursos hídrics per a la població. A més les quotes de sostenibilitat que
l’Ajuntament hauria de pagar per desenvolupar tot el sòl que pretén
duria la ruïna econòmica els ajuntaments, que han gestionat d’una
manera fosca la tramitació del PGOU. La vostra col·laboració serà
imprescindible per aconseguir un PGOU més racional.

Sortida a les 9 h

El Boixar - Coratxà - Castell
de Cabres - El Boixar
Més informació:

www.benifassa.org

Organitza:

